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การสังเคราะห์มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
The Synthesis of Limiting Alcohol Drinking Access in the Group of ASEAN Countries

อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์1 สุกัลยา คงประดิษฐ์2 จินดา ธำรงอาจริยกุล3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามาตรการเชิงนโยบายในการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และ 2) เปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายในการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอาศัยการวิจัยเอกสาร ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัด
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.
ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมาตรการการ
จำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบด้วย 1) การควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ 2) การควบคุมการนำเข้า
3) มาตรการทางภาษี 4) การควบคุมความปลอดภัยในผู้บริโภค 5) การจำกัดอายุผู้บริโภค 6) การควบคุมการค้าปลีก
7) การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ 8) การควบคุมการโฆษณา และ 9) การควบคุมเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละประเทศได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละประเทศ ส่งผล
ให้ความเข้มงวดในการกำหนดนโยบายตามมาตรการมีความแตกต่างกัน
คำสำคัญ : อาเซียน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Abstract
The aims of this research were to study of the policy measurement to limit an alcohol drinking
access in the group of ASEAN countries and to compare the policy measurement to limit an alcohol
drinking access in the group of ASEAN countries. The research employed qualitative paradigms. It was
a documentary research studying related information about measurement of limiting an alcohol
drinking access in the group of ASEAN countries including 10 countries were Brunei, Cambodia,
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The research result
demonstrated that the group of ASEAN countries had the measurement of limiting an alcohol drinking
access including the foreign investment controlling, the import controlling, the tax measurement, the
consumer safety controlling, the age limitation, the retailing controlling, the driver drinking controlling,
the advertising controlling and the area controlling. Nevertheless, the ten ASEAN countries had the
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measurements employed in individual country. These measurements were adjusted to suit for its
environment and context. These affected the differences of the extreme of the policy formation.
Keyword: ASEAN, Alcohol Drinking, Measurement, Alcohol drinking consumption
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1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย
ในสั งคมของทุ ก ๆ ประเทศต่ างรั บรู ้ก ันเป็น
อย่างดีว่าการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผล
กระทบเชิงลบในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ศี ลธรรมอั นดี ของประชาชน ซึ ่ งเป็ นสาเหตุ สำคั ญของ
ปัญหาต่าง ๆ จึงทำให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาควบคุม อย่างไรก็ตาม การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงดำเนินอยู่ภายใต้มาตรการที่แต่
ละประเทศกำหนดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ และ
ลดปริมาณการดื่มของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เดิม (นพพล วิทย์
วรพงศ์ และคณะ, 2559) โดยมาตรการในการควบคุม
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ม ี ท ั ้ ม าตรการความร่ ว มมื อ
(Voluntary Measure) ซึ่งเป็นมาตรการที่มิได้มีผลบังคับ
เป็นกฎหมาย แต่เป็นมาตรการของภาคประชาชนสร้ าง
ขึ้นมาควบคุมโดยให้ประชาชนปฏิบัติตามโดยใจสมั คร
มาตรการประเภทนี้ได้แก่ การรณรงค์ในท้องถิ่น หรือการ
จั ดกิ จกรรมลดการบริ โภคแอลกอฮอล์ เป็ นต้ น ส่ วน
มาตรการในการควบคุมอีกรูปแบบหนึ่งคือมาตรการทาง
กฎหมาย (Mandatory Measure) ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐ
ใช้ออกกฎหมายหรือนโยบายในการควบคุมการดื่มอย่าง
เป็นรูปธรรม และอาจมุ่งจำกัดการเข้าถึงของประชาชนทุก
คนในสังคมหรือกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
สำหรับประเทศไทยมีมาตรการใน
การควบคุ มการบริ โภคเครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์ มาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยมี

