
วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 

 

556 

 

ปญหาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด 
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ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ** 

บทคัดยอ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดบังคับใชมานานกวา 10 ปแลว จงึ

ถึงเวลาที่จะตองมีการปรับปรุง เพ่ือใหมีความทนัสมัยเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบนั จากการทบทวน

งานวรรณกรรมการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดกับการบังคับใชกฎหมาย

ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนี้ พบวา ควรปรับแกไขกฎหมายใหม ดังนี้ 1. การกําหนดหามโฆษณาโดย

สิ้นเชิงหรือในทุกรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงในกฎหมายแมบท 2. บัญญัติเพ่ิมหามสื่อสารการตลาดเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลบนสือ่ทางอินเตอรเน็ตที่มีกลุมเปาหมายเปนเยาวชนอยางเด็ดขาด 3. ใหปรบัปรุงแกไขมาตรา 

32 วรรค 3 โดยบัญญัติใหครอบคลุมชองวางของการโฆษณา ที่มีแหลงที่มาจากตางประเทศมาพิจารณา

ประกอบดวย เพ่ืออดุชองวางทีผู่ประกอบธุรกิจอาศัยทาํการโฆษณาที่ฝาฝนเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล 4.  เสนอใหมีการปรับปรุงแกไขมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยใหแบงโทษระหวางบคุคลธรรมดากับผูประกอบธุรกิจแยกออกจากกนั 

โดยอัตราโทษปรับของผูประกอบการใหสูงกวาเดิมและเพ่ิมมาตรการในการลงโทษโดยการพักใบอนญุาตผู

ประกอบธุรกิจที่ทาํการโฆษณาฝาฝนกฎหมาย  
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บทนํา 

มาตรการในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมุงเนนการควบคุมกิจกรรม 

ของธุรกิจแอลกอฮอลซ่ึงเปนภาคธุรกิจท่ีไดประโยชนจากการจําหนายสินคา ท่ีมีผลกระทบตอสังคม

อยางรุนแรงในวงกวาง มิใหภาคธุรกิจดังกลาวดําเนินการจูงใจประชาชน ใหด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

ประชาชนไทยประมาณรอยละ 30 เทานั้นท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมสุรา มาตรการในพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ 2551 จึงไมไดสงผลกระทบกับประชาชนสวนใหญกวารอยละ 70 ท่ีไมได

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล แตมุงเนนท่ีจะปกปองประชาชนสวนนี้ ซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของ

ประเทศจากผลกระทบของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมเพียงกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผลกระทบตางๆ 

โดยตรงตอของตัวผูด่ืมเทานั้น แตยังสงผลกระทบเชิงลบดานอ่ืนๆ ตอไปถึงบุคคลและสังคมท่ีอยูรอบ

ขางตัวผูด่ืมท้ังโดยตรงและโดยออมอีกดวย ในทางวิชาการมีการเรียกผลกระทบในมิติเหลา นี้วา 

“ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอลตอผูอ่ืน (ภัยเหลามือสอง)” (Alcohol’s harm to others) ไป

จนถึงเปนคนแปลกหนาท่ีไมรูจักกับผูด่ืม ดังนั้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึงตองเปนสินคาควบคุม ท้ัง

การผลิต การขาย การโฆษณาและการส่ือสารการตลาด ผลกระทบจากด่ืมสุราของผูอ่ืน (อรทัย วลี

วงศ, 2562: 99) ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ในการควบคุมนั้นภาครัฐไดดําเนินการถูกตองแลว  

ประเด็นสําคัญท่ีมีการพูดกันมากก็คือ ปญหาของการตีความคําวา “โฆษณา” จนเปน

เร่ืองราวขอแกไขกฎหมายนี้ แตผูเขียนกลับเห็นตรงกันขามกับฝายธุรกิจ เพราะวาถือวา คําวา 

“โฆษณา” มีการความหมายและนัยครบถวน กลาวคือ การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชน

เห็น ไดยินหรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการส่ือสาร

การตลาด และ คําวา “การส่ือสารการตลาด” หมายความวา การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขายสินคา บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร 

การสงเสริมการขายการแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาด

แบบตรง 

เนื่องจาก มีการเรียกรองจากบรรดาผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลขอใหตัด

คําวา “การส่ือสารการตลาด” ออกไปจากพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

หากพิจารณา จะเห็นไดวา เปาหมายของการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดไมแตกตางกัน คือเพ่ิม

ยอดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล อยางไรก็ดี ลองมาพิจารณาคําศัพทของการใชคํา 2 คํานี้  โดยท่ัวไป 

คําวา “โฆษณา” ท่ีตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของคําวา

โฆษณาไววา “โฆษณา หมายถึง เผยแพร ขอความออกไปยังสาธารณะปาวรองปาวประกาศการ
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กระทําไมวาวิธีใดๆใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคาเชนโฆษณาสินคา  

ในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหความหมายของคําวาโฆษณาคือ หมายรวมถึงการ

กระทํา ไมวาวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพ่ือประโยชนทางการคา  สวนคําวา “การ

ส่ือสารการตลาด” มาจาก 2 สวน คําวา การส่ือสาร และ คําวา การตลาด คําวา “การส่ือสาร” 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2530, น.825) ใหความหมายไววา การส่ือสาร 

หมายถึง การนําหนังสือขอความของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่ง การแสดงปฏิสัมพันธทางสังคม 

(Social interaction) ดวยการใชสัญลักษณและระบบสาร (message system) สวนคําวา 

“การตลาด” หมายถึง  กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาดการ

จําหนายสินคาหรือบริการ การวางแผน การจัดการ เพ่ือใหตอบสนองความตองการแกลูกค าใน

ปจจุบันและผูท่ีคาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต ดังนั้น เมื่อรวมกันเขาในคําของการส่ือสารการตลาด 

