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             พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.2551  ไดประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา 
เลม 125/ตอนที่ 33 ก/หนา 34  /เมื่อ13 กุมภาพันธ 2 551  โดยมีเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่เครื่องดืม่แอลกอฮอลไดกอใหเกดิปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว 
อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควร
กําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพ
ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสราง
เสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนกัถึงพิษภยัของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวย
ปองกันเดก็และเยาวชนมใิหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้” 
             กฎหมายฉบับนี้ จึงมีเจตนารมณหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทั้งหมดที่มีการผลิตหรือจําหนายในประเทศไทย โดยกฎหมายฉบับนีไ้ดนิยาม
ความหมายของคําวา เครื่องดืม่แอลกอฮอล ไวดังนี้  
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ยาเสพตดิใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น   
โดยคําวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา นั้น จะตองไปดูในพระราชบัญญัติสุรา ที่บัญญัติวา  
"สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรอืของผสมที่มีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินได
เชนเดยีวกับน้าํสุราหรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลว สามารถดื่ม
กินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา     
            เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือ  สุรา นัน้ ในบานเรามผูีประกอบการที่เปนผูผลิต และ
ผูประกอบการที่เปนผูนําเขา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสุรา อยูหลายบรษิัท  ซ่ึงบริษัทเหลานี้ ตางก็
ประกอบธุรกจิ ในบานเรา เปนเวลาชานาน ไมวาจะเหลา เบียร  สุรา  ช่ือของผูประกอบการ หรือ
เครื่องหมายการคาหรือ ยี่หอของเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ตางก็ติดหูคนไทยมานาน  จนกลายเปนสวน
หนึ่งของชีวิตสังคมไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังปรากฎรายการโทรทัศน   ส่ือวิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ   แมชวงหลังจะไมมีการโฆษณายีห่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเอยถึงนอยลงก็
ตาม แตเมื่อเอยชื่อของผูประกอบธุรกิจเหลานี้  คนสวนใหญก็นาจะยงันึก คิดถึงยีห่อของเครื่องดื่ม



 

แอลกอฮอลเหลานี้ ไดดีอยู ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในบานเราเปนธุรกิจที่ทํากําไร ใหกับ
ผูประกอบการ เปนอยางมาก จนถึงขั้นผูประกอบการบางรายประสงคจะนําธุรกิจของตนเขาตลาด
หลักทรัพยเพือ่ระดมทุนขยายธุรกิจของตนอีก     แนนอนสําหรับสิ่งเหลานี้ยอมถือเปนเรื่องปกติใน
การประกอบธรุกิจ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   ที่ผูประกอบการ ยอมประสงคที่ดําเนินธุรกจิ
เพื่อแสวงหากาํไร   โดยเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  คือ หนึ่งในสินคา ที่ผูประกอบการ นาํมาเสนอขาย
ตอผูบริโภค  โดยมีกําไรจากการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล   เปนสิ่งที่จูงใจใหแกผูประกอบการ
อยากผลิตหรือนําเขามาจําหนาย  แนนอน  ถาเปนธุรกิจ  ที่จําหนายสินคาประเภทอื่นๆหรือ
ใหบริการ ในลักษณะอื่นๆ  การประกอบธรุกิจ ของผูประกอบการ ยอมถือวาเปนสิทธิหรือเสรีภาพ
ของเขา  เวนเสียแตวาผูประกอบการรายนัน้  จะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ก็ไดบัญญัติไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ  และการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม  บุคคลในที่นี้ยอมหมายถึง ผูประกอบการ ที่เปนทั้งบุคคลธรรมดา และนติิ
บุคคลดวย     แตเนื่องจากชวงเวลาที่ผานมา เราจะเห็นไดวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น กอใหเกดิ
ปญหาดานสุขภาพ แกผูดื่ม  ตลอดไปจนถงึครอบครัว  และผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จนมึนเมาบาง
ราย ก็ไปกอใหเกิดอุบัตเิหตบุนทองถนน  หรือปญหาอาชญากรรม จากการไปขโมยทรัพยสินเพื่อ
หาเงินมาเสพเครื่องดื่มเหลานี้  ซ่ึงปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ  เปนอยางมาก   การแกไขปญหาอันเกิดจากเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  ที่ปลายทางของปญหา 
อาจจะเปนการสายเกินแก   ฉะนั้นการจัดการกับปญหาจึงควรเริ่มตนจาก การตองจาํกัดสิทธิและ
เสรีภาพของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมดเปนอันดับแรก เพื่อเปนการ
แกไขปญหาตัง้แตตนทาง ซ่ึงในรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสองก็เปดชองใหทําได  เชน  การหาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในสถานที่หรือบริเวณที่กําหนด  หามจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอล
แกบุคคลบางประเภท  การจํากัดวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล   ฯลฯ   ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็คือมาตรการ
ที่อยูในกฎหมายควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอลนั่นเอง   สําหรับผูประกอบการแลวไมวาจะเปนผูผลิต 
หรือผูนําเขา  หรือจะเปนผูประกอบการประเภทใหบริการ เชนสถานบันเทิง  รานอาหาร  หรือ
โรงแรมทั้งหลาย ยอมจะตองไดรับผลกระทบจากกฎหมายควบคุมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางหลีกเลี่ยงไมได หรือในอีกแงมุมหนึ่ง  ผูประกอบการเหลานี้จะตองเสียผลประโยชนของตน 
จากการมาตรการทางกฎหมายที่อยูในกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะผูประกอบการ
เหลานี้ ไมสามารถทํามาคาขาย ไดอยางสะดวกเชนในอดีต   จึงไมใชเรื่องที่นาแปลกใจเลย ดังที่
ปรากฎเปนขาววา มาตรการหามขายเหลา เบียร ชวงเทศกาลสงกรานต  มีผูประกอบการ บางรายที่
เกี่ยวของกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมเหน็ดวย บอกจะกระทบการทองเที่ยวบาง   กลัวคนไมมา
เที่ยว บางรายคิดมาก ถึงขั้นบอกวา ถามีมาตรการนี้ ทําใหนักทองเทีย่วหมดสนุก เพราะดื่มเหลา
เบียรไมได (ทาํใหนาสงสัยวา นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาบานเรา เปนนกัทองเที่ยวแบบนักดื่ม



