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คณะกรรมาธิการรัฐสภาและคณะกรรมการความม่ันคงแห่งชาติของเคนยาปฏิเสธให้การสนับสนุน 

ร่างกฎหมายการเพิ่มปริมาณขั้นต่่าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคนยาของสมาชิกรัฐสภา  
 
คณะรัฐสภาและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะสนับสนุนเรื่อง การปรับขนาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ขั้นต่่าจากขนาด 250 มิลลิลิตรเป็นขนาด 750 มิลลิลิตร ซึ่งข้อเสนอนี้ น่าโดย Danson Mwakumona 
สมาชิกรัฐสภาเคนยาเมือง Wundanyi  โดยมีความพยายามที่จะแก้ไขข้อกฎหมายในปี 2010 โดยการก่าหนด
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ให้เป็นขนาดขั้นต่่า 750 มิลลิลิตร ซึ่งปัจจุบันขั้นต่่าอยู่ที่ขนาด 250 มิลลิลิตร 
ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมการบริโภคและการกระท่าผิดกฏหมายของเยาวชนและผู้ที่มีรายได้น้อย นาย Danson 
Mwakuwona สมาชิกรัฐสภาเคนยา ได้โต้แย้งว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีขนาดที่ยิ่งน้อย ก็
จะยิ่งส่งผลให้มีราคาท่ีถูกลง และ ท่าให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย 
 

 
ภาพ : สายการผลิตเบียร์ ขนาด 250 มล. ที่เดินเครื่องอยู่ในปัจจุบัน 

 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการรัฐสภาและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติไม่อนุญาตให้มีการยกร่างดังกล่าว
และปัดข้อเสนอดังกล่าวไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา เนื่องจากมองว่า กฎหมายที่มีอยู่ทุกวันนี้เพียงพอที่จะ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่เยาวชนได้ คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่า มาตรการที่เสนอไว้ในร่าง
กฎหมายจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งน่าไปสู่การว่างงานและภาษีที่จัดเก็บ
น่าส่งให้กับรัฐบาลยังน้อยลงอีกด้วย 
 
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/


 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 1-7 มี.ค. 2564 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 1-7 Mar. 2021  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

√ นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทนุ  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
โดยคณะกรรมการฯ กล่าวว่า หากร่างกฎหมายนี้ผ่านไปได้ จะส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยของเบียร์ต่อขวดเพ่ิมขึ้น จาก 
เดิม Sh190 เป็น Sh285 ต่อขวด เป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ผู้ผลิตอาจจะผลักภาระต้นทุนไปที่ผู้บริโภค สิ่งนี้จะไป
กระตุ้นผู้มีรายได้น้อยให้เกิดการบริโภคสุราเถื่อนที่มีราคาถูกเนื่องจากถูกปิดกั้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พวกเขา
ชื่นชอบจากกฎหมายดังกล่าว จะน่าไปสู่ปัญหาอีกด้านหนึ่งเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
ร่างกฎหมายข้อเสนอนี้ หากมีการน่าเสนอตามที่สมาชิกรัฐสภาเคนยาต้องการนั้น จะท่าให้เคนยาเป็นประเทศเดียว
เท่านั้นที่มีเกณฑ์การก่าหนดบรรจุภัณฑ์ที่สูงที่สุดในโลก ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ก็จะต้องเผชิญ
วิกฤตมากขึ้น ท่ามกลางการล่มสลายทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจาก การระบาดของ Covid-19 เพ่ิมไปอีกด้วย  โดย
ในปัจจุบันของกฎหมาย (ปี 2010) ได้ก่าหนดโทษของผู้ที่ละเมิดข้อก่าหนดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว มีโทษปรับ 
50,000,000 Sh (ประมาณ 15 ล้านบาท) หรือ จ่าคุก 6 เดือน หรือ ทั้งจ่าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากสมาชิกรัฐสภา
ในจ่านวนมากกว่ากึ่งหนึงเห็นชอบที่จะน่าร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาโดยไม่สนใจข้อคัดค้านของ
คณะกรรมการฯ แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติจะลงคะแนนปฏิเสธ หรือ เห็นด้วย กับร่างดังกล่าว
หรือไม่ต่อไป 
 

 
ภาพ : ขวดที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขนาดที่มากข้ึน ขั้นต่่า 750 มล. 