การออกกฎหมายเรื่องน้ำสุรา พ.ศ. 2329 ด้วยการห้าม
ราษฎรต้มกลั่นสุราโดยมิได้รับอนุญาต (บัณฑิต ศรไพศาล
และคณะ, 2548) จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย
เฉพาะเพื ่ อ การควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ คื อ
“พระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551” ซึ่งได้กำหนดมาตรการการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในหลายลักษณะ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้
เข้ าเป็ นส่ วนหนึ ่ งของสมาคมประชาชาติ แห่ งเอเชี ย
ตะวั นออกเฉี ยงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations: ASEAN) อย่ างเต็ มตั วเมื ่ อ พ.ศ.2558 ซึ ่ งมี
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์
เมี ยนมา สปป.ลาว เวี ยดนาม กั มพู ชา อิ นโดนิ เซี ย
บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยมีหลักความร่วมมือใน 3 เรื่องคือ
ประชาคมการเมื องและความมั ่ นคงอาเซี ยน(ASEAN
Political -Security Community:APSC) ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community:
AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio- Cultural Community: ASCC) ( ป ร ะ ภ ั ส ส ร์
เทพชาตรี, 2554)
ในความร่ วมมื อในด้ านสุ ดท้ ายคื อประชาคม
สั งคมและวั ฒนธรรมอาเซี ยนนี ้ ม ี ความเกี ่ ยวข้ อ งกั บ
มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน กล่าวคือกรอบความร่วมมือประชาคม
สั งคมและวั ฒนธรรมได้ กำหนดความร่ วมมื อระหว่ าง
ประเทศสมาชิกในหลาย ๆ ด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือการ
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คุ้มครองและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการ
รักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ การปลอดจากยา
เสพติด และการเป็นประชาคมที่มีความปลอดภัยยิ่ งขึ้น
นอกจากนี ้ ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมยั ง ให้
ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริมโอกาส
อย่างเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการ
ดำรงชี ว ิ ตสำหรั บสตรี เยาวชน ผู ้ ส ู งอายุ และผู ้ พ ิ การ
(ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554) โดยในปัจจุบันประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ยังมิได้กล่าวถึงหรือมีความ
ร่วมมือเพื่อควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่
อย่างใด
จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ และผลกระทบในประเทศไทย พ.ศ. 2556
(ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556) แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ม ี ความสั มพั นธ์ ก ั บปั ญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัวไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักคื อสตรีและ
เยาวชน ส่งผลทำให้ระดับคุณภาพชีวิตตกต่ำลง สอดคล้อง
กั บสถิ ต ิ ของผู ้ หญิ งและเด็ กที ่ ถ ูกระทำความรุ นแรงใน
ครอบครัวของบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งพบว่าร้อยละ 89 ของผู้ที่
กระทำความรุนแรงกับสตรีและเด็กคือสามี และปัจจัยที่
นำไปสู ่ ความรุ นแรงต่ อสตรี และเด็ กคื อ การบริ โ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ,
2553) จากข้ อมู ลดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่ าเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เป็ นปั จจั ยสำคั ญในการก่ อให้ เกิ ดปั ญหา
ด้านสังคมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคนทุกระดับ ดังนั้น
หน่ วยงานของรั ฐในประเทศต่ าง ๆ จึ งมี มาตรการเพื่อ
จำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียนย่อมมีมาตรการเหล่านี้อย่างแน่นอน เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น ประชาคมสั งคมและ
วัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASCC)
การวิจัยในครั้งนีจ้ ึงนำไปสู่องค์ความรู้ที่แสดงให้
เห็นว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมาตรการการจำกัด
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร อันอาจจะนำไปสู่
การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของประเทศไทยให้เกิดความทันสมัยและสอดคล้องต่อ
การเป็นหนึ่งในบริบทของประชาคมอาเซียน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษามาตรการเชิงนโยบายในการ
จำกัดการเข้าถึ งเครื่ องดื ่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบมาตรการเชิงนโยบายใน
การจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

2. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือดำเนินการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการเชิงนโยบาย
ในการจำกั ดการเข้ าถึ งเครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์ ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยน ซึ่งได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนี เซี ย
สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวี ยดนาม ในส่ วนของการสั งเคราะห์ มาตรการ
การควบคุ ม การเข้ า ถึ งเครื ่ องดื ่ ม แอลกอฮอล์
จะประกอบด้วย 9 มาตรการคือ การควบคุมการลงทุ น
จากต่างชาติ การควบคุมการนำเข้า มาตรการทางภาษี
การควบคุ มความปลอดภั ยในผู ้บริ โภค การจำกั ดอายุ
ผู ้ บริ โภค การควบคุ มการค้ าปลี ก การควบคุ มการดื่ ม
ในขณะขั บขี่ การควบคุ มการโฆษณา และการควบคุ ม
เชิงพื้นที่ โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559
– 31 ก.ค. 2560

3. สรุปผลการวิจัย
มาตรการเชิงนโยบายในการจำกัดการเข้าถึง
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ประกอบด้วย 9 มาตรการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1) การควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับได้ว่า
เป็นวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
ยาวนาน โดยอาจกล่ าวได้อ ี ก นัย หนึ ่ งว่ าการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ผสมผสานกับวิถี ชี วิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่บริเวณนี้ จนไม่สามารถ
แยกออกจากสังคมได้ ดังนั้น ประเทศส่วนใหญ่จึงยอม
ให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ อย่างไรก็ตาม
หากรั ฐ บาลยิ น ยอมให้ ม ี ก ารบริ โ ภคเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์โดยปราศจากการควบคุมด้านการลงทุน
ธุรกิจจากต่างชาติแล้ว อาจส่งผลเสียต่อประเทศนั้นคือ
จำนวนผู ้ บ ริ โ ภคเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ เ พิ ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และประเทศ
อาจเสียดุลทางการค้าเนื่องจากการนำเข้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จากต่างชาติโดยปราศจากมาตรทางภาษี
มาตรการควบคุมการลงทุนจากต่างชาติจึงเป็น
มาตรการที่เลือกใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยเช่ นกัน
โดยแต่ละประเทศมีวิธีการที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
มาเลเซียจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า The Confederation of
Malaysian Brewers Berhad (CMBB) เพื ่ อควบคุ มการ
ลงทุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างชาติ ส่งผลให้ธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างชาติของมาเลเซียถูกจำกัดแค่
เพียง 2 บริษัทเท่านั้น คล้ายคลึงกับอินโดนิเซียที่จำกัด
การลงทุนจากบริษัทต่างชาติ โดยจะอนุญาตให้ต่างชาติ
เข้ามาลงทุนได้โดยกำหนดให้ให้ต้องขึ้นทะเบียน IT-MB
กับกรมการค้าต่างประเทศของอินโดยนิเซีย อย่างไรก็ตาม
อาจสังเกตได้ว่ารัฐบาลในประเทศกลุ่มอาเซียนอื่น ๆ ยังคง
ไม่มีมาตรการควบคุมการลงทุนจากบริษัทต่างชาติอย่าง
ชัดเจนนัก
3.2) การควบคุมการนำเข้า
สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ส่วนใหญ่
การนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะเพื่อการบริโภค
ในประเทศ และเพื่อการบริโภคส่วนตัวส่ว นใหญ่ จ ะ
ได้ ร ั บ การยกเว้ น ซึ ่ ง จะพิ จ ารณาจากการนำเข้ า ใน
ปริมาณที่เหมาะสม เช่น ในบรูไนอนุญาตให้นำเข้าได้

