
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 กันยายน–ธันวาคม 2561 
 

375 
 

คราฟต์เบียรกั์บกฎหมายในสังคมไทย 
 

กนิษฐา ไทยกล้า ± วีนัส แก้วอยู่** ธีมา หมึกทอง*** 

 
บทคัดย่อ 

คราฟต์เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ท่ีมีความหลากหลายทางด้านรสชาติ สีสัน 
ความแรงของแอลกอฮอล์ คราฟต์เบียร์เป็นเบียร์ทางเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้ด่ืมเบียร์ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนบทบาทกฎหมายที่มีต่อคราฟต์เบียร์และศึกษาการกระทําความผิดของคราฟต์เบียร์
ในประเทศไทย 

วิธีการศึกษา ใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต ผู้นิยมด่ืมคราฟต์เบียร์ท้ัง
แบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา (Ethnographic Studies) การวิจัยเชิง
สังเกต และการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2560  

ผลการศึกษา พบว่า คราฟต์เบียร์ท่ีจําหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ซ่ึง
รวมถึงคราฟต์เบียร์ท่ีผู้ผลิตเป็นคนไทยไปตั้งโรงงานหรือจ้างให้ต่างประเทศผลิตแล้วนําเข้ามาจําหน่ายใน
ประเทศแบบถูกกฎหมาย จุดจําหน่ายคราฟต์เบียร์แบบท่ีมีท่ีนั่งด่ืมมีแนวโน้มขยายตัวมาก มีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด เช่น การให้ส่วนลด การแถม การให้ชิม การให้ความรู้ การจัดแสดงสินค้า การจําหน่ายคูปอง
ส่วนลด การสะสมแต้ม เป็นต้น  มีการส่งเสริมการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีบางส่วนท่ีผลิต
คราฟต์เบียร์เองแล้วจําหน่ายภายในพื้นท่ีซ่ึงจัดว่าผิดกฎหมาย โดยช่วงเวลาในการจําหน่ายมีท้ังท่ีจําหน่ายใน
ช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามจําหน่าย ทิศทางของคราฟต์เบียร์ในสังคมไทยท่ีมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน กลุ่ม
ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการผลิต วัตถุดิบ รวมถึงความพยายามเรียกร้อง
ให้สามารถผลิตเบียร์ในประเทศได้    

การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะคือ แม้ส่วนแบ่งการตลาดท่ีน้อยก็ตามภาครัฐควรให้ความสําคัญในการ
ชะลอหรือหยุดการขยายตัวของธุรกิจคราฟต์เบียร์ด้วยการกํากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึง
การจัดระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้จําหน่าย รวมถึงผู้นําเข้า ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
คราฟต์เบียร์ เพ่ือใช้ในการควบคุมและจํากัดการขยายตัว ในทางกลับกันภาครัฐควรจัดเวทีรับฟัง และแจ้ง
ระเบียบสําหรับผู้ผลิตและจําหน่ายคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย ขณะเดียวกันควรมีการศึกษาติดตาม
สถานการณ์คราฟต์เบียร์ไปข้างหน้าเพ่ือความชัดเจนของข้อมูลในมิติต่างๆ  
 
คําสําคัญ  คราฟต์เบียร์ กฎหมาย สังคมไทย พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 

                                                            
 นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

± 
ผู้ส่งบทความวิจัย 

** พนักงานปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*** อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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Craft beer and Thai law 
 

Kanittha Thailkla± Venus Kaewyoo** Teema Muekthong*** 

Abstract 
Craft beer is an alcoholic beverage with variety of tastes, colors and degrees. It is a 

popular option for beer lovers and those who dream to create their own tastes of beer. This 
study aims at reviewing the role of law towards craft beer and examining illegal craft beer 
manufacturing in Thailand.  

The samples in this study consist of craft beer manufacturers as well as both offline 
and online craft beer lovers, using Ethnographic method, observation and literature review by 
collecting secondary data during February and April 2017.  

The result found that Most craft beers distributed in Thailand are legally imported 
from abroad, including those manufactured by Thai manufacturers who set up their own 
factory or hire local manufacturer to manufacture the product for them. The craft beer stalls 
with sitting area tend to highly increase with various promotional activities such as providing 
discounts, extra product, taster, point collection card, educational activity; setting up product 
display; and selling discount coupons. There is also an online promotion via social media. 
Some illegally produce their own craft beer and distribute locally. They sell craft beer both 
inside and outside legally grace period. The direction of craft beer in Thai society tends to 
increasingly expand. The group of manufacturers get together to exchange knowledge on 
manufacturing process and raw materials. They also attempt to call for the legal craft beer 
manufacturing in Thailand.  

Despite the small market share of craft beer in Thailand, it is important that the 
government sector slows down or stops the expansion of craft beer by strictly enforcing the 
law. They should provide registration for manufacturers, distributors, importers of craft beer 
and raw materials in order to control and confine the expansion of craft beer business. On 
the other hands, the government sector should also arrange an open forum to learn their 
opinions and inform them about the regulations for production and distribution of craft beer 
in Thailand. There should also be an on-going study on craft beer situation for explicit 
information in various prospects.  
 
