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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๕ 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 

นิยามท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. สื่อ หมายถึง ชองทางและเครื่องมือในการสื่อสารผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อสื่อสาร

กับผูบริโภค สำหรับชองทางการส่ือสาร ไดแก สือ่มวลชน ส่ือชมุชน สือ่บคุคล สือ่กจิกรรม ส่ือกลางแจง ส่ือ ณ จุดขาย 

สื่อเฉพาะกิจ รวมถึงสื่อออนไลน (digital media/social network/mobile media) และอ่ืน ๆ สวนเครื่องมือ

ในการสื่อสาร ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมกฬีา ดนตรี หรือกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ตลอดจนการตลาดทางตรง ชองทางและเครื่องมือ

เหลานี้มีหนวยงานที่เกี่ยวของกำกบัดูแล อาท ิ องคกรภาครฐัทีม่หีนาทีก่ำกบัดแูลสือ่ตามกฎหมาย องคกรวชิาชพีสื่อ 

องคกรวิชาชีพประชาสัมพันธ องคกรวิชาชีพโฆษณา องคกรวิชาชีพการตลาด ฯลฯ รวมทั้งผูประกอบการส่ือ

ทั้งผูผลิตเนื้อหา ผูวางแผนการเผยแพร และผูใหบริการเนื้อหา 

 ๒. การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งมีการ

วางแผนทั้งเน้ือหาและวิธกีารส่ือสารอยางเปนระบบ ผานชองทางและเคร่ืองมือการส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อให

เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเยาวชน เพื่อสรางกระแสการรับรู การจดจำตราสินคาและช่ือองคกร 

เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ สรางแรงจูงใจในการบริโภคหรือซื้อสินคา และเพื่อสรางความภักดีตอตราสินคาและองคกร 

 

สถานการณ 
 ๓. ขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวา สื่อและเทคโนโลยีเขามาครอบงำชีวิตเด็กและเยาวชนไทยมากขึ้น 

และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป สภาพการณดังกลาวสงผลใหสื่อมีอิทธิพลตอการเผยแพรแนวคิด ความเช่ือ พฤติกรรม 

และการกระทำตาง ๆ ในสังคมบริโภคนิยม โดยเฉพาะการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดที่กลายเปนเครื่องมือ

ชิ้นสำคัญในการกระตุนและกำหนดแบบแผนการบริโภคสินคาตาง ๆ ของคนในสังคม [๑] 

 ๔. การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเปนชองทางที่สำคัญในการขยายขนาดของตลาดผลิตภัณฑยาสูบ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะการกระตุนความอยากรูอยากลอง ความตั้งใจที่จะบริโภคและการตัดสินใจซื้อ 

รวมถึงทัศนคติวาการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องปกติของสังคม งานวิจัยหลายช้ิน

ไดนำมาสูขอสรุปที่เปนไปไดในเชิงทฤษฎีวา การโฆษณาและการสือ่สารการตลาดเพิม่โอกาสในการเร่ิมตนสบูหรือด่ืม 

ในกลุมเยาวชนหนาใหม และเพิ่มปริมาณการบริโภคในกลุมเยาวชนที่สูบหรือดื่มอยูแลว ทั้งนี้ ยิ่งสะสมการรับรู

การโฆษณาและการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาที่ยาวนานข้ึนก็มีแนวโนมที่

จะดื่มหรือสูบมากขึ้น 
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 ๕. ขอมูลทางวิชาการแสดงใหเห็นวาเด็กและเยาวชนไทยคือ เปาหมายทางการตลาดในการขาย

ผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้เพราะกลุมธุรกิจยาสูบตองการผูบริโภครายใหม ๆ ทดแทนผูบริโภค

หนาเกาหรือทดแทนผูใหญที่เลิกสูบบุหรี่หรือผูสูบบุหรี่ที่เสียชีวิตไปแลว [๒] เชนเดียวกับกลุมเปาหมายหลักของ

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคือ ผูบริโภคในวัยหนุมสาว เนื่องจากเปนกลุมที่มีปริมาณการบริโภคสูงกวากลุมอายุอื่น 

จนเปนแหลงสรางผลกำไรสำคญัและผลประโยชนจากการดื่มในระยะยาว [๓] นอกจากน้ีมีขอมูลวา เนื่องดวย

จำนวนผูสูบบุหรี่และผูดื่มแอลกอฮอลในประเทศพัฒนาแลวลดลง สงผลใหกลุมเปาหมายที่สำคัญทางการตลาดของ