ในความหมายของคนท่ัวไป จึงหมายถึง การนําสงขอความ ( กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาดการจําหนายสินคาหรือบริการ การวางแผน การจัดการ 

เพ่ือใหตอบสนองความตองการแกลูกคาในปจจุบันและผูท่ีคาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต) ดวยการใช

สัญลักษณและระบบสาร ท้ังนี้ในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ใหนิยาม

ความหมายการส่ือสารการตลาดวา “การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขายสินคา บริการ หรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย 

การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง” จึงถือไดวา

การโฆษณาตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอลนั้นครอบคลุมแลว กลาวคือ “การ

กระทํา ไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา 

และใหหมายความรวมถึง การส่ือสารการตลาด” 

และคําวา "ขาย" หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน ให เพ่ือประโยชน

ในทางการคา เหตุท่ีตองรวมการแจก จาย แลกเปล่ียน ให เขากับคําวา ขาย ก็ดวยเหตุวา “การแจก 

จาย แลกเปล่ียน ให” เปนพฤติกรรมท่ีผูประกอบการคาหวังเพ่ิมยอดขายและกําไรมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง

รวมถึงการสรางภาพลักษณของย่ีหอหรือแบรนดสินคาซ่ึงเขาขายเพ่ือประโยชนทางการคาท้ัง ส้ิน 

หากผูกระทํามีเจตนาเพ่ือประโยชนในทางการคาก็ยอมถือไดวาเปนการโฆษณา โดยเฉพาะฝายธุรกิจ 

เคยดําเนินการใหเห็นอยางชัดเจนในอดีตท่ีผานมา  เชน “การขายเหลาพวงเบียร” การแจกคูปอง

เพ่ือแลกเปล่ียนสินคาและการบันเทิงและนําไปสูการขยายยอดขายในท่ีสุด  

ผูเขียนเห็นวา กฎหมายจําเปนตองรวมคําวา  “ส่ือสารการตลาด” เขาไปดวย เพราะทุก

รูปแบบไมวาจะเปนการขายจริง หรือแจก หรือให ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งของการตลาดเ พ่ือ
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ประโยชนในทางการคาท้ังส้ิน หากไมรวมคําวา “ส่ือสารการตลาด” เขา การทํางานของเจาหนาท่ี

บังคับใชกฎหมายจะย่ิงยากเขาไปอีก  

โดยหลักการพิจารณางายๆ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนสินคาท่ีตองควบคุม เพราะเปน

สินคาท่ีไมปกติ ในทุกประเทศก็มีหลักการควบคุมคลายๆ กันอยางนี้  หากจะมีการปรับแกไข 

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ผูเขียนเห็นวา ควรจะไมอนุญาตใหธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมแอลอฮอลโฆษณาโดยส้ินเชิงมากกวา ดวยวา ในโลกดิจิทัล การคาเสรี รัฐไทยจะไมสามารถ

ควบคุมการคาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดเลย บทบาทของบริษัทโฆษณาไดเปลี่ยนไป ถึงแมเปาหมาย

จะยังเหมือนเดิม คือ ทําใหไดรับผลท่ีคาดหวังมากท่ีสุด ขยายขอบเขตของกลุมเปาหมาย และทําผล

กําไรใหมากท่ีสุด บริษัทการตลาดทางส่ือสังคมในวันนี้ เก็บเก่ียวและรวบรวมขอมูลเพ่ือท่ีจะเอ้ือแก

กลยุทธตางๆ เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายผูบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดวยวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

มีการปฏิบัติมาอยางยาวนานในการจายคาจางสําหรับการโฆษณา ใหแกนักกีฬาและนักแสดงท่ีมี

ช่ือเสียงเพ่ือเปนผูนําเสนอผลิตภัณฑเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล รวมท้ังจายคาเปนผูอุปถัมภรายการและ

การโฆษณาแฝง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และนิทัศน ศิริโชติรัตน, 2564) 

การส่ือสารการตลาดเปนกลยุทธไปคูขนานกับการจัดกิจกรรมการตลาด (Event 

Marketing) มีจุดประสงคเพ่ือใหประชาชนรับรูวาบริษัทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกําลังจัดกิจกรรมอะไร

อยู  และโฆษณาใหคนไปรวมกิจกรรมใหมากท่ีสุดเพ่ือใหได เห็นตราสินคา กลยุทธการส่ือสาร

การตลาดมีการเปล่ียนแปลงมาก เนื่องมาจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน ทําใหเกิดชอง

ทางการติดตอส่ือสารหลากหลายรูปแบบตางจากกอนหนานั้นท่ีโฆษณาผานส่ือหลัก เชน โทรทัศน

วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ เทานั้น จากการสํารวจ พบวา กลยุทธการส่ือสารการตลาดมี

ดวยกัน 5 กลยุทธเดน ไดแก 1) การออกแบบผลิตภัณฑ และการออกแบบพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการขาย

เพ่ือทําใหสินคาท่ีจําหนายมีความโดดเดนกวาคูแขง 2) กลยุทธการใชส่ือนอกบาน ไดแก ปายโฆษณา 

ปายไฟในสถานบันเทิง 3) กลยุทธการใช CSR สรางคุณคาความเปนขาว โดยทํากิจกรรมในรูปของ

กิจกรรมเพ่ือสังคมและนํามาเผยแพรผานส่ือ โดยท่ีมีการวางแผนซ้ือส่ือไวแลว และเนนการ

ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรและแบรนดสินคาเปนหลัก 4) กลยุทธการใชใบหนาคน (power 

of face) เนื่องจากคนจะใหความไววางใจกับคนท่ีมอิีทธิพลทางความคิดใหเปนตัวดึงดูดใหคนอยาก

มีสวนรวมในตราสินคาโดยเฉพาะกลุมดารา นักรอง หรือเซเลบริต้ีตางๆ และ 5) กลยุทธการเช่ือม

