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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงความหมายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แนวคิด และ
หลักการทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และศึกษามาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในที่สาธารณะของต่างประเทศและประเทศ
ไทย รวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทา
ความผิดของบุคคลซึ่ งเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสถานที่ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้
กระท าละเมิ ด ต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต ร่ า งกาย และทรั พ ย์สิ น ของผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืนต่อไป
จากการศึ ก ษา พบว่า ในประเทศไทยได้มี การตรากฎหมายเพื่ อก าหนดมาตรการต่ า ง ๆ ในการ
ควบคุ มการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎที่เกี่ยวข้องซึ่ งจากการศึกษา พบว่า ยังเกิดประเด็นปั ญหา
ดังนี้ 1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ คือ เป็ น
การกาหนดสถานที่ยงั ไม่ครอบคลุ มทั้งหมด และไม่มีการกาหนดห้ามบุ คคลซึ่ งเมาเข้าไปในสถานที่ห้าม
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็ นสาเหตุให้บุคคลซึ่ งเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าไปในสถานที่
ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และได้ไปกระทาการละเมิ ดต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพในชี วิต ร่ างกาย และ
ทรัพย์สิน ของผูอ้ ื่น 2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร คือ
ไม่มีมาตรการในการควบคุมผูป้ ระกอบการร้านอาหารในการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ว่าจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร ทาให้เกิดช่องว่างให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารเสนอขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กบั
ผูบ้ ริ โภค ในวิธีการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม 3) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทาง
ปกครองแก่ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณี ฝ่าฝื นมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซ้ า คือ ไม่มีการกาหนดบทลงโทษในกรณี บุคคลใดได้กระทาความผิดโดยการฝ่ าฝื น
บริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ใ นสถานที่ ห้า มบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ซ้ า ท าให้ผูบ้ ริ โภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
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ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนะให้ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุ ม
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ค านิ ย ามค าว่ า “สถานที่ ส าธารณะ” มาตรา 31 (6) จาก
“สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป” เป็ น “สถานที่สาธารณะ”
มาตรา 31 วรรคสอง เกี่ยวกับการห้ามบุคคลที่เมาเข้าไปในสถานที่ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา
16 (3) การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรา 42 วรรค
สอง กรณี บุคคลที่ได้กระทาความผิดตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ซ้ าทั้งนี้ ควรนามาตรการทางกฎหมายของต่ างประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐฝรั่ งเศส ประเทศแคนาดา
และ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มาปรับใช้ในการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการในการควบคุม
ผูป้ ระกอบการร้ านอาหารในการจาหน่ ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค และบทลงโทษในกรณี ที่
บุ คคลนั้นทาการฝ่ าฝื นการบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ซ้ า
ตลอดจนนาข้อกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้กบั กฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหา
กฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้เหมาะสมและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกาหนดไว้

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. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551โดยได้บญั ญัติส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ใน
หมวด 4 มาตรา 31 และในหมวด 7 มาตรา 42 ซึ่ ง หลัก เกณฑ์เกี่ ย วกับ การควบคุ ม การบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ดงั กล่าวข้างต้น ยังมีช่องว่างของกฎหมายทาให้ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า ยัง
เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ
จากข้อมูลเว็บไซต์เดลี่ เมล์ของอังกฤษ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557 เผยผลสารวจจากยูโร
มอนิ เตอร์ ที่ ไ ด้ส ารวจและวิเคราะห์ ป ระเทศที่ มี ป ระชากรบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์มากที่ สุ ดใน 44
ประเทศ พบว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ 4 ของการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากที่สุดในโลก โดยมีการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็ น 4.5 ช็อตต่อสัปดาห์ซ่ ึ งนับว่าเป็ นผลสารวจที่แสดงให้เห็นว่าในอนาคต
ประเทศไทยอาจจะอยูใ่ นภาวะวิกฤติที่ตอ้ งเตรี ยมตัวในการดูแลสุ ขภาพและระวังอาชญากรรม อันเกิ ดจาก