กลุมธุรกิจยาสูบและแอลกอฮอลกลายเปนผูบริโภคในกลุมประเทศโลกที่สามแทน 

 ๖. การศึกษาและติดตามงบโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชในสื่อตาง ๆ ของศูนยวิจัยปญหา

สุรา (ศวส.) สะทอนวา งบประมาณโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยทุกสื่อไดลดลงอยางมีนัยสำคัญ

หลังจากมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ จากปละ ๒,๑๘๗ ลานบาท เหลือ ๑,๖๐๐ 

ลานบาท แตในการลดลงของงบประมาณโฆษณาผานสือ่มวลชนนัน้ กลบัพบวาใชงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในสื่อดิจิตอล 

[๔]  โดยในป ๒๕๕๕ กลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชเงินโฆษณาผานสื่อดิจิตอลเปนจำนวนถึง ๑๔๕ ลานบาท 

และคาดการณวาจะมีการใชงบประมาณผานสื่อนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ [๕]  

 ๗. งบประมาณการโฆษณาและการสงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบในประเทศไทยในแตละปมีการเพิ่ม

งบประมาณโฆษณาทางออมมากขึ้น กลาวคือ ในระหวางป ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๕ เพิ่มจาก ๑๕๕ ลานบาท เปน ๔๒๖ 

ลานบาท [๖] ซึ่งจำนวนงบประมาณโฆษณามูลคามหาศาลน้ีไมเพียงสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพและสังคม

ทั้งในทางตรงและทางออมในปริมาณมหาศาลเทานั้น หากองคการอนามัยโลกไดรายงานวา [๗] เพราะการใช

กลยุทธการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของกลุมธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้เองที่ยังทำใหมีการ

ระบาดของปญหาจากการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง 

 ๘. ปรากฏการณสำคัญในระยะเวลาท่ีผานมา คือ การใชสื่อออนไลนเพื่อโฆษณาทางตรงกับกลุมเด็กและ

เยาวชน ผลการวิจัยพบวา มีการเปดเว็บไซตจำหนายบุหรี่ผานอินเทอรเน็ตที่เปรียบไดกับการเปดตูบุหรี่โชวสินคา

บุหรี่ผานทางออนไลนจำนวนมาก ทำใหผูขายบุหรี่ไดโฆษณาสินคาและซ้ือขายงายขึ้น [๘] ในขณะที่ผลิตภัณฑ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมกีารใชสือ่ออนไลนในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ เพ่ือใหสามารถสรางปฏิสมัพันธกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

โดยไมมีขอจำกัดทั้งมิติดานเวลาและสถานที่ [๙] 

 ๙. ในชวงเวลาที่ผานมา ยังพบความจงใจใหตราสินคาและช่ือองคกรผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลปรากฏอยูในส่ือมวลชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน ดวยการทำกิจกรรม บริจาคส่ิงของหรือทุน

สนับสนุนกิจกรรมดานดนตร ีกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ และมักอางวาเปนองคกรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรับผิดชอบ

ตอสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility)๑ แตในความจริงแลว เปนเพียงการใชกลยุทธในการเปน

ผูอุปถัมภรายการ (Sponsorship) เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการพบเห็น ไดยิน และจดจำตราสินคาผลิตภัณฑยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและช่ือองคกรเทานั้น  

๑ อางความหมายการเปนองคกรธุรกิจท่ีดำเนินการโดยรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามประกาศ

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๖๐๐๐ – ๒๔๔๓ 

(รายละเอียดในภาคผนวก ๑) 
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 ๑๐. กลุมธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังจงใจใชสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพเปนเครื่องมือ

ในการเรียกรอง คัดคาน หรือยับยั้งขอเสนอเชิงนโยบายของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ตัวอยางเชน การซื้อพื้นที่

สื่อหนังสือพิมพเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนระบบภาษีสรรพสามิตสุรา [๑๐] หรือการพาสื่อมวลชนไป

เยี่ยมชมการทำไรยาสูบ และการซื้อหนาหนังสือพิมพเสนอผลดีของการทำไรยาสูบเพื่อสรางความชอบธรรมให

ชาวไรยาสูบออกมาคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม เปนตน 

 ๑๑. ในประเทศออสเตรเลียและประเทศบราซิลมีการศึกษาเพื่อประเมินผลการกำกับดูแลตัวเอง (self-

regulation) ของส่ือในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แตพบวาไมไดผล เนื่องจากพบการโฆษณาท่ีละเมิด

แนวทางปฏิบัติ อีกทั้งไมมีการดำเนินการลงโทษใด ๆ จากการละเมิดนั้น [๑๑] ในกรณีของประเทศไทย องคกร

