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บทคัดย่อ 
 

 การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีส าคญั ท่ีเป็นตวัท าใหย้อดขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสู์งข้ึนอย่างมาก   เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัท า
ใหก้ารโฆษณาเป็นไปอยา่งง่ายและใชง้บประมาณในการโฆษณาต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่การโฆษณา
ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจหันมาท าการตลาดโดยการโฆษณากนัมากข้ึน ซ่ึงการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์หล่าน้ีท าให้เกิดนกัด่ืมหนา้ใหม่ข้ึนมาเร่ือย ๆ และท าให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเขา้ใจผิด มองว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ืองปกติ สร้างทศันคติว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์ั้นเป็นท่ียอมรับของสงัคม แต่แทท่ี้จริงแลว้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเป็นตน้เหตุ
ใหเ้กิดอุบติัเหตุ ความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนเป็นเหตุใหเ้กิดอาชญากรรม 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตของประเทศไทย และ
ท าการศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของต่างประเทศอนัไดแ้ก่ สหภาพยโุรป กลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร เช่น ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์และสาธารณรัฐฝร่ังเศส กลุ่มประเทศท่ีใช้
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี เช่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพื่อน ามา
เปรียบเทียบมาตรการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า
มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องไทยในปัจจุบนั คือ พระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยงัมีช่องว่างให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กระท าการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการจะคุม้ครองผูบ้ริโภคได้ จึงท าให้เกิดปัญหาข้ึน 
ไดแ้ก่ กระบวนการตรวจสอบโฆษณาก่อนออกเผยแพร่ออกสู่ผูบ้ริโภค การควบคุมช่วงเวลาการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต ช่องว่างของกฎหมายท่ีท าให้ผูป้ระกอบการท า
การโฆษณาได ้รวมไปถึงมาตรการในการลงโทษผูซ่ึ้งฝ่าฝืนบทบญัญติั 
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 จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขดังน้ี (1) เพิ่ม
มาตรการทางกฎหมายมาบงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กราย จะตอ้งน าโฆษณา
ของตนให้คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตรวจสอบก่อนน าโฆษณาออกเผยแพร่สู่
สาธารณชน (2) เพิ่มมาตรการทางกฎหมายห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต 
(3) แกไ้ขปรับปรุงบทบญัญติัมาตรา 32 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2551โดยการน าร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดมี้การบญัญติัครอบคลุม
ช่องว่างของการโฆษณาท่ีมีแหล่งท่ีมาจากต่างประเทศมาพิจารณาประกอบ โดยการเพิ่มค าว่า เวน้
แต่การโฆษณานั้นมีวตัถุประสงคท่ี์จะน ามาโฆษณาในราชอาณาจกัร (4) แยกบทลงโทษระหว่าง
ผูป้ระกอบการกบับุคคลธรรมดา โดยก าหนดมาตรการการลงโทษในการพกัใบอนุญาต หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต ส าหรับผูฝ่้าฝืนซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย แลว้แต่กรณีท่ี
จะก าหนดลงไปในรายละเอียดในการกระท าความผิด และควรเพิ่มอตัราโทษปรับให้เขา้กบัสภาวะ
สงัคมเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อใหโ้ทษตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยูน้ี่เกิดความน่าเกรงขาม
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ABSTRACT 
 

 The alcohol advertising is an important marketing strategy that drives the beverage 
sales to be higher. Nowadays the technologies evolve rapidly, it makes the advertising becomes 
easier and also costs low budget, especially those on the internet which the entrepreneurs 
increasingly turn their marketing into this direction. Hence, these alcohol advertisements cause new 
drinkers to come up and lead consumers to be misunderstood that drinking alcohol is usual, creating 
an attitude that drinking alcohol is acceptable in the society. But in fact, it conducts the reasons for 
accidents, domestic violence and also crimes. 

 The objectives of this thesis are to study the Legal Measures for Consumer Protection 
in the Advertising of Alcoholic Beverages via Thailand's Internet Media and study relevant 
international laws, such as the European Union, countries that use written law systems are the 
Kingdom of Norway and the French Republic. The countries that use customary law systems, such 
as the United Kingdom and the United States of America, are compared the measures used to 
control alcohol advertising. The researcher find that measures to control alcohol advertising in 
Thailand is currently the Alcohol Control Act, BE 2008. There is still a gap in the laws for alcohol 
entrepreneurs to cause the problems against the will of the laws in protection consumers, such as 
the process in reviewing the ads before releasing them to consumers, the control of alcohol 
advertising time through the internet, the gaps in the laws allow entrepreneurs to advertise, 
including the measures of punishments those who violate the provisions. 
  Despite of the problems based on this study, the researcher suggested as follow: 
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 (1) Increase legal measures to enforce all alcohol business entrepreneurs must 
participate the inspection on their ads by the Alcohol Control Board prior to publication to the 
public. 

 (2) Increase legal measures to prohibit alcohol advertising through the Internet.  
 (3) Revise the provisions Section 32, 3rd paragraph of the Alcohol Beverage Control 

Act BE 2008 by adopting a draft Alcohol Control Act to cover the gaps of foreign-source 
advertising by adding the word, unless the advertisement is intended to be advertised in the 
Kingdom.  

 (4) Separate the penalties between entrepreneurs and individuals by designated 
penalties for suspension or revoke the license for the violator who is the entrepreneur legally 
registered as case by case according to the details in the offense and increasing the penalties should 
be adapted to current economic social conditions in order to make the penalties by the applicable 
law to be formidable. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เกิดข้ึนไดด้ว้ยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคล
ทั้งหลาย ซ่ึงขอกล่าวนามเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณดงัน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.อภิญญา เล่ือนฉวี 
ซ่ึงท่านไดใ้ห้ความกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์    รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ 
โชคเหมาะ และรองศาสตราจารยภ์าณินี กิจพ่อคา้ ซ่ึงท่านให้ความกรุณาร่วมแนะน า ให้ค  าปรึกษา
เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องแห่งเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จึงขอขอบพระคุณท่าน              
ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยพ์ินิจ ทิพยม์ณี ซ่ึงท่านไดใ้หค้วามกรุณารับ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านได้สละเวลาช่วยแนะน า ซักถาม ช้ีแนะแนวทาง ให้
แนวคิดในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งดา้นต ารา แหล่งขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้ ท าให้วิทยานิพนธ์มีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา ท่ีใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาทุนวิจยั ขอขอบคุณท่านอาจารยธี์รวุฒิ ทองทบั ซ่ึงได้
ให้ค  าแนะน า แนวทาง และเอกสารต ารา ขอขอบคุณท่านอาจารยทุ์กท่าน ขอขอบคุณบณัฑิตศึกษา 
สาขานิติศาสตร์ และขอบคุณเจา้หนา้ท่ีสาขานิติศาสตร์ทุกท่านซ่ึงต่างไดใ้หค้  าแนะน าและช่วยเหลือ
ผูว้ิจยั ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่นอ้งนกัศึกษา รุ่น 57 ท่ีคอยให้ก าลงัใจและช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาผูว้ิจยั
ตลอดมา 
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีเคารพรัก และนอ้งสาวของขา้พเจา้ 
ซ่ึงต่างไดส้นบัสนุนและใหก้ าลงัใจผูว้ิจยัตลอดมาจนวิทยานิพนธ์น้ีเสร็จสมบูรณ์  
 หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถก่อให้เกิดความรู้ และขอ้คิดท่ีมีประโยชน์อนัควรแก่
การศึกษาหรือปฏิบัติ ขอมอบความดีคร้ังน้ีด้วยความระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน 
ตลอดจนผูแ้ต่งหนังสือต าราทุกท่านซ่ึงผูว้ิจยัใชอ้า้งอิงในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และผูมี้พระคุณของ
ผูว้ิจยัทุกท่าน แต่หากมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องใด ๆ ผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 

                                                                                                                            อดิศร  เขม็ทิศ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในอดีตจะเห็นไดว้่าการเขา้ถึงตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นเป็นไปไดย้ากเพราะสมยัก่อน
การคา้ขายจะเป็นการซ้ือขายท่ีผูบ้ริโภคนั้นเจอตวัผูข้ายกบัสินคา้โดยตรง ซ่ึงส่วนมากการคา้ขายใน
สมยันั้นจะเป็นสินคา้ประเภทส่ิงของท่ีจ าเป็นในภูมิภาคของผูบ้ริโภคเหล่านั้นไม่มีหรือขาดแคลนจึง
มีความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหาจากพ่อคา้ต่างถ่ินท่ีเดินทางมาท าการคา้ ต่อมาเม่ือการคา้ขายนั้นไดมี้การ
ขยายตวัมากข้ึนจากการคา้เพียงภายในประเทศก็มีการติดต่อคา้ขายกับต่างประเทศท าให้ระบบ
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงผูบ้ริโภคเองก็มีโอกาสเข้าถึงสินค้ามากข้ึนแต่การท่ี
ผูป้ระกอบการจะขายสินคา้ไดม้ากเพียงใดนั้นย่อมมีปัจจยัหลกัคือการก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น
เป้าหมายหลกัและการโฆษณาสินคา้ของตนเองว่ามีสรรพคุณอย่างไร  ซ่ึงเทคโนโลยีในสมยัก่อน
นั้นยงัไม่เท่าเทียมปัจจุบนั ท่ีมีเพียงการติดใบประกาศโฆษณา การแจกใบปลิว กระทัง่เทคโนโลยไีด้
มีการพฒันามากข้ึนจึงมีการโฆษณาสินคา้ทางโทรทศัน์และมีการพฒันาการโฆษณาต่อมาเร่ือย ๆ 
จนถึงปัจจุบนั 
 จากสถิติบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 จะเห็นได้
วา่ผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณาในการด ารงชีวิตอยา่งมาก ถา้ส่ือเหล่านั้นน าไปในทิศทางท่ี
ไม่ดีกจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคในสงัคมนั้น ๆ มีความเป็นอยูใ่นการด ารงชีวิตท่ีแยล่ง รัฐจึงตอ้งหามาตรการ
ในการควบคุมส่ือเหล่าน้ีให้ครอบคลุมเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครองอย่างเต็มท่ี ในปี 2554 
ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 ยงัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีมีแนวโนม้ด่ืมสุราเพิ่มข้ึน 
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 พบว่าผูห้ญิงด่ืมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ10.8 ในปี 
2552 เป็นร้อยละ10.9 ในปี2554 และในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาพบว่าเด็กอายุ 15-19 ปี ด่ืมเป็นประจ า
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 70 ในขณะท่ีผูห้ญิงเขา้มาเป็นนกัด่ืมหนา้ใหม่มากข้ึนถึงร้อยละ 65 สาเหตุส าคญัมา
จากผลของการโฆษณา หรือการท าการตลาดของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ 
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ท่ีทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาลสร้างแรงจูงใจให้เด็กและผูห้ญิงเป็นนกัด่ืมเพิ่มมากข้ึน”1 จากผล
ส ารวจจะเห็นไดว้่าการชมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั
การรับรู้ของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะเยาวชนเม่ือไดรั้บสารโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากคร้ังและ
บ่อยคร้ัง ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการอยากทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ปัจจุบนัส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของมนุษยอ์ยา่งมากไม่ว่าเพศชาย
หรือเพศหญิง และไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม ซ่ึงต่างก็ใช้การส่ือสารผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) ยูทูบ (Youtube)  การโฆษณาบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คก็มีผลท่ีดีคือ ตวัผูป้ระกอบการ
สามารถเสนอขายหรือท าการตลาดสินคา้ของตนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตวัผูบ้ริโภคเองท่ี
สามารถเขา้ถึงสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้ายข้ึน ท าใหก้ลไกการตลาดเคล่ือนไหวไปอยา่งรวดเร็วยอ่มส่งผล
ดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ผลเสียกย็อ่มมีเช่นกนัเพราะการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าใหผู้บ้ริโภค
หันมาด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือจูงใจให้ผูบ้ริโภคอยากท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชนท่ียงัขาดการใชว้ิจารณญาณในการรับส่ือ เม่ือไดรั้บส่ือท่ี
สร้างแรงจูงใจเหล่าน้ียอ่มท าให้รู้สึกอยากทดลองด่ืม อยากเท่เหมือนดาราหรือผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีทางผู ้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดจ้า้งมาเป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) ในการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์นั้น ซ่ึงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เป็นตน้เหตุท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น อุบติัเหตุ 
ตลอดจนถึงอาจก่อใหเ้กิดอาชญากรรมได ้เพราะการขาดสติจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

 การโฆษณาผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัเพราะผูป้ระกอบธุรกิจท่ี
ท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใชเ้งินลงทุนต ่า จึงเห็นว่าใน
ปัจจุบนัไดมี้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ืออินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย 
แมว้่าจะมีบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ท่ีออกมาควบคุม
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แลว้ก็ตาม แต่เน่ืองจากตวับทบญัญติัของกฎหมายเองท่ีมีการ
ออกมาตั้งแต่ยคุสมยัของสงัคมท่ีเป็นอนาลอ็ก (Analog) ยงัไม่ใช่สังคมยคุดิจิทลั (Digital Economy) 
เม่ือสังคมไดพ้ฒันาการเขา้สู่สังคมยคุดิจิตอลท าให้บทบญัญติักฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่สามารถครอบคลุม
ถึงวิธีการโฆษณาในสังคมปัจจุบนั พร้อมทั้งยงัขาดมาตรการท่ีเป็นมาตรการในการตรวจสอบ
โฆษณาก่อนออกเผยแพร่ให้ผูบ้ริโภค ตลอดจนมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตท่ียงัไม่มีบทบญัญติัควบคุมไวเ้ป็นการเฉพาะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจ

                                                            

 1 นพ.ทกัษพล ธรรมรังสี, สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละผลกระทบในประเทศไทย ปี 
2556, (กรุงเทพเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัปัญหาสุราส านักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวง
สาธารณสุข, 2556), น. 104. 
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อาศยัช่องว่างนั้นท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได ้อีกทั้งบทลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนยังเป็นอัตราโทษท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะท าให้ผู ้ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเ์กรงกลวัต่อการโฆษณาท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติั เพราะเป็นอตัราโทษปรับท่ีนอ้ยกว่าผลก าไร
ท่ีผูป้ระกอบการจะไดต่้อการกระท าการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ยิ่งในปัจจุบนัตวัผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดมี้การจา้งผูท่ี้มีอิทธิพลต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นดารา นกัร้อง หรือผูท่ี้มีช่ือเสียง 
(Celebrity) มาเป็นผูโ้ฆษณาสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามผูโ้ฆษณาสินคา้นั้น 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างมาตรการในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กับ
มาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่า แม้ว่าสินค้าทั้ งเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลก์็ดีหรือผลิตภณัฑย์าสูบก็ดีต่างเป็นสินคา้ให้โทษทั้งส้ิน แต่มาตรการท่ีออกมาควบคุม
การโฆษณากบัแตกต่างกนัโดยจะเห็นไดว้่ามาตรการในการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบจะเป็นการหา้ม
โฆษณาโดยเด็ดขาด ต่างจากมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ยกเวน้ใหผู้ ้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถท าการโฆษณาไดแ้ต่อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ซ่ึง
ขอ้ยกเวน้และหลกัเกณฑ์ปลีกย่อยเหล่าน้ีเองท่ีท าให้มาตรการท่ีควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์บงัคบัใชอ้ยู่นั้นมีช่องว่างให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าการโฆษณาฝ่า
ฝืนเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของกฎหมายได ้
 ดงันั้นการท่ีส่ือโฆษณามีการพฒันาข้ึนย่อมส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคท่ีสามารถเขา้ถึงสินคา้
หรือบริการไดร้วดเร็ว ตลอดจนรับรู้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดจ้ดัข้ึน แต่การพฒันา
ของส่ือโฆษณาสินคา้หรือบริการบางประเภทก็ก่อให้เกิดผลเสียในหลาย ๆ ดา้น เพราะเป็นการ
โฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณต่อผูบ้ริโภค และเป็นสินคา้หรือบริการผิด
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงเป็นตน้เหตุให้
เกิดอุบติัเหตุ การทะเลาะวิวาท อีกทั้ งอาจยงัเป็นเหตุให้เกิดการก่ออาชญากรรม เพราะการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ขา้ไปแลว้ยอ่มท าให้สติของคนเรานั้นลดลงจนไม่สามารถควบคุมตนเองได ้
ท าอะไรลงไปก็ขาดการยั้งคิด ถา้ส่ือโฆษณาสินคา้ประเภทเหล่าน้ีส่งไปถึงตวัผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชนท่ีขาดวิจารณญาณในการรับส่ือย่อมท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะทดลอง
ด่ืม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีเกิดจากการท่ีมีผู ้ด่ืมแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก                          
ทั้งมีผูด่ื้มหนา้ใหม่เพิ่มข้ึนมาเร่ือย ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหามาตรการท่ีจะบงัคบัใชเ้พื่อท า
ให้ลดและควบคุมปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จึงควรมีการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการ
ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ห้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชม้ากข้ึน 
เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นสงัคมปัจจุบนั 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.  เพื่อศึกษาความเป็นมาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตของประเทศไทย  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลย์งัมีขอ้บกพร่องเพราะตวับทบญัญติัท่ีมีอยูไ่ม่สามารถควบคุมการโฆษณาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
และการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต
ยงัไม่ไดมี้การบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ ท าให้ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นพยายามหา
ช่องว่างของกฎหมายมาท าการโฆษณาสินคา้ของตนเพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจในการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ดังนั้ นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 กจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคลดแรงจูงใจในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงท าให้
สภาพสงัคมของประเทศดีข้ึน 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
โฆษณาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตซ่ึงได้แก่ ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. ... 
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2522 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ หนงัสือต ารา บทความการศึกษา และเอกสารรูปแบบต่างๆ ของ
ประเทศและของต่างประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
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1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลโดยวิจยัเอกสาร กล่าวคือ เป็นการศึกษาคน้ควา้และ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการท่ี
เก่ียวข้องจากห้องสมุดต่าง ๆ ทั้ งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตในเวบ็ไซด์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายท่ีควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่น
ส่ืออินเทอร์เน็ต 
 2.  ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3.  ท าใหท้ราบหลกัการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 4.  เพื่อน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 
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บทที ่2 
ความเป็นมาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
 

 ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าจ านวนผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  ไดเ้พิ่มจ านวนมากข้ึน
ทุก ๆ  ปี และยงัมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ซ่ึงปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์าจากการโฆษณาเชิญชวนซ่ึงเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจ 
เพื่อให้ผูบ้ริโภคนั้ นหันมาบริโภคสินค้าของตน ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดสูงมาก 
ประกอบกบัเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การโฆษณานั้นเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งประหยดัตน้ทุนในการโฆษณามากข้ึนจากเดิมในอดีตอยา่งมาก จนท าให้ผูบ้ริโภค
รู้สึกคลอ้ยตามอยากบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นยงัไม่
บรรลุนิติภาวะเม่ือไดรั้บส่ือโฆษณามาก ๆ  เขา้ผสมเขา้กบัค่านิยมในปัจจุบนักย็อ่มท่ีจะรู้สึกอยา่งด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าใหเ้กิดนกัด่ืมหนา้ใหม่มากข้ึน 
 
2.1  แนวคดิของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
 การคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้นมีการพฒันามาเร่ือย ๆ  เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความคุม้ครอง
อยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นเม่ือสังคมในโลกปัจจุบนัเปล่ียนแปลไปตามกาลเวลา แนวคิดทฤษฎีและมาตรการ
ทางกฎหมายต่างยอ่มเปล่ียนแปลไปตามล าดบัเพื่อตอบสนองสิทธิท่ีจะคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเตม็ท่ี 

2.1.1  แนวคิดของการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 แต่เดิมไม่เคยมีแนวคิดในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาโดยตรง แต่จะมุ่งไปใน
การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขนัทางการคา้ กล่าวคือ มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม 
(Liberalism) ซ่ึงมีหลกัการใหเ้อกชนด าเนินการแข่งขนัทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งอิสระ (Laissez-Faire) 
โดยมีสมมติฐานว่า มนุษยทุ์กคนมีความสามารถเท่าเทียมกนั รัฐจะเขา้ไปมีบทบาทในฐานะเพียง    
ผูก้  ากับดูแลให้การด าเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนเป็นไปภายในกรอบของกฎหมาย และ
คุม้ครองประโยชน์ของส่วนรวม (Public Interest) ซ่ึงหลกัการน้ีสามารถใชไ้ดก้บัสงัคมยคุเก่าเท่านั้น 
เพราะสังคมยุคเก่าเป็นสังคมแบบพื้นฐาน (Primitive Society) เป็นสังคมท่ีแคบ วิธีการผลิตสินคา้
และบริการยงัไม่ซับซ้อน การซ้ือขายสินคา้ในยุคนั้นจึงใชห้ลกั “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั” (Caveat Emptor 
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และ Let the Buyer Beware) แต่ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป การผลิต
สินคา้และบริการมีความสลบัซบัซอ้นและมีลกัษณะเป็นงานทางวิทยาศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีสูง
กว่าท่ีผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปจะทราบถึง รวมทั้งวตัถุดิบในการผลิตยงัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย
และสุขภาพของผูบ้ริโภคได ้หากใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาในดา้นการตลาด 
กล่าวคือ ไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการขาย จากการซ้ือขายสินคา้ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค
โดยตรงมาเป็นการขายโดยตวัแทน นายหนา้ รวมถึงการโฆษณาชกัชวนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงท าให้
กรรมวิธีในการผลิตและการตลาดมีความซับซ้อนมากข้ึนตามล าดบั อีกทั้งฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีการจดัตั้งสมาคมทางการคา้เพิ่มมากข้ึน ดงันั้นจึงเห็นไดว้่า
ผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจต่างมีฐานะทางเศรษฐกิจและอ านาจต่อรองท่ีไม่เท่าเทียมกนั (Unequal 
Bargaining Power) ท าใหห้ลกัผูซ้ื้อตอ้งระวงัไม่สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอี้กต่อไป แนวความคิด
เร่ืองการซ้ือขาย จึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นหลกั “ผูข้ายตอ้งระวงั” (Caveat Venditor และ Let the 
Seller Beware) ซ่ึงแต่เดิมความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นไปตามหลกั
กฎหมายแพ่ง (Private Law) แต่ในการคุ้มครองผูบ้ริโภคนั้ นนอกจากจะมีการพัฒนาหลักใน
กฎหมายแพ่งใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึนแลว้ ไดมี้การน ากฎหมายมหาชน (Public Law) มาใชด้ว้ย เช่น การ
ควบคุมการผลิต ฉลาก โฆษณา เป็นตน้ รวมทั้งมาตรการควบคุมกนัเอง (Self – Regulation) ทั้งท่ีมี
กฎหมายยอมรับและท่ีจดัท ากนัเองโดยสมคัรใจ เช่น สมาคมควบคุมการโฆษณา เป็นตน้  กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้ริโภคจึงเป็นกฎหมายผสมหลายหลกักฎหมาย ทั้ งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน2  จึงท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีรัฐควรจะมีบทบาทเขา้มาแทรกแซงเพื่อ
ก าหนดกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการควบคุมการโฆษณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย โดยมาตรการท่ีรัฐจะน ามาใชใ้นการควบคุมการโฆษณาท่ีส าคญั คือ  

1)  มาตรการท่ีมีลกัษณะป้องกนั  
  มาตรการท่ีมีลกัษณะป้องกนั กล่าวคือเป็นมาตรการท่ีรัฐจะเขา้มามีบทบาทในการ

