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บทคัดย่อ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงความหมายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แนวคิด และ
หลกัการทางกฎหมายมหาชนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และศึกษามาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะของต่างประเทศและประเทศ
ไทย รวมไปถึงวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการกระท า
ความผิดของบุคคลซ่ึงเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เขา้ไปในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และได้
กระท าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของผูอ่ื้น ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

จากการศึกษา พบว่า ในประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการ
ควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ ยงัเกิดประเด็นปัญหา 
ดงัน้ี 1) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ คือ เป็น
การก าหนดสถานท่ียงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด และไม่มีการก าหนดห้ามบุคคลซ่ึงเมาเขา้ไปในสถานท่ีห้าม
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลซ่ึงเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถเขา้ไปในสถานท่ี
ห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และได้ไปกระท าการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพยสิ์น ของผูอ่ื้น 2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร คือ 
ไม่มีมาตรการในการควบคุมผูป้ระกอบการร้านอาหารในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบัผูบ้ริโภค
วา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร ท าใหเ้กิดช่องวา่งใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารเสนอขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบั
ผูบ้ริโภค ในวิธีการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีไม่เหมาะสม 3) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทาง
ปกครองแก่ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกรณีฝ่าฝืนมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซ ้ า คือ ไม่มีการก าหนดบทลงโทษในกรณีบุคคลใดไดก้ระท าความผดิโดยการฝ่าฝืน
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ ้ า ท าให้ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลไ์ม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย 
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ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะให้ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัในพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ค  านิยามค าว่า “สถานท่ีสาธารณะ” มาตรา 31 (6) จาก 
“สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจดัไวเ้พื่อการพกัผอ่นของประชาชนโดยทัว่ไป” เป็น “สถานท่ีสาธารณะ” 
มาตรา 31 วรรคสอง เก่ียวกบัการห้ามบุคคลท่ีเมาเขา้ไปในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มาตรา 
16 (3) การก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และมาตรา 42 วรรค
สอง กรณีบุคคลท่ีไดก้ระท าความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ซ ้ าทั้งน้ี ควรน ามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศแคนาดา 
และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาปรับใชใ้นการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาตรการในการควบคุม
ผูป้ระกอบการร้านอาหารในการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่ผูบ้ริโภค และบทลงโทษในกรณีท่ี
บุคคลนั้นท าการฝ่าฝืนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ ้ า 
ตลอดจนน าขอ้กฎหมายของต่างประเทศมาปรับใชก้บักฎหมายของประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
กฎหมายท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 

ABSTRACT 
This thesis aims to study the meaning of alcoholic beverages, concepts and principles in public 

law concerning the control of alcohol consumption. Also study legal measures related to the control of 
alcohol consumption in public places abroad and Thailand. Including analyzing legal problems as well as 
suggesting solutions to problems arising from the offense of a drunken alcoholic person into an alcoholic 
beverage ban and has violated the rights and liberties of life, body and property of others can be 
appropriately and effectively sustained. 

From the study, it was found that Thailand has enacted laws to set various measures to control 
alcohol consumption, which are the Alcohol Control Act B.E. 2551, Excise Act B.E. 2560 and related rules. 
The study found that there are still the following issues. 1)  The legal problem with controlling the 
consumption of alcohol in the park is that the location is not completely covered. There is no restriction to 
prevent persons who are drunk into places that prohibit alcohol consumption. Therefore causing people who 
are drunk with alcohol to be able to enter alcohol-free places and commit violations of the rights and liberties 
of life, body and property of others. 2)  The legal problem with controlling the consumption of alcohol in 
restaurants is that there are no specific measures to control restaurant operators on how to sell alcoholic 
beverages to consumers. Causing a gap for restaurant operators to sell alcoholic beverages to consumers in 
inappropriate ways. 3)  Legal problems regarding administrative punishment for alcoholic beverage 
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consumers who violate Section 31 of the Alcohol Control Act B.E. 2551 is that there are no penalties for 
persons who repeatedly commits an offense by violating the consumption of regarding act. Causing alcohol 
consumers to not afraid of the law.  

Therefore, the author would like to suggest amendments of the provisions of the Alcohol 
Control Act B.E. 2551. Section 3, to add the definition of “public places”. Section 31 (6), to change “a 
public park provided by the government for public recreation” to a “public place” Section 31, to add 
paragraph two, regarding the prohibition of drunken person to enter places that prohibit the consumption of 
alcohol. section 16(3), to add rules, procedures and conditions relating to the sale of alcoholic beverages. 
and section 42, to add paragraph two, regarding penalties in the case of persons who have repeatedly 
committed an offense under Section 31. Moreover, legal measures of foreign countries such as the French 
Republic, Canada and the Republic of Singapore should be used to adapt to Thailand in case of the control 
of alcohol consumption, measures to control restaurant operators in selling alcoholic beverages to 
consumers, and penalties in the event that the person violates alcohol consumption in places where repeated 
alcohol consumption is prohibited. As well as bringing foreign laws to be applied to the laws of Thailand in 
order to be able to resolve the legal problems that occur in Thailand to be appropriate and in accordance 
with the spirit determined by the law. 