ประสานผานส่ือออนไลน (digital engagement) โดยใชชองทางส่ือสารออนไลนในการสราง

ปฏิสัมพันธกับลูกคา สรางกระแสสินคา การสรางการรับรูตราสินคาการประชาสัมพันธกิจกร รม
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ตางๆ รวมท้ังการสรางความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ (brand loyalty) ซ่ึงส่ือออนไลนจะมีการใชมาก

ข้ึนโดยผานเนื้อหา (Content) ท่ีปรับใหเขากับกลุมลูกคา (นิษฐา หรุนเกษม, 2556)  

กลยุทธท่ีมีพลวัตมากท่ีสุดขางตน คือ กลยุทธการเช่ือมประสานผานส่ือออนไลน โดย

พบวามีการใชวิธีการท่ีหลากหลายสามารถจําแนกออกมาเปนประเภทตามเนื้อหาท่ีตองการส่ือสาร

หลักๆ ได 4 ประเภท ไดแก 1) กลยุทธการส่ือสารการตลาดดานผลิตภัณฑ (product) มีการนําเสนอ

ใหเห็นถึงความแตกตางของผลิตภัณฑของตนเองวาแตกตางกับคูแขงขันอ่ืนอยางไร ไมวาจะเปนเร่ือง

ตนกําเนิดของสุรา  กระบวนการผลิต  และวัตถุดิบ รสชาติ สูตร ขนาดการบรรจุ ตลอดจนบรรจุ

ภัณฑ คุณภาพของกระบวนการผลิต 2) กลยุทธการส่ือสารการตลาดดานราคา (price) กลยุทธนี้ใช

เครือขายสังคม เพ่ือใหขอมูลการลดราคาพิเศษของผลิตภัณฑในสถานบันเทิง หรือการโปรโมท

แคมเปญ การจัดชวงลดราคาพิเศษคูกับกิจกรรมในเครือขายสังคมออนไลน 3) กลยุทธการส่ือสาร

การตลาดดานสถานท่ี โดยรวมมือกับรานอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร เพ่ือนําเสนอพ้ืนท่ีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลรวมท้ังการนําเสนอพ้ืนท่ีการด่ืมในบานดวย 4) กลยุทธการส่ือสารการตลาดดานการ

สงเสริมการขาย (promotion) เนนหนักไปท่ีการส่ือสารกิจกรรมท่ีธุรกิจไดดําเนินการจัดข้ึน หรือ

เปนผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการ  ไดแก กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา การจัดประกวดควบคูไป

ดวย การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายจึงมีท้ังการลด แลก แจก แถม การชิงโชคตางๆ ผานเครือขาย

สังคม (ณัฐวิภา สินสุวรรณ, 2556) 

สําหรับเนื้อหาสาระใน Facebook ซ่ึง ส่ือกับผูบริโภคนั้นไดสรางความคลุมเครือ

ระหวางโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกับความรูรอบตัวท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรมการด่ืมซ่ึงชองทาง

สําหรับวัยรุนหรือคนรุนใหมคือการใช ส่ือบนระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้น การโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลผานเครือขายสังคมออนไลนจึงมีผลตอการรับรูและการคาดหวังตอการด่ืม ซ่ึงมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในการด่ืมของวัยรุนนั่นเอง (ปยรัตน ปนล้ี, 2555) 

หลังออกประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีการปรับเปล่ียนกลยุทธการตลาดและวิธีการส่ือสารตลอดมา เมื่อถูก

หามการโฆษณาผลิตภัณฑ (product advertising) แตในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 อนุญาตใหโฆษณาแนวรับผิดชอบสังคม ทําใหการส่ือสารในยุคแรก หลังการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติมีแนวทางเปนโฆษณาแบบรับผิดชอบตอสังคม  (CSR) ทุกแบรนดและ

แตกยอดการส่ือสารแนว CSR มาเปนการโฆษณาแบบหวังดี (  goodwill advertising) โดยการ

นําเอาความหมายเชิงวัฒนธรรมในลักษณะของ “คําท่ัวไป” (generic name) ท่ีใชในชีวิตประจาํวัน 

เขามาใชในวงการโฆษณามากข้ึน โดยเฉพาะการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือใหเกิดการโยงเขา
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กับความหมายของแบรนดสินคา เชน คําวา สบม. หรือ กาวตอไป เพ่ือนใหกันไดเกินรอย เปนตน 

คําเหลานี้จะถูกเผยแพรผานส่ือโฆษณาหลักๆ ท้ังในโทรทัศน วิทยุ หนาส่ือส่ิงพิมพ หรือแมแตปาย

โฆษณากลางแจงท่ีเปนส่ือเกาท่ีคุนเคยกันอยูแลว เพ่ือส่ือสารกับกลุมเปาหมาย ย่ิงเมื่อผนวกเขากับ

การนําเอากิจกรรมเพ่ือสังคม คือ โฆษณาท่ีนําเสนอในเร่ืองดีๆ คนดี สังคมดี สังคมมนี้ําใจ สุภาพบุรุษ 

รักส่ิงแวดลอม ฯลฯ ภาพลักษณเชิงบวกเพ่ือสรางความเขาใจกับกลุมเปาหมาย เชน เด็ก เยาวชน 

วัยรุน  

ศรีรัช ลอยสมุทร (2561: 6) ช้ีวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใชการตอกยํ้ามายาคติ

ด้ังเดิมท่ีอยูคูสังคมไทย คือ ด่ืมเพ่ือผูกมิตร ด่ืมเพ่ิมมิตร ด่ืมไปคุยไปจะไดเพ่ือนกลับมา และความ

สนิทสนมเกิดในวงด่ืมในเวลาตอมา นอกจากนี้มกีารตลาดแนวผจญภัย (adventure marketing) ซ่ึง