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ความมึนเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนทัว่ ไป และในปัจจุบนั ประเทศไทย
มี ก ารตรากฎหมายเพื่ อก าหนดมาตรการต่ า ง ๆ ในการควบคุ ม การบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม พบว่า ปั ญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยังทาให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ เช่ น การฝ่ าฝื นกฎจราจร ทะเลาะวิวาท การทาร้ าย
ร่ างกาย ฆ่าผูอ้ ื่น หรื อแม้แต่การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่วา่ จะกระทาต่อบุคคลที่รู้จกั หรื อไม่รู้จกั หรื อบุคคลใน
ครอบครัวก็ตาม เมื่อมีการจับกุมผูก้ ระทาความผิดได้ ผูก้ ระทาความผิดก็มกั จะอ้างสาเหตุว่าตนได้บริ โภค
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ก่อนลงมื อกระทาความผิด ซึ่ งบทบัญญัติดงั กล่ าวไม่ได้มีการกาหนดคานิ ยามคาว่า
“สวนสาธารณะ” หมายความว่าอย่างไร ทาให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่มีการฝ่ า
ฝื นข้อห้ามตามพระราชบัญญัติน้ ี ว่าสวนสาธารณะมีบริ เวณครอบคลุ มพื้นที่ส่วนไหนเพียงใด รวมทั้งไม่มี
การกาหนดการห้ามบุคคลซึ่ งเมาเข้าไปในสถานที่ ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้เกิ ดช่องว่างของ
กฎหมาย ทาให้บุคคลซึ่งเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าไปในสถานที่หา้ มบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ได้ และได้กระทาการละเมิดต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน ของผูอ้ ื่น
2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ไม่มีการกาหนดในการขายสุ ราของผูถ้ ื อใบอนุ ญาตขายสุ ราไว้ มี แต่เนื้ อหาที่ เป็ นการก าหนด
เกี่ ยวกับการขอใบอนุ ญาตขายสุ รา การกาหนดเวลาในการขายสุ รา การห้ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ใน
สถานที่ที่กฎหมายกาหนดบางสถานที่ การห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรื อเวลาที่กฎหมายกาหนด
การห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลตามที่กฎหมายกาหนด การห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดย
วิธีการหรื อในลักษณะตามที่ กฎหมายกาหนด การห้ามโฆษณาเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์หรื อแสดงชื่ อหรื อ
เครื่ องหมายของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์อนั เป็ นอ้างสรรพคุ ณ หรื อชักจูงให้ผูอ้ ื่นดื่ มโดยตรงหรื อโดยอ้อม
เท่านั้นจึงทาให้ผขู ้ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากการ
ขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกาหนด เช่ น การส่ งเสริ มการขายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ดว้ ยวิธีการลด แลก แจก แถม ในกรณี ซ้ื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ตามจานวนที่ร้านอาหารกาหนด
จะได้สิทธิ พิเศษในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวนั้นในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 มาตรา 30 ได้บญั ญัติหา้ มไม่ให้ผขู ้ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใช้วธิ ี การขายในลักษณะข้างต้น
3) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองแก่ผบู ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณี
ฝ่ าฝื นมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ซ้ าข้อมูลจากรายงานของอธิ บดี
กรมพินิจคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2548 พบว่า การเสพสุ รามีความสัมพันธ์กบั อาชญากรรม โดยเป็ น
ปั จ จัย หลัก ในการประกอบอาชญากรรมเกี่ ย วกับ ความผิ ด ต่ อ ชี วิ ต และร่ า งกาย เนื่ อ งจากผู ้ป ระกอบ
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อาชญากรรมจานวนมากกว่าครึ่ งมีการเสพสุ ราก่อนที่จะเริ่ มการกระทาผิดไม่เกิน 5 ชัว่ โมง ฤทธิ์ ของสุ รามีผล
ทาให้ขาดสติ จนกระทัง่ เกิ ดปั ญหา สร้ างความเดื อดร้ อนต่อผูอ้ ื่น ซึ่ งทาให้ผูเ้ สี ยหายส่ วนใหญ่อาจเสี ยชี วิต
หรื อ ได้รั บ บาดเจ็ บ สาหั ส ทั้ง นี้ ผู ้ดื่ ม สุ ร าบางคนอาจมี ก ารเสพสุ ร าเพื่ อ ย้อ มใจ ท าให้ มี ค วามใจกล้า
ในการกระท าความผิด ส่ ง ผลท าให้ไ ม่ มี ค วามเกรงกลัว ต่ อ โทษที่ จ ะได้รับ เมื่ อประสบกับ โอกาสหรื อ
สถานการณ์ที่มีส่วนกระตุน้ จึงเกิดการประกอบอาชญากรรมขึ้น หลังจากที่ดื่มสุ ราเข้าไปได้ง่าย และ กรณี ทา
การฝ่ าฝื นบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 จะต้องระวางลงโทษจาคุ กไม่ เกิ นหกเดื อน หรื อปรั บไม่เกิ นหนึ่ งหมื่น บาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บ ตาม
มาตรา 42 ซึ่ งอัตราโทษดังกล่าวมีอตั ราโทษอัตราเดียวไม่วา่ จะกระทาความผิดซ้ ากี่ครั้งก็มีอตั ราโทษเดียว จึง
ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปั จจุ บนั เมื่ อเที ยบกับความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากการกระทาของผูบ้ ริ โ ภค
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และได้กระทาการละเมิดต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภาพในชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน ของผูอ้ ื่นซ้ า
2. ความหมายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
1) ความหมายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
