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บทคดัย่อ 
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ โดยในปี พ.ศ. 2522 ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก คร้ังที่ 32 ได้มีมติ

เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกน ามาตรการที่ เหมาะสมมาใช้ในการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในประชากร และพัฒนาแผนงานโครงการด้านป้องกันที่เข้มแขง็ ซ่ึงรวมทั้งการให้

ข้อมูลความรู้ ตลอดจนการออกกฎหมายที่เหมาะสม มีประสทิธผิลในการสนับสนุนการด าเนินการ

ที่มีผลต่อการผลิตและการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้ึน โดยเป็นกฎหมายที่ก  าหนดมาตรการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการควบคุมฉลากและบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมสถานที่ขายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมวัน

และเวลาขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมอายุและอาการของผู้ซ้ือเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ มาตรการควบคุมลักษณะและวิธกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และมาตรการควบคุม

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งน้ี เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ตลอดจนช่วยป้องกนัเดก็และเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงมีบัญญัติไว้ในมาตรา 32 เพียงมาตราเดียว แม้มีการตรากฎหมายล าดับ

รอง ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือประกอบการ

โฆษณาหรือประชาสมัพันธเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เร่ือง รูปแบบของข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 แต่มาตรการ

ที่ก  าหนดข้ึนมาน้ันถูกน าไปใช้กบัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ ซ่ึงผลจากการบังคับใช้

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตร์มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
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กฎหมายที่ผ่านมาพบว่า มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ก  าหนดข้ึนมีความไม่

ชัดเจน อกีทั้งยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ดังจะเหน็ได้จากการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ยังคงมีปรากฏตามสื่อต่าง ๆ การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะ

แอบแฝง การให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ทางอ้อม ดังน้ัน ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์  เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ มีความชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงสอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 

บทน า 
 วัฒนธรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีควบคู่กับมนุษยชาติมาเป็นเวลาช้านาน     

ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด หรืออยู่ในสังคมใดกมั็กจะมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ ความคุ้นชินดังกล่าวท าให้เกิดความรู้สึกว่าการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ถือเป็นเร่ืองปกติ แม้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย        

ยาเสพติดให้โทษ แต่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กไ็ม่ใช่สินค้าธรรมดาเฉกเช่นสินค้าปกติทั่วไป ซ่ึงผล

จากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย เช่น อุบัติเหตุ 

อาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น นอกจากน้ียังส่งต่อสุขภาพของผู้บริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกว่า 60 

โรค ได้แก่ กลุ่มโรคที่เกดิจากแอลกอฮอล์โดยตรง เช่น โรคจิตจากสรุา โรคติดสรุา โรคตับแขง็จาก

สุรา เป็นต้น กลุ่มโรคที่ได้รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร 

มะเรง็ตับ มะเรง็เต้านม เป็นต้น และกลุ่มผลกระทบต่อสขุภาพแบบฉับพลัน เช่น อุบัติเหตุ การฆ่า

ตัวตาย ความรุนแรงและการท าร้าย เป็นต้น 

 ผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีแนวคิดใน

การก าหนดนโยบายเพ่ือควบคุมปัญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยเป็น

นโยบายเพ่ือควบคุมปัญหาในเบ้ืองต้นซ่ึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน ปี พ.ศ. 2544 

เร่ิมมีแนวคิดในการก าหนดนโยบายควบคุมปัญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือประโยชน์ด้าน

สขุภาพของประชาชนและสังคมโดยรวม มีการออกกฎหมาย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ หลาย

มาตรการในระยะเวลาอนัสั้น ได้แก่  

 (1) มาตรการควบคุมการโฆษณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 

เห็นชอบในการก าหนดห้ามมิให้มีการเผยแพร่สปอตโฆษณาเคร่ืองด่ืมที่ มี ส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์หรือสปอตโฆษณาของบริษัทผู้ผลิต ห้ามการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 

รวมทั้งการแสดงเคร่ืองหมายการค้า ช่ือผลิตภัณฑ์ ช่ือบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนการกล่าวถึงผู้สนับสนุนรายการ และห้าม

