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บทสรุปผู้บริหาร 
 

         ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา ปริมาณการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยได้เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง เห็นได้จากปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คน (Adu l t  per 
Capita Alcohol Consumption) ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จึงท าให้ปัญหาการด่ืมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ถกูจดัวางให้เป็นปัญหาสงัคมท่ีส าคญัประการหนึง่ของประเทศไทย เน่ืองจากผลท่ี
ตามมาหลงัจากการด่ืม ไมว่า่จะเป็นปัญหาสขุภาพนานาประการของตวัผู้ ด่ืมเองซึง่อาจท าให้ผู้ ด่ืม
เสียชีวิตเน่ืองจากวยัอนัควรเน่ืองจากโรคเรือ้รังจากการติดสุรา  ไมว่า่จะเป็น โรคหวัใจและหลอด
เลือด ตบัอกัเสบ ตบัแข็ง มะเร็งของอวยัวะตา่งๆ การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น การ 
สญูเสียสมรรถภาพในการท างานหรือขบัข่ียานพาหนะอนัน าไปสูอ่บุตัเิหตใุนการท างาน หรือ
อบุตัเิหตจุราจร  ปัญหาสงัคมอย่างเชน่ การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 
อาชญากรรม และความยากจน ดงันัน้ นโยบายและมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จงึนบัวา่มีบทบาทส าคญัในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในอดีตมาตรการ
ท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสดุ คือ การใช้ระบบใบอนญุาต ซึง่เป็นมาตรการท่ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการ
ลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คน แตใ่นปัจจบุนั เป้าหมายของการใช้
มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากจะให้ความส าคญักบัการลดปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คนแล้ว การด าเนินมาตรการควบคมุการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัได้ให้ความส าคญักบัการลดความรุนแรง และอบุตัเิหตท่ีุเป็นผลสืบเน่ือง
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยท่ีมีมาตรการตา่งๆท่ีใช้ในการควบคมุการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีอยู่มากมายหลายวิธี ซึง่แตล่ะวิธีก็ให้ประสิทธิภาพท่ีแตกตา่งกนั โดย
มาตรการหลกัท่ีมีการใช้อยา่งกว้างขวาง จะประกอบด้วย (1) มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ
เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (2) มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ 
(3) มาตรการท่ีใช้ในการป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นมาตรการท่ีสร้างอปุสรรค์ใน
การเข้าถึงและการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่จากการศกึษาในประเทศตา่งๆ พบวา่ การเพิ่ม
อปุสรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะสง่ผลให้ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ลดลงอยา่ง
มีนยัส าคญั แตอ่ย่างไรก็ตาม การเพิ่มอปุสรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะสมัฤทธ์ิผล
มากน้อยเพียงใดนัน้จะขึน้ ระดบัของการบงัคบั สภาพแวดล้อม และพฤตกิรรมในการด่ืมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นส าคญั   นอกจากนี ้ การใช้มาตรการท่ีสร้างอปุสรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ยงัสง่ผลให้ลดความรุนแรงของผลเสีย ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ โดยมาตรการตา่งๆท่ีได้มีการน ามาใช้ จะประกอบด้วย การผกูขาดโดยรัฐบาลในการ
ผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ระบบใบอนญุาตในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ การจ ากดัความหนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  การจ ากดั
สถานท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ การก าหนดอายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่
จากการศกึษาของ Institute of Alcohol Studies (IAS) ในปี 2005 พบวา่ การผกูขาดโดยรัฐบาล
ในการผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การใช้ระบบใบอนญุาต และ การก าหนดอายุ
ขัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
          ในด้านมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะเป็นมาตรการท่ี มี
เป้าหมายท่ีผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น การใช้นโยบายการคลัง 
และ มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายการคลงั คือ ความยืดหยุ่นของอปุสงค์
ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อราคา และความสามารถในการทดแทนกันของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  ในขณะท่ีมาตรการท่ีใช้ในการป้องกันผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ก็มีการกล่าวถึงมาก เน่ืองจากการศึกษาในอดีตได้แสดงให้เห็นว่า มี
ความสมัพนัธ์อย่างมากระหว่างการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัผลเสียในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการทะเลาะวิวาท อุบตัิเหตุจากการขับข่ียานพาหนะ อาชญากรรม และการฆ่าตวัตาย ซึ่ง
โดยทั่วไปมาตรการป้องกันผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะ
ประกอบด้วย การให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ มาตรการตอ่ต้านการ
ขับข่ียานพาหนะภายหลังจากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยจากงานศึกษาในอดีต พบว่า 
มาตรการท่ีใช้ในการป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยการ
สร้างมาตรการตอ่ต้านการขบัข่ียานพาหนะภายหลงัจากด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  โดยการการสุ่ม
ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ของผู้ขบัข่ียานพาหนะ เป็นมาตรการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน่ืองจาก
การสุ่มตรวจแบบท่ีผู้ ขับข่ีไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ (Random Breath Testing: RBT) จะเป็นการ
เพิ่มความรู้สกึของผู้ขบัข่ีถึงโอกาสท่ีจะถกูสุม่ตรวจ   
         ในขณะท่ีมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีให้ผลท่ีดี หรือ Best Practice 
เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรการทุกประเภทนัน้มีทัง้หมด 6 มาตรการ ซึ่งประกอบด้วย (1) การเก็บ
ภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (2) การวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับข่ี (3) การผกูขาดการผลิต
และการจ าหน่ายโดยรัฐบาล (4) การก าหนดอายุขัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (5) การ
จ ากัดความหนาแน่นของร้านท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ (6) การก าหนดชัว่โมงใน
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การจัดจ าหน่าย และในภาพรวม จากการศึกษาของ International Center of Alcohol Policies 
(ICAP) ในปี 2005 พบว่า มาตรการท่ีใช้ในการป้องกันผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสัมฤทธ์ิผลมาก
ท่ีสดุในทศวรรษ 2000  
 
มาตรการออกใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
         การจ าหนา่ยสรุาในประเทศไทยนัน้ ผู้จ าหนา่ยต้องขอใบอนญุาตก่อนท่ีกรมสรรพสามิต จงึ
จะสามารถจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามพระราชบญัญตัสิรุา พ.ศ. 2493 (มาตรา 17) 
บญัญตัวิ่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขายสรุาหรือน าสรุาออกแสดงเพ่ือขาย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนกังานสรรพสามิต” ซึง่ประเภทของใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
แบง่ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ใบอนญุาตขายสรุาทกุชนิดตัง้แต ่10  ลิตรขึน้ไป ,ใบอนญุาตขาย
สรุาท่ีท าในราชอาณาจกัรจ านวน 10 ลิตรขึน้ไป ,ใบอนญุาตขายสรุาทกุชนิดต ่ากวา่   10 ลิตร ,
ใบอนญุาตขายสรุาท่ีท าในราชอาณาจกัรต ่ากวา่ 10 ลิตร ,ใบอนญุาตขายสรุาท่ีท าใน
ราชอาณาจกัรต ่ากว่า 10 ลิตรเพ่ือด่ืมขายชัว่คราวไมเ่กิน 10 วนั ,ใบอนญุาตขายสรุาท่ีท าใน
ราชอาณาจกัรต ่ากว่า10 ลิตรเพ่ือด่ืม  ณ สถานท่ีชัว่คราวไมเ่กิน 10 วนั ,ใบอนญุาตขายสรุาต ่า
กวา่ 10 ลิตรเพ่ือด่ืมในสมาคมหรือสโมสร ในการย่ืนขอใบอนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ในประเทศไทยนัน้ ได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขอใบอนญุาตใหมน่ าส าเนาบตัร
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีประกอบ การค้า และใบทะเบียนพาณิชย์ไปแสดง สว่น
กรณีของนิตบิคุคล จ าเป็นต้องใช้หนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองเอกสารทกุแผน่ คา่ธรรมเนียมของใบอนญุาตจ าหนา่ยนัน้อยูร่ะหวา่ง 10 บาท – 
7,500 บาทขึน้อยูก่บัลกัษณะการจ าหน่าย ปริมาณจ าหนา่ยประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ตามแหลง่ผลิต และ/หรือ เขตสถานท่ีจ าหนา่ย ในสว่นของสถานท่ีท่ีผู้ขออนญุาตจ าหนา่ย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้นัน้ เป็นไปตามพระราชบญัญัตสิถานบริการ พ.ศ. 2509  ท่ีก าหนดห้ามมิ
ให้สถานบริการต้องไมอ่ยูใ่กล้วดั โรงเรียน โรงพยาบาล หอพกั หรือท่ีอนัจะท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน
ร าคาญแก่สถานท่ีดงักล่าว 
         หากผู้จ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหนา่ยโดยไม่มีใบอนญุาต ตามพระราชบญัญตัสิรุา 
พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ได้ก าหนดบทลงโทษผู้ ฝ่าฝืนท่ีขายสรุาน าเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไมไ่ด้
รับอนญุาตโดยระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท ถ้ากรณีเป็นสรุาท่ีท าขึน้ในราชอาณาจกัร  ต้อง
ระวางโทษปรับไมเ่กิน  500 บาท ซึ่งถือเป็นบทลงโทษสถานเบาท่ีมีเพียงโทษปรับเทา่นัน้ 
นอกจากนัน้ยงัมีข้อก าหนดเก่ียวกบัเวลาจ าหนา่ยสรุาประเภท 3 และ 4 ไว้ โดยแบง่เวลาอนญุาต
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ขายออกเป็น 2 ชว่งเวลา คือระหวา่งเวลา 11.00-14.00 น. และชว่งท่ีสองระหวา่งเวลา 17.00 - 
24.00 น.  (กฎกระทรวงเร่ือง ก าหนดเวลาขายสรุาส าหรับผู้ได้รับใบอนญุาตขายสรุาประเภทท่ี 3 
และประเภทท่ี 4 พ.ศ. 2548)  
         นอกจากข้อก าหนดเร่ืองเวลาจ าหน่ายแล้ว ยงัมีข้อก าหนดจ ากดัสถานท่ีจ าหนา่ยสรุา
ประเภทท่ี 4 ถึงประเภทท่ี 7 อีกด้วย โดยห้ามจ าหน่ายสรุาประเภทดงักลา่วในสถานศกึษา ศาสน
สถาน สถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง รวมไปถึงบริเวณสถานท่ีท่ีเคยถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตขาย
สรุา (เว้นหากผา่นไปแล้ว 5 ปี) 
 
มาตรการออกใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศสิงคโปร์ 
         ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ บุคคลท่ีต้องการท่ีจะค้าขายเคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกประเภททัง้
ขายปลีกและขายส่งจะต้องสมคัรเพ่ือขอใบอนญุาตจากคณะกรรมการการจดทะเบียนใบอนญุาต
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมมึนเมา ในกรณีการขอใบอนุญาตตัง้แผงขายเบียร์นอกอาคารสามารถขอได้
เฉพาะผู้ ท่ีมีใบอนุญาตหาบเร่เท่านัน้  ส าหรับบุคคลท่ีไม่เป็นลูกจ้างใครหากต้องการจดทะเบียน
จะต้องมีรายช่ืออยูใ่น Medisave contributions ก่อนจะสามารถท าการขอใบอนญุาตได้ 
         คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีมีหลายอตัรา ขึน้อยูก่บัประเภทของใบอนญุาต ในสิงค์โปร์
นอกจากคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีแล้ว ยงัมีการออกใบอนญุาตชัว่คราวซึง่มีชว่งเวลาไมเ่กิน 
30 วนั ปกตจิะขอโดยผู้จดังานหรือเทศกาลพิเศษๆ ซึง่เป็นใบอนญุาตชัว่คราวแบบรายวนั  และถ้า
หากงานหรือเทศกาลนัน้มีการขายเกินช่วงเวลาท่ีก าหนด ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนขอขยายเวลา
ขายเพิ่มเป็นรายชัว่โมงอีกด้วย ซึง่คา่ธรรมเนียมส าหรับการขอขยายเวลาขายเพิ่มเป็นรายชัว่โมง
จะมีอตัราท่ีสงูกวา่เม่ือเทียบกบัแบบรายวนั ในกรณีใบอนญุาตชัว่คราวนัน้ ไมอ่นญุาตให้มีการ
โอนสิทธ์ิได้ ทัง้นีใ้บอนญุาตชัว่คราวแบบรายวนั และใบอนญุาตชัว่คราวแบบรายชัว่โมงมีหลาย
อตัราขึน้อยูก่บัประเภทของใบอนญุาต 
         ช่วงเวลาจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขึน้อยู่กับประเภทของใบอนุญาตท่ีจดทะเบียน
กล่าวคือ ใบอนุญาตประเภทท่ีราคาสูงกว่าจะมีช่วงเวลาอนญุาตให้ขายในแตล่ะวนัยาวนานกว่า
ใบอนุญาตประเภทท่ีราคาถูก นอกจากนัน้แล้วยังมีข้อก าหนดว่า ร้านค้าใดท่ีได้รับใบอนุญาต
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะต้องติดส าเนาใบอนุญาตไว้ท่ีทางเข้าร้าน   ในกรณีของ 1st 
class Public House Licence  ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเซส ( Cess ) ท่ีเก่ียวกับใบอนุญาตการ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ส านกังาน Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)   ใน
กรณีของสถานบนัเทิงจะต้องท าการขอใบอนญุาตสถานบนัเทิงด้วย  นอกจากนัน้ ในสิงค์โปรไม่มี
การห้ามจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศกึษา 
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มาตรการออกใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศญ่ีปุ่น 
การจ าหน่ายสรุาในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้จ าเป็นต้องมีใบอนญุาต ใบอนญุาตจ าหนา่ย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนญุาตขายสง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ
ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยภาษีสรุา ในกรณีของ
กิจการท่ีใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสว่นหนึง่ของการบริการนัน้ สถานท่ีจ าหนา่ยจ าเป็นต้องขอ
อนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสขุอนามยัอาหาร หรือแจ้งตอ่ทางการตามกฎหมายวา่ด้วยการ
บริการท่ีเหมาะสม ใบอนญุาตจ าหนา่ยแบง่เป็น ใบอนญุาตขายสง่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มี 5
ประเภท ทกุประเภท 90,000 เยน    และ ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีทัง้หมด 3 
ประเภทใหญ่  ทกุประเภท 30,000 เยน โดยมีข้อจ ากดับางประการเก่ียวกับใบอนญุาตขายปลีก
ส าหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ กลา่วคือ กรณีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับใบอนญุาตใหม ่ มีข้อ
ห้ามขายเบียร์ในประเทศและเหล้าสาเก 500 มิลลิลิตรขึน้ไปเป็นเวลา 3 ปี 
         ในการออกใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผู้ ท่ีจะขออนญุาตจะต้องท าเร่ืองขอ
อนญุาตตอ่หวัหน้าเขตภาษีท่ีเขตของสถานท่ีท่ีจะท าการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สงักดัอยู ่
ซึง่จะมีเกณฑ์หรือเง่ือนไขส าคญั ได้แก่ คณุสมบตัขิองผู้ขออนญุาต สถานท่ีจ าหนา่ย 
ความสามารถในการบริหารจดัการ และเง่ือนไขด้านอปุสงค์อปุทานเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเขตท่ี
จ าหนา่ย ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้ขออนุญาต ตวัอย่างเชน่ ผู้ขออนญุาต
ต้องเป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ ผู้ขออนญุาตจะต้องไมเ่คยเป็นบคุคลล้มละลาย ผู้ขออนญุาตจะต้องไม่
เคยถกูธนาคารสัง่หยดุการท าธรุกรรมกบัธนาคารภายใน 1 ปีก่อนการขออนญุาต ผู้ เคยถกูลงโทษ
เน่ืองจากค้างช าระภาษีระดบัชาตแิละภาษีท้องถ่ิน เป็นต้น เกณฑ์สถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีท่ีผู้
ขออนญุาตขอจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ จะต้องไมเ่ป็นท่ีเดียวกบั ผบั บาร์ ภตัตาคาร 
โรงแรม เรียวกงั เป็นต้น เกณฑ์เง่ือนไขด้านอุปสงค์อุปทานเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในเขตท่ี

จ าหน่าย ในอดีตจนถึงปี 2003 มีข้อบงัคบัด้านเง่ือนไขอปุสงค์อปุทานเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
เขตท่ีจ าหน่ายเพ่ือเป็นการสร้างก าแพงการเข้าสู่ตลาด โดยก าหนดวา่ ระยะหา่งระหวา่งสถานท่ี
จ าหนา่ยท่ีขออนญุาตกบัสถานท่ีจ าหน่ายเดมิจะต้องหา่งกนัมากกวา่ 100 เมตรในกรณีของเมือง
ใหญ่และเขตเมืองในภมูิภาค และต้องหา่งมากกวา่ 150 เมตรในเขตเมืองเล็กๆหรือหมู่บ้าน อีกทัง้
จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายจะถกูก าหนดโดยขนาดประชากรของเมืองดงันี ้ เมืองใหญ่: ประชากร 
1,500 คนตอ่ 1 แหง่ เมืองในภมูิภาค: ประชากร 1,000 คนตอ่ 1 แหง่ และเมืองเล็กหรือหมูบ้่าน: 
ประชากร 750 คนตอ่ 1 แหง่ 
         ในกรณีท่ีจ าหนา่ยปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนญุาต จะมีโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 ปี
หรือปรับไมเ่กิน 200,000 เยน นอกจากนัน้แล้ว นอกจากนัน้แล้ว ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน ปี 2003 ได้
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มีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยให้สร้าง “ระบบผู้ควบคมุ
การจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” มีจดุประสงค์ในการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่ง
ถกูต้อง และป้องกนัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ กฎหมายได้
ก าหนดให้ผู้ ท่ีขออนญุาตจ าหนา่ยปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต้องเลือก “ผู้ควบคมุการจ าหนา่ย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ของร้านขึน้มา หากเป็นร้านขายปลีกขนาดเล็กมากๆ ก็อาจจะเป็นผู้ ท่ีขอ
อนญุาตจ าหน่ายปลีกหรือเจ้าของร้านเอง ผู้ควบคมุจะต้องเข้ารับการอบรมจากองค์กรจดัการ
อบรม หลงัการอบรมนัน้ผู้ควบคมุมีหน้าท่ีดแูลให้การจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในร้านให้
ถกูต้องตามกฎหมายอยา่งเข้มงวด และให้ความรู้แก่เจ้าของร้านกบัลกูจ้างอ่ืนในร้านอีกด้วย 
         อีกช่องทางหนึง่ในการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีนิยม  คือ การ
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผา่นเคร่ืองจ าหนา่ยอตัโนมตั ิ พบวา่ในปีค.ศ. 1996 ทัว่ประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีเคร่ืองจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อตัโนมตัมิากถึง 185,800 เคร่ือง ปัญหาท่ีเกิดตามมา
ก็คือ เยาวชนอายตุ ่ากว่า 20 ปีซึง่ถกูห้ามมิให้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายสามารถ
หาซือ้ได้อยา่งอิสระ บางกรณีเกิดปัญหาการซือ้สินค้าผิดประเภทเน่ืองจากภาชนะบรรจมีุลกัษณะ
คล้ายกบัเคร่ืองด่ืมทัว่ไป เน่ืองด้วยเหตผุลดงักล่าวจงึมีความพยายามท่ีจะยกเลิกการใช้เคร่ือง
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อตัโนมตัิ   แตเ่น่ืองจากร้านค้าปลีกจ านวนไมน้่อยยงัอาศยัผลก าไร
จากการตดิตัง้เคร่ืองอตัโนมตัดิงักล่าว และไมส่ามารถหาวิธีการทางธุรกิจประเภทอ่ืนมาแทนท่ี ท่ี
ประชมุวา่ด้วยแอลกอฮอล์แหง่ชาตจิงึได้ประกาศอยา่งประนีประนอมวา่ “อาจจะยอมใหมี้การ
ติดตัง้เคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อตัโนมติั หากสามารถพฒันาเคร่ืองทีส่ามารถป้องกนั
การซ้ือเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของเยาวชนอายตุ ่ากว่า 20 ปี” แตใ่นความเป็นจริง ปัจจบุนัยงัมี
เคร่ืองจ าหนา่ยอตัโนมตัรุ่ินเก่าคงเหลืออยู่ สาเหตหุลกัท่ีท าให้ร้านค้าปลีกไมย่อมก าจดัหรือเลิกใช้
เคร่ืองจ าหนา่ยรุ่นเก่า ได้แก่ “ยอดขายจากการขายผา่นเคร่ืองอตัโนมตัสิงู” “การก าจดัเคร่ืองรุ่น
เก่าและ/หรือการน าเคร่ืองรุ่นใหมม่าใช้นัน้มีต้นทนุสงู” และ “ร้านค้าข้างเคียงยงัไมเ่ลิก จงึยงัใช้
อยู่”  
 
มาตรการออกใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศแคนาดา 
         กรณีของประเทศแคนาดา ประเภทของใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถาน
บริการของประเทศแคนาดา แบ่งเป็น 7 ประเภท ดงันี ้ Eating Establishment Liquor License 

(เป็นใบอนุญาตท่ีออกให้กับสถานให้บริการท่ีมีการจ าหน่ายอาหารเป็นหลัก และมีเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นเพียงส่วนประกอบในมือ้อาหารเท่านัน้) Beverage Room License (เป็น
ใบอนุญาตท่ีออกให้กับสถานท่ีจ าหน่ายเบียร์และไวน์แก่ผู้ ท่ีมีอายุตัง้แต่ 19 ปี และบริโภคใน
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สถานท่ีนัน้) Lounge License (เป็นใบอนญุาตท่ีออกให้กบัสถานท่ีจ าหน่ายสรุา เบียร์ และไวน์ ท่ี
บรรจใุนถ้วยแก้ว ขวด หรือภาชนะอ่ืนส าหรับการบริโภคในเลาน์จหรือพืน้ท่ีอ่ืนท่ีได้รับอนญุาต  ซึ่ง
ให้บริการแก่ผู้ ท่ีมีอายุตัง้แต่ 19 ปีขึน้ไป) Catering License (เป็นใบอนุญาตท่ีออกให้กับสถานท่ี
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทท่ีซือ้จากคณะกรรมการฯ เพ่ือจ าหน่ายในการจดัเลีย้ง
ให้แก่ผู้ ท่ีมีอายุตัง้แต่ 19 ปีขึน้ไป และจะต้องบริโภคในพืน้ท่ีของการจัดเลีย้งเท่านัน้ นอกจากนี ้
จะต้องเป็นการจดัเลีย้งท่ีอยู่ในเขตเมืองเท่านัน้) Cabaret License (ต้องเป็นผู้ ท่ีด าเนินกิจกรรมท่ี
ให้ความบนัเทิงท่ีดีไมข่ดัตอ่ศีลธรรม และต้องมีการจดัแสดงอย่างน้อย 4 วนัในหนึง่สปัดาห์) Club 

License (เป็นสถานท่ีจ าหน่ายสรุา เบียร์ และไวน์ ท่ีบรรจใุนถ้วยแก้ว ขวด หรือภาชนะอ่ืนส าหรับ
การบริโภคท่ีซือ้จากคณะกรรมการฯในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้แก่สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต ่19 ปีขึน้
ไป) Military Establishment License (เป็นใบอนุญาตท่ีออกให้กับการจ าหน่ายสุรา เบียร์ และ
ไวน์ ท่ีบรรจุในถ้วยแก้ว ขวด หรือภาชนะอ่ืนส าหรับการบริโภคท่ีซือ้จากคณะกรรมการฯในเขต
ทหาร) นอกจากใบอนุญาตทัง้ 7 ประเภทข้างต้นแล้ว ยังมี Special Premise License ท่ีออก
ให้กับการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นครัง้คราวมีระยะเวลาท่ีก าหนดชัดเจน เช่น การจัด
ลานเบียร์ หรือ เทศกาลพิเศษ 
         เวลาในการจัดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศแคนาดาก าหนดไว้ท่ีประมาณ 
10.00 หรือ 11.00 น. จนถึง 01.00 น. ห รือ 02.00 น. หรือตาม ท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
(Catering, Military Establishment และ Special Premise) ผู้ ท่ี จะขอใบอนุญ าต จะต้องมี
คณุสมบตัิ ดงันี  ้(1) บุคคลชาวแคนาดาหรืออังกฤษ ผู้ ท่ีมีอายุตัง้แต่ 19 ปี และคณะกรรมการฯ
พิจารณาเห็นว่ามีบุคลิกและความประพฤติดีหรือ  (2) หุ้ นส่วนจดทะเบียนในโนวาสโกเทีย ซึ่ง
หุ้นส่วนและผู้ จัดการท่ีรับผิดชอบสถานบริการต้องเป็นผู้ มีบุคลิกและความประพฤติดี  หรือ (3) 
บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในโนวาสโกเทีย ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี, ตวัแทน หรือผู้จดัการรับผิดชอบสถานบริการ 
ต้องเป็นผู้ มีบุคลิกและความประพฤติดี ในส่วนของค่าธรรมเนียม Alcohol and Gaming 
Authority เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามประเภทของสถานบริการ ยกเว้นสถานบริการ
ประเภท Cabaret ท่ีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย 3 ปี $1,500 สถานบริการประเภทอ่ืนๆ มี
คา่ธรรมเนียมแบบเดียวกนัราคา $450 
 
มาตรการออกใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศฝร่ังเศส 
         กรณีของประเทศฝร่ังเศส สถานท่ีใดๆ ท่ีจ าหน่ายหรือบริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือ
บริโภค ในสถานท่ีหรือนอกสถานท่ี จะมีค าเรียกตามนิยามกฎหมายว่า “บาร์” (Bar) โดยท่ี 
ใบอนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แบง่เป็น ใบอนุญาตส าหรับการบริโภคในสถานบริการ 
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ใบอนุญาตส าหรับภัตตาคาร ใบอนุญาตแบบ Off-sale License และใบอนุญาตแบบ Off 
License 
         ใบอนุญาตส าหรับการบริโภคในสถานบริการ มี 4 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประเภทท่ี 1 
เป็นใบอนญุาตส าหรับการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีไมมี่แอลกอฮอล์ เช่น น า้, น า้ผลไม้, ชา, กาแฟ ฯลฯ 
ใบอนญุาตประเภทท่ี 2 เป็นใบอนญุาตส าหรับการจ าหน่ายสรุาหมกั ใบอนญุาตประเภทท่ี 3 เป็น
ใบอนุญาตส าหรับการจ าหน่ายสุราท่ีมีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 18 %ตามปริมาณ และใบอนุญาต
ประเภทท่ี 4 เป็นใบอนญุาตส าหรับจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ได้ทกุประเภทไมจ่ ากดัชนิด  
         สว่นใบอนญุาตส าหรับภตัตาคาร จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ใบอนญุาตส าหรับภตัตาคาร
ขนาดเล็กอนญุาตให้จ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นใบอนญุาต 2 ประเภทแรก ร่วมกบัการ
จ าหนา่ยอาหาร และใบอนญุาตส าหรับภตัตาคาร อนญุาตให้จ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ทกุ
ประเภท ร่วมกบัการจ าหน่ายอาหาร ทัง้นี ้ ภตัตาคารไมส่ามารถบริการหรือจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ หากเคร่ืองนัน้ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของมือ้อาหาร (ภตัตาคารจะให้บริการหรือจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ก็ตอ่เม่ือเป็นเคร่ืองดื่มท่ีประกอบการรับประทานอาหารในมือ้) ใบอนญุาต
แบบ Off-sale License เป็นใบอนญุาตท่ีอนญุาตให้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เชน่
ใบอนญุาต 2 ประเภทแรก เชน่ สรุาหมกั และใบอนญุาตแบบ Off License เป็นใบอนญุาตท่ี
อนญุาตให้จ าหนา่ยสรุาทกุประเภท และสามารถย่ืนขอเป็นผู้ผลิตไวน์โดยจ าหนา่ยเองสูส่าธารณะ
ได้ ในประเทศฝร่ังเศสมีการจ ากดั (Limit) จ านวนบาร์เพ่ือท่ีจะจ ากดัผลกระทบของแอลกอฮอล์ท่ีมี
ตอ่ประชากร ด้วยเหตนีุจ้งึมีกฎท่ีเข้มงวดมากเก่ียวกบับาร์ท่ีจะเปิดใหม่ โดยท่ี การเปิดบาร์จะท า
ได้ก็ตอ่เม่ือปฏิบตัิตามระเบียบวิธีและต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายต ารวจ และส านกังานภาษี
ศลุกากร ก่อนเร่ิมด าเนินการใดๆในธุรกิจ นอกจากนัน้ กฎหมายได้จ ากดัหรือห้ามการตัง้บาร์ใน
พืน้ท่ีคุ้มครอง ซึง่รวมถึงในการแขง่ขนักีฬา และสถานศกึษา   สว่นบาร์ท่ีเปิดด าเนินการในพืน้ท่ี
ก่อนท่ีพืน้ท่ีนัน้จะถกูประกาศให้เป็นพืน้ท่ีคุ้มครองจะได้รับการยกเว้นให้สามารถด าเนินการได้ ใน
สว่นของเง่ือนไขของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ มีข้อก าหนดวา่ ผู้ ท่ีจะได้รับใบอนญุาตจ าหน่าย 
จะต้องเป็นประชากรของฝร่ังเศสหรือของกลุม่ประเทศประชาคมยโุรปเทา่นัน้ เวลาจ าหนา่ย
ก าหนดไว้ระหวา่ง 07:00-02:00น. 

 
 

 
 
 

 



Executive Summary 
 

In the past two decades, the alcohol consumption has increased continuously, 

recorded by a sharp rise in adult per capita alcohol consumption. Thus, the drinking 

alcohol became a major problem in the Thai economy because alcoholics are the 

main contributors to social problems, psychological problems, and physical 

problems. The social problems are road traffic accident, homicide, sexually deviant 

acts, criminal damage, and unwanted pregnancy. The psychological problems 

included insomnia, depression, anxiety, and suicide. The physical problems are 

hepatitis, gastritis, cirrhosis of the liver, cancer, and fatal damage. Therefore, 

numerous alcohol policies have been adopted to reduce the harm associated with 

alcohol misuse. These alcohol policies are the policies that affect drinking patterns 

by limiting access, discouraging drinking under the legal purchasing age and, 

reducing the harm related to specific drinking patterns. The major policies consist of 

3 categories, including (1) restrictions on the availability of alcoholic beverages (2) 

restrictions on the demand for alcoholic beverages and (3) restrictions of the related 

harm of alcohol drinking. 

 

Restrictions on the availability of alcoholic beverages can reduce the alcohol 

consumption significantly and also limit the related harm. These restrictions are state 

monopolies and licensing systems, density of outlets, places of sales, days of sale, 

hours of sale, and age requirements for purchase and consumption of alcoholic 

beverages. The Institute of Alcohol Studies (IAS) (2005) indicates that state 

monopolies and licensing systems and age requirements for purchase and 

consumption of alcoholic beverages are the best practices for the restrictions on the 

availability of alcoholic beverages. However, the achievement of the policy depends 

on the level of enforcement, economic environment, and alcoholic behavior. 

 

 The restrictions on the demand for alcoholic beverages are tax policies and 

alcohol advertising. For the tax policies, the major  factors that determined affect the 

achievement of the policy are the price elasticity of demand for alcohol beverage and 

the degree of substitution of alcohol beverage. For the measurement on the related 

harm, the most effective measurement is the random breath testing (RBT). Finally, 

the International Center of Alcohol Policies (ICAP) (2005) recommended that the 

best practice policies during 1990s are (1) taxation (2) random breath test (3) state 

monopoly, (4) minimum age requirement, (5) density of outlets, and (6) hours of 

s a l e . 