มาตรา 3 ได้ให้ ความหมายคาว่า “เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ ตอ่ จิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ความหมายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วยสุ รา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 มาตรา
152 ได้ให้ ความหมายคาว่า “สุ รา” ให้หมายความรวมถึ งวัตถุ ท้ งั หลายหรื อของผสมที่ มี แอลกอฮอล์ ซึ่ ง
สามารถดื่ มกิ นได้เช่ นเดี ยวกับน้ าสุ รา หรื อซึ่ งดื่ มกิ นไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรื อของเหลวอย่างอื่นแล้ว
สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุ รา แต่ไม่รวมถึงเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
2) หลักประโยชน์สาธารณะ
ประโยชน์สาธารณะเป็ นนิติสมบัติ (Rechtsgut) หรื อคุณธรรมทางกฎหมายของกฎหมายมหาชน
“ประโยชน์สาธารณะ” คือ การดาเนิ นการของรัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่ วนใหญ่ในสั งคม
มิใช่เพื่อตอบสนองความต้องการของผูด้ าเนิ นการนั้นเอง หรื ออาจกล่าวได้วา่ ประโยชน์สาธารณะเป็ นความ
ต้องการของบุคคลแต่ละคนที่ตรงกัน และมีจานวนมากจนเป็ นคนหมู่มาก หรื อเป็ นคนส่ วนใหญ่ของสังคม
จนความต้องการนั้นถู ก ยกระดับ ให้เป็ นประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ส าธารณะจึ งเป็ นองค์ประกอบ
ประการส าคัญ ที่ อ งค์ก รเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายปกครองต้อ งค านึ ง ถึ ง เสมอในการด าเนิ น กิ จ กรรมทางปกครอง
หลักการในทางกฎหมายปกครองที่ เรี ยกร้ องให้การกระทาทั้งหลายทั้งปวงขององค์กรฝ่ ายปกครองต้อง
เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะนั้น เป็ นหลัก การที่ อ ธิ บ ายได้จ ากการยอมรั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งปรากฏเป็ นอุดมการณ์พ้นื ฐานของรัฐไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในระบอบ
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ประชาธิ ปไตย การกระทาทั้งหลายขององค์กรของรัฐย่อมจะต้องเป็ นไปเพื่อประชาชนทั้งปวง เพื่อสันติสุข
และความดีงามร่ วมกัน
3) แนวคิดเกี่ยวกับสิ ทธิและเสรี ภาพ
สิ ทธิ และเสรี ภาพในปั จจุบนั นี้ พัฒนามาจากสิ ทธิ และเสรี ภาพของชนชั้นกลางในยุคกลางของยุโรป
ได้บงั คับให้พวกขุนนางและกษัตริ ยใ์ ห้หลักประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพบางประการแก่พวกตน โดยการให้
หลักประกันดังกล่าวมักจะกระทาในรู ปของเอกสารต่าง ๆ จึงถือได้วา่ สิ ทธิ เสรี ภาพในชี วิตและร่ างกายเป็ น
สิ่ งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็ นมนุ ษย์ เป็ นสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจพรากเอาไป
จากมนุษย์ ตราบเท่าที่มนุ ษย์ยงั คงมีชีวิตอยู่ แนวคิดเรื่ องการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพนี้ เป็ นแนวคิดที่นานา
อารยประเทศตระหนักและให้ความสาคัญจนถึงขนาดที่ตอ้ งมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ บางประเทศมี
การแยกหมวดหมู่ว่าด้วยสิ ทธิ และเสรี ภาพไว้เป็ นการเฉพาะ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลเป็ นพื้นฐานของ
ศัก ดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ รั ฐ จะต้อ งให้ ค วามรั บ รองคุ ้ม ครองในความมี อ ยู่ใ นแต่ ล ะปั จ เจกบุ ค คล ซึ่ ง
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองไว้ในมาตรา 4 ว่า ศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครอง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ว่า “บุคคลย่อมมี
สิ ทธิ และเสรี ภาพในชี วิตและร่ างกาย” และ มาตรา 26 ว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็ นการจากัดสิ ทธิ หรื อ
เสรี ภาพของบุคคลต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ ในกรณี ที่รัฐธรรมนู ญมิ ได้บญั ญัติ
เงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อหลักนิ ติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรื อจากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคล
เกิ นสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความ
จาเป็ นในการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพไว้ดว้ ย และกฎหมายต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็ นการเจาะจง” ดังนั้น การคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของประชาชนจึงเป็ นหน้าที่ของรัฐ
4) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
มนุ ษย์ทุกคนมีสภาพความเป็ นผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั สิ้ นไม่วา่ เขาผูน้ ้ นั จะมีสถานะทางสังคม หรื อทาง
เศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม ดังนั้น เมื่อทุกคนในสังคมมีสภาพความเป็ นผูบ้ ริ โภค สิ่ งหนึ่งที่เกิดตามมาและเป็ นสิ่ ง
ที่กฎหมายรับรองคุม้ ครองไว้ คือ “สิ ทธิ ” โดยเฉพาะ “สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน”ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ์ ที่ รัฐธรรมนู ญรั บ รอง
คุ ม้ ครองไว้ ในส่ วนสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคแต่เดิ มนั้นมิได้มีองค์กรหรื อหน่ วยงานใดได้รับรองไว้อย่างชัดแจ้ง
จนกระทัง่ สหพันธ์ องค์การคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคระหว่างประเทศ (International Organization of Consumer
Unions: IOCU) ซึ่ งมีสภาพเป็ นองค์กรอิสระในระดับนานาชาติ มีวตั ถุประสงค์ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