Key word:  Craft beer, Law, Thai society, Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 (2008) 
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บทนํา  
 ประเทศไทยมีการทําคราฟต์เบียร์จํานวนมาก อาจจะมากถึง 100 รายทั่วประเทศ ทิศทาง
ของคราฟต์เบียร์ไทย ปี พ.ศ. 2559-2560 มีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์มากยิ่งขึ้นทั้งผู้ผลิต
เองและผู้บริโภค ทางฝ่ังผู้ผลิตได้มีการเดินหน้าเพื่อพัฒนาให้คราฟต์เบียร์ของตัวเองนั้นถูกกฎหมาย 
โดยใช้วิธีการไปผลิตที่ต่างประเทศแล้วนํากลับเข้ามาในรูปแบบของเบียร์นําเข้าและเสียภาษีติด
แสตมป์ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น เบียร์ชาละวัน (Chalawan) สโตนเฮด 
(Stonehead) แซนด์พอร์ต (Sandport) และ มหานคร (Mahanakorn) แม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้
มีการจัดตั้งโรงงานเพื่อทําคราฟต์เบียร์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา 
พ.ศ. 2543 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการทําและขายส่งสุราแช่ชนิดเบียร์และชนิดสุราผลไม้ โดยในข้อ 7.1 
ท่อนหน่ึงระบุว่า "ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบริษัทจํากัด มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 10 ล้านบาท มีเงินค่า
หุ้นหรือเงินลงทุนที่ชําระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นโรงงานเบียร์ขนาดเล็กประเภทผลิต
เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต จะต้องมีปริมาณการผลิตไม่ต่ํากว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี" 
การผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยได้กําหนดให้มีโรงเบียร์ได้เพียง 2 รูปแบบ คือ แบบโรงงานเบียร์ 
เช่น โรงเบียร์สิงห์ ช้าง ไฮเนเก้น เป็นต้น และแบบที่สองคือโรงเบียร์ประเภทเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
หรือบริวผับ (brewpub) ซึ่งห้ามบรรจุขวดจําหน่ายออกนอกสถานที่ เช่น โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นการกีดกันการทําคราฟต์เบียร์อย่างแท้จริง (ปริธิ ทองมิตร, 2559)  

จุดเริ่มต้นของการออกมาเคล่ือนไหวเรื่องคราฟตเ์บียรใ์นสังคมไทยอย่างจรงิจังนั้น เริ่มต้นขึ้น
จากการที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าจับกุมปัญญาชนคนหน่ึงที่ลักลอบหมักเบียร์ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ได้จุด
ประกายให้กลุ่มคนที่นิยมในคราฟต์เบียร์ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการผลิตคราฟต์เบียร์ 
การศึกษาบริบทความหลากหลาย ความเคล่ือนไหวที่เกี่ยวข้องกบัคราฟต์เบียร์ในสังคมไทยจึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจ และมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะสะท้อนสถานการณ์เกี่ยวกับการผลิต การจําหน่าย และการ
ดื่มคราฟต์เบียร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทย  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อทบทวนบทบาทกฎหมายที่มีต่อคราฟต์เบียร์ 
2. เพื่อศึกษาการกระทําความผิดของคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย   

 
วิธีการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษาเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic 
Studies)  การวิจัยเชิงสังเกต และการทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ในช่วงระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560   

รูปแบบวิธีดําเนินการศึกษาเริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ บทความ บทสัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์
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ต่างๆ เพื่อให้ทราบข้อมูล บริบทสภาพ หรือสถานการณ์คราฟต์เบียร์ในเบ้ืองต้นเพื่อให้ทราบความ
เป็นมา ความหมายของคราฟต์เบียร์ เป็นต้น กําหนดพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี และ
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และการวิจัยเชิงสังเกต ผู้วิจัยต้องแฝงตัวเองเข้าไป คลุกคลี
อยู่ในสังคมผู้ดื่ม ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ ต้องทําตนเองให้คุ้นเคยกับคราฟต์เบียร์ สถานที่ ส่ิงแวดล้อม 
เพื่อที่จะบรรยายคราฟต์เบียร์ อย่างละเอียดลึกซึ้งถึงเหตุการณ์ ส่ิงที่เกิดขึ้น คราฟต์เบียร์ในสังคมไทย
นั้นยังคงไม่มีเสรีภาพมากพอในมิติทางด้านกฎหมาย ทําให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูล จึงมีข้อจํากัดตั้งแต่
ทีมยังไม่ได้เริ่มทําการเก็บข้อมูล ซึ่งทําให้ไม่สามารถเปิดตัวเข้าไปขอข้อมูลหรือทําการสัมภาษณ์กับ
กลุ่มผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ในพื้นที่ได้โดยตรง จึงใช้วิธีการกําหนดบทบาทการเป็นผู้ที่ชื่นชอบ ผู้ดื่ม และ
ผู้สนใจเรียนรู้การผลิตคราฟต์เบียร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมคราฟต์เบียร์ตามสถานบันเทิงหรือจุด
จําหน่ายต่างๆ  แบบต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ทําตัวให้คุ้นเคยกับสถานบันเทิงหรือจุดจําหน่าย สร้าง
ความสัมพันธ์กับเหล่านักดื่ม ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ และเครือข่ายผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ การเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่างแรกใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก ตัวอย่างถัดมาใช้ทั้งการเลือกแบบตามสะดวก
และก้อนหิมะ (Snowball Sampling) โดยคํานึงถึงความหลากหลายและให้เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาํการศึกษา  เช่น ผู้ดื่ม ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย ผู้กํากับดูแลตามกฎหมาย และพื้นที่ เป็นต้น   