 

               In Thailand, there exists the alcohol beverage selling licenses system. The 

classification of alcohol beverages selling licenses in Thailand depends on volume of 

sales, places (domestic or foreign countries) of  production and  places of sales. 

Different from Thailand, other four countries, namely, Singapore, Japan, Canada and 

France, alcohol beverages selling licenses have also the types of on the premises and 

off the premises. Comparing with those four countries, Thailand has strict regulation 

on selling hours even during the daytime, but the alcohol beverage selling licenses 

system doesn’t pay much strict attention to the qualifications of applicants before or 

after the acquisition of sales licenses. Moreover, there exists no regulation on the 
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number of licenses by considering the number of population or density of population 

in the areas as the case of Japan. If we base on Japanese case, the number of alcohol 

beverages sales licenses should have approximately 65,000-70,000 licenses. 

Unfortunately, it is officially announced that, there exists the alcohol beverage 

licenses about 650,000 licenses at present. It is not exaggerated to say that, the 

number of present licenses is too much. Thus, the direction of the present alcohol 

beverage selling licenses system reform should be aimed to the reduction of 

permission of new licenses.  
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ค าน า 
 
         ในปัจจบุนั ปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสงัคมส าคญัประการหนึง่ของ
ไทย เน่ืองมาจากผลท่ีตามมาหลงัจากการด่ืม ไมว่า่จะเป็นปัญหาสขุภาพนานาประการของตวัผู้
ด่ืมเองซึง่อาจท าให้ผู้ ด่ืมเสียชีวิต เน่ืองจากวยัอนัควรเน่ืองจากโรคเรือ้รังจากการติดสรุา การ
สญูเสียสมรรถภาพในการท างานหรือขบัข่ียานพาหนะอนัน าไปสูอ่บุตัเิหตใุนการท างาน หรือ
อบุตัเิหตจุราจร  ปัญหาสงัคมอยา่งเชน่ การก่อทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 
อาชญากรรม ความยากจน ดงันัน้ มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จงึนบัวา่
มีบทบาทส าคญัในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทยและนานาประเทศมี
มาตรการหลากหลายรูปแบบ ตัง้แตม่าตรการควบคมุการเข้าถึง อยา่งเชน่ การก าหนดอายขุัน้ต ่า
ท่ีสามารถซือ้ได้ การจ ากดัชัว่โมงและเวลาการขาย มาตรการทางภาษี มาตรการการปรับเปล่ียน
บริบทการด่ืม มาตรการการให้ความรู้และจงูใจ มาตรการการควบคมุการสง่เสริมการขาย เป็นต้น  

 รายงานฉบบันี ้ รายงานชิน้นีจ้ะท าการศกึษา รวบรวม วิเคราะห์เบือ้งต้น ผลการ
ศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย พร้อมทัง้ศกึษาข้อมลู
เบือ้งต้น เพ่ือน าไปสู่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสภาพและปัญหาของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ของคนไทย และเพ่ือเป็นจดุตัง้ต้นให้กบัการศกึษาหาประเดน็ และแนวทางการศกึษาตอ่เน่ืองใน
ระยะตอ่ๆไป ให้สามารถน าไปสูก่ารศกึษาหามาตรการออกใบอนญุาต หรือการก าหนดอตัรา
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตท่ีเหมาะสม หรือหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขใหมอ่ื่นๆ ท่ีจะชว่ยให้รัฐสามารถ
ควบคมุหรือลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยตอ่ไป นอกจากนัน้ยงั
พิจารณากรณีของบางประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ แคนาดา และฝร่ังเศส เพ่ือประเมิน
สถานการณ์ปัจจบุนัของประเทศไทยให้ชดัเจนขึน้อีกด้วย 

สดุท้ายนี ้ คณะผู้วิจยัขอแสดงความขอบคณุนพ.บณัฑิต ศรไพศาล และรศ.ดร.อิศรา 
ศานตศิาสน์ และรศ.ดร.ไพฑรูย์ ไกรพรศกัดิ ์ แหง่ศนูย์ศกึษานโยบายเพ่ือการพฒันา คณะ
เศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส าหรับการกระตุ้นให้ทีมงานวิจยัริเร่ิมการศกึษาชิน้นี ้
ขอขอบคณุส านกักองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ กรมสขุภาพจิต สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุและศนูย์วิจยัปัญหาสรุาส าหรับเงินทดุอดุหนนุการวิจยั และขอแสดงความขอบคณุ
คณุนภาฎา เลิศวิทยากร และเจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์วิจยัปัญหาสรุาทกุท่านส าหรับงานสนบัสนนุ
ตลอดเวลาการท างานของคณะผู้วิจยั 

 
คณะผู้วิจยั 
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บทน ำ 
 
         ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา ปริมาณการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยได้เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง เห็นได้จากปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คน (Adu l t  per 
Capita Alcohol Consumption) ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จงึท าให้ปัญหาการด่ืมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ถกูจดัวางให้เป็นปัญหาสงัคมท่ีส าคญัประการหนึง่ของประเทศไทย เน่ืองจากผลท่ี
ตามมาหลงัจากการด่ืม ไมว่า่จะเป็นปัญหาสขุภาพนานาประการของตวัผู้ ด่ืมเองซึง่อาจท าให้ผู้ ด่ืม
เสียชีวิตเน่ืองจากวยัอนัควรเน่ืองจากโรคเรือ้รังจากการติดสรุา  ไมว่า่จะเป็น โรคหัวใจและหลอด
เลือด ตบัอกัเสบ ตบัแข็ง มะเร็งของอวยัวะตา่งๆ การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น การ 
สญูเสียสมรรถภาพในการท างานหรือขบัข่ียานพาหนะอนัน าไปสูอ่บุตัเิหตใุนการท างาน หรือ
อบุตัเิหตจุราจร  ปัญหาสงัคมอยา่งเชน่ การก่อทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 
อาชญากรรม และความยากจน ดงันัน้ นโยบายและมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์จงึนบัวา่มีบทบาทส าคญัในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในอดีตมาตรการ
ท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสดุ คือ การใช้ระบบใบอนญุาต ซึง่เป็นมาตรการท่ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการ
ลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คน แตใ่นปัจจบุนั เป้าหมายของการใช้
มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากจะให้ความส าคญักบัการลดปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คนแล้ว การด าเนินมาตรการควบคมุการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัได้ให้ความส าคญักบัการลดความรุนแรง และอบุตัเิหตท่ีุเป็นผลสืบเน่ือง
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยท่ีมีมาตรการตา่งๆท่ีใช้ในการควบคมุการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีอยู่มากมายหลายวิธี ซึง่แตล่ะวิธีก็ให้ประสิทธิภาพท่ีแตกตา่งกนั โดย
มาตรการหลกัท่ีมีการใช้อยา่งกว้างขวาง จะประกอบด้วย (1) มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ
เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (2) มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ 
(3) มาตรการท่ีใช้ในการป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

รายงานชิน้นีจ้ะท าการศกึษา รวบรวม วิเคราะห์เบือ้งต้น ผลการศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย พร้อมทัง้ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือน าไปสู่องค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสภาพและปัญหาของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย และเพ่ือเป็น
จดุตัง้ต้นให้กบัการศกึษาหาประเดน็ และแนวทางการศกึษาตอ่เน่ืองในระยะตอ่ๆไป ให้สามารถ
น าไปสูก่ารศกึษาหามาตรการออกใบอนญุาต หรือการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตท่ี
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เหมาะสม หรือหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขใหมอ่ื่นๆ ท่ีจะชว่ยให้รัฐสามารถควบคมุหรือลดปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทยตอ่ไป 
 
ระยะเวลำของกำรศึกษำและขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศกึษาตามโครงการนีส้ามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ส่วนยอ่ยๆดงันี  ้
1. การศกึษาทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวง ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนของ  

สถานท่ีจ าหนา่ย และกฎระเบียบในการขอใบอนญุาตจ าหนา่ยสรุา เปรียบเทียบกบั 
ตา่งประเทศ ว่ามีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2. การศกึษาทบทวนนโยบายและมาตรการของรัฐในประเทศตา่งๆท่ีส าคญั          ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในสว่นของสถานท่ีจ าหน่าย กฎระเบียบ     และคา่ธรรมเนียมใน
การขอใบอนญุาตจ าหนา่ยสรุา อาทิ สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น แคนาดา และฝร่ังเศส 

3. การศกึษางานวิจยัและการส ารวจข้อมลูพืน้ฐานเบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ
พืน้ท่ีจ าหนา่ยแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 

 
วิธีกำรศึกษำ 

รายงานชิน้นีศ้กึษาโดยการศกึษาจากข้อมลูทตุยิภมูิ เอกสารราชการ และบทความวิชาการ
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมถึงองค์กรระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมไปถึงกฎระเบียบในการขอใบอนญุาตจ าหน่ายสรุา เอกสารตา่งๆนัน้รวมถึงเอกสารท่ีสามารถ
ค้นหาผ่านทางอินเตอร์เน็ทด้วย 

 
องค์ประกอบของรำยงำนกำรศึกษำ 
        รายงานการศกึษานีป้ระกอบด้วยเนือ้หาทัง้หมด 6 สว่นได้แก่ บทน า โครงสร้างตลาด
แอลกอฮอล์ของโลก การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ วรรณกรรมปริทศัน์เก่ียวกบั
มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นโยบายเก่ียวเน่ืองกบัการจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในตา่งประเทศ โดยจะเน้นหนกัในเร่ืองของการขออนญุาตจ าหน่ายสรุา และบทสง่
ท้าย  
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บทที่ 1 
โครงสร้ำงตลำดแอลกอฮอล์ของโลก 
 
         ในส่วนนีจ้ะท าการอธิบายโครงสร้างของตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของโลก  ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์ของตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของโลก ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
ปริมาณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ด้านราคาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และข้อบงัคบัในการผลิต
และการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งจะประกอบด้วยหวัข้อต่างๆ คือ (1.1) ประเภทของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (1.2) ปริมาณและราคาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในตลาดโลก และ (1.3) 
ข้องบงัคบัในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งมีรายละเอียดของการศกึษาในแตล่ะหวัข้อ
ดงันี ้
 
1.1 ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         แอลกอฮอล์มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Isopropyl Alcohol, Methyl Alcohol และ Ethyl 
Alcohol ซึง่จะมีแตเ่พียง Ethyl Alcohol เท่านัน้ท่ีสามารถน ามาบริโภคได้ ซึง่โดยทัว่ไป เคร่ืองด่ืมท่ี
มีส่วนผสมของ Ethyl Alcohol หรือ Alcohol Beverages จะสามารถจ าแนกออกเป็นหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไวน์ (Wine) เบียร์ (Beer) วิสกี ้(Whisky) รัม (Rum) บร่ันดี (Brandy) จิน 
(Gin) และ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อ่ืนๆ  ซึ่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละประเภทก็จะมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ท่ีแตกตา่งกนัไปดงัตาราง 1-1 
 

ตาราง 1-1: ประเภทของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
ประเภท ที่มาของแอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกอฮอล์

บร่ันดี น า้ผลไม้ ร้อยละ 40-50

วิสกี้ Cereal Grains ร้อยละ 40-55

รัม Molasses/Sugarcane ร้อยละ 40-55

ไวน์ ผลไม้ ร้อยละ 10-22

เบยีร์ ธญัญาพืช ร้อยละ 4-8  
             ท่ีมา: World Health Organization 

 
         ในทางกฎหมาย ประเทศต่างๆได้มีการนิยามความหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
แตกต่างกันไปซึ่งจะพิจารณาจากร้อยละของปริมาณแอลกอฮอล์ตอ่ปริมาณทัง้หมด ซึ่งจากการ
ส ารวจของ World Health Organization (WHO) ในปี 2004 พบว่า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดย
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เฉล่ียจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่ร้อยละ 1.95 และจากตารางท่ี 00 พบว่า ร้อยละ 62.5 ได้
ก าหนดให้ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ Ethyl Alcohol ตัง้แต่ร้อยละ 0.1 
ถึง ร้อยละ 2.0 ในขณะท่ีร้อยละ 22.7 ของประเทศทัง้หมดท่ีท าการส ารวจของ WHO (2004) 
ก าหนดให้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ Ethyl Alcohol ตัง้แต่ร้อยละ 2.1 
ถึงร้อยละ 4.49 ซึ่งระดบัของปริมาณแอลกอฮอล์จะเป็นตวัตดัสินว่า เคร่ืองด่ืมประเภทใดจะต้อง
เสียภาษีสรรพสามิตหรือไม ่
 

ตาราง 1-2: ร้อยละของปริมาณแอลกอฮอล์ในเคร่ืองดืม่ของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์  
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเคร่ืองดื่ม จ านวนประเทศ ร้อยละ

ร้อยละ 0.1 ถงึร้อยละ 2.0 55 62.5

ร้อยละ 2.1 ถงึร้อยละ 4.49 20 22.7

มากกว่า ร้อยละ 4.49 6 6.8

ไม่มข้ีอก าหนด 7 8.0

รวม 88 100  
       ท่ีมา: World Health Organization 

 
1.2 ปริมำณและรำคำของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในตลำดโลก 
 
1.2.1 ปริมำณกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในแตล่ะประเทศ จะพิจารณาจาก 
ปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตอ่หวั (Adult per Capita Alcohol Consumption) ท่ี
จดัท าขึน้โดย World Health Organization (WHO) โดยจะค านวณจากผลรวมของปริมาณ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผลิตได้ในประเทศและปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น าเข้า หกัด้วย
ปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สง่ออก แล้วหารด้วยจ านวนประชากรในประเทศท่ีมีอายตุัง้แต ่15 ปี 
แสดงเป็นสตูรค านวณ ดงันี ้
 

over and age of years 15 Population

Exports Alcohol - Imports Alcohol  Production Alcohol
nConsumptio Alcohol Capitaper Adult 




  
         ในตาราง1-3 แสดงคา่ Adult per Capita Alcohol Consumption ใน 10 ประเทศ จากทวีป
เอเชีย 8 ประเทศ องักฤษ และสหรัฐอเมริกาเป็นข้อมลูรายปีตัง้แต่ปีพ.ศ.2504-2543 จากตาราง
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จะเห็นวา่ในทกุประเทศมีปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้ แทบทกุๆปีตัง้แต่ปีพ.ศ.
2504 ถึงปี พ.ศ.2543 โดยประเทศไทยมีการบริโภคเพิ่มขึน้มากท่ีสดุจาก 0.26 ลิตร/คน/ปีในปี 
พ.ศ. 2504 เป็น 13.59 ลิตร/คน/ปีในปีพ.ศ.2543  ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีปริมาณการบริโภค
ไมเ่ปล่ียนแปลงจากปีพ.ศ.2504 โดยเพิ่มขึน้จาก 2.19 ลิตร/คน/ปีในปีพ.ศ.2504 เป็น 2.73 ลิตร/
คน/ปี ในปี พ.ศ.2543 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 

ตาราง 1-3: Adult per Capita Alcohol Consumption 
 

หน่วย: ลิตรต่อคน

ปี ไทย ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ เกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซีย มาเลเซีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา

2504 0.26 4.03 2.19 5.99 0.49 0.78 0.03 0.59 6.56 6.78

2505 0.46 4.02 1.97 7.04 0.60 0.97 0.03 0.52 6.51 6.91

2506 0.82 4.11 2.21 5.94 0.62 1.40 0.03 0.49 6.63 7.00

2507 0.93 4.16 1.87 5.21 0.64 1.56 0.03 0.47 6.96 7.06

2508 1.21 3.87 2.14 6.03 0.66 1.73 0.03 0.52 6.82 7.30

2509 1.62 4.07 2.11 7.63 0.80 1.84 0.03 0.50 6.97 7.56

2510 1.65 4.35 2.25 8.89 0.70 2.20 0.03 0.49 7.10 7.66

2511 1.70 4.34 2.41 8.44 0.75 2.49 0.03 0.46 7.31 7.94

2512 1.84 4.25 2.33 9.37 0.81 2.26 0.04 0.45 7.47 8.19

2513 1.91 4.51 2.68 11.25 0.75 2.27 0.06 0.41 7.79 8.67

2514 2.03 4.65 2.90 14.43 0.84 2.27 0.06 0.41 8.15 8.86

2515 1.87 4.96 2.49 15.17 0.89 2.34 0.07 0.39 8.48 9.11

2516 1.79 5.20 2.86 16.83 1.00 2.35 0.08 0.53 9.36 9.42

2517 2.27 5.18 2.38 16.58 1.05 2.71 0.09 0.56 9.70 9.63

2518 2.30 5.28 2.40 15.17 1.18 2.75 0.08 0.50 9.69 9.52

2519 2.91 5.23 2.69 16.01 1.34 3.03 0.06 0.57 10.11 9.63

2520 4.20 5.69 2.60 16.73 1.21 3.23 0.07 0.57 9.58 9.70

2521 4.39 5.73 2.37 14.30 1.23 3.34 0.07 0.65 10.20 10.10

2522 4.77 6.02 2.14 14.40 1.33 3.47 0.07 0.76 10.57 10.21

2523 5.51 5.94 2.49 14.77 1.70 3.09 0.08 0.83 10.10 10.51

2524 5.47 5.84 2.33 14.22 1.89 3.26 0.09 0.83 9.67 10.41

2525 5.26 6.30 2.29 13.70 2.06 3.57 0.10 0.73 9.34 10.05

2526 6.05 6.73 2.35 10.71 2.28 4.41 0.08 0.61 9.55 10.05

2527 6.04 6.48 2.32 10.67 2.36 4.26 0.06 0.62 9.62 9.90

2528 5.10 6.58 2.22 10.18 2.53 4.58 0.06 0.66 9.75 9.93

2529 5.02 6.43 2.24 10.25 2.92 4.11 0.07 0.59 9.75 9.54

2530 5.79 6.67 2.23 10.18 3.30 4.42 0.07 0.57 9.89 9.58

2531 6.40 7.27 2.19 10.13 3.50 3.85 0.07 0.61 10.06 9.38

2532 7.39 6.50 2.13 9.61 3.16 3.78 0.06 0.63 10.01 9.08

2533 7.46 6.91 2.19 9.25 3.34 3.69 0.07 0.72 10.09 9.18

2534 7.00 6.56 1.86 8.83 3.40 3.57 0.06 0.69 9.71 8.83

2535 6.95 6.76 2.08 8.53 3.54 3.63 0.06 0.89 9.44 8.62

2536 7.92 6.85 1.81 7.90 3.80 3.40 0.08 0.79 9.37 8.72

2537 7.85 6.93 1.97 8.11 3.99 3.26 0.08 0.81 9.62 8.59

2538 9.31 6.81 2.58 7.75 4.70 3.83 0.11 0.90 9.14 8.60

2539 8.88 6.83 2.63 7.48 4.63 3.64 0.10 0.93 9.36 8.61

2540 9.91 6.70 2.87 7.50 4.61 3.53 0.08 0.99 9.66 8.70

2541 9.70 6.53 2.31 7.06 4.78 3.38 0.08 0.95 9.38 8.63

2542 13.71 6.42 2.81 7.34 4.89 3.42 0.08 0.95 9.73 8.64

2543 13.59 6.26 2.73 6.78 5.17 3.33 0.08 9.08

ที่มา: Alcohol Database, World Health Organization         
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         เม่ือพิจารณาแยกจ าแนกตามประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จากตาราง 1-4 ท่ีแสดง
ปริมาณการบริโภคเบียร์ พบวา่ ทกุประเทศมีปริมาณการบริโภคเบียร์เพิ่มขึน้จากปี 2504 และใน
ทกุประเทศมีปริมาณการบริโภคเบียร์เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีประเทศองักฤษเป็นประเทศท่ีมี
การบริโภคเบียร์มากท่ีสดุ เท่ากบั 5.46 ลิตร/คน/ปี ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียมีการบริโภคเบียร์
น้อยท่ีสดุ 0.04 ลิตร/คน/ปี ในด้านปริมาณการบริโภคไวน์ จากตาราง 1-5 จะเห็นได้วา่ ในทกุ
ประเทศมีปริมาณการบริโภคเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ยกเว้น เพียงประเทศอินโดนีเซียเทา่นัน้ โดยใน
ปีพ.ศ.2542 ประเทศองักฤษมีปริมาณการบริโภคไวน์มากท่ีสดุ เทา่กบั 2.29 ลิตร/คน/ปี และใน
ด้านการปริมาณการบริโภคสปิริต จากตาราง 1-6 พบวา่ในทกุประเทศ ยกเว้นมาเลเซีย มีปริมาณ
การบริโภคเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เชน่เดียวกบัการปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดอ่ืน 
โดยในปีพ.ศ.2543  พบว่า ประเทศไทยมีบริโภคสปิริตมากท่ีสดุ เทา่กบั 12.45 ลิตร/คน/ปี ในขณะ 
ท่ีประเทศอ่ืนๆมีการบริโภคสปิริตเพียง 0.04 - 4.04 ลิตร/คน/ปี 
 
1.2.2 รำคำ 
         ราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีแสดงในส่วนนี ้ ได้แสดงแยกประเภทเป็น เบียร์ ไวน์ และสปิริต 
โดยเป็นราคาจ าหนา่ยนอกสถานบริการ (off-premise sale) เชน่ ร้านค้า หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เป็นต้น และเป็นราคาตอ่หนึง่หนว่ยปริมาณบรรจมุาตรฐานทัว่ไปของเคร่ืองด่ืมแตล่ะประเภท 
(เบียร์ 500 มลิลิลิตร ไวน์ 750 มลิลิลิตร และสปิริต 750 มลิลิลิตร) เม่ือพิจารณาจากตาราง 1-7 
พบวา่ เบียร์จะมีราคาถกูกว่าไวน์และสปิริต ในทกุประเทศ โดย ราคาเบียร์ในฟิลิปปินส์ต ่าสดุ
เทา่กบั 0.46 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปริมาณบรรจมุาตรฐานและราคาเบียร์ในองักฤษสงูสดุ 2.61 
ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปริมาณบรรจมุาตรฐาน ราคาไวน์ในอินโดนีเซียต ่าสดุ 0.94 ดอลลาร์สหรัฐตอ่
ปริมาณบรรจมุาตรฐาน และราคาไวน์ในไทยสงูสดุ 9.83 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปริมาณบรรจุ
มาตรฐาน ในด้านราคาสปิริต จากตารางจะเห็นได้ว่า ราคาสปิริตในฟิลิปปินส์ต ่าสดุ 1.27 
ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปริมาณบรรจมุาตรฐานและราคาสปิริตในองักฤษสงูสดุ 18.93 ดอลลาร์สหรัฐ
ตอ่ปริมาณบรรจมุาตรฐาน 
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ตาราง 1-4: ปริมาณการบริโภคเบียร์ 
 

หน่วย: ลิตร

ป ไทย ญี่ปุ น สิงคโปร์ เกาหลี จีน ฟ ลิปป นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

2504 0.02 0.99 1.51 0.04 0.01 0.35 0.00 0.40 5.23 3.86

2505 0.03 0.99 1.00 0.02 0.01 0.43 0.00 0.34 5.19 3.87

2506 0.03 1.13 1.16 0.04 0.01 0.64 0.00 0.31 5.21 3.96

2507 0.04 1.27 1.09 0.07 0.01 0.62 0.00 0.29 5.42 4.11

2508 0.04 1.23 1.18 0.12 0.01 0.64 0.00 0.34 5.39 4.13

2509 0.09 1.31 1.28 0.11 0.01 0.55 0.00 0.34 5.50 4.25

2510 0.08 1.49 1.35 0.15 0.01 0.70 0.01 0.32 5.59 4.32

2511 0.09 1.45 1.30 0.12 0.01 0.81 0.01 0.31 5.71 4.47

2512 0.09 1.62 1.27 0.15 0.01 0.69 0.01 0.30 5.96 4.57

2513 0.08 1.72 1.41 0.22 0.01 0.78 0.01 0.27 6.12 4.76

2514 0.07 1.75 1.49 0.27 0.01 0.81 0.02 0.27 6.31 4.76

2515 0.07 1.94 1.33 0.21 0.02 0.80 0.02 0.25 6.38 4.81

2516 0.09 2.10 1.42 0.28 0.02 0.73 0.03 0.33 6.71 4.97

2517 0.09 1.96 1.38 0.34 0.02 0.94 0.03 0.40 6.85 5.14

2518 0.12 2.08 1.34 0.36 0.02 0.95 0.03 0.36 6.96 5.11

2519 0.14 1.96 1.33 0.38 0.02 1.11 0.03 0.40 7.05 5.22

2520 0.18 2.24 1.21 0.47 0.02 1.16 0.03 0.41 6.91 5.35

2521 0.19 2.28 1.12 0.84 0.02 1.21 0.03 0.47 6.99 5.45

2522 0.26 2.39 1.02 1.18 0.03 1.26 0.03 0.55 7.06 5.64

2523 0.20 2.30 1.07 1.04 0.05 0.86 0.03 0.61 6.73 5.81

2524 0.16 2.27 1.05 1.04 0.06 0.82 0.04 0.58 6.39 5.82

2525 0.18 2.39 1.07 1.06 0.08 1.08 0.04 0.57 6.18 5.74

2526 0.21 2.46 1.05 1.17 0.10 1.39 0.05 0.45 6.23 5.74

2527 0.23 2.21 1.02 1.22 0.14 1.32 0.02 0.46 6.19 5.62

2528 0.14 2.30 1.01 1.24 0.19 1.62 0.03 0.47 6.13 5.60

2529 0.11 2.37 0.98 1.23 0.24 1.21 0.03 0.43 6.10 5.57

2530 0.12 2.54 0.97 1.32 0.31 1.58 0.03 0.41 6.13 5.64

2531 0.16 2.69 0.98 1.51 0.37 1.04 0.03 0.43 6.17 5.69

2532 0.22 2.86 0.97 1.74 0.35 0.98 0.04 0.47 6.14 5.49

2533 0.31 2.96 0.97 1.83 0.37 0.90 0.04 0.54 6.30 5.54

2534 0.33 3.09 0.94 2.20 0.44 0.81 0.04 0.51 6.07 5.51

2535 0.37 3.11 0.96 2.12 0.52 0.81 0.03 0.63 5.85 5.41

2536 0.46 3.06 0.90 2.03 0.63 0.76 0.05 0.63 5.66 5.37

2537 0.57 3.18 1.00 2.25 0.70 0.73 0.05 0.64 5.76 5.33

2538 0.69 3.00 1.53 2.26 0.78 0.86 0.06 0.66 5.60 5.17

2539 0.79 2.99 1.50 2.17 0.83 0.82 0.06 0.66 5.66 5.18

2540 0.89 2.83 1.76 2.09 0.92 0.79 0.05 0.72 5.74 5.18

2541 0.98 2.59 1.65 1.72 0.96 0.76 0.04 0.75 5.49 5.19

2542 1.02 2.41 1.64 1.80 1.00 0.76 0.04 0.76 5.46 5.17

2543 1.12 2.30 1.60 1.78 1.03 0.74 0.04 5.11

ท่ีมา: Alcohol Database, World Health Organization  



 
 

 

9 

ตาราง 1-5: ปริมาณการบริโภคไวน์ 
 

หน่วย: ลิตร

ปี ไทย ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ เกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซีย มาเลเซีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา

2504 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.28 0.74

2505 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.29 0.77

2506 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.32 0.78

2507 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.37 0.72

2508 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.34 0.82

2509 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.37 0.88

2510 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.41 0.84

2511 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.46 0.87

2512 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.44 0.95

2513 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.46 1.07

2514 0.00 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.55 1.26

2515 0.00 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.64 1.31

2516 0.00 0.06 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.82 1.44

2517 0.00 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.84 1.44

2518 0.00 0.07 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.82 1.39

2519 0.00 0.09 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.91 1.38

2520 0.00 0.10 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.84 1.43

2521 0.00 0.12 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1.51

2522 0.00 0.12 0.14 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 1.08 1.55

2523 0.00 0.12 0.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 1.09 1.65

2524 0.00 0.12 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 1.16 1.65

2525 0.00 0.15 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 1.17 1.52

2526 0.00 0.16 0.15 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 1.27 1.56

2527 0.00 0.14 0.16 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 1.42 1.60

2528 0.00 0.14 0.12 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 1.48 1.63

2529 0.00 0.11 0.12 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 1.54 1.66

2530 0.00 0.15 0.14 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 1.63 1.61

2531 0.00 0.19 0.15 0.01 0.05 0.00 0.00 0.02 1.68 1.54

2532 0.01 0.19 0.17 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.73 1.42

2533 0.00 0.20 0.14 0.01 0.04 0.00 0.00 0.02 1.71 1.41

2534 0.00 0.18 0.16 0.01 0.05 0.00 0.00 0.02 1.69 1.26

2535 0.00 0.16 0.17 0.01 0.04 0.00 0.00 0.11 1.74 1.17

2536 0.01 0.16 0.18 0.01 0.04 0.00 0.00 0.09 1.81 1.36

2537 0.01 0.19 0.21 0.02 0.04 0.00 0.00 0.09 1.87 1.34

2538 0.01 0.23 0.22 0.02 0.05 0.01 0.00 0.09 1.82 1.51

2539 0.03 0.23 0.23 0.02 0.05 0.01 0.00 0.11 1.94 1.39

2540 0.02 0.31 0.30 0.04 0.07 0.01 0.00 0.11 2.10 1.43

2541 0.01 0.62 0.22 0.01 0.08 0.01 0.00 0.04 2.17 1.45

2542 0.01 0.42 0.30 0.02 0.08 0.01 0.00 0.04 2.29 1.44

2543 0.01 0.41 0.30 0.02 0.09 0.01 0.00 1.67

ที่มา: Alcohol Database, World Health Organization  
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ตาราง 1-6: ปริมาณการบริโภคสปิริต 
 

หน่วย: ลิตร

ปี ไทย ญ่ีปุ่ น สงิคโปร์ เกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซีย มาเลเซีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา

2504 0.24 2.08 0.46 0.41 0.48 0.35 0.02 0.17 1.04 2.17

2505 0.44 2.05 0.45 0.41 0.59 0.46 0.03 0.16 1.03 2.24

2506 0.79 1.91 0.53 0.34 0.61 0.68 0.03 0.17 1.09 2.24

2507 0.90 1.79 0.42 0.33 0.63 0.86 0.03 0.17 1.17 2.21

2508 1.17 1.51 0.57 0.50 0.65 1.01 0.03 0.17 1.09 2.33

2509 1.53 1.64 0.55 0.60 0.79 1.21 0.03 0.15 1.10 2.41

2510 1.57 1.61 0.64 0.88 0.69 1.42 0.03 0.16 1.10 2.49

2511 1.62 1.63 0.69 0.81 0.74 1.61 0.02 0.14 1.14 2.58

2512 1.75 1.49 0.76 0.84 0.80 1.50 0.03 0.14 1.08 2.66

2513 1.83 1.56 0.90 0.91 0.74 1.41 0.05 0.13 1.24 2.82

2514 1.96 1.62 0.99 1.01 0.83 1.39 0.05 0.13 1.31 2.81

2515 1.80 1.73 0.75 0.99 0.87 1.47 0.05 0.12 1.46 2.97

2516 1.70 1.74 1.09 1.14 0.99 1.55 0.05 0.18 1.84 2.99

2517 2.18 1.84 0.76 1.31 1.03 1.69 0.05 0.15 2.02 3.03

2518 2.18 1.93 0.80 1.68 1.16 1.72 0.05 0.13 1.92 2.99

2519 2.77 2.10 0.97 1.74 1.32 1.85 0.03 0.16 2.15 3.00

2520 4.01 2.22 0.98 1.84 1.19 1.99 0.04 0.14 1.83 2.91

2521 4.21 2.28 0.95 1.75 1.20 2.05 0.03 0.17 2.20 3.12

2522 4.51 2.52 0.87 1.66 1.29 2.12 0.04 0.19 2.40 3.00

2523 5.31 2.51 1.13 1.67 1.64 2.19 0.05 0.20 2.25 3.03

2524 5.30 2.47 1.04 1.83 1.81 2.33 0.05 0.23 2.11 2.92

2525 5.07 2.78 0.97 1.93 1.96 2.46 0.05 0.16 1.98 2.78

2526 5.83 3.15 1.04 1.97 2.15 2.91 0.04 0.16 2.03 2.74

2527 5.80 3.33 1.01 2.09 2.19 2.83 0.04 0.16 2.00 2.67

2528 4.95 3.40 1.00 1.94 2.30 2.83 0.04 0.16 2.13 2.69

2529 4.90 3.11 0.98 1.96 2.63 2.81 0.04 0.16 2.11 2.30

2530 5.66 3.10 0.99 2.02 2.94 2.80 0.03 0.16 2.14 2.31

2531 6.23 3.54 0.96 2.26 3.08 2.78 0.04 0.16 2.24 2.15

2532 7.16 2.60 0.92 2.18 2.76 2.78 0.03 0.16 2.16 2.15

2533 7.13 2.96 0.98 2.07 2.93 2.77 0.03 0.16 2.10 2.22

2534 6.66 2.51 0.67 1.97 2.91 2.74 0.02 0.16 1.95 2.06

2535 6.57 2.74 0.82 2.01 2.98 2.79 0.03 0.16 1.83 2.03

2536 7.44 2.89 0.63 2.08 3.13 2.61 0.03 0.08 1.87 1.98

2537 7.26 2.86 0.65 2.16 3.24 2.51 0.03 0.08 1.94 1.92

2538 8.59 2.87 0.71 2.14 3.87 2.94 0.05 0.16 1.67 1.92

2539 8.04 2.93 0.79 2.08 3.75 2.79 0.04 0.16 1.71 2.04

2540 8.99 2.93 0.70 2.14 3.62 2.71 0.04 0.15 1.76 2.08

2541 8.71 2.74 0.34 2.15 3.74 2.58 0.04 0.15 1.65 1.99

2542 12.67 2.82 0.72 2.24 3.80 2.62 0.04 0.15 1.89 2.02

2543 12.45 2.81 0.70 2.01 4.04 2.56 0.04 2.29

ที่มา: Alcohol Database, World Health Organization  
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ตาราง 1-7: ราคาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเทศ เบยีร์ ไวน์ สปริต แนวโน้มของราคา

ไทย 0.64 9.83 4.13 เพ่ิมขึ้น

ญ่ีปุ่ น 2.02 - 12.9 คงเดมิ

เกาหลี 1.5 1.9 42.5 ลดลง

จีน 0.6 2.42 2.42 เพ่ิมขึ้น

ฟิลิปปินส์ 0.46 2.95 1.27 คงเดมิ

อนิโดนีเซีย 0.8 0.94 5.3 เพ่ิมขึ้น

มาเลเซีย 1.31 7.83 3.92 เพ่ิมขึ้น

องักฤษ 2.61 5.51 18.93 ลดลง

สหรัฐอเมริกา 0.74 2.99 - ลดลง

ที่มา: Alcohol Policy, World Health Organization, 2004  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
กำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
 
         ในสว่นนีจ้ะเป็นการแสดงถึงการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ซึง่จะ
ประกอบด้วย การศกึษาเก่ียวกบั ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
รายจา่ยด้านเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และข้อบงัคบัและภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่มีรายละเอียด
ของการศกึษาในสว่นตา่งๆ ดงันี ้
 
2.1 ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
         ตามกฎหมายภาษีสรุาของประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากดัความของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
หมายถึง สรุาท่ียงัไมไ่ด้ กลัน่ และให้หมายความรวมถึงสรุาแชท่ี่ได้ผสมกบัสรุากลัน่แล้วแตย่งัมี
แรงแอลกอฮอล์ไมเ่กิน 15 ดีกรีด้วย การจดัประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจงึแบง่
ออกเป็น 2 ประเภทคือ สรุาแช ่ได้แก่ เบียร์ สรุาแชพื่น้เมือง  (ไวน์) สรุากลัน่ ได้แก่  สรุาขาว  สรุา
กลัน่ชมุชน  สรุาผสม สรุาปรุงพิเศษ  สรุาพิเศษจ าพวกวิสกี ้ หรือบร่ันดี สรุากลัน่อย่างอ่ืน สรุาสาม
ทบั ซึง่รายละเอียดจะกลา่วถึงในสว่นท่ี 3 
 
2.2 ตลำดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
         จากตาราง 2-1 พบวา่ในปีพ.ศ.2504 คนไทยมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพียง 0.26 
ลิตร/คน/ปี  จากนัน้ในปีตอ่ๆมาสว่นใหญ่ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึน้ จนกระทัง่ปริมาณการบริโภค
สงูสดุเทา่กบั 13.71 ลิตร/คน/ปี ในปีพ.ศ.2542  ส าหรับข้อมลูปริมาณการบริโภคลา่สดุปีพ.ศ.
2543 เทา่กบั 13.59 ลิตร/คน/ปี ซึง่จะเห็นได้ว่า ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเพิ่มขึน้
นัน้เกิดขึน้จากจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสปิริตเป็นหลกั เน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์สว่นใหญ่คือสปิริต ในขณะท่ี เบียร์มีปริมาณการบริโภคสงูสดุเพียง 1.12 ลิตร/คน/ปี  
และไวน์มีการบริโภคเพียง 0.01 ลิตร/คน/ปี โดยท่ี ราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ภายในประเทศจาก
การส ารวจของ WHO (2004) พบวา่ ไวน์ในประเทศไทยมีราคาแพงสดุเม่ือเปรียบเทียบกบั
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืน โดยมีราคาจ าหนา่ยนอกสถานบริการเทา่กบั 9.83 ดอลลาร์
สหรัฐตอ่หนึง่หนว่ยบรรจมุาตรฐาน รองลงมาคือ สปิริต ราคาเท่ากบั 4.13 ดอลลาร์สหรัฐตอ่หนึง่
หนว่ยบรรจมุาตรฐาน และ เบียร์มีราคาถกูสดุเทา่กบั 0.64 ดอลลาร์สหรัฐตอ่หนึง่หนว่ยบรรจุ
มาตรฐาน  
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ตาราง 2-1: Adult per Capita Alcohol Consumption และปริมาณการบริโภคเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์จ าแนกตามประเภทของไทย 

ลิตร

ปี Adult Per Capita Alcohol Consumption เบยีร์ ไวน์ สปริต

2504 0.26 0.02 0 0.24

2505 0.46 0.03 0 0.44

2506 0.82 0.03 0 0.79

2507 0.93 0.04 0 0.9

2508 1.21 0.04 0 1.17

2509 1.62 0.09 0 1.53

2510 1.65 0.08 0 1.57

2511 1.7 0.09 0 1.62

2512 1.84 0.09 0 1.75

2513 1.91 0.08 0 1.83

2514 2.03 0.07 0 1.96

2515 1.87 0.07 0 1.8

2516 1.79 0.09 0 1.7

2517 2.27 0.09 0 2.18

2518 2.3 0.12 0 2.18

2519 2.91 0.14 0 2.77

2520 4.2 0.18 0 4.01

2521 4.39 0.19 0 4.21

2522 4.77 0.26 0 4.51

2523 5.51 0.2 0 5.31

2524 5.47 0.16 0 5.3

2525 5.26 0.18 0 5.07

2526 6.05 0.21 0 5.83

2527 6.04 0.23 0 5.8

2528 5.1 0.14 0 4.95

2529 5.02 0.11 0 4.9

2530 5.79 0.12 0 5.66

2531 6.4 0.16 0 6.23

2532 7.39 0.22 0.01 7.16

2533 7.46 0.31 0 7.13

2534 7 0.33 0 6.66

2535 6.95 0.37 0 6.57

2536 7.92 0.46 0.01 7.44

2537 7.85 0.57 0.01 7.26

2538 9.31 0.69 0.01 8.59

2539 8.88 0.79 0.03 8.04

2540 9.91 0.89 0.02 8.99

2541 9.7 0.98 0.01 8.71

2542 13.71 1.02 0.01 12.67

2543 13.59 1.12 0.01 12.45

ที่มา: Alcohol Database, World Health Organization  
 



 
 

 

14 

2.3 รำยจ่ำยด้ำนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 2.3.1 รำยจ่ำยมวลรวมด้ำนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         จากตาราง 2-2 พบวา่ รายจา่ยด้านเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของไทย มีการเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองจากปีพ.ศ.2523 ท่ีมีมลูคา่เทา่กบั 28.66 พนัล้านบาท เป็น 56.54 พนัล้านบาทในปีพ.ศ.
2535 และเทา่กบั 115.73 พนัล้านบาทในปีพ.ศ.2546 แตเ่ม่ือพิจารณาสดัสว่นของรายจา่ยด้าน
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตอ่รายจา่ยมวลรวม จะพบว่า สดัสว่นของของรายจา่ยด้านเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตอ่รายจา่ยมวลรวมไมไ่ด้เพิ่มขึน้มาก โดยมีคา่เทา่กบัร้อยละ 4.7 ในปีพ.ศ.2523 เป็น
ร้อยละ 6.1 ในปีพ.ศ.2546 

 
ตาราง 2-2: รายจ่ายมวลรวมของไทย ณ ราคาปี พ.ศ.2531 

พันล้านบาท

อาหาร เคร่ืองดื่ม
เคร่ืองดื่ม

ไม่มแีอลกอฮอล์

เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์
อื่นๆ รวม

2523 203.82   46.17     17.51              28.66              449.57      607.23      

2524 207.40   45.11     17.30              27.81              458.26      620.55      

2525 208.08   46.39     16.80              29.59              472.81      634.51      

2526 211.38   54.51     18.98              35.53              525.80      682.67      

2527 209.76   58.70     21.22              37.48              561.91      712.97      

2528 219.42   50.77     22.82              27.96              554.55      723.20      

2529 219.99   54.37     25.12              29.26              583.28      748.90      

2530 224.35   58.37     27.88              30.50              647.81      813.78      

2531 234.49   67.84     31.76              36.08              718.37      885.01      

2532 248.86   79.91     37.43              42.48              815.24      984.18      

2533 254.82   93.74     43.09              50.66              949.86      1,110.94   

2534 261.72   98.10     44.99              53.12              1,007.55   1,171.16   

2535 277.44   104.59   48.06              56.54              1,100.18   1,273.03   

2536 290.23   112.34   51.31              61.03              1,202.50   1,380.39   

2537 305.71   124.01   57.46              66.55              1,309.07   1,490.77   

2538 321.95   137.93   62.66              75.26              1,416.91   1,600.93   

2539 329.83   155.08   69.94              85.14              1,519.69   1,694.44   

2540 341.10   167.79   78.75              89.04              1,497.87   1,671.18   

2541 333.32   152.13   61.46              90.68              1,297.60   1,478.79   

2542 342.01   159.96   68.33              91.63              1,360.72   1,542.78   

2543 350.48   172.40   72.98              99.42              1,445.64   1,623.72   

2544 360.26   183.11   77.96              105.15            1,513.50   1,690.64   

2545 373.62   191.93   84.70              107.23            1,598.17   1,779.85   

2546 383.52   206.37   90.64              115.73            1,717.28   1,894.43   

ที่มา: www.nesdb.go.th  
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 2.3.2 ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนจ ำแนกตำมประเภทของค่ำใช้จ่ำย 
         ในสว่นนีไ้ด้ใช้ข้อมลูคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือนในไทย จ าแนกตามประเภท
คา่ใช้จา่ย ซึง่ประกอบด้วย คา่ใช้จา่ยเพ่ือการอปุโภคบริโภค และคา่ใช้จา่ยท่ีไมเ่ก่ียวกบัการ
อปุโภคบริโภค ซึง่จะแสดงเฉพาะข้อมลูของปีท่ีมีรายงานการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม
ของครัวเรือน ตัง้แตปี่พ.ศ.2524-2545 ดงัตาราง 2-3 จะเห็นวา่คา่ใช้จา่ยรวมของครัวเรือนไทย
เฉล่ียตอ่เดือนเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ยกเว้นในปีพ.ศ.2542-43 โดยในปีพ.ศ.2524 คา่ใช้จา่ยรวม
เฉล่ียตอ่เดือนเทา่กบั 3,374 บาท และในปีพ.ศ.2545 คา่ใช้จา่ยรวมเฉล่ียตอ่เดือนสงูขึน้เป็น 
10,889 บาท ส าหรับคา่จา่ยส าหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ ในปีพ.ศ.2504 
คา่ใช้จา่ยส าหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉล่ียตอ่เดือนเทา่กบั 40 บาท และมีการเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองจนกระทัง่ปีพ.ศ.2545 คา่ใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เทา่กบั 143 บาทตอ่เดือน 
โดยมีคา่สงูสดุในปีพ.ศ.2539 เทา่กบั 227 บาทตอ่เดือน  
 
2.3.3 ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนจ ำแนกตำมประเภทของค่ำใช้จ่ำยและภูมิภำค 
         ในสว่นนีไ้ด้ใช้ข้อมลูคา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยเฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ปีพ.ศ.2545 จ าแนก
หลกัเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือการอปุโภคบริโภค และคา่ใช้จา่ยท่ีไมเ่ก่ียวกบัการอปุโภคบริโภค  ซึง่แสดง
ข้อมลูจ าแนกตามภมูิภาค ซึง่ประกอบด้วย 4 ภมูิภาค และกรุงเทพมหานคร (รวมนนทบรีุ 
ปทมุธานี และสมทุรปราการ) จากตาราง 2-4 จะเห็นวา่คา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยเฉล่ียตอ่เดือนของ
ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีคา่สงูสดุ 21,087 บาทตอ่เดือน ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีคา่ใช้จา่ยต ่าสดุ เทา่กบั 7,550 บาทตอ่เดือน ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่เดือนในกรุงเทพมหานครมีคา่สงูสดุ 240 บาท โดยท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีคา่ต ่าสดุ 86 บาท  และเม่ือพิจารณาถึงคา่ใช้จ่ายในการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีบ้านจะพบว่า มีคา่สงูกว่าการบริโภคนอกบ้านในทกุภมูิภาค และเม่ือค านวณเป็น
ร้อยละตอ่คา่ใช้จา่ยทัง้หมด พบวา่ ภาคกลางมีสดัสว่นของรายจา่ยในการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตอ่รายจา่ยทัง้หมดสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 1.7 รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ 1.6  และ
ต ่าสดุคือกรุงเทพมหานครและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 1.1 ของคา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดย
เฉล่ียตอ่เดือน 
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  ตาราง 2-3: ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือนจ าแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายของไทย 
บาท  

ประเภทค่าใชจ่้าย 2524 2529 2531 2533 2535 2537

ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบริโภค 3,151      3,486      3,804      4,942      5,892      6,784      

    อาหารและเคร่ืองดื่ม 1,487       1,472       1,519       1,969       2,272       2,548       

    เคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์
1

40            47            80            80            174          123          

    ยาสบู 80            68            78            83            112          93            

    เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 247          234          256          318          391          404          

    ที่อยู่อาศยั 697          884          1,012       1,219       1,430       1,654       

    ค่ารักษาพยาบาล 113          132          143          185          226          262          

    ค่าใช้จ่ายส่วนบคุคล 73            98            108          134          161          191          

    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัยานพาหนะและค่าบริการสื่อสาร 247          344          404          697          802          1,122       

    การบนัเทงิและการอ่าน 77            92            92            123          153          169          

    การศกึษา 43            58            56            74            101          136          

    เบด็เตลด็ 47            57            56            60            70            82            

ค่าใชจ่้ายที่ไม่เกี่ยวกบัการอุปโภคบริโภค
2

223         297         357         495         637         783         

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 3,374      3,783      4,161      5,437      6,529      7,567      

ประเภทค่าใชจ่้าย 2539 2541 2542 2543 2544 2545

ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบริโภค 8,072      8,966      8,903      8,558      8,758      9,601      

    อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,957       3,648       3,408       3,174       3,261       3,654       

    เคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์
1

227          152          179          197          185          143          

    ยาสบู 143          121          130          119          110          104          

    เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 438          361          403          377          318          354          

    ที่อยู่อาศยั 1,865       2,222       2,273       2,183       2,249       2,295       

    ค่ารักษาพยาบาล 343          287          273          263          264          252          

    ค่าใช้จ่ายส่วนบคุคล 220          244          262          266          271          294          

    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัยานพาหนะและค่าบริการสื่อสาร 1,414       1,385       1,410       1,468       1,573       1,928       

    การบนัเทงิและการอ่าน 199          180          176          179          187          217          

    การศกึษา 169          243          277          248          248          257          

    เบด็เตลด็ 97            123          113          84            92            103          

ค่าใชจ่้ายที่ไม่เกี่ยวกบัการอุปโภคบริโภค
2

1,118      1,423      1,335      1,290      1,267      1,288      

ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 9,190      10,389    10,238    9,848      10,025    10,889    

 ที่มา:  รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2524 2529 2531 2533 2535 2537 2539 และ 2541-2545  

          ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

         
1 
รวมเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์  ซ่ึงบริโภคนอกบ้าน

         
2 
รวมค่าภาษี ของขวัญและเงินบริจาค เบี้ยประกนัภยั เงินซ้ือสลากกนิแบ่ง ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกบัการอุปโภคบริโภค  
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ตาราง 2-4: ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือน 
จ าแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายและภาค ปีพ.ศ. 2545 

บาท

ประเภทของค่าใช้จ่าย
กรงุเทพฯ

และ 3 จังหวัด*
ภาคกลาง ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
ภาคใต้

 ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบริโภค 18,311 9,964 6,777 6,741 9,558 

     อาหารและเคร่ืองดื่ม 5,783 3,797 2,684 2,978 3,926 

     เคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 240 189 122 86 131 

         ดื่มที่บ้าน 139 131 79 59 77 

         ดื่มนอกบ้าน 101 58 43 27 54 

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,251 1,508 1,184 1,049 1,521 

 ค่าใชจ่้ายที่ไม่เกี่ยวกบัการอุปโภคบริโภค 2,777 1,262 970 809 1,143 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อเดือน 21,087 11,227 7,747 7,550 10,701 

ที่มา: รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545

        ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

        * นนทบรีุ ปทมุธานี และสมทุรปราการ  
 
2.3.4 ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนจ ำแนกตำมประเภทของค่ำใช้จ่ำยและสถำนะทำงเศรษฐ
สังคม 
 
         ในสว่นนี ้ ใช้ข้อมลูคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียตอ่เดือนของครัวเรือน ปีพ.ศ. 2545 จ าแนกตาม
ประเภทคา่ใช้จา่ยและสถานะทางเศรษฐสงัคมหรืออาชีพของครัวเรือน จากตารางท่ี 2-5 เม่ือ
พิจารณาคา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยเฉล่ียตอ่เดือน จะพบวา่ผู้ปฏิบตังิานวิชาชีพ นกัวิชาการ และนกั
บริหาร มีคา่ใช้จา่ยเฉล่ียตอ่เดือนสงูสดุเทา่กบั 24,903 บาท  รองลงมาคือผู้ด าเนินธุรกิจของ
ตนเองท่ีไมใ่ชก่ารเกษตร 13,893 บาท  สว่นคนงานเกษตรมีคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียต ่าสดุ 5,431 บาท 
ส าหรับคา่ใช้จา่ยในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่เดือน จะพบว่าผู้ปฏิบตังิาน
วิชาชีพ นกัวิชาการและนกับริหาร มีคา่ใช้จา่ยโดยเฉล่ียสงูสดุ 5,706 บาท รองลงมาคือผู้ด าเนิน
ธุรกิจของตนเอง 4,458 บาท  ส่วนผู้ไมไ่ด้ปฏิบตังิานเชิงเศรษฐกิจมีคา่ใช้จา่ยต ่าสดุ 60 บาท  
นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงคา่ใช้จา่ยในการบริโภคแอลกอฮอล์ท่ีบ้านโดยเฉล่ียตอ่เดือนพบวา่มีคา่
สงูกวา่การบริโภคในทกุลุม่อาชีพ ยกเว้นผู้ปฏิบตังิานวิชาชีพฯ และค านวณเป็นสดัสว่นของ
คา่ใช้จา่ยในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตอ่รายจา่ยทัง้หมด พบวา่ คนงานทัว่ไปมีสดัสว่น
ของคา่ใช้จ่ายในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตอ่รายจา่ยทัง้หมดสงูสดุร้อยละคิดเป็นร้อยละ 
2.0  รองลงมาคือผู้ปฏิบตังิานในกระบวนการผลิต ร้อยละ 1.9 และต ่าสดุคือ ผู้ปฏิบตัิงานวิชาชีพฯ 
ร้อยละ 1.1 ของคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตอ่เดือน 
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ตาราง 2-5: ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือน 
จ าแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายและสถานะทางเศรษฐสงัคมของครัวเรือน ปีพ.ศ. 2545 

                บาท 

เป็นเจ้าของ

ที่ดนิ
 เช่าที่ดนิ

ผู้ปฏบิตังิาน

วิชาชีพ 

นักวิชาการ 

และนักบริหาร

คนงาน

เกษตร

คนงาน

ทั่วไป

เสมยีน

พนักงาน 

พนักงานขาย

 และ

ให้บริการ

ผู้ปฏบิตังิาน

ใน

กระบวนการ

ผลิต

 ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบริโภค 6,670 6,861 12,280 20,923 5,046 5,995 11,197 7,908 6,889 

     อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,945 3,075 4,458 5,706 2,536 2,912 4,358 3,586 2,669 

     เคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 98 123 174 275 99 129 190 165 60 

         ดื่มที่บ้าน 71 94 122 131 65 90 113 116 37 

         ดื่มนอกบ้าน 28 29 52 144 34 40 78 49 23 

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,008 1,012 2,024 3,833 713 920 1,779 1,143 1,280 

 ค่าใชจ่้ายที่ไม่เกี่ยวกบัการอุปโภคบริโภค 801 734 1,612 3,978 385 546 1,464 954 731 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อเดือน 7,470 7,595 13,893 24,902 5,431 6,541 12,662 8,861 7,620 

ที่มา: รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545

        ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ผู้ไม่ได้

ปฎบิตังิาน

เชิง

เศรษฐกจิ

ประเภทของค่าใช้จ่าย

 ผู้ถือครองท าการเกษตร      ลูกจ้าง

ผู้ด าเนินธุรกจิ

ของตนเองที่

ไม่ใช่การเกษตร

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
มำตรกำรควบคุมกำรบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
-วรรณกรรมปริทัศน์- 
 
 
         มาตรการท่ีใช้ในการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ นโยบายหรือมาตรการท่ี
สง่ผลกระทบตอ่การผลิต อปุสงค์ และอปุทานของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนีย้งัรวมถึง
นโยบายท่ีลดและป้องกนัผลเสีย อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
เชน่ ผลเสียตอ่สขุภาพ การบาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ ปัญหาสงัคม และอาชญากรรม เป็นต้น ซึง่ใน
อดีตมาตรการท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสดุ คือ การใช้ระบบใบอนญุาต ซึง่เป็นมาตรการท่ีมีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนในการลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คน (Per Capita Alcohol 
Consumption) [Edwards et al. (1994), Saunders and deBurgh (1999) และ Barbor et al. 
(2003)] แตใ่นปัจจบุนั เป้าหมายของการด าเนินมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มีเป้าหมายมากกวา่ในอดีต โดยท่ี Institute of Alcohol Studies (2005) ได้สรุปว่า 
เป้าหมายของการใช้มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ การลดปริมาณการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการลดความรุนแรงและอบุตัเิหตท่ีุเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยท่ีมีมาตรการตา่งๆท่ีใช้ในการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ มีอยูม่ากมายหลายวิธี ซึง่แตล่ะวิธีก็ให้ประสิทธิภาพท่ีแตกตา่งกนั โดยมาตรการหลกั
ท่ีมีการใช้อยา่งกว้างขวาง สามารถสรุปได้ดงันี ้
 1. มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
  1.1 การผกูขาดโดยรัฐบาลในการผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  1.2 การใช้ระบบใบอนญุาตในการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
  1.3 การจ ากดัความหนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
  1.4 การจ ากดัสถานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
  1.5 การก าหนดอายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 2. มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  2.1 การใช้นโยบายการคลงั 
  2.2 มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการโฆษณาและการสง่เสริมการขายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ 
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 3. มาตรการท่ีใช้ในการป้องกันผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 
                  3.1 การให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
                  3.2 มาตรการตอ่ต้านการขบัข่ียานพาหนะภายหลงัจากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ซึง่มีรายละเอียดของมาตรการตา่งๆดงันี ้
  
3.1 มำตรกำรท่ีส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำถงึเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Availability of Alcohol 
Product) จะเป็นมาตรการท่ีสร้างอปุสรรค์ในการเข้าถึงและการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีได้
มีการน ามาใช้ทัง้ในกลุม่ประเทศยโุรป และสหรัฐอเมริกา ซึง่จากการศกึษาของ Brandy and 
Martin (1999) ได้สรุปวา่ การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ง่ายจะสง่ผลให้การบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึน้ และในทางตรงข้าม การเพิ่มอปุสรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะ
สง่ผลให้ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เช่นเดียวกบัการศกึษาของ 
Stockwell et al. (1998) และ D’Abbs, Togni, and Duquemin (1999) 
 
         Cahloupka and Wechsler (1995) ศกึษาการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถาบนัศกึษา
ทัง้ในระดบัเตรียมอดุมศกึษาและอดุมศกึษา โดยอาศยัข้อมลูภาคตดัขวางจากการส ารวจ 
นกัเรียน นกัศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 17,592 คน ในปีค.ศ.1993 พบวา่ การเพิ่มระดบัความยากใน
การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นอกจากจะสง่ผลให้มีการลดการบริโภคในกลุม่นกัเรียน นกัศึกษา
ลดลงแล้ว ยงัสง่ผลให้จ านวนอบุตัเิหตจุากการขบัข่ียานพาหนะลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเพิ่มอปุสรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะสมัฤทธ์ิผลมากน้อย
เพียงใดนัน้จะขึน้อยูก่บัภาวะแวดล้อมของสถาบนัการศกึษาเป็นส าคญั ซึง่สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Williams, Cahloupka, and Wechsler (2002) ยงัพบวา่ กลุม่วยัรุ่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการตอบสนองตอ่มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
แตกตา่งกนัไป ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
ส าคญั 
         นอกจากนี ้ การใช้มาตรการท่ีสร้างอปุสรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยงัสง่ผลให้
ลดความรุนแรงของผลเสีย ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ดงัเชน่
การศกึษาของ Baughman et al. (2000) ได้ท าการศกึษาการเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบั
อบุตัเิหตจุากการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ โดยข้อมลูระหว่างปีค.ศ.1975-1996 ในรัฐเท็กซสั ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ซึง่ผลจากการศกึษาพบวา่ การใช้มาตรการท่ีท าให้เข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้
ยากขึน้จะมีผลท าให้ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจ านวนอบุตัเิหตจุากการขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ และในทางตรงข้ามการด าเนินมาตรการท่ี
สนบัสนนุให้เกิดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึน้ จะสง่ผลให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และอบุตัเิหตจุากการขบัข่ีจกัรยานยนต์เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ี 
Gyimah-Brempong and Racine (2003) พบวา่ ผลจากการใช้มาตรการท่ีสร้างอปุสรรค์ในการ
เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้จ านวนอาญากรรมลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
         International Center of Alcohol Policies (ICAP) (2005) ได้สรุปวา่ มาตรการท่ีสร้างอปุ
สรรค์ในการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะประสบความส าเร็จมาน้อยเพียงใดนัน้ จะขึน้อยูก่บั
ระดบัของการบงัคบั (Level of Enforcement) ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว มาตรการท่ีมีระดบัของการบงัคบั
สงูจะมีประสิทธิภาพสงูกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรการท่ีมีระดบัของการบงัคบัท่ีต ่ากวา่ และ
เม่ือพิจารณาจาก WHO (2004) ท่ีค านวณระดบัของข้อบงัคบัในการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (Level of Enforcement) โดย จ าแนกออกเป็น 4 ระดบั คือ Fully Enforced, 
Partially Enforced, Rarely Enforced และ Not Enforced โดยท่ีระดบัของข้อบงัคบัในแตล่ะ
ภมูิภาคสามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 1 จะเห็นได้วา่ ร้อยละ 66.6 ของประเทศในกลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัของข้อบงัคบัในระดบั Partially Enforced และ Fully Enforced  
 
ตาราง 3-1: ระดบัของข้อบงัคบัในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์จ าแนกตามกลุ่มประเทศ 

(%)

Fully Enforced 25.6 7.1 13.6 50.0 14.3
Partially Enforced 41.0 21.4 63.6 32.1 42.9
Rarely Enforced 23.1 50.0 18.2 10.7 28.6

Not Enforced 10.3 21.4 4.5 7.1 14.3
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ทีม่า: Alcohol Policy (2004), World Health Organization

SEAR/WPR

(14 ประเทศ)
ระดบั

EUR

(28 ประเทศ)

รวม

(78 ประเทศ)

AFR

(14 ประเทศ)

AMR

(22 ประเทศ)

 
 
โดยท่ีมาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สามารถสรุปได้ดงันี ้
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3.1.1 กำรผูกขำดโดยรัฐบำลในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         การผกูขาดโดยรัฐบาล (State Monopoly) เป็นมาตรการท่ีมีการใช้ในทกุประเทศในกลุม่ 
Nordic ยกเว้นเพียงประเทศเดนมาร์ก ในชว่งทศวรรษ 1970-1980 แตใ่นชว่งทศวรรษ 1990 
หลายประเทศในกลุม่นี ้ ได้มีนโยบายในการเปิดเสรีในการอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เพิ่มขึน้ ท าให้ในปัจจบุนัการผกูขาดโดยรัฐบาลเป็นมาตรการท่ีมีการน ามาใช้ในการควบคมุการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยลง รวมถึงกลุม่ประเทศอ่ืนๆทัว่โลก จะเห็นได้จากตารางท่ี 2 ท่ีจะ
เห็นวา่ จากจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 109 ประเทศ มีเพียง 16 ประเทศ หรือร้อยละ 14.7 
เทา่นัน้ท่ียงัคงมีการใช้การผกูขาดโดยรัฐบาล 
 

ตาราง 3-2: ข้อบงัคบัในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ จ าแนกตามกลุ่มประเทศ 

กลุ่มประเทศ
รัฐบาลเป็นผู้

ผกูขาด

การขอ

ใบอนญุาต
ไม่มีข้อบงัคบั รวม

Africa 3 18 1 22
(%) 13.6 81.8 4.5 100.0

The Americas 2 22 1 25
(%) 8.0 88.0 4.0 100.0

Europe 8 24 10 42
(%) 19.0 57.1 23.8 100.0

South-East Asia และ Western Pacific 3 16 1 20
(%) 15.0 80.0 5.0 100.0
รวม 16 80 13 109
(%) 14.7 73.4 11.9 100.0