มาพรอมกับการชิงโชคลุนรางวัล ไดเดินทางผจญภัยไปกับแบรนดนั้นๆ รวมท้ังการตลาดแนววาบ

หวิว (sexy marketing) ท่ีตอยอดมาจากการประกวดสาวเซ็กซ่ี กลยุทธการตลาดดนตรีท่ีแฝงมาใน

รูปแบบตางๆ เชน คอนเสิรต เบียร ปารต้ี มินิคอนเสิรตในรานเหลารอบสถานศึกษา ลานเบียร+

ดนตรีและงานเฟสติวัลดนตรีกลางแจง รวมไปถึงกลยุทธการตลาดกีฬา (sports marketing) ท่ีถูกใช

มาตลอดและไดผลดีมากกับนักด่ืมและเยาวชนไทย  

ดวยวา การโฆษณามีอิทธิพลตอผูบริโภค เพราะสรางการรับรูในตัวสินคาหรือบริ การ 

พรอมกับโนมนาวใหตัดสินใจซ้ือ การส่ือสารการตลาดในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพ่ือแสดง

สินคาสงเสริมการขาย สงเสริมภาพลักษณ ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร จัดหรือสนับสนุนใหมี

การจัดกิจกรรมพิเศษ และทําการตลาดแบบตรง หรือ “การตลาดเชิง กิจกรรม” ท่ีดึง ดูด

กลุม เปาหมายใหเขามามีประสบการณรวมกับสินคา การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผาน 

โดยเฉพาะคอนเสิรตท่ีธุรกิจแอลกอฮอลใหการสนับสนุนรวมถึงงานเทศกาล อยางเชน เทศกาลปใหม 

และสงกรานต นอกจากจะสรางการรับรูตอตัวสินคาสูงแลว ยังสงผลใหเกิดความอยากซ้ือ และอยาก

ด่ืมในสัดสวนท่ีสูงมาก (สมสมร ชิตตระการ, 2562) อันจะเปนการชวยเพ่ิมยอดขาย โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงกลุมผูเยาว จึงเห็นไดวา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพยายามใชทุกรูปแบบในการส่ือสารออกไป 

แตมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและการส่ื อสาร

การตลาดในปจจุบันไมสามารถควบคุมได พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

ท่ีมีอยูไมสามารถควบคุมการโฆษณาไดอยางท่ัวถึง การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมโฆษณา

เคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล ผานการสงเสริมสรางภาพลักษณตางๆ เชน การอุปถัมภรายการ การ

รับผิดชอบตอสังคม และโดยเฉพาะการโฆษณาผานอินเทอรเน็ต ยังไมไดมีการบัญญัติไวเปนการ

เฉพาะ ทําใหผูประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลพยายามหาชองวาง ของกฎหมายมาทําการโฆษณา
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สินคาของตน เพ่ือทําใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เพ่ือจะทํา

ใหผูบริโภค ลดแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

การฝาฝนกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาถึงการดําเนินงานเฝาระวังการละเมดิกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

นับต้ังแต ป พ.ศ. 2559 -2562 มา มีการรับเร่ืองรองเรียนทางชองทางตางๆ รวมท้ังส้ิน 2,172 เร่ือง 

พบวา ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ท่ีมีการรองเรียนสูงสุด 

คือ การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตามมาตรา 32 รองลงมาคือ การขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดย

วิธีการหรือ ลักษณะแจก แถมใหฯ และ พบวา เกิดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 37 เร่ือง 

รองลงมาคือ จังหวัดขอนแกน จํานวน 28 เ ร่ือง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 25 เร่ือง 

จังหวัดพังงา จํานวน 18 เร่ือง และจังหวัดราชบุรี นนทบุรี นครศรีธรรมราช และชลบุรี จังหวัดละ 

14 เร่ือง ตามลําดับ (พงศธร ชาติพิทักษ 2562; 176) 

จากการรับเร่ืองรองเรียนเห็นไดวา การฝาฝนโฆษณามีสถิติสูงสุด ลองมาพิจาณาดูวา 

การทําการส่ือสารการตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีอะไรบาง การโฆษณาท่ีผานเทศกาลและงาน

บุญประเพณี มาในหลากหลายรูปแบบ ไดแก   

การเปนผูอุปถัมภรายการ (sponsorship) โดยธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทําการส่ือสาร

การตลาดผานเทศกาล งานบุญประเพณี และงานตางๆ เพราะการเปน sponsorship สามารถทํา

ตลาดรูปแบบอ่ืนๆไดอีกมาก ไมวาจะเปนการโฆษณา การส่ือสารการตลาด การขาย การทําขาว 

ประชาสัมพันธ (PR)  หรือเขามารวมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน 

งานเทศกาลงานบุญตางๆ  ตัวอยาง เชน เปนผูอุปถัมภสปอนเซอรงานแขงเรือ การแสดงช่ือตรา

สินคาสามารถแสดงไดผานส่ิงตางๆ เหลานี้ เชน  ช่ือเรือ เส้ือผา ฝพาย อุปกรณการแขง ปายขาง

สนาม ฯลฯ 

การขายตรง การเปน sponsor หรือ co-sponsor งานเทศกาลงานบุญตางๆ มักพบการ

ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย่ีหอท่ีเปน sponsor ในงานนั้นๆ 

ลานเบียร การเปดลานเบียรเปนส่ิงท่ีพบเห็นในทุกเทศกาลและงานบุญประเพณี โดยเชา

พ้ืนท่ีในงานหรือใกลเคียงกับงาน นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบขาย นอกจากการขายตรง ยังพบการ

ลักลอบขายในทุกกรณีตามงานประเพณีตางๆ ท้ังเรขาย แอบขาย นําเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเขามา

ขายในรูปแบบตางๆ เชน ใสถังน้ําด่ืมเขามาขาย เปนตน ย่ิงกวานั้น งานวิจัยของศรีรัช ลอยสมุทร 
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(2558) ช้ีวา ลานเบียร มีผลตอการเปล่ียน/ตอกยํ้าคานิยม คือเร่ืองการด่ืมในท่ีสาธารณะ คานิยมการ