แพร่ภาพโฆษณาทุกรูปแบบในรายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศทางวิทยุและ
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โทรทัศน์ ในช่วงเวลา 05.00 – 22.00 น. และให้โฆษณาได้เฉพาะภาพลักษณ์ของบริษัทหรือ

กจิการ โดยห้ามการโฆษณาในลักษณะชักชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์โดย

เดด็ขาด ในช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น. และก าหนดให้การโฆษณาป้ายกลางแจ้งต้องระบุค า

เตือน   

 (2) มาตรการควบคุมการเข้าถึงและหาซ้ือ โดยมีการจ ากัดอายุผู้ซ้ือและดื่มสุราไม่ให้ต ่า

กว่า 18 ปีไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546  รวมถึงก าหนดห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและศาสนสถานตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 

 (3) มาตรการรณรงค์ โดยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 275) พ.ศ. 

2546 ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

ก าหนดให้มีข้อความค าเตือนต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 อย่างไรกต็าม มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเพียงพอ เน่ืองจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังคงก่อให้เกิด

ปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ

ของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเดก็และ

เยาวชนมิให้เข้าถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขึ้น 

 

มาตรการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดมาตรการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไว้หลายมาตรการ ได้แก่ 

 1. มาตรการควบคุมบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความค าเตือนของเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ 

 ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เร่ือง หลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับฉลากของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ฉลากและ

บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้

ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งน้ี ไม่ว่าข้อความดังกล่าวน้ันจะเป็น

ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการ

ส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สนิค้าหรือบริการ และจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เชิญชวนให้บริโภคหรือ

อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เช่น ข้อความที่ท  าให้เกิดทัศนคติว่าจะท าให้ประสบความส าเรจ็ในทางสังคมหรือทางเพศหรือท า

ให้สมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น ข้อความหรือภาพที่มีนักกีฬา ข้อความหรือภาพที่มีดารา ศิลปิน 

นักร้อง หรือนักแสดง ข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน เป็นต้น 
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 2. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

 ในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดสถานที่หรือ

บริเวณที่ห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไว้หลายแห่งด้วยกัน เช่น วัด สถานที่ราชการ สถานศึกษา 

สถานีบริการน า้มันเช้ือเพลิง เป็นต้น และได้มีการออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด

สถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายเคร่ืองด่ืมแลกอฮอล์เพ่ิมเติม เช่น สถานีขนส่ง ท่าเรือโดยสาร

สาธารณะ สถานีรถไฟ บนทาง เป็นต้น 

 3. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 โดยส่วนใหญ่กฎหมายได้ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้เป็น

สถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยเช่นเดียวกัน มีเพียงสถานที่หรือบริเวณ

ไม่กี่แห่งที่ก  าหนดห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ หอพัก บนทาง และมี

เพียงหน่ึงแห่งที่ก  าหนดให้เป็นสถานที่ห้ามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว คือ บน

ทางในขณะขับข่ีหรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ 

 4. มาตรการควบคุมวันและเวลาขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวันห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2558 ก าหนดห้ามขายเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ใน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายใน

อาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ในส่วนของเวลาขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น้ันมีก าหนดไว้ใน

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดวันห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 โดย

ก าหนดห้ามผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากต้ังแต่เวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 

14.00 นาฬิกา และต้ังแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ยกเว้นการขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และการขายในสถานบริการซ่ึงเป็นไปตาม

ก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  

 5. มาตรการควบคุมอายุและพฤติกรรมของผู้ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการก าหนด ห้ามขาย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กบับุคคล 2 ประเภท ดังต่อไปนี้  

 (1) บุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าย่ีสบิปีบริบูรณ์ 

 (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 

 6. มาตรการควบคุมลักษณะและวิธกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 ลักษณะและวิธกีารขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้  ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 (1) ใช้เคร่ืองขายอตัโนมัติ 

 (2) การเร่ขาย 

 (3) การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
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 (4) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค  

การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้น า 

หีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาแลกเปล่ียนหรือแลกซ้ือ 

 (5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปล่ียนกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือ

การให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะตัวอย่างของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการ

ก าหนดเง่ือนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

 (6) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่ รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