ทีม่า: Alcohol Policy (2004), World Health Organization  
        
         จากการศกึษาของ Holder et al. (1998) พบว่า การให้รัฐบาลเป็นผู้ผกูขาดจะสง่ผลให้
ระดบัราคาขายปลีกของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สงูขึน้ เน่ืองจากการได้มาซึง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
จะท าได้ยากขึน้ โดยจากรายงานของ WHO (2004) พบวา่ ประเทศท่ีท าการผกูขาดการผลิตและ
การจดัจ าหนา่ยจะมีจ านวนร้านท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น้อย และเปิดจ าหนา่ยใน
ชว่งเวลาท่ีสัน้กว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีไมมี่การผกูขาดโดยรัฐบาล นอกจากนีจ้าก
การศกึษาของ Babor et al. (2003) ยงัได้พบวา่ ประเทศท่ีให้อ านาจแก่รัฐบาลในการผกูขาดการ
ผลิตและการจดัจ าหน่าย สามารถลดปริมาณการบริโภคและปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ และในทางตรงข้าม การยกเลิกการผกูขาดในการผลิตและการจ าหนา่ย
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยรัฐบาล จะมีผลให้ปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ภายในประเทศเพิ่มขึน้ 
 
3.1.2 กำรใช้ระบบใบอนุญำตในกำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         การใช้ระบบใบอนญุาตในการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Liquor License) 
โดยทัว่ไปมีวตัถปุระสงค์ในการควบคมุการผลิตและการจดัจ าหนา่ย  ซึง่เป็นมาตรการท่ีอนญุาต
ให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ โดยผา่น
การอนญุาตจากทางรัฐบาล และผู้ ท่ีเข้ามาขอใบอนญุาตจะต้องมีการเสียคา่ธรรมเนียมในการ
ผลิต และจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด นอกจากนี ้ การให้
ใบอนญุาตในการผลิต และการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบางประเทศจะมีข้อก าหนด
เพิ่มเตมิในใบอนญุาต เชน่ ห้ามสร้างความร าคาญในการจดัจ าหนา่ยแก่ผู้ ท่ีอยูล่ะแวกใกล้เคียง 
และในกรณีท่ีผู้ขอใบอนญุาตละเมิดข้อก าหนดดงักลา่ว รัฐบาลก็มีสิทธิท่ีจะยกเลิกใบอนญุาตใน
การจดัจ าหนา่ยได้ 
 
         Homel et al. (1994), National Expert Advisory Committee on Alcohol (2001) และ 
New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research (2003) ได้ท าการส ารวจข้อมลู
เก่ียวกบัระบบอนญุาตในประเทศออสเตรเลียในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ การใช้ระบบ
ใบอนญุาตไมไ่ด้ท าให้ปริมาณการบริโภคลดลงอย่างมาก แตก่ารใช้ระบบใบอนญุาตสง่ผลให้
ความรุนแรงหรือผลเสียท่ีเป็นผลจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดย
ท่ีประสิทธิภาพของการใช้ระบบใบอนญุาตนัน้ ถกูก าหนดจากปัจจยัหลายประการ เชน่ บคุลากร
ของรัฐบาล และ ความซบัซ้อนในการด าเนินการขอใบอนญุาต เป็นต้น 
 
3.1.3 กำรก ำหนดเวลำในกำรจัดจ ำหน่ำย กำรก ำหนดวันและสถำนที่ในกำรจัดจ ำหน่ำย 
และกำรก ำหนดพืน้ท่ีในกำรจัดจ ำหน่ำย 
         ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการก าหนดเวลาในการจดัจ าหนา่ย การก าหนดวนัและสถานท่ีในการจดั
จ าหนา่ย และการก าหนดพืน้ท่ีในการจดัจ าหนา่ย ก็เป็นแนวทางท่ีถกูน ามาใช้ จากตารางท่ี 3 จะ
เห็นได้วา่จากการส ารวจของ WHO (2004) พบวา่ การใช้ข้อก าหนดด้านสถานท่ีในการจดั
จ าหนา่ยและข้อก าหนดด้านชัว่โมงในการจดัจ าหน่ายเป็นข้อบงัคบัท่ีถกูในไปใช้มากท่ีสดุ คดิเป็น
ร้อยละ 58.7 และร้อยละ 46.2 ของประเทศกลุม่ตวัอย่าง ในขณะท่ีการก าหนดจ านวนร้านค้าและ
การก าหนดวนัในการจดัจ าหนา่ย มีการน าไปใช้รองลงมาตามล าดบั ถ้าพิจารณาจ าแนกตาม
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ประเภทของเคร่ืองดื่ม จะเห็นได้วา่ ความแตกตา่งของประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไมก่่อให้เกิด
ความแตกตา่งข้อก าหนดขึน้  
 
         Rehn, Room, and Edwards (2001) ได้ท าการส ารวจมาตรการเก่ียวกบัการก าหนดเวลา
ในการจดัจ าหนา่ยและการก าหนดพืน้ท่ีในการจดัจ าหนา่ยในกลุม่ประเทศยโุรปทัง้หมด 41 
ประเทศ พบว่า 28 ประเทศมีการจ ากดัสถานท่ีจ าหน่าย 20 ประเทศมีการจ ากดัชัว่โมงจ าหนา่ย 
และ 9 ประเทศมีการจ ากดัวนัจ าหนา่ย  ในบางประเทศยงัมีการก าหนดจ านวนชัว่โมงในการ
จ าหนา่ยท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัในหนึง่สปัดาห์  รวมถึงการห้ามจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ณ สถานีบริการเชือ้เพลิงระหวา่งเวลา 22.00 น.- 06.00 น. ของวนัใหม่  การจ ากดัการจ าหนา่ย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงานพิเศษตา่งๆ เชน่ งานเทศกาลท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ การแขง่ขนักีฬา และ
งานชมุนมุตา่งๆ ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีถกูน าไปใช้ นอกจากนี ้ ในอิตาลียงัมีการจ ากดัการขาย
โดยสมคัรใจในบางชว่งเวลา  

 
ตาราง 3-3: จ านวนประเทศทีมี่ข้อก าหนดในการขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ 

เบียร์ 18 61 28 50
% 16.4 55.5 25.5 44.6
ไวน์ 21 64 29 52
% 20.0 59.8 27.1 47.3

สปิริต 24 67 30 52
% 22.0 60.9 27.5 46.8

ทีม่า: Alcohol Policy (2004), World Health Organization
หมายเหต:ุ % ค านวณจากจ านวนประเทศทีมี่ข้อก าหนดตอ่จ านวนประเทศทีท่ าการส ารวจ 
              ซึ่งจะมีจ านวนตวัอยา่งทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะหวัข้อ

ประเภทของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ชัว่โมงในการจดั

จ าหน่าย

ข้อก าหนด้าน

จ านวนร้านค้า
สถานทีใ่นการ

จดัจ าหน่าย

วนัในการจดั

จ าหน่าย

 
          
         การศกึษาเชิงประจกัษ์ของ Chikritzhs and Stockwell (2002) Barbor et al. (2003) และ 
Vingilis (2005) ได้แสดงให้เห็นวา่ การลดจ านวนชัว่โมงในการจดัจ าหนา่ยในประเทศตา่งๆจะ
สง่ผลให้การปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนี ้
การศกึษาทัง้สองยงัพบวา่ การเพิ่มขึน้ของชัว่โมงในการจดัจ าหนา่ยสง่ผลให้เกิดอาชญากรรมท่ีมี
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สาเหตจุากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ การลดชัว่โมงหรือวนัในการ
จ าหนา่ยจะท าให้การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงแล้วยงัสง่ให้ผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง เห็นได้จากกรณีของประเทศสวีเดนท่ีท าการลดชัว่โมงการ
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัเสาร์ สง่ผลให้การบริโภคและการจบักมุการเมาสรุาลดลงร้อย
ละ 10 เม่ือเทียบก่อนมีการลดชัว่โมงการจ าหนา่ย ในขณะท่ีการศกึษาของ Smith (1992) 
Stockwell (1993) และ Brandy and Martin (1999) กลบัพบว่า การปรับลดชัว่โมงในการ
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศออสเตรเลีย ไมไ่ด้ท าให้ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ลดลงมาก ซึง่ผลดงักลา่วสอดคล้องกบัการศกึษาในประเทศอ่ืนๆ เช่น สวีเดน 
[Olsson and Wikstrom (1982)] ฟินแลนด์ [Saile (1978)] และ นอร์เวย์ [Nordlund (1985)] 
เป็นต้น 
         ในด้านการจ ากดัความหนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  (Density of 
Alcohol Outlets) และการจ ากดัพืน้ท่ีของร้านท่ีจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Location of 
Alcohol Outlets) เป็นแนวทางท่ีได้ถกูน ามาใช้ทัว่โลก จากการศกึษาของ Brandy and Martin 
(1999) ท่ีอาศยัข้อมลูของประเทศสหรัฐทัง้หมด 50 รัฐเป็นเวลา 5 ปี พบวา่ การจ ากดัความ
หนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สง่ผลให้ยอดจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เชน่เดียวกบัการศกึษาของ WHO (2001) ท่ีท าการศกึษาเก่ียวกบัการ
จ ากดัความหนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ในกลุม่ประเทศยโุรป พบวา่ มี
เพียง 11 ประเทศ จากทัง้หมด 41 ประเทศท่ีใช้การจ ากดัความหนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เชน่ ประเทศไอซ์แลนด์ ก าหนดให้มี 1 – 5 ร้านค้าตอ่ตารางกิโลเมตร และ
การศกึษาในเชิงปริมาณ พบวา่ การจ ากดัความหนาแน่นของร้านท่ีจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์สง่ผลกระทบในทางบวกตอ่ยอดการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ นอกจากนี ้ จากงานศกึษาในหลายประเทศน าเสนอให้เห็นวา่ การจ ากดัความหนาแนน่
ของร้านท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกจากจะมีความสมัพนัธ์กบัยอดการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว ยงัสง่กระทบตอ่ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และระดบั
ของปัญหาท่ีสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ในด้านการจ ากดัสถานท่ีบริโภคเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีถกูน ามาใช้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ใช้นโยบายห้ามด่ืมในสถานท่ีเฉพาะ (Specific Location) ได้ถกูใช้ในภมูิภาคตา่งๆ ในโลก ใน
อเมริกาเหนือได้ใช้กฎหมายห้ามดื่มในสถานท่ีสาธารณะ เชน่ สวนสาธารณะ ชายหาด และ 
สถานท่ีท างาน เป็นต้น หรือการห้ามด่ืมในรถยนต์ยานพาหนะก็เป็นส่วนหนึง่ในนโยบายความ
ปลอดภยัสาธารณะ (Public Safety Policies) สว่นในยโุรปท่ีเชน่กนัมีการก าหนดสถานท่ีท่ีห้าม
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บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือความปลอดภยัในสถานท่ีสาธารณะหรือใน
สนามแขง่ขนักีฬา และเพ่ือหลีกเล่ียงอบุตัเิหตแุละความสญูเสียในสถานท่ีท างาน 
 
3.1.4 กำรก ำหนดอำยุขัน้ต ่ำของผู้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         นอกจากการตัง้ข้อบงัคบัข้างต้นแล้ว การก าหนดอายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็
เป็นอีกมาตรการหนึง่ท่ีมีการน ามาใช้ในการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  การก าหนด
อายขุัน้ต ่าตามกฎหมาย เป้าหมายเพ่ือป้องกนัเด็กและเยาวชน ซึง่ยงัไมมี่ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและอารมณ์ ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึง่จะชว่ยลดอนัตรายท่ีเกิดขึน้อนัเป็นผล
มาจากการด่ืม จากการศกึษาของ O’Malley and Wagener (1991) พบวา่ การเพิ่มขึน้ของอายุ
ขัน้ต ่าในการซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จะสง่ผลให้แนวโน้มของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ และเม่ือมีการลดอายสุ าหรับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลง
จากเดมิจะยงัสง่ผลให้อบุตัเิหตบุนท้องถนนท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และการเกิด
อาชญากรรมเพิ่มขึน้ 
         กฎหมายนีใ้นบางประเทศก าหนดอายขุัน้ต ่าไว้ท่ี 15 ปี ขณะท่ีบางประเทศก าหนดอายขุัน้
ต ่าท่ี 21 ปี แตโ่ดยสว่นใหญ่ประเทศท่ีใช้กฎหมายนีจ้ะก าหนดอายขุัน้ต ่าเทา่กบั 18 ปี จากการ
ส ารวจของ WHO (2004) จากตารางท่ี 4 พบวา่ การก าหนดอายขุัน้ต ่าจะอยูร่ะหว่าง 15 ปี ถึง 21 
ปี และตารางท่ี 11 จะเห็นได้วา่ อายขุัน้ต ่าท่ีใช้กนัมาท่ีสดุ คือ อาย ุ17-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.2 
ของกลุม่ประเทศตวัอยา่งทัง้หมด 78 ประเทศ ในขณะท่ี ชว่งอาย ุ15-16 ปี และ 19 ปีขึน้ไป คิด
เป็นร้อยละ 12.3 และ 8.4 ตามล าดบั ในขณะท่ีร้อยละ 18.1 ของกลุม่ประเทศตวัอยา่งไมมี่การ
ก าหนดอายขุัน้ต ่าในการซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

ตาราง 3-4: อายขุัน้ต ่าที่กฎหมายก าหนดในการซ้ือเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
(%)

ไม่มีก าหนด 14.8 21.4 18.1
15-16 ปี 13.0 11.6 12.3
17-18 ปี 64.3 58.0 61.2

19 ปีขึน้ไป 7.8 8.9 8.4
ทีม่า: Alcohol Policy (2004), World Health Organization

On-premise Off-premise รวมช่วงอายุ
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         มีการศกึษาจ านวนมากแสดงให้เห็นวา่ การลดลงของการก าหนดอายขุัน้ต ่าก่อให้เกิด
อบุตัเิหตจุราจร และอาชญากรรมเพิ่มขึน้ Douglas and Millar (1979) พบวา่ การลดลงของอายุ
ขัน้ต ่าจาก 21 ปี เป็น 18 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1972 ควบคูก่บัการเพิ่มจ านวน
ใบอนญุาตในการจ าหนา่ยสรุาและการเพิ่มชัว่โมงในการจ าหนา่ยสรุา สง่ผลให้จ านวนอบุตัเิหตุ
จราจรท่ีเกิดขึน้กบัผู้ขบัข่ีท่ีมีอาย ุ 18 ปีถึง 21 ปี เพิ่มขึน้ 4,600 ครัง้ในชว่งปี ค.ศ.1972-1975 
เชน่เดียวกบัการศกึษาของ Wagener (1983) MacKinnon and Woodward (1986) United 
States General Accounting Office (1987) และ Fell and Nash (1989) พบวา่ ในชว่งทศวรรษ 
1970 เม่ือกฎหมายในหลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดอายขุัน้ต ่าส าหรับการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ปรากฎวา่ จ านวนเยาวชนท่ีเสียชีวิตจากอบุตัเิหตจุราจรได้เพิ่มขึน้ 
เชน่เดียวกบัผลการศกึษาในประเทศอ่ืนๆท่ีก็พบความสมัพนัธ์เชน่เดียวกบั ไมว่า่จะเป็น แคนาดา 
[Smart, Adlaf, and Walsh (1996)] สวิตเซอร์แลนด์ [Vaucher, Rehm, Benvenuti and Muller 
(1995)] หรือ องักฤษ [Lister-Sharp (1994)] นอกจากนี ้Wagenarr (1993) ยงัพบวา่ การเพิ่มขึน้
ของอายขุัน้ต ่าจาก 18 ปี เป็น 21 ปี จะสง่ผลให้ปัญหาความรุนแรงอ่ืนๆในเยาวชนลดลง ไมว่า่จะ
เป็นอาชญากรรม ปัญญาทางเพศ หรือ การฆา่ตวัตาย 
  
3.2 มำตรกำรท่ีส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ต่อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  เป็นมาตรการท่ีมีเป้าหมายท่ี
ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึง่สามารจ าแนกออกเป็น การใช้นโยบายการคลงั และ มาตรการท่ี
เก่ียวข้องกบัการโฆษณา และการสง่เสริมการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
3.2.1 กำรใช้นโยบำยกำรคลัง 
         ในหลายประเทศได้ใช้นโยบายการคลงั คือ การเพิ่มภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ราคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเป้าหมายในการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และควบคมุอนัตรายท่ีเกิดจากการด่ืมนัน้  ภายใต้แนวคิดวา่ ราคาของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีผลตอ่ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชน โดยเม่ือราคา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้ (ลดลง) จะสง่ผลให้การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง (เพิ่มขึน้)   
จงึกลา่วได้วา่ อปุสงค์หรือความต้องการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตอบสนองตอ่ราคาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ีผู้บริโภคต้องการจา่ย คา่ท่ีจะแสดงให้ทราบวา่การเปล่ียนแปลงราคามีผลท าให้การ
บริโภคเพิ่มขึน้หรือลดลงมากน้อยเพียงใด คือ ความยืดหยุน่ของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ตอ่ราคา (Price Elasticity) ซึง่จะเป็นตวัท่ีแสดงให้ทราบถึงความอ่อนไหว (Sensitive) ของอปุ
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สงค์ท่ีตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงของราคา กล่าวคือ เม่ือราคาเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 1 
เปอร์เซ็นต์ ก็ท าให้ทราบว่าการบริโภคจะลดลง (เพิ่มขึน้) ก่ีเปอร์เซ็นต์   
 
         Edwards et al. (1994) ได้รวบรวมงานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความยืดหยุ่นตอ่ราคาของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในหลายประเทศ พบว่าคา่ความยืดหยุ่นตอ่ราคามีคา่เป็นลบ ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยเม่ือราคาเพิ่มขึน้จะท าให้การบริโภคลดลง หรือในทางกลบั เม่ือราคา
ลดลงจะท าให้การบริโภคเพิ่มขึน้  Collinn and Lapsley (1996) และ  Osterberg (1992) ได้
ท าการศึกษารูปแบบการบริโภค (Consumption Patterns) ในหลายๆประเทศ เช่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา 
พบว่าเม่ือปัจจัยอ่ืนๆไม่เปล่ียนแปลง การเพิ่มขึน้ของราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่งผลให้การ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ลดลง  
 
         อยา่งไรก็ตาม Edwards et al. (1994) ได้ชีใ้ห้เห็นวา่คา่ความยืดหยุน่ตอ่ราคาของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีความแตกตา่งกนัตามประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงมีความแตกตา่ง
กนัแตล่ะประเทศ  เชน่ในกรณีของประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเคนยา่ พบวา่ คา่สมับรูณ์ 
(Absolute value) ของความยืดหยุ่นตอ่ราคาในระยะสัน้ (Short-term)  มีคา่น้อยกวา่คา่ความ
ยืดหยุ่นตอ่ราคาในระยะยาว (Long-term) Babor et al. (2003) เก่ียวกบัพฤตกิรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนกัด่ืม พบวา่ เม่ือราคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึน้จะสง่ผลให้การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุม่นกัด่ืมท่ีด่ืมจดั (Heavy Drinker) ลดลงมากกวา่ท่ีผลท่ีเกิดใน
กลุม่นกัด่ืมทัว่ไป นอกจากนี ้ หลายประเทศในกลุม่ประเทศยโุรป มีข้อก าหนดให้เคร่ืองด่ืมไร้
แอลกอฮอล์หรือเคร่ืองดื่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ต ่า จะต้องมีราคาต ่ากว่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยคาดวา่จะสามารถลดอนัตรายท่ีเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         งานศกึษาหลายงานได้แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส าคญัท่ีสดุท่ีจะก าหนด
ความส าเร็จของการใช้นโยบายด้านภาษี ก็คือ ขนาดของความยืดหยุน่ของการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตอ่ราคา เน่ืองจากจะเป็นปัจจยัท่ีก าหนดว่า เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของราคาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์แล้วจะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
โดยทัว่ไปแล้ว ผลจากการประมาณคา่ความยืดหยุน่ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตอ่ราคา 
พบวา่ คา่ต ่ามาก ตวัอยา่งเชน่ Cahloupka and Wechsler (1995) ท่ีประมาณคา่ คือ ความ
ยืดหยุ่นของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตอ่ราคาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้คา่เทา่กบั -0.066 
รวมถึง Miron (1999) Saffer (2000) Saffer and Dave (2003) และ Markovitz, Kaestner, and 



 
 

 

29 

Grossman (2005) ท่ีพบว่า ความยืดหยุน่ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตอ่ราคามีคา่ต ่า 
ดงันัน้ผลการศกึษาดงักลา่ว เป็นการแสดงให้เห็นวา่ การด าเนินนโยบายการคลงัโดยการเพิ่มภาษี
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นัน้จะส่งผลกระทบตอ่ปริมาณการบริโภคน้อยมาก  
 
         Saffer (1989) ได้แสดงให้เห็นวา่ ผลของการเก็บภาษีกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นอกจากถกู
ก าหนดจากคา่ความยืดหยุ่นแล้ว ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีแตกตา่งกนัยงัมีการ
ตอบสนองตอ่การเก็บภาษีท่ีแตกตา่งกนัด้วย โดยท่ี การบริโภคสปิริตจะลดลงมากท่ีสดุเม่ือมีการ
เพิ่มขึน้ของภาษี รองลงมา คือ เบียร์ และ ไวน์ ตามล าดบั  
  
         Edwards et al. (1994) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเตมิวา่ หากมีการใช้มาตรการท าให้ราคา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แพงขึน้เพ่ือควบคมุการบริโภค ประเดน็ท่ีต้องพิจารณาและให้ความส าคญั 
คือ ผู้บริโภคมีหลายแนวทางท่ีจะหลีกเล่ียงผลของราคาท่ีเกิดได้ เชน่ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
คณุภาพต ่าราคาถกู ผลิตเองเพ่ือบริโภค ลกัลอบซือ้อย่างผิดกฎหมาย หรือ ซือ้ของท่ีถกูกฎหมาย
จากตา่งประเทศท่ีมีราคาถกูกวา่ นอกจากนี ้ Coate and Grossman (1986) Markowitz and 
Grossman (1998) และ Bishai et al. (2005) ใช้ข้อมลูของประเทศสหรัฐ พบวา่ การเพิ่มขึน้ของ
ราคาและภาษีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทตา่งๆ สง่ผลให้วยัรุ่นมีการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์และพฤตกิรรมเส่ียงลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
3.2.2 มำตรกำรที่ เก่ียวข้องกับกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำยของเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ 
         WHO (2004) พบวา่ การโฆษณาและการสง่เสริมการขาย (Advertising and Promotion) 
ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้เพิ่มขึน้อยา่งมากในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา และมีการทุม่เงินจ านวน
มหาศาลเพื่อใช้จ่ายในการโฆษณาและการสง่เสริมการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ผา่นส่ือทกุส่ือ 
รวมทัง้ อินเตอร์เน็ต โดยเน้นส่ือสารให้เห็นภาพในเชิงบวกเพียงด้านเดียว เช่น เน้นวิถีชีวิตท่ี
ทนัสมยั สนกุสนาน และ มีเสนห์่ เป็นต้น ซึง่จะสนบัสนนุให้เกิดทศันคตท่ีิดีตอ่การด่ืม  
 
         Rehn, Room, and Edwards (2001) ศกึษาการควบคมุการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ในภมูิภาคยโุรป 39 ประเทศ ปีค.ศ.1998-1999 ซึง่สามารถจ าแนกการควบคมุออกเป็น 4 ระดบั 
คือ (1) Voluntary code (2) จ ากดั (3) ห้าม และ (4) ไมห้่าม ปรากฏวา่มีเพียง 3 ประเทศ คือ กรีซ 
ฮงัการี และโรมาเนีย ท่ีไมมี่การห้ามโฆษณา ในบางประเทศห้ามโฆษณาในบางส่ือ หรือในบาง
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ประเทศห้ามโฆษณาเฉพาะเคร่ืองด่ืมบางประเภท  นอกจากนีย้งัพบว่าใน 9 ประเทศท่ีศกึษายงัมี
กฎหมายจ ากดัมิให้อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นผู้สนบัสนนุกิจกรรมเวลาวา่งของ
เยาวชนหรือการแขง่ขนักีฬา 
 
         Lieberman and Orlandi (1987) พบวา่ ร้อยละ 85 ของเดก็อาย ุ11-12 ปี สามารถจดจ า
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ ร้อยละ 90 สามารถอธิบายถึงโฆษณานัน้ได้ และร้อยละ 63 
สามารถจดจ าช่ือสินค้าได้ Aitken, Leathar and Scott (1988) ศกึษาผลของการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีตอ่เยาวชนใน สก็อตแลนด์ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 10-16 ปี พบวา่ การโฆษณามี
ผลให้เยาวชนกลุม่นีรู้้สกึเพลิดเพลินและสะดดุตากบัโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ 
Saffer (1997) ได้ศกึษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมีตอ่พฤตกิรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนและคนหนุม่สาวในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา่การ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบัอตัราการตายจากอบุตัเิหตจุราจร มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Carroll and Donovan (2002) ท่ีพบวา่ กลุม่เดก็และ
เยาวชนในประเทศออสเตรเลียจะการตอบสนองตอ่โฆษณามากกว่ากลุม่ผู้ใหญ่ ในการศกึษาของ 
Hill and Casswell (2001) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการโฆษณาสง่เสริมการขายของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบวา่ การโฆษณามีผลตอ่พฤตกิรรม
การด่ืม และมีผลตอ่ทศันคตใินการด่ืมซึง่น าไปสู่การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถึงระดบัท่ีสร้าง
อนัตรายได้ เชน่ การเสียชีวิตจากอบุตัเิหตบุนถนน เป็นต้น 
 
         Saffer (2000) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการห้ามโฆษณากบัปริมาณการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยอาศยัข้อมลูของ 20 ประเทศ จ านวนประเทศละ 26 ปี  ซึง่ผล
จากการศกึษาโดยใช้ระบบสมการเก่ียวเน่ือง (Simultaneous Equations) พบวา่ การเพิ่มขึน้ของ
การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สง่ผลให้ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ โดยท่ีการเพิ่มขึน้ของการห้ามโฆษณา 1 มาตรการจะสง่ผลให้ปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 8-10 นอกจากนี ้ Saffer (2000) ยงัพบวา่ การ
ด าเนินมาตรการห้ามโฆษณาควบคูก่บัการด าเนินมาตรการอ่ืน จะสง่ผลให้ปริมาณการลดลงของ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึน้ เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Saffer and Dave 
(2003) ท่ีอาศยัข้อมลูจาก National Longitudinal Survey of Youth 1997 (NLSY97) ใน
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง การห้ามโฆษณา การใช้นโยบายด้านราคา และปริมาณการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการอาศยัสมการถดถอย พบว่า การใช้นโยบายด้านราคาควบคู่
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กบัการห้ามโฆษณาสง่ผลให้มีการลดลงของปริมาณการบริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ส าหรับการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของประเทศในกลุม่องค์กรเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพฒันา (The Organization for Economic Cooperation and 
Development: OECD) พบวา่ประเทศท่ีมีการห้ามโฆษณาสปิริตจะมีการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์น้อยกวา่ประเทศท่ีไมมี่การห้ามประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์  ขณะท่ีประเทศท่ีมีการห้าม
โฆษณาเบียร์และไวน์ จะมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกวา่ประเทศท่ีมีการห้ามโฆษณา
เฉพาะสปิริต ประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์  การตายจากอบุตัเิหตรุถยนต์ลดลงประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือมีการห้ามโฆษณาสปิริต  และลดลงประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ในประเทศท่ีห้าม
โฆษณาทัง้เบียร์, ไวน์และสปิริตสว่นเวลาโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีเพิ่มขึน้ 5 นาที สามารถ
ท าให้มีการเพิ่มปริมาณปริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 5 กรัมตอ่วนัในกลุม่เยาวชน นอกจากนี ้
Saffer (1994) ได้ท าการศกึษาเชิงประจกัษ์ โดยอาศยัข้อมลูในประเทศสหรัฐอเมริกาในชว่งปี 
ค.ศ.1986-1989 พบวา่ การเพิ่มขึน้ของโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สง่ผลให้เกิดการเสียชีวิต
จากการขบัข่ียานพาหนะเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
         ในหลายประเทศได้มีกลุม่หรือองค์กรท่ีรณรงค์ตอ่ต้านการด่ืม ได้ตัง้สมมตฐิานว่าการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต้องมีประสิทธิผล มิเชน่นัน้แล้วผู้ผลิตคงไมย่อมใช้จา่ยเงินจ านวน
มากเพ่ือการนี ้ ขณะท่ีผู้ผลิตในอตุสาหกรรมนีไ้ด้แย้งวา่วตัถปุระสงค์ของการโฆษณามิใชเ่พ่ือเพิ่ม
ระดบัการบริโภคโดยรวมทัง้หมด เพียงแตเ่พ่ือเพิ่มสว่นแบง่การตลาดเม่ือผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่
ตราสินค้า (Brand) 
 
3.3 มำตรกำรที่ ใช้ในกำรป้องกันผลเสียที่ เป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรบริโภคเคร่ืองดื่ ม
แอลกอฮอล์ 
         Miron (1999) พบวา่ มีความสมัพนัธ์อย่างมากระหวา่งการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบั
ผลเสียในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการทะเลาะวิวาท อบุตัเิหตจุากการขบัข่ียานพาหนะ 
อาชญากรรม และการฆา่ตวัตาย ดงันัน้จงึควรมีมาตรการป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึง่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย การให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจาก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ มาตรตอ่ต้านการขบัข่ียานพาหนะภายหลงัจากด่ืมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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3.3.1 กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับอันตรำยจำกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         การให้ความรู้เก่ียวกบัผลเสียของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการรณรงค์การลด
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สามารถท าได้โดยสร้างเป็นโครงการเด่ียวหรือเข้าร่วมกบั
โครงการอ่ืนๆ เชน่ National Media Campaigns การให้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียนหรือสถานศกึษาตา่งๆ หรือ การอบรมผู้ ท่ีขอใบอนญุาตในการจ าหน่ายสรุา เป็นต้น ซึง่
การรณรงค์หรือการให้ความรู้ จะท าให้ผู้ ท่ีรับส่ือเปล่ียนแปลงทศันาคตเิก่ียวกบัการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และท าให้เกิดการตอ่ต้านการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  
         Bertram and Crundall (1997) ได้ท าการประเมินผลโครงการ Living With Alcohol 
Program ในประเทศออสเตรเลียท่ีเร่ิมต้นในปีค.ศ.1992 พบวา่ โครงการดงักล่าวได้ท าให้ปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง โดยมีผลให้ปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตอ่คน 
(Consumption of Alcohol per Person) ลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบก่อนมีการด าเนินโครงการ 
Carroll et al. (2000) ได้ประเมินผลของโครงการ National Alcohol Campaign ท่ีจดัท าโดย The 
Commonwealth Department of Health and Ageing ซึง่เป็นหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองการรณรงค์การลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศออสเตรเลีย มี
กลุม่เป้าหมาย คือ วยัรุ่น และ ผู้ปกครอง โดยอาศยัส่ือทางโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ และส่ือสิ่งพิมพ์
ตา่งๆ พบวา่ ในระยะแรกของการรณรงค์ พบวา่ กลุม่เป้าหมายต้องการให้มีการด าเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ือง แตอ่ย่างไรก็ตาม การรณรงค์ในชว่งแรกก็ไมก่่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แตอ่ยา่งใด ในงานของ McBride et al. (2000) ได้ท าการประเมินผล
จาก School Health and Alcohol Harm Reduction Project (SHAHRP) ท่ีเป็นโครงการให้
ความรู้เก่ียวกบัผลเสียจากสารเสพตดิตา่งๆซึง่รวมถึงการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในโรงเรียน
มธัยมในประเทศออสเตรเลีย พบวา่ ภายหลงัจากการด าเนินการรณรงค์และให้ความรู้แก่นกัเรียน
เป็นเวลา 2 ปีตอ่เน่ือง กลุม่นกัเรียนท่ีอยูใ่น SHAHRP มีการเพิ่มขึน้การของบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ต ่ากวา่กลุม่นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วม SHAHRP 
 