โดยไม่ แสวงหาผลประโยชน์ และไม่ เกี่ ย วข้องกับ การเมื อ ง ได้ป ระกาศสิ ท ธิ ข องผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ปั จจุ บ ัน
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย(พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522) คือ สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ สิ ทธิ ที่จะมีอิสระ
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ในการเลื อกหาซื้ อสิ นค้าและบริ การ สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับความเป็ นธรรมในการทาสัญญา สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยค่าเสี ยหายจากผูป้ ระกอบ
5) หลักการลงโทษทางปกครอง
หลัก การลงโทษทางปกครอง คื อ มาตรการบังคับทางปกครอง การบังคับทางปกครองเป็ น
มาตรการที่องค์กรฝ่ ายปกครองใช้เพื่อทาให้ผรู ้ ับคาสั่งทางปกครองยินยอมปฏิบตั ิตามคาสั่งทางปกครอง ซึ่ ง
จะมีผลทาให้วตั ถุ ประสงค์ของกฎหมายในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม และความมัน่ คงของ
ประเทศได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม และก่อให้เกิ ดผลได้จริ ง มาตรการบังคับทางปกครองจึ ง เป็ น
มาตรการการบังคับพฤติ ก รรมของผูอ้ ยู่ภายใต้คาสั่งทางปกครองในอนาคตนั้นเอง โดยทัว่ ไปคาสั่ง ทาง
ปกครองตามกฎหมายมีหลายประเภทแต่สามารถจาแนกประเภทของคาสั่งทางปกครองที่ตอ้ งมีการบังคับ
การทางปกครองออกเป็ น2 ประเภท คือ คาสั่งทางปกครองที่ให้ชาระเงิน และคาสั่งทางปกครองที่ให้กระทา
การหรื อละเว้นกระทาการ โดยคาสั่งทางปกครองทั้งสองประเภทนี้ เมื่อออกคาสั่งทางปกครองแล้ว ถ้าหาก
ผูร้ ับคาสั่งหรื ออยูอ่ ยูใ่ ต้คาสั่งไม่ปฏิบตั ิตาม ก็จะต้องมีมาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่ง
3. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะของ
ต่างประเทศและประเทศไทย
1) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
จากการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 มาตรา 42 และ
กฎที่เกี่ยวข้อง พบว่า กฎหมายดังกล่าวห้ามมิให้ผใู ้ ดบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรื อบริ เวณวัด
หรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่ งชาติ สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อร้านค้า
ในบริ เวณสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชน
โดยทัว่ ไป พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน บนทาง ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในสวนสาธารณะ
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ในพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ นก ากับ ดู แ ลและใช้ ป ระโยชน์ ข องราชการ
รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐ ในสถานี ขนส่ ง บนทางรถไฟ และในท่าเรื อโดยสารสาธารณะ และ
มาตรา 42 บทลงโทษกรณี กระทาการฝ่ าฝื นมาตรา 31 คือ ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นหกเดื อน หรื อปรั บ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎที่เกี่ยวข้อง พบว่า กฎหมายดังกล่าวเป็ นการ
ควบคุมผูป้ ระกอบการร้านค้าไม่วา่ จะเป็ นร้านประเภทไหน ทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่านใบอนุญาตขายสุ ราโดย
รั ฐ และกฎหมายก็ ไ ม่ ไ ด้มุ่ ง เน้นที่ จะควบคุ ม ผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง ใบอนุ ญาตขายสุ ราของ
ประเทศไทยมีดว้ ยกัน 2 ประเภท คือ 1) ใบอนุ ญาตขายสุ ราประเภท ที่ 1 สาหรับการขายสุ ราทุกชนิ ด ครั้ง
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หนึ่งเป็ นจานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป เช่น การขายจากผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้าไปยังผูข้ ายส่ ง การขายสุ ราจากผูข้ าย
ส่ งไปยังผูข้ ายปลี ก เป็ นต้น2) ใบอนุ ญาตขายสุ ราประเภทที่ 2 สาหรั บการขายสุ ราทุ กชนิ ด ครั้ งหนึ่ งเป็ น
จานวนต่ ากว่าสิ บลิ ตร เช่ น การขายปลี กสุ ราเพื่อนาไปบริ โภค การขายสุ ราเพื่อดื่ ม ณ สถานที่ขาย เป็ นต้น
และการก าหนดสถานที่ ห้า มขายสุ รา คื อ ที่ ต้ งั สถานศึ ก ษาที่ จดั การศึ ก ษาในระบบตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การศึกษาแห่ งชาติ รวมทั้งบริ เวณที่ต่อเนื่ องและติ ดกับสถานที่ดงั กล่าว ที่ต้ งั วัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรื อ
สถานที่ประกอบศาสนกิ จในนิ กาย หรื อศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง รวมทั้งบริ เวณที่ต่อเนื่ องและติดกับสถานที่
ดังกล่าว ที่ต้ งั สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มน้ ามันเชื้ อเพลิ ง รวมทั้งบริ เวณที่
ต่ อ เนื่ อ งและติ ด กับ สถานที่ ดัง กล่ า ว สถานที่ ที่ เ คยเป็ นสถานประกอบการขายสุ ร าของผูท้ ี่ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต เว้นแต่ได้พน้ กาหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการขายสุ รา
ของผูท้ ี่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาตและอยูร่ ะหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุ ญาต สถานที่ตอ้ งห้ามขายสุ ราตามที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อกฎหมายอื่น
2) มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ
ของต่างประเทศ ดังนี้
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายสาธารณสุ ข เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการ
การลงโทษการเมาสุ ราในที่สาธารณะ (Répression de l'ivresse publique) ในมาตรา L 3341-1 ว่า หากตารวจ
พบว่าบุคคลใดอยูใ่ นสภาพเมาสุ ราในถนน ทางเดิน ร้านกาแฟ คาบาเร่ ต์ หรื อสถานที่สาธารณะต่าง ๆ จะต้อง
ถูกนาตัวไปควบคุมไว้ ณ สถานีตารวจ (Poste de police) ที่ใกล้ที่สุด หรื อในห้องควบคุมตัว (une chambre
de sureté) จนกว่าบุคคลนั้น จะกลับคืนสติ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลนั้นเอง
ประเทศแคนาดา
1) รัฐโนวาสโกเชีย ได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ Liquor Control Chapter 260 of the Revised
Statutes , 1989 ได้มีกาหนดคานิ ยามคาว่า “สถานที่สาธารณะ” หมายถึงและรวมถึ ง สถานที่อาคารหรื อสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ประชาชนมี หรื อได้รับอนุญาตให้เข้าถึง และทางหลวง ถนนเลน สวนสาธารณะ หรื อ
สถานที่สาธารณะ หรื อสถานบันเทิง สถานที่ตอ้ งห้าม และมีการกาหนดมาตรการควบคุมความมึนเมาในที่
สาธารณะและบทลงโทษ คือ ห้ามบุคคลใดอยูใ่ นสภาพมึนเมาในที่สาธารณะ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่มีเหตุอนั
ควรและบุคคลนั้นอยู่ในสภาพมึ นเมาในที่สาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่นาบุ คคลนั้นเข้าสู่ การควบคุ มดู แล โดย
บุคคลที่ถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่อาจนาไปดูแลควบคุมที่ โฮสเทล หรื อสถานที่อานวยความสะดวกสาหรับ
บาบัดรักษาโดยบุคคลที่ถูกจับกุมหรื อถูกควบคุมตัว จะต้องไม่ถูกควบคุมตัวในคุกหรื อขังไว้นานกว่ายีส่ ิ บสี่
ชัว่ โมง และหลังจากถูกจับกุมหรื อถูกควบคุมตัว บุคคลที่เจ้าหน้าที่นาไปควบคุมรักษาใด ๆ ที่โฮสเทล หรื อ
สถานที่อานวยความสะดวกสาหรับบาบัดรักษา จะไม่ถูกคุมขังเกินยี่สิบสี่ ชวั่ โมงหลังจากถูกควบคุมตัว เว้น
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แต่ บุ ค คลยินยอมที่ จะอยู่ต่อ และมี ก ารให้อานาจข้าราชการในสภาออกกฎระเบี ย บเกี่ ย วกับ การก าหนด
มาตรฐานสาหรับสถานที่ หรื อส่ วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับการขายสุ รา โดยผูถ้ ือใบอนุญาตและที่พกั อุปกรณ์
และสิ่ งอานวยความสะดวก ในการกาหนดหรื อข้อห้าม และการปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องกับซื้ อ การขายที่ได้รับ
อนุญาตให้บริ การ หรื อการกาจัดสุ รา
2) รัฐบริ ติชโคลัมเบีย ได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ Liquor Control and licensing Act , 1996
Chapter 267 ได้มีกาหนดให้อานาจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจากัดประเภทของ
สุ ราที่จะเสนอขาย การกาหนดพื้นที่ของสถานประกอบการทั้งในร่ มและกลางแจ้งที่อาจมีการขายและบริ การ
สุ รา การจากัดวันและเวลาที่สถานประกอบการได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดขายสุ รา การกาหนดพื้นที่ภายในสถาน
ประกอบการที่ผูเ้ ยาว์ได้รับอนุญาตการอนุ มตั ิห้ามหรื อจากัดเกมและความบันเทิงในสถานประกอบการ การ
ก าหนดความต้อ งการที่ นั่ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ในพื้ น ที่ รั บ ประทานอาหารของสถานประกอบการ การระบุ
ข้อก าหนดส าหรั บ การรายงานและการเก็ บ บันทึ ก ก าหนดสั ญญาณควบคุ ม ที่ ใ ช้ใ นหรื อส าหรั บ สถาน
ประกอบการการระบุตาแหน่งที่อาจเก็บสุ รา และการกาหนดให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตใช้มาตรการที่สมเหตุสมผล
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การด าเนิ น งานของสถานประกอบการไม่ ร บกวนบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เ คี ย ง
ของสถานประกอบการ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์
1) สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ได้บญั ญัติไว้ในรัฐบัญญัติ The Liquor Control (Supply and Consumption)
Act 2015 ได้มีกาหนดคานิยามคาว่า“สถานที่สาธารณะ” หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่สมาชิกของประชาชนหรื อ
ส่ วนหนึ่ งของประชาชนมีการเข้าถึงเป็ นสิ ทธิ หรื อโดยอาศัยอานาจอนุ ญาตใด ๆ โดยชัดแจ้งหรื อโดยนัยไม่
ว่าจะเกี่ ยวกับการชาระค่าธรรมเนี ยมหรื อไม่ และการเข้าถึ งสถานที่ อาจถู กจากัดโดยเฉพาะครั้ งหรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ที่ได้รับอนุมตั ิตามความหมายของพระราชบัญญัติความบันเทิง
สาธารณะ หรื อส่ วนหนึ่ งของสถานที่ใด ๆ ที่ผคู ้ รอบครองสถานที่อนุญาตให้สมาชิกของประชาชนเข้ามาได้
แต่โดยปกติแล้วในขณะที่ส่วนนั้นเปิ ดให้สมาชิกของประชาชนทัว่ ไปเท่านั้น
2) มีการกาหนดมาตรการควบคุมความมึนเมาในที่สาธารณะและบทลงโทษ คือ (1) ห้ามบุคคลดื่ม
สุ ราในสถานที่สาธารณะใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาที่กาหนดไว้ไม่มีการดื่มสาธารณะที่ใช้บงั คับกับสถานที่
นั้น ๆ กรณี ฝ่าฝื นจะต้อ งรั บ โทษ คื อ ปรั บ ไม่ เกิ น 1,000 ดอลลาร์ สิ งคโปร์ (1 ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ เท่ า กับ
22.4831 บาท ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562) และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นผูก้ ระทาความผิดซ้ า ปรับไม่เกิน 2,000
ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อทั้งจาทั้งปรับ (2) กรณี บุคคลที่เมาสุ ราและไม่สามารถดูแล
ตัวเองในสถานที่สาธารณะใด ๆ จะต้องรับโทษ คือ ปรับไม่เกิ น 1,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อจาคุ กไม่เกิน
หนึ่ งเดื อน หรื อทั้งจาทั้งปรับ และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นผูก้ ระทาความผิดซ้ า ปรับไม่เกิ น 2,000 ดอลลาร์