วิชาชีพสื่อในปจจุบันก็ไมสามารถกำกับดูแลกันเองได เพราะมีปญหาจริยธรรมมากขึ้น แมจะมีความพยายามของ

สื่อมวลชนในการพฒันาจรยิธรรมของตนเอง แตการมอีงคกรสือ่เพ่ิมจำนวนมากข้ึนไดนำไปสูปญหาจากผูประกอบการ

และผูปฏิบัติ ประกอบกับการไมมีเกณฑดานจริยธรรมที่ชัดเจน การดำเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม และการบิดเบือน

ขอเท็จจริง กรณีสื่อที่เปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพก็ไมสามารถควบคุมกันเองได กระบวนการตรวจสอบมักไมคอย

เครงครัด และยังมีระบบพรรคพวก ระบบอุปถัมภ และความเกรงใจระหวางสื่อดวยกัน [๑๒] อยางไรก็ตาม มีความ

จำเปนที่ตองจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อใหเกิดขึ้น ถึงแมการกำกับดูแลตัวเอง (self-regulation) ของสื่อ

จะไมไดผล แตก็สามารถใชวิธีการกำกับดูแลรวม (co-regulation) ตลอดจนการแสดงออกวาจะไมพึ่งพิงกลุมธุรกิจ

ที่ผลิตสินคาทีส่รางผลกระทบตอสขุภาพของสือ่มวลชน ดงัเชน การตดัสนิใจของประธานกรรมการ บรษิทั อมรินทร

พร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จำกัด ที่จะไมรับโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในนิตยสารของเครืออมรินทร [๑๓] ก็ถือ

เปนรูปธรรมที่ควรผลักดันสนับสนุนใหเกิดมากขึ้น 

 ๑๒. อยางไรก็ตาม ขอมูลทางวิชาการแสดงใหเห็นวา มีความพยายามในการรวมมือกันขององคกรพัฒนา

เอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในการรณรงค วิจัยและจัดทำเอกสารวิชาการ การเฝาระวัง การ

เปดโปงและใหขอมูลขาวสารแกสาธารณะ ตลอดจนการทำความเขาใจกับกลุมองคกรวิชาชีพสื่อในประเด็นการ

สรางสรรคผลงานการโฆษณาและส่ือสารการตลาดภายใตนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แตความยากลำบาก

ในการดำเนินงานยังคงเกิดขึ้น เนื่องดวยกลุมธุรกิจยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความพยายามโฆษณาและ

สื่อสารการตลาดตราสินคาหรือผลิตภัณฑในทุกโอกาสและทุกชองทาง 

 ๑๓. กลาวไดวา อันตรายที่สงผลกระทบตอสุขภาวะและความเปนอยูของสังคมโดยรวมซึ่งเกิดจาก

ผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือเปนปญหาที่เรียกวา “โรคที่ระบาดโดยมีอุตสาหกรรมเปนพาหะ” 

(industrial epidemic) [๑๔] หมายถึง ปญหานี้ไมไดแพรขยายตามธรรมชาติ แตเปนผลพวงจากการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาด โดยมีสื่อมวลชนเปนชองทางและเครื่องมือในการสื่อสารผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเพื่อสื่อสารกับกลุมเยาวชนผูบริโภค ดังนั้น การกำกับดูแลการทำงานของส่ือ รวมทั้งองคกรวิชาชีพสื่อ 

และผูประกอบกิจการสื่อ จึงมีจุดมุงหมายสำคัญเพื่อคุมครองผูบริโภคและลดการกระทำใด ๆ ท่ีจะละเมิด

สิทธิผูบริโภค โดยเฉพาะกับสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาวะของปจเจกและสังคม 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๗๔

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
๑๔. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยมีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใหความสำคัญกับการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุม

บริบทการด่ืม และการควบคุมการโฆษณา [๑๕]  มาตรการที่เปนเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาด คือ หมวด ๔ เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมาตรา ๓๐ เปนมาตรการปองกัน

การสงเสริมการขาย เชน หามขายโดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย หามขายโดยวิธีการให

หรือในลักษณะของการแจก แถม หรือแลกเปลี่ยน เพื่อจูงใจใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการกำหนด

เงื่อนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือทางออม และมาตรา ๓๒ เปนมาตรการปองกันการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่ออวดอางสรรพคุณ

หรือชักจูงใจใหดื่มโดยตรงหรือโดยออม อยางไรก็ตาม มาตรการน้ีมีอุปสรรคสำคัญอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง

กลยุทธและเทคนิคใหม ๆ ในการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งจากผูผลิตในประเทศและผูผลิตตางชาติ 

๑๕. การควบคุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับสากล พบวามีการใชมาตรการกำกับดูแลดาน

การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของภาครัฐ โดยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ เชน ประเภทของการสื่อสารการ

ตลาด ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชองทางในการออกอากาศ เวลาในการออกอากาศ หรือรูปแบบและ

เนื้อหาของโฆษณา [๑๖]  มาตรการทางกฎหมายในองคกรวิชาชีพสื่อ เชน กฎหมายดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนในประเทศบัลแกเรีย หามการสื่อสารการตลาดทั้งทางตรงและทางออมในผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ทุกประเภท [๑๗] ในกรณขีองการกำกบัดูแลรวมควบคูกบัการกำกบัดแูลกนัเองขององคกรวชิาชพี พบการดำเนินการ

เฉพาะในประเทศอังกฤษ โดยมีตัวอยางของแนวปฏิบัติ เชน ใหหลีกเลี่ยงการใชเพลงในโฆษณาที่อยูในความนิยม

ของกลุมเยาวชนอายุต่ำกวา ๑๘ ป เปนตน [๑๘] 

๑๖. การควบคมุผลติภณัฑยาสูบของประเทศไทยมีกฎหมายหลกั คอื พระราชบญัญตัคิวบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรการสำคัญในการจำกัดการโฆษณาและการสงเสริมการขายทุกรูปแบบตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง คือ มาตรา ๖-๗ เปนมาตรการควบคุมการสงเสริมการขาย การแลก การแจก การแถมให ของผลิตภัณฑ

ยาสูบหรือสิทธิอื่นใด สำหรับมาตรา ๘-๙ เปนมาตรการจำกัดการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดดวยการสราง

เคร่ืองหมายเปนตราสินคา การใชตราสินคากับตราสินคาอื่น และการใชตราสินคารวมกัน รวมถึงการโฆษณาแฝง 

อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาเร่ืองความรูความเขาใจของผูมีสวนเกี่ยวของในการบังคับใช ตรวจสอบ ควบคุม และ

เฝาระวัง อยางเทาถึงและอยางเทาทัน เนื่องจากการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบมีการ

ปรับรูปแบบและกลวิธีในการสื่อสารอยูเสมอ 

๑๗. ประเทศไทยไดรวมลงนามและใหสตัยาบนัในอนสุญัญาควบคุมการบริโภคยาสูบ FCTC (The WHO 

Framework Convention on Tobacco Control) ขององคการอนามัยโลก ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๙] อนุสัญญาฉบับนี้เปนเครื่องมือที่สำคัญในการตอตานการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ขามชาติและมีผลในการ

จัดการการสื่อสารการตลาดของกลุมอุตสาหกรรมยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาขอ ๑๓ ในการหามมิใหมีการโฆษณา

ผลิตภัณฑยาสูบ การสงเสริมการขาย การใหการสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบเต็มรูปแบบ (comprehensive ban)  

รวมถึงการหามโฆษณายาสูบขามพรมแดน [๒๐]  และขอ ๕.๓ ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการปองกัน

การแทรกแซงนโยบายโดยบริษัทบุหรี่ ระบุวา การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่จะสงผลเสียตอการควบคุม 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๗๕

ยาสูบ จึงกำหนดใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ประชาสมัพนัธใหทกุภาคสวนในสงัคมรูถงึวัตถุประสงคทีแ่ทจรงิในการทำ

กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบุหรี่ หามไมใหเจาหนาที่และหนวยงานรัฐรับหรือรวมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

บุหรี่ และหามบริษัทบุหรี่ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม  

 

ปญหาที่สำคัญ 
 ๑๘. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการปรับกลยุทธการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดวยวิธีการโฆษณาแฝง (Indirect advertising) ภาพผลิตภัณฑ ตราสินคา สัญลักษณและชื่อ

องคกร ผานการใหทุนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมดนตรี กีฬา และท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ เพ่ือใหเขาถึง

กลุมเยาวชนรุนใหม หรือการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดโดยใชสื่อออนไลนและสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียร 

พริตตี ้เปนตน [๒๑]  แสดงใหเหน็วา การดำเนนิกจิกรรมทีอ่างวาเปน CSR (Corporate Social Responsibility) นั้น 

เปนการใช CSR เพ่ือผลประโยชนทางธุรกจิขององคกรในการประชาสมัพนัธตราสนิคาและภาพพจนองคกรมากกวา 