 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551โดยไดบ้ญัญติัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น
หมวด 4 มาตรา 31 และในหมวด 7 มาตรา 42 ซ่ึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีช่องว่างของกฎหมายท าให้ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่เกรงกลวัต่อ
กฎหมาย อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 พบวา่ ยงั
เกิดปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัต่อไปน้ี 

1) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ  
 จากขอ้มูลเว็บไซต์เดล่ีเมล์ขององักฤษ เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2557 เผยผลส ารวจจากยูโร

มอนิเตอร์ท่ีได้ส ารวจและวิเคราะห์ประเทศท่ีมีประชากรบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุดใน 44 
ประเทศ พบวา่ ประเทศไทยติดอนัดบัท่ี 4 ของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มากท่ีสุดในโลก โดยมีการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็น 4.5 ช็อตต่อสัปดาห์ซ่ึงนบัวา่เป็นผลส ารวจท่ีแสดงให้เห็นวา่ในอนาคต
ประเทศไทยอาจจะอยูใ่นภาวะวิกฤติท่ีตอ้งเตรียมตวัในการดูแลสุขภาพและระวงัอาชญากรรม อนัเกิดจาก
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ความมึนเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์อาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ประชาชนทัว่ไป และในปัจจุบนัประเทศไทย
มีการตรากฎหมายเพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎ
ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม พบวา่ ปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดจากการใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยงัท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การฝ่าฝืนกฎจราจร ทะเลาะวิวาท การท าร้าย
ร่างกาย ฆ่าผูอ่ื้น หรือแมแ้ต่การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่วา่จะกระท าต่อบุคคลท่ีรู้จกั หรือไม่รู้จกั หรือบุคคลใน
ครอบครัวก็ตาม เม่ือมีการจบักุมผูก้ระท าความผิดได ้ผูก้ระท าความผิดก็มกัจะอา้งสาเหตุว่าตนไดบ้ริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนลงมือกระท าความผิด ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวไม่ได้มีการก าหนดค านิยามค าว่า 
“สวนสาธารณะ” หมายความวา่อยา่งไร ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณี ท่ีมีการฝ่า
ฝืนขอ้ห้ามตามพระราชบญัญติัน้ี ว่าสวนสาธารณะมีบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีส่วนไหนเพียงใด รวมทั้งไม่มี
การก าหนดการห้ามบุคคลซ่ึงเมาเขา้ไปในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท าให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมาย ท าใหบุ้คคลซ่ึงเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ามารถเขา้ไปในสถานท่ีหา้มบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ได ้และไดก้ระท าการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น ของผูอ่ื้น 

 2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นร้านอาหาร 
 พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ไม่มีการก าหนดในการขายสุราของผูถื้อใบอนุญาตขายสุราไว ้มีแต่เน้ือหาท่ีเป็นการก าหนด
เก่ียวกบัการขอใบอนุญาตขายสุรา การก าหนดเวลาในการขายสุรา การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สถานท่ีท่ีกฎหมายก าหนดบางสถานท่ี การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัหรือเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดย
วิธีการหรือในลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือ
เคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อนัเป็นอา้งสรรพคุณ หรือชักจูงให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม
เท่านั้นจึงท าใหผู้ข้ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ชช่้องวา่งทางกฎหมาย ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัจากการ
ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ดว้ยวิธีการลด แลก แจก แถม ในกรณีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามจ านวนท่ีร้านอาหารก าหนด 
จะไดสิ้ทธิพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวนั้นในพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ไดบ้ญัญติัหา้มไม่ใหผู้ข้ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ชว้ธีิการขายในลกัษณะขา้งตน้ 

 3) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทางปกครองแก่ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นกรณี
ฝ่าฝืนมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพ์.ศ. 2551 ซ ้ าขอ้มูลจากรายงานของอธิบดี
กรมพินิจคุม้ครองเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2548 พบวา่ การเสพสุรามีความสัมพนัธ์กบัอาชญากรรม โดยเป็น
ปัจจัยหลักในการประกอบอาชญากรรมเก่ียวกับความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เน่ืองจากผู ้ประกอบ
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อาชญากรรมจ านวนมากกวา่คร่ึงมีการเสพสุราก่อนท่ีจะเร่ิมการกระท าผิดไม่เกิน 5 ชัว่โมง ฤทธ์ิของสุรามีผล
ท าให้ขาดสติ จนกระทัง่เกิดปัญหา สร้างความเดือดร้อนต่อผูอ่ื้น ซ่ึงท าให้ผูเ้สียหายส่วนใหญ่อาจเสียชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้ งน้ี ผู ้ด่ืมสุราบางคนอาจมีการเสพสุราเพื่อย ้อมใจ ท าให้มีความใจกล้า  
ในการกระท าความผิด ส่งผลท าให้ไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษท่ีจะได้รับ เม่ือประสบกับโอกาสหรือ
สถานการณ์ท่ีมีส่วนกระตุน้จึงเกิดการประกอบอาชญากรรมข้ึน หลงัจากท่ีด่ืมสุราเขา้ไปไดง่้าย และ กรณีท า
การฝ่าฝืนบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 
2551 จะตอ้งระวางลงโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ตาม
มาตรา 42 ซ่ึงอตัราโทษดงักล่าวมีอตัราโทษอตัราเดียวไม่วา่จะกระท าความผิดซ ้ าก่ีคร้ังก็มีอตัราโทษเดียว จึง
ไม่เหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูบ้ริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และได้กระท าการละเมิดต่อสิทธิและ
เสรีภาพในชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น ของผูอ่ื้นซ ้ า  

2. ความหมายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แนวคิด และหลกัการท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

1) ความหมายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 ไดใ้ห ้ความหมายค าวา่ “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”์ หมายความวา่ สุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงยาวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  

ความหมายสุราตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา ตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 มาตรา 
152 ได้ให้ ความหมายค าว่า “สุรา” ให้หมายความรวมถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึง
สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ าสุรา หรือซ่ึงด่ืมกินไม่ไดแ้ต่เม่ือไดผ้สมกบัน ้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแลว้ 
สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไ์ม่เกินศูนยจุ์ดหา้ดีกรี 

2) หลกัประโยชน์สาธารณะ 
 ประโยชน์สาธารณะเป็นนิติสมบติั (Rechtsgut) หรือคุณธรรมทางกฎหมายของกฎหมายมหาชน 

“ประโยชน์สาธารณะ” คือ การด าเนินการของรัฐเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม 
มิใช่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูด้  าเนินการนั้นเอง หรืออาจกล่าวไดว้า่ประโยชน์สาธารณะเป็นความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละคนท่ีตรงกนั และมีจ านวนมากจนเป็นคนหมู่มาก หรือเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม 
จนความต้องการนั้นถูกยกระดับให้เป็นประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะจึงเป็นองค์ประกอบ
ประการส าคัญท่ีองค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองต้องค านึงถึงเสมอในการด าเนินกิจกรรมทางปกครอง  
หลกัการในทางกฎหมายปกครองท่ีเรียกร้องให้การกระท าทั้งหลายทั้งปวงขององค์กรฝ่ายปกครองต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น เป็นหลักการท่ีอธิบายได้จากการยอมรับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงปรากฏเป็นอุดมการณ์พื้นฐานของรัฐไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในระบอบ
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ประชาธิปไตย การกระท าทั้งหลายขององคก์รของรัฐย่อมจะตอ้งเป็นไปเพื่อประชาชนทั้งปวง เพื่อสันติสุข
และความดีงามร่วมกนั 

3) แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิและเสรีภาพในปัจจุบนัน้ี พฒันามาจากสิทธิและเสรีภาพของชนชั้นกลางในยคุกลางของยโุรป 

ไดบ้งัคบัให้พวกขุนนางและกษตัริยใ์ห้หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพบางประการแก่พวกตน โดยการให้
หลกัประกนัดงักล่าวมกัจะกระท าในรูปของเอกสารต่าง ๆ จึงถือไดว้า่สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเป็น
ส่ิงท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย ์เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย ์และเป็นส่ิงท่ีไม่อาจพรากเอาไป
จากมนุษย ์ตราบเท่าท่ีมนุษยย์งัคงมีชีวิตอยู ่แนวคิดเร่ืองการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพน้ีเป็นแนวคิดท่ีนานา
อารยประเทศตระหนกัและให้ความส าคญัจนถึงขนาดท่ีตอ้งมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ บางประเทศมี
การแยกหมวดหมู่ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพไวเ้ป็นการเฉพาะ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นพื้นฐานของ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ท่ีรัฐจะต้องให้ความรับรองคุ้มครองในความมีอยู่ในแต่ละปัจเจกบุคคล ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดรั้บรองไวใ้นมาตรา 4 ว่า ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง มาตรา 28 วรรคหน่ึง วา่ “บุคคลยอ่มมี
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” และ มาตรา 26 ว่า “การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บญัญติั
เง่ือนไขไว ้กฎหมายดงักล่าวตอ้งไม่ขดัต่อหลกันิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลมิได ้รวมทั้งตอ้งระบุเหตุผลความ
จ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย และกฎหมายตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่มุ่งหมายใหใ้ช้
บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง” ดงันั้น การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐ 

 4) แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 มนุษยทุ์กคนมีสภาพความเป็นผูบ้ริโภคไดท้ั้งส้ินไม่วา่เขาผูน้ั้น จะมีสถานะทางสังคม หรือทาง

เศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม ดงันั้น เม่ือทุกคนในสังคมมีสภาพความเป็นผูบ้ริโภค ส่ิงหน่ึงท่ีเกิดตามมาและเป็นส่ิง
ท่ีกฎหมายรับรองคุม้ครองไว ้คือ “สิทธิ” โดยเฉพาะ “สิทธิขั้นพื้นฐาน”ซ่ึงเป็นสิทธ์ิท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง
คุม้ครองไว ้ในส่วนสิทธิของผูบ้ริโภคแต่เดิมนั้นมิไดมี้องค์กรหรือหน่วยงานใดได้รับรองไวอ้ย่างชัดแจง้
จนกระทัง่ สหพนัธ์องค์การคุ้มครองผูบ้ริโภคระหว่างประเทศ (International Organization of Consumer 
Unions: IOCU) ซ่ึงมีสภาพเป็นองค์กรอิสระในระดบันานาชาติ มีวตัถุประสงค์ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ และไม่เก่ียวข้องกับการเมือง ได้ประกาศสิทธิของผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจุบัน
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย(พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522) คือ สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ สิทธิท่ีจะมีอิสระ
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ในการเลือกหาซ้ือสินคา้และบริการ สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใช้สินคา้หรือบริการ สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายจากผูป้ระกอบ 

 5) หลกัการลงโทษทางปกครอง 
 หลักการลงโทษทางปกครอง คือ มาตรการบงัคบัทางปกครอง การบงัคบัทางปกครองเป็น

มาตรการท่ีองคก์รฝ่ายปกครองใชเ้พื่อท าให้ผูรั้บค าสั่งทางปกครองยินยอมปฏิบติัตามค าสั่งทางปกครอง ซ่ึง
จะมีผลท าให้วตัถุประสงค์ของกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมัน่คงของ
ประเทศไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลได้จริง มาตรการบงัคบัทางปกครองจึงเป็น
มาตรการการบงัคบัพฤติกรรมของผูอ้ยู่ภายใต้ค  าสั่งทางปกครองในอนาคตนั้นเอง โดยทัว่ไปค าสั่งทาง
ปกครองตามกฎหมายมีหลายประเภทแต่สามารถจ าแนกประเภทของค าสั่งทางปกครองท่ีตอ้งมีการบงัคบั
การทางปกครองออกเป็น2 ประเภท คือ ค าสั่งทางปกครองท่ีใหช้ าระเงิน และค าสั่งทางปกครองท่ีให้กระท า
การหรือละเวน้กระท าการ โดยค าสั่งทางปกครองทั้งสองประเภทน้ีเม่ือออกค าสั่งทางปกครองแลว้ ถา้หาก 
ผูรั้บค าสั่งหรืออยูอ่ยูใ่ตค้  าสั่งไม่ปฏิบติัตาม ก็จะตอ้งมีมาตรการบงัคบัทางปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง 

3. มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะของ
ต่างประเทศและประเทศไทย 

 1) มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
 จากการศึกษาพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 มาตรา 42 และ

กฎท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ กฎหมายดงักล่าวห้ามมิให้ผูใ้ดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณวดั
หรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา สถานท่ีราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ย
การศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือร้านคา้
ในบริเวณสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจดัไวเ้พื่อการพกัผอ่นของประชาชน
โดยทัว่ไป พื้นท่ีประกอบกิจการโรงงาน บนทาง ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในสวนสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในพื้นท่ีท่ีอยู่ในก ากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในสถานีขนส่ง บนทางรถไฟ และในท่าเรือโดยสารสาธารณะ และ
มาตรา 42 บทลงโทษกรณีกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 31 คือ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ กฎหมายดงักล่าวเป็นการ
ควบคุมผูป้ระกอบการร้านคา้ไม่วา่จะเป็นร้านประเภทไหน ทั้งหมดจะถูกควบคุมผา่นใบอนุญาตขายสุราโดย
รัฐ และกฎหมายก็ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีจะควบคุมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงใบอนุญาตขายสุราของ
ประเทศไทยมีดว้ยกนั 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตขายสุราประเภท ท่ี 1 ส าหรับการขายสุราทุกชนิด คร้ัง

941



8 

 

หน่ึงเป็นจ านวนตั้งแต่สิบลิตรข้ึนไป เช่น การขายจากผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ไปยงัผูข้ายส่ง การขายสุราจากผูข้าย
ส่งไปยงัผูข้ายปลีก เป็นตน้2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 2 ส าหรับการขายสุราทุกชนิด คร้ังหน่ึงเป็น
จ านวนต ่ากว่าสิบลิตร เช่น การขายปลีกสุราเพื่อน าไปบริโภค การขายสุราเพื่อด่ืม ณ สถานท่ีขาย เป็นตน้ 
และการก าหนดสถานท่ีห้ามขายสุรา คือ ท่ีตั้ งสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณท่ีต่อเน่ืองและติดกบัสถานท่ีดงักล่าว ท่ีตั้งวดั มสัยิด วดับาทหลวง หรือ
สถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหน่ึง รวมทั้งบริเวณท่ีต่อเน่ืองและติดกบัสถานท่ี
ดงักล่าว ท่ีตั้งสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งบริเวณท่ี
ต่อเน่ืองและติดกับสถานท่ีดังกล่าว สถานท่ีท่ีเคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผูท่ี้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เวน้แต่ไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการขายสุรา
ของผูท่ี้ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตและอยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต สถานท่ีตอ้งหา้มขายสุราตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือกฎหมายอ่ืน 