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้ดื่ม ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย ด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) ด้วยวิธีการ ดู ฟัง สนทนา ซักถาม และบันทึกส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แบบไม่มีโครงสร้าง และไม่มีการจดบันทึกการสังเกตทันที โดยจะทําการจดบันทึกเหตุการณ์ รูปแบบ
ของบริบท วิธีการ พฤติกรรมทันทีเมื่อมีโอกาสเหมาะสมหลังจากการสังเกต และเม่ือมีความสัมพันธ์
กันระดับหนึ่งเกิดความคุ้นเคยผนวกกับกลุ่มตัวอย่างยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ทีมงานจะนัดหมายเวลา
และทําการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัวด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์ในลักษณะของ
การสนทนาในชีวิตประจําวันทั้งการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว และการสัมภาษณ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การ
แชทข้อความผ่านเฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ ผู้วิจัยจะขอให้แนะนํากลุ่มตัวอย่างลําดับ
ถัดไป ซึ่งเป็นการเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะจนได้จํานวนครบ 15 ตัวอย่าง นําข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล ความแม่นยําของข้อมูล ความเชื่อมโยงของข้อมูล 
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของการเก็บข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตกับการสัมภาษณ์เปรียบเทียบส่ิงที่กลุ่มตัวอย่างพูดในที่สาธารณะกับขณะพูดส่วนตัว
กับผู้สัมภาษณ์  การตรวจสอบจากทีมผู้วิจัยว่าได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร จัด
ระเบียบข้อมูล จัดระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ การให้น้ําหนัก การ
ลดทอนข้อมูล ลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา การ
ตีความหมาย การหาความเหมือนและความแตกต่าง ทําการวิเคราะห์แบบอุปมาน (inductive 
method) (Strauss & Corbin, 1998) ตีความสร้างข้อสรุปที่แสดงความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อม
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏให้มีชัดเจนขึ้น 
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ผลการศึกษา 
ผลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า คราฟต์เบียร์ที่ผลิตในระเทศไทยยังเป็นเบียร์ที่ผิด

กฎหมาย เพราะประเทศไทยนั้นยังไม่เปิดกว้างหรือรองรับให้มีการผลิตหรือต้มเบียร์ทั้งเพื่อขายและ
เพื่อดื่มเอง ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่คนต้มเบียร์หรือเจ้าของคราฟต์เบียร์ไทยหลายแบรนด์มีความจําเป็น
ที่จะต้องออกไปหาโรงเบียร์ต่างประเทศเพื่อทําการต้มหรือผลิตคราฟต์เบียร์ แล้วนําเข้ามาขายใน
ประเทศไทย  กลยุทธ์ทางการตลาด คราฟต์เบียร์ในประเทศไทยประกอบด้วย  

- การจัดบู๊ทแสดงสินค้า (คราฟต์เบียร์) ตามงานอีเว้นท์และร้านอาหารสถานบันเทิง
ต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านและส่งเสริมการขายสินค้าของร้าน   

- การลดราคาและการสะสมแต้ม เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการของร้านในช่วงเวลา
เย็นหรือหัวคํ่า 

- การให้บริการชุดคราฟต์เบียร์สด อุปกรณ์ พร้อมส่งตามงานเล้ียง งานสังสรรค์ต่างๆ 
- การลดแลกแจกแถม “ซื้อคราฟต์เบียร์ 2 แก้ว แถม 1 แก้ว”  “4 ขวดในราคา 590 

บาท จากปกติราคา 600 บาท” 
- การขายคราฟต์เบียร์นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนด 
- มีภาชนะบรรจุคราฟต์เบียร์ในลักษณะของขวดเก็บความเย็น (Growlers) จําหน่ายที่

ร้านสําหรับซื้อกลับบ้าน 
- คูปองส่วนลดคราฟต์เบียร์ เล่มละ 1,000 บาท คูปองในเล่ม มีมูลค่ารวม 2,000 บาท 

เอาไว้แลกซื้อคราฟต์เบียร์ 
- การขายแก้วเบียร์ที่ลูกค้า สามารถนําแก้วไปใช้บริการในร้านคราฟต์เบียร์ตามที่

กําหนดจะได้รับส่วนลด 10% 
- การจัดฉายภาพยนตร์ของร้านขายคราฟต์เบียร์ ขายบัตรเข้าชมและรับคราฟต์เบียร์

ไทยฟรี 1 ขวด   
- การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ โฆษณาคราฟต์เบียร์แทนส่ือหลัก 
 