ด่ืมเคลาเสียงดนตรี และทําใหเยาวชนกลายเปน supporter ของลานเบียร คัดคานมาตรการควบคุม

ลานเบียร 

เทศกาลอาหารและงานบุญ เทศกาลของดีประจําจังหวัด ฯลฯ กลยุทธนี้เปนกลยุทธแฝง 

โดยธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจะจัดงานประเภทเทศกาลอาหาร ถนนคนเดิน เทศกาลของดีประจาํ

จังหวัด คาราวาน เรขายสินคา ฯลฯ โดยเชาพ้ืนท่ีเปดบูธขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การส่ือสารตรา

สินคาพบวา มีการปรับรูปแบบการส่ือสารไปตามเทศกาล เชน ถาเปนเทศกาลสงกรานต การส่ือ

สารตราสินคาจะอยูในรูปของซองกันน้ํา ปนฉีดน้ํา เส้ือ หมวก รถแห รม บูธ ฯลฯ ท่ีแสดงช่ือสินคา 

ถาเปนงานแขงเรือการส่ือสารตราสินคาจะอยูในรูปของเส้ือ พัด ปาย ฯลฯ ถาเปนงานบ้ังไฟ การส่ือ

สารตราสินคาจะอยูในรูปของการจัดเวที รถแห ฯลฯ เปนตน 

ศรีรัช ลอยสมุทร (2558) ไดศึกษา พบวา สถานการณเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในประเทศ

ไทยมีลักษณะเปนพหุลักษณ เปนเครือขายท่ีมีเสนเลือดมากมายมาหลอเล้ียง มีท้ังแรงผลัก แรงเรา 

และแรงดึงดูดผูด่ืมท้ังหนาใหมและหนาเกาอยูตลอดเวลา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใชกลยุทธนาํใน

ทุกเทศกาลคือการตลาดดนตรีท้ังในรูปแบบคอนเสิรต และลานเบียร การศึกษาพบวา การแทรกแซง

จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพ่ือใหยอดจําหนายเพ่ิมข้ึน โดยเปนผูสนับสนุนหลักของเทศกาล 

(sponsorship) และการสรางความรวมมือกับหนวยงานทองถ่ิน สรางพ้ืนท่ีเปดสําหรับเยาวชน เชน 

โซนอาหาร โซนครอบครัวและเด็ก โดยพ้ืนท่ีเหลานี้จะถูกจัดไวเปนสวนหนึ่งของลานเบียรห รือ

คอนเสิรต ทําการส่ือสาร 3 รูปแบบหลักๆ คือ 1) โฆษณาออนไลน กอนถึงเทศกาล 2) โฆษณาในส่ือ

กลางแจง (outdoor media) ในพ้ืนท่ีจัดงาน และ 3) ส่ือบุคคล เชน พริตต้ีเบียร เปนตน 

ในการศึกษาระยะยาว 21 งานของศูนยวิจัยปญหาสุรา (2564) พบขอมูลตรงกันวา การ

เห็น ไดยิน รับรูโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีอิทธิพลตอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในเด็กและ

เยาวชนอยางชัดเจน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุ 11-17 ปท่ีได รับส่ือโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลมีโอกาสในการเร่ิมตนด่ืมในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากไดรับส่ือนั้น  และเยาวชนท่ีไดรับ

ส่ือโฆษณาแอลกอฮอลจะมีโอกาสท่ีจะกลายเปนคนด่ืมหนักหรือด่ืมแบบเส่ียงมากกวาเยาวชนท่ีไมได

รับส่ือโฆษณา 1.38 - 2.15 เทา ผานกลไกการรับรู ความช่ืนชอบและจําได จนเกิดความต้ังใจท่ีจะ

ซ้ือ/ด่ืม โดยอิทธิพลตอการด่ืมสอดคลองกับย่ีหอท่ีโฆษณา และยังสงผลสะสมตอการด่ืมเมื่อเยาวชน

โตข้ึนเปนผูใหญอีกดวย   

 

 



วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 

 

564 

 

ปญหาทางกฎหมายและการบังคับใช  

ปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย ในดานการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 การท่ีจะทําใหการควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีประสิทธิภาพไดนั้น มีปจจัยท่ีตองรวมพิจารณารวมกันหลายปจจัย (สมชาย 

ปลุกใจราษฎร, 2556) ดังนี้   

ปญหาความชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ ซ่ึงตองมีบทบัญญัติหรือ

นโยบายในการควบคุมการโฆษณาท่ีชัดเจน เชน ประเทศไทย ประกาศ นโยบายเปนแหลงทองเท่ียว 

การท่ีนโยบายของรัฐ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีอํานาจเหนือและเปนผูตรากฎหมายออกมา

บังคับเอง แตกลับไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีตราข้ึน เชน การตราพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอล พ.ศ 2551 เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมใหมีการเขาถึงโดยงาย 

แตรัฐกลับมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียว หรือในบทบัญญัติมาตรา 32 ในการ

กําหนดหามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล แตยังเปดโอกาสใหผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

สามารถทําการโฆษณาได ถาเปนการโฆษณาในลักษณะท่ีใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรค

สังคม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบางรายใชชองวางนี้ ในการ

กระทําผิดได 

ปญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการควบคุมโฆษณา เคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอลตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ ไมไดมี

บทบัญญัติท่ีบังคับใหผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีจะทําการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

นําส่ือโฆษณา รวมท้ังส่ือสารการตลาด นําส่ือมาใหกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตรวจสอบ

กอน ซ่ึงตางจากกฎหมายท่ีมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล พ.ศ 2551 มาบังคับใช 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 10 มาตรา 88 และพระราชบัญญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 

41 ซ่ึงมีมาตรการท่ีบังคับใหผูประกอบธุรกิจกระทําการโฆษณา ตองนําโฆษณาใหคณะกรรมการหรือ