สิ งคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกินสามเดื อน หรื อทั้งจาทั้งปรับ (3) กรณี บุคคลใดเมาแล้วเข้ามาในที่สาธารณะหรื อ
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ในสถานที่ใด ๆ ซึ่ งเป็ นการละเมิด บุคคลเข้าอื่น และมีพฤติกรรมของตนเองในลักษณะที่ก่อให้เกิ ดความ
ราคาญแก่บุคคลใด ๆ จะต้องรับโทษ คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นผูก้ ระทาความผิดซ้ า ปรั บไม่เกิ น 2,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อ
จาคุ กไม่เกิ นหกเดื อน หรื อทั้งจาทั้งปรั บ (4) เจ้าหน้าที่ตารวจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุ มตั ิใด ๆ มีอานาจ สั่งให้
บุ คคลที่ เมาให้ออกจากสถานที่ สาธารณะ หรื อสถานที่ ที่พบบุ คคลนั้นรวมถึ งบริ เวณใกล้เคี ยงกับสถานที่
สาธารณะหรื อสถานที่สาธารณะ และกาจัดสุ ราใด ๆ ในความครอบครองของบุคคล (ไม่วา่ บุคคลนั้นจะดื่ม
สุ ราหรื อไม่) (5) กรณี บุคคลที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาสั่งเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อผูไ้ ด้รับอนุมตั ิให้กระทาการ
แทน เจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้บุคคลซึ่ งเมาให้ออกจากสถานที่สาธารณะ หรื อสถานที่ที่พบบุคคลนั้น รวมถึง
บริ เวณใกล้เคียงกับสถานที่สาธารณะ โดยบุคคลนั้นจะต้องรับโทษ คือ ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
หรื อจาคุ กไม่เกิ นหกเดื อน หรื อทั้งจาทั้งปรับ และในกรณี ที่บุคคลนั้นเป็ นผูก้ ระทาความผิดซ้ า ปรับไม่เกิน
2,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อทั้งจาทั้งปรับ (6) กรณี ที่มีบุคคลบริ โภคหรื อดื่มสุ รา
ปรากฏในที่สาธารณะหรื อในสถานที่ใด ๆ ซึ่ งเป็ นการละเมิดการเข้าบุคคลเข้ามาใช้บริ การ และมีพฤติกรรม
ของตนเองในลักษณะที่ก่อให้เกิดความราคาญต่อบุคคลใด ๆ โดยจะพิจารณาว่าเป็ นคนเมาจากคาพูด ความ
สมดุล การประสานงาน หรื อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ว่ามีการกระทาดังกล่าวเห็นได้ชดั และมีเหตุผลที่เชื่อ
ได้วา่ การพูด ความสมดุล การประสานงาน หรื อพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการบริ โภคสุ รา
4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
จากการศึ ก ษา พบว่า ยัง เกิ ดปั ญหาเกี่ ย วกับ การควบคุ ม การบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ น
ประเด็นต่าง ๆ อันเป็ นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ
ในอดีตการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการจากัดสถานที่
จาหน่ ายและการจากัดสถานที่บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จึงทาให้มีการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ใน
ประชาชนทัว่ ไปได้สะดวกง่ ายดาย และอิ สระเสรี ภาพในการบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์อย่างไรก็ ไ ด้
จนกระทัง่ ในปั จจุ บ นั มี ก ารตราพระราชบัญญัติค วบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขึ้ นเมื่ อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2551 และมีผลใช้บงั คับจนถึ งปั จจุบนั เป็ นเวลากว่า 11 ปี แต่ปรากฏว่าการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ไ ม่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายอย่า งแท้จริ ง และยังมี ปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
การโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ บทกาหนดโทษสาหรับการฝ่ าฝื น ตลอดจนผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการเปิ ดเสรี ดา้ นการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และ
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เป็ นประเทศที่ เ ปิ ดส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ท าให้ ก ารควบคุ ม การบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ น
สวนสาธารณะ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริ ง
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่า เมื่ อพิจารณาเนื้ อหาของพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และกฎที่ เกี่ ยวข้อง จะพบว่า บทบัญญัติดงั กล่ าวไม่ได้มีการกาหนดคา
นิ ยามคาว่า “สวนสาธารณะ” มีความหมายว่าอย่างไร ทาให้เกิ ดปั ญหาในทางปฏิ บตั ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณี ที่มีการฝ่ าฝื นข้อห้ามตามพระราชบัญญัติน้ ี วา่ สวนสาธารณะมีบริ เวณครอบคลุมพื้นที่ส่วนไหนเพียงใด
รวมทั้งไม่มีการกาหนดการห้ามบุคคลที่ เมาเข้าไปในสถานที่ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้เกิ ด
ช่ องว่างของกฎหมาย จึงทาให้บุคคลซึ่ ง เมาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ส ามารถเข้าไปในสถานที่ ห้ามบริ โ ภค
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้กระทาการละเมิดต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน ของผูอ้ ื่น
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ การควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะจึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องมี การควบคุ มพื้นที่ ให้เหมาะสม และครอบคลุ มในพื้นที่สาธารณะทั้งหมด และการห้าม
บุคคลซึ่ งเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสถานที่สาธารณะได้ เพื่อเป็ นการป้ องกันการก่อเหตุของบุคคล