 2) มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะ
ของต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายสาธารณสุข เก่ียวกบัการก าหนดมาตรการ

การลงโทษการเมาสุราในท่ีสาธารณะ (Répression de l'ivresse publique) ในมาตรา L 3341-1 วา่ หากต ารวจ
พบวา่บุคคลใดอยูใ่นสภาพเมาสุราในถนน ทางเดิน ร้านกาแฟ คาบาเร่ต ์หรือสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ จะตอ้ง
ถูกน าตวัไปควบคุมไว ้ณ สถานีต ารวจ (Poste de police) ท่ีใกลท่ี้สุด หรือในห้องควบคุมตวั (une chambre 
de sureté) จนกวา่บุคคลนั้น จะกลบัคืนสติ ทั้งน้ี ดว้ยค่าใชจ่้ายของบุคคลนั้นเอง  

 ประเทศแคนาดา 
 1) รัฐโนวาสโกเชีย ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั Liquor Control Chapter 260 of the Revised 
Statutes , 1989 ไดมี้ก าหนดค านิยามค าว่า “สถานท่ีสาธารณะ” หมายถึงและรวมถึง สถานท่ีอาคารหรือส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีประชาชนมี หรือไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึง และทางหลวง ถนนเลน สวนสาธารณะ หรือ
สถานท่ีสาธารณะ หรือสถานบนัเทิง สถานท่ีตอ้งห้าม และมีการก าหนดมาตรการควบคุมความมึนเมาในท่ี
สาธารณะและบทลงโทษ คือ ห้ามบุคคลใดอยูใ่นสภาพมึนเมาในท่ีสาธารณะ ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีมีเหตุอนั
ควรและบุคคลนั้นอยู่ในสภาพมึนเมาในท่ีสาธารณะ ให้เจา้หน้าท่ีน าบุคคลนั้นเขา้สู่การควบคุมดูแล โดย
บุคคลท่ีถูกควบคุมตวั เจา้หน้าท่ีอาจน าไปดูแลควบคุมท่ีโฮสเทล หรือสถานท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับ
บ าบดัรักษาโดยบุคคลท่ีถูกจบักุมหรือถูกควบคุมตวั จะตอ้งไม่ถูกควบคุมตวัในคุกหรือขงัไวน้านกวา่ยีสิ่บส่ี
ชัว่โมง และหลงัจากถูกจบักุมหรือถูกควบคุมตวั บุคคลท่ีเจา้หนา้ท่ีน าไปควบคุมรักษาใด ๆ ท่ีโฮสเทล หรือ
สถานท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับบ าบัดรักษา จะไม่ถูกคุมขงัเกินยี่สิบส่ีชัว่โมงหลงัจากถูกควบคุมตวั เวน้
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แต่บุคคลยินยอมท่ีจะอยู่ต่อ และมีการให้อ านาจข้าราชการในสภาออกกฎระเบียบเก่ียวกับการก าหนด
มาตรฐานส าหรับสถานท่ี หรือส่วนท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อกบัการขายสุรา โดยผูถื้อใบอนุญาตและท่ีพกัอุปกรณ์ 
และส่ิงอ านวยความสะดวก ในการก าหนดหรือขอ้ห้าม และการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัซ้ือ การขายท่ีได้รับ
อนุญาตใหบ้ริการ หรือการก าจดัสุรา 

 2) รัฐบริติชโคลมัเบีย ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั Liquor Control and licensing Act , 1996 
Chapter 267 ไดมี้ก าหนดใหอ้ านาจเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัการจ ากดัประเภทของ
สุราท่ีจะเสนอขาย การก าหนดพื้นท่ีของสถานประกอบการทั้งในร่มและกลางแจง้ท่ีอาจมีการขายและบริการ
สุรา การจ ากดัวนัและเวลาท่ีสถานประกอบการไดรั้บอนุญาตให้เปิดขายสุรา การก าหนดพื้นท่ีภายในสถาน
ประกอบการท่ีผูเ้ยาวไ์ดรั้บอนุญาตการอนุมติัห้ามหรือจ ากดัเกมและความบนัเทิงในสถานประกอบการ การ
ก าหนดความต้องการท่ีนั่งท่ีแตกต่างกันในพื้นท่ีรับประทานอาหารของสถานประกอบการ การระบุ
ข้อก าหนดส าหรับ การรายงานและการเก็บบนัทึก ก าหนดสัญญาณควบคุมท่ีใช้ในหรือส าหรับสถาน
ประกอบการการระบุต าแหน่งท่ีอาจเก็บสุรา และการก าหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตใชม้าตรการท่ีสมเหตุสมผล 
เพื่อให้แน่ใจว่าการด า เนินงานของสถานประกอบการไม่รบกวนบุคคลท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เ คียง 
ของสถานประกอบการ 