กลุ่มผู้สนใจในคราฟต์เบียร์มีการเช่ือมโยงในลักษณะของเครือข่ายทางธุรกิจระหว่าง
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และเชียงใหม่ คือ  

1. ความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากการเป็นลูกค้าใช้บริการดื่มคราฟต์เบียร์ที่ร้านใน
กรุงเทพเป็นประจํา จนสถานภาพจากลูกค้ากลายเป็นเพื่อนสนิททางธุรกิจ  มาเปิดร้านจําหน่าย
คราฟต์เบียร์ที่เชียงใหม่จากการที่เป็นคนช่ืนชอบรสชาติคราฟต์เบียร์  

“สนิทจากร้าน craffity เป็นลูกค้าประจําร้าน FEAT LAB มาก่อน”  
2. การสนใจในคราฟต์เบียร์ การค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล การหาสินค้ามาจําหน่ายใน

ร้าน ความต้องการผลิตคราฟต์เบียร์ในสไตล์ของตนเอง เป็นช่องทางในการทําให้รู้จักกับกลุ่มผู้ที่สนใจ
ในคราฟต์เบียร์เช่นเดียวกัน การบอกต่อแนะนําของเพื่อนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างเชียงใหม่ 
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
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3. การเป็นลูกค้าที่ส่ังคราฟต์เบียร์จากผู้ที่ผลิตหลายที่ผลิตในต่างประเทศ นําเข้ามา
จําหน่ายในประเทศไทย ทําให้เกิดการรู้จักผู้ผลิตหลายคน หลายยี่ห้อ ประกอบกับความสนใจที่จะ
ผลิตคราฟต์เบียร์ในสไตล์ของตนเองจึงเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการผลิต แหล่งที่ผลิตจาก
ผู้ผลิต รวมทั้งคําแนะนําในการทัวร์เยี่ยมชมแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น เป็น
ต้น  

4. เป็นผู้ผลิตคราฟต์เบียร์เดิม ไปร่วมลงทุนผลิตกับผู้ผลิตรายใหม่จึงมีโอกาสในการ
รู้จักกันมากยิ่งขึ้น เป็นเพื่อนที่เรียนวิธีการผลิตเบียร์รุ่นเดียวกัน 

คราฟต์เบียร์ในสังคมไทยส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางการตลาดที่เข้าข่ายการกระทําความผิดอยู่  
2 พระราชบัญญัติ คือ 1) พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ในมาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทํา
สุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกล่ันสําหรับ ทําสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดี การออกใบอนุญาตให้ทําสุราสําหรับใช้ในบ้านเรือน ให้เป็นไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง”  
และมาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต” 2) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ในมาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู ้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ 
ดังต่อไปน้ี (1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ (2) การเร่ขาย (3) การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ขาย (4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน  การแสดง  การให้บริการ  การชิงโชค การชิง
รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแก่ผู้นําหีบห่อ 
หรือสลาก หรือส่ิงอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปล่ียนหรือแลกซื้อ (5) โดยแจก แถม ให้ 
หรือแลกเปล่ียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี 
หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจ
สาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกําหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการ
บังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม (6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ” และมาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทําได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์
สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น  เว้นแต่เป็นการ
ปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือ สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม-      
แอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

คราฟต์เบียร์ในสังคมไทยน้ันยังคงไม่เปิดกว้างหรือมีเสรีภาพมากพอในมิติทางด้านกฎหมาย 
กฎหมายของประเทศไทยยังคงไม่รองรับการเกิดขึ้นของคราฟต์เบียร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคราฟต์
เบียร์ในสังคมไทยน้ันมีเนื้อความในการควบคุมบังคับที่แตกต่างกันออกไป โดยตัวบทกฎหมายที่มี
บทบัญญัติชัดเจนและเป็นตัวบทกฎหมายที่ถูกยกขึ้นมากล่าวอ้างหรือกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งต่อการ
พูดคุย ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเรื่องคราฟต์เบียร์ในสังคมไทยก็ดูจะเป็นกฎหมายที่เป็นประกาศ
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กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ส่วนที่ 2 ที่มีเนื้อความหรือสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการทําและขายส่งสุราแช่ชนิดเบียร์และชนิดสุราผลไม้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2543) ดังนี้  

 

“…ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทําและขายส่งสุราแช่ชนิดเบียร์ และผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ทําและขายส่งสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมสรรพสามิตอยู่ในวันที่
ออกประกาศน้ี เป็นผู้ทําและขายส่งสุราต่อไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่มีอยู่กับกรม
สรรพสามิต 

ข้อ 7  ผู้ประสงค์จะขออนุญาตทําและขายส่งสุราแช่รายใหม่ตอ่กรมสรรพสามิต 
7.1 การขออนุญาตทําและขายส่งสุราแช่ชนิดเบียร์ ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบริษัท

จํากัด ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีผู้ถือหุ้น สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของ
จํานวนหุ้นทั้งหมด และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 10 ล้านบาท มีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่
ชําระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้เสนอโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา ในกรณี
ที่เป็นโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่จะต้องมีปริมาณการผลิต ไม่ต่ํากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี หรือใน
กรณีที่เป็นโรงงานเบียร์ขนาดเล็กประเภทผลิตเพือ่ขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) จะต้องมี
ปริมาณการผลิตไม่ต่ํากว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี 

7.2 การขออนุญาตทําและขายส่งสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ ผู้ขออนุญาตต้องเป็น
บริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีผู้ถือหุ้น สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของจํานวนหุ้นทั้งหมด หรือเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เสนอ โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา
พร้อมทั้งกรรมวิธีการผลิตสุราแช่ประเภทสุราผลไม้ชนิดที่ขออนุญาตด้วย…” 

 
 กฎหมายหรือประกาศกระทรวงการคลังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่า ประเทศไทยสามารถ

ตั้งโรงงานเพื่อผลิตคราฟต์เบียร์หรือเบียร์นอกกระแสได้ แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ถูกวางไว้อย่างละเอียด
บนตัวบทกฎหมายน้ี เช่น  
 “…ขออนุญาตต้องเป็นบริษัทจํากัด ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 10 ล้านบาทจะต้องมี
ปริมาณการผลิต ไม่ต่ํากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี...”  
 ข้อบังคับหรือเงื่อนไขเหล่านี้เป็นปัญหาต่อกลุ่มผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ในเมืองไทยอย่างเห็นได้
ชัด ภายใต้บทบัญญัติหรือข้อกฎหมายต่างๆ นั้นรับรู้ได้ถึงการไม่รองรับการเกิดขึ้นของคราฟต์เบียร์ใน
สังคมไทยเอาไว้อย่างอ้อมๆ เพราะด้วยความที่เป็นผู้ผลิตรายย่อยนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนต่อ
การหาเงินลงทุนจํานวน 10 ล้านบาท เพื่อนํามาใช้เป็นทุนจดทะเบียนในการขออนุญาตตั้งโรงเบียร์
เป็นของตนเองภายในประเทศ หรือ ต่อให้มีเงินมาเป็นทุนจดทะเบียนแล้ว ผู้ผลิตรายย่อยอย่างเจ้าของ
คราฟต์เบียร์แบรนด์ต่างๆ ยังจะต้องทําการผลิตเบียร์ของเขาเองจํานวน 10 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งเป็นเรื่อง
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ยากมาก แม้ว่าผู้ผลิตคราฟต์เบียร์เจ้าต่างๆ จะใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้น การเกิดขึ้น
ของคราฟต์เบียร์สัญชาติไทยจึงเป็นเรื่องที่ยาก บนข้อกฎหมายที่มีสถานะกึ่งข้อห้ามต่อการผลิต
คราฟต์เบียร์ในสังคมไทย 

ส่ิงที่พบอย่างหน่ึงซึ่งนับว่าเป็นจุดผ่อนปรนในการผลิตคราฟต์เบียร์ในสังคมไทยของผู้ผลิต
รายย่อยต่างๆ  คือ ประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543  ได้กล่าวถึงการจัดตั้งโรงเบียร์ขนาดเล็ก ซึ่ง
มีข้อจํากัดในเรื่องของทุนจดทะเบียนและอัตราการผลิตที่ต่ําลงมา โดยการจัดตั้งโรงเบียร์ขนาดเล็กนี้ 
มีชื่อเรียกที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า “กฎบริวผับ” อย่างไรก็ตาม การดูเหมือนจะมีทางออกในการผลิต
คราฟต์เบียร์ในประเทศไทย โดยการใช้เงื่อนไข บริวผับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องง่ายและมีความเป็นไปได้อยู่
บ้าง เพราะการขอจัดตั้งโรงเบียร์ขนาดเล็กในการผลิตคราฟต์เบียร์เพื่อขายนี้จะต้องมีปริมาณการผลิต
ไม่ต่ํากว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งนับว่า เป็นเงื่อนไขที่ลดหย่อนผ่อนปรนลงมา
จากการขอทําโรงเบียร์ขนาดใหญ่มาในระดับหนึ่ง โดยส่ิงที่คิดว่าเป็นความหวังของผู้ผลิตเบียร์ก็ต้อง
พังทลายลง เน่ืองจากประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอน
กฎ ด้วยศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.1267/2558  “โดยพิพากษาเพิก
ถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลง
วันที่ 3 เมษายน 2553  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2543  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 
21 ธันวาคม 2543  และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544”  ทําให้ช่องทางของการจัดตั้งเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กนั้นต้องยุติลงจนกว่า
จะมีการประกาศพระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับใหม่ขึ้นมาครอบคลุมถึงเรื่องการผลิตสุราอีกครั้ง ซึ่ง
นับจากปีนั้นจนถึงปีนี้ สังคมไทยก็ยังไม่เห็นการประกาศใช้กฎบัญญัติใดของภาครัฐที่ออกมากล่าวถึง
เรื่องการผลิตสุราอีกเลย  

