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บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติว่า เครื่องดื่มใดๆ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ไม่
ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีผลให้เครื่องดื่มดังกล่าวไม่ถูกควบคุมฉลาก การโฆษณา และมาตรการอื่นๆ ภายใต้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง  การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวน
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่าง
ประเทศ ด้วยการวิจัยเชิงเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560)
ในฐานข้อมูลองค์กรภาครัฐ ฐานข้อมูลของ PubMed และการใช้ Google search engine โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ และไทย แล้ววิเคราะห์เนื้อหากฎหมาย
และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้นั้น กฎหมาย
ได้ก�ำหนดให้มีการแสดงฉลากเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีว่าเป็น “เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์” และ
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.05 ดีกรี และ 0.00 ดีกรี ต้องระบุว่า “เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์” ส�ำหรับ
การควบคุมการโฆษณา พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ได้ก�ำหนดว่า การโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้
จักต้องไม่ทำ� ให้เข้าใจว่าเป็นเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ นอกจากนีป้ ระเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้จะก�ำหนดการใช้ขอ้ ความ
เพื่อแสดงปริมาณและความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์บนฉลากแล้ว สหรัฐอเมริกายังห้ามใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพื่อ
จูงใจจิตใต้ส�ำนึกและควบคุมการตั้งชื่อยี่ห้อและการใช้ตราสินค้าในการโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้อย่างเข้มงวดอีกด้วย
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Abstract
The definition of alcohol from the Excise Tax Act, B.E. 2560 requires that alcoholic beverages not
more than 0.5% alcohol by volume are not considered alcoholic. So, the beverages containing not more
than 0.5% alcohol by volume are not controlled by labelling, advertising, and other measures under the
Alcohol Control Act, B.E. 2551 and other relevant laws. The objective of this study was to review the
beverages containing not more than 0.5% alcohol by volume regulations in Thailand and foreign countries.
Searches were conducted through government database from websites, MEDLINE (PubMed), and Google
for ten years (from 2008-2017). Purposive sampling was used to select 6 countries; the United States,
Singapore, Australia, South Africa, Norway and Thailand. All regulations were analyzed using a content
analysis approach. The study of labelling found that the US, Singapore, Australia and South Africa laws
stated that the beverages containing not more than 0.5% alcohol by volume must be labelled as non-alcoholic products and the beverages containing not more than 0.05% and 0.0% alcohol by volume must
be labelled “alcohol-free”. For advertising control, the US, Australia and South Africa laws stated that
the non-alcoholic and alcohol-free beverages were not allowed to be advertised as alcoholic product.
Besides, the US and South Africa laws indicated that the beverage advertising had to show the content
and intensity of alcohol on the label. Additionally, the US has a law to ban deceptive advertising techniques and strongly control brand name and brand advertising.
Keywords: health regulations, public health laws, alcohol beverages laws and regulations

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

การดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญในอันดับที่
สอง ที่ก่อให้เกิดภาระโรคสูงถึงร้อยละ 10 ของภาระโรค
ทัง้ หมด(5) และเมือ่ ประเมินเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ
แล้ว พบว่า มีมูลค่าสูงถึง 1.51 แสนล้านบาท หรือร้อยละ
1.97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(6)
จากผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจากการบริโภคเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนำ�
มาตรการที่มีประสิทธิผลสูงสุดและต้นทุนต่ำ�  หรือมีความ
คุ้มค่ามากในการดำ�เนินการ (best-buys measures) คือ
มาตรการควบคุมการโฆษณา หรือการจำ�กัดการพบเห็น
การโฆษณา เช่น การจำ�กัดปริมาณการโฆษณา การควบคุม
เนือ้ หาการโฆษณา การห้ามทำ�การตลาดด้วยการลดราคา(7)

ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ
ของอุบตั กิ ารณ์โรคไม่ตดิ ต่อ (non-communicable
diseases: NCDs)(1) เป้าหมายหลักที่ 3 ของการมีสุขภาพ
ดีในทุกช่วงอายุตามกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) คือต้องการ
ลดการตายก่อนวัยอันควรทีเ่ กิดจากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง(2) ซึง่
ส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ(3) การ
ทบทวนวรรณกรรมของประเทศกำ�ลังพัฒนา พบว่า การดืม่
แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการตายของประชากรวัยหนุ่ม
สาวที่มีอายุ 20-39 ปี ถึงร้อยละ 25(4) สำ�หรับประเทศไทย
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สำ�หรับมาตรการที่มีประสิทธิผลรองลงมา (good-buys
measures) คือ การให้ความรู้ เช่น ข้อความเตือนบน
ฉลาก (8) ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ควบคุมได้เพียงบางส่วน
โดยบทบัญญัติต่างๆ ได้กำ�หนดการควบคุมทั้งเนื้อหาและ
รูปแบบของการโฆษณา(9) ส่วนการควบคุมฉลากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้กำ�หนดให้ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง
ดื่ ม แอลกอฮอล์ จ ะต้ อ งไม่ มี ข้ อ ความที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้
บริโภคหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็น
ส่วนรวม และต้องไม่มีข้อความที่เชิญชวนให้บริโภคหรือ
อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์หรือคุณภาพของเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ข้อความ
ที่ทำ�ให้เกิดทัศนคติว่าจะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในทาง
สังคมหรือทางเพศ หรือทำ�ให้สมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น
และต้องไม่มขี อ้ ความหรือภาพทีม่ นี กั กีฬา ดารา ศิลปิน นัก
ร้องหรือนักแสดงหรือภาพการ์ตูน(10)
อย่ า งไรก็ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ใช้นิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527(9) เมื่อ
กรมสรรพสามิตประกาศใช้พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการรวมพระราชบัญญัติอื่นๆ
ที่มีเรื่องสรรพสามิตเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ่
น้ำ�หอม ของฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ
เฉพาะเดิมๆ เหล่านั้น และแก้ไขนิยามคำ�ว่า “สุรา” ใหม่
โดยให้หมายความรวมถึง “วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำ�สุรา หรือ
ซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำ�หรือของเหลวอย่าง
อื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำ�สุรา แต่ไม่รวมถึง
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี”(11) จาก
นิยามดังกล่าวทำ�ให้เครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน
0.5 ดีกรี ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผลให้เครื่องดื่ม
ดังกล่าวจะไม่ถกู ควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การกำ�หนดข้อความบนฉลาก
และการห้ามโฆษณา

บทความนีเ้ ป็นผลจากการศึกษาทบทวนกฎหมายและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ของประเทศไทยและต่าง
ประเทศ
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเอกสาร (documentary
research) ใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสาร
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5
ดีกรี ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ศึกษานิยามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทั่วโลกจาก
Global Status Report on Alcohol and Health
2014(12) จากนั้น คณะผู้วิจัยคัดเลือก 5 ประเทศ จาก 5
ทวีป ทีม่ กี ารกำ�หนดนิยามของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 0.5 ดีกรี
(alcohol content >0.5% by volume) และคัดเลือก 5
ทวีป ตามเกณฑ์ทางภูมศิ าสตร์ทจี่ ำ�แนกโลกออกเป็นทวีป(13)
ได้แก่ อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกาและยุโรป โดย
คัดเลือก 1 ประเทศในแต่ละทวีป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้และนอร์เวย์ นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยยังได้เลือกศึกษาประเทศไทยร่วมด้วย ส่วนการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 5 ประเทศ จาก 5 ทวีปนั้น คณะผู้
วิจัยได้พิจารณาภายใต้เงื่อนไขว่า ประเทศนั้นๆ จะต้องมี
ความก้าวหน้าและมีความโดดเด่นด้านการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ มีเอกสารเป็นภาษาอังกฤษที่คณะผู้วิจัย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำ�แนะนำ�ว่าเป็น
ประเทศที่มีความเหมาะสม
แหล่งข้อมูลในการสืบค้น