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 1) สาธารณรัฐสิงคโปร์ไดบ้ญัญติัไวใ้นรัฐบญัญติั The Liquor Control (Supply and Consumption) 

Act 2015 ไดมี้ก าหนดค านิยามค าวา่“สถานท่ีสาธารณะ” หมายถึง สถานท่ีใด ๆ ท่ีสมาชิกของประชาชนหรือ
ส่วนหน่ึงของประชาชนมีการเขา้ถึงเป็นสิทธิ หรือโดยอาศยัอ านาจอนุญาตใด ๆ โดยชดัแจง้หรือโดยนยัไม่
ว่าจะเก่ียวกบัการช าระค่าธรรมเนียมหรือไม่ และการเขา้ถึงสถานท่ีอาจถูกจ ากดัโดยเฉพาะคร้ังหรือเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะ และไม่วา่จะเป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัตามความหมายของพระราชบญัญติัความบนัเทิง
สาธารณะ หรือส่วนหน่ึงของสถานท่ีใด ๆ ท่ีผูค้รอบครองสถานท่ีอนุญาตให้สมาชิกของประชาชนเขา้มาได ้
แต่โดยปกติแลว้ในขณะท่ีส่วนนั้นเปิดใหส้มาชิกของประชาชนทัว่ไปเท่านั้น  

2) มีการก าหนดมาตรการควบคุมความมึนเมาในท่ีสาธารณะและบทลงโทษ คือ (1) ห้ามบุคคลด่ืม
สุราในสถานท่ีสาธารณะใด ๆ ในระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดไวไ้ม่มีการด่ืมสาธารณะท่ีใชบ้งัคบักบัสถานท่ี
นั้น ๆ กรณีฝ่าฝืนจะต้องรับโทษ คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 
22.4831 บาท ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2562) และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผดิซ ้ า ปรับไม่เกิน 2,000 
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (2) กรณีบุคคลท่ีเมาสุราและไม่สามารถดูแล
ตวัเองในสถานท่ีสาธารณะใด ๆ จะตอ้งรับโทษ คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 
หน่ึงเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดซ ้ า ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (3) กรณีบุคคลใดเมาแลว้เขา้มาในท่ีสาธารณะหรือ
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ในสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงเป็นการละเมิดบุคคลเขา้อ่ืน และมีพฤติกรรมของตนเองในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความ
ร าคาญแก่บุคคลใด ๆ จะตอ้งรับโทษ คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดซ ้ า ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (4) เจา้หน้าท่ีต ารวจหรือผูไ้ด้รับการอนุมติัใด ๆ มีอ านาจ  สั่งให้
บุคคลท่ีเมาให้ออกจากสถานท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีท่ีพบบุคคลนั้นรวมถึงบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ี
สาธารณะหรือสถานท่ีสาธารณะ และก าจดัสุราใด ๆ ในความครอบครองของบุคคล (ไม่วา่บุคคลนั้นจะด่ืม
สุราหรือไม่) (5) กรณีบุคคลท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือผูไ้ดรั้บอนุมติัให้กระท าการ
แทน เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งใหบุ้คคลซ่ึงเมาให้ออกจากสถานท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีท่ีพบบุคคลนั้น รวมถึง
บริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีสาธารณะ โดยบุคคลนั้นจะตอ้งรับโทษ คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผิดซ ้ า ปรับไม่เกิน 
2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (6) กรณีท่ีมีบุคคลบริโภคหรือด่ืมสุรา
ปรากฏในท่ีสาธารณะหรือในสถานท่ีใด ๆ ซ่ึงเป็นการละเมิดการเขา้บุคคลเขา้มาใชบ้ริการ และมีพฤติกรรม
ของตนเองในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความร าคาญต่อบุคคลใด ๆ โดยจะพิจารณาวา่เป็นคนเมาจากค าพูด ความ
สมดุล การประสานงาน หรือพฤติกรรมของบุคคลนั้น วา่มีการกระท าดงักล่าวเห็นไดช้ดั และมีเหตุผลท่ีเช่ือ
ไดว้า่การพูด ความสมดุล การประสานงาน หรือพฤติกรรมดงักล่าวเกิดจากการบริโภคสุรา 

 4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา 

 จากการศึกษา พบว่า ยงัเกิดปัญหาเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ประเด็นต่าง ๆ อนัเป็นผลมาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 1) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ 
 ในอดีตการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่มีมาตรการในการควบคุมเก่ียวกบัการจ ากดัสถานท่ี