ผูอนุญาตพิจารณาตรวจสอบ จึงจะสามารถเผยแพรโฆษณานั้นออกไปได นอกจากนี้ยังมรีาชบัญญติั

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ท่ีใหสิทธิผูประกอบธุรกิจท่ีเกรงวาโฆษณาของ

ตนจะเปนโฆษณาท่ีฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคนี้ ก็ไดให

สิทธ์ิผูประกอบธุรกิจรายนั้นนําโฆษณาของตนไปใหคณะกรรมการวาดวยโฆษณาพิจารณาตรวจสอบ

กอนได  ขณะท่ีพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนกฎหมายท่ีบัญญัติมาตรการในการ

ควบคุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไวเปนการเฉพาะ แตในบทบัญญัติมาตรา 32 ซ่ึงเปนบทบัญญติั

นี้ ใหมี เนื้อหาในการควบคุมโฆษณากับไมไดบัญญัติเนื้อหาเ ก่ียวของกับการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอลไว ไมวาจะเปนการบังคับย่ืนตรวจหรือใหสิทธิผูประกอบการย่ืนตรวจสอบโฆษณากอน

เผยแพรสูผูบริโภค ทําใหผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสามารถทําการเผยแพรส่ือโฆษณา

โดยไมตองผานกระบวนการตรวจสอบใดๆ กอนท้ังส้ิน (อดิศร เข็มทิศ, 2560) 

นอกจากนี้  ปญหาเก่ียวกับมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผาน

ส่ืออินเทอรเน็ต เนื่องจากผูบริโภคสามารถเขาถึงส่ืออินเทอรเน็ตไดงายโดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริโภค

ยังไมบรรลุนิติภาวะไมวาจะเปนเด็กหรือผูเยาวซ่ึงยังขาดวิจารณญาณในการรับส่ือ เมื่อไดรับส่ือ

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอาจทําใหขาดการย้ังคิด ทําใหรับคานิยมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

เขามาไดงาย แรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึงมาตรการท่ีจะควบคุมการโฆษณา เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลผานส่ืออินเทอรเน็ตนั้น ไมไดมีการบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มีเพียงมาตรการควบคุมการ

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข การแสดงภาพลักษณ

เพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ส่ือสารการตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล มีเพียงแตการ

ควบคุมการโฆษณา ผานส่ือทางกิจการโทรทัศนการฉายภาพ ภาพยนตร วิดีทัศน และการแสดงภาพ 

ท่ีมีการจํากัดชวงเวลาท่ีสามารถใหทําการโฆษณาได กลาวคือชวงเวลา 22.00 น.ถึง 5:00 น. แตภาพ

ทางอินเตอรเน็ต และส่ือทางสังคม ( social media)  ไมได กําหนดควบคุมใดๆ ในการส่ือสาร

การตลาด 

เห็นไดวาการโฆษณาผานส่ืออินเทอรเน็ตในปจจุบันผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลนั้น ไดมีการโฆษณาอยางโจงแจงโดยไมคํานึงถึงชวงเวลาพรอมยังไมมีคําเตือนตางๆ ดวย 

จึงสงผลกระทบตอผูบริโภคอยางมากโดยเฉพาะผูบริโภคท่ีเปนเยาวชน ทําใหเยาวชนไดรับส่ือ

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนั้น ซ่ึง เกิดความอยากรูอยากลอง จนกลายเปนผู ด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลหนาใหม ประกอบกับประเทศไทยไมไดมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผานส่ืออินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะ ทําใหผูประกอบธุรกิจอาศัยชองวาง จาก

การท่ีมาตรการ ในการควบคุมยังควบคุมไมถึง ทําการฝาฝนเจตนารมยของกฎหมายท่ีตองการไมให

ผูบริโภคโดยเฉพาะผูเยาว เกิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

ปญหาเก่ียวกับชองวางของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ในการควบคุม

การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผานส่ืออินเทอรเน็ต การโฆษณาผานส่ืออินเทอรเน็ตโดย ตัวผู

ประกอบธุรกิจเปนผูท่ีทําการโฆษณาเอง หรือมีตัวแทนของผูประกอบธุรกิจเปนผูจัดการในการ

โฆษณา ไมวาจะเปนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลประเภทเหลาเบียร ส่ืออินเตอรเน็ตนี่เอง ท่ีผูบริโภคเขาถึง

ไดอยางงายและรวดเร็ว เนื่องจากเปนชีวิตประจําวันของผูบริโภคสวนใหญท่ีใชส่ืออินเทอรเน็ต การ

โฆษณาท่ีฝาฝนกฎหมาย ท้ังๆท่ีตัวบทกฎหมายก็ไดบัญญัติหามไวอยางชัดเจน หามมิใหโฆษณา
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหปรากฏ ในรูปแบบลักษณะหรือภาพใดๆท่ีสามารถส่ือใหเห็น มีทําใหเขาใจได

วา เปนภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือภาพบรรจุภัณฑของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ประเด็นปญหา

เหลานี้เกิดข้ึนเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 32 วรรคสามบัญญัติวา บทบัญญัติใดในวรรคหนึ่งและสอง

มีใหใช บังคับกับการโฆษณาท่ีมีตนกําเนิดนอกราชอาณาจักร หมายความวาการโฆษณาจากนอก

ราชอาณาจักร จึงไดรับการยกเวน ไมผิดตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง สาเหตุท่ีกฎหมายให

ขอยกเวนเพราะในความจริง รายการท่ีถายทอดสดจากตางประเทศนั้น หากมีการโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลรวมอยูดวย เปนการยากท่ีจะทําการตัดตอหรือสามารถทําการ Sensor ได ในขณะการ

ถายทอดนั้น เกิดข้ึนจากเหตุการณจริง ในเวลาท่ีกําลังถายทอดเหตุการณนั้นอยู  และไมไดมี

