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บทคัดยอ
สื่อโทรทัศน เปนเครื่องมือสําคัญที่ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลนิยมใชในการโฆษณา เพราะเปนสื่อที่เขาถึงกลุม
ผูบริโภคในวงกวางไดอยางตรงเปาหมาย และยังมีอิทธิพลอยางสูงตอการรับรูและการตัดสินใจบริโภคของผูบริโภค กฎหมายจึง
หามการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลผา นสือ่ โทรทัศน เวนแตจะเปนการโฆษณาทีเ่ ขาขอยกเวนตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว กลาวคือ
สามารถกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการแสดงภาพสินคาหรือบรรจุภัณฑของ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ทัง้ นี้ จะตองไมมกี ารอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผอู นื่ ดืม่ แอลกอฮอลไมวา โดยตรงหรือโดยออมอีกดวย
นอกจากนี้ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน จะตองมีการแสดงคําเตือนเปนภาพและเสียงไวในโฆษณาตามที่
กฎหมายกําหนด และจะโฆษณาไดเฉพาะในชวงเวลา 22.00-05.00 น. เทานั้น
คําสําคัญ: เงื่อนไขทางกฎหมาย โฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อโทรทัศน
Abstract
Television is an essential tool for traders to advertise their alcohol beverage products as it can attract
or directly reach the widespread consumers. Moreover, this medium has an impact on the consumers’
awareness and decision making. Consequently, advertisements of alcohol beverages via television are
strictly prohibited by law, which an exception when the contents of alcohol advertisements intend to give
information or creative knowledge to the audience without displaying pictures or packages of the products,
nor promoting directly or indirectly the benefit of consuming alcohol beverages. In addition, the alcohol
beverage commercials must include audio and visual warning messages as described by law, and must be
on air only between 10.00 pm to 5.00 am.
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เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลนนั้ อยูค กู บั สังคมไทยมาเนิน่ นาน
แลว โดยคนไทยมักนิยมบริโภคเพือ่ เขาสังคมและการสังสรรค
กับญาติมิตร รวมทั้งเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลรื่นเริงและ
ในงานมงคลตางๆ เชน งานมงคลสมรส งานวันขึ้นปใหม
หรือแมกระทั่งในชวงเวลาแหงความโศกเศรา เชน งานศพ
โดยจากรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) วาดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของโลก แสดงถึงสถานการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประเทศไทยวา คนไทยหนึ่งในสี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเฉพาะเหลากลั่นนั้นสูงเปนอันดับ 5 ของโลก และดื่ม
แอลกอฮอลเฉลี่ยคนละ 58 ลิตรตอป (อึ้ง คนไทยดื่มสุรา
อันดับ 5 ของโลก, 2556) ดวยพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลของคนไทย เครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงมีมูลคา
ทางการตลาดมหาศาลและมีการแขงขันทางการคาสูงมาก
ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงตางพยายามสราง
กลยุ ท ธ ใ นการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ สิ น ค า เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลของตน ทั้งดานการใหขอมูลขาวสาร การสราง
ความคุนเคยใหผูบริโภคจดจําสินคา จนกระทั่งสรางคานิยม
และความเชื่อของผูบริโภคใหชื่นชอบและตัดสินใจบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเพิม่ ขึน้ โดยสือ่ โฆษณาทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
ในวงการโฆษณาวา ทรงอิทธิพลตอการรับรูและความเขาใจ
ของผูบ ริโภคอยางมาก จนเปนสือ่ โฆษณาในอุดมคติประเภทหนึ่ง คือ สื่อโทรทัศน เพราะสามารถใหทั้งภาพเคลื่อนไหว
เสียง และสี ทําใหผูโฆษณาสามารถสรางสรรคงานโฆษณา
เพื่อจูงใจผูรับขาวสารไดดีกวาสื่อประเภทอื่นๆ (พงศพิชาญ
พรสินธนรัชต, 2552)
นอกจากนี้ สื่อโทรทัศนยังสามารถเขาถึงผูบริโภค
กลุมเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจงตามความประสงคของ
ผูประกอบการ เชน กลุมผูบริโภคเพศชายวัยทํางาน หรือ
ผูบริโภคที่เปนเยาวชน เปนตน เนื่องจากสามารถเลือกลง
โฆษณาในรายการโทรทัศนที่กลุมผูบริโภคเปาหมายนิยม
รับชมได อีกทั้งเนื้อหาของการโฆษณาทางโทรทัศนก็ยังอยู
ในความทรงจําของกลุมผูบริโภคเปาหมายไดนาน และยังมี
อิทธิพลสูงตอการจดจําของผูบริโภคเปาหมายอีกดวย โดย
มีงานวิจัยที่คนควาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสื่อโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
กลุมตัวอยาง พบวา การโฆษณาผานสื่อโทรทัศนนั้นมีความ
สัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยกลุม ตัวอยางทีเ่ ปดรับสือ่ โฆษณาโทรทัศนจะมีโอกาส
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 3.7 เทา ของกลุมตัวอยางที่ได
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ไมไดเปดรับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (ชาตรี เชิดนาม, 2554)
ดวยเหตุนี้เอง การวางแผนการใชงบประมาณการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูประกอบการสวนใหญจึงมักมุงไป
ที่สื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก โดยทั่วไปการซื้อเวลาการโฆษณา
สําหรับสื่อโทรทัศนนั้นนิยมกระทํากัน 3 วิธี กลาวคือ (ชาตรี
เชิดนาม, 2554)
(1) การเปนผูอุปถัมภรายการเพียงผูเดียวในรายการ
นั้นๆ (single sponsorship)
(2) การเปนผูอ ปุ ถัมภรว มกันหลายรายการ (multiple
sponsorship)
(3) การซื้ อ เวลาเป น สปอตโฆษณาย อ ยร ว มกั น
(participating advertiser)
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลนนั้
นํ า มาซึ่ ง ผลกระทบด า นลบต อ ชี วิ ต ของประชาชนหลาย
ประการ ไมวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคเอง
เพราะทําใหเกิดโรคภัยตางๆ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จนเกินพอดียังทําใหขาดสติจนเปนสาเหตุของการใชความ
รุนแรง การทะเลาะวิวาท การลวงละเมิดทางเพศ รวมทั้ง
อุบัติเหตุจราจรอีกดวย ผลเสียเหลานี้ทําใหเกิดคาใชจายใน
เชิงสังคมทีเ่ กิดจากการเยียวยารักษาผูป ว ยอันเนือ่ งจากเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล หรือไดรับบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุที่มี