ครั้งละไม่เกินกว่า 2 ขวดหรือหากเป็นกระป๋องสามารถ
นำเข้ามาได้ไม่เกิน 12 กระป๋อง และการนำเข้ามาแต่
ละครั้ งต้ องไม่ น ้อ ยกว่ า 48 ชั ่ ว โมงหรื อ 2 วั น จึ งจะ
สามารถนำเข้ า มาใหม่ ได้ อ ี ก (Laws of Brunei,
Chapter 37 Excise) เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ที่อนุญาต
ให้นำเข้ามาได้โดยไม่เสียภาษีในปริมาณไม่เกิน 2 ขวด
หรื อ ไม่ เ กิ น กว่ า 1 ลิ ต ร มาตรการของบางประเทศ
ควบคุมโดยการใช้ใบอนุญาตเช่น สปป.ลาว กำหนดให้
นิติบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้น ส่วน
ประเทศไทยการนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายต้องเสียภาษี
ศุลกากรและต้องยื่นใบอนุญาตด้วย
3.3) มาตรการทางภาษี
ประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ยนจะมี ระบบภาษีที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ กลไกราคาสิ น ค้ า ทั ่ ว ไป มี อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น
4 ประเภทคือ ภาษีสรรพมิต ภาษีศุลกากรหรือภาษี
นำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added Tax) และภาษี
ประเภทอื่น ๆ ซึ่งสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นภาษีที่
รั ฐ บาลในแต่ ล ะประเทศเรี ย กเก็ บ จากประชาชนใน
สินค้าและบริการทุกประเภทอยู่แล้ว จึงไม่อาจจะนับ
รวมเป็ น มาตรการหนึ ่ ง ในการควบคุ ม การเข้ า ถึ ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ดังนั้นมาตรการทางภาษีที่
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศ
อาเซียน สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้
1) ภาษี สรรพสามิ ต เป็ นภาษี ท ี ่ จ ั ดเก็ บจาก
ผู ้ ผลิ ตหรื อจั ดจำหน่ ายเครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์ โดยตรง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่รัฐไม่อนุญาตให้จัดจำหน่ายคือ
บรูไนจึงไม่มีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ ในขณะที่ประเทศ
อื่น ๆ มีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ โดยมีวิธีการกำหนด
อัตราภาษี วิธีการคำนวณและการจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน
บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์
กำหนดอัตราภาษีเป็นจำนวนเงินตามชนิดของเครื่องดื่ม
ขณะที่อีกหลายประเทศกำหนดอัตราภาษีเป็นร้อยละตาม
มูลค่าเครื่องดื่ม เช่น กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม
สำหรับประเทศไทยกำหนดอัตราภาษีด้วยการจัดเก็บเป็น
จำนวนเงินตามปริมาณและอัตราร้อยละตามมูลค่า
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2) ภาษีศุลกากร หรือภาษีนำเข้ าเป็ นภาษี ที่
จัดเก็บเฉพาะสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น
กลไกในการปกป้องอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศ จนกลายเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าจากต่างประเทศด้วย
3) ภาษี อ ื ่ น ๆ ซึ ่ งเป็ นมาตรการของแต่ ละ
ประเทศที่ต้องการเรียกเก็บจากผู้บริโภค โดยมีการเรียก
ภาษีชนิดนี้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น มาเลเซีย
เรียกภาษีประเภทนี้ว่า ภาษีสินค้าและบริการ (Goods
and Services Tax: GST) กัมพูชาเรียกว่าภาษีเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ (Public Lighting Tax: PLT) ในขณะ
ที่เวียดนามเรียกภาษีประเภทนี้ว่าภาษีการบริโภคสินค้า
พิเศษ (Special Consumption Tax)
3.4) การควบคุมความปลอดภัยในผู้บริโภค
รัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนหนึ่ง มัก
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อเข้ามาดูแลให้การคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะ เช่น ประเทศมาเลเซียจัดตั้ง
หน่วยงานที่ชื่อว่า The Confederation of Malaysian
Brewers Berhad ( CMBB) ท ี ่ ค ่ อ ย ด ู แ ล แ ล ะ ใ ห้
ใบอนุญาตแก่ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Cheang
M.,2015) ประเทศสิงคโปร์จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (Health Promotion Board:
HPB) เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ให้ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และประเทศไทยที่จัดตั้งคณะกรรมการ
ควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ เพื ่ อ กำกั บ งานด้ า น
นโยบายการควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ รวมทั้ ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ให้แก่เยาวชนและประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังมีบาง
ประเทศที่ยังคงไม่มีหน่วยงานหลักขึ้นมารับผิดชอบใน
การควบคุ ม ความปลอดภั ย ในผู ้ บ ริ โ ภคเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะเรื่อง และบางประเทศอยู่
ระหว่ า งการพั ฒ นาให้ ม ี ห น่ ว ยงานเฉพาะด้ า นการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น กัมพูชาที่อยู่ระหว่าง
การจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า The National Center
for Health Promotion (NCHP) เป็นต้น