การศึ ก ษานี้ คณะผู้ วิจัย ได้ ใช้ แ หล่ ง สื บค้ นข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ Global Status Report on Alcohol
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and Health 2014: WHO Member States’ definition
of an alcoholic beverage (% alcohol by volume)
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
และต่างประเทศ กฎหมายอาหารของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
วิชาการบนฐานข้อมูลของ PubMed และการใช้ Google
search engine

3. ประเภทของเครือ่ งดืม่ (1) เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ไม่เกิน 0.5 ดีกรี หมายถึง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ
(2) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 0.0 ดีกรี หมายถึง เครื่องดื่ม
ที่ปราศจากแอลกอฮอล์
4. การควบคุมเครื่องดื่ม หมายถึง การควบคุมฉลาก
และการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
และ 0.0 ดีกรี

เกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษา (Inclusion criteria)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการ
เลือกศึกษาเฉพาะตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และนอร์เวย์
2. เกี่ ย วกั บ อาหารที่ เ ป็ น เครื่ อ งดื่ ม เลื อ กศึ ก ษา
เฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีไม่เกิน 0.5 ดีกรี
(เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ปราศจาก
แอลกอฮอล์)

รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีทตี่ พี มิ พ์เผยแพร่ใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ.
2560) โดยดำ�เนินการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนสิงหาคม กันยายน พ.ศ. 2560 และตีพิมพ์บทความวิจัยสำ�หรับการ
ศึกษาครั้งนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการทบทวนวรรณกรรมนั้น เนื่องจากเป็นเรื่อง
ของกฎหมายและเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด คณะผู้
วิจัยจึงใช้วิธีการสอบทานการอ่านและวิเคราะห์สลับกัน
กล่าวคือ ผู้วิจัยที่ศึกษาทบทวนกฎหมายในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์จะต้องอ่านและวิเคราะห์ผล
ทบทวนวรรณกรรมของผูว้ จิ ยั ทีศ่ กึ ษาทบทวนกฎหมายของ
ประเทศนอร์เวย์ ผูว้ จิ ยั ทีศ่ กึ ษาทบทวนกฎหมายในประเทศ
ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้จะต้องอ่านและวิเคราะห์ผล
ทบทวนวรรณกรรมของผูว้ จิ ยั ทีศ่ กึ ษาทบทวนกฎหมายของ
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ และผู้วิจัยที่ศึกษา
ทบทวนกฎหมายของประเทศนอร์ เวย์ จะต้ อ งอ่ านและ
วิเคราะห์ผลทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยที่ศึกษาทบทวน
กฎหมายของประเทศออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ ทัง้ นีเ้ พือ่
เป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องมากที่สุด
จากนั้นจึงวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยการ
จำ�แนกข้อความเข้ากลุม่ เพือ่ สร้างข้อสรุปและเขียนรายงาน
เป็นเชิงพรรณนา

คำ�สำ�คัญที่ใช้ในการสืบค้น (Keywords)

1. กฎหมาย, ระเบี ย บ, ข้ อ บั ง คั บ , มาตรการ,
แอลกอฮอล์, อาหาร, ฉลาก, การโฆษณา, act, law,
regulation, code, alcohol, food, labelling, advertising
2. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มปราศจาก
แอลกอฮอล์, non-alcoholic beverage, alcohol-free
beverage
เกณฑ์การกำ�หนดนิยาม

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง กฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับของภาครัฐ
2. มาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง แนวทางปฏิบตั หิ รือ
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ การควบคุม ทัง้ ทีเ่ ป็นของภาครัฐและของภาค
เอกชน
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ผลการศึกษา
จากการศึกษากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ฉลากและการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่
เกิน 0.5 ดีกรี ของประเทศไทยและต่างประเทศ อันได้แก่
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และ
นอร์เวย์ ได้ข้อสรุปด้านการจัดแบ่งกลุ่มเครื่องดื่ม ประเภท
และเนื้อหาของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
ดังนี้ (รายละเอียดเนื้อหากฎหมายดูในภาคผนวก)

brewed soft drink”(17) และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่
เกิน 0.5 ดีกรีเป็น “เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์”(18) ประเทศ
แอฟริกาใต้จัดให้เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน
0.5 ดีกรีเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์(19) และเครื่องดื่ม
ที่ทำ�มาจากแป้งหรือของเหลวที่ทำ�จากธัญพืชที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี เป็น soft-drink (เครื่องดื่มที่
ไม่ใช่เหล้า)(20) และเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน
0.05 ดีกรีเป็นเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์(19) และ
ประเทศนอร์เวย์จัดให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า
0.7 ดีกรีเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์(21,22) (ตารางที่ 1)

1. การจั ด แบ่ ง กลุ่ ม เครื่ อ งดื่ ม ตามกฎหมายและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทย
และต่างประเทศ

2. ประเภทของกฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
การควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน
0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
2.1.1 การควบคุมฉลาก
ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุม
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ได้แก่
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522(23) โดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศชี้แจงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 367 พ.ศ. 2557 เรื่อง การ

สำ�หรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีนั้น
กฎหมายว่าด้วยอาหารของประเทศไทยจัดให้เป็น “เครื่อง
ดืม่ ”(11,14) ในขณะทีก่ ฎหมายว่าด้วยแอลกอฮอล์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจัดให้เครื่องดื่มมอลต์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน
0.5 ดีกรีเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่ม
มอลต์ที่มีแอลกอฮอล์ 0.0 ดีกรีเป็นเครื่องดื่มที่ปราศจาก
แอลกอฮอล์(15-16) ประเทศออสเตรเลียจัดให้เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.15 ดีกรี เป็น “เครื่องดื่มประเภท

ตารางที่ 1 การจัดแบ่งกลุม่ เครือ่ งดืม่ ตามนิยามของกฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์แตก
ต่างกันของประเทศไทยและต่างประเทศ
ประเทศ
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
แอฟริกาใต้
นอร์เวย์

นิยามเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

นิยามเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์

มีปริมาณแอลกอฮอล์ ≤0.5 ดีกรี
มีปริมาณแอลกอฮอล์ ≤0.5 ดีกรี
มีปริมาณแอลกอฮอล์ ≤0.5 ดีกรี
มีปริมาณแอลกอฮอล์ ≤0.5 ดีกรี* หรือ ≤1.15 ดีกรี**
มีปริมาณแอลกอฮอล์ ≤0.5 ดีกรี
มีปริมาณแอลกอฮอล์ ≤0.7 ดีกรี

–
มีปริมาณแอลกอฮอล์ 0.0 ดีกรี
–
–
มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.05 ดีกรี
–