สวนเกี่ยวของกับการดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจสูงถึงกวา 150,000 ลานบาทตอป (อึง้ คนไทยดืม่ สุรา
อันดับ 5 ของโลก, 2556) เมือ่ การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
มีสวนสรางความเสียหายใหแกสังคมเชนนี้ รัฐซึ่งทําหนาที่
ผูปกครองปกปองภยันตรายแกประชาชน จึงไมอาจยินยอม
ใหผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลดําเนินการโฆษณา
ชวนเชือ่ เพือ่ ชักจูงใจใหประชาชนบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เพิ่มขึ้นไดอยางเสรีโดยไรการควบคุมใดๆ โดยเฉพาะการ
โฆษณาโนมนาวใจในสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงประชาชน
ผูบริโภคในวงกวางไดโดยงาย และมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
คานิยมการยอมรับการดืม่ อยางสูงดังเชนสือ่ โทรทัศน กฎหมายไทยจึงไดวางหลักหามมิใหมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
สินคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อประเภทตางๆ
ซึ่งรวมถึงสื่อโทรทัศนดวย แตอยางไรก็ดี กฎหมายยังคงมี
ขอยกเวนบางประการทีเ่ ปนชองทางใหผปู ระกอบการสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดใน
บางกรณี แตจะตองดําเนินไปภายใตขอบเขตเงือ่ นไข หลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อเปน
การคุมครองสุขภาพอนามัยของสาธารณชน ตลอดจนรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคมเปนหลัก

เงื่ อ นไขและข อ กํ า หนดตามกฎหมายไทยในการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน
1. ความหมายของ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ตาม
กฎหมาย
คําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ตามความหมายโดย
ทั่วไป หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิดที่ผานกระบวนการหมัก
กลั่น โดยมีเอทิลแอลกอฮอลเปนสวนผสมตั้งแต 0.5 ดีกรี
ถึง 60 ดีกรี และสามารถดื่มกินได เชน สุราชนิดตางๆ เบียร
ไวน เหลา เปนตน (บุณฑริกา บุญไชยแสน, ศิริพร หงสทะนี,
ศิรินันท ปะนะภูเต, และ นันทนัช ตั้งจาตุรโสภณ, 2555)
สําหรับความหมายตามกฎหมาย คําวา “เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หมายถึง สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
ซึง่ มีความหมายเชนเดียวกับคําวา “สุรา” ตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 กลาวคือ หมายถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสม
ทีม่ แี อลกอฮอลซงึ่ สามารถดืม่ กินไดเชนเดียวกับนาํ สุรา หรือซึง่
ดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับนําหรือของเหลวอยางอื่นแลว
สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับนําสุรา
2. การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
ในอดีตทีผ่ า นมา การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลผา น
สื่อโทรทัศนจะตองไดรับอนุญาตจากกลุมงานกํากับดูแลกอน
การโฆษณา กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ก อ นที่ จ ะทํ า การโฆษณา
(pre–censor) โดยผูที่ประสงคจะทําการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน จะตองยื่นคํารอง พรอมทั้งสง
ขอความ เสียง และภาพที่จะโฆษณาใหคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาวาตรงตามขอกําหนดของกฎหมายหรือไม หากได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการใหโฆษณาแลว จึงจะสามารถ
ทําการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลได (พระราชบัญญัติ
วาดวยอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41) แตในปจจุบัน การ
โฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ไ ด เ ปลี่ ย นไปอยู ภ ายใต ก าร
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตามพระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาวนี้
มิไดกําหนดใหผูประกอบการที่ประสงคจะทําการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตองไดรับอนุญาตกอนทําการโฆษณา
ดังเชนในอดีต แตกําหนดวาผูประกอบการสามารถโฆษณา
เผยแพรขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลได เฉพาะ

ในกรณีทเ่ี ขาขอยกเวนตามทีพ่ ระราชบัญญัตวิ า ดวยการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 กําหนดไวเทานั้น
พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายแมบททีต่ ราออกมาเพือ่
ควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนหลัก ในขณะ
เดียวกัน กฎหมายฉบับนี้ไดมีบทบัญญัติที่วางหลักเกี่ยวกับ
การควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลรวมอยูด ว ย โดย
ไดบญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 32 และกําหนดโทษของการฝาฝนไวใน
มาตรา 43 กลาวคือ
มาตรา 32 “หามมิใหผใู ดโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอัน
เปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผอู นื่ ดืม่ โดยตรงหรือ
โดยออม
การโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ดๆ โดยผู ผ ลิ ต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําไดเฉพาะการ
ใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมี
การปรากฏภาพของสิ น ค า หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ ข องเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลนั้น เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิต
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล นั้ น เท า นั้ น ทั้ ง นี้ ต ามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับ
กับการโฆษณาที่มีตนกําเนิดนอกราชอาณาจักร”
มาตรา 43 “ผูใ ดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
การห า มมิ ใ ห มี ก ารโฆษณาและสื่ อ สารการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา 32 นี้เปนการหามกระทํา
ในสื่ อ ทุ ก ประเภท ไม ว า จะเป น สิ่ ง พิ ม พ ป า ยโฆษณา สื่ อ
อินเทอรเน็ต วิทยุกระจายเสียง ซึ่งแนนอนวายอมรวมความ
ถึงสื่อโฆษณาประเภทโทรทัศนดวย โดยจากบทบัญญัติของ
กฎหมายขางตน สามารถสรุปเงื่อนไขและขอจํากัดโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดดังนี้
ประการที่หนึ่ง กฎหมายวางหลักหามมิใหผูใดโฆษณา
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โดยไดนยิ ามความหมายของ “โฆษณา”
วาหมายถึง การกระทําไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น
ไดยิน หรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา ทั้งนี้
การหามโฆษณาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังรวมความถึง
การหาม “การสื่อสารการตลาด” อีกดวย ไมวาจะเปนการทํา
กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบใดเพือ่ ขายสินคา บริการ เพือ่
ภาพลักษณ การประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร การสงเสริม
การขาย การแสดงสินคา จัดหรือสนับสนุนใหมกี ารจัดกิจกรรม
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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พิเศษ การลด แลก แจก แถม ตลอดจนการตลาดแบบตรงก็
ตองหามตามกฎหมายทัง้ สิน้ (พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 3) ยกตัวอยางเชน คําพิพากษา
ศาลจังหวัดเชียงใหม คดีหมายเลขแดงที่ 180/2553 วินจิ ฉัยวา
จําเลยเปนผูจ ดั การดูแลสถานบริการ ไดนาํ ปายโฆษณาเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลยี่หอไฮเนเกน ระบุขอความวา “ซื้อ 1 แถม 1
กอน 2 ทุมครึ่ง” นําปายประเภทกลองไฟโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลยหี่ อ 100 ไปเปอร ระบุขอ ความวา “Give friends
100%” พิ ม พ สิ่ ง พิ ม พ โ ฆษณาบนแผ น กระดาษที่ มี รู ป
หมีแพนดาถือปายและมีขอ ความวา “ไปวอรมไดอกี เปด 100
Pipers Liter รับฟรี Mixer 10 อยาง (เฉพาะอาทิตย–พฤหัส
กอน 2 ทุมครึ่ง ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) เปด CHIVAS
AS/100 Pipers 8 ป รับฟรี Mixer 1 ชุด (เฉพาะวันอาทิตย–
พฤหัส กอน 2 ทุมครึ่ง ยกเวนวันหยุดพิเศษ และวันกอนวัน
หยุดนักขัตฤกษ) ฉลองวันเกิดเปด Ballantine’s 1 ขวด รับฟรี
100 Pipers 70CL.1 ขวด (ใชสทิ ธิไดทกุ วันแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนตรงตามวันเกิดกอน 2 ทุมครึ่ง) เปด Ballantine’s
1 ขวด รับพวงกุญแจครบรอบ 10 ป ฟรี 1 อัน (ใชสิทธิได
ตลอดคืนทุกวัน/ของมีจาํ นวนจํากัด)” โดยโฆษณาไวทหี่ นาราน
ดังกลาว ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได และโฆษณา
พิมพชอ่ื สุราตางๆ บนเว็บไซต เพือ่ ใหประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ขาเว็บไซต
ไดอานขอความตางๆ เกี่ยวกับการโฆษณาสุรา เพื่อประโยชน
ทางการคาของจําเลย เปนการโฆษณา แสดงชื่อ เครื่องหมาย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณ โดย
ปรากฏภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มและบริษัทผูผลิตเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอลนั้น ทั้งนี้ เพื่อชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือ
โดยออม และมิใชเปนการใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม อันเปนการผิดกฎหมาย พิพากษาวาจําเลย
มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และ 43 วรรคหนึ่ง
ประการที่สอง กฎหมายหามมิใหมีการแสดง “ชื่อ”
หรือ “เครื่องหมาย” ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการ
“อวดอางสรรพคุณ” หรือ “ชักจูงใจใหผอู นื่ ดืม่ ” ไมวา โดยตรง
หรือโดยออม ยกตัวอยางเชน กรณีศิลปน ดารา จํานวนหนึ่ง
รวมมือกับผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล ถายภาพแลว
โพสภาพเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลยหี่ อ หนึง่ ผานสือ่ สังคมออนไลน
โดยการแสดงภาพขวดทีบ่ รรจุและเห็นเครือ่ งหมายการคาแบบ
ชัดเจน พรอมกับบรรยายใตภาพโดยมีขอความที่มีลักษณะ
เชิญชวนหรืออวดอางสรรพคุณ เชน “รสชาตินุม ดื่มงาย”
หรือมีการกลาวถึงบรรจุภัณฑใหมของสินคา ซึ่งอาจจูงใจ
ใหผูที่เห็นภาพรูสึกคลอยตามได กรณีเชนนี้ยอมเปนการ
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เจตนาทําการโฆษณาเพื่อหวังกระตุนยอดขายและแสวงหา
ผลประโยชนทางการคา จึงเปนการอวดอางสรรพคุณหรือ
ชักจูงใจใหผอู นื่ ดืม่ และมีความผิดตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
อยางไรก็ตาม หากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนการกระทําโดยผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทเี่ ขาขอยกเวน
ตามกฎหมายในลักษณะดังตอไปนี้ สามารถกระทําไดโดยไม
ถือวาผิดกฎหมาย
(1) การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ โดยผูผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําไดเฉพาะการให
ขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการ
ปรากฏภาพของสินคา บรรจุภณ
ั ฑหรือภาชนะบรรจุเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลนั้นๆ เชน กระปอง กลอง หรือขวด เปนตน
ซึ่ง “การใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม”
หมายถึง เปนการสื่อความหมายโดยมีการนําเสนอขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงใดๆ ที่เปนความรูอยางชัดเจนในลักษณะสงเสริม
คุณธรรม วัฒนธรรม หรือเปนวิทยาการความรูที่สรางคานิยม
ที่ดีของสังคม (ทิพยวรรณ กลั่นกรอง, 2555) ยกตัวอยางเชน
โฆษณาทางโทรทัศนของสุรา “รีเจนซี่” ป 2559 ชุดทะเลไทย
ปรากฏภาพของสตรีในชุดไทยและภาพทิวทัศนของชายหาด
ในประเทศไทย โดยมีเสียงบรรยายกลาวถึงความงดงามของ
หมูเ กาะทะเลไทย และชักชวนใหคนไทยรวมกันอนุรกั ษทะเลไทยซึง่ เปนสมบัตขิ องชาติ และโฆษณาป 2558 ชุด 12 นักษัตร
ซึง่ มีภาพของสตรีในชุดไทย ประกอบกับเสียงบรรยายเกีย่ วกับ
ความเชื่อเรื่องการทําบุญปนักษัตร เพื่อเสริมสรางสิริมงคล
ของคนไทย ตลอดจนบรรยายถึงความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมา
ในแผนดินไทยอันอุดมสมบูรณ และชักชวนใหคนไทยรวมกัน
ปกปองและรักษาแผนดินไทย ซึ่งในตอนทายของโฆษณา
ทั้งสองชุดดังกลาว ไดปรากฏภาพตัวอักษรคําวา “รีเจนซี่”
กลางจอภาพ โดยไมไดปรากฏภาพของสินคา บรรจุภณ
ั ฑหรือ
ภาชนะบรรจุของสุรา “รีเจนซี”่ แตอยางใด กรณีนจี้ งึ เปนการ
โฆษณาทีก่ ระทําไดโดยชอบตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคสอง
(2) ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถแสดง “ภาพ
สัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ไดแก
เครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือสามารถแสดง “สัญลักษณ
ของบริษทั ผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล” ไดแก ภาพสัญลักษณ
ของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจดทะเบียนบริษัท
และไมซาํ กับเครือ่ งหมายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลหรือทําให
เขาใจไดวาเปนเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ซึ่งกรณีนี้ ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมจําเปนตองใหเฉพาะขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรค
สังคมก็ได (พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.