ก าหนดกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขโดยจะมีการตรวจสอบโฆษณาก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
แต่มาตรการน้ีกถู็กต่อตา้นเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางความคิดกบัการปฏิบติั
เก่ียวกบัการโฆษณาระหว่างรัฐหรือหน่วยงานผูรั้บผดิชอบกบัผูป้ระกอบการหรือนกัโฆษณา กล่าว
กันว่าจากแนวความคิดท่ีรัฐเข้ามาแทรกแซงการโฆษณาท าให้โฆษณาหลายช้ินบิดเบือน
วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของผูท้  าการโฆษณา อีกทั้งก่อให้เกิดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ท าให้
เกิดความล่าชา้ทางธุรกิจและเป็นการเพิ่มภาระกบัตน้ทุนสินคา้หรือบริการประเภทนั้น 

                                                            
2 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต,์ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค, (กรุงเทพเทพมหานคร : วิญญูชน, 2543), น. 18.  
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2)  มาตรการท่ีเก่ียวกบัสินคา้  
 มาตรการท่ีเก่ียวกบัสินคา้ กล่าวคือเป็นมาตรการท่ีเป็นการก ากบัดูแลทางธุรกิจ โดยการ
ก าหนดกฎเกณฑใ์นบางเร่ืองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายและอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและการแข่งขนั
ทางการคา้ เช่น การก าหนดให้ตอ้งแจง้ขอ้มูลบางอย่างท่ีจ าเป็นต่อผูบ้ริโภค การจ ากัดอายุของ
ผูบ้ริโภคในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์การก าหนดสถานท่ีในการจ าหน่าย เป็นตน้ เพื่อเป็นการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคท่ีมีวิจารณญาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 

3)  มาตรการท่ีมีลกัษณะเป็นการแกไ้ขปัญหา 
 มาตรการท่ีมีลกัษณะเป็นการแกไ้ขปัญหา กล่าวคือเป็นมาตรการท่ีเป็นการตรวจสอบ
งานโฆษณา (Monitoring) ท่ีมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นไดเ้ป็นการทัว่ไปในกฎหมายหลายๆ ฉบบั โดยการก าหนดกฎเกณฑแ์ละกระบวนการ
ท่ีเปิดโอกาสให้รัฐเขา้มาตรวจสอบงานโฆษณาท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อท าให้เกิดการ
ปฏิบัติท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการโฆษณา โดยมีการ
จดัระบบต่างๆ ในการตรวจสอบ และการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการโฆษณา 
รวมถึงการก าหนดความรับผดิของผูโ้ฆษณาหรือการแกไ้ขขอ้บกพร่องในงานโฆษณา เป็นตน้ 

 ในการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อควบคุมไม่ให้ผูป้ระกอบธุรกิจเอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค  ในระยะแรกของการเปล่ียนแปลงน้ีเร่ิมมีการออกกฎหมายเขา้ควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจ
มากข้ึน โดยมีความมุ่งหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขนัทางการคา้ แต่ยงัไม่ไดมี้
กฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองการโฆษณาโดยตรง ซ่ึงต่อมาก็ไดมี้การขยายการคุม้ครองเก่ียวกบัขอ้ความใน
การโฆษณา เช่น การก าหนดวา่การโฆษณาจะตอ้งไม่เป็นขอ้ความเทจ็หรือโนม้เอียงไปในทางก่อให้
ประชาชนเกิดความเขา้ใจผิด และมีการพฒันาโดยการก าหนดให้สินค้าบางประเภท เช่น ยา  
เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จะตอ้งมีการแสดงขอ้ความบางอย่าง เพื่อเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดจากการโฆษณาสินคา้นั้น โดยการโฆษณาเป็นการชกัชวนให้ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้ ซ่ึงอาจจะท าการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อนั
เป็นการควบคุมไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเอาเปรียบผูบ้ริโภคจากการโฆษณา3 

2.1.1.1  แนวคิดดา้นกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทย  
 แนวความคิดในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในประเทศไทยอาจเรียกไดว้่ามีแนวความคิดมา 
ตั้งแต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัแต่ยงัมีลกัษณะเป็นแนวความคิดแฝง  และมิได้

                                                            
3 ภทัรภา  สุขพงษไ์ทย, “มาตรการทางกฎหมายในการห้ามโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบ,” (วิทยานิพนธ์นิติ

มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 2550), น. 21 – 22. 
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มีวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างเด่นชดั เน่ืองจากในสมยดังกัล่าวอยู่ในช่วงของการ
ปรับปรุงระบบกฎหมายใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ การตรากฎหมายจึงเนน้หนกัไปในดา้น
การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นส่วนใหญ่ การคุม้ครองผูบ้ริโภคใน 
สมยัดงักล่าวจะอยูใ่นกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ต่อมาไดมี้การประกาศใชป้ระมวลกฎหมาย 
อาญาแทนกฎหมายลกัษณะอาญา  ร.ศ. 127  แนวคิดการคุม้ครองผูบ้ริโภคในลกัษณะดงักล่าว ก็ได ้
สืบทอดในประมวลกฎหมายอาญาดว้ย  โดยไดน้ า มาบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
236  “ผูใ้ดปลอมปนอาหาร  ยา  หรือเคร่ืองอุปโภค บริโภคอ่ืนใด  เพื่อบุคคลอ่ืนเสพหรือใช”้ และ 
ในมาตรา 271  “ผูใ้ดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผูซ้ื้อหลงเช่ือในแหล่งก าเนิด  
สภาพ  คุณภาพ  หรือปริมาณแห่งของนั้นอนัเป็นเท็จฯ” นอกจากน้ียงัปรากฏว่ามีการตรากฎหมาย 
ข้ึนบงัคบัใชเ้พื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน  ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  
คือ  พระราชบัญญัติหางน ้ านม พ.ศ. 2470 ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายรัฐได้เห็น 
ความส าคญัของการกินดีอยู่ดีของประชาชนในสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว คือ  
พระราชบญัญติัหางน ้ านม พ.ศ. 2470  ซ่ึงมีเหตุผลในการประกาศใชก้ฎหมายรัฐไดเ้ห็นความส าคญั
ของการกินดีอยูดี่ของประชาชน  เน่ืองจากการใชห้างนมควรจ ากดัเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้หญ่  หาก
มีการน า ไปเล้ียงทารกย่อมไม่ก่อให้เกิดก าลงัร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์  นอกจากการบญัญติั
กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์ป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาแลว้   ยงัมีการ
บญัญติักฎหมายอีกหลายฉบบัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัในดา้นการบริการ และความปลอดภยัใน
สินคา้ อุปโภคบริโภค เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองโลกศิลปะ พ.ศ. 2479 และพระราชบญัญติั
คุม้ครองการฆ่าสัตวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2502  การออกกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในช่วง
ดงักล่าวจะ มีลกัษณะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรับสินคา้หรือบริการเป็นการเฉพาะอย่าง คือ 
การออกกฎหมายฉบบัหน่ึงใชส้ าหรับสินคา้หรือบริการชนิดหน่ึงเท่านั้น ไม่ไดใ้ชก้บัสินคา้หรือ
บริการประเภทอ่ืนดว้ย  การคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงยงัไม่ ครอบคลุม ประกอบกบับญัญติักฎหมาย
ในช่วงนั้น จะมีก าหนดวิธีการหรือมาตรการทางกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ผูบ้ริโภคเป็นส่วนใหญ่  แต่ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคข้ึนมาแลว้ไม่มีการตรา
ไวใ้นกฎหมายแต่อย่างใด ยงัตอ้งยอ้นกลบัไปใชห้ลกัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์งัเดิม4  
ต่อมาแนวความคิดดา้นการควบคุมผูบ้ริโภคมีการพฒันามากข้ึนโดยไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ 
ประกอบกบัสังคมไดมี้การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างอย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดแรงผลกัดนัใหม่    

                                                            

 4 ชัยวฒัน์ วงศ์วฒันศาสนต์, กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค , (กรุงเทพเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543),           
น. 47 – 49.   
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การออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคในลกัษณะเป็นการทัว่ไปจากนกัวิชาการนกัสงัคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ  เรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความส าคญัของสิทธิและการคุม้ครองผูบ้ริโภคเกิด เป็นสมาคม
ผูบ้ริโภคแห่งประเทศไทย  องคก์รผูพ้ิทกัษป์ระโยชน์ของผูบ้ริโภค และโครงการสภาสตรีส่งเสริม
ผูบ้ริโภคของสภาสตรีแห่งชาติ องคก์รทั้งสามร่วมกบัหน่วยงานของรัฐอนัไดแ้ก่ กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันท างานในเร่ืองสิทธิและการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  เน่ืองจากประเภทของธุรกิจนั้นมีหลากหลาย จนไม่อาจตรากฎหมายควบคุมกิจการเฉพาะ
อยา่งให้ครบถว้นได ้ จึงเห็นควรตรากฎหมายกลางข้ึน เพื่อควบคุมการโฆษณาให้ครอบคลุมธุรกิจ
ทุกประเภทและเพื่อให้การควบคุมการโฆษณาบรรลุผลส าเร็จตอ้งก าหนดโทษ ทางอาญาแก่ผูท่ี้
โฆษณาเท็จหรือเกิดความจริง ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลในสมัยของพลเอก เกรียงศักด์ิ            
ชมะนันทน์ ได้เล็งเห็นความส าคญัของการคุม้ครองผูบ้ริโภค จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
คุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึน โดยมุ่งหวงัให้เป็นกฎหมายกลางในการด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค และได้
ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายในปี พ.ศ.  2522  เรียกว่า พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค  พ.ศ. 2522 ใช้
บงัคบัมาจนถึงปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2546) โดยก าหนดสิทธิของผูบ้ริโภคไว ้4 ประการ  คือ     
 1. สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอเก่ียวกบั 
สินคา้หรือบริการ  

 2.  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาซ้ือสินคา้และบริการ  
 3.  สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ  
 4.  สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยค่าเสียหาย  
ในการควบคุมการโฆษณาโดย กฎหมายนั้น มีพื้นฐานมาจากสิทธิตามขอ้ท่ี 1 ขา้งตน้คือ 

สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสาร  
 สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสาร (Right to be Informed) ในระยะเร่ิมแรกของการพาณิชยข์่าวสาร 
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการไม่ใช่เร่ืองส าคญัมากนักเพราะสินคา้หรือบริการโดยมากเป็นเร่ืองท่ีไม่ 
ซบัซอ้นสามารถเขา้ใจกนัไดท้ัว่ไป แต่ต่อมาเม่ือวิวฒันาการดา้นพาณิชยก์รรมเจริญมากข้ึน วิธีการ 
ในการท าสินคา้หรือใหบ้ริการเร่ิมซบัซอ้นตามล าดบั กล่าวคือ ความยุง่ยากในการปฏิบติังานมีความ 
ซบัซ้อนแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนั้น ยงัมีการน าวสัดุต่างๆท่ีอาจมีพิษมาใชใ้นการผลิตสินคา้
มากข้ึน และการให้บริการต่างๆ ก็ซบัซอ้นยิง่ข้ึน เม่ือเทคโนโลยีและการคิดคน้ในเร่ืองต่างๆพฒันา
ไปมาก คนเราก็จะทราบถึงขอ้เทจ็จริงนอ้ยลงทุกที โอกาสท่ีจะเอารัดเอาเปรียบโดยฉกฉวยเอาความ 
ไม่รู้ของผูอ่ื้นจึงเพิ่มข้ึนตามล าดบั จนปรากฏว่าผูบ้ริโภคไม่สามารถซ้ือหาหรือไดบ้ริการตามความ
ประสงคท่ี์แทจ้ริงไดย้ิ่งกว่านั้นในระบบการคา้เสรีท่ีส่งเสริมให้มีการแข่งขนันั้นบรรดาสินคา้และ 
บริการต่าง ๆ ก็ออกมามีหลายประเภทแปลกๆแตกต่างกนัออกไป และคนเราก็มีความตอ้งการไม่
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เหมือนกนั บางคนมีเงินมากตอ้งการส่ิงของยอดเยีย่มไม่วา่จะเสียเงินเพียงใด บางคนตอ้งการส่ิงของ
คุณภาพใช้ได้ราคาต ่า  การมีสินคา้และบริการมากมายเกินไป แมจ้ะแตกต่างตามความตอ้งการ
บุคคล ต ่าให้ผูบ้ริโภคสับสนมากยิ่งข้ึนว่าอะไรคือจุดดีหรือจุดดอ้ยคือของท่ีตอ้งการ  ดงันั้นการ
โฆษณาจึงเขา้มามีบทบาทในการตลาดของสินคา้ ไม่อาจทราบว่ามีสินคา้ใด ยกเวน้แต่จะทราบจาก
โฆษณา และไม่อาจทราบว่าสินคา้หรือบริการใดดีตรงจุดแตกต่างกว่าสินคา้อ่ืนอย่างไร เวน้แต่จะ
ทราบจากโฆษณาเป็นชั้นแรกก่อนทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการใดโฆษณาดีก็ จะเป็นท่ีนิยมในหมู่
ผูบ้ริโภคทั้งท่ีคุณภาพอาจดีไม่เท่าสินคา้หรือบริการอีกชนิดหน่ึง  ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริโภคจะตอ้งมีสิทธิท่ี
จะไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ (Right to be informed) ซ่ึงผูบ้ริโภคเองไม่สามารถคุม้ครอง
ตนเองให้ไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียงพอ จุดน้ีเองท่ีรัฐจ าเป็นตอ้งเขา้ควบคุมการโฆษณาของผู ้
ประกอบกิจการเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.1.1.2  แนวคิดในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 
 แนวคิดของกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบกฎหมายจารีตประเพณี เกิดจากการท่ีศาลพยายาม
จะขยาย ขอบเขตการคุม้ครองประชาชนให้ไดรั้บการปกป้องสิทธิของตนมากข้ึนกว่าเดิม ท าให้
พฒันาการของกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบน้ีมีการเกิดข้ึนของหลกัการรับผิดของผูผ้ลิต
สินคา้หรือผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีมีความช ารุดบกพร่องและท าให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน โดย
ไม่ จ าเป็นตอ้งมีการพิสูจน์และพฒันาต่อเน่ืองมาเป็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภณัฑ์ (Product 
Liability Law)5 ในท่ีสุด ศาลจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการพฒันาการของกฎหมายท่ีต่อเน่ือง
เสมอมา โดยการอาศยัขอ้เทจ็จริงท่ีผูบ้ริโภคไดฟ้้องร้องต่อศาลมาช่วยท าให้เกิดหลกัการใหม่ ๆ ข้ึน 
ตามมาเสมอ อนัท าให้ขอ้จ ากดัในตวัอกัษรของกฎหมายไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันากฎหมาย 
คุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
 สหรัฐอเมริกาไดรั้บการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศว่าเป็นประเทศท่ีประชาชนมี การ
ต่ืนตวัในดา้น “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” อยา่งสูง ประชาชนของสหรัฐอเมริกาเป็นพลเมืองท่ีมี รูปแบบ
และการด ารงชีวิตท่ีผูกพนักบัเสรีภาพอยา่งมาก เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะสิทธิ
ของผูบ้ริโภค ชาวอเมริกนัจะรวมตวักนัหรือแสดงออกเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ รับผดิชอบ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีประชาชนฟ้องร้องบริษทัผูผ้ลิตบุหร่ี จนไดรั้บการ
ชดใชใ้นจ านวนเงินท่ีสูงมาก เน่ืองจากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นรูปแบบของกฎหมาย

                                                            

 5 วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, “เข้าฟ้องบริษัทบุหร่ีกันอย่างไรในต่างประเทศ ,” บทบัณฑิตย์, ฉบับท่ี 57,               
น. 4, (2544). 
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ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ท่ียดึถือแนวค าพิพากษาของศาลเป็นหลกัในการ คุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ซ่ึงการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกานั้นอาจ กล่าวไดว้่า ผูกพนัเร่ือง 
“สิทธิ” ของประชาชนเป็นพื้นฐานหลกั6 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะจาก ประวติัศาสตร์ของชนชาติอเมริกา
นั้นมีความผกูพนักบัเร่ืองของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” เน่ืองจาก ตอ้งผา่นการต่อสูจ้นไดรั้บเอกราช  
 สิทธิของผูบ้ริโภคในความเขา้ใจของชาวอเมริกันแสดงออกทางรูปธรรมโดยการ
รวมตวั กนัเพื่อสิทธิเรียกร้อง (Active) ให้ผูมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการ
บริโภค แกปั้ญหามิไดเ้ป็นการรอคอยฝ่ายเดียว โดยถือว่าเป็นหนา้ท่ีของรัฐทั้งหมด (Passive) อีกทั้ง
ระบบ การคา้ของสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นระบบแบบเสรี (Free trade) จนถือได้ว่าเป็นผูน้ าแนวคิด
เศรษฐกิจ แบบทุนนิยมในปัจจุบนั ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีภายใตก้รอบของ
กฎหมายใน การประกอบอาชีพ และจากการท่ีสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองในลกัษณะของ
สหรัฐ (Federalism) จึงมีรัฐบาลทอ้งถ่ินหรือท่ีเรียกว่า รัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
สหรัฐ ซ่ึงรัฐบาลมลรัฐกส็ามารถท่ีจะบญัญติักฎหมายมาเพื่อบงัคบัใชก้บัประชาชนในรัฐนั้น ๆ ได ้ 
ส่วนระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคและองค์กรท่ีท าหน้าท่ีด้านการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  การท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีลกัษณะการปกครองแบบสหพนัธรัฐ ซ่ึงจะท าให้มี
รัฐบาลท่ีเป็นรัฐบาลกลางท่ีมีอ านาจปกครองมลรัฐทุกรัฐ แต่จะไม่เขา้ไปแทรกแซงกิจการ ภายใน
ของแต่ละรัฐบาลทอ้งถ่ินหรือรัฐบาลมลรัฐ ซ่ึงมีอ านาจบริหารจดัการกิจการภายในรัฐนั้น ๆ เช่น 
การเก็บภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อบงัคบัใชภ้ายในรัฐ ซ่ึงกฎหมาย ดงักล่าว
จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายของสหพนัธรัฐ จึงท าให้สหรัฐอเมริกาจึงมีกฎหมายท่ีใช้บังคับกับ 
ประชาชน 2 ระดบั ระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหรัฐมีทั้งในระบบท่ีเป็นภาพรวมของประเทศ 
และระบบของมลรัฐแต่ละมลรัฐ  
 ในระดบัประเทศ สหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายท่ีใชก้ ากบัดูแลกิจการพาณิชยข์องประเทศ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยมีช่ือว่า  The Federal Trade Commission Act 191  ท่ีมีการลงนาม ใช้
เป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน ค.ศ. 1914 โดยกฎหมาย 
ดงักล่าวเป็นกฎหมายระดบัสหพนัธรัฐ บญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคระดบัสหรัฐท่ีใชบ้งัคบัไดเ้ป็นการ
ทัว่ไปทุกรัฐ นอกจากน้ียงัมีรัฐบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคอีกหลายฉบบัไดแ้ก่ The 

                                                            

 6 สุษม ศุภนิตย์, “เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มท่ี 7 เร่ือง ตั้ ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค กรณีศึกษากฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคของประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และ 
สหราชอาณาจกัรองักฤษ,” (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 2545), น. 67. 
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Consumer Product Act 1972 เป็นรัฐบญัญติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์The Federal Food , 
Drug and Cosmetic Act ซ่ึงเป็นรัฐบญัญติัเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารยาและ เคร่ืองส าอาง เป็นตน้  
 ตามรัฐบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (The Federal Trade Commission Act 1914) กฎหมาย
ไดก้ าหนดให้มีองค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นองค์กรของรัฐ ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า The Federal Trade 
Commission  เรียกโดยยอ่วา่ FTC เป็นองคก์รในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึงแต่งตั้งโดย ประธานาธิบดี
และความเห็นชอบของวุฒิสภามีจ านวน 5 คน และมีประธานาธิบดีเป็นประธาน กรรมการโดย
ต าแหน่ง โดยมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 7 ปี คุณสมบติัของคณะกรรมการตอ้ง ไม่เป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจ ผูป้ระกอบวิชาชีพหรือลูกจา้ง คณะกรรมการอาจถูกถอดถอนไดห้ากไม่ สามารถปฏิบติัตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ  านาจหน้าท่ีโดยมิ ชอบ แต่ทั้ งน้ี
ประธานาธิบดีจะเลือกกรรมการหน่ึงคนมาด ารงต าแหน่งเลขาธิการขององคก์รและให้ มีอ านาจ
สูงสุดในการบริหารองค์กรทั้ งด้านบริหารและธุรการ โดยจะมีการแบ่งงานภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการ FTC เป็นส่วน ๆ เพื่อรับผดิชอบกิจการดา้นต่าง ๆ   
 ส่วนในรัฐต่าง ๆ ไดมี้การออกมาตรการทางกฎหมายท่ีใชภ้ายในรัฐนั้น  ว่าไดก้ าหนด
รายละเอียดในเร่ืองการคุม้ครองผูบ้ริโภคไวอ้ยา่งใด เช่น อาจมีหน่วยงานของรัฐดูแลรับเร่ืองราวร้อง
ทุกขห์รือฟ้องคดีให ้อาจเป็นอยัการของมลรัฐ (State Attorney General) เป็นตน้ เช่น มลรัฐเทก็ซสัท่ี
มีการจดัตั้งแผนก คุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนในส านักงานอยัการแห่งรัฐเท็กซัส โดยอยัการในแผนก
คุม้ครองผูบ้ริโภคนั้ นจะ เป็นผูท่ี้พิจารณาถึงเร่ืองร้องเรียนจากผูบ้ริโภคว่า มีความเสียหายแก่
สาธารณะหรือไม่อย่างไร ถา้ เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนแก่สาธารณะ 
อยัการแห่งรัฐก็จะด าเนินคดี ท่ี เป็นเช่นน้ีเพราะตามกฎหมายของสหรัฐนั้นพนักงานอยัการจะมี
อ านาจในการด าเนินคดีเพื่อการ คุม้ครองผูบ้ริโภคไดก้็ต่อเม่ือการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้น ส่วนการด าเนินคดีใด ๆ เพื่อ ปัจเจกชนคนใดคนหน่ึงนั้น พนกังานอยัการไม่มีอ านาจ เพราะ
ไม่ไดก้ระท าไปเพื่อคุม้ครอง ประโยชน์ของส่วนรวมแต่อยา่งใด7 หรือบางมลรัฐให้ State Attorney 
General ใชก้ฎหมายเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อท าหนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค
บางมลรัฐก็ตั้ งหน่วยงาน ข้ึนมาเฉพาะเพื่อให้มีอ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครอง

                                                            
7 พิพฒัน์ นรัจฉริยางกูร, “การให้อ  านาจพนักงานอยัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผูเ้สียหายใน คดี

มลพิษ,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541), น. 186. 
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ผูบ้ริโภคต่างหากจาก State Attorney General และให้มีอ านาจด าเนินคดีทางศาลไดเ้อง โดยไม่ตอ้ง
กระท าผา่น State Attorney General8  
 ในสหรัฐอเมริกาจะเน้นการแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
ก่อน ในเบ้ืองตน้ เช่น ในมลรัฐ linois ไดจ้ดัตั้งแผนกคุม้ครองผูบ้ริโภคใน Attorney General Office9 
เพื่อใหท้ าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท โดยท าการตรวจสอบขอ้เรียกร้องของผูบ้ริโภค หากมีมูลก็ 
จะส่งหนงัสือพร้อมขอ้เรียกร้องและขอ้เรียกร้องของผูบ้ริโภคใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ โดยทั้งน้ีจะมุ่งไป
ท่ี การใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการชดใชค้วามเสียหาย  
 ระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา FTC จะมีบทบาทอย่างมากในการ
ก าหนดนโยบายดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพราะสาเหตุท่ีกฎหมาย The federal Trade Commission 
Act 1914 (section 5) ก าหนดว่าการกระท าทางการค้าใดท่ีไม่เป็นธรรมต่อการ ธุรกิจเป็นการ
ต้องห้าม และให้เป็นอ านาจของ FTC สามารถสั่งห้ามการประกอบธุรกิจท่ี FTC เห็น ว่าอาจ
ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมทางการคา้ทั้งต่อผูป้ระกอบธุรกิจ และผูบ้ริโภค และ FTC ยงัมี อ านาจ
ควบคุมสินค้าชนิดอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของคณะกรรมการอาหารและยาของ 
สหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration (FDA)) นอกจาก FTC หรือ FDA แลว้ระบบการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา ยงัจดัใหมี้กรรมาธิการว่าดว้ยความปลอดภยัในผลิตภณัฑ ์(The 
consumer Product safety Commission) หรือช่ือว่า CPSC มีรูปแบบเป็นองค์กรของรัฐ ท่ีมีหน้าท่ี
ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบั ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในตลาดทัว่ไป นอกจากน้ี FTC ยงัมีอ านาจดา้นการ
ควบคุมการโฆษณา โดยมีหนา้ท่ีคอยดูแล สอดส่องและติดตามการโฆษณาต่าง ๆ อีกดว้ย10 
 จะเห็นไดว้่าอ านาจของ FTC นั้นครอบคลุมไปทุก ๆ กิจการท่ีเก่ียวกบัการคา้ ท่ีเป็น
เช่นน้ี เพราะกฎหมาย The Federal Commission Act 1914 ท่ีบญัญติัให้องคก์ร FTC มีอ านาจและ 
องคก์รท่ีเขม้แขง็ เพราะมีการเช่ือมต่อกบัประมุขของฝ่ายบริหารท าให้การสั่งการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา ไดมี้การน าวิธี 

                                                            
8 ธนยศ  คีรีนารถ , “ปัญหาในการด าเนินคดีท่ีเ ก่ียวกับการด าเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม ตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2547), น. 55. 

