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บทคัดยอ
 สื่อโทรทัศน เปนเครื่องมือสําคัญที่ผูประกอบการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนิยมใชในการโฆษณา เพราะเปนสื่อที่เขาถึงกลุม
ผูบริโภคในวงกวางไดอยางตรงเปาหมาย และยังมีอิทธิพลอยางสูงตอการรับรูและการตัดสินใจบริโภคของผูบริโภค กฎหมายจึง
หามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผานสือ่โทรทศัน เวนแตจะเปนการโฆษณาท่ีเขาขอยกเวนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว กลาวคอื
สามารถกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการแสดงภาพสินคาหรือบรรจุภัณฑของ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ทัง้นี ้จะตองไมมกีารอวดอางสรรพคณุหรอืชักจงูใจใหผูอืน่ดืม่แอลกอฮอลไมวาโดยตรงหรอืโดยออมอกีดวย
นอกจากนี้ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน จะตองมีการแสดงคําเตือนเปนภาพและเสียงไวในโฆษณาตามที่
กฎหมายกําหนด และจะโฆษณาไดเฉพาะในชวงเวลา 22.00-05.00 น. เทานั้น
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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 benefi t 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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บทนํา
 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนัน้อยูคูกบัสงัคมไทยมาเน่ินนาน
แลว โดยคนไทยมกันยิมบรโิภคเพือ่เขาสงัคมและการสงัสรรค
กับญาติมิตร รวมทั้งเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลรื่นเริงและ
ในงานมงคลตางๆ เชน งานมงคลสมรส งานวันขึ้นปใหม 
หรือแมกระทั่งในชวงเวลาแหงความโศกเศรา เชน งานศพ 
โดยจากรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) วาดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของโลก แสดงถึงสถานการณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ของประเทศไทยวา คนไทยหนึ่งในส่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยเฉพาะเหลากลั่นนั้นสูงเปนอันดับ 5 ของโลก และดื่ม
แอลกอฮอลเฉลี่ยคนละ 58 ลิตรตอป (อึ้ง คนไทยดื่มสุรา
อนัดับ 5 ของโลก, 2556) ดวยพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลของคนไทย เครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงมีมูลคา
ทางการตลาดมหาศาลและมีการแขงขันทางการคาสูงมาก
ผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึงตางพยายามสราง
กลยุทธ ในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของตน ทั้งดานการใหขอมูลขาวสาร การสราง
ความคุนเคยใหผูบริโภคจดจําสินคา จนกระทั่งสรางคานิยม
และความเชื่อของผูบริโภคใหชื่นชอบและตัดสินใจบริโภค
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเพิม่ขึน้ โดยสือ่โฆษณาทีย่อมรบักนัทัว่ไป
ในวงการโฆษณาวา ทรงอิทธิพลตอการรับรูและความเขาใจ
ของผูบรโิภคอยางมาก จนเปนสือ่โฆษณาในอุดมคติประเภท-
หนึ่ง คือ สื่อโทรทัศน เพราะสามารถใหทั้งภาพเคล่ือนไหว 
เสียง และสี ทําใหผูโฆษณาสามารถสรางสรรคงานโฆษณา
เพื่อจูงใจผูรับขาวสารไดดีกวาสื่อประเภทอื่นๆ (พงศพิชาญ  
พรสินธนรัชต, 2552)
 นอกจากน้ี สื่อโทรทัศนยังสามารถเขาถึงผูบริโภค
กลุมเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจงตามความประสงคของ
ผูประกอบการ เชน กลุมผูบริโภคเพศชายวัยทํางาน หรือ
ผูบริโภคที่เปนเยาวชน เปนตน เนื่องจากสามารถเลือกลง
โฆษณาในรายการโทรทัศนที่กลุมผูบริโภคเปาหมายนิยม
รับชมได อีกทั้งเน้ือหาของการโฆษณาทางโทรทัศนก็ยังอยู
ในความทรงจําของกลุมผูบริโภคเปาหมายไดนาน และยังมี
อิทธิพลสูงตอการจดจําของผูบริโภคเปาหมายอีกดวย โดย
มีงานวิจัยที่คนควาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางส่ือโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของ
กลุมตัวอยาง พบวา การโฆษณาผานส่ือโทรทัศนนั้นมีความ
สัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิโดยกลุมตวัอยางทีเ่ปดรบัสือ่โฆษณาโทรทศันจะมโีอกาส
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 3.7 เทา ของกลุมตัวอยางที่ได

ไมไดเปดรับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน (ชาตรี เชิดนาม, 2554)  
ดวยเหตุนี้เอง การวางแผนการใชงบประมาณการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูประกอบการสวนใหญจึงมักมุงไป
ที่สื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก โดยทั่วไปการซื้อเวลาการโฆษณา
สําหรับสื่อโทรทัศนนั้นนิยมกระทํากัน 3 วิธี กลาวคือ (ชาตรี 
เชิดนาม, 2554) 
 (1) การเปนผูอุปถัมภรายการเพียงผูเดียวในรายการ
นั้นๆ (single sponsorship)
 (2) การเปนผูอปุถัมภรวมกันหลายรายการ (multiple 
sponsorship)
 (3) การซ้ือเวลาเปนสปอตโฆษณายอยรวมกัน  
(participating advertiser)
 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนัน้
นํามาซึ่งผลกระทบดานลบตอชีวิตของประชาชนหลาย
ประการ ไมวาจะเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภคเอง 
เพราะทําใหเกิดโรคภัยตางๆ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จนเกินพอดียังทําใหขาดสติจนเปนสาเหตุของการใชความ
รุนแรง การทะเลาะวิวาท การลวงละเมิดทางเพศ รวมทั้ง
อุบัติเหตุจราจรอีกดวย ผลเสียเหลานี้ทําใหเกิดคาใชจายใน
เชิงสงัคมท่ีเกิดจากการเยียวยารักษาผูปวยอันเน่ืองจากเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอล หรือไดรับบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุที่มี
สวนเกี่ยวของกับการดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนความสูญเสียทาง
เศรษฐกจิสงูถงึกวา 150,000 ลานบาทตอป (อึง้ คนไทยดืม่สรุา 
อนัดบั 5 ของโลก, 2556) เมือ่การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
มีสวนสรางความเสียหายใหแกสังคมเชนนี้ รัฐซึ่งทําหนาท่ี
ผูปกครองปกปองภยันตรายแกประชาชน จึงไมอาจยินยอม
ใหผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลดําเนินการโฆษณา
ชวนเช่ือ เพือ่ชักจงูใจใหประชาชนบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
เพิ่มข้ึนไดอยางเสรีโดยไรการควบคุมใดๆ โดยเฉพาะการ
โฆษณาโนมนาวใจในสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงประชาชน
ผูบริโภคในวงกวางไดโดยงาย และมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
คานิยมการยอมรับการด่ืมอยางสูงดังเชนส่ือโทรทัศน กฎหมาย-
ไทยจึงไดวางหลักหามมิใหมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ
สินคาประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อประเภทตางๆ 
ซึ่งรวมถึงสื่อโทรทัศนดวย แตอยางไรก็ดี กฎหมายยังคงมี
ขอยกเวนบางประการทีเ่ปนชองทางใหผูประกอบการสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดใน
บางกรณ ีแตจะตองดาํเนนิไปภายใตขอบเขตเง่ือนไข หลกัเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อเปน
การคุมครองสุขภาพอนามัยของสาธารณชน ตลอดจนรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคมเปนหลัก
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เงื่อนไขและขอกําหนดตามกฎหมายไทยในการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน
 1. ความหมายของ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ตาม
กฎหมาย 
 คําวา “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” ตามความหมายโดย
ทั่วไป หมายถึง เครื่องดื่มทุกชนิดที่ผานกระบวนการหมัก 
กล่ัน 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 “เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หมายถึง สรุาตามกฎหมายวาดวยสุรา
ซึง่มคีวามหมายเชนเดียวกบัคาํวา “สรุา” ตามพระราชบัญญตัิ
สุรา พ.ศ. 2493 กลาวคือ หมายถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสม
ทีม่แีอลกอฮอลซึง่สามารถดืม่กนิไดเชนเดยีวกบันาํสรุา หรอืซ่ึง
ดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสมกับนําหรือของเหลวอยางอื่นแลว  
สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับนําสุรา

 2. การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ตามพระราชบัญญัติว าดวยการควบคุม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551
 ในอดีตท่ีผานมา การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผาน
สื่อโทรทัศนจะตองไดรับอนุญาตจากกลุมงานกํากับดูแลกอน
การโฆษณา กองเผยแพรและควบคุมการโฆษณา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กอนท่ีจะทําการโฆษณา 
(pre–censor) โดยผูที่ประสงคจะทําการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน จะตองยื่นคํารอง พรอมทั้งสง
ขอความ เสียง และภาพที่จะโฆษณาใหคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาวาตรงตามขอกําหนดของกฎหมายหรือไม หากได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการใหโฆษณาแลว จึงจะสามารถ
ทําการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลได (พระราชบัญญัติ
วาดวยอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41) แตในปจจุบัน การ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดเปล่ียนไปอยูภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ตามพระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาวนี้
มิไดกําหนดใหผูประกอบการที่ประสงคจะทําการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตองไดรับอนุญาตกอนทําการโฆษณา
ดังเชนในอดีต แตกําหนดวาผูประกอบการสามารถโฆษณา
เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลได เฉพาะ

ในกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 กําหนดไวเทานั้น
 พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายแมบทท่ีตราออกมาเพ่ือ
ควบคุมการจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนหลัก ในขณะ
เดียวกัน กฎหมายฉบับนี้ไดมีบทบัญญัติที่วางหลักเก่ียวกับ
การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลรวมอยูดวย โดย
ไดบญัญตัไิวในมาตรา 32 และกําหนดโทษของการฝาฝนไวใน
มาตรา 43 กลาวคือ
 มาตรา 32 “หามมใิหผูใดโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอัน
เปนการอวดอางสรรพคณุหรอืชกัจงูใจใหผูอืน่ดืม่โดยตรงหรอื
โดยออม
  การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ โดยผูผลิต
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําไดเฉพาะการ
ใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมี
การปรากฏภาพของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลนั้น เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณ
ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเทานั้น ทั้งนี้ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง
  บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิใหใชบังคับ
กับการโฆษณาที่มีตนกําเนิดนอกราชอาณาจักร”
 มาตรา 43 “ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
 การหามมิใหมีการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา 32 นี้เปนการหามกระทํา
ในสื่อทุกประเภท ไมวาจะเปนสิ่งพิมพ ปายโฆษณา สื่อ
อินเทอรเน็ต วิทยุกระจายเสียง ซึ่งแนนอนวายอมรวมความ
ถึงสื่อโฆษณาประเภทโทรทัศนดวย โดยจากบทบัญญัติของ
กฎหมายขางตน สามารถสรุปเง่ือนไขและขอจํากัดโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดดังนี้
 ประการท่ีหนึ่ง กฎหมายวางหลักหามมิใหผูใดโฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล โดยไดนยิามความหมายของ “โฆษณา” 
วาหมายถึง การกระทําไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็น 
ไดยิน หรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา ทั้งนี้ 
การหามโฆษณาตามพระราชบัญญัติฉบับน้ียังรวมความถึง
การหาม “การสื่อสารการตลาด” อีกดวย ไมวาจะเปนการทํา
กจิกรรมทางการตลาดในรูปแบบใดเพ่ือขายสินคา บรกิาร เพ่ือ
ภาพลักษณ การประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร การสงเสริม
การขาย การแสดงสินคา จดัหรอืสนบัสนนุใหมกีารจัดกจิกรรม
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พิเศษ การลด แลก แจก แถม ตลอดจนการตลาดแบบตรงก็
ตองหามตามกฎหมายท้ังสิน้ (พระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 3) ยกตัวอยางเชน คาํพพิากษา
ศาลจงัหวดัเชยีงใหม คดหีมายเลขแดงที ่180/2553 วนิจิฉยัวา
จําเลยเปนผูจัดการดูแลสถานบริการ ไดนําปายโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลยี่หอไฮเนเกน ระบุขอความวา “ซื้อ 1 แถม 1 
กอน 2 ทุมคร่ึง” นําปายประเภทกลองไฟโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลยีห่อ 100 ไปเปอร ระบขุอความวา “Give friends
100%” พิมพสิ่ งพิมพโฆษณาบนแผนกระดาษท่ีมีรูป
หมีแพนดาถอืปายและมีขอความวา “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
หยดุนกัขตัฤกษ) ฉลองวนัเกดิเปด Ballantine’s 1 ขวด รบัฟร ี
100 Pipers 70CL.1 ขวด (ใชสทิธไิดทกุวนัแสดงบัตรประจําตวั
ประชาชนตรงตามวันเกิดกอน 2 ทุมครึ่ง) เปด Ballantine’s
1 ขวด รับพวงกุญแจครบรอบ 10 ป ฟรี 1 อัน (ใชสิทธิได
ตลอดคนืทกุวัน/ของมจีาํนวนจาํกดั)” โดยโฆษณาไวทีห่นาราน
ดังกลาว ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได และโฆษณา
พิมพช่ือสุราตางๆ บนเว็บไซต เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปท่ีเขาเว็บไซต
ไดอานขอความตางๆ เกี่ยวกับการโฆษณาสุรา เพื่อประโยชน
ทางการคาของจําเลย เปนการโฆษณา แสดงชื่อ เครื่องหมาย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณ โดย
ปรากฏภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมและบริษัทผูผลิตเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอลนั้น ทั้งนี้ เพ่ือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือ
โดยออม และมิใชเปนการใหขอมูลขาวสารและความรูเชิง-
สรางสรรคสังคม อันเปนการผิดกฎหมาย พิพากษาวาจําเลย
มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และ 43 วรรคหน่ึง 
 ประการที่สอง กฎหมายหามมิใหมีการแสดง “ชื่อ” 
หรือ “เครื่องหมาย” ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการ 
“อวดอางสรรพคุณ” หรอื “ชกัจูงใจใหผูอืน่ดืม่” ไมวาโดยตรง
หรือโดยออม ยกตัวอยางเชน กรณีศิลปน ดารา จํานวนหนึ่ง
รวมมือกับผูประกอบการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ถายภาพแลว
โพสภาพเครือ่งดืม่แอลกอฮอลยีห่อหน่ึงผานสือ่สงัคมออนไลน 
โดยการแสดงภาพขวดท่ีบรรจุและเห็นเคร่ืองหมายการคาแบบ
ชัดเจน พรอมกับบรรยายใตภาพโดยมีขอความที่มีลักษณะ
เชิญชวนหรืออวดอางสรรพคุณ เชน “รสชาตินุม ดื่มงาย” 
หรือมีการกลาวถึงบรรจุภัณฑใหมของสินคา ซึ่งอาจจูงใจ
ใหผูที่เห็นภาพรูสึกคลอยตามได กรณีเชนนี้ยอมเปนการ

เจตนาทําการโฆษณาเพื่อหวังกระตุนยอดขายและแสวงหา
ผลประโยชนทางการคา จึงเปนการอวดอางสรรพคุณหรือ
ชกัจงูใจใหผูอืน่ดืม่ และมคีวามผิดตามพระราชบัญญตัคิวบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง  
  อยางไรก็ตาม หากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนการกระทาํโดยผูผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีเ่ขาขอยกเวน
ตามกฎหมายในลักษณะดังตอไปน้ี สามารถกระทําไดโดยไม
ถือวาผิดกฎหมาย  
 (1) การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ โดยผูผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําไดเฉพาะการให
ขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการ
ปรากฏภาพของสนิคา บรรจภุณัฑหรอืภาชนะบรรจเุครือ่งดืม่
แอลกอฮอลนั้นๆ เชน กระปอง กลอง หรือขวด เปนตน
ซึ่ง “การใหขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรคสังคม” 
หมายถึง เปนการสื่อความหมายโดยมีการนําเสนอขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงใดๆ ที่เปนความรูอยางชัดเจนในลักษณะสงเสริม
คุณธรรม วัฒนธรรม หรือเปนวิทยาการความรูที่สรางคานิยม
ที่ดีของสังคม (ทิพยวรรณ กลั่นกรอง, 2555) ยกตัวอยางเชน 
โฆษณาทางโทรทัศนของสุรา “รีเจนซ่ี” ป 2559 ชุดทะเลไทย 
ปรากฏภาพของสตรีในชุดไทยและภาพทิวทัศนของชายหาด
ในประเทศไทย โดยมีเสียงบรรยายกลาวถึงความงดงามของ
หมูเกาะทะเลไทย และชักชวนใหคนไทยรวมกนัอนรุกัษทะเล-
ไทยซึง่เปนสมบตัขิองชาต ิและโฆษณาป 2558 ชดุ 12 นกัษตัร  
ซึง่มภีาพของสตรีในชุดไทย ประกอบกับเสียงบรรยายเก่ียวกับ
ความเชื่อเรื่องการทําบุญปนักษัตร เพื่อเสริมสรางสิริมงคล
ของคนไทย ตลอดจนบรรยายถึงความภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมา
ในแผนดินไทยอันอุดมสมบูรณ และชักชวนใหคนไทยรวมกัน
ปกปองและรักษาแผนดินไทย ซึ่งในตอนทายของโฆษณา
ทั้งสองชุดดังกลาว ไดปรากฏภาพตัวอักษรคําวา “รีเจนซ่ี” 
กลางจอภาพ โดยไมไดปรากฏภาพของสินคา บรรจุภณัฑหรือ
ภาชนะบรรจุของสุรา “รเีจนซ่ี” แตอยางใด กรณีนีจ้งึเปนการ
โฆษณาทีก่ระทําไดโดยชอบตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคสอง 
 (2) ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถแสดง “ภาพ
สัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล” ไดแก 
 เครื่องหมายการคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือสามารถแสดง “สัญลักษณ
ของบรษิทัผูผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล” ไดแก ภาพสญัลกัษณ
ของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจดทะเบียนบริษัท
และไมซาํกับเครือ่งหมายของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลหรอืทาํให
เขาใจไดวาเปนเครื่องหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
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 ซึ่งกรณีนี้ ผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไม-
จําเปนตองใหเฉพาะขอมูลขาวสารและความรูเชิงสรางสรรค
สงัคมกไ็ด (พระราชบญัญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 มาตรา 32 วรรคสอง)
 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอง
พงึระมดัระวงัดวยวา กฎหมายอนญุาตใหปรากฏเฉพาะ “ภาพ
สัญลักษณของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” หรือ “สัญลักษณของ
บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล” เทาน้ัน แตไมไดอนุญาต
ใหปรากฏ “ชือ่หรอืยีห่อของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล” ในโฆษณา
ดวย จึงยอมแสดงถึงนัยของเจตนารมณของกฎหมายวา
ประสงคจะหามมใิหมกีารโฆษณาโดยแสดงใหปรากฏซึง่ “ชือ่
หรือยี่หอของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล” เปนสําคัญ ยกตัวอยาง
เชน เส้ือกีฬาของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย ยูไนเต็ด ฤดูกาล 
2016 ปรากฏภาพชางหันหนาเขาหากัน และมีตัวอักษรคําวา 
“Chang” ใตภาพชาง อนัเปนสญัลกัษณเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล
ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) แตอยางไรก็ตาม 
บนเสื้อกีฬาดังกลาวไมไดปรากฏภาพตรายี่หอเบียรชาง ดังที่
ปรากฏอยูบนบรรจภุณัฑของสนิคาเบยีรชาง ดงันัน้ ผูประกอบ
การจึงสามารถใชและจําหนายจายแจกเส้ือกีฬาดังกลาวได
โดยไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
 (3) กรณีการโฆษณาท่ีมีตนกําเนิดภายนอกราช-
อาณาจักร เชน การถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ ซึ่ง
นกักฬีาแตงกายโดยมเีครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณของเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล หรือมีผูประกอบการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน
ผูสนับสนุนและมีภาพเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลปรากฏใหเห็น 
กรณีเหลานี้กฎหมายยกเวนมิใหนําหลักเกณฑในการโฆษณา
ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับ เนื่องจาก
เล็งเห็นวา หากผูผลิตตองปดบังเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไมใหปรากฏ ยอมสงผลใหผูชมไม
สามารถชมการถายทอดไดอยางสะดวกและไดอรรถรสเต็มที่
นอกจากน้ี เมื่อการถายทอดสดดังกลาวจบส้ินลง ภาพการ
โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดังกลาวก็ยอมสิ้นสุดลงไปดวย
เชนกัน ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตใหปรากฏภาพดังกลาว
ไดโดยผูประกอบการไมจําเปนตองปดบัง (พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรค-
สาม) อยางไรกต็าม มขีอสงัเกตวา หากเปนการบนัทกึเทปแลว
นํามาฉายซําจะไมเขาขอยกเวนดังกลาว เพราะการโฆษณา
นั้นไดเปล่ียนมามีตนกําเนิดภายในประเทศแลว (ทิพยวรรณ
กล่ันกรอง, 2555)

 อนึ่ง เพ่ือใหการดําเนินการในการบังคับใชพระราช-
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 
32 เรือ่ง การหามโฆษณาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลดงักลาวขางตน
มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ไดออกแนวทางปฏิบัติถึงการกระทํา
ที่มีลักษณะสอหรือแสดงใหเห็นวามี “เจตนา” ที่จะโฆษณา