2551 มาตรา 32 วรรคสอง)
อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลตอ ง
พึงระมัดระวังดวยวา กฎหมายอนุญาตใหปรากฏเฉพาะ “ภาพ
สัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล” หรือ “สัญลักษณของ
บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เทานั้น แตไมไดอนุญาต
ใหปรากฏ “ชือ่ หรือยีห่ อ ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล” ในโฆษณา
ด ว ย จึ ง ย อ มแสดงถึ ง นั ย ของเจตนารมณ ข องกฎหมายว า
ประสงคจะหามมิใหมกี ารโฆษณาโดยแสดงใหปรากฏซึง่ “ชือ่
หรือยี่หอของเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เปนสําคัญ ยกตัวอยาง
เชน เสื้อกีฬาของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย ยูไนเต็ด ฤดูกาล
2016 ปรากฏภาพชางหันหนาเขาหากัน และมีตัวอักษรคําวา
“Chang” ใตภาพชาง อันเปนสัญลักษณเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) แตอยางไรก็ตาม
บนเสื้อกีฬาดังกลาวไมไดปรากฏภาพตรายี่หอเบียรชาง ดังที่
ปรากฏอยูบ นบรรจุภณ
ั ฑของสินคาเบียรชา ง ดังนัน้ ผูป ระกอบ
การจึงสามารถใชและจําหนายจายแจกเสื้อกีฬาดังกลาวได
โดยไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
(3) กรณี ก ารโฆษณาที่ มี ต น กํ า เนิ ด ภายนอกราชอาณาจักร เชน การถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ ซึ่ง
นักกีฬาแตงกายโดยมีเครือ่ งหมายหรือสัญลักษณของเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล หรือมีผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
ผูสนับสนุนและมีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลปรากฏใหเห็น
กรณีเหลานี้กฎหมายยกเวนมิใหนําหลักเกณฑในการโฆษณา
ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับ เนื่องจาก
เล็งเห็นวา หากผูผลิตตองปดบังเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใหปรากฏ ยอมสงผลใหผูชมไม
สามารถชมการถายทอดไดอยางสะดวกและไดอรรถรสเต็มที่
นอกจากนี้ เมื่อการถายทอดสดดังกลาวจบสิ้นลง ภาพการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาวก็ยอมสิ้นสุดลงไปดวย
เชนกัน ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตใหปรากฏภาพดังกลาว
ไดโดยผูประกอบการไมจําเปนตองปดบัง (พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคสาม) อยางไรก็ตาม มีขอ สังเกตวา หากเปนการบันทึกเทปแลว
นํามาฉายซําจะไมเขาขอยกเวนดังกลาว เพราะการโฆษณา
นั้นไดเปลี่ยนมามีตนกําเนิดภายในประเทศแลว (ทิพยวรรณ
กลั่นกรอง, 2555)

อนึ่ง เพื่อใหการดําเนินการในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ตามมาตรา
32 เรือ่ ง การหามโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลดงั กลาวขางตน
มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ไดออกแนวทางปฏิบัติถึงการกระทํา
ที่มีลักษณะสอหรือแสดงใหเห็นวามี “เจตนา” ที่จะโฆษณา
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลอนั เปนการฝาฝนมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
(1) โฆษณาทีท่ าํ ใหเกิดทัศนคติวา การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลจะทําใหประสบความสําเร็จทัง้ ทางสังคมและทาง
เพศหรือทําใหสมรรถนะทางรางกายดีขึ้น
(2) การโฆษณาที่ชักจูง เชิญชวน หรือโนมนาว
ใหซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(3) การโฆษณาโดยใชดารา นักรอง นักกีฬา ผูใช
แรงงาน ผูม ชี อื่ เสียงในวงสังคม หรือเด็กอายุตาํ กวา 20 ปบริบรู ณ
เปนผูแ สดงแบบโฆษณา โดยถือสถานภาพการเปนดารานักรอง
นักแสดง ณ วันที่ออกอากาศเปนครั้งแรก
(4) การโฆษณาที่ใชภาพการตูน
(5) การโฆษณาทีม่ กี ารปรากฏภาพของสินคาหรือ
บรรจุภัณฑของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล
(6) การโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะ แถมพก หรือใหรางวัล
ดวยการเสี่ยงโชค หรือมีการใหของแถม
(7) การโฆษณาที่ มี ลั ก ษณะอวดอ า งสรรพคุ ณ
คุณประโยชน หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(8) การโฆษณาอื่นๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
การโฆษณาที่ ส ามารถกระทํ า ได โ ดยผู ผ ลิ ต ภายใต
ขอบเขตของขอยกเวนตามกฎหมาย จะตองไมขัดตอแนว
ปฏิบัติขางตน และใหกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร
และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของ
สินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น เวนแต
เปนการปรากฏของภาพ สัญลักษณของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล นั้ น
เทานั้น ภายใตขอกฎหมายดังที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา
ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมสามารถโฆษณาโดย
การกลาวถึงสินคาของตนผานสื่อประเภทตางๆ ไดโดยตรง
แตจําเปนตองกลาวถึงเรื่องอื่นหรือสิ่งอื่นที่จะทําใหผูรับสาร
เชื่ อ มโยงสิ น ค า เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ทน ซึ่ ง โดยทั่ ว ไป
ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลมักจะใชวิธีหลีกเลี่ยง
กฎหมายหลายรูปแบบ เชน

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
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(ก) ผู ป ระกอบการพยายามสร า งความเป น หนึ่ ง
เดียวกัน ระหวางชื่อบริษัทกับชื่อสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดวยการสอดแทรกชื่อบริษัทผูผลิตของตนลงไปในโฆษณาให
มากทีส่ ดุ รวมทัง้ มีการนําตราสัญลักษณของบริษทั หรือฉลาก
ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลบนบรรจุภณ
ั ฑ มาดัดแปลงใหมคี วาม
คลายคลึงกับชื่อหรือยี่หอของเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวนํา
ไปใชกับสินคาประเภทอื่น เชน นําดื่มหรือโซดา เปนตน แลวมุงเนนโฆษณาสินคาเหลานั้นแทน หรืออาจนําตราสัญลักษณ
ที่ดัดแปลงแลวมาแสดงใหปรากฏบนของที่ระลึกแจกในการ
ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการตอกยําภาพลักษณของสินคา
การกระทําเหลานี้มีประสิทธิผลสูงมากตอการสรางการรับรู
ใหมใหผูบริโภคคุนชินและระลึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น
อยูเสมอ โดยเฉพาะตราสินคาที่อยูในตลาดมานานก็มักจะได
เปรียบในดานการสื่อสารและจดจําโฆษณามากกวา ตัวอยาง
เชน กรณีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 15453/2557 ซึ่งมีประเด็น
ที่ วิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วไว กล า วคื อ ภายในร า น
ทับสะแกกุงยางเกาหลี จังหวัดปทุมธานี มีการแสดงกลองใส
กระดาษชําระทีม่ เี ครือ่ งหมายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลยหี่ อ “ชาง
ดราฟท” 10 ชิ้น เมื่อเจาหนาที่ไปพบจึงยื่นฟองศาลขอให
ลงโทษตาม พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ.