3.5) การจำกัดอายุผู้บริโภค
หลายประเทศในอาเซียนใช้มาตรการจำกัดอายุ
ของผู ้ บริ โภคเพื ่ อป้ องกั นมิ ให้ เด็ กและเยาวชนเข้ าถึ ง
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวัยอันควร กล่าวคือ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กและเยาวชนจะ
ส่งผลกระทบต่อสมองและสุขภาพได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในขณะขับขี่
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น จะเห็น
ได้จากมาตรการจำกัดอายุและการควบคุมการดื่มในขณะ
ขับขี่ มักจะเป็นมาตรการที่ออกมาควบคู่กันเสมอ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะกำหนดอายุขั้นต่ำในการบริโภคอยู่ที่ 18 ปี และ
หลายประเทศที่อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนด
อายุขั้นต่ำของผู้ ดื่มอยู่ที่ 21 ปี เช่น มาเลเซีย กัมพูชา
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บางประเทศยังไม่มีการกำหนดอายุ
ขั้นต่ำของผู้บริโภคคือเมียนมา
ตารางที่ 1 การจำกัดอายุผู้บริโภค
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา

อินโดนิเซีย

สปป. ลาว

มาเลเซีย

เมียนมา
ฟิลิปปินส์

การจำกัดอายุผู้บริโภค
กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริโภคที่ 17 ปี และ
ต้องไม่ใช่มุสลิม (Jonny Blair, 2013)
อยู ่ ร ะหว่ า งการออกนโยบายแอลกอฮอล์
แห่งชาติ (The National Alcohol Policy
Act) ซึ ่ ง จะกำหนดอายุ ข ั ้ น ต่ ำ ที ่ 21 ปี
(Sovuthy, K.,2015)
อนุญาตให้จำหน่ายเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21
ปีข ึ้นไป และต้อ งจำหน่า ยในพื้ น ที่ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต (The Presidential Regulation
No. 20/2014)
กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริโภคที่ 18 ปี(Law
on the Protection of the Rights and
Interests of Children 2006)
กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริโภคที่ 18 ปี และ
อยู่ระหว่างการปรับเปลีย่ นอายุขั้นต่ำที่ 21 ปี
(Fazleena Aziz, 2016)
ยังไม่มีกฎหมายจำกัดอายุผู้บริโภคอย่าง
ชัดเจน (WHO, 2014)
กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริโภคที่ 18 ปี
(Anti-Underage Drinking Act 2013)
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ประเทศ
สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม

การจำกัดอายุผู้บริโภค
กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้บริโภคที่ 18 ปี
(Customs (Liquors Licensing)
Regulations Revised Edition 2009)
จำกัดอายุของผู้ซื้อไม่ต่ำกว่า 20 ปี (พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551)
และห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
ซื้อ ขาย บริโภค และห้ามเข้าไปยังพื้นทีด่ ื่ม
(พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546)
กำหนดอายุขั้นต่ำผู้ซื้อเบียร์ ไวน์ และสุรา
กลั่นทั้งการนั่งดื่มในร้านและซื้อกลับบ้านไว้ที่
18 ปี (WHO, 2014)

3.6) การควบคุมการค้าปลีก
ร้านค้าปลีกถื อได้ ว่ าเป็น ช่อ งทางสำคั ญ ที่
ผู้บริโภคสามารถจะเข้าถึงสินค้าได้ง่ายที่สุด กล่าวคือ
หากยิ ่ ง เอื ้ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด จำหน่ า ยเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มากยิ่งเท่าใด ยิ่งทำให้ปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นหลาย
ประเทศจึงวางมาตรการเพื่อควบคุมร้านค้าปลีก ซึ่ง
รวมถึงการจำกัดจำนวนร้า นค้า ปลีก เวลาในการจัด
จำหน่าย วันจำหน่าย กำหนดพื้นที่จำหน่าย หรือแม้แต่
การสงวนอาชีพการค้าปลีกไว้เฉพาะพลเมืองในประเทศ
เช่น สปป.ลาว เป็นต้น

ประเทศ

สปป. ลาว

มาเลเซีย

เมียนมา

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

ไทย

ตารางที่ 2 การควบคุมการค้าปลีก
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา

อินโดนิเซีย

การควบคุมการค้าปลีก
ห้ามจำหน่ายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
อย่างเด็ดขาด
อยู่ระหว่างการออกกฎหมายเพือ่ ควบคุมการค้า
ปลีก เช่น ห้ามจำหน่ายระหว่างเวลา 24.006.00 น. การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
พื้นที่สาธารณะ (Sovuthy, K.,2015)
The Presidential Regulation No.74/
2013 กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กลุ่ม A ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่
เกินร้อยละ 5 ยกเว้นในพื้นที่เกาะบาหลี และ
ในเมืองใหญ่ เช่น จาการ์ตา สุราบาญา จะ

