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๑. บทนำ
 “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นเครื่องดื่มชนิดที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่  

เกิดจากกระบวนการหมักน้ำตาล เช่น จากข้าว องุ่น ข้าวโพดกับยีสต์ เมื่อบริโภค 
เข้าไปในร่างกายจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วโดยลำไส้เล็กส่วนต้น มีฤทธิ์ต่อสมอง 
ก่อให้เกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า คึกคะนอง มีผลต่อการตัดสินใจ การพูด ความ 
ว่องไวในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อช้าลงมีผลต่อการขับขี่ 
ยานพาหนะ การดูดซึมของวิตามินบีชนิดต่าง ๆ ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบี ๑ 
ซึง่เปน็สาเหตขุองโรคสมองเสือ่ม มฤีทธิต์อ่ตบักอ่ใหเ้กดิโรคตบัอกัเสบ ไขมนัสะสมในตบั 
และโรคตบัแขง็ มฤีทธิต์อ่หลอดเลอืดและหวัใจกอ่ใหเ้กดิภาวะความดนัโลหติสงู ระดบั 
คอเลสเทอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูงขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และยัง 
เป็นพิษโดยตรงต่อกล้ามเนื้อหัวใจอีกด้วย

 สำหรับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคมไทยนั้น พบว่า 
คนไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาช้านานแล้ว โดยมักดื่มในเทศกาล 
และวาระต่าง ๆ และมีความเชื่อเรื่องการดื่มสุราเพื่อสุขภาพ เช่น ยาดอง เครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลท์ีเ่ปน็ทีน่ยิม ไดแ้ก ่เบยีร ์สรุาขาว สรุายีห่อ้ไทย และเหลา้องุน่ และเพศชาย 
มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม 
ให้มีการบริโภคมาจากความอยากลอง กลุ่มเพื่อน สังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อ 
กระแสสื่อโฆษณา และความเครียด และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คนไทยประมาณ ๑๐.๓ ล้านคน นิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เปน็ประจำ ๓.๓ ลา้นคน ดืม่ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั และนกัดืม่ในกลุม่เดก็และเยาวชน 
นับวันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 

 เมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดการเสพติด เป็นสาเหตุ 
ของการเกิดโรคต่าง ๆ และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งก่อให้เกิด 
ปญัหาในดา้นตา่ง ๆ  ตามมา เชน่ ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาความรนุแรงในครอบครวั  
และปัญหาความยากจนแล้ว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมิใช่สินค้าธรรมดาเหมือน 
สินค้าโดยทั่วไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 
ควบคุมเป็นการเฉพาะ

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
  สินค้าที่ต้องได้รับการควบคุม
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๒. มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย

๒.๑  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ๑

   สำหรับในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นได้กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการที่จะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญคือ การลดนักดื่ม 
หน้าใหม่ การลดปริมาณการดื่มของประชากรโดยรวมและการลดอันตรายจาก 
การดื่ม โดยใช้มาตรการในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

   ๑) มาตรการกำหนดราคาและภาษี ได้แก ่การขึ้นภาษีสุรา 
   ๒) มาตรการการควบคุมการเข้าถึงและการหาซื้อ ได้แก่ การจำกัด 

อายุขั้นต่ำในการซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ เช่น ชิลี 
เบลาลสู อยีปิต ์ยเูครน ซามวั ฮอนดลูสั หมูเ่กาะโซโลมอน และบางรฐัของสหรฐัอเมรกิา 
กำหนดอายุที่ ๒๑ ปี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน กำหนดอายุที่ 
๒๐ ปี รัสเซีย อังกฤษ กำหนดอายุที่ ๑๘ ปี ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี แกมเบีย 
แทนซาเนีย กำหนดอายุที่ ๑๖ ปี การจำกัดวันและเวลาจำหน่ายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 
สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย เป็นต้น การจำกัดสถานที่จำหน่าย 
หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในหลาย ๆ สถานที่ เช่น สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ 
สำนกังาน ยานพาหนะขนสง่มวลชน สถานทีช่มการแขง่ขนักฬีา ถนนหรอืสวนสาธารณะ 
สถานทีจ่ดักจิกรรมบนัเทงิ ประเทศทีใ่ชม้าตรการนี ้คอื นอรเ์วย ์ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์
ฟลิปิปนิส ์อนิโดนเีซยี การจำกดัความหนาแนน่ของรา้นจำหนา่ย และมาตรการผกูขาด 
การขายปลีกโดยรัฐ