2551 มาตรา 32 ศาลฎีกาพิพากษาวา กลองใสกระดาษชําระ
ที่มีเครื่องหมายการคารูปชาง 2 ตัวหันหนาเขาหากัน มีรูป
ประดิษฐคลายนาํ พุคนั่ กลาง ประกอบอักษรโรมัน “CHANG”
ใชกับสินคานําดื่มและนําโซดา เปนการสงเสริมการขาย
สินคาโดยเจาะจงไปที่นําดื่มและนําโซดาที่มิใชเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จึงไมเปนความผิด
(ข) ใชการโฆษณาแฝงผานสื่อโทรทัศนหลากหลาย
รู ป แบบ กล า วคื อ มี ก ารนํ า ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล หรือสัญลักษณของผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แฝงไปกั บ วั ต ถุ ห รื อ บุ ค คล เช น นํ า ไปเป น ป า ยสนั บ สนุ น
รายการ อุ ป กรณ ป ระกอบฉาก หรื อ เครื่ อ งแต ง กายของ
นักแสดง ตัวละคร พิธกี ร หรือผูเ ขารวมแขงขัน แลวแฝงรวมกัน
มากับเนื้อหารายการโทรทัศนตางๆ หรือมีการกลาวถึงชื่อ
ของบริษัทผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลซําๆ บอยๆ
สงผลใหผบู ริโภคเกิดการรับรูก ารโฆษณานัน้ ไปโดยปริยาย ซึง่
ประเภทรายการที่มักพบการโฆษณาแฝงผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยมากมักเปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา
เชน รายการขาวกีฬา รายการถายทอดสดกีฬา และรายการ
นิตยสารทางอากาศเนื้อหากีฬา เปนตน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549)
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(ค) ในเมื่ อ กฎหมายอนุ ญ าตให ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลทกุ ประเภทสามารถให “ขอมูลขาวสารและความรู
เชิงสรางสรรคสังคม” โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา
บรรจุภณ
ั ฑหรือภาชนะบรรจุเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32
วรรคสอง) ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงใชชอง
ทางดังกลาว ถือโอกาสประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเน น ไปที่ ก ารสร า งภาพลั ก ษณ ข องตั ว สิ น ค า เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศนอยางแยบยล เชน สรางคานิยม
ในเรื่องความหรูหรามีระดับ หรือเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อนฝูง
หรื อ ส ง เสริ ม ทั ศ นคติ ข องประชาชนให ม องเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลไปในทางที่ดีมากกวาเปนผลเสีย หรือผูประกอบการอาจสร า งภาพลั ก ษณ โ ดยการเป น ผู ส นั บ สนุ น หรื อ
อุปถัมภกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมดานการกีฬา ดนตรี
กิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการบริจาคในรูปแบบตางๆ ซึ่ง
สงผลใหกลุมนักดื่มหนาใหมซึ่งสวนมากเปนกลุมวัยรุนหรือ
เยาวชนเพิ่มจํานวนสูงขึ้น เนื่องจากมักเปนกลุมเปาหมาย
ที่มีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขางตน อีกทั้งวัยรุน
และเยาวชนยังเปนกลุมที่ออนไหวตออิทธิพลการโฆษณา
มากกวาผูใหญ จึงมักมองการสรางภาพลักษณในลักษณะ
เชนนี้วา ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนผูชวยเหลือ
และรับผิดชอบตอสังคม ทําใหเกิดความประทับใจ ชื่นชอบ
และตอบแทนดวยการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งหากการ
ใหการอุปถัมภเหลานี้ถูกถายทอดผานสื่อโทรทัศน ก็จะมีผล
เทากับการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลโดยตรงทางโทรทัศน
นัน่ เอง ดังนัน้ ผูเ ขียนจึงเห็นวา ขอความในบทบัญญัตขิ องพระ
ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา
32 วรรคสองดังกลาว จึงไมมีประสิทธิผลในการชวยลดแรง
จูงใจในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนลง
แตอยางใด โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนและเยาวชนไทย
3. ชวงเวลาทีส่ ามารถโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ผานสื่อโทรทัศนจะตองเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการแสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ
ประกอบการโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงฉบับนี้ไดกําหนดชวงเวลาเฉพาะสําหรับ
การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลผา นสือ่ โทรทัศนไว กลาวคือ
การโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลโดยการแสดงภาพสัญลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัท

ผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โดยไมมภี าพเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
หรือบรรจุภัณฑ และไมมีการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจ
ใหผูอื่นบริโภคไมวาทางตรงหรือทางออมผานสื่อโทรทัศน ให
ทําการโฆษณาไดตงั้ แตเวลา 22.00-05.00 น. เทานัน้ ซึง่ วิธกี าร
กําหนดชวงเวลาในการเผยแพรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เชนนี้ เปนวิธีหลักที่ประเทศตางๆ มักจะนํามากําหนดเปน
เงื่อนไขทางกฎหมายในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ยกตัวอยางเชน กฎหมายวาดวยสุขภาพของประเทศบัลแกเรีย
กําหนดหามการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลผา นทางรายการ
โทรทัศนกอ นเวลา 22.00 น. สวนประเทศลิธวั เนีย มีกฎหมาย
กําหนดหามโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทางโทรทัศนระหวาง
06.00-23.00 น. เปนตน (วรนารี สิงโต, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ เพื่อ
คุมครองกลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชนเปนหลัก ใน
หลายประเทศจึงมักหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อโทรทัศนในชวงเวลาเย็นหลักเลิกเรียนไปจนพลบคํา เพื่อ
หลี ก เลี่ ย งช ว งเวลาที่ เ ด็ ก และเยาวชนจํ า นวนมากมั ก ชม
โทรทัศน และมักจะอนุญาตใหโฆษณาไดในชวงดึกซึง่ เด็กและ
เยาวชนสวนใหญเขานอนแลว ซึ่งมีความเปนไปไดวาเด็กและ
เยาวชนไมอาจเขาถึงการโฆษณาดังกลาว
นอกจากนี้ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการ
แสดงภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพ
สั ญ ลั ก ษณ ข องบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ผ า นสื่ อ
โทรทัศนในประเทศไทย จะตองมีขนาดไมเกินรอยละ 5 ของ
พื้นที่โฆษณา และใชเวลาแสดงภาพสัญลักษณไมเกินรอยละ
5 ของเวลาโฆษณาทั้งหมด แตตองไมเกิน 2 วินาที และให
แสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ ดั ง กล า วเฉพาะในตอนท า ยของการ
โฆษณาเท า นั้ น โดยจะต อ งมี ก ารแสดงข อ ความคํ า เตื อ น
ทุกครั้ง ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล วาดวยรูปแบบและวิธกี ารแสดงขอความ
คําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. กรณีการแสดงคําเตือนทางสือ่ โทรทัศนเปนขอความ
คําเตือนแบบเสียง ตองรับฟงไดชดั เจนทุกพยางค และสามารถ
เขาใจความหมายได โดยมีระดับเสียงเทียบเทากับขอความ
หลักของโฆษณา และใหแสดงเปนเวลาไมนอยกวา 2 วินาที
2. กรณีการแสดงคําเตือนทางสือ่ โทรทัศนเปนขอความ
คําเตือนแบบขอความอักษร ตองเปนอักษรลอย (super) ดวย
ตัวอักษรไทย “อังสะนา นิว” (Angsana New) แบบหนา
หรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนสีขาวอยูในพื้นสี
ดําเขม อานไดงายและชัดเจน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของกรอบขอความคําเตือน และเสนกรอบ
ขอความคําเตือนตองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีพื้นที่ไมนอยกวา 1
ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา และมีสีแตกตางกับสีพื้นโฆษณาอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ตองแสดงคําเตือนเปนเวลาไมนอยกวา 2 วินาที
การแสดงขอความคําเตือน ใหแสดงอยางใดอยางหนึง่
ดังตอไปนี้
(1) สุรา เปนเหตุกอมะเร็งได
(2) สุรา เปนเหตุใหเซ็กสเสื่อมได
(3) สุรา เปนเหตุใหพิการและเสียชีวิตได
(4) สุรา เปนเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได
(5) สุรา ทํารายครอบครัว ทําลายสังคมได
การแสดงข อ ความคํ า เตื อ นข า งต น หากเป น กรณี
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลประเภท เบียร หรือ ไวน ใหเปลีย่ นคําวา
“สุรา” เปน “เบียร” หรือ “ไวน” แลวแตกรณี
เงื่อนไขและขอกําหนดตามกฎหมายตางประเทศในการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อโทรทัศนมี
ปรากฏใหเห็นอยูในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ในขณะเดียวกัน
แต ล ะประเทศต า งก็ มี ก ฎหมายซึ่ ง กํ า หนดเงื่ อ นไขหรื อ
ขอกําหนดในการโฆษณาผานสื่อดังกลาวที่มีความเครงครัด
มากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอหามทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคม และนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศเหลานั้น ในบทความนี้ ผูเขียนใครขอยกตัวอยาง
เงื่อนไขและขอกําหนดในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประเทศตางๆ โดยแบงตามลักษณะความเครงครัดในการ
ควบคุมโฆษณาดังนี้
(ก) กลุมประเทศที่หามมิใหมีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศนอยางสิ้นเชิง ตัวอยางเชน
ประเทศฝรัง่ เศส กฎหมายควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลของประเทศฝรั่งเศสคอนขางเขมงวด โดยมีรัฐ
บัญญัติ ลงวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1991 วาดวยการตอตาน
การบริโภคบุหรีแ่ ละเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (Loi du 10 janvier
1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme) (จุมพล ศรีจงศิริกุล, 2553) กําหนดวา การ
โฆษณาและประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล กระทํา
ไดเฉพาะกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งการผลิตและจําหนาย
ไมเปนการตองหามตามกฎหมายเทานั้น โดยหามทําการ
โฆษณาผ า นสื่ อ ประเภทโทรทั ศ น อ ย า งสิ้ น เชิ ง ทั้ ง ในสื่ อ
โทรทัศนสาธารณะ สื่อโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก และยัง
รวมถึงในโรงภาพยนตรดวย (Ferrell & Lecat, 2014) แตให
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

117

โฆษณาไดเฉพาะสื่อสิ่งพิมพที่ไมมีกลุมเปาหมายเปนเยาวชน
วิทยุกระจายเสียง ในวันพุธระหวางเวลา 0.00-07.00 น.