         Alcohol and other Drugs Council of Australia (ADCA) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การ
ใช้ Mass Media จะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดีท่ีสดุ ADCA ยงัให้
ความเห็นเพิ่มเตมิว่า การรณรงค์แม้ว่าจะเป็นมาตรการท่ีใช้ได้ผลในการลดความรุนแรงท่ีมีสาเหตุ
จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต ่ADCA กลบัเห็นว่า มาตรการอ่ืน เช่น การเก็บภาษี หรือ 
การใช้ข้อบงัคบัในการขอใบอนุญาต จะเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้มาตรการ
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รณรงค์การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ การให้ความรู้เก่ียวกบัผลเสียของการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Edward et al. (1980) และ Edward (1995) ท่ี
เห็นว่า การใช้การใช้มาตรการรณรงค์การลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือการให้ความรู้
เก่ียวกับผลเสียของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบทางตรง (Direct Effect) ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินมาตรการ
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) เน่ืองจาก การด าเนินมาตรการดงักล่าวจะ
สง่ผลให้สงัคมให้ตะหนกัท่ีผลเสียท่ีเกิดขึน้และตอ่ต้านผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ ผลิตหรือผู้ บริโภค  นอกจากนีก้ารศึกษาของ Edward (1995) ยังพบว่า การให้
ความรู้ในสถานศกึษา และการใช้ Mass Media ไมมี่ประสิทธิภาพมากนกั หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
ยงัไม่มีแนวทางการด าเนินมาตรการรณรงค์ท่ีมีประสิทธิภาพ Martin (1998) ได้ให้ความเห็นว่า 
การรณรงค์และให้ความรู้ เป็นมาตรการท่ีต้องมีการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง และไม่สามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจนในระยะสัน้ แต่จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนในระยะยาว นอกจากนี ้Martin (1998) 
ยงัให้ความเห็นเพิ่มเติมวา่ การรณรงค์จะมีประสพความส าเร็จมากยิ่งขึน้ ถ้าด าเนินการควบคูก่บั
การใช้ มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
  
3.3.2 มำตรกำรต่อต้ำนกำรขับขี่ยำนพำหนะภำยหลังจำกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
         การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แล้วขบัข่ียานพาหนะ เป็นสาเหตท่ีุส าคญัประการหนึง่ของ
การเกิดอบุตัเิหตแุละการเสียชีวิตบนท้องถนน ดงันัน้ในหลายประเทศจงึมีข้อก าหนดของกฎหมาย
ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบัข่ียานพาหนะ ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ของกฎหมาย 
คือ ลดจ านวนอบุตัเิหต ุ การบาดเจ็บ และการตาย ท่ีเกิดจากการขบัข่ียานพาหนะขณะมนึเมา 
โดยท่ี ประเทศสว่นใหญ่ได้ออกกฎหมายห้ามขบัข่ีเม่ือระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด (Blood Alcohol 
Concentration: BAC) สงูเกินกวา่ท่ีก าหนด ซึง่การวดัคา่ BAC กระท าโดยการทดสอบลมหายใจ 
(Breathing Testing) เก่ียวกบัปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขบัข่ีท่ีกฎหมายก าหนดจากข้อมลู 
WHO (2004) พบวา่ 109 ประเทศในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่โลก พบวา่ ประเทศท่ีก าหนดในระดบั
ปริมาณต ่า (BAC เทา่กบั 0.0-0.3%) 28% ปานกลาง (BAC เทา่กบั 0.4-0.6%) 39% สงู (BAC > 
0.6%) 26%   และประเทศท่ีไมมี่การก าหนด BAC มีจ านวน 7% โดยในกลุม่ประเทศยโุรป จาก
การศกึษาของ Rehn, Room, and Edwards (2001) พบวา่ ประเทศสว่นใหญ่มีการก าหนด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบัข่ียานพาหนะไว้ในระดบัไมเ่กินร้อยละ 70-80 มิลลิกรัม โดย 
ประเทศอัลเบเนีย อาเมเนีย อาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี คาซักสถาน 
โรมาเนีย สโลวาเกีย ยูเครน และอุซเบกิสถาน ท่ีก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับข่ี
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ยานพาหนะไว้ในระดบัท่ีต ่ามาก คือ ไม่เกินร้อยละ 10 มิลลิกรัม หรือไม่อนญุาตให้มีแอลกอฮอล์
ในเลือด (ร้อยละ 0 มิลลิกรัม) ในด้านบทลงโทษของผู้ ท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดนัน้ จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปจะประกอบด้วย การ
ปรับ การยึดหรือยกเลิกใบอนญุาตขบัข่ี และการติดคกุ ซึ่งจากการศกึษาของ Rehn, Room, and 
Edwards (2001) พบว่า ประเทศในกลุ่มยุโรปมีค่าปรับของผู้ ท่ีมีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน
กว่าท่ีกฎหมายก าหนดโดยเฉล่ียเท่ากับค่าแรง 150 วัน การยึดหรือยกเลิกใบขับข่ีก็เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการลงโทษ ซึ่งระยะเวลาของการยึดใบขบัข่ีจะมากน้อยเพียงใดนัน้ก็ขึน้อยู่กับ
ระดับของแอลกอฮอล์ในเลือด นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ ท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดขบัข่ียานพาหนะแล้วก่อให้เกิดอบุตัิเหตแุละท าให้ผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ก็จะได้รับโทษติดคกุ โดยประเทศท่ีมีความรุนแรงของกฎหมายมากท่ีสุด คือ ประเทศอิสราเอลท่ี
ลงโทษผู้ ท่ีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าท่ีกฎหมายก าหนดโดยการปรับไม่เกิน 6,000 
ดอลลาร์สหรัฐ และ/จ าคกุไมเ่กิน 2 ปี 
 
         National Expert Advisory Committee on Alcohol (2001) พบวา่ การสุม่ตรวจระดบั
แอลกอฮอล์ของผู้ขบัข่ียานพาหนะในประเทศออสเตรเลีย เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
สามารถลดจ านวนอบุตัเิหตแุละการเสียชีวิตบนท้องถนน ท่ีมีสาเหตจุากการท่ีผู้ขบัข่ียานพาหนะ 
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้อยา่งมาก ไมใ่ชก่ารเพิ่มบทลงโทษตามกฎหมาย เชน่เดียวกบั 
Ross (1992) และ Rehn, Room, and Edwards (2001) ก็มีความเห็นว่า การใช้กฎหมายให้
ประสบความส าเร็จควรต้องสุม่ตัง้จดุตรวจให้บอ่ยครัง้ สม ่าเสมอ  เน่ืองจากการสุม่ตรวจแบบท่ีผู้
ขบัข่ีไมส่ามารถรู้ล่วงหน้าได้ (Random Breath Testing: RBT)  จะเป็นการเพิ่มความรู้สกึของผู้
ขบัข่ีถึงโอกาสท่ีจะถกูสุม่ตรวจ  โดยผลของกลุม่ประเทศในยโุรปท่ีมีการสุม่ตรวจอยา่งตอ่เน่ืองนัน้
สง่ผลให้การตายจากอบุตัเิหตจุากการเมาลดลงร้อยละ 22  และการเกิดอบุตัเิหตจุากการเมา
ลดลงร้อยละ 36  นอกจากกฎหมายควบคมุข้างต้นแล้วในบางประเทศ เชน่ ออสเตรีย เบลเย่ียม 
เยอรมนั เป็นต้น  ยงัมีวิธีการให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีฝ่าฝืนกระท าผิดซ า้ๆ หรือน าบคุคลเหลา่นีไ้ป
บ าบดัรักษา 
 
         จากแนวทางตา่งๆจะให้ได้วา่ มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง แตจ่ากการศกึษาของ Institute of Alcohol Studies (2005) ได้ท าการ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตา่งๆ ในประเทศ
องักฤษ พบวา่ มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ คือ 
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(1) มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซึง่ประกอบด้วย การผกูขาดโดย
รัฐบาลในการผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ การก าหนดอายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (2) มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการใช้
นโยบายการคลงัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ (3) มาตรการท่ีใช้ในการ
ป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยการสร้างมาตรการ
ตอ่ต้านการขบัข่ียานพาหนะภายหลงัจากด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสุม่
ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ของผู้ขบัข่ียานพาหนะ ในทางตรงข้าม มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
โฆษณาและการสง่เสริมการขายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตราย
จากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพต ่าท่ีสดุในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 
 
         Babor et al. (2003) ได้พบวา่ มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีให้ผลท่ีดี 
หรือ Best Practice นัน้มีทัง้หมด 6 มาตรการ ซึง่ประกอบด้วย (1) การเก็บภาษีเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (2) การวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขบัข่ี (3) การผู้ขาดการผลิตและการ
จ าหนา่ยโดยรัฐบาล (4) การก าหนดอายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (5) การจ ากดัความ
หนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ (6) การก าหนดชัว่โมงในการจดั
จ าหนา่ย ในขณะท่ี Thomas (2004) พบวา่ มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ี
ให้ผลท่ีดี หรือ Best Practice ในประเทศแคนนาดานัน้ ไมมี่ความแตกตา่งจากงานของ Babor et 
al. (2003) นอกจากนี ้ Thomas (2004) ยงัพบวา่  มาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ีให้ผลท่ีไมดี่ หรือ Best Practice คือ มาตรการห้ามโฆษณาและการสง่เสริมการขาย
ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 
         International Center of Alcohol Policies (ICAP) (2005) ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมของทัง้โลก พบวา่ มาตรการท่ีใช้ใน
การป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการท่ีสมัฤทธ์ิ
ผลมากท่ีสดุในทศวรรษ 2000  

 
 



บทที่ 4 
นโยบำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 
4.1 นโยบำยเก่ียวเน่ืองกับกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
 
4.1.1 กำรจัดประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
         ตามกฎหมายภาษีสรุาของประเทศไทยได้ให้ค าจ ากดัความของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
หมายถึง สรุาท่ียงัไมไ่ด้ กลัน่ และให้หมายความรวมถึงสรุาแชท่ี่ได้ผสมกบัสรุากลัน่แล้วแตย่งัมี
แรงแอลกอฮอล์ไมเ่กิน 15 ดีกรีด้วย การจดัประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจงึแบง่
ออกเป็น 2 ประเภทคือ สุรำแช่ ได้แก่ เบียร์ สรุาแชพื่น้เมือง  (ไวน์) สุรำกล่ัน ได้แก่  สรุาขาว  สรุา
กลัน่ชมุชน  สรุาผสม สรุาปรุงพิเศษ  สรุาพิเศษจ าพวกวิสกี ้ หรือบร่ันดี สรุากลัน่อย่างอ่ืน สรุาสาม
ทบั ซึง่แตล่ะประเภทนัน้มีนิยามดงัตาราง 4-1 
 
4.1.2 ใบอนุญำตจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
         การจ าหน่ายสรุาในประเทศไทยนัน้ ผู้จ าหนา่ยต้องขอใบอนญุาตก่อนท่ีกรมสรรพสามิต 
จงึจะสามารถจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามพระราชบญัญตัสิรุา พ.ศ. 2493 (มาตรา 17) 
บญัญตัวิ่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขายสรุาหรือน าสรุาออกแสดงเพ่ือขาย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากเจ้า
พนกังานสรรพสามิต” ซึง่ประเภทของใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
แบง่ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ใบอนญุาตขายสรุาทกุชนิดตัง้แต ่10  ลิตรขึน้ไป ,ใบอนญุาตขาย
สรุาท่ีท าในราชอาณาจกัรจ านวน 10 ลิตรขึน้ไป ,ใบอนญุาตขายสรุาทกุชนิดต ่ากวา่   10 ลิตร ,
ใบอนญุาตขายสรุาท่ีท าในราชอาณาจกัรต ่ากวา่ 10 ลิตร ,ใบอนญุาตขายสรุาท่ีท าใน
ราชอาณาจกัรต ่ากว่า 10 ลิตรเพ่ือด่ืมขายชัว่คราวไมเ่กิน 10 วนั ,ใบอนญุาตขายสรุาท่ีท าใน
ราชอาณาจกัรต ่ากว่า10 ลิตรเพ่ือด่ืม  ณ สถานท่ีชัว่คราวไมเ่กิน 10 วนั ,ใบอนญุาตขายสรุาต ่า
กวา่ 10 ลิตรเพ่ือด่ืมในสมาคมหรือสโมสร โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 4-2 
 
หลักเกณฑ์กำรออกใบอนุญำต 
        ในการย่ืนขอใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนัน้ ได้ก าหนดให้ผู้
ประสงค์จะขอใบอนญุาตติดตอ่ได้ท่ีส านกับริหารการจดัเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต หรือ
ส านกังาน สรรพสามิตพืน้ท่ี สาขาท่ีผู้ขออนญุาตมีภมูิล าเนา หรือสถานประกอบการ หรือโรงสรุา
ตัง้อยู่ ซึง่ผู้ขอใบอนญุาตต้องน าส าเนาเอกสาร ส าคญัและแบบค าขออนญุาต สยพ.1 ย่ืนค าขอ



 
 

 

37 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด หลกัฐานหรือเอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนขอใบอนญุาตมี
ดงันี ้

- ผู้ขอรับใบอนญุาตรายเดมิ ให้น าส าเนาใบอนญุาตเดมิและแบบค าขออนญุาต สยพ.1  
- ส าหรับผู้ขอใบอนญุาตรายใหม่ ให้น าส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของ 

    สถานท่ีประกอบ การค้า และใบทะเบียนพาณิชย์ไปแสดง  

- กรณีเป็นนิตบิคุคล ให้น าหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลง 
    ลายมือช่ือรับรองเอกสารทกุแผน่  

- กรณีผู้ รับใบอนญุาตจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ให้ผู้ มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือ และ 
    ประทบัตรานิติบคุคลในแบบ ค าขออนญุาต สยพ.1 ในชอ่งผู้ขออนญุาต  

- กรณีผู้ขอรับใบอนญุาตไมส่ามารถด าเนินการด้วยตนเอง ให้ท าหนงัสือมอบอ านาจติด 
    อากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ  
    มาด้วย  
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ตาราง 4-1: นิยามของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ  

ประเภท นิยำม 

สรุาแช ่ - สรุาที่ยงัไมไ่ด้กลัน่และรวมถงึสรุาแช่ที่ได้ ผสมกบัสรุากลัน่  
   แล้วยงัมีแอลกอฮอล์ไมเ่กิน 15   ดีกรี เช่น ไวน์ เป็นต้น 

เบียร์ - สรุาแช่ที่ท าจากข้าวมอล์ท ดอกฮอพ หรือข้าว 
สรุาแช่ผลไม้ 1. สรุาที่ท าจากองุ่นเขียว 

2. สรุาที่ท าจากองุ่นแดง 
สรุาแช่พืน้เมือง - สรุาที่ไมไ่ด้กลัน่ ท าจากวตัถดุิบจ าพวกน า้ตาล ข้าว เช่น       

   กะแช่ สาโท หากท าจากผลไม้ชนิดอื่นต้องระบชุนิดสรุานัน้  
   ตอ่ท้าย เช่น ไวน์สบัปะรด ไวน์มงัคดุ 

สรุากลัน่ - สรุาที่ได้กลัน่แล้ว และให้หมายความรวมถึงสรุากลัน่ท่ีได้ 
   ผสมกบัสรุาแช่แล้วแตม่ีแอลกอฮอล์เกินกวา่ 15 ดีกรีด้วย 

สรุาขาว - สรุากลัน่ท่ีปราศจากเคร่ืองย้อม หรือปรุงแตง่มีแอลกอฮอล์  
   ต ่ากวา่ 80 ดกีรี 

สรุากลัน่ชมุชน  - สรุากลัน่ชนิดสรุาขาวมีแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรีแต่ไมเ่กิน  
   40 ดีกรี 

สรุาผสม - สรุากลัน่ท่ีใช้สรุาขาว หรือสรุาสามทบัมาปรุงแตง่มี  
   แอลกอฮอล์ต ่ากวา่ 80 ดีกรี เชน่ เช่ียงชนุ หงษ์ทอง แสง  
   ทิพย์ 

สรุาปรุงพิเศษ 
(แมโ่ขง) 

- สรุากลัน่ท่ีท าขึน้โดยใช้กรรมวิธีพิเศษมีแอลกอฮอลต์ ่ากวา่ 80 ดกีรี 

สรุาพิเศษ 1. วิสกี ้คือ สรุาที่กลัน่จากธญัพชื เช่น ข้าวมอลท์ ข้าว ข้าวโพด มีการเก็บบม่นาน 2 ปี
ก่อนปรุงแตง่ออกจ าหนา่ย 
2. สรุาที่กลัน่จากไวน์องุ่น 

สรุากลัน่อยา่งอื่น - สรุาที่กลัน่จากน า้ตาลหรือกากน า้ตาล เช่น รัม 
สรุาสามทบั - สรุากลัน่ท่ีมีแอลกอฮอล์ตัง้แต ่80 ดีกรีขึน้ไป 
ที่มำ: “ภาษีสรุากรมสรรพสามติ” จาก (http://www.excise.go.th/sura/tax_drinks.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.excise.go.th/sura/tax_drinks.htm
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ตาราง 4-2: ภาพรวมประเภทใบอนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
ประเภท 
ใบอนุญำต 

ลักษณะกำรขำย 
ค่ำธรรมเนียม 
(บำท) ต่อปี 

กำรก ำหนด 
เวลำขำย 

กำรออกใบอนุ 
ญำตให้ผู้ขำยเร่ 

ประเภทที ่
1 

ขายสรุาทกุชนิดตัง้แต ่10 ลิตรขึน้ไป 7,500  - ไมไ่ด้ 

ประเภทที ่
2 

ใบอนญุาตขายสรุาที่ท าในราชอาณาจกัร
จ านวน 10 ลิตรขึน้ไป 
(ก) ปีหนึ่งขอขายไมเ่กิน 6,000 ลิตร 
(ข) ปีหนึ่งขอขายเกิน 6,000 ลิตร แตไ่มเ่กิน 
20,000 ลิตร 
(ค) ปีหนึ่งขอขายเกิน 20,000 ลิตร แตไ่มเ่กิน 
32,000 ลิตร 
(ง) ปีหนึ่งขอขายเกิน 32,000 ลิตรขึน้ไป หรือไม่
ก าหนดปริมาณ 

5,000 
 

ปีละ     200 บาท 
ปีละ     600 บาท 

 
ปีละ 1,200 บาท 

 
ปีละ 1,500 บาท 

 -  ไมไ่ด้ 

ประเภทที ่
3 

ใบอนญุาตขายสรุาทกุชนิดต ่ากวา่  
10 ลิตร 
 
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร 
และเขตเมืองพทัยา 
(ข) ในเขตอื่นนอกจาก (ก) 

1,500 ในเขตท้องที่ 
อ่ืน1,000 

                               
ปีละ 1,500 บาท 

 
ปีละ 1,000 บาท 

11.00-14.00 
และ17.00-
02.00 

ไมไ่ด้ 

ประเภทที ่
4 

ใบอนญุาตขายสรุาที่ท าในราชอาณาจกัรต ่า
กวา่ 10 ลิตร 
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร 
และเขตเมืองพทัยา 
(ข) ในเขตเทศบาลเมืองและเขตเทศบาลต าบล 
(ค) ในเขตสขุาภบิาล 
(ง) ในเขตอื่นนอกจาก (ก) (ข) และ (ค) 

200 
 

ปีละ    100 บาท 
 

ปีละ      50 บาท 
ปีละ      25 บาท 
ปีละ      10 บาท 

11.00-14.00 
และ17.00-
02.00 

ได้ตามมาตรา 
19 ทวิ 

ประเภทที ่
5 

ใบอนญุาตขายสรุาที่ท าในราชอาณาจกัรต ่า
กวา่ 10 ลิตรเพื่อดื่มขายชัว่คราวไมเ่กิน 10 วนั 

100 - ไมไ่ด้ 

ประเภทที ่
6 

ใบอนญุาตขายสรุาที่ท าในราชอาณาจกัรต ่า
กวา่ 10 ลิตรเพื่อดื่ม  ณ สถานที่ชัว่คราวไมเ่กิน 
10วนั 
(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร 
และเขตเมืองพทัยา 
(ข) ในเขตเทศบาลเมืองและเขตเทศบาลต าบล 
(ค) ในเขตสขุาภบิาล 

100 
 
                           

ฉบบัละ      50 บาท 
 

ฉบบัละ      25 บาท 
ฉบบัละ 12.50 บาท 

- ไมไ่ด้ 

ประเภทที ่
7 

ใบอนญุาตขายสรุาต ่ากวา่ 10 ลิตรเพื่อดื่มใน
สมาคมหรือสโมสร 
(ก) ขายสรุาทกุชนิด 
(ข) ขายสรุาที่ท าในราชอาณาจกัร 

300 
 

ปีละ    200 บาท 
ปีละ      50 บาท 

 ไมไ่ด้ 

ที่มา: กรมสรรพสามิต (พระราชบญัญัติสรุา พ.ศ. 2493) จาก http://www5.excise.go.th/law/liqueurlaw.html#jump2 

http://www5.excise.go.th/law/liqueurlaw.html#jump2


 
 

 

40 

4.1.3 เกณฑ์สถำนท่ีจ ำหน่ำย  
         สถานท่ีท่ีผู้ขออนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้นัน้ เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509  ท่ีก าหนดห้ามมิให้สถานบริการต้องไมอ่ยู่ใกล้วดั โรงเรียน โรงพยาบาล 
หอพกั หรือท่ีอนัจะท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อนร าคาญแก่สถานท่ีดงักลา่ว (มาตรา 3,4,7,16,17,28)  
 
4.1.4 กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญำต 
         ตามพระราชบญัญัตสิรุา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ได้ก าหนดบทลงโทษผู้ ฝ่าฝืนท่ีขายสรุา
น าเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไมไ่ด้รับอนญุาต โดยระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท          ถ้า
กรณีเป็นสรุาท่ีท าขึน้ในราชอาณาจกัร  ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 500 บาท ซึง่ถือเป็นบทลงโทษ
สถานเบาท่ีมีเพียงโทษปรับเทา่นัน้ อนัเป็นส่วนหนึง่ท่ีท าให้ผู้กระท าความผิดไมเ่กรงกลวัเทา่ใดนกั  
 
4.1.5  ข้อบังคับเวลำจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ในประเทศไทย ตามกฎกระทรวงการคลงั ฉบบัท่ี 36 พ.ศ. 2504 ได้ก าหนดเวลาขายสรุา
ประเภท 3 และ 4 ไว้โดยแบง่ออกเป็น 2 ชว่งเวลา คือ ชว่งแรกระหวา่งเวลา 11.00-14.00 น. และ
ชว่งท่ีสองระหวา่งเวลา 17.00-02.00 น.  

 
4.1.6 ข้อบังคับหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรโฆษณำ 
         ห้ามโฆษณาเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ตัง้แตเ่วลา 05.00-22.00 น. และห้าม
ตัง้ป้ายโฆษณา เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตรจากวดั หรือสถานศกึษา (ตาม
ประกาศกรมประชาสมัพนัธ์ 2546) และในการบรรจแุสดงฉลากสรุานัน้ ต้องมีการติดฉลาก
ข้อความวา่ “ห้ามจ าหน่ายสรุาแก่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี การด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้ความสามารถใน
การขบัข่ียานพาหนะลดลง หรือค าวา่ เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีไมค่วรด่ืม เป็นต้น (ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัท่ี 272)  
 
4.1.7 ข้อบังคับเก่ียวกับอำยุผู้ซือ้เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
         เป็นการออกกฎหมายเพ่ือป้องกนัมากกวา่การบงัคบั โดยก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ให้เดก็ท่ีมีอายไุมเ่กิน 18 ปี อนัเป็นการควบคมุมิให้ผู้ขายมอมเมา
เยาวชน (ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู  (มาตรา 4,17) ซึง่ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคกุไมเ่กิน 1 เดือน ปรับไมเ่กิน 2,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ (มาตรา 17)  
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4.1.8 ข้อบังคับอ่ืนๆ 
         ในประเทศไทย ได้มีกฎหมายท่ีก าหนดมาตรการเอาผิดแก่ผู้ ท่ีขบัข่ียานพาหนะขณะมนึเมา
ไว้ โดยบญัญตัิห้ามมิให้ผู้ขบัข่ียานพาหนะขบัรถในขณะมนึเมา อนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ อ่ืนได้ โดยได้ก าหนดมาตรการให้ผู้ขบัข่ียานพาหนะตรวจวดัลมหายใจโดย
วิธีการเป่าเคร่ืองวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด (ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 16 พ.ศ. 2537 ออกตาม
ความในพระราชบญัญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522)  ซึง่ถ้าผู้ขบัข่ียานพาหนะคนใดมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดท่ีตรวจวดัเกินกวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือวา่ผู้ขบัข่ียานพาหนะนัน้ 
“เมา” ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน ปรับตัง้แต ่ 2,000-10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
(ตามมาตรา 5, 43(2) และมาตรา 142 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัจิราจรทางบก ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ. 2535)  
 
4.2 นโยบำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศสิงค์โปร 
         ปรัชญาการท างานของกระทรวงสาธารณะสขุของสิงค์โปรตอนหนึง่กลา่ววา่  “The public 
is made aware of the adverse consequences of harmful habits like smoking, alcohol 
consumption, bad dietary intakes and sedentary lifestyles1 ” มีความหมายว่าประชาชน
จะต้องถกูท าให้รับรู้    และตระหนกัถึงผลร้ายของพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายตา่งๆอย่าง การสบู
บหุร่ี, การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์, การควบคมุอาหารเพ่ือลดน า้หนกัแบบผิดๆและการใช้
ชีวิตท่ีไมมี่การออกก าลงักาย  ดงันัน้ สิ่งส าคญัประการแรกในการควบคมุและลดปริมาณการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็คือ ประชาชนจะต้องถกูท าให้รับรู้และตระหนักถึงผลร้ายของ
พฤตกิรรมนีอ้ยา่งทัว่ถึงครบถ้วนและแท้จริง จงึจะเป็นการท่ีแก้ท่ีรากของปัญหาการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้  เพราะว่าตอ่ให้กฎระเบียบดีและเข้มงวดเพียงใดคนท่ีต้องการท าผิดก็ยงั
หาโอกาสในการฝ่าฝืนอยู่ดี  แตใ่นทางตรงข้ามหากคนเข้าใจและตระหนกัถึงไมมี่กฎห้ามเขาก็ไม่
ท าถึงให้ฟรีและจ้างให้บริโภคก็ไมเ่อา  ตรงจดุนีเ้ร่ืองการส่ือสารประชาสมัพนัธ์จงึถือได้ว่าเป็น
นโยบายควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีส าคญัประการหนึง่เชน่กนั ซึง่นอกเหนือจาก
การให้คณุหรือให้โทษแล้วก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจนัน่เอง 
 
4.2.1 กำรจัดประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

                                                 
1
  อ้างองิจาก  http://www.moh.gov.sg/corp/systems/our/deliverysys.do  
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         ในสิงค์โปรไม่พบการจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใดๆ ท่ีซบัซ้อนนอกเหนือจาก
นิยามพืน้ฐานของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีว่า “เคร่ืองด่ืมใดๆ ก็ตามท่ีมีส่วนผมของแอลกอฮอล์
มากกว่าร้อยละ 0.5 จัดได้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ “   เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสิงค์โปรจะ
จ าแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่  เหล้าและเบียร์ 
 
4.2.2 ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำย 2 
         ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของศุลกากรเก่ียวกับใบอนุญาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมมึนเมา  
(Liquors License) บคุคลท่ีต้องการท่ีจะค้าขายเคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกประเภททัง้ขายปลีกและขาย
ส่งจะต้องสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการการจดทะเบียนใบอนุญาตจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมมึนเมา (Liquors Licensing Board) ซึ่งประกอบด้วยประธาน , รองประธาน , และ
สมาชิกอีก 5 คน ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิขอใบอนุญาตได้แก่ เจ้าของกิจการ  กรรมการบริษัท  หุ้ นส่วนของ
บริษัทท่ีจดทะเบียน  โดยท่ีผู้ สมัครอาจแต่งตัง้ลูกจ้างท่ีมีต าแหน่งผู้ จัดการร้านให้เป็นผู้ ได้รับ
อนญุาตขายในแตล่ะท่ีนัน้ๆ  ในกรณีการขอใบอนญุาตตัง้แผงขายเบียร์นอกอาคารสามารถขอได้
เฉพาะผู้ ท่ีมีใบอนุญาตหาบเร่ (hawker license) เท่านัน้  ส าหรับบุคคลท่ีไม่เป็นลูกจ้างใครหาก
ต้องการจดทะเบียนจะต้องมีรายช่ืออยู่ใน Medisave contributions ก่อนจะสามารถท าการขอ
ใบอนญุาตได้ 
         ผู้สมคัรทุกคนควรได้รับการอนุมตัิจากส านกังานปรับปรุงการพัฒนาชุมชนเมือง  ( Urban 
Redevelopment Authority ) หรือ URA ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในสถานท่ีท่ี
จะท าการขอใบอนุญาตเสียก่อน  รวมไปถึงผู้สมัครทุกคนต้องมั่นใจว่าได้รับการอนุมัติอ่ืนๆทุก
อย่างท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องจากหน่วยงาน Urban Redevelopment Authority (URA), Housing 
and Development Board (HDB), Port of Singapore Authority (PSA), Jurong Town 
Corporation (JTC), National Environment Agency (NEA), Fire Safety Bureau (FSB), 
Police and Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนท าการ
สมคัร 
         การสมคัรสามารถท าได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ทเว็ปไซต์ของกรมต ารวจหรือติดต่อท่ี Liquors 
Licensing Unit หรือ Police Cantonment Complex  หลังจากได้รับการอนุมัติจดหมายจะถูก
ส่งไปยังท่ีอยู่ของผู้ สมัครท่ีแจ้งไว้และน าหลักฐานไปช าระเงินโดยรับช าระผ่านทางบัตรเครดิต
เท่านัน้ไม่รับช าระด้วยเงินสด หรือเช็ค  และรับใบอนญุาตได้ท่ีส านกังาน Liquors Licensing Unit  

                                                 
2
   อ้างองิจาก  http://www.spf.gov.sg/licence1/liquor/index.html  
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ทัง้นีผู้้ สมัครอาจถูกร้องขอให้ย่ืนส าเนาหลักฐานประกอบเพิ่มเติม  อาทิเช่น  ใบรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท, ใบอนญุาตหาบเร่, บตัรประจ าตวัประชาชนและหลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
 
         คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีมีหลายอตัรา ขึน้อยูก่บัประเภทของใบอนญุาตดงัแสดงใน
ตาราง  4-3 และ 4-4 ในสิงค์โปรนอกจากคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีแล้ว ยงัมีการออก
ใบอนญุาตชัว่คราวซึง่มีชว่งเวลาไมเ่กิน 30 วนั ปกตจิะขอโดยผู้จดังานหรือเทศกาลพิเศษๆ ซึง่เป็น
ใบอนญุาตชัว่คราวแบบรายวนั  และถ้าหากงานหรือเทศกาลนัน้มีการขายเกินช่วงเวลาท่ีก าหนด 
ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนขอขยายเวลาขายเพิ่มเป็นรายชัว่โมงอีกด้วย ซึง่คา่ธรรมเนียมส าหรับการ
ขอขยายเวลาขายเพิ่มเป็นรายชัว่โมงจะมีอตัราท่ีสงูกว่าเม่ือเทียบกบัแบบรายวนั ในกรณี
ใบอนญุาตชัว่คราวนัน้ ไมอ่นญุาตให้มีการโอนสิทธ์ิได้    ทัง้นีใ้บอนญุาต 
ชัว่คราวแบบรายวนั และใบอนญุาตชัว่คราวแบบรายชัว่โมงมีหลายอตัราขึน้อยูก่บัประเภทของ
ใบอนญุาตดงัแสดงในตาราง 4-5 และ 4-6 
 