 7. มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

มาตรการควบคุมการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นประเทศไทย 

 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติ “ห้าม

มิให้ผู้ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อัน

เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม  

 การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้

กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ

สนิค้าหรือบรรจุภัณฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือสญัลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ันเท่าน้ัน ทั้งน้ีตามที่

ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก

ราชอาณาจักร” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวมีค านิยามที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 “โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเหน็ ได้ยินหรือทราบ

ข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด ทั้งน้ี หาก

เปรียบเทียบนิยามค าว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 กับกฎหมายอื่น ๆ จะพบว่ามีความแตกต่างกัน เน่ืองจากนิยามค าว่า “โฆษณา” ตาม

กฎหมายอื่น อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 หมายความถึงการกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเหน็ ได้ยิน

หรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าเท่าน้ัน ไม่ได้ให้หมายความรวมถึง “การสื่อสาร

การตลาด” นิยามค าว่าโฆษณาตามกฎหมายฉบับน้ีจึงมีความหมายกว้างกว่ากฎหมายฉบับอื่น   
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 “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การ

ส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาด

แบบตรง 

 และ “ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ 

แสง เสยีง เคร่ืองหมายหรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท  าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

ดังน้ัน การกระท าให้ปรากฏเคร่ืองหมายการค้า กถ็ือเป็นการกระท าให้ปรากฏข้อความ ซ่ึงหาก

ประชาชนทั่วไปได้เหน็เคร่ืองหมายการค้าแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายการค้าของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ และเป็นการกระท าไปเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า กอ็าจเข้าข่ายเป็นการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้เช่นเดียวกนั 

 ในส่วนของมาตรา 32 วรรคสอง ที่บัญญัติให้การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของผู้ผลิต

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องเป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง จึงได้มีการออกกฎกระทรวง

ก าหนดหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ เ พ่ือประกอบการโฆษณาหรือ

ประชาสมัพันธเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 ก าหนดค านิยามของค าว่า “ภาพสัญลักษณ์ของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า ภาพเคร่ืองหมายการค้าของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้จด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองหมายการค้า และ “ภาพสัญลักษณ์ของ

บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซ า้หรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงก าหนดว่าข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมจะต้องเป็น

ข้อมูลข่าวสารประเภทที่สื่อความหมายโดยมีการน าเสนอข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใด ๆ ที่เป็นความรู้

อย่างชัดเจนในลักษณะส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม หรือเป็นวิทยาการความรู้ที่สร้างค่านิยมที่ดี

ของสงัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสินค้าหรือ

บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากน้ี ยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์การแสดงภาพ

สัญลักษณ์ประกอบการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส าหรับสื่อแต่ละประเภท และก าหนดให้มี

การแสดงข้อความค าเตือนในขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพ

สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความค าเตือนให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประกาศก าหนด  

 ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ือง รูปแบบของ

ข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ

บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2557 โดยมีการก าหนดข้อความค าเตือน จ านวน         

3 ข้อความ ได้แก่ “สรุาเป็นเหตุก่อมะเรง็ได้” “สรุาเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้” และ “สุราเป็นเหตุ

ให้พิการได้” หากเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ หรือไวน์ ให้ใช้ค าดังกล่าวแทนค าว่า 
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“สรุา” เช่น “เบียร์ เป็นเหตุก่อมะเรง็ได้” เป็นต้น หากเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น อาท ิ

วิสกี้  บร่ันดี หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผสมส าเรจ็รูป ให้ใช้ค าว่า “สรุา” 

อย่างไรกต็าม หลังจากที่มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศ

ไทยดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้น้ันพบว่า มาตรการดังกล่าวมีความไม่ชัดเจน ทั้งในเร่ืองการใช้การ

ตีความกฎหมายที่มีความแตกต่างกนั ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ รวมถึง

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

ดังจะเหน็ได้จากการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ยังคงมีปรากฏให้เห็นกันอยู่ทั่วไป ซ่ึงหากมี

การศึกษามาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศต่าง ๆ จะสามารถน ามา

เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

 

มาตรการควบคุมการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องต่างประเทศ 