ซึ่งเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จะกระทาละเมิดต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพในชีวติ ร่ างกาย และทรัพย์สิน ของผูอ้ ื่น
2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายในการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหาร
ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ 1) การห้ามขายเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ใน
สถานที่ คือ วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนาสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่า ด้วยสถานพยาบาล และร้ า นขายยาตามกฎหมายว่า ด้วยยา สถานที่ ราชการ หอพัก ตาม
กฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ สถานี บริ การน้ ามันเชื้ อเพลิ งตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อร้านค้าในบริ เวณสถานีบริ การน้ ามันเชื้ อเพลิง สวนสาธารณะ
ของทางราชการที่จดั ไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน บนทาง ใน
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ในพื้นที่ที่
อยูใ่ นกากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ในสถานี ขนส่ ง บนทาง
รถไฟ ในท่าเรื อโดยสารสาธารณะ รอบสถานศึกษา ร้ านสะดวกซื้ อ (ซึ่ งเป็ นการประกอบการกิ จการโดย
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล หรื อได้รับความยินยอมให้ ใช้สิทธิ ในการประกอบกิจการจากผูใ้ ห้สิทธิ ) โดย
วิธีการใช้เครื่ องจ่ายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ 2) การห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรื อเวลาที่กฎหมาย
กาหนด คือ (1) วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันเลื อกตั้ง
(ในระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ งวันจนสิ้ นสุ ดวันเลือกตั้ง) (2) เวลาที่ห้ามขาย คือ เวลา
11.00 น.-14.00 น. และ เวลา 17.00 น.-24.00 น. 3) การห้ามขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ใ ห้แก่ บุ คคลตามที่
กฎหมายกาหนด คือ บุคคลซึ่ งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี บริ บูรณ์ บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 4)การ
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ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรื อในลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด คือ ใช้เครื่ องขายอัตโนมัติ
การเร่ ขาย การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการขาย ให้หรื อเสนอให้สิทธิ ในการเข้าชมการแข่งขัน
การแสดง การให้บริ การการชิ ง โชค การชิ งรางวัล หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อื่นใดเป็ นการตอบแทนแก่ ผูซ้ ้ื อ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หรื อ แก่ ผู น้ าหี บ ห่ อ หรื อ สลาก หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดเกี่ ย วกับ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ม า
แลกเปลี่ยน หรื อแลกซื้ อ โดยแจก แถม ให้ หรื อแลกเปลี่ยนกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อกับสิ นค้าอื่น หรื อ
การให้บริ การอย่างอื่น หรื อแจกจ่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็ นตัวอย่างของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
หรื อเป็ นการจูงใจสาธารณชนให้บริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกาหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะ
ที่เป็ นการบังคับซื้ อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรื อทางอ้อม 5)การห้ามโฆษณาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
หรื อแสดงชื่อหรื อเครื่ องหมายของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็ นอ้างสรรพคุณหรื อชักจูงให้ผอู ้ ื่นดื่มโดยตรง
หรื อโดยอ้อมเท่า นั้น และยังมีพระราชบัญญัติ ภาษีส รรพสามิ ตพ.ศ 2560 คือ การควบคุ มผูป้ ระกอบการ
ร้ า นค้า ไม่ ว่า จะเป็ นร้ า นประเภทไหน ทั้ง หมดจะถู ก ควบคุ ม ผ่า นใบอนุ ญาตขายสุ ราโดยรั ฐ เท่ า นั้น โดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ 2560 ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะควบคุมผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่า เมื่ อพิจารณาเนื้ อหาของพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ 2560 จะพบว่า กฎหมายมีการกาหนดข้อ
ห้ามและบทลงโทษกรณี ฝ่าฝื น แต่ไม่ได้มีการกาหนดข้อปฏิ บตั ิของผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตขายสุ ราว่าจะต้อง
ปฏิบตั ิอย่างไรในการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทาให้ผปู ้ ระกอบการร้านอาหารมีอิสระในการ
คิ ดค้นหาวิธี ใ นการที่ จะขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ใ ห้ได้จานวนมาก ๆ ซึ่ ง วิธี ก ารต่ าง ๆ จะเป็ นวิธี ก ารที่
กฎหมายห้ามไม่ให้ปฏิ บตั ิ เมื่อไม่มีการกาหนดข้อปฏิบตั ิของผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตขายสุ ราว่าจะต้องปฏิ บตั ิ
อย่างไรในการขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค จึงทาให้รัฐไม่สามารถเข้ามาไปตรวจสอบ และ
ควบคุมวิธีการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของผูป้ ระกอบการร้านอาหารได้
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ การที่ไม่ได้มีการกาหนดข้อปฏิบตั ิของผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตขายสุ ราว่าจะต้อง