* “เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์” ตามนิยามของแนวปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน (Food & Beverages Advertising & Marketing Communications Code)
** “เครื่องดื่มประเภท brewed soft drink” ตามนิยามของกฎหมายอาหาร (Australia Food Standard 2015 under the Section 92 and 93
of the Food Standards Australia and New Zealand Act 1991)
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แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ(24) และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 383 พ.ศ. 2560 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ฉบับที่ 2(25) ในขณะ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเกี่ยวกับฉลากในเครื่อง
ดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี และเครื่องดื่ม
มอลต์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 0.0 ดีกรี ได้แก่ 27 Code
of Federal Regulations (CFR)(26) สำ�หรับกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Statutes of the Republic of
Singapore, Chapter 283 Sale of Food Act (Original Enactment: Act 12 of 1973) Revised Edition
2002 มีกฎหมายว่าด้วยอาหารเกี่ยวกับฉลากเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี(27) ในขณะที่ประเทศ
ออสเตรเลี ย มี ก ฎหมายอาหาร คื อ Australia Food
Standard 2015 under the Section 92 and 93 of
the Food Standards Australia and New Zealand
Act 1991 เกีย่ วกับฉลากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ไม่เกิน 1.15
ดีกรี หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์(17)
นอกจากนี้ จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ฉลากเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
และไม่เกิน 0.05 ดีกรี ของประเทศแอฟริกาใต้ พบใน
กฎหมายอาหาร ได้แก่ Regulations relating to the
labelling and advertising of foodstuffs No.R.146
and Regulations-GNR.1769 of 9 August 1985: Soft
drinks under The Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972) และใน
ประเทศนอร์เวย์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฉลากเครื่องดื่ม
ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.7 ดีกรี หรือเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ คือ Regulation (EU) No 1169/2011
of the European Parliament and of the Council
of 25 October 2011(28)
2.1.2 การควบคุมการโฆษณา
ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการโฆษณา
เครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีได้แก่ พระ
ราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณา
อาหาร พ.ศ. 2551(29) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์
ไม่เกิน 0.5 ดีกรี และไม่เกิน 0.05 ดีกรี รวมทั้งเครื่องดื่ม
มอลต์ ที่ มี ปริ ม าณแอลกอฮอล์ 0.0 ดี ก รี ด้ วย แต่ ไ ม่ พบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มที่
มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.7 ดีกรีหรือเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ในประเทศนอร์เวย์
2.2 มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
2.2.1 การควบคุมฉลาก
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ สื บค้ นดั ง กล่ า วแล้ วไม่ พบว่ า
ทั้ง 6 ประเทศ มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมฉลาก
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
2.2.2 การควบคุมการโฆษณา
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ แอฟริกาใต้
และนอร์เวย์ มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่อง
ดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ไ ม่ เ กิ น 0.5 ดี ก รี (เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี
แอลกอฮอล์) และเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ 0.0 ดีกรี (เครือ่ ง
ดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์) ในขณะที่ประเทศออสเตรเลีย
มีมาตรการการกำ�กับดูแลด้วยตนเองในการควบคุมการ
โฆษณาเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ไ ม่ เ กิ น กว่ า 0.5 ดี ก รี
คือ Food & Beverages Advertising & Marketing
Communications ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก(18)
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปประเภทของกฎหมาย
และมาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ได้ดังตารางที่ 2
3. เนื้อหาของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน
0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
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ตารางที่ 2 กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
ประเทศ
ไทย

ลำ�ดับ ประเภทกฎหมาย
1
กฎหมายภาครัฐ
2

กฎหมายภาครัฐ

3

กฎหมายภาครัฐ

4

กฎหมายภาครัฐ

สหรัฐอเมริกา

1

กฎหมายภาครัฐ

สิงคโปร์

1

กฎหมายภาครัฐ

ออสเตรเลีย

1
2

แอฟริกาใต้

1
2
3

นอร์เวย์

1

ชื่อกฎหมาย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำ�ชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลาก
ของอาหาร ในภาชนะบรรจุ
ประกาศสาธารณสุข ฉบับที่ 383 พ.ศ. 2560
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในบรรจุ ฉบับที่ 2
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551
27 Code of Federal Regulations (CFR)

The Statutes of the Republic of Singapore,
Chapter 283 Sale of Food Act (Original
Enactment: Act 12 of 1973) Revised Edition
2002
กฎหมายภาครัฐ
Australia Food Standard 2015 under the
Section 92 and 93 of the Food Standards
Australia and New Zealand Act 1991
แนวปฏิบัติของเอกชน Food & Beverages Advertising & Marketing
Communications
กฎหมายภาครัฐ
The Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants
Act, 1972 (Act No. 54 of 1972)
กฎหมายภาครัฐ
Regulations relating to the labelling and
advertising of foodstuffs No.R.146
กฎหมายภาครัฐ
Regulations-GNR.1769 of 9 August 1985:
Soft drinks
กฎหมายภาครัฐ
Regulation (EU) No 1169/2011 of the
European Parliament and of the Council
of 25 October 2011

3.1.1 การควบคุมฉลาก
กฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุม
ฉลากเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี มีขอ้
กำ�หนดหลักเกณฑ์และการควบคุมฉลาก แบ่งออกได้เป็น 2
ด้าน ได้แก่

หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
U.S. Department of the
Treasury
Agri-Food and Veterinary
Authority
Food Standards Australia
New Zealand (FSANZ)
Australian Association of
National Advertisers (AANA)
Department of Health
Department of Health
Department of Health
European Food Safety
Authority

			 ด้านเนื้อหา
ข้อกำ�หนดที่ต้องแสดงในฉลากเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี หรือเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ทั้ง 6 ประเทศ มีเกณฑ์กำ�หนดโดยทั่วไปที่
ต้องแสดงในฉลากตรงกัน ได้แก่ ชื่ออาหาร เครื่องหมาย
l
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ทางการค้า ชื่อสถานที่และที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้า
หรือผู้จัดจำ�หน่าย ปริมาณอาหาร (ปริมาตรสุทธิ) ส่วน
ประกอบของอาหาร วันหมดอายุ และเนื้อหาในฉลาก
ต้องไม่เป็นเท็จ ทำ�ให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือก่อให้เกิด
ความผิดพลาดเกี่ยวกับคุณค่าและความปลอดภัย และ
ต้องไม่มีการอ้างคุณประโยชน์ทางโภชนาการและสุขภาพ
(nutrition and health claim)(16-17,19,24,27-28) ในขณะที่
ประเทศไทยและออสเตรเลียกำ�หนดว่า ในฉลากต้องมี
ข้อมูลสารอาหารที่อาจทำ�ให้แพ้ และการกล่าวอ้างทาง
สุขภาพต้องไม่ทำ�ให้เข้าใจผิดและห้ามใช้คำ� เช่น สุขภาพ
ดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือมีคุณค่าทางโภชนาการ(17,25)

สำ�หรับสหรัฐอเมริกา การเปิดเผยข้อมูลสารอาหารที่อาจ
ทำ�ให้แพ้ได้นั้น ไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการขอความ
ร่วมมือ(16)
ประเทศแอฟริกาใต้มีข้อกำ�หนดในการแสดงฉลาก
เพิม่ เติมต่างจาก 4 ประเทศ คือ การใช้คำ� ภาพ เครือ่ งหมาย
หรื อ การบรรยาย ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความประทั บ ใจว่ า
อาหารนั้นได้รับการสนับสนุน ถูกต้องตาม หรือ สอดคล้อง
กับคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขหรือบุคคลทีม่ คี วาม
เป็นมืออาชีพหรือมีองค์กรแนะนำ�ให้บริโภค(19) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ กำ�หนดว่า ฉลาก
ของเครื่องดื่มชนิดนี้ต้องไม่ทำ�ให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องดื่ม

ตารางที่ 3 กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
                 การควบคุมฉลาก
ข้อกำ�หนดทั่วไป ได้แก่ ชื่ออาหาร เครื่องหมายทางการค้า
ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าหรือผู้จัดจำ�หน่าย
ปริมาณอาหาร (ปริมาตรสุทธิ) ส่วนประกอบของอาหาร
วันหมดอายุ
เนื้อหาในฉลากต้องไม่เป็นเท็จ ทำ�ให้เข้าใจผิด หลอกลวง
หรือก่อให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับคุณค่าและความปลอดภัย
ไม่มีการอ้างคุณประโยชน์ทางโภชนาการและสุขภาพ
แสดงข้อมูลสารอาหารที่อาจทำ�ให้แพ้
การกล่าวอ้างทางสุขภาพต้องไม่ทำ�ให้เข้าใจผิด
ห้ามใช้คำ� เช่น สุขภาพดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือมี
คุณค่าทางโภชนาการ
การใช้คำ� ภาพ เครื่องหมาย หรือการบรรยายต้องไม่ก่อ
ให้เกิดความประทับใจว่า อาหารได้รับการสนับสนุน
ถูกต้องตาม หรือ สอดคล้องกับคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพหรือองค์กร
ให้คำ�แนะนำ�ผู้บริโภค
ฉลากไม่สามารถใช้คำ�ว่า “เบียร์” ได้
ต้องระบุในฉลากว่า เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
หรือปราศจากแอลกอฮอล์
ห้ามใช้ข้อความหรือคำ�ที่แสดงความเข้มข้นของปริมาณ
แอลกอฮอล์ในฉลากด้วย เช่น เข้ม เข้มพิเศษ

ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ นอร์เวย์
X

X

X

X

X

X
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X = มีกฎหมายควบคุม, - = ไม่มีกฎหมายควบคุม
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แอลกอฮอล์ เช่น ไม่สามารถใช้คำ�ว่า “เบียร์” ได้(16-17,19)
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้มีการกำ�หนดการ
บอกปริมาณแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มชนิดนี้ด้วย โดย
ต้องระบุในฉลากว่า เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือ
ปราศจากแอลกอฮอล์(16,19) นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังห้ามใช้ข้อความหรือคำ�ที่แสดงความเข้มข้นของปริมาณ
แอลกอฮอล์ในฉลากด้วย เช่น เข้ม เข้มพิเศษ(19)
			 ด้านรูปแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำ�หรับฉลากเครื่อง
ดื่มมอลต์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีนั้น การ
ใช้ชื่อยี่ห้อ (brand name) บนฉลาก จะต้องไม่นำ�เสนอให้
เกิดความเข้าใจผิดหรือประทับใจอย่างผิดๆ เกี่ยวกับการ
ระบุความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของสินค้า(16) ในขณะที่
ประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ไม่ได้มี
ข้อกำ�หนดรูปแบบการแสดงชือ่ บนฉลากเครือ่ งดืม่ ประเภท
นี(17
้ ,19,24,27-28)
3.1.2 การควบคุมการโฆษณา
กฎหมายและมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการโฆษณา
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี มีข้อ
กำ�หนดหลักเกณฑ์และการควบคุมการโฆษณา แบ่งออก
ได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 ด้านเนื้อหา
ข้อกำ�หนดในการโฆษณาเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ทัง้ 5 ประเทศ มีเกณฑ์กำ�หนด
เนือ้ หาโดยทัว่ ไปในการโฆษณาตรงกัน คือ การโฆษณาต้อง
ไม่เป็นเท็จ เกินจริง หลอกลวง หรือทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณค่าและความปลอดภัยของเครื่องดื่ม และ
ต้องไม่มีการอ้างคุณประโยชน์ทางโภชนาการและสุขภาพ
(nutrition and health claim)(16,17,19,24,27) และออสเตรเลีย
ยังกำ�หนดให้แสดงข้อความเตือนเกีย่ วกับสารอาหารสำ�หรับ
ผู้แพ้สารอาหารด้วย(17)
ประเทศแอฟริกาใต้มขี อ้ กำ�หนดในการโฆษณา
เพิม่ เติมต่างจาก 4 ประเทศ คือ การใช้คำ� ภาพ เครือ่ งหมาย
หรือการบรรยายต้องไม่กอ่ ให้เกิดความประทับใจว่า อาหาร

ได้รับการสนับสนุน ถูกต้องตาม หรือ สอดคล้องกับคำ�
แนะนำ�ของเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เป็นมืออาชีพหรือมีองค์กรแนะนำ�ให้บริโภค(19) ในขณะ
ที่ประเทศไทยกำ�หนดคำ�ที่ห้ามใช้ในการโฆษณา เช่น ดี
ยอด วิเศษ ที่สุด หรือคำ�อื่นที่มีความหมายเทียบเท่าคำ�
เหล่านี(24)
้
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ออสเตรเลี ย และ
แอฟริกาใต้ กำ�หนดว่า การโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้ต้องไม่
ทำ�ให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไม่สามารถ
ใช้คำ�ว่า “เบียร์” ในการโฆษณาได้(16-17,19) สหรัฐอเมริกา
และแอฟริกาใต้มีการกำ�หนดการบอกปริมาณแอลกอฮอล์
ของเครื่องดื่มชนิดนี้ด้วย โดยต้องระบุในโฆษณาว่า เป็น
เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์หรือปราศจากแอลกอฮอล์(16,19)
นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกายังห้ามใช้ข้อความ
หรือคำ�ที่แสดงความเข้มข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ในการ
โฆษณาด้วย เช่น เข้ม เข้มข้นมาก(16)
			 ด้านรูปแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการห้ามการโฆษณา
ตราสินค้า (แบรนด์) เครื่องดื่มมอลต์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน
กว่า 0.5 ดีกรี กล่าวคือ ห้ามทำ�ให้สับสนในตราสินค้า การ
โฆษณาใน 1 โฆษณา ห้ามมีสองตราสินค้าหรือมากกว่าสอง
ตราสินค้าที่แตกต่างกัน หรือการโฆษณาตราสินค้าหนึ่งซึ่ง
เป็นตัวแทนของอีกตราสินค้าหนึ่ง หรือการประยุกต์ไปใช้
กับสินค้าอืน่ รวมทัง้ ห้ามใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพือ่ จูงใจ
จิตใต้สำ�นึก(16) ในขณะที่ประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
และแอฟริกาใต้ไม่ได้มีข้อกำ�หนดรูปแบบการโฆษณาดัง
,27-28)
กล่าวในเครื่องดื่มชนิดนี(17,19,24
้
สำ�หรับประเทศไทย มีการห้ามใช้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นผู้แสดงแบบในโฆษณา
ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 อาศัยอำ�นาจ
ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522(29) ในขณะทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ไม่มี
ข้อกำ�หนดรูปแบบการโฆษณาดังกล่าว(16-17,19,27)

l

l

l
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ตารางที่ 4 กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
การควบคุมการโฆษณา
กฎหมาย
1. เนื้อหาการโฆษณา
การโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จ เกินจริง หลอกลวง หรือทำ�ให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณค่าและความปลอดภัยของเครื่องดื่ม
การโฆษณาต้องไม่มีการอ้างคุณประโยชน์ทางโภชนาการและ
สุขภาพ
การโฆษณาแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับสารอาหาร
สำ�หรับผู้แพ้สารอาหาร
การใช้คำ� ภาพ เครื่องหมาย หรือการบรรยายต้องไม่ก่อให้เกิด
ความประทับใจว่า อาหารได้รับการสนับสนุน ถูกต้องตาม หรือ
สอดคล้องกับคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคคล
ที่มีความเป็นมืออาชีพหรือองค์กรให้คำ�แนะนำ�ผู้บริโภค
คำ�ที่ห้ามใช้ในการโฆษณา เช่น ดี ยอด วิเศษณ์ ที่สุด หรือ
คำ�อื่นที่มีความหมายเทียบเท่าคำ�เหล่านี้
การโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้ต้องไม่ทำ�ให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เช่น ไม่สามารถใช้คำ�ว่า “เบียร์”ในการโฆษณาได้
ต้องระบุในโฆษณาว่า เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือ
ปราศจากแอลกอฮอล์
ห้ามใช้ข้อความหรือคำ�ที่แสดงความเข้มข้นของปริมาณ
แอลกอฮอล์ในการโฆษณา เช่น เข้ม เข้มข้นมาก
ห้ามใช้บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขผู้แสดงแบบโฆษณา
เป็นผู้แสดง
ห้ามการใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพื่อจูงใจจิตใต้สำ�นึก
2. ช่องทางการสื่อสาร
โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง หรือสื่ออื่นๆ
ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น อีเมล์
มาตรการที่เกี่ยวข้อง
1. เนื้อหาการโฆษณา
ห้ามการโฆษณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริโภค การกล่าวถึง
ส่วนผสมพรีเมี่ยม การทำ�ให้รู้สึกว่าเหนือกว่าหรือด้อยกว่าคนอื่น
และการทำ�ให้รบเร้าให้ผู้ปกครองซื้อ
2. ช่องทางการสื่อสาร
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต สื่อกลางแจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
โทรคมนาคม หรือสื่ออื่นๆ ที่ส่งตรงไปยังผู้บริโภค รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ

ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้
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ประเทศไทยและต่างประเทศ
จากการศึกษาการควบคุมฉลากเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยจากประกาศ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำ�ชี้แจง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ กำ�หนด
นิยามเครื่องดื่มในภาชนะที่บรรจุที่ปิดสนิท คือ เครื่องดื่ม
ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี(24) และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 383 พ.ศ. 2560 เรื่องการ
แสดงฉลากของอาหารในบรรจุ ฉบับที่ 2(25) (ทั้งนี้ โดย
อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522) พบ
ว่า มีแต่เพียงการกำ�หนดเกณฑ์โดยทั่วไปที่ต้องแสดงใน
ฉลาก ยังไม่มีข้อกำ�หนดที่ชัดเจนในการแสดงฉลากเครื่อง
ดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี อีกทั้ง ยังมีช่อง
ว่างในการควบคุมการแสดงฉลากเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งเนื้อหา
และรูปแบบ ได้แก่ การแสดงข้อความในการระบุว่า เครื่อง
ดื่มดังกล่าวเป็น “เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์” การแสดง
ปริมาณแอลกอฮอล์ และการใช้ชื่อยี่ห้อ เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว พบว่า สำ�หรับเครื่องดื่ม
มอลต์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี และ 0.0
ดีกรีนั้น การกำ�หนดชื่อยี่ห้อบนฉลากจะต้องไม่นำ�เสนอให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือประทับใจอย่างผิดๆ เกี่ยวกับการ
ระบุความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของสินค้า และการแสดง
ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องไม่ใช้ข้อความว่า เข้ม เข้มพิเศษ
หรือข้อความที่คล้ายคลึงกับข้อความข้างต้น(16)
นอกจากนี้ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม
ฉลากของประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
และแอฟริกาใต้ ยังกำ�หนดเกี่ยวกับการแสดงฉลาก โดย
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ไ ม่ เ กิ น 0.5 ดี ก รี จะ
ต้ อ งระบุ ว่ า เครื่ อ งดื่ ม ดั ง กล่ า วเป็ น “เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี
แอลกอฮอล์”(17,20,27,30) และเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์
ไม่เกิน 0.05 ดีกรี และ 0.0 ดีกรี ต้องระบุว่าเป็น “เครื่อง
ดื่มปราศจากแอลกอฮอล์”(20,31)

		ด้านช่องทางการสื่อสาร
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาควบคุมการโฆษณา
ทางโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง
หรือทางสื่ออื่นๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต(16) ส่วนสิงคโปร์และ
แอฟริกาใต้ไม่ได้ระบุชอ่ งทางการสือ่ สาร แต่เขียนไว้กว้างๆ
ว่า การโฆษณาทีผ่ า่ นทางแสง เสียง ซึง่ แสดงให้เห็นผ่านทาง
ตาเป็นคำ�พูดหรือตัวอักษร เพือ่ เผยแพร่ไปสูส่ าธารณชน(19,27)
และออสเตรเลียควบคุมเฉพาะข้อความที่ใช้ในการโฆษณา
โดยไม่ระบุการควบคุมช่องทางการสื่อสาร(17)
3.2 มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการโฆษณาเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
		ด้านเนื้อหา
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการควบคุม
ด้านเนือ้ หาการโฆษณาทีส่ ง่ เสริมการบริโภค เช่น ห้ามกล่าว
ถึงส่วนผสมพรีเมี่ยม ห้ามข้อความที่ทำ�ให้รู้สึกว่าเหนือกว่า
หรือด้อยกว่าคนอืน่ และห้ามข้อความทีม่ ผี ลทำ�ให้เด็กรบเร้า
ผู้ปกครองให้ซื้อ(18) ในขณะที่ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ และแอฟริกาใต้ ไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหาการ
โฆษณาดังกล่าว(18)
		ด้านรูปแบบ
ประเทศออสเตรเลียไม่ได้มมี าตรการห้ามการใช้ผู้
แสดงแบบ การใช้ตราสินค้า (แบรนด์ หรือโลโก้) และการ
ใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพื่อจูงใจจิตสำ�นึกในการโฆษณา
เครื่องดื่มชนิดนี(18)
้
		ด้านช่องทางการสื่อสาร
ประเทศออสเตรเลี ย ใช้ ม าตรการควบคุ ม การ
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
ผ่านทางภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต สื่อกลางแจ้ง สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือสื่ออื่นๆ ที่ส่งตรงไปยังผู้
บริโภค รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ด้วย(18)
l

l

l

l

วิจารณ์
1. กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ฉลาก
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ของ
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ต้นและห้ามการใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพื่อจูงใจจิตใต้
สำ�นึก(16)
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ ยังกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการ
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
0.05 ดีกรี และ 0.0 ดีกรี ให้เหมือนการแสดงฉลากฯ ได้แก่
การโฆษณาต้องระบุวา่ เป็นเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์(16,32)
และปราศจากแอลกอฮอล์(16,20,33) และห้ามแสดงให้เข้าใจว่า
เป็นเครื่องดื่มประเภทอื่น(17)
นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีมาตรการซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการควบคุมการโฆษณาอาหาร
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.5 ดีกรี โดยการโฆษณานั้นจะต้อง
ไม่ทำ�ให้เข้าใจผิดหรือไม่หลอกลวงในทางทีส่ ง่ เสริมให้เด็กที่
มีอายุต่ำ�กว่า 14 ปี บริโภคอาหารหรือเครือ่ งดื่มดังกล่าวใน
ปริมาณเกินความจำ�เป็นของร่างกาย และไม่สง่ เสริมให้เด็ก
รู้สึกเหนือกว่าคนอื่น ฉลาดกว่าคนอื่น รู้สึกมั่นใจมากกว่า
เป็นที่รักมากกว่า และประสบความสำ�เร็จ เมื่อได้ซ้ือหรือ
บริโภคเครื่องดื่มดังกล่าว(18) ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีข้อ
กำ�หนดในลักษณะเช่นเดียวกับออสเตรเลีย
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือมาตรการ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ใน
ต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยมีเพียงกฎหมายทีค่ วบคุมการ
โฆษณาเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ที่
เป็นหลักเกณฑ์ทวั่ ไปซึง่ กำ�หนดไว้อย่างกว้างๆ ไม่ได้ระบุการ
แสดงเนื้อหาและรูปแบบโฆษณาดังเช่นในต่างประเทศ