ความคิดเห็นจากผู้ผลิตคราฟต์เบียร์รายย่อยอื่นๆ ที่แสดงความคิดเห็นต่อข้อกฎหมายหรือ
ตัวบทกฎหมายที่ค่อนข้างรัดกุมและจํากัดเสรีภาพในการผลิตคราฟต์เบียร์สัญชาติไทย 

“…ประเด็นของกฎหมาย ในมุมมองของผมเอง ไม่อยากมองว่ากฎหมายมันไม่ดี ใช้คําว่า
กฎหมายมันไม่รองรับการผลิตเบียร์ขนาดเล็กมากกว่า เหมือนกับการต้มเหล้า ต้มเหล้าขาว ตอนแรก
มันก็ผิด ตอนหลังมันก็เปล่ียนใหม่เป็นสุราชุมชนเสียภาษี มีแสตมป์ แต่ประเด็นคือ ที่มันทําได้ก็
เพราะว่า บ้านเรามันไม่มีรายใหญ่ทําเหล้าขาว แล้วเหล้าขาวคนกินมันไม่ใช่ mass มันไม่ใช่ชนชั้น
กลาง มันเป็นชาวบ้านกิน แล้วการมีเหล้าขาวมันก็ไม่ได้กระทบกับเหล้าแดง เพราะว่า มันก็คนละ
ประเภทกัน มันเลยง่ายกว่าเบียร์ แต่พอมาเรื่องเบียร์ครับ มันไม่มี market shear ขายแล้วก็ได้เงิน
มหาศาล ตลาดมันผูกขาด เมื่อเกิดคราฟต์เบียร์หรือคราฟต์เบียร์จะมาเป็นคู่แข่งทางการตลาดน้ัน 
market shear มันจะเกิดขึ้นทันทีเขาก็เลยจะไม่ยอม แล้วกฎหมายที่มีอยู่จะต้องผลิตกี่ลิตร ทุนจด
ทะเบียนเป็น 10 ล้าน ถ้ากฎหมายเป็นแบบน้ีก็เห็นได้ชัดเลยว่า มันเป็นการปิดกั้นรายย่อยแล้วไง จบ! 
สรุปในเรื่องของกฎหมายของไทยก็คือ มันเอื้อให้เพียงรายใหญ่ๆ ไม่รองรับผู้ผลิตเบียร์รายย่อยเท่า
นั้นเอง…”  
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 “…จริงๆ แล้วมันอยู่ที่ว่า โครงสร้างกฎหมายในประเทศไทยน้ัน ดันไม่เอื้อต่อคนไทยกันเอง 
ก็อาจจะเอื้อแหละครับ แต่ไม่ได้เอื้อให้กับทุกคน แล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของบริบทด้วยครับ ผมคิดว่า 
มันไม่มีคําว่า คราฟต์เบียร์ สมัย 60 ปีก่อน คนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคราฟต์เบียร์คืออะไร คงจะเห็น
ภาพอยู่แค่ 2-3 ยี่ห้อแหละ แต่ตอนน้ีบริบทของสังคมมันเปล่ียนไปแล้ว มันเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่
อเมริกาเริ่มมาเมื่อ 20 กว่าปีแล้ว ทั่วโลกเขาก็เริ่ม ประเทศอะไรเขาก็มีหมด แล้วมันสร้างงาน สร้าง
เศรษฐกิจชุมชน ถ้ามีโรงเบียร์ไหนดัง เช่น  ผมเป็นคนอุบลฯ ผมก็มีความฝันที่อยากจะไปตั้งโรงเบียร์ที่
อุบล แล้วทําเมืองอุบลเป็นเมืองคราฟต์เบียร์ คนที่ไปเมืองอุบลนั้นจะไม่เข้าไปเพียงวันเข้าพรรษา…” 
(วอยซ์ทีวี, 2560)  
 “…อยากให้รัฐปรับเปลี่ยนกฎหมาย ในเรื่องของกฎหมายควบคุมสําหรับผู้ผลิตเบียร์ หรือ
ลดหย่อนลงมา เพราะกฎหมายปัจจุบันจะผูกขาดกับรายใหญ่ค่อนข้างมาก ส่วนเรื่องคราฟต์เบียร์
อยากให้มีการใช้กฎหมายใหม่ก็ได้ แต่อาจคนละแบบกับเบียร์ Lager  เพราะกําลังการผลิตมีไม่ถึง 
ต้องใช้ต้นทุนสูง…”  
 “…ถ้ามองโดยภาพรวมนะครับ ถ้าลด 10 ล้านนั้นลงมานะครับ มันอาจจะทําให้เกิดการ
เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น ทุนอาจจะไม่สูงมาก มีการลองผลิตเบียร์แล้วขาย ให้มันมีทางเลือก ให้ลูกค้าได้เลือก 
ให้มีความหลากหลาย ให้มันเป็นตลาดเสรี ซึ่งเป็นตลาดเสรีโดยผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าอาจจะต้อง
มีมาตรฐานนิดหนึ่ง...”  