ปฏิ บตั ิอย่างไรในการขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค จึงทาให้ส่งผลกระทบต่อส่ วนรวมไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ อง ทะเลาะวิวาท ทาร้ ายร่ างกาย อาชญากรรม และอุบตั ิเหตุโดยมีสาเหตุมาจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
3) ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองแก่ผบู ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณี
ฝ่ าฝื นมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซ้ า
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการกาหนดบทลงโทษสาหรับกรณี ฝ่าฝื นการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่ ห้า มบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ว้ใ น มาตรา 31 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีการกาหนดโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ ตามมาตรา 42 ซึ่ งอัตราโทษดังกล่าวมีอตั ราโทษอัตราเดียวไม่วา่ จะกระทาความผิดซ้ ากี่ครั้งก็ได้มี
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อัตราโทษอัตราเดียว เมื่อเทียบกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานที่หา้ มบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และได้กระทาการละเมิดสิ ทธิสิทธิและเสรี ภาพในชี วิต ร่ างกาย ละ
ทรั พ ย์ สิ น ของผู ้ อื่ น ซ้ า ไม่ อ าจจะสามารถประเมิ น ความเสี ยหายที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ ท าให้ ก ฎหมาย
ที่ใช้ในการควบคุมการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั ไม่สามารถใช้บงั คับได้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่า เมื่ อพิจารณาเนื้ อหาของพระราชบัญญัติควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 42 จะพบว่า กรณี ที่บุคคลใดได้กระทาความผิดตามมาตรา 31 และได้รับ
โทษตามมาตรา 42 แล้ว ต่อมามีการกระทาความผิดซ้ าอีกกฎหมายดังกล่าวไม่มีการกาหนดอัตราบทลงโทษ
ในกรณี กระทาความผิดซ้ าอีก จึงทาให้บุคคลที่กระทาความผิดซ้ าอีกได้รับอัตราบทลงโทษอัตราเดียวกับการ
กระทาความผิดครั้งแรก
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า การที่กฎหมายกาหนดบทลงโทษสาหรับกรณี ฝ่าฝื นการบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ในที่ห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ก็เพื่อเป็ นการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยต่อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ป้ องกันการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ อาชญากรรมต่ า ง ๆ ภัย จาก การกระท าความผิด ของผูบ้ ริ โภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ส ภาพร่ า งกายเมาไม่ ส ามารถควบคุ ม ตัว เองได้ และเพื่ อ ให้ผูบ้ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มีความตระหนักถึงโทษ หากกระทาความผิดเนื่องจากการเมาเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
5. ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ผูเ้ ขียนขอนาเสนอข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
1) แก้ไขเพิ่มเติมคานิ ยามในมาตรา 3 คาว่า “สถานที่สาธารณะ” หมายความว่า พื้นที่กลางแจ้ง
เช่น ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะของราชการหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นหรื อในยานพาหนะที่กาลัง
เคลื่อนที่ แต่ไม่รวมถึงการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้อนุ ญาตให้ขายสุ ราได้ ซึ่ งไม่ถือว่าเป็ น
สถานที่สาธารณะแม้วา่ สถานประกอบการเหล่านั้นจะเปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ารับบริ การได้ก็ตาม
มาตรา 31 (6) จาก “สวนสาธารณะของทางราชทางที่จดั ไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป” เป็ น
“สถานที่สาธารณะ”และมาตรา 31 วรรคสอง ว่า “ห้ามบุคคลที่เมาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เข้ามาในสถานที่
ตามวรรคหนึ่ง”
2) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุ มในมาตรา 16 (3) จาก “เสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรี ในการกาหนดเวลาขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ วิธีการหรื อ
ลักษณะการขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตอ้ งห้าม สถานที่หรื อบริ เวณห้ามบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และ
สิ่ งอื่นใดที่ใช้เป็ นการโฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์” เป็ น “เสนอความเห็ นต่อรัฐมนตรี ในการกาหนดเวลา

947

14
ขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ สถานที่ ห้า มขายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ วิธี ก ารหรื อลัก ษณะการขายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ที่ตอ้ งห้าม สถานที่ หรื อบริ เวณห้ามบริ โภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ และสิ่ งอื่ นใดที่ ใช้เป็ นการ
โฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และก าหนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ การขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์”
3) แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษกรณี กระทาความผิดตามมาตรา 31 ซ้ า ในมาตรา 42วรรคสอง ว่า “ใน
กรณี ผูใ้ ดกระทาความผิดซ้ าตามวรรคหนึ่ง จะต้องระวางโทษจาคุ ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
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