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลอนัเปนการฝาฝนมาตรา 32 แหงพระราช-
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
 (1) โฆษณาท่ีทาํใหเกิดทศันคติวา การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจะทําใหประสบความสําเร็จทัง้ทางสังคมและทาง
เพศหรือทําใหสมรรถนะทางรางกายดีขึ้น 
 (2) การโฆษณาท่ีชักจูง เชิญชวน หรือโนมนาว
ใหซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 (3) การโฆษณาโดยใชดารา นักรอง นักกีฬา ผูใช
แรงงาน ผูมชีือ่เสียงในวงสงัคม หรอืเดก็อายุตาํกวา 20 ปบรบิรูณ
เปนผูแสดงแบบโฆษณา โดยถอืสถานภาพการเปนดารานักรอง
นักแสดง ณ วันที่ออกอากาศเปนครั้งแรก 
 (4) การโฆษณาท่ีใชภาพการตูน
 (5) การโฆษณาท่ีมกีารปรากฏภาพของสินคาหรือ
บรรจุภัณฑของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล 
 (6) การโฆษณาทีม่ลีกัษณะ แถมพก หรอืใหรางวลั
ดวยการเสี่ยงโชค หรือมีการใหของแถม 
 (7) การโฆษณาท่ีมีลักษณะอวดอางสรรพคุณ 
คุณประโยชน หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 (8) การโฆษณาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
 การโฆษณาที่สามารถกระทําไดโดยผูผลิตภายใต
ขอบเขตของขอยกเวนตามกฎหมาย จะตองไมขัดตอแนว
ปฏิบัติขางตน และใหกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร
และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของ
สินคาหรือบรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น เวนแต
เปนการปรากฏของภาพ สญัลกัษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนั้น
เทาน้ัน ภายใตขอกฎหมายดังที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา
ผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมสามารถโฆษณาโดย
การกลาวถึงสินคาของตนผานสื่อประเภทตางๆ ไดโดยตรง
แตจําเปนตองกลาวถึงเร่ืองอ่ืนหรือสิ่งอื่นท่ีจะทําใหผูรับสาร
เชื่อมโยงสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทน ซึ่งโดยทั่วไป
ผูประกอบการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมักจะใชวิธีหลีกเลี่ยง
กฎหมายหลายรูปแบบ เชน
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 (ก) ผูประกอบการพยายามสรางความเปนหน่ึง
เดียวกัน ระหวางชื่อบริษัทกับชื่อสินคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   
ดวยการสอดแทรกชื่อบริษัทผูผลิตของตนลงไปในโฆษณาให
มากท่ีสดุ รวมท้ังมกีารนําตราสัญลกัษณของบริษทั หรือฉลาก
ของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลบนบรรจุภณัฑ มาดดัแปลงใหมคีวาม
คลายคลึงกับชื่อหรือยี่หอของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล แลวนํา
ไปใชกับสินคาประเภทอื่น เชน นําด่ืมหรือโซดา เปนตน แลว-
มุงเนนโฆษณาสินคาเหลาน้ันแทน หรืออาจนําตราสัญลักษณ
ที่ดัดแปลงแลวมาแสดงใหปรากฏบนของที่ระลึกแจกในการ
ทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการตอกยําภาพลักษณของสินคา  
การกระทําเหลานี้มีประสิทธิผลสูงมากตอการสรางการรับรู
ใหมใหผูบริโภคคุนชินและระลึกถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนั้น
อยูเสมอ โดยเฉพาะตราสินคาที่อยูในตลาดมานานก็มักจะได
เปรียบในดานการสื่อสารและจดจําโฆษณามากกวา ตัวอยาง
เชน กรณีตามคําพิพากษาฎีกาที่ 15453/2557 ซึ่งมีประเด็น
ที่วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว กลาวคือ ภายในราน
ทับสะแกกุงยางเกาหลี จังหวัดปทุมธานี มีการแสดงกลองใส
กระดาษชาํระทีม่เีครือ่งหมายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลยีห่อ “ชาง 
ดราฟท” 10 ชิ้น เมื่อเจาหนาที่ไปพบจึงยื่นฟองศาลขอให
ลงโทษตาม พระราชบัญญตัคิวบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 มาตรา 32 ศาลฎีกาพิพากษาวา กลองใสกระดาษชําระ
ที่มีเครื่องหมายการคารูปชาง 2 ตัวหันหนาเขาหากัน มีรูป
ประดษิฐคลายนาํพคุัน่กลาง ประกอบอกัษรโรมัน “CHANG”
ใชกับสินคานําดื่มและนําโซดา เปนการสงเสริมการขาย
สินคาโดยเจาะจงไปที่นําดื่มและนําโซดาที่มิใชเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จึงไมเปนความผิด
 (ข) ใชการโฆษณาแฝงผานสื่อโทรทัศนหลากหลาย
รูปแบบ กลาวคือ มีการนําภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล หรือสัญลักษณของผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
แฝงไปกับวัตถุหรือบุคคล เชน นําไปเปนปายสนับสนุน
รายการ อุปกรณประกอบฉาก หรือเคร่ืองแตงกายของ
นกัแสดง ตวัละคร พธิกีร หรอืผูเขารวมแขงขนั แลวแฝงรวมกนั
มากับเนื้อหารายการโทรทัศนตางๆ หรือมีการกลาวถึงช่ือ
ของบริษัทผูประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอลซําๆ บอยๆ
สงผลใหผูบรโิภคเกดิการรบัรูการโฆษณานัน้ไปโดยปรยิาย ซึง่
ประเภทรายการท่ีมักพบการโฆษณาแฝงผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโดยมากมักเปนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬา 
เชน รายการขาวกีฬา รายการถายทอดสดกีฬา และรายการ
นิตยสารทางอากาศเนื้อหากีฬา เปนตน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549)

 (ค) ในเมื่อกฎหมายอนุญาตใหผูผ ลิตเครื่อง ด่ืม
แอลกอฮอลทกุประเภทสามารถให “ขอมลูขาวสารและความรู
เชิงสรางสรรคสังคม” โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา
บรรจภุณัฑหรอืภาชนะบรรจุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล (พระราช-
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 
วรรคสอง) ผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึงใชชอง
ทางดังกลาว ถือโอกาสประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
โดยเนนไปที่การสรางภาพลักษณของตัวสินคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานส่ือโทรทัศนอยางแยบยล เชน สรางคานิยม
ในเรื่องความหรูหรามีระดับ หรือเปนที่ยอมรับในหมูเพ่ือนฝูง
หรือสง เส ริมทัศนคติของประชาชนใหมองเค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอลไปในทางท่ีดีมากกวาเปนผลเสีย หรือผูประกอบ-
การอาจสรางภาพลักษณโดยการเปนผูสนับสนุนหรือ
อุปถัมภกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมดานการกีฬา ดนตรี
กิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการบริจาคในรูปแบบตางๆ ซึ่ง
สงผลใหกลุมนักดื่มหนาใหมซึ่งสวนมากเปนกลุมวัยรุนหรือ
เยาวชนเพิ่มจํานวนสูงขึ้น เนื่องจากมักเปนกลุมเปาหมาย
ที่มีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขางตน อีกทั้งวัยรุน
และเยาวชนยังเปนกลุมท่ีออนไหวตออิทธิพลการโฆษณา
มากกวาผูใหญ จึงมักมองการสรางภาพลักษณในลักษณะ
เชนนี้วา ผูประกอบการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนผูชวยเหลือ
และรับผิดชอบตอสังคม ทําใหเกิดความประทับใจ ชื่นชอบ 
และตอบแทนดวยการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ซึ่งหากการ
ใหการอุปถัมภเหลานี้ถูกถายทอดผานสื่อโทรทัศน ก็จะมีผล
เทากบัการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลโดยตรงทางโทรทศัน
นัน่เอง ดงันัน้ ผูเขียนจึงเห็นวา ขอความในบทบัญญตัขิองพระ
ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 
32 วรรคสองดังกลาว จึงไมมีประสิทธิผลในการชวยลดแรง
จูงใจในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชนลง
แตอยางใด โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนและเยาวชนไทย

 3. ชวงเวลาทีส่ามารถโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ผานส่ือโทรทัศนจะตองเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพ่ือ
ประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ เค ร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2553 
 กฎกระทรวงฉบับนี้ไดกําหนดชวงเวลาเฉพาะสําหรับ
การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลผานสือ่โทรทศันไว กลาวคอื
การโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลโดยการแสดงภาพสญัลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัท
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ผูผลติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยไมมภีาพเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
หรือบรรจุภัณฑ และไมมีการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจ
ใหผูอื่นบริโภคไมวาทางตรงหรือทางออมผานสื่อโทรทัศน ให
ทาํการโฆษณาไดตัง้แตเวลา 22.00-05.00 น. เทานัน้ ซึง่วธิกีาร
กําหนดชวงเวลาในการเผยแพรโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เชนนี้ เปนวิธีหลักที่ประเทศตางๆ มักจะนํามากําหนดเปน
เงื่อนไขทางกฎหมายในการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
ยกตวัอยางเชน กฎหมายวาดวยสขุภาพของประเทศบลัแกเรยี  
กาํหนดหามการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลผานทางรายการ
โทรทัศนกอนเวลา 22.00 น. สวนประเทศลิธวัเนีย มกีฎหมาย
กาํหนดหามโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลทางโทรทศันระหวาง 
06.00-23.00 น. เปนตน (วรนารี สิงโต, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ เพื่อ
คุมครองกลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชนเปนหลัก ใน
หลายประเทศจึงมักหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผาน
สื่อโทรทัศนในชวงเวลาเย็นหลักเลิกเรียนไปจนพลบคํา เพื่อ
หลีกเลี่ยงชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนจํานวนมากมักชม
โทรทัศน และมักจะอนุญาตใหโฆษณาไดในชวงดึกซ่ึงเด็กและ
เยาวชนสวนใหญเขานอนแลว ซึ่งมีความเปนไปไดวาเด็กและ
เยาวชนไมอาจเขาถึงการโฆษณาดังกลาว
 นอกจากน้ี การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยการ
แสดงภาพสัญลักษณของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล หรือภาพ
สัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผานสื่อ
โทรทัศนในประเทศไทย จะตองมีขนาดไมเกนิรอยละ 5 ของ
พื้นที่โฆษณา และใชเวลาแสดงภาพสัญลักษณไมเกินรอยละ
5 ของเวลาโฆษณาทั้งหมด แตตองไมเกิน 2 วินาที และให
แสดงภาพสัญลักษณดังกลาวเฉพาะในตอนทายของการ
โฆษณาเทานั้น โดยจะตองมีการแสดงขอความคําเตือน
ทุกครั้ง ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล วาดวยรปูแบบและวธิกีารแสดงขอความ
คําเตือนประกอบภาพสัญลักษณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. 2553 ดังนี้
 1. กรณีการแสดงคําเตือนทางส่ือโทรทัศนเปนขอความ
คาํเตือนแบบเสียง ตองรับฟงไดชดัเจนทุกพยางค และสามารถ
เขาใจความหมายได โดยมีระดับเสียงเทียบเทากับขอความ
หลักของโฆษณา และใหแสดงเปนเวลาไมนอยกวา 2 วินาที
 2. กรณีการแสดงคําเตือนทางส่ือโทรทัศนเปนขอความ
คาํเตือนแบบขอความอักษร ตองเปนอกัษรลอย (super) ดวย
ตัวอักษรไทย “อังสะนา นิว” (Angsana New) แบบหนา
หรือตัวอักษรอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนสีขาวอยูในพื้นสี
ดําเขม อานไดงายและชัดเจน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของกรอบขอความคําเตือน และเสนกรอบ
ขอความคําเตือนตองเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีพื้นที่ไมนอยกวา 1 
ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา และมีสีแตกตางกับสีพื้นโฆษณาอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ตองแสดงคําเตือนเปนเวลาไมนอยกวา 2 วินาที
 การแสดงขอความคาํเตอืน ใหแสดงอยางใดอยางหนึง่
ดังตอไปนี้
 (1) สุรา  เปนเหตุกอมะเร็งได
 (2) สุรา  เปนเหตุใหเซ็กสเสื่อมได
 (3) สุรา  เปนเหตุใหพิการและเสียชีวิตได
 (4) สุรา  เปนเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได
 (5) สุรา  ทํารายครอบครัว ทําลายสังคมได
 การแสดงขอความคําเตือนขางตน หากเปนกรณี
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลประเภท เบยีร หรอื ไวน ใหเปลีย่นคาํวา 
“สุรา” เปน “เบียร” หรือ “ไวน” แลวแตกรณี

เงื่อนไขและขอกําหนดตามกฎหมายตางประเทศในการ
โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศน
 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางสื่อโทรทัศนมี
ปรากฏใหเห็นอยูในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก ในขณะเดียวกัน
แตละประเทศตางก็มีกฎหมายซ่ึงกําหนดเง่ือนไขหรือ
ขอกําหนดในการโฆษณาผานสื่อดังกลาวท่ีมีความเครงครัด
มากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอหามทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคม และนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศเหลานั้น ในบทความนี้ ผูเขียนใครขอยกตัวอยาง
เงื่อนไขและขอกําหนดในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของประเทศตางๆ โดยแบงตามลกัษณะความเครงครดัในการ
ควบคุมโฆษณาดังนี้
 (ก) กลุมประเทศที่หามมิใหมีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศนอยางสิ้นเชิง ตัวอยางเชน 
 ประเทศฝร่ังเศส กฎหมายควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอลของประเทศฝร่ังเศสคอนขางเขมงวด โดยมีรัฐ
บัญญัติ ลงวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1991 วาดวยการตอตาน
การบริโภคบุหรีแ่ละเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล (Loi du 10 janvier 
1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme) (จุมพล ศรีจงศิริกุล, 2553) กําหนดวา การ
โฆษณาและประชาสัมพันธเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กระทํา
ไดเฉพาะกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งการผลิตและจําหนาย
ไมเปนการตองหามตามกฎหมายเทานั้น โดยหามทําการ
โฆษณาผานสื่อประเภทโทรทัศนอยางสิ้นเชิง ทั้งในสื่อ
โทรทัศนสาธารณะ สื่อโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก และยัง
รวมถึงในโรงภาพยนตรดวย (Ferrell & Lecat, 2014) แตให
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โฆษณาไดเฉพาะสื่อสิ่งพิมพที่ไมมีกลุมเปาหมายเปนเยาวชน
วิทยุกระจายเสียง ในวันพุธระหวางเวลา 0.00-07.00 น. 