9 สมชาย  อติกรจุฑาศิริ , “ปัญหาในการด าเนินคดีท่ีเ ก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู ้บริโภคตาม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2542), น. 50. 

10 ฉายศิลป์  เช่ียวชาญพิพฒัน์, “กฎหมายคุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค,” วารสารนิติศาสตร์, ปีท่ี 9, 
ฉบบัท่ี 2, น. 27-28 (2522). 
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พิจารณาคดีแบบการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หรือรูปแบบวิธีการด าเนินคดีท่ีเม่ือมี 
ผูเ้สียหายรายใดฟ้องต่อศาล และศาลพิพากษาแลว้ผลจะผกูพนัผูเ้สียหายอยา่งเดียวกนัท่ีเกิดจาก เหตุ
เดียวกนัมาใชด้ว้ย ท าใหก้ระบวนการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกาประชาชนจึงต่ืนตวัท่ีจะใชสิ้ทธิ ของ
ตนเพื่อเรียกร้องการชดใชเ้ยยีวยาจากผูป้ระกอบธุรกิจอยา่งมากดว้ย 
 แนวคิดของกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร 
 กฎหมายในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร มีความผูกพนักบัหลกัการของกฎหมาย
โรมนัท่ีใชร้ะบบกฎหมายในรูปของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร และจากการท่ีกฎหมายโรมนัมีความ
สมบูรณ์ในเน้ือหา ท าใหก้ฎหมายแพ่งโรมนัเป็นรากฐานของระบบกฎหมายภาคพื้นยโุรป ซ่ึงจะพบ
ไดใ้นประเทศภาคพื้นยโุรป ทั้งน้ีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรนั้นเช่ือว่ากฎหมายสามารถแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ไดเ้ม่ือไดน้ ากฎหมายท่ีมีอยูไ่ปปรับใชก้บัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัอยู่
และอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายนั้น ๆ ค าพิพากษาของศาลในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ถือว่า
เป็นเพียงค าอธิบายในการใชต้วับทกฎหมายมาปรับแก่คดี และขยายหลกัของกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษรท่ีมีอยูอ่อกไป  
 ประเทศสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนีเกิดจากการรวมตวัของประเทศเยอรมนีตะวนัออก
ท่ีมีการปกครองระบอบสังคมนิยม หลงัยคุสงครามเยน็ส้ินสุดลง แต่เน่ืองจากกฎหมายของประเทศ
เยอรมนีตะวนัออกเป็นกฎหมายในระบบสังคมนิยม ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นการ
วางแผนจากส่วนกลางท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด แต่ในส่วนของประเทศเยอรมนีตะวนัตกท่ีปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้ น แนวคิดของระบบเศรษฐกิจถูกก าหนดบทบาทการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจของรัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งเยอรมนีตะวนัตกนั้นไดก้ าหนดกรอบของระบบเศรษฐกิจไว้
ว่าจะตอ้งเป็นแบบเสรีนิยม ท่ีรัฐจะไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบักระบวนการทางเศรษฐกิจเลย หรือจะตอ้ง
ไม่เป็นแบบสังคมนิยมท่ีมีการวางแผนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว เพราะหลักสังคมรัฐใน
รัฐธรรมนูญเยอรมนีไดใ้หห้ลกัประกนัความชอบธรรมในการท่ีรัฐจะเขา้มาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ 
ไดเ้ฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเป็นธรรมในสังคม นอกจากน้ีหลกัสังคมรัฐยงัมีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ 
การท่ีมุ่งจะขจดัความแตกต่างไม่เสมอภาคกันในสังคม โดยก าหนดเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้ง
ชดเชยหรือสร้างสังคมท่ีมีความเสมอภาคกนัดว้ย นอกจากหลกัสงัคมรัฐแลว้ในทางทฤษฏี กฎหมาย
เยอรมนี กระบวนการแทรกแซงทางเศรษฐกิจยงัถูกก าหนดดว้ยรัฐธรรมนูญทางเศรษฐกิจ ของ
ประชาคมยโุรป ซ่ึงถือเสมือนเป็นกฎหมายพื้นฐานของเยอรมนีดว้ย  
 รัฐธรรมนูญไวมาร์แห่งสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญท่ีร่างข้ึนหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดบ้ญัญติั ระเบียบแห่งชาติทางเศรษฐกิจจกัตอ้งสอดคลอ้งดว้ยหลกัความเป็น
ธรรมและภายใตข้อ้จ ากดั ดงักล่าว เสรีภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจกัตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง  
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นอกจากน้ีในกฎหมาย พื้นฐานของเยอรมนี ยงัมีการก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
เสรีภาพในการเขา้เป็นหุ้นส่วน แนวความคิดในการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหพนัธสาธารณรัฐ
เยอรมนีหรือการยอมรับหลกัการให้รัฐเขา้มาแทรกแซงการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้นจะเห็นไดจ้ากการตรากฎหมายป้องกนัการแข่งขนัอนัไม่เป็น
ธรรมทางการคา้ (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) หรือช่ือย่อ UWG ในปี ค.ศ. 1909 ซ่ึง
ถือเป็นกฎหมายพื้นฐานทางดา้นการแข่งขนัทางการคา้เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม และมีความส าคญั
ต่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคของเยอรมนีดว้ย เพราะนอกจากวตัถุประสงคข์อง กฎหมายดงักล่าว จะเพื่อ
ควบคุมการแข่งขนัทางเศรษฐกิจแลว้ ในแต่ละมาตรา (Article) ยงัมีการ ก าหนดถึงการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจดา้นต่าง ๆ เช่น Article 1 บุคคลใดด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการ แข่งขนัอนัขดัต่อศีลธรรม
อนัดี ถือเป็นการกระท าความผดิและตอ้งชดใชค้วามเสียหาย article 2-3 กล่าวถึงการโฆษณาอนัไม่
เป็นธรรม การกล่าวถึงผูบ้ริโภคในความเป็นมีปรากฏในกฎหมาย ดงักล่าวใน Article 6 ã จึงพอสรุป
สาระส าคญัของกฎหมายป้องกนัการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ (UWG) ไดว้า่  
 1) ควบคุมการแข่งขนัทางการคา้อนัไม่เป็นธรรมในลกัษณะทัว่ไป หรือการขายสินคา้
ใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การขายแบบท่ีเรียกวา่ “ลา้งสตอ็ก” ใน article 8   
 2) ควบคุมการกระท าท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค เช่น การโฆษณาอนัเป็นเท็จหรือ 
เกินความจริงใน article 2-3 เป็นตน้  
 อาจกล่าวไดว้า่ UWG มีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการสร้างมาตรฐานทางการผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ ตลอดจนมาตรฐานทางการโฆษณาและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจในการ แข่งขนักนั
ประกอบธุรกิจ ต่อมาเม่ือมีการประกอบธุรกิจเจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีบาง กรณีท่ี
กฎหมาย UWG ไม่สามารถเขา้ไปควบคุมได ้จึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย UWG ในปี ค.ศ. 
1966 ให้ทันสมัยเพื่ออุดช่องว่างและทางเล็ดลอดในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ 
ตลอดจนควบคุมการโฆษณาและก าหนดมาตรฐานการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการ 
โฆษณาให้รัดกุมยิ่งข้ึนด้วย นอกจากกฎหมาย UWG แล้ว ยงัมีกฎหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีช่ือว่า 
กฎหมายป้องกนัการจ ากดัการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 
หรือช่ือยอ่ “GWB” กฎหมายฉบบัน้ีมีข้ึนเพื่อเป็น หลกัประกนัว่า ในระบบเศรษฐกิจเยอรมนันั้น จะ
มีการแข่งขนัได้11 จึงอาจจะกล่าวไดว้่ากฎหมาย ป้องกนัการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ เป็น
กฎหมายหลกัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคของสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนักว็า่ได ้ 

                                                            
11 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, “กฎหมายป้องกนัการจ ากัดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน,” 

วารสารนิติศาสตร์, ปีท่ี 18, ฉบบัท่ี 1, น. 64 (2531). 
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 ส่วนระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคและองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคของ
สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนันั้น  ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่ากฎหมายป้องกนัการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรม
ทางการคา้ (UWG) ถือไดว้่าเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจและคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ดว้ยโดยมีการระบุถึงลกัษณะของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการกระท าท่ีไม่เป็น
ธรรมทั้ง ต่อผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูบ้ริโภคดว้ย เพื่อให้การแข่งขนัทางการคา้หรือการประกอบ
ธุรกิจเป็นไป ดว้ยความเท่าเทียมกนั ในกฎหมายป้องกนัการแข่งขนัอนัไม่เป็นธรรมทางการคา้ 
(UWG) ไดใ้ห้อ  านาจรัฐบาลแห่งสหพนัธรัฐในการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการได ้เพื่อเป็นตวักลางใน
การแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีในความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวไดใ้ห้
สิทธิผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน สามารถใชสิ้ทธิฟ้องร้องทางแพ่งในศาล
ได ้แต่ไม่ปรากฏในกฎหมายว่ารัฐจะเป็นผูด้  าเนินการฟ้องร้องให้เพียงแต่เป็นการให้สิทธิในการ 
ฟ้องร้องเท่านั้นส่วนความเสียหายจากความรับผิดเพื่อความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีขาดความ 
ปลอดภยั ในเยอรมนีนั้นก่อนปี ค.ศ.1990 สามารถกระท าได ้2 ทางคือ ตามกฎหมายแพ่งลกัษณะ 
สัญญาและลักษณะละเมิด12 ซ่ึงกฎหมายลักษณะสัญญาการท่ีจะฟ้องร้องตามสัญญาต้องเป็น 
คู่สัญญาเท่านั้นตามหลกัความผูกพนัคู่สัญญา แต่ถา้บุคคลอ่ืนซ่ึง ไดรั้บความเสียหายโดยตนไม่ใช่ 
คู่สัญญากับผูผ้ลิตหรือผูข้าย ตอ้งร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งตามหลกัทัว่ไป นอกจากน้ีตอ้ง 
จดัการเพื่อป้องกนับุคคลอ่ืนจากอนัตรายนั้น และตอ้งรับผดิหากงดเวน้ไม่กระท า ซ่ึงแต่เดิมนั้นตาม 
กฎหมายเยอรมนีผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีผลสืบเน่ือง เวน้แต่ผูซ้ื้อสามารถพิสูจน์ไดว้่า 
ความเสียหายเกิดข้ึนเพราะความผดิของผูข้ายหรือผูข้ายไดใ้หก้ารรับประกนัไวโ้ดยชดัแจง้ แต่เม่ือมี 
หลกัดงักล่าวเกิดข้ึนศาลเยอรมนีไดน้ าไปใชก้บักรณีของการท่ีผูผ้ลิตปล่อยสินคา้ช ารุดออกสู่ตลาด 
ดว้ย  และในกฎหมายบางฉบบัท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น Food Act ก็ไดน้ าหลกักฎหมาย
ละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งไปใช้ด้วย เช่น ในมาตรา 823 ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืนบทบงัคบัแห่ง
กฎหมายใดอนัมีท่ีประสงคจ์ะป้องกนับุคคลอ่ืนจะตอ้งรับผดิชอบใชค้่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลซ่ึง
ไดรั้บความเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย  จึงกล่าวไดว้่าสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนัมิไดมี้
กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษ เก่ียวกบัการชดใชเ้ยยีวยาความเสียหายจากการกระท าละเมิดสิทธิของ
ผู ้บริโภคให้แก่ผู ้บริโภค แต่เป็นการน าหลักทั่วไปท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 
(Bürgerliches Gesetzbuch, German civil code)  หรือเรียกว่า  “BGB”  ท่ีว่าดว้ยความรับผิดในทาง
สัญญาและละเมิด ซ่ึงหากสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ขาดคุณภาพเช่นนั้ น แล้วผูเ้สียหายย่อมมีสิทธิ