 1. ประเทศฝร่ังเศส 

 มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย

สาธารณสขุ  (Code de la sante′ publique) ซ่ึงถือเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการต่อสู้กับการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เกินสมควร โดยบัญญัติห้ามการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นกรณีตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงการโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธ์จะกระท าได้เฉพาะกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่การผลิตและจ าหน่ายไม่เป็นการ

ต้องห้ามตามกฎหมาย และสามารถกระท าได้เฉพาะสื่อตามประเภทและลักษณะที่กฎหมาย

ก าหนดเท่าน้ัน นอกจากน้ี ยังได้บัญญัติเน้ือหาหรือรายละเอียดที่จะสามารถระบุหรือใช้ในการ

โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือหาหรือรายละเอียดที่

เกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือรายละเอียดของผู้ประกอบการ อันถือเป็นการแนะน าหรือ

อธิบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าที่จะเป็นการโฆษณาเพ่ือจูงใจถึงสรรพคุณของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ รวมถึงการก าหนดห้ามการสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

โฆษณาหรือประชาสมัพันธไ์ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงได้ก าหนดขอบเขตและความหมายว่า

การด าเนินการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เช่นใดที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

โดยทางอ้อม 

 2. องักฤษ 

 ประมวลกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการขายและการตลาดแบบตรง (The 

British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing) มีการก าหนดประเภท

ของสื่อที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ก าหนดเน้ือหาของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่า

จะต้องไม่ชักจูงให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ที่ส าคัญจะต้องไม่พุ่งเป้าไปที่เด็กหรือ

เยาวชน 
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 3. ประเทศออสเตรเลีย 

 ในระดับเครือรัฐ การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภทต้องปฏบัิติตาม Australian 

Association of National Advertisers (AANA) Advertiser Code of Ethics เพ่ือควบคุมการ

โฆษณาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครอง

สังคม และมีความเป็นธรรมแก่คู่แข่งทางการค้า  นอกจากน้ี ยังมีประมวลหลักการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages Advertising Code) เพ่ือใช้ครอบคลุมการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อทุกประเภท รวมถึงการโฆษณาจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทาง

อินเตอร์เนต และหากเป็นการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์กจ็ะต้องอยู่ภายใต้

ประมวลทางปฏบัิติของการจ าหน่ายสินค้าทางโทรทศัน์ (Commercial Television Industry Code 

of Practice) อกีด้วย 

 ในระดับสหพันธรัฐ อาทิ มลรัฐนิวเซาท์เวลล์ มีการตรากฎหมายควบคุมการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages Advertising Prohibition Bill 2010) เพ่ือกระตุ้น

ให้มีการด าเนินชีวิตอย่างใส่ใจสุขภาพ กฎหมายดังกล่าวก าหนดห้ามการโฆษณาหรือการท า

กิจกรรมส่งเสริมการขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และลดสิ่งย่ัวยุที่จะท าให้ประชาชนหันมาบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

 4. ประเทศโปแลนด์ 

 กฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ Act on 

Upbringing in Sobriety and Counteracting Alcoholism มีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการ

โฆษณาและการให้การสนับสนุนของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ณ จุดขาย

จะต้องมีการปิดผนึกและมีข้อมูลเฉพาะช่ือของผู้ผลิตและชนิดของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่าน้ัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องแสดงให้เหน็อย่างชัดเจน ณ จุดขาย

และจุดบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งน้ี มีข้อยกเว้นให้มีการโฆษณาเบียร์ได้ แต่เน้ือหาของการ

โฆษณาจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ผลจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

พบว่ามีประเดน็ปัญหาทั้งในส่วนของบทบัญญัติที่ท  าให้มีการตีความกฎหมายแตกต่างกัน การ

ก าหนดกรอบของกฎหมายไว้อย่างกว้าง ๆ ท าให้เกิดปัญหาในการน ามาปฏบัิติ อีกทั้งยังมีช่องว่าง

ของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกระท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามอ าเภอใจ 

เช่น ไม่มีการก าหนดเน้ือหาที่จะน ามาใช้ในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน ไม่มีการ