วันอื่นๆ ระหวางเวลา 0.00-17.00 น. แผนพับและปาย
โฆษณา สวนการสงขอความ ใบแสดงสินคา แผนพับ และ
การโฆษณาบนยานพาหนะที่ใชขนสงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ใหระบุไดเฉพาะรายการตามที่กฎหมายกําหนด เชน ปริมาณ
แอลกอฮอล แหลงกําเนิด ชื่อที่อยูผูผลิต ผูนําเขา วิธีการ
บริโภค เปนตน และการโฆษณาและการประชาสัมพันธทุกประเภทสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตองระบุขอความที่
บอกถึงผลกระทบตอสุขภาพดวย เพื่อเปนการใหขอมูลดาน
สุขภาพแกผูบริโภคในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ดี กฎหมาย
อนุ ญ าตให โ ฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ผ า นสื่ อ ทาง
อินเทอรเน็ตทั่วไปได ยกเวนกรณีสื่ออินเทอรเน็ตที่มีเยาวชน
เปนกลุมเปาหมาย หรือสื่ออินเทอรเน็ตที่สมาคมหรือองคกร
ดานกีฬาเปนผูจัดทําขึ้น นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมาย
สาธารณสุขของฝรั่งเศส (Code de la Santé Publique)
กํ า หนดว า การเป น ผู อุ ป ถั ม ภ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมเปนการตองหาม โดยใหถือวาเปนการ
ประชาสัมพันธหรือการโฆษณาเพื่อประโยชนขององคกร
หน ว ยงาน กิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ สิ น ค า อื่ น นอกจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งรูปแบบกราฟก การแสดง การใชชื่อ
เครื่องหมาย สัญลักษณดานการโฆษณา หรือเครื่องหมาย
เฉพาะอื่นใดซึ่งทําใหนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ถือเปนการ
ประชาสัมพันธหรือโฆษณาโดยทางออมเชนกัน (ธีรวุฒิ ทองทับ,
2552)
ประเทศนอร เ วย มี พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลป ค.ศ. 1997 (ธีรวุฒิ ทองทับ, 2552) กําหนด
หามการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทมี่ ปี ริมาณแอลกอฮอล
มากกวารอยละ 2.5 อยางสิน้ เชิง (total ban) และยังหามการ
โฆษณาเบียรหรือไวนที่มีปริมาณแอลกอฮอลตํากวารอยละ
2.5 มิใหมกี ารใชชอื่ บริษทั เครือ่ งหมายการคา (logo) คําขวัญ
หรือสัญลักษณที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่โฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และจะต อ งมี เ ครื่ อ งหมายการค า ซึ่ ง จํ า แนก
ผลิตภัณฑทม่ี แี อลกอฮอลนอ ยกวารอยละ 2.5 ออกจากเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล ยกเวนการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพตางประเทศที่
นําเขามา และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่
จําหนายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังหาม
การโฆษณาในลักษณะของการใหการสนับสนุนกีฬา ไมวาใน
รูปแบบของการสนับสนุนทีมกีฬา เครือ่ งแตงกายนักกีฬา และ
ปายโฆษณาบริเวณสนามกีฬาอีกดวย
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นอกจากนี้ ประเทศที่ มี ป ระชากรส ว นใหญ นั บ ถื อ
ศาสนาอิ ส ลาม เช น แอลจี เรี ย อี ยิ ป ต บรู ไ น จอร แ ดน
และอิหราน ประเทศดังกลาวนี้หามโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ครอบคลุมสื่อทุกประเภทอยางสิ้นเชิง ตามหลัก
ขอหามทางศาสนา (World Health Organization (WHO),
2004) ซึง่ มีรายงานจากองคการอนามัยโลกบงชีว้ า ในประเทศ
ที่มีการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางสิ้นเชิงในสื่อ
ทุกประเภทนี้ จะมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นอยกวาประเทศที่ไมหามการโฆษณาถึงรอยละ 16 อีกทั้ง
มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตํากวาในประเทศที่
ไมหามการโฆษณาถึงรอยละ 23 อีกดวย (นิทัศน ศิริโชติรัตน,
2554)
(ข) กลุมประเทศที่มีความเครงครัดของเงื่อนไขและ
ขอกําหนดทางกฎหมายในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่อโทรทัศนในระดับปานกลาง ตัวอยางเชน
สหภาพยุโรป มีขอบัญญัติวาดวยความรวมมือของ
ประเทศสมาชิก ในการออกกฎระเบียบควบคุมกิจกรรมการ
เผยแพรภาพและการโฆษณาทางโทรทัศน โดยมีขอกําหนด
เกี่ ย วกั บ การออกอากาศโฆษณาสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน โดยในหมวด 4
มาตรา 15 ของขอบัญญัตดิ งั กลาวระบุวา การโฆษณาเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลทางโทรทัศนจะตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑตอ ไปนี้
(ธีรวุฒิ ทองทับ, 2552)
(1) ไมมุงไปยังผูเยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไม
แสดงภาพผูเยาวกําลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(2) ไมแสดงวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสวนเสริม
สมรรถนะทางรางกายหรือชวยในการขับขี่รถยนต
(3) ไมกอใหเกิดความรูสึกถึงผลสําเร็จตอเพศ
ตรงขามหรือความสําเร็จดานสังคม
(4) ไมกลาวอางถึงคุณสมบัตใิ นการรักษาโรค เปน
สารกระตุน ระงับ หรือชวยแกปญหาความขัดแยงสวนบุคคล
(5) ไมสงเสริมการดื่มจนเกินขอบเขต หรือแสดง
วาการไมดมื่ หรือการดืม่ ในปริมาณทีพ่ อดีเปนสิง่ ไมควรปฏิบตั ิ
(6) ไม ชี้ ช วนให เข า ใจว า เครื่ อ งดื่ ม ที่ ป ริ ม าณ
แอลกอฮอลสูงคือเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีคุณภาพ
(ค) กลุ ม ประเทศที่ มี ค วามเคร ง ครั ด ของกฎหมาย
ที่ กํ า หนดเงื่ อ นไขและข อ จํ า กั ด ในการโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศนในระดับตํา ยกตัวอยางเชน
ประเทศญี่ ปุ น คนญี่ ปุ น เชื่ อ ว า การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลเปนชองทางการสื่อสารหรือเชื่อมความสัมพันธ
อีกรูปแบบหนึง่ เพราะจะทําใหเกิดบรรยากาศผอนคลายและ

เปนกันเอง ทําใหกลาพูดในสิ่งที่อยูในใจมากขึ้น ดังนั้น เมื่อ
ตองออกไปพบลูกคา หรือพูดคุยสังสรรคกบั พนักงานในบริษทั
นอกเวลางาน จึงมักจะนิยมดื่มเหลาเบียร ธรรมเนียมการดื่ม
เชนนี้คนญี่ปุนเรียกวา “Nominication” เมื่อเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติจนเปนที่ยอมรับกันเปนปกติในสังคม กฎหมายญี่ปุน
จึงไมหามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และอนุญาต
ใหการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถกระทําผานสื่อ
ประเภทวิทยุโทรทัศนได (Alcohol advertising policies