ตาราง 4-3: ใบอนญุาตคา้ปลีกเคร่ืองมึนเมาส าหรับการบริโภคเฉพาะภายในสถานที่ขาย( ON THE 

PREMISES ) 

ประเภทร้ำนอำหำรสำธำรณะท่ัวไป (Public House) 

ชนิดใบอนุญำต ช่วงเวลำขำย ค่ำธรรมเนียมรำยปี 

1st Class ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. SGD$1,200 

1st Class (Extended) - ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 1.00 น. ของวนัใหม ่( วนั
อาทิตย์และวนัหยดุราชการ ) 
- ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. ( วนัปกติทัว่ไป)  

SGD$2,400 

1st Class (extended)  
(tourist hotel) ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 1.00 น. ของวนัใหม ่ SGD$3,600 

2nd Class ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 22.00 น. SGD$480 

ประเภทร้ำนเบียร์ (Beer House) 

ชนิดใบอนุญำต ช่วงเวลำขำย ค่ำธรรมเนียมรำยปี 

1st Class ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. SGD$720 

2nd Class ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 22.00 น. SGD$360 

Outdoor Beer Stall ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 3.00 น. ของวนัใหม ่ SGD$240 
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ตาราง 4-4: ใบอนุญาตค้าปลีกเคร่ืองมึนเมาส าหรับการบริโภคนอกสถานที่ขาย   (OFF THE 
PREMISESS) 

ประเภทร้ำนค้ำขำยปลีก (Retails shop) 

ชนิดใบอนุญำต ช่วงเวลำขำย ค่ำธรรมเนียมรำยปี 

Liquor Shop ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 21.00 น. SGD$360 

Beer Shop ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 21.00 น. SGD$180 

ประเภทร้ำนค้ำขำยส่ง (Wholesales shop) 

ชนิดใบอนุญำต ช่วงเวลำขำย ค่ำธรรมเนียมรำยปี 

Liquor Shop ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 21.00 น. SGD$480 

Beer Shop ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 21.00 น. SGD$360 
 

ตาราง 4-5: ใบอนญุาตคา้ปลีกเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ชัว่คราวแบบรายวนั 

ชนิดใบอนุญำต ช่วงเวลำขำย ค่ำธรรมเนียมรำยวัน 

1st class Public House ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. SGD$15 ตอ่วนั 

2nd class Public House ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 22.00 น. SGD$9 ตอ่วนั 

1st class beer house ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 24.00 น. SGD$12 ตอ่วนั 

2nd class beer house ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 22.00 น. SGD$6 ตอ่วนั 

Wholesale and Retail Liquor Shop ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 21.00 น. SGD$6 ตอ่วนั 

Wholesale and Retail Beer Shop ตัง้แต ่ 6.00 น. ถึง 21.00 น. SGD$6 ตอ่วนั 

 
ตาราง 4-6: ใบอนญุาตคา้ปลีกเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ชัว่คราวแบบรายชัว่โมง 

ชนิดใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมรำยช่ัวโมง 

Public House SGD$20 ตอ่ชัว่โมง 

Beer House SGD$5 ตอ่ชัว่โมง 

Wholesale and Retail Beer Shop SGD$1 ตอ่ชัว่โมง 

Wholesale and Retail Liquor Shop SGD$1ตอ่ชัว่โมง 
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4.2.3 ข้อบังคับเวลำจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ชว่งเวลาจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ขึน้อยู่กบัประเภทของใบอนญุาตท่ีจนทะเบียน 
กลา่วคือ ใบอนญุาตประเภทท่ีราคาสงูกวา่ จะมีชว่งเวลาอนญุาตให้ขายในแตล่ะวนัยาวนานกวา่
ใบอนญุาตประเภทท่ีราคาถกู  ดงัแสดงในตาราง 4-3 ถึง 4-6 
 
4.2.4 ข้อบังคับประเภทอ่ืนๆที่เก่ียวเน่ืองกับกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
         ร้านค้าใดท่ีได้รับใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะต้องตดิส าเนาใบอนญุาตไว้ท่ี
ทางเข้าร้าน   ในกรณีของ 1st class Public House Licence  ต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมเซส ( Cess 
) ท่ีเก่ียวกบัใบอนญุาตการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ส านกังาน Inland Revenue Authority 
of Singapore (IRAS)   ในกรณีของสถานบนัเทิง เชน่ nightclubs, cabarets, lounges, karaoke 
lounges, discos, pubs and bars จะต้องท าการขอใบอนญุาตสถานบนัเทิง ( public 
entertainment license ) ด้วย  ข้อสงัเกตหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ ในสิงค์โปรไม่มีการหา้มจ าหน่าย
เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
 
4.2.5 ข้อบังคับหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรโฆษณำ 
         ในสิงค์โปรไมมี่การควบคมุใดๆ เก่ียวกบัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ผู้ผลิตและผู้ขาย
สามารถลงโฆษณาได้อยา่งอิสระในทกุๆ ส่ือทัง้โทรทศัน์3, วิทย,ุ สิ่งพิมพ,์ โปสเตอร์, หรือแม้กระทัง่
ในโรงภาพยนตร์ รวมไปถึงสามารถเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมและรายการตา่งๆ ได้ไมจ่ ากดั 

                            
4.2.6 ข้อบังคับหรือกฎหมำยเก่ียวกับอำยุผู้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ในสิงค์โปรห้ามบคุคลท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทัง้นีร้วมไปถึง
ร้านค้าท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บคุคลท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ก็มีความผิด
ในทางกฎหมายด้วยเชน่กนั 

 
4.2.7 บทลงโทษ 4 
         ส าหรับบคุคลท่ีมนึเมากลา่ว คือ มีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสงูกวา่ 80 มิลลกิรัมตอ่ 100 
มิลลิลิตร หรือมีระดบัแอลกอฮอล์ในลมหายใจสงูกวา่ 35 ไมโครกรัมตอ่ 100 มิลลิลิตร  หากพบวา่

                                                 
3
    โดยปกติแล้วคนสิงค์โปรส่วนใหญ่จะไมด่ทีูวีในชว่งเวลากลางวนัเพราะผู้ ใหญ่ไปท างานกนัหมดส่วนเด็กก็ไปโรงเรียน  ท่ีสิงค์โปรไมม่ชี่องสถานีดู
ฟรีทกุบ้านท่ีมีทีวีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีให้กบัรัฐ 
4
  อ้างองิจาก  http://statutes.agc.gov.sg 

http://statutes.agc.gov.sg/
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บคุคลท่ีมนึเมาก าลงัจะลงมือกระท าการขบัข่ี ความผิดครัง้แรกมีโทษปรับระหวา่ง SGD$ 500 ถึง 
2000 หรือจ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน ท าผิดครัง้ถดัมามีโทษปรับระหวา่ง SGD$ 1000 ถึง 5000 หรือ
จ าคกุไมเ่กิน 6 เดือนและถกูระงบัใบอนญุาตขบัข่ีเป็นเวลา 12 เดือน เว้นแตศ่าลจะพิจาณามี
ค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  หากพบวา่บคุคลท่ีมนึเมาขณะขบัข่ีรถจะถกูระงบัใบอนญุาตขบัข่ีชัว่คราว
จนกระทัง่ศาลตดัสินความผิด  ความผิดครัง้แรกมีโทษปรับระหว่าง SGD$ 1000 ถึง 5000 หรือ
จ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน หากกระท าผิดซ า้ครัง้ถดัมามีโทษปรับระหวา่ง SGD$ 3000 ถึง 10000 หรือ
จ าคกุไมเ่กิน 12 เดือน 
 
4.3 นโยบำยเก่ียวเน่ืองกับจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศญ่ีปุ่น 
 
4.3.1 กำรจัดประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศญ่ีปุ่น 
         ตามกฎหมายภาษีสรุา (Shuzei Hou) ของประเทศญ่ีปุ่ นก าหนดไว้วา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ได้แก่ เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์มากกวา่ 1 ดีกรีขึน้ไป (มาตรา 2) การจดัประเภทเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นทางการนัน้ อยูบ่นพืน้ฐานของกฎหมายฉบบัเดียวกนั 
(มาตรา 3) โดยแบง่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออกเป็น 10 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้  สาเก (Seishu) สาเก

ผสม (Gousei Seishu) Distilled Spirit (Shoujou) เหล้ามิรินส าหรับปรุงอาหาร (Mirin) เบียร์ 
เหล้าผลไม้ วิสกี ้สปิริต ลิเคอร์ และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืนๆ  เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์แตล่ะ
ประเภทนัน้มีนิยามดงัตาราง 4-7 
 
4.3.2 ใบอนุญำตจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศญ่ีปุ่น 
         การจ าหนา่ยสรุาในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้จ าเป็นต้องมีใบอนญุาต ใบอนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนญุาตขายสง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ
ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึง่เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยภาษีสรุา ในกรณีของ
กิจการท่ีใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสว่นหนึง่ของการบริการนัน้ สถานท่ีจ าหนา่ยจ าเป็นต้องขอ
อนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสขุอนามยัอาหาร (Shokuhin Eisei Hou) หรือแจ้งตอ่ทางการตาม
กฎหมายวา่ด้วยการบริการท่ีเหมาะสม (Fusoku Eigyou Tekiseika Hou) 
 
ใบอนุญาตขายส่งเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ใบอนญุาตขายสง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มี 5ประเภท ทกุประเภท 90,000 เยน     
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ใบอนุญาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีทัง้หมด 3 ประเภทใหญ่  ทกุประเภท 30,000 
เยน โดยมีข้อจ ากดับางประการเก่ียวกบัใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ส าหรับร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่กลา่วคือ กรณีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับใบอนญุาตใหม ่ มีข้อห้ามขายเบียร์ใน
ประเทศ และเหล้าสาเก 500 มิลลิลิตรขึน้ไปเป็นเวลา 3 ปี 
 

ตาราง 4-7: นิยามของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ 
ประเภท นิยำม 
สาเก 1. สรุาที่ได้จากการหมกัโดยมวีตัถดุิบได้แก่ข้าว เชือ้หมกั (Komekouji)  และน า้เข้าด้วยกนั และ

ผา่นการกรอง 
2. สรุาที่ได้จากการหมกัโดยมีวตัถดุิบได้แก่ข้าว สา่เหล้า และน า้เข้าด้วยกัน และผา่นการกรอง 
3. สรุาที่ได้จากการผสมสา่เหล้าเข้ากบัสาเก แล้วผา่นการกรอง 

สาเกผสม สรุาที่ผลติโดยใช้ แอลกอฮอล์ เหล้าโชจ ู น า้ตาลองุ่น หรือวตัถดุบิอื่นๆเป็นวตัถดุิบ กลิน่ ส ี และ
ลกัษณะภายนอกจะคล้ายกบัเหล้าสาเก 

โชจ ู
Shoujou 

1. สรุาที่มีแอลกอฮอล์ไมเ่กิน 36 ดีกรีซึง่ได้จากการกลัน่โดย ”เคร่ืองกลัน่แบบตอ่เนื่อง” 
2. สรุาที่มีแอลกอฮอล์ไมเ่กิน 45 ดีกรีซึง่ได้จากการกลัน่โดยเคร่ืองกลัน่แบบอื่น 

เหล้ามิริน 1. สรุาที่ได้หมกัข้าวกบัเชือ้หมกั (Komekouji) ใน Shoujou หรือ แอลกอฮอล์ แล้วผา่นการกรอง 
2. สรุาที่ได้จากการหมกัข้าว เชือ้หมกั และ Shoujou หรือ แอลกอฮอล์ในเหล้ามิรินหรือวตัถดุิบอื่น
ที่ได้มีข้อก าหนดไว้ แล้วผา่นการกรอง 
3. สรุาที่ได้จากการผสม Shoujou หรือ แอลกอฮอล์กบัเหล้ามิริน 
4. สรุาที่ได้จากการหมกัเชือ้มิริน (Mirinkasu) ในเหล้ามิริน แล้วผา่นการกรอง 

เบียร์ 1. สรุาที่ได้จากการหมกัโดยใช้วตัถดุิบได้แก่ มอลต์ ฮอบส์ และน า้  
2. สรุาที่ได้จากการหมกัโดยมีวตัถดุิบได้แก่ มอลต์ ฮอบส์ น า้ และข้าวบาร์เล่ย์หรือวตัถดุิบอื่นท่ีได้
มีข้อก าหนดไว้ แตว่ตัถดุิบนัน้จะมีน า้หนกัเกิน 5 ใน 10 ของมอลต์ไมไ่ด้ 

เหล้า
ผลไม้ 

1. สรุาที่ได้หมกัน า้ผลไม้ หรือน า้ผลไม้กบัน า้ 
2. สรุาที่ได้หมกัน า้ผลไม้ หรือน า้ผลไม้กบัน า้แล้วเตมิน า้ตาลลงไป 
3. สรุาที่ได้จากการเติมน า้ตาลลงในเหล้าผลไม้ประเภทท่ี 1 หรือ 2  
4. สรุาที่ได้จากการเตมิสรุาประเภทบร่ันดี แอลกอฮอล์ หรือสปิริตประเภทอื่นท่ีก าหนดไว้ / หรือ
เติมน า้ตาล สารปรุงแตง่กลิน่และส ีหรือน า้ลงในเหล้าผลไม้ประเภทท่ี 1, 2 หรือ 3 ในกรณีเตมิสรุา
ประเภทบร่ันดีหรือสรุาอื่นลงไป  ปริมาณแอลกอฮอล์ของสรุานัน้จะมากกวา่ร้อยละ 90 ของ
ปริมาณแอลกอฮอล์รวมหลงัเติมไมไ่ด้ 
5. สรุาที่ได้จากการแช่พชืบางประเภท หรือเติมยาลงในเหล้าผลไม้ประเภทท่ี 1, 2, 3 หรือ 4 หรือ
สรุาดงักลา่วที่เติมสรุาประเภทบร่ันดี แอลกอฮอล์ หรือสปิริตประเภทอื่นที่ก าหนดไว้ / หรือเติม
น า้ตาล สารปรุงแตง่กลิน่และส ีหรือน า้ 

ประเภท
อ่ืน 

วิสกีแ้ละบร่ันด,ี เหล้าสปิริต, เหล้าลเิคอร์, ประเภทอื่น (เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์นอกเหนือจากเคร่ือง 
ดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสาเก สาเกผสม โชจ ูเหล้ามิริน เบยีร์ เหล้าผลไม้ วิสกี ้สปิริต และลเิคอร์) 

ที่มำ: “กฎหมายวา่ด้วยภาษีสรุา” (Shuzei Hou) จาก http://www/houko.com/00/01/S28/006.htom 

(http://www.houko.com 

http://www/houko.com/00/01/S28/006.htom
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ตาราง 4-8: ภาพรวมใบอนญุาตขายส่งเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเภทใบอนุญำตขำยส่ง ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่จ ำหน่ำยได้ 

ใบอนญุาตขายสง่เคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ทกุประเภท 

ทกุประเภท 

ใบอนญุาตขายสง่เบียร์ เฉพาะเบยีร์ 

ใบอนญุาตขายสง่สรุา
ตะวนัตก 

เฉพาะเหล้าผลไม้ เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ประเภทวิสกี ้สปิริต ลเิคอร์ และประเภท
อื่นๆ 

ใบอนญุาตขายสง่เพื่อการ
น าเข้าและสง่ออก 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีน าเข้าหรือสง่ออก 

ใบอนญุาตขายสง่เคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์พิเศษ 

ใบอนญุาตที่ออกให้ผู้จ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พิเศษในกรณีพิเศษ ได้แก ่
1. ใบอนญุาตส าหรับโรงงานผลติ สาขาของโรงงานหรือสาขายอ่ยของผู้ผลติสรุา 
2. ใบอนญุาตส าหรับผู้ผลติร่วมของผู้ผลติสรุา 
3. ใบอนญุาตส าหรับผู้จ าหนา่ยร่วมของผู้ผลติสรุา 
4. ใบอนญุาตขายสง่แบบก าหนดระยะเวลา 

แหล่งที่มำ: http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/liquorall.htm 
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ตาราง 4-9: ภาพรวมใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่ น 

ช่องทำงจ ำหน่ำย 
และประเภทใบอนุญำตขำยปลีก 

ข้อก ำหนด
เบือ้งต้น 

ระเบียบข้อบังคับ / ข้อห้ำม 

สถำน
ที่ 

จ ำหน่
ำย 

ประ 
เภท 

เมื่อขอรับ 
อนุญำต 

หลังได้รับอนุญำต 

สถานที่
จ าหน่าย
ทัว่ไป 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ส าหรับร้านค้าทัว่ไป 

บริเวณที่

พกัอาศยั 

ทกุ 

ประ เภท 

จ านวนประชากรใน

พืน้ท่ีจ าหน่าย 
ห้ามซือ้ขายผ่านสือ่ 

ร้านค้า 
ปลีก
ขนาด
ใหญ่ 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ส าหรับร้านค้าขนาดใหญ่ 

บริเวณ

กว้าง 

พืน้ท่ีจ าหน่าย 

(มากกว่า 1 หมื่น

ตารางเมตร และ

ไม่ใช่สถานท่ีผลติ

สรุา ร้านอาหาร ผบั 

หรือ บาร์เหล้า) 

- ห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บาง

ประเภทภายใน 3 ปี  

- ห้ามซือ้ขายผ่านสือ่ 

สถานที่
จ าหน่าย
พิเศษ 

การจ าหน่าย
ผ่านสื่อ 
(Tsuushin 
Hanbai) 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านสื่อ 

ทัว่

ประเทศ 

เฉพาะ

สรุา

ท้องถิ่น 

จ าหน่ายเฉพาะสรุา

ที่มีลกัษณะเฉพาะ

ของท้องถิ่น 

- ห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บาง

ประเภท 

- ห้ามจ าหน่ายโดยการเปิดร้านค้า 

การจ าหน่าย
มิริน 

ใบอนญุาตขายปลีกมิริน 

ในสถานท่ี 

ท่ีถกู

ก าหนดใน

ใบอนญุา

ตนัน้ๆ 

(สถานท่ี

ปิด) 

 

เฉพาะมิ

ริน 

จ าหน่ายในสถานท่ี

ปิดและมีความ

ต้องการบริโภค

เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ 

ตลอดเวลา 

 

- ห้ามจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บาง

ประเภท 

- ห้ามจ าหน่ายในบางพืน้ท่ี 

- ห้ามท าการซือ้ขายผ่านสือ่ 

สถานที่
ทอ่งเที่ยว 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่ทอ่งเที่ยว 

จ าหน่าย

เฉพาะ

เท่าที่มี

ความ

จ าเป็น 

ภายในเรือ
โดยสาร 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในเรือโดยสาร 

ภายใน
สถานีรถไฟ 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในสถานีรถไฟ 

ภายใน
สนามแข่ง 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในสนามแข่ง 

ร้านจ าหน่าย
อปุกรณ์เรือ 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอ
ลกอ ฮอล์ ส าหรับผู้จ าหน่าย
อปุกรณ์เรือ 

สถานที่อื่นๆ 
ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่มแอ
ลกอ ฮอล์ในสถานที่พิเศษอ่ืนๆ 

การจ าหน่าย
แบบมี
ก าหนด
ระยะเวลา 

ใบอนญุาตขายปลีกเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์แบบมีก าหนด
ระยะเวลา 

มีก าหนดระยะ เวลา, ประเภทเคร่ืองด่ืมแอล 

กอฮอล์, จ ากดัสถานท่ีออกหรือเปิดร้านจ า 

หน่ายและ ห้ามท าการซือ้ขายผ่านสือ่ 
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แผนภำพ 4-1: จ านวนใบอนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในประเทศญี่ปุ่ น  
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จ านวนร้านค้ารับอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

จ านวนร้านขายปลีก

 
หมำยเหตุ: ตวัเลขที่แสดงในแผนภาพเป็นจ านวนร้านค้ารับอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ที่มำ: เรียบเรียงจากตาราง 20 ในระบบการจดัเก็บภาษีในประเทศญ่ีปุ่ น (Nihon ni okeru Zeimu Gyousei) จาก 
http://www.nta.co.jp/category/outline/japanese/tab/tab20.htm 

 
 
4.3.3 เกณฑ์กำรออกใบอนุญำต 
         กรณีการออกใบอนญุาตจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศญ่ีปุ่ น ผู้ ท่ีจะขออนญุาต
จะต้องท าเร่ืองขออนญุาตตอ่หวัหน้าเขตภาษี ท่ีเขตของสถานท่ีท่ีจะท าการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์สงักดัอยู ่ซึง่จะมีเกณฑ์หรือเง่ือนไขส าคญั ประการ ได้แก่ คณุสมบตัิของผู้ขออนญุาต 
สถานท่ีจ าหนา่ย ความสามารถในการบริหารจดัการ และเง่ือนไขด้านอปุสงค์อปุทานเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในเขตท่ีจ าหนา่ย 
 
เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้ขออนุญาต  
         คณุสมบตัขิองผู้ขออนญุาตถกูก าหนดในมาตรา 10 ข้อ ข้อ 1 ถึง ข้อ 8 ตวัอยา่งเชน่ ผู้ขอ
อนญุาตต้องเป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ ผู้ขออนญุาตจะต้องไม่เคยเป็นบคุคลล้มละลาย ผู้ขออนญุาต

http://www.nta.co.jp/category/outline/japanese/tab/tab20.htm
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จะต้องไมเ่คยถกูธนาคารสัง่หยดุการท าธุรกรรมกบัธนาคารภายใน 1 ปีก่อนการขออนญุาต ผู้ เคย
ถกูลงโทษเน่ืองจากค้างช าระภาษีระดบัชาตแิละภาษีท้องถ่ิน เป็นต้น 
 
 
เกณฑ์สถานท่ีจ าหน่าย 
         สถานท่ีท่ีผู้ขออนญุาตขอจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ จะต้องไมเ่ป็นท่ีเดียวกบั ผบั 
บาร์ ภตัตาคาร โรงแรม เรียวกงั เป็นต้น 
 
เกณฑ์เง่ือนไขด้านอุปสงค์อุปทานเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในเขตท่ีจ าหน่าย 
         ในอดีตจนถึงปี 2003 มีข้อบงัคบัด้านเง่ือนไขอปุสงค์อปุทานเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในเขตท่ี
จ าหนา่ยเพ่ือเป็นการสร้างก าแพงการเข้าสูต่ลาด โดยใช้เกณฑ์ระยะหา่งระหว่างสถานท่ีจ าหนา่ย
และจ านวนประชากร 
 
- เกณฑ์ระยะห่างระหว่างสถานท่ีจ าหน่าย 
         ระยะหา่งระหว่างสถานท่ีจ าหนา่ย ท่ีขออนญุาตกบัสถานท่ีจ าหน่ายเดมิจะต้องหา่งกนั
มากกวา่ 100 เมตรในกรณีของเมืองใหญ่และเขตเมืองในภมูิภาค และต้องหา่งมากกวา่ 150 
เมตรในเขตเมืองเล็กๆหรือหมูบ้่าน 

 
- เกณฑ์จ านวนประชากร 
         จ านวนสถานท่ีจ าหนา่ยจะถกูก าหนดโดยขนาดประชากรของเมืองดงันี  ้

เมืองใหญ่: ประชากร 1,500 คนตอ่ 1 แหง่ 
เมืองในภมูิภาค: ประชากร 1,000 คนตอ่ 1 แหง่ 
เมืองเล็กหรือหมู่บ้าน: ประชากร 750 คนตอ่ 1 แหง่ 

         เน่ืองจากกระแสของการผอ่นปรนกฎระเบียบหรือ Deregulation ได้มีการยกเลิกข้อก าหนด
ในการขออนญุาตขายปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทัว่ไป ในเร่ืองของระยะห่างระหวา่งสถานท่ี
จ าหนา่ยในปีค.ศ. 2001 และด้านเกณฑ์จ านวนประชากรตอ่สถานท่ีจ าหนา่ยหนึง่แหง่ในปี ค.ศ. 
2003 แตท่ว่าการผ่อนปรนกฎระเบียบดงักลา่วยงัผลให้มีการแขง่ขนัสงูขึน้ ยงัผลให้มีการปิด
กิจการหรือล้มละลายของร้านค้าปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก จึงมีการออก 
“กฎหมายมาตรการเร่งดว่นเพ่ือการปรับปรุงกิจการร้านค้าปลีกสรุา” (Shurui Kourigyou no 
Keiei no Kazentou nikansuru Kinkyusochi Hou) ซึง่เป็นกฎหมายเฉพาะกิจบงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 
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กนัยายน ค.ศ. 2004 จนถึง 31 สิงหาคม ค.ศ. 2005 โดยให้ Tax Office ของแตล่ะพืน้ท่ีประเมนิ
อปุทานเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในเขตนัน้ หากมีอปุทานสว่นเกินมากก็จะสามารถก าหนดเป็น 
“พืน้ท่ีปรับจ านวนร้านเร่งดว่น” (Kinkyu Chousei Chiiki) โดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ ปริมาณขาย
ปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉล่ียปีท่ีแล้ว (หนว่ยเป็นลิตร)  นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของคา่เฉล่ียของ
ปริมาณขายปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 3 ปีก่อนปีท่ีแล้ว โดยก าหนดให้ในพืน้ท่ีดงักล่าวห้ามไมใ่ห้
ออกใบอนญุาตแก่สถานจ าหนา่ยปลีกแอลกอฮอล์แหง่ใหม ่และไมอ่นญุาตให้มีการย้ายร้านค้ามา
จากท้องท่ีอ่ืนๆ ยกเว้น กรณีของสถานท่ีจ าหนา่ยปลีกท่ีใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสว่นหนึง่ของ
การบริการ เชน่ ร้านอาหาร ภตัตาคาร บาร์ ผบั โรงแรม เป็นต้น อาจมีการอนญุาตให้เป็นรายๆไป 
 
กำรจ ำหน่ำยปลีกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญำต 
         - จ าคกุไมเ่กิน 1 ปีหรือปรับไมเ่กิน 200,000 เยน 
 
4.3.4 กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหน่ึงของบริกำร  
         สถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีใช้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสว่นหนึง่ของการบริการ    
เชน่ ร้านอาหาร ภตัตาคาร บาร์ ผบั เป็นต้น           กรณีของประเทศญ่ีปุ่ นมีกฎหมายวา่ด้วย
สขุอนามยัของอาหาร (Shokuhin Eisei Hou) และกฎหมายวา่ด้วยการบริการในสถานบนัเทิงท่ี
เหมาะสม            (Fusoku Eigyou Tekiseika Hou) การจ าหนา่ยสรุาต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ดงักลา่วด้วย 
 
4.3.5 ข้อบังคับเวลำจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         - โดยพืน้ฐานแล้วในประเทศญ่ีปุ่ น ไมมี่ข้อบงัคบัเก่ียวกบัเวลาจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

         - การจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานท่ีจ าหน่ายเชน่ บาร์ ผบั เป็น
ต้น  จ าเป็นต้องแจ้งให้ทางการทราบ 

          - มีการก าหนดเวลาขายเฉพาะการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผา่นทางเคร่ืองจ าหนา่ย
อตัโนมตัิ  23:00 – 5:00 ของวนัใหม ่หากฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 300,000 เยน แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ข้อก าหนด
ดงักลา่ว อยู่บนพืน้ฐานของข้อก าหนดเพ่ือการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม (เทียบกบัร้านค้าปลีกขนาด
เล็กท่ีใช้คน) 
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ตาราง 4-10: ตวัอย่างเกณฑ์การออกใบอนญุาตบางประเภท (http://www.nta.go.th) 
                   

ประเภท 
 
เกณฑ์ 

ใบอนุญำตขำยส่ง ใบอนุญำตขำยปลีก 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท  

และเคร่ืองดื่มประเภทเบียร์ 
สุรำตะวันตก 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ส ำหรับร้ำนค้ำทั่วไป 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ส ำหรับร้ำนค้ำขนำดใหญ่ 

คุณสมบัติของผู้

ขออนุญำต 

1. ไมเ่คยเป็นผู้ถกูถอนใบอนญุาตเน่ืองจากท าผิดกฎหมายวา่ด้วยภาษีสรุาหรือกฎหมายวา่ด้วยกิจการสรุา 

2. ไมเ่ป็นสมาชิกของกลุม่ผู้บริหารกิจการท่ีเคยเป็นผู้ถกูถอนใบอนญุาตตามข้อ 1 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีถกูถอดถอนวนัแรก 

3. เป็นผู้บรรลนิุติภาวะ 

4. กรณีผู้ขออนญุาตเป็นนิตบิคุคล กลุม่ผู้บริหารกิจการจะต้องมีคณุสมบตัิไมข่ดักบัคณุสมบตัิข้อ 1, 2, 7, 8, 9  

5. ผู้จดัการของร้านค้าท่ีขออนญุาตจะต้องมีคณุสมบตัิไมข่ดักบัคณุสมบตัิข้อ 1, 2, 7, 8, 9 

6. ไมเ่คยถกูลงโทษเน่ืองจากค้างช าระภาษีระดบัประเทศหรือภาษีท้องถ่ิน 2 ปีก่อนการขออนญุาต 

7. เป็นผู้ ท่ีอาจเคยถกูลงโทษปรับเน่ืองจากกระท าผิดกฎหมายภาษีระดบัชาติ แตก่ารลงโทษเสร็จแล้ว หรือการลงโทษจบลงแล้วเกินกวา่ 3 ปี 

8. เป็นผู้ ท่ีอาจเคยถกูลงโทษปรับเน่ืองจากกระท าผิดกฎหมายบางประเภท แตก่ารลงโทษนัน้เสร็จสิน้ไปแล้ว หรือการลงโทษนัน้จบลงแล้วเกินกวา่ 3 ปี กฎหมายท่ีวา่นัน้

ได้แก่ กฎหมายวา่ด้วยการห้ามผู้ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายอาญาบางมาตรา (ท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บ ใช้ก าลงั ใช้อาวธุ เป็นต้น) มีพฤตกิรรมท า

ร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้ก าลงั เป็นต้น 

9. เป็นผู้ ท่ีอาจเคยถกูลงโทษจ าคกุ แตก่ารลงโทษนัน้เสร็จสิน้ไปแล้ว หรือการลงโทษนัน้จบลงแล้วเกินกวา่ 3 ปี 

 

สถำนท่ีจ ำหน่ำย 

1. ต้องไมเ่ป็นสถานท่ีท่ีถกูพิจารณาวา่ ไมเ่หมาะสมตอ่การควบคมุดแูล โดยไมม่เีหตผุล

สมควร 

2. สถานท่ีท่ีขออนญุาตนัน้เป็นสถานท่ีเดียวกบัสถานท่ีผลิต สถานท่ีใช้เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