“…คือตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ อยากทําเบียร์ไทยก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ไปทําข้างนอก
แล้วนําเข้ามาขาย แต่ว่าทางภาครัฐก็ไม่ได้ เพราะว่าเขามีกฎหมายน้ีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เห็นด้วยที่
กฎหมายไม่เอื้อต่อคนแบบผม แต่เราพูดอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายมีมานานแล้ว และคราฟต์เบียร์ก็มา
ทีหลังกฎหมาย ถ้าอยากถูกก็ต้องทําตามกฎหมาย ติดแสตมป์ เสียภาษี แต่มันก็แพง อยากให้รัฐบาล
เปล่ียนข้อกฎหมาย เวลาปิด-เปิดของทางร้าน คือจะเปิดทุกวันตั้งแต่ 09.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 
09.00-18.00 น. ที่ปิดเร็วเพราะจะได้ไม่กระทบกับธุรกิจของสถานบันเทิง เพราะถ้าเปิดดึกทางร้านก็
จะได้เปรียบมากกว่า เพราะขายในราคาถูกกว่า เลยปิดเร็ว เพราะใจเขาใจเรา…”  

กลุ่มคนในวงการคราฟต์เบียร์ทั้งที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย รวมทั้งนักดื่ม ผู้บริโภคต่างให้
มุมมองความเห็นแตกต่างกันออกไป  ทั้งเป็นความคิดเห็นที่เข้าใจตัวกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ผู้ถือกฎหมาย และความเห็นที่ต่างออกไปในแนวที่เป็นการวิพากษ์จุดบกพร่องของกฎหมายไทยที่
ควบคุมการผลิตคราฟต์เบียร์อย่างชัดเจน รวมทั้งการกล่าวถงึความเปล่ียนแปลงทางด้านกฎหมายที่จะ
เกิดขึ้น ภายใต้บริบทในหลายๆ ด้านของสังคมไทย ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการเมืองการ
ปกครอง โดยส่วนใหญ่สาระสําคัญที่คนส่วนใหญ่พูดถึง คือ การที่กฎหมายไทยไม่รองรับหรือไม่เอื้อให้
เกิดการผลิตเบียร์ในประเทศ ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐหรือผู้นําของรัฐไทยอาจมีเหตุผลที่เป็นไปในเชิง
ศีลธรรมหรือมองว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องควบคุมและเส่ียงต่อสุขภาพ เป็นส่ิงค้า
ฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์หรือสร้างประโยชน์ใดๆ ต่อรัฐหรือคนในรัฐมากกว่าการมอง
ว่าการเกิดขึ้นของคราฟต์เบียร์นั้นอาจสร้างการเกิดขึ้นของธุรกิจขนาดย่อม สร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่นหรือสามารถทําให้เศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโต  
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ทางด้านมิติทางกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้านของไทย อาจมองในวงเล็กๆ ในเขตภูมิภาค
อาเซียน 10 ประเทศก่อนในเบื้องต้น การเปรียบเทียบการเปิดกว้างและการมีเสรีภาพทางด้าน
กฎหมายต่อการจัดตั้งโรงเบียร์ขนาดเล็กหรือการผลิตคราฟต์เบียร์ของชาติไทยกับชาติอื่นๆ กล่าวได้
ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านกฎหมายในเรื่องนี้น้อยที่สุด เพราะดูเหมือนว่า
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเดียวที่ยังก้าวไปไม่พ้นในเรื่องข้อจํากัดทางด้านกฎหมายต่อการผลิต
เบียร์ในประเทศของตนเอง ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้ตั้งโรงเบียร์ขนาดเล็ก 
ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา เป็นต้น 

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้ให้อํานาจกรมสรรพสามิตในการกําหนดว่าใครสามารถ
ผลิตสุราชนิดใดได้บ้าง และจวบจนปัจจุบัน กฎหมายทั้งหลายท่ีออกมาบังคับควบคุมการผลิตคราฟต์
เบียร์ ได้กําหนดให้มีโรงเบียร์ได้เพียง 2 รูปแบบ คือ แบบโรงงานเบียร์ ดังเช่น  โรงเบียร์สิงห์ ช้าง 
ไฮเนเก้น เป็นต้น และแบบท่ีสอง คือ ประเภทบริวผับ ซึ่งห้ามบรรจุขวดจําหน่ายออกนอกสถานที่ ทํา
ให้ตลาดเบียร์ในเมืองไทยถูกจํากัดอยู่เพียงเบียร์ลาเกอร์ไม่กี่ค่าย รสชาติก็ไม่มีความหลากหลาย คน
ไทยจึงไม่รู้จักเบียร์ประเภทอื่นๆ เช่น Ale, Porter, Stout, Weisse, IPA และอื่นๆ อีกมากมาย  