วันอื่นๆ ระหวางเวลา 0.00-17.00 น. แผนพับและปาย
โฆษณา สวนการสงขอความ ใบแสดงสินคา แผนพับ และ
การโฆษณาบนยานพาหนะที่ใชขนสงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ใหระบุไดเฉพาะรายการตามที่กฎหมายกําหนด เชน ปริมาณ
แอลกอฮอล แหลงกําเนิด ชื่อที่อยูผูผลิต ผูนําเขา วิธีการ
บริโภค เปนตน และการโฆษณาและการประชาสัมพันธทุก-
ประเภทสําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ตองระบุขอความที่
บอกถึงผลกระทบตอสุขภาพดวย เพื่อเปนการใหขอมูลดาน
สุขภาพแกผูบริโภคในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ดี กฎหมาย
อนุญาตให โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผ านสื่อทาง
อินเทอรเน็ตทั่วไปได ยกเวนกรณีสื่ออินเทอรเน็ตที่มีเยาวชน
เปนกลุมเปาหมาย หรือสื่ออินเทอรเน็ตที่สมาคมหรือองคกร
ดานกีฬาเปนผูจัดทําขึ้น นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมาย
สาธารณสุขของฝรั่งเศส (Code de la Santé Publique) 
กําหนดวา การเปนผูอุปถัมภ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ประชาสัมพันธหรือโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมเปนการตองหาม โดยใหถือวาเปนการ
ประชาสัมพันธหรือการโฆษณาเพื่อประโยชนขององคกร  
หนวยงาน กิจกรรม ผลิตภัณฑหรือสินคาอื่นนอกจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งรูปแบบกราฟก การแสดง การใชชื่อ
เคร่ืองหมาย สัญลักษณดานการโฆษณา หรือเคร่ืองหมาย
เฉพาะอ่ืนใดซ่ึงทําใหนึกถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ถือเปนการ
ประชาสัมพนัธหรอืโฆษณาโดยทางออมเชนกนั (ธรีวฒุ ิทองทับ,
2552)
 ประเทศนอร เวย  มีพระราชบัญญัติ เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอลป ค.ศ. 1997 (ธีรวุฒิ ทองทับ, 2552) กําหนด
หามการโฆษณาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลทีม่ปีรมิาณแอลกอฮอล
มากกวารอยละ 2.5 อยางสิน้เชงิ (total ban) และยงัหามการ
โฆษณาเบียรหรือไวนที่มีปริมาณแอลกอฮอลตํากวารอยละ
2.5 มใิหมกีารใชชือ่บรษิทั เครือ่งหมายการคา (logo) คาํขวญั 
หรือสัญลักษณที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่โฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล และจะตองมีเครื่องหมายการคาซึ่งจําแนก
ผลิตภัณฑท่ีมีแอลกอฮอลนอยกวารอยละ 2.5 ออกจากเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ยกเวนการโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพตางประเทศท่ี
นําเขามา และการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานท่ี
จําหนายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากน้ี ยังหาม
การโฆษณาในลักษณะของการใหการสนับสนุนกีฬา ไมวาใน
รปูแบบของการสนบัสนนุทมีกฬีา เครือ่งแตงกายนกักฬีา และ
ปายโฆษณาบริเวณสนามกีฬาอีกดวย

 นอกจากนี้ ประเทศที่มีประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม เชน แอลจีเรีย อียิปต บรูไน จอรแดน 
และอิหราน ประเทศดังกลาวนี้หามโฆษณาเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ครอบคลุมสื่อทุกประเภทอยางสิ้นเชิง ตามหลัก
ขอหามทางศาสนา (World Health Organization (WHO), 
2004) ซึง่มรีายงานจากองคการอนามยัโลกบงชีว้า ในประเทศ
ที่มีการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางสิ้นเชิงในสื่อ
ทุกประเภทนี้ จะมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
นอยกวาประเทศท่ีไมหามการโฆษณาถึงรอยละ 16 อีกทั้ง
มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตํากวาในประเทศที่
ไมหามการโฆษณาถึงรอยละ 23 อีกดวย (นิทัศน ศิริโชติรัตน, 
2554)
 (ข) กลุมประเทศท่ีมีความเครงครัดของเงื่อนไขและ
ขอกําหนดทางกฎหมายในการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ผานสื่อโทรทัศนในระดับปานกลาง ตัวอยางเชน
 สหภาพยุโรป มีขอบัญญัติวาดวยความรวมมือของ
ประเทศสมาชิก ในการออกกฎระเบียบควบคุมกิจกรรมการ
เผยแพรภาพและการโฆษณาทางโทรทัศน โดยมีขอกําหนด
เก่ียวกับการออกอากาศโฆษณาสินคาและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน โดยในหมวด 4 
มาตรา 15 ของขอบัญญตัดิงักลาวระบุวา การโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลทางโทรทัศนจะตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑตอไปนี ้
(ธีรวุฒิ ทองทับ, 2552)
 (1) ไมมุงไปยังผูเยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงตองไม
แสดงภาพผูเยาวกําลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
 (2) ไมแสดงวาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีสวนเสริม
สมรรถนะทางรางกายหรือชวยในการขับข่ีรถยนต
 (3) ไมกอใหเกิดความรูสึกถึงผลสําเร็จตอเพศ
ตรงขามหรือความสําเร็จดานสังคม
 (4) ไมกลาวอางถงึคณุสมบัตใินการรกัษาโรค เปน
สารกระตุน ระงับ หรือชวยแกปญหาความขัดแยงสวนบุคคล
 (5) ไมสงเสริมการดื่มจนเกินขอบเขต หรือแสดง
วาการไมดืม่ หรอืการด่ืมในปริมาณท่ีพอดีเปนสิง่ไมควรปฏิบตัิ
 (6) ไมชี้ชวนใหเขาใจวา เครื่องดื่มท่ีปริมาณ
แอลกอฮอลสูงคือเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีคุณภาพ
 (ค) กลุมประเทศที่มีความเครงครัดของกฎหมาย
ที่กําหนดเงื่อนไขและขอจํากัดในการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานสื่อโทรทัศนในระดับตํา ยกตัวอยางเชน
 ประเทศญี่ปุน คนญี่ปุนเชื่อวาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนชองทางการสื่อสารหรือเชื่อมความสัมพันธ
อกีรปูแบบหนึง่ เพราะจะทาํใหเกดิบรรยากาศผอนคลายและ
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เปนกันเอง ทําใหกลาพูดในส่ิงท่ีอยูในใจมากข้ึน ดังนั้น เมื่อ
ตองออกไปพบลกูคา หรอืพดูคุยสงัสรรคกบัพนกังานในบรษิทั
นอกเวลางาน จึงมักจะนิยมดื่มเหลาเบียร ธรรมเนียมการดื่ม
เชนน้ีคนญี่ปุนเรียกวา “Nominication” เมื่อเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติจนเปนที่ยอมรับกันเปนปกติในสังคม กฎหมายญ่ีปุน
จึงไมหามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และอนุญาต
ใหการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถกระทําผานสื่อ
ประเภทวิทยุโทรทัศนได (Alcohol advertising policies 
in other countries, 2006) โดยผูประกอบการเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลสามารถใชศิลปน นักแสดง หรือบุคคลมีชื่อเสียง
ที่บรรลุนิติภาวะแลว มาเปนผูแสดงแบบโฆษณาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลไดเหมือนกับสินคาอื่นๆ ทั่วไป และหากมีภาพ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลปรากฏในฉากละครหรือรายการตางๆ  
ฉากเหลานั้นก็จะสามารถเผยแพรไดโดยไมตองปดบัง ทําให
แลดูเหมือนเปนเครื่องด่ืมปกติธรรมดาท่ัวไป ที่ประชาชนใน
ญี่ปุนสามารถซ้ือหามาบริโภคไดเมื่อบรรลุนิติภาวะ คือ เมื่อ
มีอายุครบ 20 ป บริบูรณแลว นอกจากนี้ กฎหมายญี่ปุนยังไม
หามหากผูประกอบการแอลกอฮอลประสงคจะเปนผูอุปถัมภ
รายการทั่วไปและรายการกีฬาอีกดวย (สรัลพร นิติธรญาดา, 
2550)
  อยางไรก็ดี แมจะไมมีกฎหมายหามการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตผูประกอบการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในประเทศญีปุ่นไดมรีะบบการควบคมุกนัเอง โดย
รวมกลุมกันโดยสมัครใจ และกําหนดหามมิใหมีการโฆษณา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลผานส่ือโทรทัศนที่มีกลุมเปาหมาย
โดยตรงเปนผูเยาว รวมถึงหามใชผูเยาวเปนผูแสดงแบบในการ
โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หามใชฉากที่เกี่ยวกับการขับขี่
รถยนตในการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือทําใหเช่ือวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชวยเสริมสมรรถนะในการขับขี่รถยนต  
และยังกําหนดใหบนผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะตอง
มีคําเตือนสําหรับผูดื่มที่เปนเยาวชน รวมถึงสตรีมีครรภและ
มารดาที่ตองใหนมบุตร (นิทัศน ศิริโชติรัตน, 2554)

บทสรุป
 ปจจุบันความนิยมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของ
คนไทยสูงข้ึนมาก ผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตางก็
จัดสรรงบประมาณในการโฆษณาและทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
กระตุนยอดขายผลิตภัณฑของตนเอง โดยส่ือโฆษณาท่ีได
รับความนิยมมากที่สุดประเภทหนึ่ง คือ สื่อโทรทัศน เพราะ
สามารถใหทัง้ภาพเคลือ่นไหวและเสยีง ทาํใหผูโฆษณาสามารถ
สรางสรรคงานโฆษณาเพ่ือจูงใจผูบริโภคไดดีกวาส่ือประเภทอ่ืน 

ในขณะเดียวกันยังสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายเปน
จํานวนมาก การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญจึงมัก
มุงไปท่ีสื่อโทรทัศนเปนสื่อหลัก ทั้งนี้ การโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานส่ือโทรทัศนนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติใน
การบริโภคแอลกอฮอลของประชาชนอยางสูงโดยเฉพาะตอ
เด็กและเยาวชน อีกท้ังยังสรางความเสียหายตอสังคมและ
เศรษฐกิจหลายประการ ดงันัน้ กฎหมายจึงตองควบคุมใหการ
โฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลผานสือ่โทรทศันดาํเนนิไปภายใต
เง่ือนไขและขอกําหนดตามกฎหมายอยางเครงครัด กลาวคือ
 1. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 มาตรา 32 มีขอกําหนดในสวนเนื้อหาของการโฆษณา  
โดยการหามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือแสดงช่ือ
หรอืเครือ่งหมายของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในลกัษณะของการ
อวดอางสรรพคุณหรอืชักจงูใจใหดืม่ ยกเวนเฉพาะในกรณีการ
ใหขอมลูขาวสารและความรูเชงิสรางสรรคสงัคม ซึง่อาจมีการ
แสดงภาพสัญลกัษณของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลหรอืสญัลกัษณ
ของผูผลิตแอลกอฮอลดวยก็ได อยางไรก็ตาม บทบัญญัติ
ดังกลาวไมใชบังคับกับการโฆษณาท่ีมีแหลงกําเนิดนอกราช
อาณาจักร เชน การถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ
 2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2553 ไดกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับชวงเวลาที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่อโทรทัศนได กลาวคือ ชวงเวลา
ตั้งแต 22.00-05.00 น. เพื่อคุมครองเด็กและเยาวชนไมให
เขาถึงการโฆษณาดังกลาว นอกจากน้ี กฎกระทรวงฉบับนี้ยัง
ไดกําหนดใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับภาพสัญลักษณของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือภาพสัญลักษณของบริษัทผูผลิต
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลผานสือ่โทรทศัน ไมวาจะเปนการกาํหนด
ขนาดของภาพสัญลักษณ ระยะเวลาท่ีสามารถแสดงภาพ
สัญลักษณในโฆษณา และการแสดงคําเตือนถึงพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเสียงและตัวอักษรอยางชัดเจนตาม
ที่กฎหมายบังคับไวดวย

ขอเสนอแนะ
 ประการแรก การท่ีบทบัญญตัเิก่ียวกับการควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล อนัไดแก พระราชบัญญตัคิวบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ไดมุงเนนไปทีก่าร
ควบคุมการแสดง “ตราสัญลักษณและช่ือยี่หอของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล” กลาวคือ กฎหมายหามผูโฆษณาแสดงช่ือยี่หอ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหปรากฏทางส่ือโฆษณาประเภทตางๆ   
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แตอนุญาตใหปรากฏชื่อบริษัทผูผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได
ซึ่งอาจเกิดจากสมมติฐานท่ีวา หากไมใหผูบริโภคเห็นตรา-
สญัลกัษณและยีห่อของเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ซึง่อาจทําใหการ
รบัรูของผูบรโิภคเปลีย่นแปลง กจ็ะทาํใหการบรโิภคเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลของประชาชนลดลง วธิกีารเชนนีท้าํใหในปจจุบนั
ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลมักหาชองทางเลี่ยงกฎหมายดวย