                                                            
12 อนันต์ จนัทร์โอภากร, “กฎหมายว่าดว้ยความรับผิดเพื่อความเสียหายอนัเกิดจากสินคา้ท่ีขาดความ

ปลอดภยั,” (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2545), น. 44. 
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เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไดม้าบงัคบัใช้แทนในส่วนขององคก์รท่ีท าหน้าท่ีให้ความคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคนั้ นได้มีการจัดตั้ งกระทรวงแห่งรัฐเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านอาหารและสินค้า
เกษตรกรรม  เพื่อให้การคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นไปไดค้รอบคลุมมากข้ึนดว้ย ในปี ค.ศ. 2001 แต่
กระทรวงดงักล่าวก็ไม่ไดมี้บทบาททางดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีจะให้การเยียวยา แกไ้ขเม่ือ
ผูบ้ริโภคถูกละเมิดสิทธิ เพราะเป็นการตั้งข้ึนเพื่อการควบคุมอาหารและสินคา้ทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐานเท่านั้น    
 2.1.2  แนวคิดของการโฆษณา 
 แนวคิดในการโฆษณามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การโฆษณาจะขยายตวัไป
พร้อม ๆ กบัการขยายตวัของเศรษฐกิจและสังคม ดงันั้นแนวคิดของการโฆษณาในระยะใดระยะ
หน่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น โดยอาจแบ่งช่วง
ระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงของแนวคิดในการโฆษณาเป็น ดงัน้ี 
 1)  แนวคิดในระยะเร่ิมแรกของการโฆษณา  
  ในระยะเ ร่ิมแรกของการโฆษณานั้ น การค้าขายหรือธุรกิจต่างๆยังไม่มีความ
สลบัซับซ้อนมากนัก การผลิตสินคา้เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยจะผลิตสินคา้ท่ีตนมี
ความถนัดคร้ังละไม่มากนัก เพื่อขายเฉพาะในหมู่บา้นหรือในเมืองนั้น ๆ โดยไม่ส่งไปขายท่ีอ่ืน 
เพราะการแข่งขนัทางธุรกิจยงัมีไม่มาก สภาพสังคมเป็นสังคมแบบง่าย ทุกคนในสังคมรู้จกักนัหมด 
มีการติดต่อคา้ขายระหว่างกลุ่มหรือสังคมต่างๆไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของการท่ีพ่อคา้คน
กลางท่ีซ้ือสินคา้ต่างๆในกลุ่มของตนแลว้น าไปขายในกลุ่มสังคม หรือเมืองอ่ืนๆ การโฆษณาใน
ระยะน้ีอยูใ่นรูปของการติดตั้งเคร่ืองหมายไวบ้นตวัอาคาร หนา้ร้าน หรือในท่ีสาธารณะ หรือการใช้
คนป่าวประกาศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดึงดูดความสนใจของผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้เพื่อใหไ้ปท่ีร้าน
หรือสถานท่ีท่ีมีสินคา้ท่ีโฆษณาวางขายอยู่ เม่ือลูกคา้มาถึงท่ีร้านแลว้ก็จะเป็นหน้าท่ีของพนักงาน
ขายและการจดัแสดงสินคา้เพื่อใหลู้กคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 จะเห็นไดว้่าการโฆษณาในระยะเร่ิมแรกไม่มีความส าคญัต่อการขายมากนกั เป็นเพียง
เคร่ืองมือในการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายหรือผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ เก่ียวกบั
สินคา้ สถานท่ีจ าหน่าย และคุณสมบติัของสินคา้ ส่วนทางดา้นการเตรียมงานและสร้างงานโฆษณา
นั้น ผูท่ี้ตอ้งการขายสินคา้หรือเจา้ของสินคา้จะเป็นผูด้  าเนินการเอง  
 2)  แนวคิดในระยะเปล่ียนแปลง: การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
  หลงัจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรปและสหรัฐอเมริกา ความสามารถในการผลิต
สินคา้ต่างๆ มีมากข้ึน มีผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวกนัหลายรายมากข้ึน มีสินคา้ชนิดต่างๆ มากข้ึน ธุรกิจ
มีการแข่งขนักนัมากข้ึน ทางดา้นสังคมก็มีการขยายตวัมากข้ึน ประชากรมีจ านวนมากข้ึน และอยู่
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กนัอยา่งกระจดักระจาย การขนส่งและการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน มีการคิดคน้เคร่ืองมือ
ท่ีสามารถใชติ้ดต่อส่ือสารกบัคนจ านวนมากไดส้ าเร็จ และถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย นกัธุรกิจจึง
หันมาใชบ้ริการของส่ือท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกบัคนจ านวนมาก และถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย 
นกัธุรกิจจึงหันมาใชบ้ริการของส่ือท่ีสามารถติดต่อกบัมวลชน ซ่ึงก็คือการโฆษณามากข้ึน ท าให้
ธุรกิจโฆษณามีการขยายตวัมากข้ึนตามไปดว้ย 
  ในระยะน้ีผูซ่ึ้งอยูใ่นวงการธุรกิจยอมรับว่าการโฆษณาเป็นงานอยา่งหน่ึงทางดา้นการ
ขาย ซ่ึงการจะประสบความส าเร็จในการโฆษณาได ้จะตอ้งค านึงถึงทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
การขายอยา่งใกลชิ้ด ในการโฆษณาแต่ละคร้ังไม่เพียงแต่พิจารณาเฉพาะปัจจยัเก่ียวกบัศิลป์ ซ่ึงก็คือ
ข้อความโฆษณา ผงัโฆษณา และตัวอักษรในข้อความโฆษณาเท่านั้ น แต่จะต้องพิจารณาถึง
ผลิตภณัฑท่ี์จะโฆษณา ลกัษณะของอ านาจซ้ือ และท่ีอยูอ่าศยัของผูท่ี้จะซ้ือดว้ย 
    3)  แนวคิดของการโฆษณาในปัจจุบนั : การชกัจูง 
 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา ความสามารถในการผลิตสินคา้ต่างๆ ไดมี้มาก
ข้ึน ปริมาณสินคา้ก็มีมากข้ึน จึงเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขายสินคา้ให้หมดโดยเร็ว การโฆษณาจึง
ถูกน ามาใชเ้พื่อเป็นตวัเร่งโดยการชกัจูง (Persuasion) ใหค้นบริโภคสินคา้ในปริมาณท่ีสมดุลกบัการ
ผลิต เพื่อให้ผูผ้ลิตมีรายไดจ้ากการขาย และน าไปลงทุนผลิตสินคา้ใหม่ๆต่อไป ดงันั้น การโฆษณา
ในระยะน้ีจึงเป็นการชกัชวนให้ผูบ้ริโภคใชชี้วิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในอนาคต เพื่อจะไดมี้ความ
ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีผลิตข้ึน13 

2.1.2.1  ความหมายของค าวา่ “โฆษณา” 
 โฆษณา หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยงัสาธารณะชน การป่าวร้อง การป่าว
ประกาศ เช่น การโฆษณาสินคา้ 
 พจนานุกรมสแตนดาร์ด (Standard Dictionary) ไดใ้หค้วามหมายของการโฆษณาไวว้่า 
“การโฆษณาคือ ระบบหรือวิธีการดึงดูดความสนใจจากประชาชนดว้ยการให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ หรือดึงดูดใจใหส้นใจท่ีจะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑต่์าง ๆ” 14 
 แอนเดลล์ ให้ความหมายไวว้่า การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมท่ีผ่านส่ือ
โฆษณาท่ีมิใช่ตัวบุคคล (non personal promotion) และต้องช าระเงินค่าโฆษณาโดยอุปถัมภ์ 
(sponsor) ซ่ึงการโฆษณาน้ีมีความหมายแตกต่างไปจากการส่งเสริมโฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น 

                                                            
13 เสรี  วงษม์ณฑา, หลกัการโฆษณา, (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, 2546),            

น. 10 – 11. 
14 ธีรพล  ภูรัต, การโฆษณาเบ้ืองตน้, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2538), น. 1. 
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การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) และการส่งเสริมการจ าหน่าย (sales promotion) เป็น
ตน้15 
 Russel และ Lane นิยามไวว้่า การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในกระบวนการตลาด 
เป็นวิธีการส่งขอ้ความจากผูอุ้ปถมัภ์ผ่านช่องทางการส่ือสารเป็นทางการไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ี
คาดหวงั16 

2.1.2.2  วตัถุประสงคข์องการโฆษณา 
 การโฆษณาทั้งหลายจดัท าข้ึนดว้ยความมุ่งหมายเพื่อ 
 1)  การโฆษณาเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เป็นการมุ่งหวงัใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจใน
ตวัสินคา้ ช่วยให้เกิดความตอ้งการสินคา้ใหม่ๆ ผูป้ระกอบธุรกิจต่างมุ่งพยายามคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 
ข้ึนมา เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการและยกระดบัความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน ในการท่ีจะท าใหเ้กิดความ
รับรู้ในตวัสินคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจยอ่มจะตอ้งท าการโฆษณาและส่งเสริมการขายใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้
และเขา้ใจเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ กระบวนการผลิต และเป็นการสร้างความคุน้เคย และกระตุน้ให้
เกิดการซ้ือสินคา้และบริการทั้งหลายทั้งทางตรงและทางออ้ม 
   2)  การโฆษณาเพื่อชกัจูงใจ เป็นการโฆษณาท่ีมุ่งไปยงัผูบ้ริโภคท่ีทราบถึงขอ้มูลของ
สินคา้บา้งแลว้ แต่ยงัไม่ไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยเพราะเหตุใดก็ตาม การโฆษณาจะช่วยส่งเสริมให้
มีการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้มากข้ึน ดงันั้น หากการโฆษณาเพื่อชกัจูงกระท าไดส้ าเร็จ จะสามารถ
ชกัจูงใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนรสนิยม ค่านิยม ความเช่ือ และหนัมาบริโภคสินคา้ท่ีท าการโฆษณานั้น 
   3)  การโฆษณาเพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นการโฆษณาซ่ึงแจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบว่า 
สินคา้ท่ีโฆษณาไปนั้นมีคุณสมบติั หรือมีประโยชน์อย่างไร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผูป้ระกอบ
ธุรกิจและผูบ้ริโภค อนัท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ และตราของสินคา้มากข้ึน เพราะความส าเร็จของ
การโฆษณาท่ีเห็นไดช้ดั คือ การโฆษณาให้รู้จกัสินคา้และตราของสินคา้ ตวัอย่างเช่น เวลาคนซ้ือ
ผงซกัฟอก ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามก็มกัจะเรียกว่า แฟ้บ เสมอ ซ่ึงนบัว่าเป็นความส าเร็จของการ

                                                            
15 อกัษร  สวสัดี, “ความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ ,” (วิทยานิพนธ์มหาบันฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2542), น. 26 – 28. 