ดังนั้น สรุปได้ว่า การที่ประเทศไทยกำ�หนดให้เครื่อง
ดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีเป็นอาหาร
และอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยอาหาร เมื่อ
เปรียบเทียบกับกฎหมายการควบคุมฉลากในต่างประเทศที่
กล่าวมาแล้ว ประเทศไทยมีเพียงกฎหมายทีค่ วบคุมฉลากไว้
อย่างกว้างๆ ไม่ได้มีการระบุในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
และรูปแบบของฉลากดังเช่นในต่างประเทศ
2. กฎหมายและมาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่
เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ
จากการศึกษาการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยจาก
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (มาตรา 40 และ 41)(23)
พบว่า มีแต่เพียงการกำ�หนดเกณฑ์โดยทัว่ ไปในการโฆษณา
คือ การโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จ เกินจริง หลอกลวง หรือ
ทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของเครื่องดื่ม และ
กำ�หนดให้ต้องขออนุญาตก่อนกระทำ�การโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ แม้แต่ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 อาศัย
อำ�นาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก็เป็นหลัก
เกณฑ์ทั่วไปในการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม(29) เท่านั้น
ยังคงมี ช่ อ งว่ า งในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ ม ที่ มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี คือ ไม่ครอบคลุมทั้ง
เนือ้ หาและรูปแบบในการโฆษณา ได้แก่ การแสดงข้อความ
โฆษณาที่ระบุว่า เครื่องดื่มดังกล่าวเป็น “เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์” การแสดงปริมาณแอลกอฮอล์ การใช้ชอื่ ยีห่ อ้
และการใช้ตราสินค้า ซึง่ แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีก่ ำ�หนดเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ มอลต์ทมี่ แี อลกอฮอล์ไม่เกินกว่า
0.5 ดีกรี และ 0.0 ดีกรีว่า การโฆษณาตราสินค้า ต้องไม่
ทำ�ให้สับสน การโฆษณาใน 1 โฆษณา ห้ามมีสองตราสิน
ค้าหรือมากกว่าสองตราสินค้าที่แตกต่างกัน ห้ามโฆษณา
ตราสิ น ค้ า หนึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของอี ก ตราสิ น ค้ า หนึ่ ง การ
โฆษณาเพื่อบอกปริมาณแอลกอฮอล์ต้องไม่ใช้ข้อความว่า
เข้ม เข้มพิเศษหรือข้อความที่คล้ายคลึงกับข้อความข้าง

ข้อจำ�กัดของการศึกษา

เนื่องจากกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
ของประเทศนอร์ เวย์ นั้ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใช่ ภ าษาอั ง กฤษ
อย่างไรก็ตาม นอร์เวย์เป็นสมาชิก European Economic
Area (EEA) คณะผู้วิจัยจึงใช้หลักการกลางของอียู (ซึ่งเป็น
ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักในการพิจารณา
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พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยเฉพาะ
ประเด็นพึงระวังด้านการโฆษณา การแสดงตราสินค้าและ
การโฆษณาที่ไม่ทำ�ให้เข้าใจผิด หรือส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุ
ต่ำ�กว่า  14 ปี บริโภค”

ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ แอฟริกาใต้และ
นอร์เวย์มีกฎหมายควบคุมการแสดงฉลากเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ทัง้ 6 ประเทศมีเกณฑ์
กำ�หนดการแสดงฉลากโดยทั่วไปตรงกัน คือ ชื่ออาหาร
เครื่องหมายทางการค้า ชื่อสถานที่และที่ตั้งของผู้ผลิต
หรือผู้นำ�เข้าหรือผู้จัดจำ�หน่าย ปริมาณอาหาร (ปริมาตร
สุทธิ) ส่วนประกอบของอาหารและวันหมดอายุ สำ�หรับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรเลียและแอฟริกาใต้
การแสดงฉลากเครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5
ดีกรี จะต้องระบุวา่ เครือ่ งดืม่ ดังกล่าวเป็น “เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มี
แอลกอฮอล์” และการแสดงฉลากเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.05 ดีกรี และ 0.0 ดีกรี จะต้องระบุว่า
เป็น “เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์” นอกจากนี้ ทั้ง 5
ประเทศยกเว้นนอร์เวย์มกี ฎหมายควบคุมการโฆษณา และ
เฉพาะประเทศออสเตรเลียประเทศเดียวทีม่ แี นวทางปฏิบตั ิ
ที่กำ�หนดให้ธุรกิจเอกชนปฏิบัติด้วย โดยทุกประเทศใน 5
ประเทศนี้มีเกณฑ์กำ�หนดเนื้อหาโดยทั่วไปในการโฆษณา
ตรงกัน คือ การโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จ เกินจริง หลอก
ลวง หรือทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณค่าและความ
ปลอดภัย ในขณะทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและ
แอฟริกาใต้ ยังมีขอ้ กำ�หนดถึงเนือ้ หาของการโฆษณาเครือ่ ง
ดืม่ ชนิดนีว้ า่ ต้องไม่ทำ�ให้เข้าใจว่าเป็นเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และการใช้ขอ้ ความโฆษณาเพือ่ แสดงปริมาณและความเข้ม
ข้นของปริมาณแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดใน
การแสดงฉลาก สำ�หรับประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว
ยังห้ามใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพื่อจูงใจจิตใต้สำ�นึกและ
ควบคุมการตั้งชื่อยี่ห้อและการใช้ตราสินค้าในการโฆษณา
เครื่องดื่มชนิดนี้อย่างเข้มงวดอีกด้วย
ดั ง นั้ น ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ประเทศไทยควรนำ�ข้ อ มู ล ของการศึ ก ษานี้ ไ ปใช้ ใ นการ
พัฒนากฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี เพื่อปิด
ช่องว่างของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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อื่นใดในอาหาร ต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์
3. ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ”
“แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แต่งกลิ่น
สังเคราะห์” “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ
“แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้

539

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

		
ประเภท
ประเทศ ลำ�ดับ
กฎหมาย

สหรัฐอเมริกา

4

กฎหมาย
ภาครัฐ

1

กฎหมาย
ภาครัฐ

ชื่อกฎหมาย

เนื้อหาการควบคุมฉลาก

เนื้อหาการควบคุม
การโฆษณา

แล้วแต่กรณี
4. แสดง วัน เดือนและปี สําหรับอาหาร                –
ที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน หรือ
แสดงวันเดือนและปี หรือเดือนและปี
สําหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90
วัน โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน”
หรือ “หมดอายุ” กํากับไว้ด้วย
ประกาศสํานักงานคณะ                  –
1. ข้อความในการโฆษณาภาพในสื่อ
กรรมการอาหารและยา
โฆษณา การแสดงภาพประกอบข้อ
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ความโฆษณา ชือ่ อาหาร คุณประโยชน์
โฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551
คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารต้อง
ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ทำ�ให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของ
อาหาร และไม่ ทำ�ให้ เ กิ ด ความหลง
เชื่อโดยไม่สมควร คำ�ที่ห้ามใช้ในการ
โฆษณา เช่น ยอด วิเศษณ์ ดี เลิศ เด็ด
ขาด มหัศจรรย์ ที่สุด หรือ คำ�อื่นที่มี
ความหมายเทียบเท่าคำ�เหล่านี้
2. ผูแ้ สดงแบบโฆษณา ห้ามนำ�บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ
ทำ�ให้เข้าใจว่าเป็นบุคลากรดังกล่าวมา
แนะนำ� รับรอง หรือเป็นผู้แสดงแบบ
27 Code of Federal
Regulations (CFR)

1. การบอกประเภทหรือชนิด เครื่อง 1. เครือ่ งดืม่ มอลต์ทมี่ แี อลกอฮอล์นอ้ ย
ดื่มมอลต์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.5 กว่า 0.5 ดีกรี และ 0.0 ดีกรี ในการ
ดีกรี บนฉลากต้องระบุว่า เครื่องดื่ม โฆษณาต้องระบุว่า เครื่องดื่มมอลต์
มอลต์ (malt beverage) หรือ เครื่อง (malt beverage) หรือ เครือ่ งดืม่ ธัญพืช
ดื่มธัญพืช (cereal beverage) หรือ (cereal beverage) หรือ near beer
near beer เครื่องดื่มดังกล่าวไม่
เครื่องดื่มดังกล่าวไม่สามารถใช้คำ�ว่า
สามารถใช้คำ�ว่า “เบียร์” “lager beer” “เบียร์” “เบียร์สีเหลืองอ่อน (lager
“lager” “ale” “porter” หรือ
beer, lager)” “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“เบียร์ดำ�ชนิดแรง (stout)”
ที่ทำ�จากข้าวมอลต์ (ale)” “porter
2. การบอกปริมาณแอลกอฮอล์เครื่อง (เบียร์ที่มีรสฝาด)” หรือ “เบียร์ดำ�
ดื่มมอลต์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.5 ชนิดแรง (stout)”
ดีกรี บนฉลากต้องระบุว่า “เครื่องดื่ม 2. การบอกปริมาณแอลกอฮอล์เครื่อง
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์” (non-alcoholic) ดื่มมอลต์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.5
3. การบอกปริมาณแอลกอฮอล์เครื่อง ดีกรี ในการโฆษณาต้องระบุวา่ “เครือ่ ง
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ประเภท
ประเทศ ลำ�ดับ
กฎหมาย