วัตถุประสงคท่ีจะทําการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนการเฉพาะ กฎหมายจึงใหมีการยกเวน 

แตผูประกอบธุรกิจในปจจุบัน อาศัยชองวางของมาตรา 32 วรรค 3 นี้ทําการโฆษณา 

เคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอลผานส่ืออินเทอรเน็ต โดยทําการโพสตโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เชน 

Facebook จากตางประเทศ ซ่ึงเมื่อทําการตรวจสอบรหัสตัวเลขของส่ือนั้น IP Address จะพบวามี

แหลงท่ีมาการโพสตขอความจากตางประเทศจึงทําใหไดรับการยกเวนตามวรรค 3 ท้ังท่ีผูประกอบ

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีทําการโฆษณานั้น มีเจตนาตองการจะโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและ

เพ่ิมยอดขายในราชอาณาจักร 

ปญหาเก่ียวกับบทลงโทษผูฝาฝนมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มาตรการในการลงโทษผูฝาฝนมาตรานี้ ซ่ึงไดบัญญัติไวในมาตรา 43 โดยวัด

แรกระบุไววา ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ กลาวคืออัตราโทษนี้ไดมกีารบังคับใชมาต้ังแตป 2551 จนถึงปจจุบัน ใชสําหรับผูฝาฝน

มาตรา 32 ทุกคน โดยไมไดมีการแบงแยกวา บุคคลท่ีกระทําการฝาฝนบทบัญญัตินั้นจะเปนผู

ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล หรือผูบุคคลมีช่ือเสียงหรือบุคคลอ่ืนใด 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดูโทษตามมาตรา 43 แลว เห็นวาอัตราโทษสําหรับการฝาฝนการ

โฆษณานี้  ยังอยูในอัตราท่ีนอยเกินไป โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล เนื่องจากปจจุบันการลงทุนในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผานส่ืออินเทอรเน็ต ใช

ตนทุนในการโฆษณานอย แตกระแสการตอบรับสูง ตางจากในอดีตท่ีการโฆษณาแตละคร้ังทาง

โทรทัศน เพ่ือใหผูบริโภคจํานวนมากไดรับส่ือโฆษณานั้น ซ่ึงตัวผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

นั้น จะตองซ้ือชวงเวลาโฆษณาโดยใชเงินลงทุนจํานวนมาก ดังนั้นตนทุนในการโฆษณา ตํ่ายอมทําให 

ผูประกอบเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสามารถโฆษณาไดมากข้ึน และในการโฆษณาแตละคร้ัง ก็สามารถ

กระตุน การขาย แมวาจะเปนการฝาฝนกฎหมาย แตผลตอบรับจากการโฆษณา กอใหเกิดรายรับท่ี
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สูงกวาการฝาฝนกฎหมาย และโทษท่ีกําหนดโทษไวตํ่ามาก ผูกระทําผิดจึงไมกลัวบทลงโทษท่ีจะ

ไดรับ 

ดวยวาการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบันยังมีชองวางทางกฎหมายอ ยูมาก 

ประกอบกับการบังคับใชกฎหมาย การตีความมาตรา 32 เร่ืองการควบคุมโฆษณา  การบังคับใช

กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ย่ิงกวานั้น 

บุคลากรสาธารณสุขไมมีความเช่ียวชาญในการเฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย กาวตอไปตองมีการ

ปรับแกไขกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มีความจําเปนตองเพ่ิมความเขมแข็ง  

และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมากข้ึน (นิพนธ ชินานนทเวช, 2561)  นอกจากนี้ ผูบังคับใช

กฎหมายตองบังคับใชกฎหมายบนพ้ืนฐานตามหลักกฎหมายอยางเขมงวดเพ่ือใหมาตรการควบคุม

การโฆษณาเกิดประสิทธิภาพ เปนตน  

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

หลังจากท่ีมีพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ.2551 กลยุทธทาง

การตลาดมีการพัฒนาไปอยางมาก และมีการแขงขันกันอยางรุนแรง มีการใชงบประมาณดาน

การตลาด การจัดกิจกรรม การโฆษณาประชาสัมพันธอยางมหาศาล เพ่ือสรางลูกคากลุมใหมและ

รักษากลุมลูกคาเดิมไวโดยในชวงนี้มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอยางมาก (ชัยพร เซียนพานิช 2557) 

นั่นคือการเกิดข้ึนของพระราชบัญญัติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ท่ีออกมาโดยมีวัตถุประสงค

หลักเพ่ือ (1) ตองการลดปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของประชากรโดยรวมและปองกันการ

เพ่ิมข้ึนของผูด่ืมแอลกอฮอล และ (2) ลดอันตรายจากการด่ืม เชน อุบัติเหตุความรุนแรง และสุขภาพ 

โดยมีการหามขายในสถานท่ีตางๆ ไดแก วัดหรือสถานท่ีปฎิบัติธรรม สถานพยาบาล สถานท่ีราชการ 

สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สถานีบริการเช้ือเพลิง รวมไปถึงการหามจําหนายแกบุคคลท่ีอายุ

ตํ่ากวา 20 ป และยังรวมไปถึงการหามแจก แถมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอีกดวย รวมถึงการหาม

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมาย ทําใหการโฆษณาผานหนาโทรทัศนท่ีเปน

พ้ืนท่ีการนําเสนอผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมาตลอด ไมสามารถกระทําไดโดยตรง แตการ

ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธนี้ไดถูกพลิกแพลงกลยุทธการตลาด แมวาปจจุบันจะเห็นไมมกีาร

โฆษณาบนโทรทัศนวิทยุ (โดยตรง) แลวก็ตาม แตก็ยังพบเห็นการโฆษณาในสวนอ่ืนๆ อยู เชน ปาย

โฆษณา ปายแบนเนอรตามรานอาหาร  การจัดบูธ การจัดกิจกรรมคอนเสิรต หรือการจัดกีฬาท่ีมตีรา

สินคาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยูในการจัดงาน กลยุทธการตลาดหลัก คือ (1) กิจกรรมการตลาด 
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และ (2) การส่ือสารการตลาดมีบทบาทมากในการสรางตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตลอด 10 ป

ท่ีผานมา 

ในตางประเทศบงช้ีวาประเด็นสําคัญในการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

สําหรับสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ และ คุมครองสิทธิมนุษยชน เฉพาะควบคุมการโฆษณา

และการตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  แตมาตรการการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ในประเทศไทยนั้นยังไมเพียงพอเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคทางดานสาธารณสุข และการโฆษณาเปน

ปญหา อุปสรรค ในการบังคับใชมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ีผานมา ในประเทศไทยจะ

ไมสามารถควบคุมปญหาท่ีเกิดจากการด่ืมและผลท่ีตามจากการด่ืมไดอยางมีประสิทธิผล หากไม

ปรับเปล่ียนการควบคุมไปเปน “มาตรการหามโฆษณาโดยส้ินเชิง” (Total Alcohol Advertising 

Ban) (นิทัศน ศิริโชติรัตน และ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558) ในทางตรงกันขาม หากปรับลดความ

เขมขนของมาตรการจะกอใหเกิดผลเสียท่ีตามมาอยางมากมาย 

ดวยวาพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ไดบังคับใชมานานกวา 

10 ปแลว จึงถึงเวลาท่ีจะตองมีการปรับปรุง เพ่ือใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน จากการทบทวนงานวรรณกรรมการศึกษาเก่ียวกับปญหาการโฆษณากับการส่ือสาร

การตลาดและการบังคับใชกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนี้ เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

กฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล มขีอเสนอแนวทางในการแกไขมาตรการ

ทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผานส่ืออินเตอรเน็ตดังนี้ 

1. การกําหนดชวงเวลาในการเผยแพรโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ดังนั้น เพ่ือเปนการ

ควบคุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลควรออกกฎหมาย กําหนดหามการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหมี

ความชัดเจน โดยการกําหนดหามโฆษณาโดยส้ินเชิงหรือในทุกรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมงในกฎหมาย

แมบท โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ท้ัง ส้ิน เหมือนกับการรณรงคหามโฆษณาบุหร่ีโดยส้ินเชิงท่ีทํา

ความสําเร็จมาแลว  

2. ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไมไดลดการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล แมจะมี

กฎหมายหาม ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลยังพยายามใชวิธีการส่ือสารการตลาด ดังนั้น ควรกําหนด 

หามโฆษณาโดยส้ินเชิง แมจะออกมาในภาพการส่ือสารการตลาด หรือ CSR ก็ไมอนญุาต และ

กําหนดหามโฆษณาส่ือการการตลาดไวในกฎหมายแมบท เชนเดียวกับการหามขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลและหามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานท่ีหามตางๆ ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 27 

และ 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ 2551 หรือกําหนดหามโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในทุกสถานท่ี โดยไมมขีอยกเวนใดๆ ท้ังส้ิน 
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3. เนื่องจากประเทศไทยไมไดมีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุมการโฆษณาห รือ

ส่ือสารการตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผานส่ืออินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะ ทําใหผูประกอบการอาศัย

ชองวางจากมาตรการทางกฎหมายท่ียังควบคุมไมถึง ทําการโฆษณาอันเปนการฝาฝนเจตนารมณ

ของกฎหมาย ท่ีตองการคุมครองผูบริโภคโดยเฉพาะผู เยาว เ กิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ตัวอยางในประเทศฝร่ังเศส มาตรา L.3323-2 แหงประมวลกฎหมายสาธารณสุขของ

สาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีบัญญัติหามมใิหโฆษณา หรือ ส่ือสารการตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบนส่ือทาง

อินเตอรเน็ต ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเยาวชนอยางเด็ดขาด มาบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จะทําใหมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

4. เนื่องจากมีชองวางทางกฎหมายท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทําการ

โฆษณาเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล ดวยใจชองวางของบทบัญญัติของมาตรา 32 วรรค 3 แหง

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจาก

ตางประเทศ เพ่ือใหเขาขอยกเวนของกฎหมายซ่ึงโดยแทจริงและมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางกระตุน

ยอดขาย ดังนั้นจึงมีขอเสนอ ใหปรับปรุงแกไขมาตรา 32 วรรค 3 โดยบัญญัติใหครอบคลุมชองวาง

ของการโฆษณา ท่ีมีแหลงท่ีมาจากตางประเทศมาพิจารณาประกอบดวย เพ่ืออุดชองวางท่ีผูประกอบ

ธุรกิจอาศัยทําการโฆษณาท่ีฝาฝนเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

5 . เนื่องจากอัตราโทษท่ีบังคับใชอยูนั้นไมสามารถทําใหผูประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลยําเกรง ตอการกระทําการฝาฝนกฎหมาย จึงเสนอใหมกีารปรับปรุงแกไขมาตรา 43 แหง

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยใหแบงโทษระหวางบุคคลธรรมดากับผู

ประกอบธุรกิจแยกออกจากกัน โดยอัตราโทษปรับของผูประกอบการท่ีสูงกวาเดิมหลายเทา ใหอัตรา

โทษมีประสิทธิภาพความนาเกรงขามและเพ่ิมมาตรการในการลงโทษโดยการพักใบอนุญาตผู

ประกอบธุรกิจท่ีทําการโฆษณาฝาฝนกฎหมาย เพ่ือเปนมาตรการเชิงปองปรามไมใหผูเสียหายกลาท่ี

จะกระทําการโฆษณาท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย สวนโทษ สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีฝาฝนมาตรา 32 

นั้นผูวิจัยเห็นวาอัตราโทษท่ีมีอยูเดิมนั้นมคีวามเหมาะสมอยูแลว 
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