จ าหน่ายและการจ ากดัสถานท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จึงท าให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ประชาชนทัว่ไปได้สะดวกง่ายดาย และอิสระเสรีภาพในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างไรก็ได้ 
จนกระทัง่ในปัจจุบนัมีการตราพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2551 และมีผลใช้บงัคบัจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 11 ปี แต่ปรากฏว่าการบงัคบัใช้กฎหมาย
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง และยงัมีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ เช่น ขอ้ห้ามเก่ียวกบัการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บทก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืน ตลอดจนผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ตามกฎหมาย เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการเปิดเสรีดา้นการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ
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เป็นประเทศท่ีเปิดส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงท าให้การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สวนสาธารณะ ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดจ้ริง  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณาเน้ือหาของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และกฎท่ีเก่ียวขอ้ง จะพบว่า บทบญัญติัดงักล่าวไม่ได้มีการก าหนดค า
นิยามค าว่า “สวนสาธารณะ” มีความหมายว่าอย่างไร ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติัโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนขอ้ห้ามตามพระราชบญัญติัน้ีวา่สวนสาธารณะมีบริเวณครอบคลุมพื้นท่ีส่วนไหนเพียงใด 
รวมทั้งไม่มีการก าหนดการห้ามบุคคลท่ีเมาเขา้ไปในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท าให้เกิด
ช่องว่างของกฎหมาย จึงท าให้บุคคลซ่ึงเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถเขา้ไปในสถานท่ีห้ามบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และไดก้ระท าการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น ของผูอ่ื้น 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีสาธารณะจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการควบคุมพื้นท่ีให้เหมาะสม และครอบคลุมในพื้นท่ีสาธารณะทั้งหมด และการห้าม
บุคคลซ่ึงเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เขา้ไปในสถานท่ีสาธารณะได ้เพื่อเป็นการป้องกนัการก่อเหตุของบุคคล
ซ่ึงเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะกระท าละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น ของผูอ่ื้น 

 2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นร้านอาหาร 
   ในปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ 1) การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สถานท่ี คือ วดัหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนาสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานท่ีราชการ หอพกัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหอพกั สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือร้านคา้ในบริเวณสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง สวนสาธารณะ
ของทางราชการท่ีจดัไวเ้พื่อการพกัผ่อนของประชาชนโดยทัว่ไป พื้นท่ีประกอบกิจการโรงงาน บนทาง ใน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในพื้นท่ีท่ี
อยูใ่นก ากบัดูแลและใชป้ระโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในสถานีขนส่ง บนทาง
รถไฟ ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ รอบสถานศึกษา ร้านสะดวกซ้ือ (ซ่ึงเป็นการประกอบการกิจการโดย
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือไดรั้บความยินยอมให้ใชสิ้ทธิในการประกอบกิจการจากผูใ้ห้สิทธิ) โดย
วิธีการใช้เคร่ืองจ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 2) การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวนัหรือเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด คือ (1) วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และวนัเลือกตั้ง 
(ในระหวา่งเวลา 18.00 น.ของวนัก่อนวนัเลือกตั้งหน่ึงวนัจนส้ินสุดวนัเลือกตั้ง) (2) เวลาท่ีห้ามขาย คือ เวลา 
11.00 น.-14.00 น. และ เวลา 17.00 น.-24.00 น. 3) การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลตามท่ี
กฎหมายก าหนด คือ บุคคลซ่ึงมีอายุต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได ้4)การ
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ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ ใชเ้คร่ืองขายอตัโนมติั 
การเร่ขาย การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเขา้ชมการแข่งขนั 
การแสดง การให้บริการการชิงโชค การชิงรางวลั หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผูซ้ื้อ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือแก่ผูน้ าหีบห่อ หรือสลาก หรือส่ิงอ่ืนใดเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มา
แลกเปล่ียน หรือแลกซ้ือ โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือกบัสินคา้อ่ืน หรือ
การให้บริการอยา่งอ่ืน หรือแจกจ่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในลกัษณะเป็นตวัอยา่งของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนใหบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขการขายในลกัษณะ
ท่ีเป็นการบงัคบัซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางออ้ม 5)การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อนัเป็นอา้งสรรพคุณหรือชกัจูงให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรง
หรือโดยอ้อมเท่านั้น และยงัมีพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิตพ.ศ 2560 คือ การควบคุมผูป้ระกอบการ
ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านประเภทไหน ทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่านใบอนุญาตขายสุราโดยรัฐเท่านั้น โดย
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิตพ.ศ 2560 ไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีจะควบคุมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณาเน้ือหาของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 จะพบวา่ กฎหมายมีการก าหนดขอ้
ห้ามและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน แต่ไม่ไดมี้การก าหนดขอ้ปฏิบติัของผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตขายสุราว่าจะตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไรในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หก้บัผูบ้ริโภค ท าใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารมีอิสระในการ
คิดค้นหาวิธีในการท่ีจะขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ได้จ  านวนมาก ๆ ซ่ึงวิธีการต่าง ๆ จะเป็นวิธีการท่ี
กฎหมายห้ามไม่ให้ปฏิบติั เม่ือไม่มีการก าหนดขอ้ปฏิบติัของผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตขายสุราว่าจะตอ้งปฏิบติั
อย่างไรในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบัผูบ้ริโภค จึงท าให้รัฐไม่สามารถเขา้มาไปตรวจสอบ และ
ควบคุมวธีิการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูป้ระกอบการร้านอาหารได ้