เวียดนาม

การควบคุมการค้าปลีก
อนุญาตให้จำหน่ายได้แต่ต้องเสียภาษีในอัตรา
สูง และThe Presidential Regulation No.
20/2014 กำหนดการจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจะ
ทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
การค้าปลีกถูกสงวนไว้เฉพาะคนลาว
(Notification regarding Reserved
Activities for Lao Nationals No.0369
/MOIC.DGI)
กำหนดให้ร้านค้าปลีกต้องมีใบอนุญาตจำหน่าย
ก่อนจึงจะจำหน่ายได้ (Malaysia's 1976
Excise Act)
รัฐบาลพม่าควบคุมเฉพาะร้านค้าปลีกทีน่ ำเข้า
แอลกอฮอล์มาจากต่างประเทศ (Mon, K. H.,
2010)
การค้าปลีกต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และ
ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ชลธาร วิศรุตวงศ์
และคณะ,2554)
การปลีกถูกควบคุมโดย Liquor Control
(Supply and Consumption) Act 2015 ซึ่ง
กำหนดมาตรการการค้าปลีก เช่น ช่วงเวลาการ
จัดจำหน่าย เป็นต้น
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลา
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 โดย
อนุญาตให้จำหน่ายได้ใน 2 ช่วงเวลาคือระหว่าง
เวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น.
ห้ามจำหน่ายในวันสำคัญทางศาสนา และห้าม
จำหน่ายหลังเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง
จนถึงวันหลังเลือกตั้ง (พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550)
ผู้ค้าปลีกต้องขึ้นทะเบียนก่อนจำหน่ายและมี
เงื่อนไขในการจำหน่ายเช่น ต้องมีพื้นที่จัดเก็บ
เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 150 ตรม.
( Government Decree No.94/2012/ND CP on Liquor Production and Trading)

3.7) การควบคุมการดื่มในขณะขับขี่
การควบคุมระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
(Blood Alcohol Concentration: BAC) นั บ ว่ าเป็น
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วิธีการหลักในการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อเป็นการตรวจสอบผู้ขับขี่ว่ามีสติ
และการรั บรู ้เ พี ยงพอที ่จ ะขั บ ขี ่ย านพาหนะให้ไปถึง
จุดหมายด้วยความปลอดภัยได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งหาก
ตรวจพบว่ า ผู ้ ข ั บ ขี ่ ม ี ค ่ า BAC เกิ น กว่ า ที ่ ก ำหนด
เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศมักจะควบคุมตัวไว้เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ที่อาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บ
หรื อ สู ญ เสี ย ชี ว ิ ต ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ในประเทศกลุ่ ม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศนี้ พบว่ามี เพียงประเทศอินโด
นิ เ ซี ย เท่ านั ้ น ที่ ย ั งไม่ ม ี ก ฎหมายเพื ่ อ ควบคุมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ ซึ่งรัฐบาลอินโดนิเซีย
อยู่ ร ะหว่ า งการร่ า งกฎหมายเพื ่ อ ควบคุ ม การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่
ตารางที่ 3 การควบคุมการดื่มในขณะขับขี่
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา

อินโดนิเซีย

สปป. ลาว
มาเลเซีย

พม่า

การควบคุมการดื่มในขณะขับขี่
กำหนดให้ผู้ที่ขับขี่มีค่า BAC ไม่เกิน 80 mg%
(WHO, 2014)
กำหนดให้ผู้ที่ขับขี่มีค่า BAC ไม่เกิน 50 mg%
และห้ามผู้ที่มีอายุตำ่ กว่า 21 ปี ดื่มในขณะขับขี่
ยานพาหนะด้วย (The Cambodia Land
Traffic Law 2010)
ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการดื่มในขณะขับขี่แต่
มีคำแนะนำจากภาครัฐว่าไม่ควรมีระดับ
แอลกอฮอล์ในร่างกายในขับขี่รถสาธารณะ
(ASEAN Secretariat, 2016)
กำหนดให้ผู้ที่ขับขี่มี BAC ไม่เกิน 80 mg%
(WHO, 2014)
กำหนดให้ผู้ขับขี่มีค่า BAC ไม่เกิน 80 mg%
ซึ่งหากฝ่าฝืนจะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ใน
ความผิดครั้งแรก และหากกระทำความผิดใน
ครั้งต่อไปอาจถูกปรับเป็นเงิน 2,000 ริงกิต
หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
(David H Jernigan; Saroja K Indran,1997)
กำหนดให้ผู้ขับขี่มี ค่า BAC ไม่ เกิน 70 mg%
หากฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับและถูกยึดใบอนุญาต
ขับขี่ รวมทั้งยังห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะด้วย
(WHO, 2014)