16 นวฤทธ์ิ  อคัควรกิจ, กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 
2551), น. 6. 
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โฆษณาท่ีท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าตราสินคา้ไดข้ึ้นใจ และท าให้การบริโภคมีมากข้ึนจนกลายเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั17 

2.1.2.3  อิทธิพลของการโฆษณาต่อผูบ้ริโภค 
 การโฆษณาท าให้ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดี ท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ 
การโฆษณามีลกัษณะจูงใจให้ผูบ้ริโภคคลอ้ยตามหรือมีทศันคติท่ี ดีต่อสินคา้นั้น ดงันั้นผูโ้ฆษณา
ยอ่มจะตอ้งมุ่งหวงัท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เม่ือเป็นเช่นนั้น ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะพยายามใชก้ลยทุธ์ในการโฆษณา เม่ือพยายามบ่อยคร้ังก็อาจมีผลท าใหผู้บ้ริโภคบางคนเกิด
ทศันคติท่ีดี มีความตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น โดยอิทธิพลของการโฆษณาอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั  คือ 
 1)  อิทธิพลต่อตวับุคคล 
 จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่าการโฆษณามีอิทธิพลต่อบุคคลในแง่ของการ
เปล่ียนแปลงทศันคติและค่านิยมกบัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
 (1)  อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและค่านิยม 
 การโฆษณามีบทบาทเป็นแรงเสริมทศันคติและค่านิยมท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้มัน่คง
ยิง่ข้ึน การท่ีบุคคลไดรั้บสาระโฆษณาเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีตนเองสนใจหรือมีความพึงพอใจ
อยู่แลว้ก็จะท าให้เกิดความมัน่ใจต่อตวัสินคา้นั้นมากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างทศันคติใหม่ๆ
ใหเ้กิดข้ึน เช่น ในบางคร้ังผูบ้ริโภคไม่ไดส้นใจ ไม่ชอบ หรือไม่รู้ถึงความตอ้งการของตนวา่ตอ้งการ
สินคา้ชนิดใด เพื่ออะไร การโฆษณาจะช่วยใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัสินคา้ 
 (2)  อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า สารจากส่ือมวลชนก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในหลายดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ท าให้ผูรั้บสารเกิดพฤติกรรมท่ีรุนแรงกา้วร้าว 
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชชี้วิตประจ าวนั  
 2)  อิทธิพลต่อสงัคม 
 อิทธิพลของการโฆษณาต่อสังคมจะเป็นการกล่าวถึงอิทธิพลในแง่ลบของการโฆษณาท่ี
มีต่อสงัคมในดา้นต่างๆ คือ 
 (1)  การโฆษณาก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 
 การโฆษณาท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนใน
สังคม ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือท าใหเ้ดก็หรือเยาวชนยอมรับอิทธิพลของต่างชาติ ไม่วา่จะเป็นการใช้

                                                            
17 วิชช ์ จีระแพทย,์  “กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา,”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2523), น. 44 – 45. 
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ภาษา การแต่งกาย การใช้ชีวิตนอกบา้นตามสถานท่ีเริงรมยต่์างๆ ซ่ึงส่ือโฆษณาท่ีเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์จะมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปท่ีเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนกลุ่มน้ีจูงใจไดง่้ายและ
เป็นท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงไดเ้ร็ว  
 (2)  การโฆษณามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ 
 ในแง่ทางเศรษฐกิจ การโฆษณานอกจากจะมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจแล้ว 
นักวิชาการทางเศรษฐกิจ และนักเศรษฐศาสตร์เช่ือว่าการโฆษณามีผลกระทบโดยตรงต่อความ
เสียหายทางเศรษฐกิจดว้ย การโฆษณาจะส่งผลกระทบท าให้หน่วยงานหรือธุรกิจใหม่ไม่สามารถ
เขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมได ้นัน่ก็คือ การโฆษณาจะเป็นเคร่ืองมือในการกีดขวางหรือกีดกนั
ผูผ้ลิตรายใหม่ๆท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรมนัน่เอง ธุรกิจท่ีท าการโฆษณาจะสามารถสร้างอ านาจทาง
การตลาดได ้และในท่ีสุดจะส่งผลท าใหก้ารก าหนดราคาสูงข้ึนดว้ย 
 ในการโฆษณาสินคา้นั้น ผูโ้ฆษณามกัหยิบเฉพาะจุดเด่นหรือขอ้ดีของสินคา้มาเป็น
เคร่ืองมือในการโฆษณา โดยอาจปิดบงัขอ้เสีย หรือจุดอ่อนของสินคา้ไวไ้ม่ให้ผูบ้ริโภคทราบ เม่ือ
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้มาแลว้ จึงรู้วา่สินคา้นั้นมีขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดีไม่คุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไป18 

2.1.2.4  บทบาทของการโฆษณา (Advertising Roles) 
 การโฆษณานั้นมีบทบาทส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อขายสินคา้ใหก้บัเจา้ของ
สินคา้ โดยมีบทบาทดงัน้ี 
 1.  การสร้างการตระหนกัรู้ (Creating Awareness) ในการโฆษณาแต่ละคร้ัง เป้าหมาย
ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้มของเจา้ของสินคา้นั้น 
 2.  การให้ของมูล (Providing Information) โดยปกติแล้วเจ้าของสินคา้จะอาศัยการ
โฆษณาเป็นช่องทางหน่ึงในการให้ขอ้มูลแก่กลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลดงักล่าวอาจจะเป็นคุณประโยชน์
ของสินคา้ ราคาสินค้า สถานท่ีจัดจ าหน่าย การลดแลกแจกแถม ข้อมูลบริษัท ฯลฯ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  การสร้างภาพลกัษณ์ (Image Building) การโฆษณาสามารถสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั 
แบรนด ์ๆ หน่ึงไดเ้น่ืองจากกลุ่มเป้าหมายจะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเห็นในการโฆษณาเขา้กบัแบรนด์
โดยไม่รู้ตวั 

                                                            
18 ไมตรี  อ้ึงภากรณ์,  “การโฆษณาเป็นการสูญเปล่าหรือไม่,”  นิเทศสาร, ฉบบัท่ี 5,  น. 48 (สิงหาคม 

2539). 
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 4.  การย  ้าเตือน (Reminding) บทบาทส าคญัอีกประการหน่ึงของการโฆษณาก็คือการย  ้า
เตือน โดยทั่วไปเป็นการย  ้ าเตือนแบรน์เพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายลืมแบรน์ดังกล่าวเม่ือถึงเวลา
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทนั้น ๆ  
 5.  การโน้มน้าวใจ (To Persuade) โฆษณามีหนา้ท่ีโนม้นา้วใจให้กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่า
สินคา้นั้ น ๆ มีประสิทธิภาพดี และส่วนใหญ่พยายามโน้มน้าวให้เช่ือดีกว่าสินคา้แบรน์คู่แข่ง 
บทบาทหน้าท่ีของสินคา้เจา้ของสินคา้และนักโฆษณาคาดหวงัมากท่ีสุดคือ ความสามารถของ
โฆษณาท่ีสามารถโนม้นา้วใจใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกใชสิ้นคา้19 

2.1.2.5 หนา้ท่ีของการโฆษณา 
 การโฆษณาท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1.  หน้าท่ีทางการตลาด (Marketing function) กล่าวคือ ท าหน้าท่ีเป็นหน่ึงในส่วน
ประสมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ทั้งส่ี
เคร่ืองมือน้ีใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้อนัน าไปสู่
การสร้างยอดขายและก าไรในท่ีสุด 
 2.  หน้าท่ีการติดต่อส่ือสาร (Communication function) การโฆษณาถือเป็นการติดต่อ
ข่าวสารเก่ียวกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจให้เกิดความตอ้งการ หรือเพื่อสร้าง
ทศันคติท่ีดีใหเ้กิดกบักลุ่มเป้าหมาย 
 3.  หนา้ท่ีใหค้วามรู้ (Education function) การโฆษณาถือเป็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละท าใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑท์ าใหคุ้ณภาพชีวิตของมนุษยดี์ข้ึน 
 4.   หน้า ท่ีด้านเศรษฐกิจ (Economic function)  จากการท่ีบุคคลรู้จักผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองมาจากการโฆษณาซ่ึงท าให้เกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น จึงเท่ากบัว่าการโฆษณาเป็นตวัสร้าง
ยอดขายและก าไรท าใหธุ้รกิจด าเนินไปไดด้ว้ยดี ท าใหเ้กิดการขยายตวัดา้นการลงทุน เป็นผลท าให้
เกิดการสร้างงานอนัเป็นผลท าใหร้ะบบเศรษฐกิจโดยร่วมดีข้ึน 
 5.  หนา้ท่ีสร้างสังคม (Social function) การโฆษณาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยปรับปรุง 
มาตรฐานการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศใดประเทศหน่ึงและทัว่โลก การเผยแพร่ข่าวสาร
การโฆษณาจะมีผลกระทบต่อการพฒันาดา้นสังคมและวฒันธรรม การโฆษณาไม่ใช่แต่มุ่งท่ีการ

                                                            
19 นวฤทธ์ิ อคัควรกิจ, กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 

2551), น. 7 – 8.   
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ขายสินคา้เท่านั้นแต่มีการโฆษณาจ านวนมากท่ีเป็นการโฆษณาท่ีตอ้งค านึงถึงภาระความรับผดิชอบ
ของธุรกิจท่ีมีต่อสงัคม และมวลมนุษยชาติ20 
  
2.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
 ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและการคา้มีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน แนวความคิดในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจจึงมีความจ าเป็น โดยมีการรวมกลุ่ม
ของผูบ้ริโภคเพื่อคุม้ครองตนเอง และก าหนดหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ เช่น ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
จ าหน่ายสินคา้ ขอ้ห้ามการโฆษณา เป็นตน้ แต่หลกัเกณฑข์อ้บงัคบัดงักล่าวก็ยงัไม่เพียงพอต่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค จึงส่งผลให้รัฐตอ้งออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ซ่ึงเป็นทฤษฎี
อนัเป็นท่ีมาของการคุม้ครองผูบ้ริโภคในปัจจุบนันัน่เอง 
 2.2.1  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ตามหลกัเศรษฐศาสตร์แลว้ ภาครัฐไม่ควรแทรกแซงตลาด ยกเวน้ในกรณีท่ีมีความ
ล้มเหลวทางตลาด (Market failure) บางประการ ซ่ึงท าให้การแข่งขนัในตลาดไม่เป็นผลดีต่อ
ผูบ้ริโภคหรือสังคมโดยรวม ความลม้เหลวในตลาดท่ีท าให้รัฐจ าเป็นตอ้งคุม้ครองผูบ้ริโภคมี 3 
ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1)  การผูกขาดในตลาด ถ้าตลาดมีการผูกขาดโดยผูป้ระกอบการรายหน่ึงรายใด 
ผูป้ระกอบการดงักล่าวอาจคา้ก าไรเกินควร ซ่ึงเป็นการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค รัฐจึงตอ้งเขา้มา
ควบคุมราคาหรือก าหนดอตัราก าไรสูงสุดของผูข้าย เพื่อท่ีจะให้ราคาของสินคา้หรือบริการเป็น
ธรรมต่อผูซ้ื้อ หน้าท่ีในการป้องกนัการผูกขาดอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของคณะกรรมการกลาง
ก าหนดราคาสินคา้และป้องกนัการผูกขาดซ่ึงรัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธาน อธิบดี
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นเลขาธิการ และส านักงานคณะกรรมการกลางเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 2)  ความเหล่ือมล ้าทางดา้นขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย (Asymmetric information) ใน
การซ้ือสินคา้หลายประเภท ผูบ้ริโภคไม่สามารถหยัง่รู้ถึงคุณภาพหรือปริมาณของสินคา้นั้น ๆ เพียง
จากการสังเกตลกัษณะทางกายภาพ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีเพียงพอ ท าให้ผูข้าย
อาจเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคได ้โดยการขายสินคา้ท่ีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน หรือสินคา้ท่ีมีปริมาณ
บรรจุนอ้ยกวา่ท่ีระบุไว ้ 
                                                            