เป็นสว่นหนึ่งของบริการเช่น ภตัตาคาร ร้านอาหาร ผบั บาร์ เป็นต้น 

มีคณุสมบตัิตาม 1 และ 2 

3. สถานท่ีท่ีขออนญุาตมีการแบ่งสดัสว่นท่ีชดัเจน มีหรือไมม่ีการ

ก าหนดผู้จ าหน่ายประจ า และมกีารแยกสว่นสถานท่ีช าระเงินและการ

บริหารทัว่ไปออกจากกนัอย่างเห็นได้ชดั 

ควำมสำมำรถใน

กำรบริหำร

จัดกำร 

1. ไมถ่กูตดัสนิวา่ขาดความสามารถในการบริหารจดัการ  

1.1 ค้างช าระภาษีระดบัชาติหรือภาษีท้องถ่ิน 

1.2 ถกูธนาคารสัง่ระงบัการท าธรุกรรม 1 ปีก่อนขออนญุาต 

1.3 ขาดทนุทางบญัชีสงูกวา่เงินทนุในรอบปีบญัชีลา่สดุ  

1.4 ขาดทนุเกิน 20% ของเงินทนุตดิตอ่เกิน 3 รอบปีบญัชี 

1.5 ท าผิดและถกูตกัเตือน หรือถกูฟ้องร้องตอ่การกระท าผดิกฎหมายวา่ด้วยภาษีสรุา เป็นต้น 

2. ผู้ขออนญุาตมีความรู้และความสามารถเพียงพอ 

3. ประมาณการยอดขายเฉล่ียตอ่ปีต้องสงูเพียงพอ 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทกุประเภท: เมืองใหญ่ 720, เขตอ่ืน 270, โอกินาวา 100 กิโลลิตร 

เบียร์: เมืองใหญ่ 360, เขตอ่ืน 240, โอกินาวา 120 กิโลลิตร 

4. มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ เมื่อประเมินจากประมาณการยอดขายเฉลี่ย, 

ปริมาณสตอ็กเฉล่ียรายเดือน รวมไปถึงเคร่ืองมือ อปุกรณ์  

5.  มีสถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีเกบ็สตอ็กสินค้า  อปุกรณ์ตา่งๆ เหมาะสมกบัประมาณการ

ยอดขายเฉล่ียตอ่เดือน 

โดยหลกัการแล้วเหมือนกบัข้อ 1 ถึง ข้อ 5 

แตก่รณีของการจ าหน่ายปลกีไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบั 

ประมาณการยอดขายเฉล่ียตอ่ปีของร้าน 

อุปสงค์อุปทำน

ในเขตท่ีจ ำหน่ำย 

1. ไมอ่นญุาตหากการเปิดร้านกระทบกระเทือนสมดลุของอปุสงค์อปุทานในพืน้ท่ี 

2. มีโควต้าภายในพืน้ท่ีในการให้ใบอนญุาตขายสง่ เป็นต้น 

1. เหมือนข้อ 1 

2. ไมจ่ าหน่ายให้กบันิติบคุคลหรือกลุม่สมาคมใดโดยเฉพาะเจาะจง 

3. ไมใ่ช่ร้านค้าท่ีใช้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสว่นหนึ่งของบริการลกูค้า 

4. เฉพาะร้านค้าขนาดใหญ่ ดชันีตอ่ไปนีต้้องอยูใ่นเกณฑ์ 

    พืน้ท่ีร้านค้า (ตรม.) / 10,000 ตรม. 3 – จ านวนร้านค้าท่ีมีอยู ่

 

http://www.nta.go.th/
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4.3.6 ข้อบังคับเกี่ยวเน่ืองกับกำรจ ำหน่ำยประเภทอ่ืนๆ  
 
ระบบผู้ควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ในเดือนกนัยายน ปี 2003 ได้มีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่ผู้ ค้าเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยให้สร้าง “ระบบผู้ควบคมุการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” (Shurui Hanbai 
Kanrisha Seido)  มีจดุประสงค์ในการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยา่งถกูต้อง และป้องกนั
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผู้ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ ท่ีขออนญุาต
จ าหนา่ยปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต้องเลือก “ผู้ควบคมุการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” ของ
ร้านขึน้มา (เรียกวา่ “ผู้ควบคมุ” ตอ่จากนีไ้ป) หากเป็นร้านขายปลีกขนาดเล็กมากๆ ก็อาจจะเป็นผู้
ท่ีขออนญุาตจ าหนา่ยปลีกหรือเจ้าของร้านเอง ผู้ควบคมุจะต้องเข้ารับการอบรมจากองค์กร
จดัการอบรม (อาจจะเป็นสหกรณ์กลุม่ผู้ ค้าปลีกสรุา เป็นต้น) และหลงัการอบรมนัน้ผู้ควบคมุมี
หน้าท่ีดแูลให้การจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน ให้ถกูต้องตามกฎหมายอยา่งเข้มงวด 
นอกจากนัน้ยงัต้องให้ค าแนะน าหรือให้ความรู้เก่ียวกบัการจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่
เจ้าของร้าน รวมไปถึงลกูจ้างคนอ่ืนๆในร้านอีกด้วย 
 

แผนภำพ 4-2: โครงสร้างของระบบผูค้วบคมุการจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ที่มำ: Q&A, National Tax Office (http://www.nta.go.th) 

 
 

ส านกั
ภาษีอากร 
ในพืน้ท่ี 

ผู้ขออนญุาตค้าปลกีเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ 

ผู้ควบคมุการจ าหนา่ยเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์ 

เลอืก 

ลกูจ้างคนอื่นๆในร้าน 

ให้ค าแนะน า 

ให้ความรู้ 

สง่เอกสารเลอืกผู้ควบคมุของร้าน 

องค์กร 
จดัการ 
การอบรม 

เข้ารับการอบรม 

สง่รายช่ือผู้ส าเร็จการ
อบรม 

สถานท่ีค้าปลกีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 



 
 

 

55 

4.3.7 ข้อบังคับหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรโฆษณำ 
         - งดโฆษณาโทรทศัน์ระหวา่ง 5:00 – 18:00 (ตามความสมคัรใจ) 
 
4.3.8 ข้อบังคับเก่ียวกับอำยุผู้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 
 
4.3.9 กำรจ ำหน่ำยสุรำผ่ำนเคร่ืองจ ำหน่ำยอัตโนมัติในประเทศญ่ีปุ่น 
         นอกเหนือจากการจ าหนา่ยแบบผู้ขายพบหน้าผู้ ซือ้โดยตรงแล้ว อีกชอ่งทางหนึง่ในการ
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีนิยม คือ การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่าน
เคร่ืองจ าหนา่ยอตัโนมตั ิ จากการส ารวจของ National Tax Agency พบวา่ ในปีค.ศ. 1996 ทัว่
ประเทศญ่ีปุ่ นมีเคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อตัโนมตัมิากถึง 185,800 เคร่ือง ปัญหาท่ี
เกิดจากการจ าหนา่ยผ่านเคร่ืองดงักลา่วคือ เยาวชนอายตุ ่ากวา่ 20 ปีซึง่ถกูห้ามมิให้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายสามารถหาซือ้ได้อยา่งอิสระ บางกรณีเกิดปัญหาการซือ้สินค้า
ผิดประเภทเน่ืองจากภาชนะบรรจมีุลกัษณะคล้ายกบัเคร่ืองดื่มทัว่ไป และเคร่ืองจ าหนา่ยอตัโนมตัิ
ยงัไมมี่ฟังก์ชัน่จ าแนกอายผุู้ ซือ้ได้ เน่ืองด้วยเหตผุลดงักลา่วจงึมีความพยายามท่ีจะยกเลิกการใช้
เคร่ืองจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อตัโนมตั ิ แตเ่น่ืองจากร้านค้าปลีกจ านวนไมน้่อยยงัอาศยัผล
ก าไรจากการติดตัง้เคร่ืองอตัโนมตัิดงักลา่ว และไมส่ามารถหาวิธีการทางธุรกิจประเภทอ่ืนมา
แทนท่ี ท่ีประชมุวา่ด้วยแอลกอฮอล์แหง่ชาติ (Chuuou Shurui Shingikai) จงึได้ประกาศใน
รายงานขัน้กลางอย่างประนีประนอมว่า “อาจจะยอมใหมี้การติดตัง้เคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์อตัโนมติั หากสามารถพฒันาเคร่ืองทีส่ามารถป้องกนัการซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ของเยาวชนอายตุ ่ากว่า 20 ปี” (อ้างจาก เอกสาร “ท่ีมาของการด าเนินการเพ่ือก าจดัเคร่ือง
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อตัโนมตัิ” หรือ Shurui Jidouhanbaiki no Teppai Tou ni muketa 
Torikumi Tou no Keii, National Tax Agency จาก 
http://www.nta.go.jp/category/press/press/2044/03.htm) 
         ในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.1995 สมาคมกลางกลุม่ผู้จ าหนา่ยปลีกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
(Zenkoku Ko-uri Shuhan Kumiai Chuou Kai) ได้มีมตใิห้ก าจดัเคร่ืองจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์อตัโนมตัรุ่ินเก่าภายใน 5 ปีโดยสมคัรใจ เพ่ือลดปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชน จากการส ารวจจ านวนเคร่ืองจ าหนา่ยอตัโนมตัิของ National Tax 
Agency พบวา่นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา จ านวนเคร่ืองจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อตัโนมตัรุ่ินเก่า
ลดลงจาก 185,800 เคร่ืองในปี 1996 เป็น 119,000 เคร่ืองในปี 2000 และ 53,600 เคร่ืองในปี 

http://www.nta.go.jp/category/press/press/2044/03.htm
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2003 ดงัท่ีแสดงไว้ในแผนภาพ 4-3 ในขณะเดียวกนั พบวา่ มีการเพิ่มขึน้ของเคร่ืองจ าหนา่ย
อตัโนมตัรุ่ินใหม่ แตจ่ านวนเคร่ืองโดยรวมแล้วมีแนวโน้มลดลง 
         สาเหตท่ีุยงัมีเคร่ืองจ าหนา่ยอตัโนมตัรุ่ินเก่าคงเหลืออยู่ จากการส ารวจของ National Tax 
Agency พบ 3 สาเหตหุลกัท่ีท าให้ร้านค้าปลีกไมย่อมก าจดัหรือเลิกใช้เคร่ืองจ าหน่ายรุ่นเก่า ได้แก่ 
“ยอดขายจากการขายผา่นเคร่ืองอตัโนมตัสิงู” “การก าจดัเคร่ืองรุ่นเก่าและ/หรือการน าเคร่ืองรุ่น
ใหมม่าใช้นัน้มีต้นทนุสงู” และ “ร้านค้าข้างเคียงยงัไมเ่ลิก จงึยงัใช้อยู่”  

 
แผนภำพ 4-3: แนวโนม้การลดลงของจ านวนเคร่ืองจ าหน่ายแอลกอฮอล์อตัโนมติัในประเทศ

ญี่ปุ่ น 
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จ านวนเครื่อง

        1996          2000        2001        2002        2003

เครื่องรุ่นใหม่

เครื่องรุ่นเก่า

 
ที่มำ: National Tax Agency, http://www.nta.go.jp/category/press/press/2044/03.htm 

 

4.4 นโยบำยเกี่ยวเน่ืองกับจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศแคนำดำ 

 
4.4.1 ใบอนุญำตจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศแคนำดำ 
         ประเภทของใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการของประเทศแคนาดา 
แบง่เป็น 7 ประเภท ดงันี ้ 

http://www.nta.go.jp/category/press/press/2044/03.htm
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ก Eating Establishment Liquor License 
         เป็นใบอนญุาตท่ีออกให้กบัสถานให้บริการท่ีมีการจ าหนา่ยอาหารเป็นหลกั และมีเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเพียงสว่นประกอบในมือ้อาหารเท่านัน้ โดยเป็นสถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ (1) จะต้องมีจ านวนท่ีนัง่ตัง้แต ่25 ท่ีนัง่ขึน้ และ (2) พืน้ท่ี การ
ตกแตง่ อปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร และการบริการ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัแอลกอฮอล์ได้ก าหนดไว้ ในขณะท่ีผู้ ท่ีได้รับอนญุาตมีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบ ดงันี ้ (1) 
ดแูลไมใ่ห้มลูคา่การจ าหนา่ยสรุาต้องไมม่ากเกินกว่ามลูคา่การจ าหนา่ยอาหาร (ใน 1 รอบปี)  (2) 
ไมอ่นญุาตให้จ าหนา่ยสรุาเกินปริมาณปกตสิ าหรับการรับประทานอาหาร 1 มือ้ และ (3) แสดง
รายการจ าหนา่ยสรุาในบลิเคร่ืองดื่ม และแสดงรายการจ าหนา่ยอาหารในบลิอาหาร และสง่
รายงานในทกุรอบเดือนแก่คณะกรรมการควบคมุ 
 
ข Beverage Room License 
         เป็นใบอนญุาตท่ีออกให้กบัสถานท่ีจ าหนา่ยเบียร์และไวน์แก่ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 19 ปี และ
บริโภคในสถานท่ีนัน้ และ รูปแบบของร้านต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการฯ โดยท่ี Beverage 
Room License จะมีคณุสมบตัเิฉพาะ ดงันี ้(1) สถานท่ีให้บริการมีความจผุู้คนได้มากกวา่ 50 คน 
(เฉล่ียพืน้ท่ีตอ่คนขัน้ต ่า12 ตารางฟตุ/คน) (2) ผู้ขอใบอนญุาตต้องแสดงตนวา่มีความสามารถ
ด าเนินการให้บริการทัง้สว่น Beverage Room และสว่นการบริการอาหาร  ในด้านหน้าท่ีของผู้ ท่ี
ได้รับอนญุาตในการจดัจ าหนา่ย ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตจะต้องดแูลรับผิดชอบ (1) ภาชนะส าหรับบรรจุ
เบียร์ท่ีจ าหนา่ยและให้บริการจะต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัแอลกอฮอล์ (2) 
จดัท ารายงานแสดงแยกประเภทการจ าหนา่ยสรุาและอาหารในรอบเดือนสง่ให้แก่คณะกรรมการฯ 
และ (3) ปฏิบตัติามเง่ือนไขในใบอนญุาต กฎหมาย นโยบาย และค าสัง่ของคณะกรรมการฯ 
 
ค Lounge License 
         เป็นใบอนญุาตท่ีออกให้กบัสถานท่ีจ าหนา่ยสรุา เบียร์ และไวน์ ท่ีบรรจใุนถ้วยแก้ว ขวด 
หรือภาชนะอ่ืนส าหรับการบริโภคในเลาน์จหรือพืน้ท่ีอ่ืนท่ีได้รับอนญุาต  ซึง่ให้บริการแก่ผู้ ท่ีมีอายุ
ตัง้แต ่19 ปีขึน้ไป โดยมีลกัษณะเฉพาะ คือ (1) จะมีต้องมี Eating Establishment Area อยา่ง
น้อย 25 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ท่ีทัง้หมด และ (2) ผู้ รับอนญุาตต้องให้บริการลกัษณะ Eating 
Establishment อยา่งน้อย 5 ชัว่โมงตอ่วนั ส าหรับทกุวนัด าเนินการในรูปแบบเลาน์จ โดยท่ี หน้าท่ี
ท่ีผู้ รับอนญุาตจะต้องดแูลรับผิดชอบ คือ (1) ในชว่งท่ีให้บริการแบบ Eating Establishment 
จะต้องให้บริการอาหารโดยไมมี่บริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเวลาดงักล่าว (2) แสดง
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รายการจ าหนา่ยสรุาในบลิเคร่ืองดื่ม และแสดงรายการจ าหนา่ยอาหารในบลิอาหาร (3) แสดง
รายงานประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการฯซึง่แสดงแยกประเภทมลูคา่การจ าหนา่ยอาหารและมลูคา่
การจ าหน่ายสรุา แยกเป็นส่วนของ Eating Establishment และเลาน์จ และ (3) ปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขในใบอนญุาต กฎหมาย นโยบาย และค าสัง่ของคณะกรรมการฯ 
 
ง Catering License 
         เป็นใบอนญุาตท่ีออกให้กบัสถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทกุประเภท ท่ีซือ้จากคณะ
กรรมการฯ เพ่ือจ าหนา่ยในการจดัเลีย้งให้แก่ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 19 ปีขึน้ไป และจะต้องบริโภคใน
พืน้ท่ีของการจดัเลีย้งเทา่นัน้ นอกจากนี ้ จะต้องเป็นการจดัเลีย้งท่ีอยูใ่นเขตเมืองเทา่นัน้ โดยท่ีผู้ ท่ี
มีใบอนญุาตจะต้อง (1) แจ้งให้ 
 
คณะกรรมการฯทราบล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจดัเลีย้ง (2) ถ้าเป็นการจดัเลีย้งท่ีมีการแสดง การ
แสดงท่ีจะน าเสนอจะต้องได้รับการอนญุาตจากคณะกรรมการฯเท่านัน้ (3) ไม่จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มากกว่าการจ าหน่ายอาหาร และ (4) ต้องแสดงบัญชีรายรับจากการจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และรายรับจากการจ าหนา่ยอาหารตอ่คณะกรรมการฯ 
 
จ Cabaret License 
         คณุสมบตัเิฉพาะของผู้ ท่ีขอ Cabaret License คือ ต้องเป็นผู้ ท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีให้ความ
บนัเทิงท่ีดีไมข่ดัตอ่ศีลธรรม และต้องมีการจดัแสดงอย่างน้อย 4 วนัในหนึง่สปัดาห์ โดยท่ี ผู้ ท่ีรับ
อนญุาตจะต้องดแูลรับผิดชอบ คือ (1) จดัเตรียมอาหาร และ เคร่ืองดื่มท่ีปราศจากแอลกอฮอล์ ไว้
คอยบริการลกูค้าตลอดเวลาท่ีมีการเปิดการแสดง และ (2) ด าเนินงานภายใต้การควบคมุและ
ค าแนะน าของคณะกรรมการฯ 
 
ฉ Club License 
         เป็นสถานท่ีจ าหน่ายสรุา เบียร์ และไวน์ ท่ีบรรจใุนถ้วยแก้ว ขวด หรือภาชนะอ่ืนส าหรับการ
บริโภคท่ีซือ้จากคณะกรรมการฯในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้แก่สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต ่19 ปีขึน้ไป 
และผู้ ท่ี ถือใบอนุญาตประเภทนีจ้ะต้อง (1) คงจ านวนสมาชิกของ Club ไม่ต ่ากว่าท่ีคณะ
กรรมการฯก าหนด (2) ต้องมีการตัง้ Club มาไม่น้อยกว่า 3 ปี (3) ต้องเก็บรายช่ือของสมาชิกและ
สมุดลงช่ือเม่ือสมาชิกเข้ามาใช้บริการ ทัง้นี เ้พ่ือแสดงให้กับคณะกรรมการฯ ในกรณี ท่ี
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คณะกรรมการมีการร้องขอ และ (4) สรุปรายงานการด าเนินงานประจ าปีส่งให้คณะกรรมการฯไม่
เกินวนัท่ี 31 มีนาคมของทกุปี 
 
ช Military Establishment License 
        เป็นใบอนุญาตท่ีออกให้กับการจ าหน่ายสุรา เบียร์ และไวน์ ท่ีบรรจุในถ้วยแก้ว ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนส าหรับการบริโภคท่ีซือ้จากคณะกรรมการฯในเขตทหาร โดยท่ีผู้ ท่ีถือใบอนุญาต
ประเภทนีจ้ะต้อง (1) ปฏิบตัติามข้อบงัคบัของหน่วยงานท่ีสงักดั (2) อยูภ่ายใต้กฎหมายของทหาร 
(Military Laws) และ (3) ส่งรายงานการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รายเดือนให้แก่คณะ
กรรมการฯ 
         นอกจากใบอนญุาตทัง้ 7 ประเภทข้างต้นแล้ว ยงัมี Special Premise License ท่ีออกให้กบั
การจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นครัง้คราวมีระยะเวลาท่ีก าหนดชัดเจน เช่น การจัดลาน
เบียร์ (Beer Garden) หรือ เทศกาลพิเศษ (Special Festival) 
 
3.4.2 เวลำจ ำหน่ำย 
         เวลาในการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศแคนาดา สามารถจ าแนกตาม
ประเภทของสถานบริการประเภทตา่งๆ ดงัตาราง 
 

ตาราง 4-11: 
เวลาในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์จ าแนกตามประเภทของสถานบริการ 

สถานบริการ เวลาในการจดัจ าหน่าย

Eating establishment 10.00-02.00 น.

Beverage room
10.00-01.00 น. 

(วนัอาทิตย์ 12.00-01.00)

Lounge
10.00-02.00 น. 

(วนัอาทิตย์ 12.00-02.00)

Catering ตามทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต

Cabaret
11.00-03.30 น.

(วนัอาทิตย์16.00-03.30)

Club 10.00-01.00 น.

Military establisment ตามทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต

Special premise ตามทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต  
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3.4.3 คุณสมบัตผู้ิขอใบอนุญำต 
         ผู้ ท่ีจะขอใบอนญุาต จะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

         (1) บคุคลชาวแคนาดาหรือองักฤษ ผู้ ท่ีมีอายตุัง้แต ่19 ปี และคณะกรรมการฯพิจารณาเห็น
วา่มีบคุลิก และความประพฤตดีิ หรือ  
         (2) หุ้ นส่วนจดทะเบียน (A Partnership Registered) ในโนวาสโกเทีย ซึ่งหุ้ นส่วนและ
ผู้จดัการท่ีรับผิดชอบสถานบริการต้องเป็นผู้ มีบคุลิกและความประพฤตดีิ หรือ  
         (3) บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในโนวาสโกเทีย ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี, ตวัแทน หรือผู้จัดการรับผิดชอบ
สถานบริการต้องเป็นผู้ มีบคุลิกและความประพฤติดี 
 
3.4.4 กำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 
         โฆษณาการขายสรุา (Liquor) โดยส่ือรูปแบบใดๆ เชน่ โปสเตอร์ สญัลกัษณ์ ป้ายโชว์ หรือ
อ่ืนใดท่ีเป็นการโปรโมตการจ าหนา่ยสรุาหรือสถานบริการจะกระท าได้ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุตัิ
จาก Alcohol and Gaming Authority เทา่นัน้ 

 
3.4.5 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
         Alcohol and Gaming Authority ท าหน้าท่ีออกใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประเภทของสถานบริการ ดงันี ้

 
 ประเภทสถานบริการ           คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตราย 3 ปี 
 Eating establishment   $450 
 Beverage room     $450 
 Lounge      $450 
 Catering      $450 
 Cabaret      $1,500 
 Club      $450 
 Military establishment   $450 
 Special premises     $450  
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4.5 นโยบำยเกี่ยวเน่ืองกับกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศฝร่ังเศส 
 

         ประเทศฝร่ังเศสเป็นทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รายส าคญั จ านวนผู้บริโภค
เคร่ืองด่ืมดงักลา่วประมาณ 5 ล้านคนท่ีต้องรับการบ าบดัรักษา มีปัญหาทางจิต หรือสร้างปัญหา
สงัคม  โดยท่ีผู้ ป่วยแอลกอฮอล์เรือ้รังท่ีรับการรักษาคดิเป็น 13% ของผู้ ป่วยท่ีรับการรักษาใน
โรงพยาบาล และจ านวนการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 6% เป็นผลมาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
ดงันัน้ ประเทศฝร่ังเศสได้มีกฎหมายควบคมุท่ีเข้มงวดเก่ียวกบัการผลิต การจ าหนา่ย และการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือควบคมุผลกระทบและอนัตรายตอ่สขุภาพ และพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภคท่ีสร้างปัญหาสงัคม โดยรายละเอียดท่ีนา่สนใจมีดงันี ้
 
4.5.1 กำรจัดประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         ในประเทศฝร่ังเศส ได้นิยาม “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” คือ เคร่ืองดื่มซึง่บรรจแุอลกอฮอล์ท่ี
เกิดจากการหมกัเชือ้หรือจากการกลัน่ หรือ ท่ีเป็นผลจากทัง้การหมกัเชือ้และการกลัน่ท่ีมี
แอลกอฮอล์เป็นสว่นผสมเทา่กบัหรือมากกวา่ 1.2 % โดยปริมาณ (ยกเว้น เบียร์ มีแอลกอฮอล์เป็น
สว่นผสม 0.5%) โดยท่ี ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จากการหมกัเชือ้ (Fermended Drinks) 
ได้แก่ ไวน์, Ciders, Parries, Mead และ Sparkling Grape Juice และ ประเภทเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ จากการกลัน่ (Distilled Drinks) ได้แก่ Spirits, Rums, Liqueurs, Fortified Wines 
และ Vermouths 
 
4.5.2 ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำย 
         สถานท่ีใดๆ ท่ีจ าหน่ายหรือบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือบริโภค ในสถานท่ีหรือนอก
สถานท่ี จะมีค าเรียกตามนิยามกฎหมายว่า “บาร์” (Bar) โดยท่ี ใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ แบง่เป็น 

           1) ใบอนุญาตส าหรับการบริโภคในสถานบริการ (Licenses for Consumption on the 
Premise) จะประกอบด้วย 
  - ใบอนญุาตประเภทท่ี 1 เป็นใบอนญุาตส าหรับการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ เชน่ น า้, น า้ผลไม้, ชา, กาแฟ ฯลฯ 
  - ใบอนุญาตประเภทท่ี 2 เป็นใบอนญุาตส าหรับการจ าหน่ายสุราหมกั (ไวน์ , 
เบียร์, Ciders, Parries) 
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  - ใบอนุญาตประเภทท่ี 3 เป็นใบอนุญาตส าหรับการจ าหน่ายสุราท่ี มี
แอลกอฮอล์น้อยกวา่ 18 %ตามปริมาณ    
  - ใบอนุญาตประเภทท่ี  4 เป็นใบอนุญ าตส าห รับจ าหน่ายเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ได้ทกุประเภทไมจ่ ากดัชนิด 
           2) ใบอนญุาตส าหรับภตัตาคาร (Restaurant Licenses) จะจ าแนกเป็น 2 ประเภท 
  - ใบอนุญาตส าหรับภัตตาคารขนาดเล็ก  (Small Restaurant License) 
อนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เช่นใบอนุญาต 2 ประเภทแรก ร่วมกับการจ าหน่าย
อาหาร 
  - ใบอนุญาตส าหรับภัตตาคาร (Restaurant Licenses) อนุญาตให้จ าหน่าย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ทกุประเภท ร่วมกบัการจ าหนา่ยอาหาร ทัง้นี ้ภตัตาคารไมส่ามารถบริการ
หรือจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หากเคร่ืองนัน้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมือ้อาหาร (ภตัตาคารจะ
ให้บริการหรือจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ก็ต่อเม่ือเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีประกอบการรับประทาน
อาหารในมือ้) 
           3) ใบอนุญาตแบบ Off-sale License เป็นใบอนุญาตท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ได้เชน่ใบอนญุาต 2 ประเภทแรก เชน่ สรุาหมกั 
            4) ใบอนุญาตแบบ Off License เป็นใบอนุญาตท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายสุราทุกประเภท 
และสามารถย่ืนขอเป็นผู้ผลิตไวน์โดยจ าหนา่ยเองสูส่าธารณะได้ 
 
4.5.3 กำรเปิดบำร์ใหม่ 
         เน่ืองจาก ในประเทศฝร่ังเศสมีการจ ากดั (Limit) จ านวนบาร์เพ่ือท่ีจะจ ากดัผลกระทบของ
แอลกอฮอล์ท่ีมีตอ่ประชากร ด้วยเหตนีุจ้งึมีกฎท่ีเข้มงวดมากเก่ียวกบับาร์ท่ีจะเปิดใหม่ โดยท่ี การ
เปิดบาร์จะท าได้ก็ตอ่เม่ือปฏิบตัิตามระเบียบวิธี และต้องได้รับอนญุาตจากฝ่ายต ารวจ และ
ส านกังานภาษีศลุกากร (Customs Offices) ก่อนเร่ิมด าเนินการใดๆในธุรกิจ 
 
4.5.4 สถำนที่ตัง้ 
         กฎหมายได้จ ากดัหรือห้ามการตัง้บาร์ในพืน้ท่ีคุ้มครอง (Protected Area) ซึง่รวมถึงในการ
แขง่ขนักีฬา และสถานศกึษา สว่นบาร์ท่ีเปิดด าเนินการในพืน้ท่ี ก่อนท่ีพืน้ท่ีนัน้จะถกูประกาศให้
เป็นพืน้ท่ีคุ้มครองจะได้รับการยกเว้นให้สามารถด าเนินการได้ 
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4.5.5 เงื่อนไขของเจ้ำของ/ผู้ด ำเนินกำร 
         ผู้ ท่ีจะได้รับใบอนญุาตจ าหนา่ย จะต้องเป็นประชากรของฝร่ังเศส หรือของกลุม่ประเทศ
ประชาคมยโุรป (EU) เทา่นัน้ 

 
4.5.6 เวลำจ ำหน่ำย 
         ตามท่ีกฎหมายท้องถ่ินก าหนด โดยทัว่ไป 07:00-02:00น. 
 