ประเทศ
ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

ไทย

การควบคุมการดื่มในขณะขับขี่
The Implementing Rules and
Regulations Republic Act No. 1 0 5 8 6
กำหนดค่า BAC ของผู้ขับขี่ใน 2 กลุ่มคื อ (1)
ค่า BAC ไม่เกิน 50 mg% สำหรับรถส่วนบุคคล
และ (2) ค่ า BAC ไม่ เ กิ น 0 mg% สำหรั บ
รถบรรทุกและรถสาธารณะ สำหรับบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนมีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้ฝ่าฝืนแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับ 20,000 - 80,000 เปโซ และยึดใบขับขี่
12 เดือน
2) ผู ้ ฝ ่ า ฝื น และทำให้ เ กิ ด การบาดเจ็บ จะถู ก
ลงโทษตามกฎหมายอาญา และปรับ 100,000
- 200,000 เปโซ และยึดใบขับขี่ 12 เดือน
3) ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนและทำให้ ผู้อื่นเสียชีวิตจะถูก
ลงโทษตามกฎหมายอาญา ปรั บ 300,000 500,000 เปโซ และยึดใบขับขี่ 12 เดือน
กำหนดให้ผู้ข ับ ขี่ต้อ งมี ค่า แอลกอฮอล์ ใ นลม
หายใจไม่เกิน 35 ไมโครกรัมเปอร์เซ็นต์ (µg)
และกำหนดค่า BAC ไม่เกิน 80 mg% สำหรับ
ความผิ ด ครั ้ ง แรกจะถู ก ปรั บ 1,000 -5,000
SGD หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หากมีความผิด
ครั้งที่สองจะถูกปรับ 3,000 -10,000 SGD หรือ
จำคุกไม่เกิน 12 เดือน และยึดใบอนุญาตขับขี่
12 เดือน สำหรับความผิดครั้งที่ สามผู้กระทำ
ผิดจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ และ
ปรับเป็นเงิน 30,000 SGD (Road Traffic Act
2004)
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 กำหนดค่า
BAC ไว้ ค ื อ (1) ค่ า BAC ไม่ เ กิ น 50 mg%
สำหรับรถส่วนบุคคล (2) ค่า BAC ไม่เกิน 20
mg% สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถ ึง 20 ปี และ (3)
ค่ า BAC ไม่ เ กิ น 20 mg% สำหรั บ ผู ้ ท ี ่ ไ ม่ มี
ใบอนุญาตขับขี่หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ขับขี่ชั่วคราว นอกจากนี้ พรบ. การจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 กำหนดโทษเบื ้ อ งต้ น ของ
ความผิดจากมึนเมาสุราขณะขับขี่พาหนะ คือ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000
บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และสั่งพักใช้ใบอนุญาต
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การควบคุมการดื่มในขณะขับขี่
ขั บ ขี ่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 6 เดื อ นหรื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตขับขี่ รวมทั้งการยึดรถในชั้นศาล ไม่
เกิน 7 วัน
Government Decree No. 46/2016/NDCP on Administrative Penalties for
Road Traffic Offences and Rail
Transport Offences กำหนดบทลงโทษคือ
(1) ผู้มคี ่า BAC น้อยกว่า 50 mg% จะถูกปรับ
2–3 ล้านดง (2) ผู้มีค่า BAC ระหว่าง 50-80
mg% จะถูกปรับ 7-8 ล้านดง และ (3) ผู้มีค่า
BAC ที่เกินกว่า 80 mg% จะถูกปรับ 16-18
ล้านดง และอาจถูกยึดใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา
22-24 เดือน

3.8) การควบคุมการโฆษณา
มาตรการควบคุ ม การโฆษณาเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับบริบทด้านวัฒนธรรม สังคม รวมทั้งการเป็น
เจ้าของกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐ และการ
คำนึงถึงผลกระทบด้า นสุ ขภาพของประชาชน ทั้ งนี้
สามารถจั ดกลุ ่ ม ประเทศตามมาตรการควบคุมการ
โฆษณาที่คล้ายกันได้ดังนี้
1) กลุ่มประเทศที่ห้ามการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีพลเมืองส่วนใหญ่
นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ซึ ่ ง การบริ โ ภคเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ เ ป็ น สิ ่ ง ต้ อ งห้ า มอย่ า งเด็ ด ขาด ความ
เข้มแข็งของสังคมมุสลิม ในกลุ ่มประเทศเหล่า นี ้ เ ป็ น
ปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลออกข้อห้ามการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อทุกประเภท
2) กลุ่มประเทศที่เข้มงวดเรื่องการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ไทย และสปป.ลาว ซึ่งเป็น
สังคมที่มีพลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุ ทธ และมี
อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร
ค่อนข้างสูง รัฐบาลประเทศเหล่านี้จึงพยายามควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภค
ด้วยการออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
การเฉพาะ
3) กลุ ่ ม ประเทศที ่ ใ ช้ จ รรยาบรรณในการ
โฆษณาเป็นกลไกควบคุ มการโฆษณา ได้แก่ สิงคโปร์
และฟิลิปปินส์ ทั้งสองประเทศยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่การ
โฆษณาดำเนินไปภายใต้ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสมาคมนักโฆษณาแห่งประเทศนั้น ๆ
4) กลุ ่ ม ประเทศที ่ ย ั ง ไม่ เ ข้ ม งวดเรื ่ อ งการ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ กัมพูชา
เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งทั้งเมียนมาและเวียดนามยัง
ไม่ ม ี ม าตรการหรื อ หน่ ว ยงานควบคุ ม โดยเฉพาะ
ประกอบกับวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่มีมายาวนานและเข้มแข็งกว่ากลไกทางศาสนา ทำให้
แทบจะไม่ ม ี ม าตรการควบคุ มการโฆษณาเครื ่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
ตารางที่ 4 การควบคุมการโฆษณา
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา

อินโดนีเซีย

การควบคุมการโฆษณา
ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาทุกรูปแบบ (WHO,
2014)
1) ให้ โ ฆษณาเครื่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ที ่ มีก าร
เผยแพร่ทางโทรทัศน์และป้ายโฆษณาจะต้องมี
คำเตือน เช่น “When drunk, not drive”หรือ
“Drive, don't drink” เป็นต้น
2) ห้ า มฉายภาพยนตร์ ท ี ่ เ ป็ น การโฆษณา
เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ระหว่า งเวลา 18.00 20.00 น. (Sony, O., 2017)
กฎกระทรวงพาณิชย์ No.20/2014 ห้ามไม่ให้มี
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อทุกชนิด
และกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง
ของอินโดนีเซีย No. 32/2002 กำหนดห้า ม
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์ ซึ่งหากผู้ฝ่าฝืนการโฆษณาทางวิทยุจะ
มีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500 ล้านรู
เปียห์ และหากฝ่าฝืนโฆษณาทางโทรทัศน์ จะมี
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ประเทศ

สปป. ลาว

มาเลเซีย

เมียนมา

ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม

การควบคุมการโฆษณา
โทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับ 5,000 ล้านรู
เปียห์
The Law on alcohol control 2015 กำหนด
รายละเอียดในการโฆษณา เช่น (1) ต้องเป็ น
การให้ความรู้แนวคิดสร้างสรรค์ต่อสังคม (2)
ต้องมีคำเตือนด้านสุขภาพ (3) ต้องไม่มีลักษณะ
ส่งเสริมกิจ กรรมทางการตลาด (4) ต้อ งไม่มี
ลัก ษณะชวนเชื่อให้มีก ารบริโ ภค (5) ต้อ งไม่
แสดงเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ หรือ (6) ต้องไม่
แสดงเครื่องหมายการค้า
มีระเบียบว่าด้วยการโฆษณาในมาเลเซีย โดยมี
ตัว อย่า งเช่น การโฆษณาต้อ งไม่แ นะนำว่า มี
สรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ หรือช่วยส่งเสริมให้
เล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี เป็นต้น
ยั ง ไม่ ม ี ก ฎหมายที ่ ว ่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การ
โฆษณาเป็นการเฉพาะ แต่มีคำประกาศจาก
รัฐบาลพม่าซึ่งกำหนดห้ามโฆษณาเบียร์ ไวน์
และบุหรี่ ในหนังสือพิมพ์หรือในวารสารต่าง ๆ
มี ก ฎหมายควบคุ ม การโฆษณาเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น
พรบ.กิจการกระจายเสียง (Broadcasting Act)
และข้อตกลงจริยธรรมการโฆษณา (Code of
Practice) ได้ควบคุมการโฆษณาของสิง คโปร์
เช่น ไม่ควรมีเด็กในโฆษณา หรือห้ามโฆษณาสือ่
ไปยั ง เยาวชนโดยตรงหรื อ กระตุ ้น ให้เ ริ่มดื่ม
(Advertising Standards Council., n.d.)
มี พรบ.ควบคุ ม เครื ่อ งดื ่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 และกฎกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพ
สั ญ ลั ก ษณ์ เ พื ่ อ ประกอบการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553
เพื่อควบคุมการโฆษณา เช่น ห้ามมิให้โฆษณา
โดยการอวดอ้างสรรพคุณ หรือ ห้า มลดราคา
เพื่อการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
Law on advertising/Law No. 16/2012/
QH13 กำหนดห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปผ่าน
สื่อมวลชนทุกประเภท แต่สำหรับเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า ได้กำหนดข้อห้าม

ประเทศ

การควบคุมการโฆษณา
เช่ น ห้ า มใช้ ค ำโฆษณาที ่ ม ี ห มายความว่ า
“ที่สุด” “ดีที่สุด” “เป็นที่หนึ่ง” “มีเอกลักษณ์
เฉพาะ”