 

ทั้งหมดเลยหรอื) บางก็บอกวา  ตอนนี้ธุรกิจแยอยูแลว  ยังมีมาตรการเชนนี้มาซ้ําเติมอีก    บางรายก็
บอกวาเปนมาตรการที่แกไมตรงจุด  บางรายก็เสนอวาใหตั้งดานตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลไม
ดีกวาหรือ  ซ่ึงถาเปนผูประกอบการรายที่เสนอใหตั้งดานตรวจวัดปรมิาณแอลกอฮอล นั้น ใน
ความรูสึกแลวดูเหมือนจะเหน็แกประโยชนของตนเองมาก  อยางชัดแจง เสมือนหนึง่วาขอให
ตนเองขายของไดกําไร  ถามีปญหาอะไร ก็ใหคนอื่นรับผิดชอบแกไขไป  อยามายุงกับตน   ทั้งๆที่
ตนมีสวนชวยสังคมแกไขปญหาไดแตแรก โดยไมตองเสียเวลาไปทํา CSR แตกไ็มอยากทํา เพราะ
ทําแลวตนก็เสยีผลประโยชน   และไมอยากเอยเรื่องที่ตนเองเสียประโยชน  โดยใชขออางเรื่อง
กระทบเศรษฐกิจบังหนาแทนในการคัดคานมาตรการนี้  ทั้งๆที่อันที่จริงแลว ผูประกอบการเหลานี้
นาจะคดิไดวา  ถาคนเมาที่ออกจากสถานบนัเทิง รานอาหารแลว ไปกออุบัติเหตุ กอนถึงดานตรวจ
จะทําอยางไร  จะใหตั้งดานตรวจ  หนาสถานบันเทิงหรือที่เที่ยวทกุแหงเลยหรือ  กําลังเจาหนาที่ จะ
มีพอใหทําเชนนั้นไดหรือไม เปนปญหาที่ตองนํามาคิดและพิจารณาประกอบดวย       
             ทายสุดนี้มาตรการหามขายเหลา เบยีร ชวงเทศกาลสงกรานต  ควรจะมหีรือไมนั้น กอนอ่ืน
จะตองทําความเขาใจกอนวา  กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  เปนกฎหมายเอกชน หรือ
กฎหมายมหาชน    ถาเปนกฎหมายเอกชน วัตถุประสงคของกฎหมาย ก็มักจะเปนไปเพื่อประโยชน
สวนตัวของเอกชนเปนที่ตั้ง เพราะเมื่อเปนเรื่องของเอกชนก็ตองใหเอกชนวากนัเอาเอง  ในขณะที่
กฎหมายมหาชน วัตถุประสงค จะเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) เปนสําคัญ   
สําหรับกฎหมายควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล สามารถตอบไดโดยทนัทีวา เปนกฎหมายมหาชน
อยางชัดแจง เพราะโดยเนื้อหาของตัวกฎหมายอันเปนเรื่องที่รัฐตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล   มีมาตรการควบคุมการจําหนายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯลฯ  กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อประโยชนแกประชาชนโดยสวนใหญ  
ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากที่กฎหมายฉบับนี้จะทําใหผูประกอบการเพียงกลุมเล็กๆกลุมหนึ่งได
ประโยชนเทาๆกับที่ประชาชนทั้งหลายสวนใหญของประเทศนี้ไดประโยชน  ในเวลาเดียวกันได 
เพราะโดยเนื้อแทของกฎหมายควบคุมเครือ่งดื่มแอล กอฮอลมิใชกฎหมายสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะชื่อกฎหมายบงบอกอยูแลววา มนัคือการควบคุม    ผลประโยชน
ของเอกชน หรือผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง จะวดัชั่งไดเทากับผลประโยชนของสาธารณะ
หรือไมนั้น   หรือผลประโยชนสาธารณะ ยอมมาเหนือกวาผลประโยชนของเอกชนเสมอไป 
หรือไมนั้น หรือภาษีอากรทีรั่ฐไดจากธุรกจิเครื่องดื่มแอลกอฮอล มากพอหรือ จะคุมคาพอกับ
อนาคตของเดก็หรือเยาวชนที่เสียไปเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไมนั้น จึงคงตองฝากเปน
คําถามเพื่อใหผูคนในสังคมไทยชวยกนัขบคิดเพื่อคนหาคําตอบที่จริงใจใหกับเด็กหรือเยาวชนอนั
เปนอนาคตของชาติไทยเรากนัตอไป 
 
 