 

โดย บริษัท KBL (Kenya Breweries Limited) ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของเคนยาตัวแทนของ
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของเคนยา ไดย้ื่นค่าร้องต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือปฏิเสธข้อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว โดย
ให้ข้อมูลว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะน่าไปสู่การที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องสูญเสียรายได้มากถึง 3.5 พันล้าน
KES (ประมาณ 1,200 ล้านบาท) ส่าหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เก่าทีมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นขวด กระป๋อง ลัง และ เครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องเสียอีก 7 พันล้าน KES  
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(ประมาณ 2,500 ล้านบาท) เพ่ือที่จะติดตั้งการเดินสายผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ รวมถึง ต้นทุนค่าขวด 750ml ที่
จะต้องมีการน่าเข้ามาใหม่ อีกด้วย รวมแล้วอาจต้องมีค่าด่าเนินการถึงกว่า 3,700 ล้านบาทเลยทีเดียว 
 
KBL ยังย้่าอีกว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ผู้
จัดจ่าหน่าย และ ร้านอาหาร ซึ่งจะถูกเลิกจ้างงาน ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม อย่างน้อย 60 ,809 ต่าแหน่ง 
เนื่องจากยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลง 
 
โดยยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงของตัวแทนจ่าหน่ายของ KBL / UDV จะส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้าง
พนักงานถึง 33 % เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ร้านอาหาร ผับ บาร์ต่างๆ ส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ดังนั้น เมื่อรายได้ลดลง จึงจ่าเป็นต้องลดพนักงานลง 60,000 อัตรา เพ่ือแลกกับการคงไว้ซึ่งรายได้รวม 
1.8 พันล้าน KES ต่อเดือน  
 
การปฏิเสธข้อก่าหนดบรรจุภัณฑ์ใหม่จะช่วยบรรเทาปัญหาผู้ผลิตเบียร์ที่จะต้องถูกบีบบังคับให้ซื้อขวดเข้ามา ใหม่  
ติดตั้งสายการผลิตใหม่ และลดจ่านวนพนักงานลง อันเนื่องมาจากยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงผับบาร์ใน
เคนยาปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา หลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ Covid-19 คนแรก ซึ่งน่าไปสู่การ
ว่างงานหลายอัตรา และ สถานประกอบการบางแห่งก็ปิดให้บริการอย่างถาวร  ผับบาร์บางส่วนก็เพ่ิงจะเริ่มเปิด
ให้บริการในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ส่วนภาคเอกชนอ่ืนก็ยังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อประคองธุรกิจไว้ให้ได้ 

ความเห็นของ สคต.  
 
สคต.เห็นว่า หากร่างกฏหมายควบคุมขนาดขั้นต่่าของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านไปได้ จะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงและยอดขายของผู้ผลิตที่ลดลงอันเนื่องมาจากร้านอาหาร ผับบาร์ 
ไม่สามารถผลักดันยอดขายจากขนาดที่เพ่ิมมากขึ้นได้ จะเกิดการว่างงานจ่านวนมากเพราะเจ้าของร้านมีรายได้ที่
ลดลงจึงต้องลดค่าใช้จ่ายด้านว่าจ้างพนักงาน   ข้อพึงระวังส่าหรับผู้ที่ส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยในตลาด
เคนยา ควรศึกษากฎเกณฑ์ระเบียบเกี่ยวกับขนาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจจะเจอบทลงโทษ
จากการละเมิดข้อก่าหนด รวมถึง การค่านึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของผู้น่าเข้าเนื่องจากยอดขายที่ลดลงน่ามาสู่
การช่าระหนี้ที่ล่าช้า จึงจ่าเป็นต้องมีการคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่ส่งออกไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส่านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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