3.9) การควบคุมเชิงพื้นที่
การสงวนพื้นที่สำคัญของประเทศเพื่อไม่ให้มี
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการที่ทุก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนนิยมใช้กัน โดยพื้นที่ที่ได้รับ
สงวนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แ ก่ สถานที ่ ร าชการ ศาสนสถาน
สถานศึกษา หรือสวนสาธารณะ ซึ่งพื้นที่เหล่านี ้หาก
อนุ ญ าตให้ ม ี ก ารบริ โ ภคเครื ่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้
อาจส่ ง ผลให้ ก ารดำเนิ น การหรื อ ความสามารถใน
การควบคุมสติสัมปชัญญะของประชาชนลดน้ อ ยลง
ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผลการปฏิบัติงานตกต่ำใน
กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ หรือขัดต่อศีลธรรมและ
ความสงบอั นดีใ นกรณีท ี ่เป็น ศาสนสถาน โดยแต่ละ
ประเทศมีมาตรการเข้มงวดในประเด็นดังกล่าวแตกต่าง
กัน ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
1) ประเทศที ่ ม ี ก ารควบคุ ม เชิ งพื ้ น ที ่ อ ย่าง
เด็ ด ขาดประเทศในกลุ ่ ม นี ้ ค ื อ บรู ไ นซึ ่ ง มี ก ฎหมาย
ชารีอะห์ ซึ่งไม่อนุญาตให้ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่
มุสลิม รวมทั้งนักท่องเที่ยวบริโภคในพืน้ ที่สาธารณะ
2) ประเทศที่มีการควบคุมเชิงพื้นที่ ประเทศใน
กลุ่มนี้คือ ไทย สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ ซึ่งมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างชัดเจนในการสงวนพื้นที่สำคัญ
3) ประเทศที่มีการควบคุมเชิงพื้นที่ขึ้นอยู่กับ
ท้ องถิ ่ น ประเทศในกลุ ่ มนี ้ ค ื ออิ นโดนิ เซี ย มาเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ ซึ่งการควบคุมของประเทศเหล่านี้ขึ้นอยู ่กับ
กฎหมายของรัฐท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ประเทศที่อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการ
ควบคุมเชิงพื้นที่ ประเทศในกลุ่มนี้คือ กัมพูชา และ
เวียดนาม
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4. อภิปรายผล
การรวมตั วกั นของประเทศในกลุ ่ มอาเซี ยน
ส่ งผลให้ เกิ ดคุ ณประโยชน์ ท ั ้ งการด้ านเศรษฐกิ จและ
การเมืองให้กับทั้ง 10 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ความมั่งคง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนก็มีความสำคัญไม่น้อย
เช่ นกั น ซึ ่ งมาตรการการจำกั ดการเข้ าถึ งเครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ก็ถือเป็นนโยบายภาครัฐเพื่อการสร้างความ
มั่นคงทางสังคมเช่นกัน โดยปัจจุบันยังไม่มีการกำหนด
กรอบความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน เพื่อเป็น
มาตรการกลางในการจำกั ด การเข้ า ถึ ง เครื ่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ สำหรั บ มาตรการการจำกั ด การเข้ า ถึ ง
เครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์ ในประเทศกลุ ่ มอาเซี ยนนี ้ ได้
นำเสนอการศึกษาและเปรียบเทียบมาตรการการจำกัด
การเข้ าถึ งเครื ่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของแต่ ละประเทศใน
อาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 9 มาตรการคือ (1) การควบคุม
การลงทุนจากบริษัทต่างชาติ (2) การควบคุมการนำเข้า
เครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์ (3) มาตรการทางภาษี (4) การ
ควบคุ มความปลอดภั ยในผู ้ บริ โภค (5) การจำกั ดอายุ
ผู้บริโภค (6) การควบคุมการค้าปลีก (7) การควบคุมการ
ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ(8) การควบคุม
การโฆษณาและ (9) การควบคุมเชิงพื้นที่
นอกจากนี้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลแต่ละ
ประเทศกำหนดมาตรการจำกั ดการเข้ าถึงที ่ ไม่เท่ากัน
กล่าวคือประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรส่วนใหญ่
เป็นมุสลิม เช่น บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย จะมีมาตรการ
ที่ชัดเจน ถึงแม้บางประเทศในกลุ่มนี้จะยอมให้ประชาชน
บริโภคได้ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือประเทศกลุ่มนี้จะไม่ยอม
เป็นผู้ผลิตเองเนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดหลักศาสนา ดังนั้น การ
ให้ ต ่ างชาติ เข้ ามาดำเนิ นการผลิ ตแทนจึ งเป็ นสิ ่ งที่
เหมาะสมที่สุด สำหรับอินโดนีเซียนั้นถึงแม้รัฐบาลเป็น
เจ้าของโรงงานผลิตเบียร์เองแต่กำลังขายกิจการให้เอกชน
เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังถูกกดดันอย่างหนักจาก

พรรคการเมืองมุสลิมที่ต้องการให้ทั่วประเทศห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริ บททางสั งคมของไทย เมี ยนมา กั มพู ชา
สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่น ั บถื อ
ศาสนาพุทธหรือมีรากฐานความเชื่อแบบพุทธที่มีข้อห้าม
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ในความเป็นจริง
ยังคงพบเห็นการบริโภคอยู่มากในประเทศเหล่านี้ ดังนั้น
ยิ่งทำให้มาตรการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประเทศเหล่ านี้ เป็ นมาตรการเชิ งบั งคั บหรื อการ
ควบคุมเพื่อให้ประชาชนลดการบริโภคให้น้อยลงหรืออยู่
ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสั งคม
โดยรวม สำหรับฟิลิปปินส์และสิงคโปร์สองประเทศนี ้มี
บริบทความเป็นเสรีนิยมค่อนข้างสูง จึงทำให้มีมาตรการ
แบบเปิ ดกว้ างกล่ าวคื ออนุ ญาตให้ ม ี การบริ โภคและ
จำหน่ายได้อย่างเสรี แต่มีการควบคุมและบทลงโทษที่
ชัดเจน และมีมาตรการคุ้มครองผู้เปราะบางทางสังคม เช่น
เด็กและเยาวชน เป็นต้น

5. ข้อเสนอแนะ
1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จึง
ทำให้ไม่สามารถการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ ดังนั้น ควร
เลือกใช้วธิ ีวิจัยอื่นประกอบด้วย
2) อาจต้องมีการศึกษาข้อตกลงระหว่างประเทศ
ประกอบเพิ่มเติมเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) บริบททางสังคมของแต่ละประเทศเป็นปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภคแอลกอฮอล์ ดั ง นั ้ น ควรมี
การดำเนินการวิจัยภาคสนาม (Field research study)
ประกอบด้วย
4) ในระหว่างที่ดำเนินการวิจัยนี้ หลายประเทศ
กำลังแก้ไขกฎหมายหรือมาตรการสำหรับการจำกัดการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
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6. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยชิ้นนี้คณะผู้วิจัยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
(ศวส.) ซึ่งต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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