in other countries, 2006) โดยผูประกอบการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลสามารถใชศิลปน นักแสดง หรือบุคคลมีชื่อเสียง
ที่บรรลุนิติภาวะแลว มาเปนผูแสดงแบบโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดเหมือนกับสินคาอื่นๆ ทั่วไป และหากมีภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลปรากฏในฉากละครหรือรายการตางๆ
ฉากเหลานั้นก็จะสามารถเผยแพรไดโดยไมตองปดบัง ทําให
แลดูเหมือนเปนเครื่องดื่มปกติธรรมดาทั่วไป ที่ประชาชนใน
ญี่ปุนสามารถซื้อหามาบริโภคไดเมื่อบรรลุนิติภาวะ คือ เมื่อ
มีอายุครบ 20 ป บริบูรณแลว นอกจากนี้ กฎหมายญี่ปุนยังไม
หามหากผูประกอบการแอลกอฮอลประสงคจะเปนผูอุปถัมภ
รายการทั่วไปและรายการกีฬาอีกดวย (สรัลพร นิติธรญาดา,
2550)
อย า งไรก็ ดี แม จ ะไม มี ก ฎหมายห า มการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตผูประกอบการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในประเทศญีป่ นุ ไดมรี ะบบการควบคุมกันเอง โดย
รวมกลุมกันโดยสมัครใจ และกําหนดหามมิใหมีการโฆษณา
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ผ า นสื่ อ โทรทั ศ น ที่ มี ก ลุ ม เป า หมาย
โดยตรงเปนผูเ ยาว รวมถึงหามใชผเู ยาวเปนผูแ สดงแบบในการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หามใชฉากที่เกี่ยวกับการขับขี่
รถยนตในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือทําใหเชื่อวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชวยเสริมสมรรถนะในการขับขี่รถยนต
และยังกําหนดใหบนผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะตอง
มีคําเตือนสําหรับผูดื่มที่เปนเยาวชน รวมถึงสตรีมีครรภและ
มารดาที่ตองใหนมบุตร (นิทัศน ศิริโชติรัตน, 2554)
บทสรุป
ปจจุบันความนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
คนไทยสูงขึ้นมาก ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางก็
จัดสรรงบประมาณในการโฆษณาและทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
กระตุนยอดขายผลิตภัณฑของตนเอง โดยสื่อโฆษณาที่ได
รับความนิยมมากที่สุดประเภทหนึ่ง คือ สื่อโทรทัศน เพราะ
สามารถใหทงั้ ภาพเคลือ่ นไหวและเสียง ทําใหผโู ฆษณาสามารถ
สรางสรรคงานโฆษณาเพือ่ จูงใจผูบ ริโภคไดดกี วาสือ่ ประเภทอืน่

ในขณะเดียวกันยังสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายเปน
จํานวนมาก การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญจึงมัก
มุงไปที่สื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก ทั้งนี้ การโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ผ า นสื่ อ โทรทั ศ น นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต อ ทั ศ นคติ ใ น
การบริโภคแอลกอฮอลของประชาชนอยางสูงโดยเฉพาะตอ
เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังสรางความเสียหายตอสังคมและ
เศรษฐกิจหลายประการ ดังนัน้ กฎหมายจึงตองควบคุมใหการ
โฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลผา นสือ่ โทรทัศนดาํ เนินไปภายใต
เงื่อนไขและขอกําหนดตามกฎหมายอยางเครงครัด กลาวคือ
1. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
2551 มาตรา 32 มีขอกําหนดในสวนเนื้อหาของการโฆษณา
โดยการหามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือแสดงชื่อ
หรือเครือ่ งหมายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในลักษณะของการ
อวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหดมื่ ยกเวนเฉพาะในกรณีการ
ใหขอ มูลขาวสารและความรูเ ชิงสรางสรรคสงั คม ซึง่ อาจมีการ
แสดงภาพสัญลักษณของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลหรือสัญลักษณ
ของผูผลิตแอลกอฮอลดวยก็ได อยางไรก็ตาม บทบัญญัติ
ดังกลาวไมใชบังคับกับการโฆษณาที่มีแหลงกําเนิดนอกราช
อาณาจักร เชน การถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ
2. กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไข
การแสดงภาพสั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ ประกอบการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2553 ไดกําหนด
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ ช ว งเวลาที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให โ ฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่อโทรทัศนได กลาวคือ ชวงเวลา
ตั้งแต 22.00-05.00 น. เพื่อคุมครองเด็กและเยาวชนไมให
เขาถึงการโฆษณาดังกลาว นอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้ยัง
ไดกําหนดใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพสัญลักษณของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิต
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลผา นสือ่ โทรทัศน ไมวา จะเปนการกําหนด
ขนาดของภาพสัญลักษณ ระยะเวลาที่สามารถแสดงภาพ
สัญลักษณในโฆษณา และการแสดงคําเตือนถึงพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเสียงและตัวอักษรอยางชัดเจนตาม
ที่กฎหมายบังคับไวดวย
ขอเสนอแนะ
ประการแรก การทีบ่ ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการควบคุมการ
โฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล อันไดแก พระราชบัญญัตคิ วบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ไดมงุ เนนไปทีก่ าร
ควบคุมการแสดง “ตราสัญลักษณและชื่อยี่หอของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล” กลาวคือ กฎหมายหามผูโฆษณาแสดงชื่อยี่หอ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใหปรากฏทางสื่อโฆษณาประเภทตางๆ
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

119

แตอนุญาตใหปรากฏชื่อบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลได
ซึ่งอาจเกิดจากสมมติฐานที่วา หากไมใหผูบริโภคเห็นตราสัญลักษณและยีห่ อ ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ อาจทําใหการ
รับรูข องผูบ ริโภคเปลีย่ นแปลง ก็จะทําใหการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลของประชาชนลดลง วิธกี ารเชนนีท้ าํ ใหในปจจุบนั
ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลมักหาชองทางเลี่ยงกฎหมายดวย