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคราฟต์เบียร์ของไทยค่อนข้างซับซ้อน แม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้
มีการจัดตั้งโรงงานเพื่อทําคราฟต์เบียร์ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา 
พ.ศ. 2543 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการทําและขายส่งสุราแช่ชนิดเบียร์และชนิดสุราผลไม้ โดยในข้อ 7.1 
ท่อนหน่ึงระบุว่า “ผู้ขออนุญาตต้องเป็นบริษัทจํากัด มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 10 ล้านบาท มีเงินค่า
หุ้นหรือเงินลงทุนที่ชําระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นโรงงานเบียร์ขนาดเล็กประเภท
ผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต จะต้องมีปริมาณการผลิตไม่ต่ํากว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตร
ต่อปี” อย่างไรก็ตาม การดูเหมือนจะมีทางออกในการผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย โดยการใช้
เงื่อนไขบริวผับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องง่ายและมีความเป็นไปได้อยู่บ้าง แต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคํา
พิพากษาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ฉบับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงาน
สุรา 3 ฉบับ ทําให้ช่องทางการจัดตั้งเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กนั้นต้องยุติลงจนกว่าจะมีการประกาศ
พระราชบัญญัติสรรพสามิตตัวใหม่ขึน้มาครอบคลุมถึงเรื่องการผลิตสุราอีกครั้ง ซึ่งนับจากนั้นจนถึงปีนี้ 
สังคมไทยก็ยังไม่เห็นการประกาศใช้กฎบัญญัติใดของภาครัฐที่ออกมากล่าวถึงเรื่องการผลิตสุราอีกเลย 
การเกิดขึ้นของคราฟต์เบียร์สัญชาติไทยจึงเป็นเรื่องที่ยากบนข้อกฎหมายที่มีสถานะกึ่งข้อห้ามต่อการ
ผลิตคราฟต์เบียร์ในสังคมไทย ต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีกฎและนิยามของคราฟต์เบียร์อย่าง
เป็นทางการ เช่น จะต้องเป็นโรงเบียร์ขนาดเล็ก เจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 และใช้
วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติทั้งหมด ห้ามใส่วัตถุดิบสังเคราะห์กล่ินหรือรสเพื่อลดต้นทุน ถ้าจะใส่ต้องใส่
เพื่อให้มีกล่ินและรสชาติดีขึ้นเท่านั้น (วรรษชล คัวดรี้, 2560) ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น 
ประเทศสิงคโปร์ก็มีกฎหมายมีความยืดหยุ่นกว่าประเทศไทย โดยไม่ได้กําหนดปริมาณการผลิต ในปี 
พ.ศ. 2555 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กที่ผลิตเบียร์น้อยกว่า 1.8 ล้านลิตรต่อปี ลด
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเหลือประมาณสองแสนบาท และช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ออกคู่มือ
การเปิดโรงเบียร์ขนาดเล็กในสิงคโปร์ แนะนําตั้งแต่การขออนุญาต การจดทะเบียนธุรกิจ การขอ
อนุญาตอื่นๆ (วสันต์ ล่ิวลมไพศาล, 2560)  ประเทศพม่า แม้ว่าจุดเริ่มต้นของพม่าไม่ต่างจากไทยนัก  
เริ่ มมีการนํ าเข้ าคราฟต์ เบียร์มาจํ าหน่ ายในรูปแบบของพรี เมี ยมบาร์ ไมโครบริ วเวอร์ รี่ 
(microbreweries) และบริวผับ เป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักดื่ม ที่ไม่ต้องจําเจอยู่กับเบียร์
แบบเดิมๆ ไม่กี่แบรนด์ จนกระทั่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 รัฐบาลพม่าได้ให้ใบอนุญาตใบแรก
สําหรับการทําไมโครบริวเวอร์รี่ หรือโรงเบียร์ขนาดเล็ก (Matemate, 2560)   
 
สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and recommendation) 

การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของคราฟต์เบียร์ในสังคมไทย มาตรการการ
กํากับดูแลที่มีอยู่อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสําหรับการลดปริมาณการด่ืมและปัญหาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการยากที่จะการจํากัดและควบคุมกระแส หรือความ
เคล่ือนไหวของตลาดคราฟต์เบียร์ในสังคมไทย ตราบใดที่ยังมีผู้ที่ชื่นชอบ ผู้ดื่มและผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ 
ดังเห็นได้จากมีการจําหน่าย ผลิตในต่างประเทศและนํากลับมาจําหน่ายในประเทศไทย รวมถึงการ
ลักลอบผลิตในประเทศ การให้ความสําคัญของเบียร์ทางเลือกที่ว่าส่วนแบ่งการตลาดไม่มาก ปัญหายัง
ไม่ชัดเจน ก็เป็นเหตุผลสําคัญในการที่ทําให้กระแสของคราฟต์เบียร์ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย โดยควรที่
จะทําการศึกษาการพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจ กลไกการผลิต การนําเข้าตลาดของคราฟต์เบียร์ที่มีผล
ต่อการบริโภคต่อประชาชน และการกํากับควบคุมดูแลแบบลักษณะการศึกษาเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ไปข้างหน้าต่อไป แม้จะมีส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยก็ตามภาครัฐควรให้ความสําคัญในการ
ชะลอหรือหยุดการขยายตัวของธุรกิจคราฟต์เบียร์ด้วยการกํากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
และมีการจัดระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้จําหน่าย รวมถึงผู้นําเข้าทั้งคราฟต์เบียร์และวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต เพื่อการควบคุมและจํากัดการขยายตัว ในทางกลับกันภาครัฐควรจัดเวทีรับฟังและแจ้งระเบียบ
สําหรับผู้ผลิตและจําหน่ายคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย  
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