ก าหนดคุณสมบัติของนักแสดงหรือพรีเซน็เตอร์ ไม่มีการก าหนดห้ามรับการสนับสนุนหรือการให้

ทุนอุปถัมภ์หรือก าหนดเง่ือนไขของการรับทุนดังกล่าวให้ชัดเจน ไม่มีการก าหนดห้ามการโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางอ้อม เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายในเร่ืองดังกล่าว
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เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ สมควรก าหนดเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนมาก

ย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 1. ให้ยกเลิกมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

ซ่ึงถูกปรับแก้ไขในช้ันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เน่ืองจากการบัญญัติกฎหมายเพียงมาตราเดียวย่อม

ไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีหลากหลายรูปแบบ  

 2. มีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายให้ชัดเจนย่ิงขึ้ น โดยก าหนด “ห้ามผู้ใดโฆษณา

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” และ “ห้ามผู้ใดแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อัน

เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” แยกออกจากกนั 

 3. ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นการถ่ายทอดสดหรือ

รายการสดจากต่างประเทศเทา่นั้น 

 4. มีการก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้ น โดยมีการก าหนด

เพ่ิมเติมในประเดน็ต่าง ๆ ดังน้ี 

     4.1 ก าหนดประเภทของสื่อให้ชัดเจน รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับสื่อแต่ละ

ประเภทให้เหมาะสม นอกจากน้ี ควรมีการก าหนดประเภทของสื่อที่จะน ามาใช้ในการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ โดยไม่ควรให้มีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสื่อที่มีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นเดก็และเยาวชน หรือสื่อที่เดก็และเยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น สื่อทางอินเตอร์เนต 

เป็นต้น มีการก าหนดห้ามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือนิตยสาร 

รวมถึงห้ามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางสื่อที่ปรากฏในทางสาธารณะ เช่น สื่อที่เป็นป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่ สื่อยานพาหนะ เป็นต้น 

     4.2 ก าหนดช่วงเวลาของการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสื่อแต่ละ

ประเภท เช่น สื่อโทรทศัน์ สื่อวิทยุกระจายเสยีง เป็นต้น    

    4.3 ก าหนดเน้ือหาของการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้ชัดเจน เช่น เน้ือหาของ

การโฆษณาจะต้องไม่ชักจูงให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่พุ่งเป้าไปที่เดก็และเยาวชน 

ไม่มีเน้ือหาที่ท  าให้เห็นว่าการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติของสังคม หรือท าให้

ประสบความส าเรจ็ในเร่ืองต่าง ๆ ไม่เช่ือมโยงกบักจิกรรมทางเพศ หรือท าให้เหน็ว่าเป็นที่ดึงดูดใจ

ของเพศตรงข้าม และไม่ท าให้เห็นว่าการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติของสังคม 

เป็นต้น 

    4.4 ก าหนดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยอาจเลือก

ก าหนดกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปนี้   

          4.4.1 ก าหนดห้ามการรับทุนอุปถัมภ์หรือรับการสนับสนุนจากธุรกิจเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ หรือ 
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          4.4.2 ก าหนดให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สามารถให้ทุนอุปถัมภ์หรือ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่จะต้องไม่น าไปโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม รวมถึงห้ามแจ้งการเป็นผู้สนับสนุนกจิกรรม 

     4.5 ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นนักแสดงในการโฆษณาเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ว่าไม่ควรมีบุคคลที่ มีอายุต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ปรากฏในการโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ดังกล่าว รวมถึงห้ามใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง เช่น ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง เป็นต้น  

     4.6  ก าหนดห้ามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางอ้อม ได้แก่ 

           4.6.1 ห้ามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้ช่ือ เคร่ืองหมาย 

ข้อความ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดกต็ามที่มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเคร่ืองหมายของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อนัจะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

           4.6.2 ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการที่มีช่ือ เคร่ืองหมาย 

ข้อความ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับ

เคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์  

   4.6.3 ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจใด ๆ ที่มีช่ือ เคร่ืองหมาย 

ข้อความ บรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดกต็ามที่เช่ือมโยงกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือผู้ผลิตหรือ           

ผู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
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