สิงคโปร์

1

กฎหมาย
ภาครัฐ

ชื่อกฎหมาย

เนื้อหาการควบคุมฉลาก

เนื้อหาการควบคุม
การโฆษณา

ดื่มมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลย
บนฉลากต้องระบุว่า “เครื่องดื่มที่
ปราศจากแอลกอฮอล์”
(alcohol-free)

ดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์” (non-alcoholic)
และเครื่องดื่มมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เลย หรือ 0.0 ดีกรี ในการโฆษณาต้อง
ระบุ ว่ า “เครื่ อ งดื่ ม ที่ ป ราศจาก
แอลกอฮอล์” (alcohol-free)
3. ห้ามใช้ข้อความว่า “เข้ม (strong)”
“full strength” “extra strength”
“high test” “high proof” “full
alcohol strength” หรือข้อความที่
คล้ายคลึงกับข้อความข้างต้นข้อความ
ในการโฆษณา
4. ผู้ โ ฆษณาต้ อ งแสดงชื่ อ และที่ อ ยู่
ที่ได้รับการอนุญาตโฆษณาลงในสื่อ
โฆษณา (ทั้งข้อความ การออกแบบ
หรืออุปกรณ์)
5. ห้ามมิให้โฆษณา ได้แก่ ห้ามทำ�ให้
เข้าใจผิดหรือหลอกลวง (เช่น การอ้าง
ความเป็นวิทยาศาสตร์ การรับประกัน)
เป็นเท็จ ลามก หยาบคายและไม่เหมาะ
สม และคุณภาพว่า ทำ�ให้มึนเมา
6. ไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และการอ้ า งทางสุ ข ภาพ (health
claim) เช่น เพือ่ การรักษา มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ
7. การโฆษณาตราสินค้า (แบรนด์)
ต้ อ งไม่ ทำ�ให้ สั บ สน การโฆษณาใน
1 โฆษณา ห้ามมีสองตราสินค้าหรือ
มากกว่าสองตราสินค้าที่แตกต่างกัน
หรือการโฆษณาตราสินค้าหนึ่งซึ่งเป็น
ตัวแทนของอีกตราสินค้า (แบรนด์)
หนึ่ง หรือการประยุกต์ไปใช้กับสินค้า
อื่น
8. ห้ามใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงเพื่อ
จูงใจจิตใต้สำ�นึก

The Statutes of the
1. เกณฑ์กำ�หนดโดยทั่วไปที่ต้อง
Republic of Singapore, แสดงในฉลาก ได้แก่ ชื่ออาหาร

ห้ามผูใ้ ดโฆษณาสินค้าในลักษณะทีเ่ ป็น
เท็จ ทำ�ให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง หรือ
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ประเภท
ประเทศ ลำ�ดับ
กฎหมาย

ชื่อกฎหมาย
Chapter 283 Sale of
Food Act (Original
Enactment: Act 12 of
1973) Revised Edition
2002

ออสเตรเลีย

1

กฎหมาย
ภาครัฐ

2

แนวปฏิบัติ
ของเอกชน

เนื้อหาการควบคุมฉลาก

เนื้อหาการควบคุม
การโฆษณา

เครื่องหมายทางการค้า ชื่อ ที่อยู่และ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับ
ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้าหรือ
คุณค่าหรือความปลอดภัย
ผู้จัดจำ�หน่าย ปริมาณอาหาร
(ปริมาตรสุทธิ) ส่วนประกอบของ
อาหาร วันหมดอายุ และเนื้อหาใน
ฉลากต้องไม่เป็นเท็จ ทำ�ให้เข้าใจผิด
หลอกลวง หรือก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณค่าและความ
ปลอดภัย
2. การแสดงฉลากของเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี
หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ให้ระบุ
ว่าเป็น “เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์”

Australia Food
Standard 2015 under
the Section 92 and
93 of the Food
Standards Australia
and New Zealand
Act 1991

1. การแสดงฉลากโดยทั่วไป จะต้อง 1. อาหารที่จำ�หน่ายในฐานะที่เป็น
บอกชื่ออาหาร ระบุรุ่นสินค้า แสดง brewed soft drink ก็ตอ้ งเป็น brewed
ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต มีข้อความเตือน soft drink จะแสดงให้เข้าใจว่าเป็น
ถึงสารอาหารสำ�หรับผู้แพ้สารอาหาร อาหารอื่นไม่ได้
ต้องระบุว่าควรบริโภคก่อนเมื่อใด
2. เครื่องดื่ม brewed soft drink
และต้องไม่มีการอ้างคุณประโยชน์
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น
ทางสุขภาพ (health claim) ใน
น้ำ�ดื่ม) การโฆษณาต้องไม่นำ�เสนอทั้ง
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่
ทางตรงและทางอ้อมว่าเป็นเครื่องดื่ม
คาวา
แอลกอฮอล์
2. การแสดงฉลากเครื่องดื่ม brewed 3. โฆษณาต้องบอกชื่ออาหารและ
soft drink (เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ข้อความเตือนถึงสารอาหารสำ�หรับผู้
ไม่เกินกว่า 1.15 ดีกรี) อาหารที่จำ�หน่าย แพ้สารอาหาร
ในฐานะที่เป็น brewed soft drink 4. โฆษณาต้องไม่มกี ารอ้างคุณประโยชน์
ก็ต้องเป็น brewed soft drink จะ ทางสุขภาพ (health claim) ในเครื่อง
แสดงให้เข้าใจว่าเป็นอาหารอื่นไม่ได้ ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ เครื่องดื่ม brewed soft
drink และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(เช่น น้ำ�ดื่ม) การแสดงฉลากต้องไม่นำ�
เสนอทางตรงและทางอ้อมว่าเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Food & Beverages
          –
1. การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม
Advertising & Marketing
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ทำ�ให้เข้าใจผิด
Communications
หรือหลอกลวง
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ประเภท
ประเทศ ลำ�ดับ
กฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

เนื้อหาการควบคุมฉลาก

เนื้อหาการควบคุม
การโฆษณา
2. ไม่ส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 14
ปี บริโภคอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ดังกล่าว
นัน้ มีปริมาณเกินความจำ�เป็นทีร่ า่ งกาย
ต้องการได้รับ
3. ทำ�ให้เด็ก/ผูป้ กครองรูส้ กึ เหนือกว่าคน
อืน่ ฉลาดกว่าคนอืน่ รูส้ กึ มัน่ ใจมากกว่า
เป็นที่รักมากกว่า ประสบความสำ�เร็จ
เมื่อได้ซื้อ/ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ
และทำ�ให้เด็ก/ผู้ปกครองรู้สึกผิดหวัง
หรือด้อยกว่าคนอื่น เมื่อไม่ได้ซื้อ/ใช้
สินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. ไม่ทำ�ให้เด็กรบเร้า/ร้องขอ/ตื้อให้ผู้
ปกครองซื้อสินค้า
5. ไม่บอ่ นทำ�ลายบทบาทของผูป้ กครอง
ในการแนะนำ�การเลือกอาหารและการ
เลือกใช้วิถีของการใช้ชีวิต
6. ไม่มกี ารกล่าวถึงส่วนผสมพิเศษหรือ
ของพรีเมี่ยม