การคำนึงถึงผลประโยชนตอสังคมอยางแทจริง 

 ๑๙. นับจากวันที่ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล (สคอ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

ไดฟองรองและดำเนินคดีกับผูประกอบการและรานคาที่กระทำการโฆษณาฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายเปน

จำนวนมาก เชน การใชปายไวนิล ตูไฟ ที่มีขอความหรือรูปภาพเชิญชวนใหดื่ม แตผูประกอบการก็ฟองรองไปยัง

ศาลรัฐธรรมนูญวา เปนการจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล [๒๒] ทำใหขั้นตอน

การพิจารณาสอบสวนยืดเยื้อยาวนาน และหากยังไมมีการตัดสินจนถึงขั้นเปนคดีแดง ผูประกอบการและรานคา

ตาง ๆ กย็งัสามารถทำการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดตอไป เทากบัเปนการเปดชองใหมีการโฆษณาและสื่อสาร

การตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางกวางขวางตอไป 

 ๒๐. กลไกการกำกับดูแลผานองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลส่ือ การโฆษณา และการ

สื่อสารการตลาด ยังคงเปนเรือ่งทัว่ ๆ ไป ไมลงลึกชัดเจน แมจะปรากฏในมาตรการขอ ๗๑ (๘) ตามธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดคุมครองผูบรโิภคทีใ่หเนนการปลกูฝงจรยิธรรมของการเปนสื่อมวลชนที่ดี 

และมีความรับผิดชอบตอการโฆษณาและการสงเสริมการขายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ท้ังยังไมมีมาตรการกำกับ

ดูแลเฉพาะผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน (ราง) หลักเกณฑกำกับเนื้อหารายการในวิทยุและ

โทรทัศนของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๗ บัญญัติลักษณะของรายการทีต่องหามไวอยางกวาง ๆ และเนนเฉพาะเร่ืองความมัน่คงของรัฐ ความสงบ

เรียบรอย ศีลธรรมอันดี ลามกอนาจารที่มีผลใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางราย

แรงเทานั้น [๒๓]  หรือพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒๕๕๐ เพื่อกำกับดูแลและ

ควบคุมการใชอินเทอรเน็ต ในสวนของการกำกับดูแลและปองปรามดานเนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมายกำหนด

ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลไวอยางคลุมเครือ เชน ขอมูลปลอม ขอมูลเท็จ ขอมูลอันเปนความผิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคง หรือมีลักษณะลามก [๒๔] ในกรณีของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย พบวามีจรรยาบรรณในเร่ือง

ของการโฆษณาโดยไมระบุแบรนด (UNBRAND ADVERTISING) วา การโฆษณาท่ีมีลักษณะดังกลาวเขาขายเปน

ความพยายามที่จะสรางใหประชาชนเขาใจผิดในสาระสำคัญ และขัดหรือเล่ียงตอกฎหมายดวยเจตนาอันเปนการ

ปฏิบัติละเมิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา แตยังคงจำกัดเฉพาะกลุมผลิตภัณฑอาหาร [๒๕] 
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แนวทางการแกไขปญหา 
 ๒๑. พัฒนาขอกำหนดจริยธรรม หรือ Code of Ethics (COE) และแนวทางปฏิบัติ หรือ Code of 

Conduct (COC) เพื่อเปนเครื่องมือกำกับดแูลกันเองขององคกรวิชาชีพ (self-regulation) ในการผลิตสื่อและ

การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควบคูกับกลไกการกำกับดแูลรวม (co-regulation) 

โดยองคกรภาครัฐที่มีอำนาจหนาที่รวมกับองคกรวิชาชีพสื่อ เพื่อใหการกำกับดูแลสื่อมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ

สื่อสารและสรางสรรคงาน สามารถคุมครองประชาชนได ทั้งนี้ จะตองครอบคลุมตามกฎหมายและชองวางทาง

กฎหมายของผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล พรอมกำหนดบทลงโทษทางสังคมหรืออื่น ๆ หากพบวามี

การฝาฝน 

 ๒๒. พัฒนาศักยภาพผูบริโภคเพื่อเสริมสรางความรูเทาทันสื่อและทักษะการเฝาระวังการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาด ทั้งการใชตราสินคาและการใชชื่อบริษัทของผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

 ๒๓. สนับสนุนระบบเฝาระวังการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลขององคกรวิชาชีพสื่อ สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน และโดยเฉพาะ

ในขั้นตอนการรองเรียนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการดำเนินการทางกฎหมาย  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๖ 
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๕ การกำกับดูแลส่ือและการ

สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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