4.5.7 กำรคุ้มครองผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
         กฎหมายของประเทศฝร่ังเศส ได้ก าหนดให้ผู้ผลิตต้องมีการแสดงราคา นอกจากนี ้ ผู้
ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับบริโภคในร้าน มีหน้าท่ีต้องแสดงราคาและคา่บริการ 
(Service Charge) ให้สามารถเห็นและอา่นได้จากด้านนอกของร้าน (ตวัหนงัสือต้องมีความสงู
อยา่งน้อย 1.5 เซนตเิมตร) และต้องแสดงภายในร้านด้วย นอกจากนี ้ เพ่ือสง่เสริมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอล์ บาร์ต้องตัง้โชว์เคร่ืองดื่มไร้แอลกอฮอล์อยา่งชดัเจน และแยกจาก
เคร่ืองด่ืมอ่ืน จ านวน 10 ขวด เชน่ น า้ผลไม้ โซดา น า้แร่ 
         ตามกฎหมาย เจ้าบาร์หรือพนกังานของบาร์ จะต้องปฏิเสธการจ าหนา่ย (Refusing to Sell) 
แก่ลกูค้าท่ี (1) พิจารณาแล้วละเมิดกฎข้อบงัคบั  
  (2) ผู้ เยาว์ หรือผู้ ท่ีเมาสรุา แตจ่ะปฏิเสธการให้บริการแก่ลกูค้าปกตไิม่ได้ ยกเว้นกรณีท่ี
จะท าให้ละเมิดกฎหมาย เชน่ การให้บริการแก่ผู้ ท่ีอายตุ ่ากวา่ก าหนด  
  (3) ผู้ ไม่บรรลุนิติภาวะ (Protection of Minor) ตามกฎหมาย ซึ่งก็คือ บุคคลท่ีอายุต ่า
กวา่ 16 ปี รวมถึงห้ามเข้าบาร์หากไมไ่ด้ไปพร้อมผู้ใหญ่ โดยท่ี  
  - บคุคลท่ีอาย ุ16-17 ปี สามารถซือ้และบริโภค สรุาหมกั เชน่ ไวน์และ เบียร์ เป็นต้น  
  - บคุคลท่ีอาย1ุ8 ปี สามารถซือ้และบริโภค fortified Wine และสุรากลัน่ รวมทัง้เบียร์ 
ไซเดอร์และไวน์ 
         นอกจากนี ้ ห้ามผู้ด าเนินการบาร์ (ทกุประเภทใบอนญุาต) ว่าจ้างผู้ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ
ท างานในสถานบริการ  
 



บทส่งท้ำย 
 
         ในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมา ปริมาณการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยได้เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง เห็นได้จากปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียตอ่คนของไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ เน่ืองจากผลท่ีตามมาจากการบริโภค ไมว่า่จะเป็นปัญหาสขุภาพของตวัผู้ ด่ืมเอง 
การสญูเสียสมรรถภาพในการท างานหรือขบัข่ียานพาหนะอนัน าไปสู่อบุตัเิหตใุนการท างาน หรือ
อบุตัเิหตจุราจร  ปัญหาสงัคมอยา่งเชน่ การก่อทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 
อาชญากรรม และความยากจน จงึท าให้ปัญหาการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ถกูจดัวางให้เป็น
ปัญหาสงัคมท่ีส าคญัประการหนึง่ของประเทศไทย ดงันัน้นโยบายและมาตรการควบคมุการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จงึนบัวา่มีบทบาทส าคญัในการลดการบริโภค มาตรการหลกัท่ีมีการ
ใช้อยา่งกว้างขวางได้แก่ มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการท่ี
สง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และมาตรการท่ีใช้ในการป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผล
สืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

รายงานชิน้นีไ้ด้ท าการศกึษา รวบรวม วิเคราะห์เบือ้งต้น ผลการศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย พร้อมทัง้ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือน าไปสู่องค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสภาพและปัญหาของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย และเพ่ือเป็น
จดุตัง้ต้นให้กบัการศกึษาหาประเดน็ และแนวทางการศกึษาตอ่เน่ืองในระยะตอ่ๆไป ให้สามารถ
น าไปสูก่ารศกึษาหามาตรการออกใบอนญุาต หรือการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตท่ี
เหมาะสม หรือหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขใหมอ่ื่นๆ ท่ีจะชว่ยให้รัฐสามารถควบคมุหรือลดปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทยตอ่ไป 
 
ภำพรวมของมำตรกำรจ ำกัดกำรบริโภคโดยระบบใบอนุญำตจ ำหน่ำย 
           จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ มาตรการจ ากดัการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์นัน้
มีหลายรูปแบบไมว่า่จะเป็นมาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์     เชน่ 
การผกูขาดโดยรัฐบาลในการผลิตและจดัจ าหนา่ย การใช้ระบบใบอนญุาต การจ ากดัความ
หนาแนน่ของร้านท่ีจดัจ าหน่าย การจ ากดัสถานท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และการก าหนด
อายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้ มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ตอ่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เชน่ การใช้
นโยบายการคลงั  และมาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการโฆษณาและการสง่เสริมการขายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือ มาตรการท่ีใช้ในการป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ เชน่ การให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ มาตรการตอ่ต้าน
การขบัข่ียานพาหนะภายหลงัจากด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ระบบใบอนญุาตในการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะ
เป็นมาตรการท่ีอนญุาตให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ โดยผา่นการอนญุาตจากทางรัฐบาล และผู้ ท่ีเข้ามาขอใบอนญุาตจะต้องมีการเสีย
คา่ธรรมเนียมในการผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด  

การให้ใบอนญุาตในการผลิตการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบางประเทศ จะมี
ข้อก าหนดเพิ่มเตมิในใบอนญุาต เชน่  

- ห้ามสร้างความร าคาญในการจดัจ าหน่ายแก่ผู้ ท่ีอยูล่ะแวกใกล้เคียง และในกรณีท่ีผู้ขอ
ใบอนญุาตละเมิดข้อก าหนดดงักลา่ว รัฐบาลก็มีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกใบอนญุาตในการจดั
จ าหนา่ยได้ 

- การก าหนดจ านวนชัว่โมงในการจ าหน่ายท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัในหนึง่สปัดาห์  ซึง่กรณี
ของประเทศสวีเดนท่ีท าการลดชัว่โมงการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัเสาร์สง่ผลให้
การบริโภคและการจบักมุการเมาสรุาลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบก่อนมีการลดชัว่โมงการ
จ าหนา่ย    แตใ่นประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ หรือออสเตรเลีย          การปรับลดชัว่โมงในการ
จ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไมไ่ด้ท าให้ปริมาณ การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงมาก 

- การห้ามจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ณ สถานีบริการเชือ้เพลิงระหวา่งเวลา 22.00 น.- 
06.00 น. ของวนัใหม ่  

- การจ ากดัการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในงานพิเศษตา่งๆ เชน่ งานเทศกาลท่ีเก่ียวข้อง
กบัเด็ก การแขง่ขนักีฬา และงานชมุนมุตา่งๆ   

- ในประเทศอิตาลีท่ีมีการจ ากดัการขายโดยสมคัรใจในบางชว่งเวลา 
- การจ ากดัความหนาแนน่ของร้านค้าท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตวัอยา่งเชน่ ไอซ์แลนด์ 

ก าหนดให้มี 1 – 5 ร้านค้าตอ่ตารางกิโลเมตร 
ในแง่ของประสิทธิผลของการจ ากดัการเข้าถึงเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์นัน้ มีงานวิจยัท่ี

ยืนยนัว่ามีประสิทธิผลมากกวา่มาตรการอ่ืนๆเชน่ งานวิจยัของ IAS (2005) ได้ประเมิน
ประสิทธิภาพตา่งๆของประเทศองักฤษ พบว่า มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุในการลดการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ การผกูขาดโดยรัฐบาลในการผลิตและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ การใช้ระบบใบอนญุาต และ การก าหนดอายขุัน้ต ่าของผู้ ซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
การใช้นโยบายการคลงั และการสุม่ตรวจระดบัแอลกอฮอล์ของผู้ขบัข่ียานพาหนะ ในงานวิจยัของ 
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Thomas (2004) พบวา่มาตรการควบคมุฯท่ีให้ผลต ่าท่ีสดุ คือ มาตรการห้ามโฆษณาและการ
สง่เสริมการขายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเม่ือพิจารณาในภาพรวมของทัว่โลก ICAP (2005) 
พบวา่ มาตรการท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ มาตรการท่ีใช้ในการ
ป้องกนัผลเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการท่ีสมัฤทธ์ิผล
มากท่ีสดุในทศวรรษ 2000  
 
ระบบกำรออกใบอนุญำตจ ำหน่ำยของประเทศไทย: เปรียบเทียบกับนานาประเทศ 
         ประเทศไทยมีการจ ากดัการเข้าถึงการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์       โดยมีระบบการออก
ใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เหมือนนานาประเภทโดย    มีเกณฑ์การแบง่ประเภท
ของใบอนญุาตตามปริมาณการจ าหน่าย ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ท่ีจ าหนา่ย (ผลิตใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ)    หรือลกัษณะการจ าหนา่ยวา่เป็นการจ าหน่ายชัว่คราวหรือถาวร ใน
ประเดน็ของลกัษณะการจ าหนา่ยจะไมแ่ตกตา่งจากบางประเทศท่ียกมาเป็นตวัเปรียบเทียบ เชน่
ในกรณีของสิงคโปร์หรือญ่ีปุ่ น แตจ่ะมีความแตกตา่งในประเดน็ของประเภทของใบอนญุาตตาม
ปริมาณการจ าหนา่ยและประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ท่ีจ าหนา่ย ในประเทศอ่ืนนัน้ไมไ่ด้แบง่
ประเภทของใบอนญุาตขึน้กบัแหลง่ผลิต แตจ่ะแบง่ตามลกัษณะของการขายวา่เป็นใบอนญุาต
การค้าปลีกเพ่ือบริโภคในหรือนอกสถาน นอกจากนัน้ในประเทศเหล่านัน้ยงัมีการแบง่ใบอนญุาต
ตามชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ด้วย แตก่รณีของประเทศไทยจะไมเ่ป็นไปตามนัน้ ในกรณีของ
ของคา่ธรรมเนียมของประเทศไทยจะอยู่ในชว่ง 10 บาท – 7,500 บาท นอกจากขึน้อยูก่บัประเภท
ใบอนญุาตแล้ว ยงัขึน้อยู่กบัปริมาณจ าหน่าย พืน้ท่ีจ าหนา่ย (ในเขตเมืองหรือชนบท)      และ
ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกฮอล์ (ผลิตในประเทศหรือตา่งประเทศ) อีกด้วย แตก่รณีของประเทศ
อ่ืนนัน้จะขึน้กบัชนิดของแอลกอฮอล์และ/หรือลกัษณะการจ าหนา่ยเท่านัน้ 

ในด้านสถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ของประเทศไทยนัน้ มีข้อก าหนดวา่ห้าม
จ าหนา่ยในเขตสถานศกึษา ศาสนสถาน สถานีบริการน า้มนั และสถานท่ีท่ีเคยถกูเพิกถอน
ใบอนญุาต (ภายใน 5 ปี) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ียกขึน้มาเป็นตวัเปรียบเทียบแล้ว เข้มงวด
พอสมควร ในกรณีของประเทศฝร่ังเศสมีการห้ามจ าหนา่ยในบางพืน้ท่ี เชน่การแขง่ขนักีฬา 
สถานศกึษา ส่วนของประเทศญ่ีปุ่ นมีข้อก าหนดห้ามเปิดร้านค้าใกล้ร้านค้าเดมิ การห้ามดงักลา่ว
นัน้มิได้เป็นข้อห้ามเพื่อลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ แตเ่ป็นการห้ามเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ ค้าเดมิมากกวา่  ในประเทศสิงคโปร์นัน้พบวา่ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบัสถานท่ี
จ าหนา่ย  
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ในด้านของเวลาจ าหนา่ยนัน้ กรณีของประเทศไทยใบอนญุาตบางประเภทมีก าหนดเวลา
จ าหนา่ยท่ีชดัเจน เชน่ใบอนญุาตประเภท 3 และ 4 อนญุาตให้จ าหนา่ยสองชว่งคือ 11:00-14:00 
น. และ 17:00-24:00 น. ซึง่จะเข้มงวดกวา่ประเทศอ่ืนๆซึ่งสว่นใหญ่ห้ามจ าหน่ายเฉพาะชว่งดกึถึง
ชว่งเช้าของวนัใหมเ่ทา่นัน้ 
 
คุณสมบัตขิองผู้ขออนุญำตไม่เข้มงวดมำกในกรณีของประเทศไทย    

ในสว่นของคณุสมบตัผิู้ขอใบอนญุาตของประเทศไทยมีข้อก าหนดเก่ียวกบัเอกสารไม่มาก
นกั ผู้ขออนญุาตจะต้องเตรียมบตัรประชาชน ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ และใบ
ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์กรณีท่ีเป็นนิติบคุคล
เทา่นัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีของประเทศอ่ืนๆ มีประเดน็ท่ีแตกตา่งเป็นอยา่งมาก ในกรณีของ
ประเทศญ่ีปุ่ นและแคนาดาเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทย  

กรณีของแคนาดา หลงัจากท่ีได้รับใบอนญุาตแล้ว จะมีการควบคมุดแูลให้ผู้ขออนญุาต
ปฏิบตัิตาม ซึง่ประเดน็ท่ีจะถกูควบคมุดแูลนัน้ขึน้กบัประเภทของใบอนญุาต เชน่ใบอนญุาต
ประเภทท่ีเรียกว่า Eating establishment liquors license  จะมีข้อก าหนดวา่ ผู้ขออนญุาต
จะต้อง ดแูลไมใ่ห้มลูคา่การจ าหนา่ยสรุาต้องไมม่ากเกินกวา่มลูค่าการจ าหนา่ยอาหาร (ใน 1 รอบ
ปี) และต้องไมอ่นญุาตให้จ าหนา่ยสรุาเกินปริมาณปกตสิ าหรับการรับประทานอาหาร 1 มือ้ เป็น
ต้น นอกจากนัน้แล้ว 

กรณีของประเทศญ่ีปุ่ น มีข้อก าหนดตา่งๆมากมายท่ีเก่ียวข้องกบัคณุสมบตัขิองผู้ขอ
อนญุาตจ าหน่ายปลีก ตวัอยา่งเชน่ คณุสมบตัผิู้ขออนญุาตต้องเป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ ไมเ่คยถกู
ถอนใบอนญุาตจ าหนา่ยสรุา ไมเ่คยถกูลงโทษเน่ืองจากค้างช าระภาษีประเทศ และไมเ่คยถกู
ลงโทษเน่ืองจากคดีความบางอยา่ง (หรือการลงโทษสิน้สดุเกิน 3 ปีแล้ว) นอกจากนัน้สถานท่ี
จ าหนา่ยท่ีผู้ขออนญุาตจะด าเนินธุรกิจนัน้ จะต้องเป็นสถานท่ีเหมาะสมในการควบคมุดแูล ไม่
เป็นสถานท่ีเดียวกบัสถานท่ีใช้สรุาเป็นสว่นหนึง่ของบริการ มีผู้จ าหนา่ยประจ า และมีการแยกสว่น
ช าระเงินกบัการบริหารทัว่ไปอยา่งชดัเจน นอกจากนัน้ยงัก าหนดไว้อีกว่าจะต้องมีความสามารถ
ในการบริหารจดัการ กลา่วคือมีฐานะเชิงเศรษฐกิจในการบริหารจดัการ (ไม่ค้างช าระภาษี / ไมถ่กู
ธนาคารสัง้ระงบัการท าธุรกรรม / ไมข่าดทนุทางบบญัชีตดิตอ่กนั เป็นต้น) ต้องมีความรู้/
ความสามารถเพียงพอ ประมาณการยอดขายเฉล่ียตอ่ปีในพืน้ท่ีต้องสงูเพียงพอ  มีความสามารถ
ทางการเงิน สามารถจดัหาอปุกรณ์จ าเป็นในการจ าหนา่ยสรุาได้ รวมไปถึงมีท่ีเก็บสต๊อคสินค้า 
นอกจากคณุสมบตัขิองตวัผู้ขออนญุาตแล้ว       ยงัมีข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัความเก่ียวพนักบั
อปุสงค์และอปุทานโดยรวมในพืน้ท่ี ซึง่แสดงให้เห็นวา่ญ่ีปุ่ นจะเน้นไปท่ีการปกป้องผลประโยชน์
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ของผู้ ค้าปลีกเดมิอยูม่าก ดงัจะเห็นได้การก าหนดระยะหา่งระหวา่งร้านเดมิกบัร้านขออนญุาต
ใหมแ่ละการก าหนดจ านวนร้านโดยเกณฑ์จ านวนประชากร  

นอกจากนัน้แล้ว ปัจจบุนัญ่ีปุ่ นยงัสร้างระบบท่ีเรียกวา่ระบบผู้ควบคมุจ าหนา่ยแอ
ลกฮอล์ในร้านค้าปลีก (Shurui Hanbai Kanrisha Seido) เร่ิมในปี 2003 เพ่ือบงัคบัให้ผู้ขอ
อนญุาตหรือตวัแทนของผู้อนญุาตท่ีจะต้องท าหน้าท่ีจ าหน่ายภายในร้าน ได้ศกึษาความรู้เก่ียวกบั
กฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เพ่ือท่ีจะได้ด าเนินธุรกิจอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย: แนวทางในการปฏิรูป 
         ดงัท่ีได้ประมาณการไว้ในภาคผนวกแล้วว่า หากประเทศไทยเร่ิมควบคมุจ านวนใบอนญุาต
จ าหนา่ยปลีกเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์โดยอาศยัเกณฑ์ประชากร      หรือเกณฑ์พืน้ท่ีตามประเทศ
ญ่ีปุ่ นแล้วพบวา่         จ านวนใบอนญุาตจ าหนา่ยปลีกท่ีเหมาะสมควรจะอยูท่ี่ประมาณ 65,000 – 
70,000 ใบอนญุาต แตท่ว่าปัจจบุนัจ านวนใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์มีมากกวา่ 
600,000 ใบอนญุาต ข้อเท็จจริงนีส้ะท้อนให้เห็นวา่จ านวนสถานจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทยมีมากเกินควร เม่ือพิจารณาจากตวัอยา่งของการควบคมุจ านวนใบอนญุาตจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในนานาประเทศ แนวทางในการควบคมุจ านวนใบอนญุาตท่ีเข้มงวดขึน้
ส าหรับประเทศไทยควรเป็นไปดงันี ้
 การสะสางประเภทใบอนญุาตโดยแยกตามสถานท่ีจ าหน่ายค้าปลีกทัว่ไป (เพ่ือบริโภคนอก

สถานท่ี) กบัการจ าหนา่ยในสถานบริการ (เพ่ือบริโภคในสถานท่ีเชน่ ภตัตาคาร, ร้านอาหาร 
เป็นต้น) 

 การแยกประเภทคา่ธรรมเนียมออกเป็นค้าปลีกทัว่ไปกบัการจ าหนา่ยในสถานบริการ 
(ภตัตาคาร, ร้านอาหาร เป็นต้น) 

 การปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมจ าหนา่ยสรุา  
 การทบทวนคณุสมบตัขิองผู้ขอใบอนญุาต 
 การปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การออกใบอนญุาตค้าปลีกเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ให้เข้มงวดยิ่งขึน้

ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีจ าหนา่ย (ตวัอยา่งเชน่ ร้านค้าปลีกใกล้สถานศกึษาหรือศาสน
สถาน) 
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ภำคผนวก: การประเมินความเหมาะสมจ านวนสถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทยโดยเกณฑ์ประชากรและพืน้ท่ี                                                                                         
 
         ในความเป็นจริงคงจะเป็นการยาก ในการก าหนดจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ีเหมาะสม เพ่ือประเมินถึงจ านวนสถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทย เนือ้หาในภาคผนวกสว่นนีจ้ะน าเอาเกณฑ์ประชากรท่ีระบไุว้ในกรณีของญ่ีปุ่ นเป็นกรณี
ตวัอยา่งวา่ หากประเทศยดึถือเกณฑ์ดงักลา่วส าหรับการออกใบอนญุาตส าหรับสถานท่ีจ าหนา่ย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ผลจะออกมาเป็นอยา่งไร ข้อสมมตมีิดงันี ้

- จงัหวดัใหญ่ ประชากร 1,500 คนตอ่สถานจ าหนา่ยสรุา 1 แหง่ 
- จงัหวดัขนาดกลางประชากร 1,000 คนตอ่สถานจ าหน่ายสรุา 1 แหง่ 
- จงัหวดัขนาดเล็ก ประชากร 750 คนตอ่สถานจ าหน่ายสรุา 1 แหง่ 

ความหมายของจังหวัดแบ่งเป็น 2 ความหมายตามจ านวนประชากรและความหนาแน่นของ
ประชากรดงันี ้

- ความหมาย I: จงัหวดัใหญ่ = กรุงเทพมหานคร จงัหวดัขนาดรอง = ประชากรระหว่าง 5 
แสนคน – 2 ล้านคน จงัหวดัขนาดเล็ก = ประชากรน้อยกวา่ 5 แสนคน 

- ความหมาย II: จังหวัดใหญ่ = ความหนาแน่นประชากร 1000 คนต่อตารางกม.ขึน้ไป 
จงัหวดัขนาดรอง = ความหนาแน่นประชากร 100-1000 คนต่อตารางกม. จงัหวดัขนาด
เล็ก = ความหนาแนน่ประชากรต ่ากวา่ 100 ตารางกม. 

 
         จากข้อสมมติดังกล่าว จ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีควรจะมีในแต่ละ
จงัหวดัหากยดึตามเกณฑ์ของญ่ีปุ่ นควรจะเป็นไปตามตารางตอ่ไปนี ้ซึง่พบวา่  

 ในจงัหวดัต่อไปนีจ้ะมีจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่า 1,000 
แห่ง กล่าวคือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี  เชียงใหม่ เชียงราย 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ล าปาง ก าแพงเพชร จังหวัดส่วนใหญ่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครศรีธรรมราช สงขลา และสรุาษฎร์ธานี 

 หากพิจารณาขนาดของจงัหวดัตามความหนาแนน่ของประชากรแล้ว สมทุรปราการ 
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และหนองคาย จะกลายเป็นจงัหวดัท่ีควรมีจ านวนสถานท่ี
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกว่า 1,000 แห่ง ในขณะท่ีจากเกณฑ์เดียวกันนี ้
กาญจนบรีุจะเป็นจงัหวดัท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 1,000 แหง่ 
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         ในตารางเดียวกนัได้แสดงให้เห็นวา่ ในภาพรวมพบวา่จากจ านวนสถานจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ประชากรจ านวน 68,494 แหง่ ขณะท่ีจ านวนรายผู้ได้รับอนญุาตให้ผลิต
และขายสรุาตามนโยบายสนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชนตัง้แตปี่ 2546 จนถึงกนัยายน 2548 มีจ านวน 
8,263 แหง่ซึง่คดิเป็นประมาณร้อยละ 12 ของจ านวนรวมของสถานจ าหน่ายแอลกอฮอล์ตาม
เกณฑ์ประชากร หากนบัรวมร้านค้าสะดวกซือ้นอกและในเขตสถานีบริการน า้มนัซึง่ในปี 2547 มี
จ านวน 4,007 แหง่และ 1,561 แหง่ตามล าดบั (อ้างจากรายงานประจ าปี 2547 ของเซเวน่อีเลฟ
เวน่) จ านวนสถานจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะเป็น 13,831 แหง่ หากประเมินจ านวน
ใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีมีอยูป่ระมาณ 650,000 ใบในปัจจบุนั พบวา่ 
จ านวนใบอนญุาตท่ีออกไปแล้วมากกว่าเกณฑ์ท่ีน่าจะเป็นถึงเกือบ 10 เทา่ 
         จ านวนสถานท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีควรจะมีในแตล่ะจงัหวดั หากยึดตามเกณฑ์
ชองญ่ีปุ่ นควรจะเป็นไปตามตารางตอ่ไปนี ้ ซึง่หากน าผลการประมาณการจ านวนสถานท่ีจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดงักลา่ว คิดเทียบกบัพืน้ท่ีแล้ว (แผนภาพในหน้าถดัไป) จะพบว่า 

1. ในจงัหวดัตอ่ไปนีเ้ท่านัน้ท่ีในพืน้ท่ี 1 ตร.กม. จะมีจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์มากกวา่ 1 แหง่ กลา่วคือ กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ และนนทบรีุ 

2. ในจงัหวดัตอ่ไปนีเ้ท่านัน้ท่ีในพืน้ท่ี 1 ตร.กม. จะมีจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ระหว่าง 0.5 แห่ งถึ ง 1 แห่ ง  กล่ าวคือ  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 
สมทุรสงคราม และภเูก็ต 

3. ในเขตจังหวัดท่ีเหลือทัง้หมดในพืน้ท่ี 1 ตร.กม. ควรจะมีจ านวนสถานท่ีจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น้อยกวา่ 0.5 แหง่ 
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จังหวดั 
ประชากร* 

(คน) 

ปี 2546 

พืน้ที่* 

(ตร.กม.) 

ปี 2545 

ความหนาแน่นประชากร* 

(คนต่อตร.กม.) 

จ านวนสถานที่จ าหน่าย 

ตามเกณฑ์ประชากร** 

I II 

กรุงเทพมหำนคร 5,830,000 1,565.2 3,734.10 3,887 3,887 

ภำคกลำง 

ชลบรีุ 1,157,111 4,363.0 265.21 1,157 1,157 

สมทุรปราการ 1,045,850 1,004.1 1,041.59 1,046 697 

นนทบรีุ 924,890 622.3 1,486.24 925 617 

สพุรรณบรีุ 868,681 5,358.0 162.13 869 869 

ราชบรีุ 833,734 5,196.5 160.44 834 834 

นครปฐม 812,404 2,168.3 374.67 812 812 

กาญจนบรีุ 797,339 19,483.1 40.92 797 1,063 

ลพบรีุ 768,516 6,199.8 123.96 769 769 

พระนครศรีอยธุยา 751,259 2,556.6 293.85 751 751 

ปทมุธาน ี 739,404 1,525.9 484.58 739 739 

ฉะเชิงเทรา 652,501 5,351.0 121.94 653 653 

สระบรีุ 625,574 3,576.5 174.91 626 626 

ระยอง 556,733 3,552.0 156.74 557 557 

สระแก้ว 541,441 7,195.1 75.25 541 722 

จนัทบรีุ 511,587 6,338.0 80.72 512 682 

ประจวบคีรีขนัธ์ 492,480 6,367.6 77.34 657 657 

เพชรบรีุ 461,738 6,225.1 74.17 616 616 

ปราจีนบรีุ 453,935 4,762.4 95.32 605 605 

สมทุรสาคร 448,199 872.3 513.79 598 448 

ชยันาท 349,216 2,469.7 141.40 466 349 

อา่งทอง 290,825 968.4 300.32 388 291 

นครนายก 251,877 2,122.0 118.70 336 252 

ตราด 225,021 2,819.0 79.82 300 300 

สงิห์บรีุ 222,728 822.5 270.80 297 223 
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จังหวดั 
ประชากร* 

(คน) 

ปี 2546 

พืน้ที่* 

(ตร.กม.) 

ปี 2545 

ความหนาแน่นประชากร* 

(คนต่อตร.กม.) 

จ านวนสถานที่จ าหน่าย 

ตามเกณฑ์ประชากร** 

I II 

สมทุรสงคราม 203,998 416.7 489.55 272 204 

ภำคเหนือ 

เชียงใหม ่ 1,603,220 20,107.1 79.73 1,603 2,138 

เชียงราย 1,214,913 11,678.4 104.03 1,215 1,215 

นครสวรรค์ 1,126,739 9,597.7 117.40 1,127 1,127 

เพชรบรูณ์ 1,052,286 12,668.4 83.06 1,052 1,403 

พิษณโุลก 867,356 10,815.9 80.19 1,156 1,156 

ประจวบคีรีขนัธ์ 492,480 6,367.6 77.34 657 657 

เพชรบรีุ 461,738 6,225.1 74.17 616 616 

ปราจีนบรีุ 453,935 4,762.4 95.32 605 605 

สมทุรสาคร 448,199 872.3 513.79 598 448 

ชยันาท 349,216 2,469.7 141.40 466 349 

อา่งทอง 290,825 968.4 300.32 388 291 

นครนายก 251,877 2,122.0 118.70 336 252 

ตราด 225,021 2,819.0 79.82 300 300 

สงิห์บรีุ 222,728 822.5 270.80 297 223 

สมทุรสงคราม 203,998 416.7 489.55 272 204 

ภำคเหนือ 

เชียงใหม ่ 1,603,220 20,107.1 79.73 1,603 2,138 

เชียงราย 1,214,913 11,678.4 104.03 1,215 1,215 

นครสวรรค์ 1,126,739 9,597.7 117.40 1,127 1,127 

เพชรบรูณ์ 1,052,286 12,668.4 83.06 1,052 1,403 

พิษณโุลก 867,356 10,815.9 80.19 1,156 1,156 
ล าปาง 797,216 12,534.0 63.60 1,063 1,063 

ก าแพงเพชร 774,225 8,607.5 89.95 1,032 1,032 

สโุขทยั 621,693 6,596.1 94.25 829 829 

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  

1
/

  



 
 

 

79 

 

จังหวดั 
ประชากร* 

(คน) 

ปี 2546 

พืน้ที่* 

(ตร.กม.) 

ปี 2545 

ความหนาแน่นประชากร* 

(คนต่อตร.กม.) 

จ านวนสถานที่จ าหน่าย 

ตามเกณฑ์ประชากร** 

I II 

พิจิตร 597,882 4,531.0 131.95 797 598 

พะเยา 501,509 6,335.1 79.16 669 669 

ตาก 498,714 16,406.7 30.40 665 665 

แพร่ 482,232 6,538.6 73.75 643 643 

นา่น 482,181 11,472.1 42.03 643 643 

อตุรดิตถ์ 481,640 7,838.6 61.44 642 642 

ล าพนู 409,041 4,505.9 90.78 545 545 

อทุยัธาน ี 339,483 6,730.2 50.44 453 453 

แมฮ่่องสอน 238,241 12,681.3 18.79 318 318 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครราชสมีา 2,591,050 20,494.0 126.43 2,591 2,591 

อบุลราชธาน ี 1,805,322 15,744.9 114.66 1,805 1,805 

ขอนแก่น 1,770,605 10,886.0 162.65 1,771 1,771 

บรีุรัมย์ 1,554,009 10,322.9 150.54 1,554 1,554 

อดุรธาน ี 1,542,071 11,730.3 131.46 1,542 1,542 

ศรีสะเกษ 1,465,538 8,840.0 165.79 1,466 1,466 

สริุนทร์ 1,406,612 8,124.1 173.14 1,407 1,407 

ร้อยเอ็ด 1,322,389 8,299.4 159.33 1,322 1,322 

ชยัภมู ิ 1,138,944 12,778.3 89.13 1,139 1,519 

สกลนคร 1,113,720 9,605.8 115.94 1,114 1,114 

กาฬสนิธุ์ 994,600 6,946.7 143.17 1,326 995 

มหาสารคาม 944,385 5,291.7 178.47 1,259 944 

หนองคาย 913,275 7,332.3 124.56 1,218 913 

นครพนม 710,440 5,512.7 128.87 947 710 

เลย 624,087 11,424.6 54.63 832 832 

ยโสธร 552,948 4,161.7 132.87 737 553 
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จังหวดั 
ประชากร* 

(คน) 

ปี 2546 

พืน้ที่* 

(ตร.กม.) 

ปี 2545 

ความหนาแน่นประชากร* 

(คนต่อตร.กม.) 

จ านวนสถานที่จ าหน่าย 

ตามเกณฑ์ประชากร** 

I II 

หนองบวัล าภ ู 500,002 3,859.1 129.56 667 500 

อ านาจเจริญ 370,627 3,161.2 117.24 494 371 

มกุดาหาร 339,074 4,339.8 78.13 452 452 

ภำคใต้ 

นครศรีธรรมราช 1,531,072 9,942.5 153.99 1,531 1,531 

สงขลา 1,294,442 7,393.9 175.07 1,294 1,294 

สรุาษฎร์ธาน ี 935,512 12,891.5 72.57 1,247 1,247 

นราธิวาส 708,241 4,475.4 158.25 944 708 

ปัตตาน ี 634,619 1,940.4 327.06 846 635 

ตรัง 608,044 4,917.5 123.65 811 608 

พทัลงุ 504,597 3,424.5 147.35 673 505 

ชมุพร 477,116 6,009.0 79.40 636 636 

ยะลา 465,446 4,521.1 102.95 621 465 

กระบี ่ 384,416 4,708.5 81.64 513 513 

ภเูก็ต 278,480 543.0 512.82 371 278 

สตลู 273,702 2,479.0 110.41 365 274 

พงังา 240,725 4,170.9 57.72 321 321 

ระนอง 163,436 3,298.0 49.56 218 218 

ทัว่ประเทศ 63,065,158  513,116 122.90 68,494 66,110 
หมำยเหตุ: * จำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (จ ำนวนประชำกรเป็นจ ำนวนจำกกำรทะเบียน) 
** อ้ำงอิงจำกเกณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่ น จังหวัดใหญ่ ประชำกร 1,500 คนต่อสถำนจ ำหน่ำยสุรำ 1 แห่ง จังหวัดขนำดรอง ประชำกร 1,000 
คนต่อสถำนจ ำหน่ำยสุรำ 1 แห่ง 
  จังหวัดขนำดเล็ก ประชำกร 750 คนต่อสถำนจ ำหน่ำยสุรำ 1 แห่ง 
  ควำมหมำย I: จังหวัดใหญ่ = กรุงเทพมหำนคร จังหวัดขนำดรอง = ประชำกรระหว่ำง 5 แสนคน – 2 ล้ำนคน จังหวัดขนำดเล็ก = 
ประชำกรน้อยกว่ำ 5 แสนคน 
  ควำมหมำย II: จังหวัดใหญ่ = ควำมหนำแน่นประชำกร 1000 คนต่อตำรำงกม.ขึน้ไป จังหวัดขนำดรอง = ควำมหนำแน่นประชำกร 
100-1000 คนต่อตำรำงกม. จังหวัดขนำดเล็ก = ควำมหนำแน่นประชำกรต ่ำกว่ำ 100 ตำรำงกม. *** โฮมเพจกรมสรรพสำมิต 
 
 
 
 



 
 

 

จ านวนสถานจ าหน่ายสุรารายจังหวัดต่อพ้ืนท่ี 1 ตร.กม. (ตามเกณฑ์ประชากร)  
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