   ๓) มาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ได้แก่  
การห้ามโฆษณา ประเทศที่ห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง เช่น 
แอลจีเรีย อียิปต์ เอริเทรีย จอร์แดน อิหร่าน อิเควทอเรียลกินี บางส่วนของอินเดีย 
และไนจีเรีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ การจำกัดการโฆษณา และการควบคุมเน้ือหาโฆษณา

   ๔) มาตรการปรับเปลี่ยนบริบทและสิ่งแวดล้อมในการดื่ม ได้แก่ 
การห้ามขายแก่ผู้มึนเมา การฝึกอบรมความรับผิดชอบทางกฎหมายของผู้ให้บริการ 
การบังคับใช้กฎหมาย ณ จุดขาย และการห้ามพกพาหรือดื่มในที่สาธารณะ

   ๕) มาตรการลดและป้องกันปัญหาสังคมท่ีเกิดจากการด่ืม เช่น การควบคุม 
ผู้ดื่มแล้วขับ ได้แก่ มาตรการสุ่มตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจในผู้ขับขี่ 

๑๓๒

  ๑ บัณฑิต  ศรไพศาล และจุฑาภรณ์  แก้วมุงคุณ, การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน้า ๑๔-๒๗.
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ยานพาหนะ การลดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ถูกกฎหมายของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขณะ 
ขบัขี ่การยดึใบอนญุาตขบัขี ่การบรกิารทางสงัคมสำหรบัผูข้บัรถในขณะเมาสรุา และการ 
กำหนดเกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับศูนย์ในเยาวชน 

   ๖) มาตรการด้านการศึกษาและการรณรงค ์ได้แก่ การให้ความรู้เรื่อง 
แอลกอฮอลใ์นสถานศกึษา การสนบัสนุนกจิกรรรมหรอืงานตา่ง ๆ  ทีป่ลอดแอลกอฮอล ์
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ และการติดฉลากคำเตือน

   ๗) มาตรการทางสังคมในชุมชน ได้แก่ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
   ๘) มาตรการรักษาและให้บริการช่วยเหลือโดยเร็ว ได้แก่ การให้การ 

บำบัดระยะสั้น (Brief Intervention) แก่ผู้ขับขี่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การให้การรักษา 
แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ กลุ่มให้การช่วยเหลือกันและกัน (Self Help 
Group) การบังคับให้ผู้กระทำผิดซ้ำ ๆ เข้ารับการบำบัด

   ๙) มาตรการควบคุมการบริโภคในบริบทระหว่างประเทศ ได้แก่  
มาตรการยกเว้นสินค้าบุหรี่ สุรา ออกจากเงื่อนไขเขตการค้าเสรี และมาตรการ 
ลดอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสุราข้ามชาติ

 ๒.๒ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
   สำหรบัมาตรการทางกฎหมายทีป่ระเทศไทยใชใ้นการควบคมุเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์นั้นได้มีหลักการในลักษณะประการต่าง ๆ โดยกระจายอยู่ในกฎหมาย 
หลาย ๆ ฉบับด้วยกัน อันประกอบไปด้วยมาตรการในเชิงป้องกันและมาตรการที่ 
ใช้ในการแก้ไขปัญหาการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

   ๑)  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
   “สุรา” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ 

ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือ 
ของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา (มาตรา ๔) ห้ามมิให ้
ผู้ใดทำสุรา มีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่ 
จะได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๕) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราปฏิบัติตามวิธีการและ 
เงื่อนไขที่กำหนดในเรื่องกรรมวิธีการทำ วัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บ ชนิด 
และแรงแอลกอฮอล์ จำนวนสุราที่ให้ทำและขายในท้องที่ที่กำหนด (มาตรา ๕ ทวิ) 
หา้มมใิหผู้ใ้ดนำสรุาเกนิกวา่ ๑ ลติร เขา้มาในราชอาณาจกัร เวน้แตจ่ะไดร้บัใบอนญุาต 
(มาตรา ๖) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรานอกจากทำสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือนต้อง 
เสียภาษีก่อนขนสุราออกจากโรงงาน โดยการปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา 
(มาตรา ๗) ให้ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสียภาษีสุราโดยปิดแสตมป์สุราที่
ภาชนะบรรจสุรุา เวน้แตส่รุานัน้มปีรมิาณไมเ่กนิ ๑ ลติร และไดเ้ปดิภาชนะทีบ่รรจแุลว้ 

๑๓๓
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(มาตรา ๘) หา้มมใิหผู้ใ้ดทำการขนสรุาทีย่งัมไิดเ้สยีภาษโีดยถกูตอ้งออกจากโรงงานสรุา  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต (มาตาม ๑๓) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขนสุราตั้งแต่ ๑๐ ลิตร  
ขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาต (มาตรา ๑๔) ให้ผู้ทำการขนสุราที่ทำในราชอาณาจักร 
เกินกว่า ๑ ลิตร แต่ไม่ถึง ๑๐ ลิตร เข้าในหรือออกนอกเขตท้องที่ที่กำหนดต้อง 
ได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๑๕) ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๑๗) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ 
(สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า ๑๐ ลิตร) หรือประเภทที่ ๔  
(สำหรบัการขายสรุาทีท่ำในราชอาณาจกัร ครัง้หนึง่เปน็จำนวนตำ่กวา่ ๑๐ ลติร) ขายสรุา 
ได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๐) ห้ามมิให้ผู้ได้รับ 
ใบอนญุาตขายสรุาทำการเปลีย่นแปลงสรุา โดยเอาสรุาอืน่ใด นำ้ ของเหลว หรอืวตัถอุืน่ใด 
เจอืปนลงหรอืเปลีย่นแปลงภาชนะบรรจสุรุา เวน้แตผู่ซ้ือ้ไดร้อ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงสรุา 
เพื่อดื่มในขณะนั้น (มาตรา ๒๓) ห้ามมิให้ผู้ใดทำหรือขายเชื้อสุรา เว้นแต่จะได้รับ 
ใบอนุญาต (มาตรา ๒๔) ห้ามมิให้ผู้ใดมีเชื้อสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาต (มาตรา ๒๕)

  กฎกระทรวงการคลังกำหนดเวลาขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 
ขายสุราประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในมาตรา ๒๐  
และมาตรา ๔๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กำหนดให้ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๔ จำหน่ายสุราได้เฉพาะภายในเวลา 
ตั้งแต่ ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึง  
๒๔.๐๐ นาฬิกา

  ๒) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   กำหนดใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุาตปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผูป้ระจำรถตอ้งไมเ่สพหรอื 

เมาสรุาหรอืของมนึเมาอยา่งอืน่ (มาตรา ๑๐๒ (๓)) ในกรณมีเีหตอุนัควรเชือ่วา่ผูไ้ดร้บั 
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถผู้ใด ในขณะปฏิบัติหน้าที่มีสารอยู่ในร่างกาย 
อันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น กำหนดให้ผู้ตรวจการ (ข้าราชการ 
สังกัดกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจการขนส่ง) พนักงาน 
ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ มีอำนาจตรวจ ทดสอบ สั่งให้รับการตรวจ หรือทดสอบว่า 
ผู้นั้นมีสารนั้น ๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่ (มาตรา ๑๐๒ ทวิ)

  ๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
   หา้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยา่งอืน่ (มาตรา ๔๓ (๒))  

ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา ให้ผู้ตรวจการตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการขนสง่ทางบกและผูต้รวจการตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์มอีำนาจสัง่ใหผู้น้ัน้ 
หยดุรถและสัง่ใหม้กีารทดสอบ (มาตรา ๔๓ ตร)ี ในกรณทีีผู่ต้รวจการพบวา่ผูข้บัขีข่บัรถ 
ในขณะเมาสุรา ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงาน 
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สอบสวนโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน ๖ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พบการกระทำดังกล่าวเพื่อ 
ดำเนนิคดตีอ่ไป (มาตรา ๔๓ จตัวา) ในกรณทีีเ่จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรอื 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าผู้ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา ให้ส่ังให้มีการทดสอบผู้ขับข่ีดังกล่าว 
ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบให้มีอำนาจกักตัว 
ไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบ 
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมให้ทดสอบแล้วผลปรากฏว่าไม่ได้ขับรถในขณะ 
เมาสรุาใหป้ลอ่ยตวัไปทนัท ีการทดสอบนีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๔๒) ใหผู้ท้ีฝ่า่ฝนืคำสัง่เจา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กรณีสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถหรือกรณีสั่งให้มีการทดสอบความ 
สามารถในอันที่จะขับขี่หรือขับรถในขณะเมาสุรา ถ้าไม่เป็นความผิดที่กำหนดโทษ 
ไวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี ้ตอ้งรบัโทษปรบัครัง้ละไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๔) 
ให้ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบการเมาสุรา  
ต้องรับโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๗/๑) ให้ผู้ที่ฝ่าฝืนขับรถในขณะ 
เมาสรุาตอ้งรบัโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ ป ีหรอืปรบัตัง้แต ่๕,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐,๐๐๐ บาท  
หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า  
๖ เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่น 
ไดร้บัอนัตรายแกก่ายหรอืจติใจ ตอ้งรบัโทษจำคกุตัง้แต ่๑ ป ีถงึ ๕ ป ีและปรบัตัง้แต ่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนด 
ไมน่อ้ยกวา่ ๑ ป ีหรอืเพกิถอนใบอนญุาตขบัขี ่ถา้การกระทำดงักลา่วเปน็เหตใุหผู้อ้ืน่ 
ไดร้บัอนัตรายสาหสั ตอ้งรบัโทษจำคกุตัง้แต ่๒ ป ีถงึ ๖ ป ีและปรบัตัง้แต ่๔๐,๐๐๐ บาท  
ถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ 
ความตาย ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา ๑๖๐ ตรี) 

   กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) การทดสอบผู้ขับขี่
ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่โดยใช้วิธีการ คือ 
ตรวจวัดลมหายใจ ตรวจวัดจากปัสสาวะ และตรวจวัดจากเลือด การตรวจวัดจาก 
ปัสสาวะหรือจากเลือดให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบจากการตรวจวัดลมหายใจ 
ได้เท่านั้น และกรณีที่ต้องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยัง 
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และทำการเจาะเลือดภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบ 
วชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวชกรรม ถา้มปีรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืด 
ดังนี้ “ให้ถือว่าเมาสุรา”
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“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” สินค้าที่ต้องได้รับการควบคุม

   (๑)  กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
   (๒) กรณตีรวจวดัจากลมหายใจหรอืปสัสาวะ ใหเ้ทยีบปรมิาณแอลกอฮอล ์

โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานคือ
    (ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่า 

เท่ากับ ๒,๐๐๐
    (ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่า 

เท่ากับเศษ ๑ ส่วน ๑.๓
  ๔)  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
    “เดก็” หมายความวา่ บคุคลซึง่มอีายตุำ่กวา่ ๑๘ ปบีรบิรูณ ์แตไ่มร่วมถงึ 

ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (มาตรา ๔) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น  
ไมว่า่เดก็จะยนิยอมหรอืไมห่า้มมใิหผู้ใ้ดจำหนา่ย แลกเปลีย่น หรอืใหส้รุาหรอืบหุรีแ่กเ่ดก็ 
เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ (มาตรา ๒๖ (๑๐))

  ๕)  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
   “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๓) 

   ใหม้คีณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์หง่ชาต ิมอีำนาจหนา้ที ่
เชน่ กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์กีย่วกบัมาตรการ 
ด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการ 
บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(มาตรา ๕) 

   ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอำนาจหน้าที่ 
เช่น เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ  
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ 
คำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้า เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
ในการกำหนดเวลาขาย สถานทีห่า้มขาย วธิหีรอืลกัษณะการขายทีต่อ้งหา้ม สถานทีห่รอื 
บริเวณห้ามบริโภค และส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (มาตรา ๑๐)