แอฟริกาใต้

1

กฎหมาย
ภาครัฐ

The Foodstuffs,
Cosmetics and
Disinfectants Act, 1972
(Act No. 54 of 1972)

1. การแสดงฉลากโดยทั่วไป
การใช้ภาษาอังกฤษและอย่างน้อย
ต้องใช้ภาษาราชการของสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้อย่างน้อย 1 ภาษา
ฉลากต้องเห็นได้ชัดเจน แสดงชื่อของ
อาหาร ประเทศของต้นกำ�เนิด (สินค้า
ของ...ชื่อประเทศ...) หมายเลขอ้างอิง
อาหาร (batch identification
number) ควรบริโภคก่อน และต้อง
ไม่แสดง คำ� ภาพ เครื่องหมาย โลโก้
หรือการบรรยายที่ก่อให้เกิดความ
ประทับใจในอาหารนั้นว่าเป็นการสนับ
สนุน ถูกต้องตาม หรือการผลิตที่สอด
คล้องกับคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือบุคคลที่มีความเป็น
มืออาชีพ หรือองค์กรให้คำ�แนะนำ�ผู้
บริโภค ไม่แสดงการรับรองด้วยภาพ
ข้อความ หรือข้อความที่เป็นคำ�พูดใน

543

การโฆษณาอาหารต้องไม่ทำ�ให้เข้าผิด
หรือหลอกลวงหรือทำ�ให้เข้าใจผิดเกีย่ ว
กับแหล่งกำ�เนิด ธรรมชาติของสาร
องค์ประกอบ คุณภาพ ความเข้มข้น
คุณค่าทางโภชนาการ หรือคุณสมบัติ
อื่นๆ หรือเวลา รูปแบบ หรือสถานที่
ผลิตและภาษาที่ใช้ในการโฆษณาต้อง
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการ
ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้อย่างน้อย
1 ภาษา
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ประเภท
ประเทศ ลำ�ดับ
กฎหมาย

2

กฎหมาย
ภาครัฐ

ชื่อกฎหมาย

เนื้อหาการควบคุมฉลาก

การอ้างสารอาหาร ห้ามใช้คำ�ว่า
“สุขภาพ” “ดีต่อสุขภาพ” “มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ” “มีคุณค่าทาง
โภชนาการ” หรือคำ�ที่มีความหมาย
คล้ายคลึงในชื่ออาหารและชื่อทาง
การค้า ห้ามอ้างว่า “อาหารให้คุณค่า
ทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์หรือ
สมดุล”
2. การแสดงฉลากแบบพิเศษการนำ�
เสนอภาพในฉลากหรือการโฆษณา
ของอาหารอาจจะไม่นำ�เสนอภาพ
อันเป็นเท็จหรือหลอกลวงหรือสร้าง
ความประทับใจ ความเข้าใจผิด ในเนื้อ
หาของบรรจุภัณฑ์ หรือ ลักษณะของ
อาหาร ต้นกำ�เนิด ส่วนประกอบ
คุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ หรือ
คุณสมบัติในแง่อื่นใด
3. การแสดงข้อมูลสารอาหารเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น 1 กรัมของ
แอลกอฮอล์ (เอทานอล) จะถือว่าให้
พลังงาน 29 กิโลจูล
Regulations relating to 1. การอ้างปริมาณสารอาหารเครื่อง
the labelling and
ดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่
advertising of
เกิน 0.5 ดีกรี อ้างปริมาณสารอาหาร
foodstuffs No.R.146
ว่า “เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(Non-alcohol)”และเครื่องดื่มแอล
กอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.05
ดีกรี อ้างปริมาณสารอาหารว่า
“เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์
(Virtually free or free)”
2. ต้องไม่แสดง คำ� ภาพ เครื่องหมาย
โลโก้ หรือการบรรยายที่ก่อให้เกิดความ
ประทับใจในอาหารนั้นว่าเป็นการสนับ
สนุน ถูกต้องตาม หรือการผลิตที่
สอดคล้องกับคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือบุคคลทีมีความเป็น
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เนื้อหาการควบคุม
การโฆษณา

1. การอ้างปริมาณสารอาหารเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5
ดีกรี อ้างปริมาณสารอาหารว่า “เครือ่ ง
ดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ (Non-alcohol)”
และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทมี่ แี อลกอฮอล์
ไม่เกิน 0.05 ดีกรี อ้างปริมาณสารอาหาร
ว่า “เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์
(Virtually free or free)”
2. ต้องไม่แสดง คำ� ภาพ เครื่องหมาย
โลโก้ หรือการบรรยายที่ก่อให้เกิด
ความประทับใจในอาหารนัน้ ว่าเป็นการ
สนับสนุน ถูกต้องตาม หรือการผลิตที่
สอดคล้องกับคำ�แนะนำ�ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือบุคคลที่มีความเป็น
มืออาชีพ หรือองค์กรให้คำ�แนะนำ�
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มืออาชีพ หรือองค์กรให้คำ�แนะนำ�
ผู้บริโภค
3. ไม่แสดงการรับรองด้วยภาพ
ข้อความ หรือข้อความที่เป็นคำ�พูดใน
การอ้างสารอาหาร ห้ามใช้คำ�ว่า
“สุขภาพ” “ดีต่อสุขภาพ” “มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ” “มีคุณค่าทาง
โภชนาการ” หรือคำ�ที่มีความหมาย
คล้ายคลึงในชื่ออาหารและชื่อทาง
การค้า
4. ห้ามอ้างว่า “อาหารให้คุณค่าทาง
โภชนาการอย่างสมบูรณ์หรือสมดุล”
Regulations-GNR.1769 ฉลากแป้งหรือของเหลวที่ผลิตมา
of 9 August 1985: Soft จากธัญพืชและมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน
drinks
กว่า 0.5 ดีกรี เรียกว่า เครื่องดื่มที่ไม่ใช่
เหล้า (soft drink) ไม่สามารถแสดง
ข้อความในฉลากว่า ปราศจาก
แอลกอฮอล์ได้ นอกจากจะมีแอลกอ
ฮอล์ไม่เกิน 0.05 ดีกรี

ผู้บริโภค
3. ไม่แสดงการรับรองด้วยภาพ ข้อ
ความ หรือข้อความที่เป็นคำ�พูดในการ
อ้างสารอาหาร ห้ามใช้คำ�ว่า “สุขภาพ”
“ดีต่อสุขภาพ” “มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ” “มีคุณค่าทางโภชนาการ”
หรือคำ�ที่มีความหมายคล้ายคลึงใน
ชื่ออาหารและชื่อทางการค้า
4. ห้ามอ้างว่า “อาหารให้คุณค่า
ทางโภชนาการอย่างสมบูรณ์หรือ
สมดุล”

Regulation (EU)
No 1169/2011 of the
European Parliament
and of the Council
of 25 October 2011

               –

ฉลากที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การแสดงฉลากมีข้อมูลอาหาร ได้แก่
(1) ชื่อในการขายอาหาร
(2) ส่วนผสมต่างๆ ปริมาณส่วนผสม
จำ�นวนปริมาณ
(3) ระยะเวลาในการบริโภค เงื่อนไข
ที่เฉพาะเจาะจง
(4) ชื่อที่อยู่บริษัท
(5) แหล่งที่มา
(6) วิธีการใช้/กิน
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การโฆษณาแป้งหรือของเหลวที่ผลิต
มาจากธัญพืชและมีแอลกอฮอล์ไม่
เกินกว่า 0.5 ดีกรี เรียกว่า เครื่องดื่ม
ที่ไม่ใช่เหล้า (soft drink) ไม่สามารถ
แสดงข้อความในการโฆษณาว่า
ปราศจากแอลกอฮอล์ได้ นอกจากจะมี
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.05 ดีกรี