วิธีการตางๆ เชน มีการดัดแปลงตราสัญลักษณของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแลวนําไปใชกับผลิตภัณฑประเภทอื่น เชน นําดื่ม
หรือโซดา นอกจากนี้ ผูประกอบการยังไดนําตราสัญลักษณ
ที่ดัดแปลงแลวไปใชในการโฆษณาแฝงหลากหลายรูปแบบ
โดยการนํ า ภาพสั ญ ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ห รื อ
สัญลักษณของผูผ ลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแฝงไปกับวัตถุหรือ
บุคคล เชน นําไปเปนปายสนับสนุนรายการ อุปกรณประกอบฉาก หรือเครือ่ งแตงกายของนักแสดง แฝงรวมกันมากับเนือ้ หา
รายการ เปนตน ผลที่สุดก็เพื่อเปนสรางการรับรูใหมใหแก
ผูบ ริโภคไดคนุ ชินกับตราสัญลักษณของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
และระลึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูเสมอ ซึ่งตราสินคาที่อยู
ในตลาดมานานก็จะไดเปรียบในดานการสื่อสารและจดจํา
โฆษณามากกวา ซึ่งกรณีเชนนี้ผูเขียนมีความเห็นวา การที่
ผูประกอบการใชวิธีเลี่ยงกฎหมายดังที่กลาวมาแลวขางตน
ยอมจะสงผลใหบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไมเกิดประโยชน
และทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ดังนัน้ จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการหามการดัดแปลง
หรือนําชื่อ ยี่หอ เครื่องหมาย และ/หรือตราสัญลักษณของ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ไ ปแสดงบนผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ใดที่ ไ ม มี
สวนผสมของแอลกอฮอล หรือผลิตภัณฑทมี่ ไิ ดมสี ว นเกีย่ วของ
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังเชนที่ปรากฏตามกฎหมายของ
ประเทศนอรเวย ซึ่งหามมิใหนําชื่อบริษัท เครื่องหมายการคา
หรือสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปใชเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑที่มิใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย วิธีการเชนนี้เพื่อ
แกปญ
 หาการหลีกเลีย่ งกฎหมายของผูป ระกอบการเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลขางตนได
ประการที่ ส อง การที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให ผู ผ ลิ ต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทสามารถใหขอมูลขาวสาร
และความรูเชิงสรางสรรคสังคมไดโดยไมมีการปรากฏภาพ
ของสินคา บรรจุภณ
ั ฑหรือภาชนะบรรจุเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
(พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
มาตรา 32 วรรคสอง) ผลจากเนื้อหาของกฎหมายดังกลาว
ทํ า ให ผู ป ระกอบการสามารถประชาสั ม พั น ธ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล โดยมุงเนนไปที่การสรางภาพลักษณของตัว
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สินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลของตนผานสื่อโทรทัศนอยางแยบยลและชอบดวยกฎหมาย เชน โฆษณาโดยเนนสราง
คานิยมในเรื่องความหรูหรามีระดับหรือเปนที่ยอมรับในหมู
เพือ่ นฝูง หรือผูป ระกอบการอาจสรางภาพลักษณโดยการเปน
ผูอุปถัมภกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมักเนนกลุมเปาหมายที่เปน
วัยรุนหรือเยาวชนเปนหลัก เชน กิจกรรมดานการกีฬา ดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษา รวมทัง้ การบริจาคในรูปแบบตางๆ ทําใหกลุมวัยรุนหรือเยาวชนซึ่งเปนกลุมที่ออนไหวตอ
อิทธิพลการโฆษณามากกวาผูใหญมองวา ผูประกอบการ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลเปนผูช ว ยเหลือและรับผิดชอบตอสังคม
จึงเกิดความประทับใจและตอบแทนดวยการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซึง่ หากการใหการอุปถัมภเหลานีถ้ กู ถายทอดผาน
สือ่ โทรทัศน ก็จะมีผลเทากับการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ทางโทรทัศนโดยตรง และไมสามารถแกปญ
 หาการเพิม่ จํานวน
ของนักดืม่ หนาใหมซงึ่ เปนเด็กและเยาวชนลงได ผูเ ขียนจึงเห็น
วา ควรมีการพิจารณานํามาตรการตามกฎหมายตางประเทศ
ในการจํากัดการเปนผูอุปถัมภโดยผูประกอบการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (Restrictions on Sponsorship) มาปรับใช
โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับกีฬาที่มีวัยรุนหรือเยาวชนเปน
กลุมเปาหมาย เนื่องจากโฆษณาในลักษณะของการใหการ
สนับสนุนกีฬา อาจเปนการสื่อความหมายใหเกิดความเขาใจ
ที่ไมเปนความจริงวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลจําเปนสําหรับ
ความสนุกสนาน หรือทําใหมีความสามารถเหนือผูอื่นในการ
แขงขันกีฬา ดังนั้น จึงอาจมีการพิจารณาใหมีกฎหมายหาม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะของการใหการ
อุปถัมภหรือสนับสนุนกีฬาผานสื่อโทรทัศน ไมวาในรูปแบบ
ของการสนับสนุนทีมกีฬา เครื่องแตงกายนักกีฬา และปาย
โฆษณาบริเวณสนามกีฬา เปนตน
ประการสุ ด ท า ย ในอนาคตควรมี ก ารพิ จ ารณา
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย โดยควรมีมาตรการในการ
ควบคุมเฉพาะสําหรับสื่อโฆษณาประเภทที่สามารถเขาถึง
ผูบริโภคในวงกวาง และสามารถสรางแรงจูงใจในการบริโภค
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ไ ด โ ดยง า ย อย า งเช น สื่ อ โทรทั ศ น
อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง เป น ต น โดยควรมี
บทบัญญัตขิ องกฎหมายหามการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ผานสือ่ ประเภทดังกลาวอยางเครงครัด โดยไมมขี อ ยกเวนใดๆ
ดังเชนในกรณีกฎหมายของประเทศฝรัง่ เศสซึง่ หามไมใหมกี าร
โฆษณาหรือประชาสัมพันธเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไมวา โดยทาง
ตรงหรือทางออม ผานทางสือ่ ประเภทโทรทัศนและภาพยนตร

อยางเด็ดขาด เพือ่ ชวยลดแรงจูงใจในการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของประชาชนลงไดอยางเปนรูปธรรม เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การที่ผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังคงสามารถยกเอาขอยกเวนตามกฎหมายเพื่อเปนชองทางโฆษณาประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของตนไดในสื่อทุกประเภท ดังที่ปรากฏอยูในกฎหมายไทยทุกวันนี้
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