   ให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ขึ้นในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ เช่น ปฏิบัติงานธุรการ 
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคมุ ดำเนินการหรอืสนับสนุนใหม้กีารศกึษา  
วเิคราะห ์วจิยัปญัหาตา่ง ๆ  เกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และตดิตามและประเมนิผล 
การปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมทราบ 
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และพจิารณาเสนอคณะกรรมการ (มาตรา ๒๔) ใหผู้ผ้ลติหรอืนำเขา้จดัใหม้บีรรจภุณัฑ ์ 
ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ คำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า  
(มาตรา ๒๖) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ วัดหรือสถานที่ 
สำหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สถานพยาบาลตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลและรา้นขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา สถานทีร่าชการ  
ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตาม 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน 
เชือ้เพลงิ สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ดัไวเ้พือ่การพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป  
และสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๗) ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลใ์นวนั หรอืเวลาทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด ยกเวน้กรณกีารขายของผูผ้ลติ  
ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสรุา (มาตรา ๒๘) หา้มมใิหผู้ใ้ดขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ก ่บคุคลซึง่มอีายตุำ่กวา่  
๒๐ ปบีรบิรูณ ์บคุคลทีม่อีาการมนึเมาจนครองสตไิมไ่ด ้(มาตรา ๒๙) หา้มมใิหผู้ใ้ดขาย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะใช้เครื่องขายอัตโนมัติ การเร่ขาย  
การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชม 
การแขง่ขนั การแสดง การใหบ้รกิารการชงิโชคการชงิรางวลั หรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด 
เปน็การตอบแทนแกผู่ซ้ือ้ หรอืแกผู่น้ำหบีหอ่หรอืสลากหรอืสิง่อืน่ใดเกีย่วกบัเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอลม์าแลกเปลีย่นหรอืแลกซือ้ โดยแจก แถม ให ้หรอืแลกเปลีย่นกบัเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่าง หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภค  
รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม หรือโดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๓๐)  
ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณวัด หรือสถานที่
สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา  
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล  
สถานทีร่าชการ ยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไวเ้ปน็ทีพ่กัสว่นบคุคล หรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้ง 
ตามประเพณ ีสถานศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาต ิยกเวน้บรเิวณทีจ่ดัไว ้
เปน็ทีพ่กัสว่นบคุคลหรอืสโมสร หรอืการจดัเลีย้งตามประเพณ ีหรอืสถานศกึษาทีส่อน 
การผสมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาต ิ 
สถานบีรกิารนำ้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุนำ้มนัเชือ้เพลงิหรอืรา้นคา้ 
ในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการ 
พกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป และสถานทีอ่ืน่ทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด (มาตรา ๓๑) 

๑๓๗
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“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” สินค้าที่ต้องได้รับการควบคุม

หา้มมใิหผู้ใ้ดโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืแสดงชือ่หรอืเครือ่งหมายของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลอ์นัเปน็การอวดอา้งสรรพคณุหรอืชกัจงูใจใหผู้อ้ืน่ดืม่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
การโฆษณาหรอืประชาสมัพนัธใ์ด ๆ  โดยผูผ้ลติใหก้ระทำไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มลูขา่วสาร  
และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์  
เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ 
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการ 
โฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา ๓๒)

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา ยกเวน้การขายในโรงแรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

๓. สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
 นบัแตไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพิม่โทษ 

ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เปน็กฎหมายเฉพาะไดม้ผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๔ กมุภาพนัธ ์
๒๕๕๑ เป็นต้นมา รัฐสามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยสามารถควบคมุการโฆษณาสง่เสรมิการขาย  
จำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเด็ก จำกัดวัน สถานที่จำหน่าย และดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างรุนแรง 
อยา่งไรกต็าม พบวา่การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลย์งัคงประสบกบัสภาพปญัหา 
อยูบ่า้ง โดยสว่นใหญเ่ปน็ปญัหาเกีย่วกบัการบงัคบัใช ้อนัเปน็ปญัหาในทางปฏบิตั ิอาท ิ
พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ กำหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ที ่
มีอำนาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา และม ี
บทกำหนดโทษสำหรับผู้ขับข่ีท่ีฝ่าฝืนคำส่ังไว้ในมาตรา ๑๕๔ ปรับคร้ังละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าได้มีผู้ขับขี่จำนวนมากที่ฝ่าฝืนไม่ยินยอมให้มีการทดสอบ  
หรือมีการกระทำความผิดซ้ำ ๆ โดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ หรือกรณีประกาศ 
สำนกันายกรฐัมนตรเีรือ่งกำหนดวนัหา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้มีการ 
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ยกเว้นการจำหน่ายในโรงแรม  
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น พบว่ามี 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างใช้ข้อยกเว้นนี้เป็นช่องทางในการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าว เป็นต้น

๑๓๘
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 สำหรบัแนวทางพฒันามาตรการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลน์ัน้ ในปจัจบุนั 
มีแนวโน้มที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๒ โดยกำหนด 
บทลงโทษผูข้บัขีท่ีป่ฏเิสธการทดสอบการเมาสรุา โดยใหถ้อืวา่ไดข้บัรถในขณะเมาสรุา  
หรือกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้โดยสารที่ร่วมทางมากับผู้ขับขี่ที่ขับรถในขณะเมาสุรา 
โดยให้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
หรอืกรณเีมาสรุาจากรา้นอาหาร สถานบนัเทงิ เมือ่เกดิอบุตัเิหตแุละสามารถพสิจูนไ์ดว้า่ 
ผู้ก่อเหตุบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ประกอบการ 
มีความผิดเท่ากับผู้ก่อเหตุ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล) นอกจากนี้พบว่า 
มาตรการทางกฎหมายของตา่งประเทศสามารถนำมาเปน็ตวัอยา่งเพือ่พฒันามาตรการ 
ทางกฎหมายของประเทศไทยไดต้วัอยา่งเชน่ การจำกดัความหนาแนน่ของจดุจำหนา่ย  
การกำหนดใหเ้จา้ของสถานบรกิารทีจ่ำหนา่ยเครือ่งดืม่แอลกอฮอลม์หีนา้ทีใ่นการดแูล 
รกัษาความปลอดภยัรอบ ๆ  บรเิวณ การกำหนดบทลงโทษผูข้บัขีข่บัรถในขณะเมาสรุาที่
กระทำความผดิซำ้ โดยจำกดัใบอนญุาตประกอบอาชพีบางประเภท เชน่ ขบัรถนกัเรยีน 
ในเวลาจำกัด การจ่ายเงินบำรุงรักษาถนน และการจำกัดความเร็วในการขับรถ 
ภายหลังการกระทำความผิด เป็นต้น

๔. บทสรุป
 ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะ 

แต่เพียงด้านเดียวนั้นจะไม่สามารถสัมฤทธิผลได้ตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ 
หากแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของ 
จารีตประเพณีและสังคมไทยควบคู่กันไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยจึงจะบังเกิดผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น 
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
และทีส่ำคญัคอืภาคประชาชนซึง่หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่คนไทยทกุคนจะไดต้ระหนกัถงึโทษ
และพษิภยัของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และชว่ยกนัรณรงค ์ปอ้งกนั และควบคมุเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ให้ห่างไกลจากสังคมทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 

๑๓๙

	 เอกสารอ้างอิง
•	บัณฑิต		ศรไพศาล	และจุฑาภรณ์		แก้วมุงคุณ,	การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย,	
	 พิมพ์ครั้งที่	๒	(กรุงเทพฯ	:	ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	(ศวส.)
•	สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	www.thaiantialcohol.com,		

	 	 www.thaiantitobacco.com
•	มูลนิธิเมาไม่ขับ	(Don’t	Drive	Drunk	Foundation)	www.ddd.or.th	
•	สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	www.stopdrink.com	
•	ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา	(ศวส.)	www.cas.or.th

  ๒ ตัวอย่างของกฎหมายจราจรที่จะแก้ไขเพิ่มโทษ ข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ www.ddd.or.th