วิธีการตางๆ เชน มีการดัดแปลงตราสัญลักษณของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลแลวนําไปใชกับผลิตภัณฑประเภทอื่น เชน นําดื่ม 
หรือโซดา นอกจากน้ี ผูประกอบการยังไดนําตราสัญลักษณ
ที่ดัดแปลงแลวไปใชในการโฆษณาแฝงหลากหลายรูปแบบ 
โดยการนําภาพสัญลักษณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือ
สญัลักษณของผูผลติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแฝงไปกับวตัถุหรอื
บคุคล เชน นาํไปเปนปายสนับสนุนรายการ อปุกรณประกอบ-
ฉาก หรอืเครือ่งแตงกายของนกัแสดง แฝงรวมกนัมากบัเนือ้หา
รายการ เปนตน ผลท่ีสุดก็เพ่ือเปนสรางการรับรูใหมใหแก
ผูบรโิภคไดคุนชนิกบัตราสญัลกัษณของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
และระลึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูเสมอ ซึ่งตราสินคาที่อยู
ในตลาดมานานก็จะไดเปรียบในดานการส่ือสารและจดจํา
โฆษณามากกวา ซึ่งกรณีเชนนี้ผูเขียนมีความเห็นวา การที่
ผูประกอบการใชวิธีเลี่ยงกฎหมายดังที่กลาวมาแลวขางตน 
ยอมจะสงผลใหบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไมเกิดประโยชน
และทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ดงันัน้ จงึควรมมีาตรการทางกฎหมายในการหามการดดัแปลง 
หรือนําชื่อ ยี่หอ เครื่องหมาย และ/หรือตราสัญลักษณของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไปแสดงบนผลิตภัณฑอื่นใดที่ไมมี
สวนผสมของแอลกอฮอล หรอืผลติภณัฑทีม่ไิดมสีวนเกีย่วของ
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังเชนที่ปรากฏตามกฎหมายของ
ประเทศนอรเวย ซึ่งหามมิใหนําชื่อบริษัท เครื่องหมายการคา 
หรือสัญลักษณของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไปใชเชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑที่มิใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย วิธีการเชนนี้เพื่อ
แกปญหาการหลีกเล่ียงกฎหมายของผูประกอบการเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลขางตนได
 ประการท่ีสอง การท่ีกฎหมายอนุญาตใหผูผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทสามารถใหขอมูลขาวสาร
และความรูเชิงสรางสรรคสังคมไดโดยไมมีการปรากฏภาพ
ของสินคา บรรจุภณัฑหรอืภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
(พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
มาตรา 32 วรรคสอง) ผลจากเนื้อหาของกฎหมายดังกลาว
ทําใหผูประกอบการสามารถประชาสัมพันธเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยมุงเนนไปท่ีการสรางภาพลักษณของตัว

สินคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของตนผานส่ือโทรทัศนอยาง-
แยบยลและชอบดวยกฎหมาย เชน โฆษณาโดยเนนสราง
คานิยมในเรื่องความหรูหรามีระดับหรือเปนท่ียอมรับในหมู
เพ่ือนฝูง หรือผูประกอบการอาจสรางภาพลักษณโดยการเปน
ผูอุปถัมภกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมักเนนกลุมเปาหมายที่เปน
วัยรุนหรือเยาวชนเปนหลัก เชน กิจกรรมดานการกีฬา ดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษา รวมท้ังการบริจาคในรูปแบบ-
ตางๆ ทําใหกลุมวัยรุนหรือเยาวชนซ่ึงเปนกลุมท่ีออนไหวตอ
อิทธิพลการโฆษณามากกวาผูใหญมองวา ผูประกอบการ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลเปนผูชวยเหลอืและรบัผดิชอบตอสงัคม  
จึงเกิดความประทับใจและตอบแทนดวยการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซึง่หากการใหการอปุถมัภเหลานีถ้กูถายทอดผาน
สือ่โทรทัศน กจ็ะมีผลเทากบัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
ทางโทรทัศนโดยตรง และไมสามารถแกปญหาการเพ่ิมจาํนวน
ของนักดืม่หนาใหมซึง่เปนเด็กและเยาวชนลงได ผูเขียนจงึเห็น
วา ควรมีการพิจารณานํามาตรการตามกฎหมายตางประเทศ
ในการจํากัดการเปนผูอุปถัมภโดยผูประกอบการเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล (Restrictions on Sponsorship) มาปรับใช 
โดยเฉพาะรายการเก่ียวกับกีฬาท่ีมีวัยรุนหรือเยาวชนเปน
กลุมเปาหมาย เนื่องจากโฆษณาในลักษณะของการใหการ
สนับสนุนกีฬา อาจเปนการสื่อความหมายใหเกิดความเขาใจ
ที่ไมเปนความจริงวา เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจําเปนสําหรับ
ความสนุกสนาน หรือทําใหมีความสามารถเหนือผูอื่นในการ
แขงขันกีฬา ดังนั้น จึงอาจมีการพิจารณาใหมีกฎหมายหาม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในลักษณะของการใหการ
อุปถัมภหรือสนับสนุนกีฬาผานส่ือโทรทัศน ไมวาในรูปแบบ
ของการสนับสนุนทีมกีฬา เครื่องแตงกายนักกีฬา และปาย
โฆษณาบริเวณสนามกีฬา เปนตน
 ประการสุดทาย ในอนาคตควรมีการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดเง่ือนไขการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย โดยควรมีมาตรการในการ
ควบคุมเฉพาะสําหรับสื่อโฆษณาประเภทที่สามารถเขาถึง
ผูบริโภคในวงกวาง และสามารถสรางแรงจูงใจในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย อยางเชน สื่อโทรทัศน 
อินเทอรเน็ต หรือวิทยุกระจายเสียง เปนตน โดยควรมี
บทบญัญตัขิองกฎหมายหามการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ผานส่ือประเภทดงักลาวอยางเครงครดั โดยไมมขีอยกเวนใดๆ 
ดงัเชนในกรณกีฎหมายของประเทศฝรัง่เศสซึง่หามไมใหมกีาร
โฆษณาหรือประชาสัมพนัธเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไมวาโดยทาง
ตรงหรอืทางออม ผานทางส่ือประเภทโทรทัศนและภาพยนตร
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อยางเด็ดขาด เพือ่ชวยลดแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลของประชาชนลงไดอยางเปนรปูธรรม เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
การที่ผูประกอบการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลยังคงสามารถยกเอาขอยกเวนตามกฎหมายเพ่ือเปนชองทางโฆษณาประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของตนไดในสื่อทุกประเภท ดังที่ปรากฏอยูในกฎหมายไทยทุกวันนี้
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