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การท่ีไม่ไดมี้การก าหนดขอ้ปฏิบติัของผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตขายสุราวา่จะตอ้ง
ปฏิบติัอย่างไรในการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบัผูบ้ริโภค จึงท าให้ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ว่าจะ
เป็นเร่ือง ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย อาชญากรรม และอุบติัเหตุโดยมีสาเหตุมาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

 3) ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการลงโทษทางปกครองแก่ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นกรณี
ฝ่าฝืนมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ซ ้ า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับกรณีฝ่าฝืนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในสถานท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไวใ้น มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีการก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ ตามมาตรา 42 ซ่ึงอตัราโทษดงักล่าวมีอตัราโทษอตัราเดียวไม่วา่จะกระท าความผิดซ ้ าก่ีคร้ังก็ไดมี้
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อตัราโทษอตัราเดียว เม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สถานท่ีหา้มบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไดก้ระท าการละเมิดสิทธิสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย ละ
ทรัพย์สิน  ของผู ้ อ่ืนซ ้ า  ไม่อาจจะสามารถประ เ มินความ เ สียหาย ท่ี เ กิด ข้ึนได้  ท าให้กฎหมาย 
ท่ีใชใ้นการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปัจจุบนั ไม่สามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า เม่ือพิจารณาเน้ือหาของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 42 จะพบวา่ กรณีท่ีบุคคลใดไดก้ระท าความผิดตามมาตรา 31 และไดรั้บ
โทษตามมาตรา 42 แลว้ ต่อมามีการกระท าความผิดซ ้ าอีกกฎหมายดงักล่าวไม่มีการก าหนดอตัราบทลงโทษ
ในกรณีกระท าความผิดซ ้ าอีก จึงท าใหบุ้คคลท่ีกระท าความผดิซ ้ าอีกไดรั้บอตัราบทลงโทษอตัราเดียวกบัการ
กระท าความผดิคร้ังแรก 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า การท่ีกฎหมายก าหนดบทลงโทษส าหรับกรณีฝ่าฝืนการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในท่ีห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ก็เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ป้องกันการเกิดอุบติัเหตุ อาชญากรรมต่าง ๆ ภยัจาก การกระท าความผิดของผูบ้ริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสภาพร่างกายเมาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และเพื่อให้ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลมี์ความตระหนกัถึงโทษ หากกระท าความผดิเน่ืองจากการเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ผูเ้ขียนขอน าเสนอขอ้เสนอแนะใหป้ระเทศไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัในพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปน้ี 
 1) แกไ้ขเพิ่มเติมค านิยามในมาตรา 3 ค าว่า “สถานท่ีสาธารณะ” หมายความว่า พื้นท่ีกลางแจง้ 
เช่น ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะของราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนหรือในยานพาหนะท่ีก าลงั
เคล่ือนท่ี แต่ไม่รวมถึงการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีท่ีไดอ้นุญาตใหข้ายสุราได ้ซ่ึงไม่ถือวา่เป็น
สถานท่ีสาธารณะแมว้า่สถานประกอบการเหล่านั้นจะเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้รับบริการไดก้็ตาม 
มาตรา 31 (6) จาก “สวนสาธารณะของทางราชทางท่ีจดัไวเ้พื่อการพกัผ่อนของประชาชนโดยทัว่ไป” เป็น 
“สถานท่ีสาธารณะ”และมาตรา 31 วรรคสอง ว่า “ห้ามบุคคลท่ีเมาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เขา้มาในสถานท่ี 
ตามวรรคหน่ึง”  
 2) แกไ้ขเพิ่มเติมอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการควบคุมในมาตรา 16 (3) จาก “เสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีในการก าหนดเวลาขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ วิธีการหรือ
ลกัษณะการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีตอ้งห้าม สถานท่ีหรือบริเวณห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ
ส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเ้ป็นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” เป็น “เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดเวลา
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ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ วิธีการหรือลักษณะการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีตอ้งห้าม สถานท่ีหรือบริเวณห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้เป็นการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล”์ 
 3) แกไ้ขเพิ่มเติมบทลงโทษกรณีกระท าความผดิตามมาตรา 31 ซ ้ า ในมาตรา 42วรรคสอง วา่ “ใน
กรณีผูใ้ดกระท าความผิดซ ้ าตามวรรคหน่ึง จะตอ้งระวางโทษจ าคุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ”  
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