20 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : พฒันา
ศึกษา, 2539), น.159 – 160. 
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 เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รัฐจึงมีหน้าท่ีในการควบคุมให้ผูข้ายให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ท่ีเพียงพอและถูกตอ้งแก่ผูซ้ื้อ โดยการก าหนดรายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งระบุไวบ้นฉลาก และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชใ้นการโฆษณาสินคา้ หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการฉลากและ
โฆษณา ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค ส านัก
นายกรัฐมนตรี ส่วนหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลให้มีการขายสินคา้ตามปริมาณหรือปริมาตรท่ีระบุไว้
นั้น เป็นของกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 นอกจากปัญหาความลม้เหลวทางตลาดอนัสืบเน่ืองมาจากการผูกขาดในตลาด หรือ
ความเหล่ือมล ้าของขอ้มูลระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคแลว้ สาเหตุอีกประการท่ีรัฐตอ้งเขา้มาก ากบั
ดูแลให้ความคุม้ครองผูบ้ริโภคคือ ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพราะประชาชนทุกคนย่อมมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองใหไ้ดรั้บความปลอดภยั 
 1)  การควบคุมดูแลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของผูบ้ริโภค คุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคา้บางประเภท โดยเฉพาะสินคา้อาหารและยา มีนยัส าคญัต่อความปลอดภยัและสุขภาพของ
ผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคเองไม่สามารถทราบไดว้่าการบริโภคสินคา้เหล่าน้ีมีความปลอดภยั
หรือไม่ รัฐจึงตอ้งก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานขั้นต ่าของสินคา้ และควบคุมดูแลให้สินคา้ท่ีผลิต
และวางขายมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้การก ากบัดูแลมาตรฐานผลิตภณัฑอ์าหารและยาจะ
อยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส าหรับผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมจะอยู่
ภายใตก้ารดูแลของส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม นอกจากน้ียงัมีสินคา้
อีกหลายประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐมีอ านาจท่ีก ากบัดูแลคุณภาพกระจดักระจายไปตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

2.2.1.1  ปรัชญาในการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ปรัชญาในการคุ้มของผู ้บริโภค จากอดีตจวบจนปัจจุบันได้มีการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 
 1)  ช่วงก่อนยคุแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Pre-interventionist) 
 2)  ช่วงแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Interventionist) 
 3)  ช่วงหลงัยคุแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Post-interventionist) 
 โดยจะอธิบายขอแต่ละช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
 1)  ช่วงก่อนยคุแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Pre-interventionist) 
 ช่วงเวลาก่อน ค.ศ. 1960 แนวความคิดเก่ียวกบัผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกาและในประเทศ
ยโุรปตะวนัตกมีอยูว่า่ ผูบ้ริโภคตอ้งระมดัระวงัในการเลือกซ้ือสินคา้ มิฉะนั้นแลว้ความเสียหายใด ๆ 
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการใชห้รือบริโภคสินคา้นั้น ๆ ผูซ้ื้อสินคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเอง แนวความคิด
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ดงักล่าวตามภาษาโรมนัเรียกว่า caveat emptor ตามหลกัการของปรัชญาน้ี บทบาทของรัฐคือเพียง
ก ากบัดูแลให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีพอเพียงเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง โดยการควบคุมดูแลการฉลากและการโฆษณาเป็นหลกัแนวความคิดดงักล่าวจะสอดคลอ้ง
กับแนวความคิดพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ซ่ึงเช่ือว่าการแข่งขันในตลาดจะท าให้ผูบ้ริโภค
สามารถเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม อนัเป็นท่ีมาของระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี (Laisser faire) ตามแนวคิดน้ีรัฐสามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยมีนโยบายการแข่งขนัทาง
การคา้ (Competition policy) ท่ีรักษาและส่งเสริมกระบวนการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรม 
 2)  ช่วงแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Interventionist) 
 ในช่วงทศวรรษ 1960 ปรัชญาในการคุม้ครองผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ความไม่เท่าเทียมกนั
ในอ านาจต่อรองของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นสาเหตุหลกัท่ีรัฐตอ้งเขา้มามีบทบาท
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยตรง ไดมี้การกล่าวถึง “สิทธิ” ของผูบ้ริโภคเป็นคร้ังแรกในค าปราศรัย
ของ ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนด้ี ท่ีสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1962 สิทธิดงักล่าวไดแ้ก่ 
 1.  สิทธิท่ีไดรั้บความปลอดภยัจากการบริโภคหรือใชสิ้นคา้ 
 2.  สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารขอ้เทจ็จริงเพื่อการเลือกซ้ือสินคา้ 
 3.  สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการซ้ือสินคา้ 
 4.  สิทธิท่ีจะไดรั้บฟังการร้องเรียน 
 สืบเน่ืองจากค าปราศรัยดงักล่าว ประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศไดอ้อกกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค (Consumer Protection law) เพื่อรับรองสิทธิของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีแลว้
สมาคมผูบ้ริโภคในหลาย ๆ ประเทศ ได้รวมตวักันจัดตั้ งสมาพนัธ์ผูบ้ริโภคท่ีเรียกว่า องค์การ
ระหวา่งประเทศเพื่อสหภาพผูบ้ริโภค (International Organization of Consumer Unions) หรือช่ือยอ่ 
IOCU ซ่ึงสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง ใน
ปัจจุบนัองคก์รน้ีซ่ึงประกอบดว้ยสมาคมผูบ้ริโภคในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 200 องคก์ร จาก 80 
ประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การคุม้ครองผูบ้ริโภคให้มีความครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งข้ึน 
สมาพนัธ์ฯ ไดก้ าหนดสิทธิของผูบ้ริโภคนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นค าปราศรัยของประธานาธิบดี 
จอห์น เอฟ เคเนด้ี ไวอี้ก 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  สิทธิท่ีจะไดรั้บชดใชค่้าเสียหาย 
 2.  สิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้และสิทธิของผูบ้ริโภค 
 3.  สิทธิท่ีจะไดรั้บบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 4.  สิทธิท่ีจะอยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด 
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 มีขอ้สังเกตว่า สิทธิของผูบิ้โภค 2 ขอ้สุดทา้ย คือสิทธิท่ีจะไดรั้บสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
และสิทธิท่ีจะอยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด นั้นจะแตกต่างจากสิทธิอ่ืน ๆ เพราะจะไม่ใช่สิทธิ
ของผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้ แต่จะเป็นสิทธิท่ีผูบ้ริโภคในฐานะพลเมืองของประเทศ พึงไดรั้บ
จะเห็นไดว้่า สิทธิของผูบ้ริโภคตาม IOCU นั้นจะครอบคลุมหลายมิติมากกว่าสิทธิเดิม 4 ประการ 
ซ่ึงเนน้เพียงสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้และบริโภคสินคา้ นบัว่าเป็นอีกกา้วหน่ึง
ของการชยายกรอบของสิทธิผูบ้ริโภค 
 3)  ช่วงหลงัยคุแห่งการแทรกแซงโดยภาครัฐ (Post-interventionist) 
 ปรัชญาในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเน้นบทบาทของภาครัฐไดรั้บการต่อตา้นอย่างมาก
จากกลุ่ม “เศรษฐศาสตร์ใหม่” ท่ีคดัคา้นการแทรกแซงของรัฐ กลุ่มดงักล่าวมีความเห็นวา่มาตรการท่ี
รัฐใชใ้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีลกัษณะท่ีเป็นการแทรกแซงการด าเนินธุรกิจมากกวา่การก ากบัดูแล 
ท าให้ธุรกิจไม่มีความคล่องตวั แนวความคิดดงักล่าวจะเป็นไปตามกระแสหลกัของการปฏิรูปการ
ก ากบัดูแลเพื่อลดบทบาทของภาครัฐ (Deregulation) ท่ีเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายในช่วงเวลานั้น 
 การเปล่ียนแปลงของปรัชญาในการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีคดัคา้นการแทรกแซงของ
ภาครัฐ มิได้ท าให้มีการปรับเปล่ียนกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคแต่อย่างใด ซ่ึงช้ีให้เห็นว่ากลุ่ม
เศรษฐศาสตร์ใหม่น้ีมิได้คดัคา้นบทบาทของรัฐในการคุม้ครองผูบ้ริโภค เพียงแต่ต าหนิว่ารัฐมี
บทบาทมากเกินไป ท าใหเ้กิดการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไม่มีประสิทธิผล ทั้งน้ี กลุ่มดงักล่าวมีความเห็น
วา่แนวทางการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีดีนั้นตอ้งใหท้ั้งผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการในกระบวนการคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น อาจอยู่ใน
รูปแบบของการก ากบัดูแลตนเอง (Self-Regulation) โดยความสมคัรใจ เช่น การท่ีผูผ้ลิตจดัตั้งหน่วย
ทดสอบคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้ท่ีผลิต การรับรองคุณภาพสินคา้ (Warranty) หรือ
จดัตั้งหน่วยรับค าฟ้องร้องของลูกคา้โดยหน่วยงานอิสระ (Ombudsperson) ถา้หน่วยงานรับฟ้อง
ดงักล่าวสามารถก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งยติุธรรม และไดรั้บความยอมรับ
จากกลุ่มผูบ้ริโภคแลว้จะเป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของรัฐในการคุม้ครองผูบ้ริโภคได ้แต่ท่ีส าคญั
กว่านั้นคือ การก ากบัดูแลภาคสมคัรใจนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบท่ียุ่งยาก ซ่ึงจะต่าง
กบัการก ากบัดูแลภาคบงัคบั 
 แต่การก ากับดูแลตนเองโดยสมัครใจของผู ้ผลิตดังกล่าวก็มีปัญหาบางประการ 
ตวัอย่างเช่น ถา้ผูผ้ลิตบางรายท่ีไม่ตอ้งการเขา้ร่วมในโครงการจดัระบบการรับรองคุณภาพ และ
ความปลอดภยัของสินคา้ตนแลว้ ท าใหก้รอบความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการต่อสินคา้ของตนมี
ความเหล่ือมล ้ากนั อย่างไรก็ดี การแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงข้ึนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากระบบ
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การคา้ท่ีนับวนัยิ่งเปิดเสรีมากข้ึนนั้ น จะเป็นแรงกดดันให้ผูผ้ลิตให้ความส าคญัแก่การรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ของตนเองมากข้ึน 
 เน่ืองจากนโยบายและมาตรการการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีก าหนดข้ึนมาโดยภาครัฐอาจไม่
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค การท่ีผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการคุม้ครองสิทธิของ
ตนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง ตวัอยา่งเช่น การท่ีผูบ้ริโภคสามารถรวมตวักนัเพื่อสร้างอ านาจการตอ้รอง
กบัผูผ้ลิตเอง น่าจะเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีจะให้รัฐเป็นผูก้  าหนดอ านาจต่อรองให้
โดยการก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีผูผ้ลิตตอ้งปฏิบติัตาม แต่จากประสบการณ์ในนานาประเทศ
พบวา่ ผูบ้ริโภครวมตวักนัต่อเม่ือมีผลประโยชน์ร่วมกนั ความมุ่งมัน่ในการรวมตวัเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวมยงัมีขีดจ ากดั แมก้ระนั้นถา้การรวมตวัสามารถช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความเคล่ือนไหว และการ
ต่ืนตวัของผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ และสร้างแบบอยา่งในการเจรจาต่อรองกบัผูผ้ลิตแลว้ รัฐควรมีบทบาทใน
การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความต่ืนตวัและความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิของ
ตน 
 ความต่ืนตวัจะเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัสิทธิของตน ตลอดจนกระบวน
การต่าง ๆ กระบวนการศึกษาและฝึกอบรมเป็นหลกั นอกจากน้ีแลว้ภาครัฐเองอาจตอ้งอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ในการท่ีจะท าการรักษาและคุม้ครองสิทธิของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิท่ีผูบ้ริโภคพึงจะไดรั้บ 
 ความกระตือรือร้นจะเกิดจากการมีระบบฟ้องร้อง และขั้นตอนทางศาลท่ีรวดเร็ว 
สะดวก และมีค่าใช้จ่ายท่ีผูบ้ริโภคพอรับได ้เพราะรู้ว่าการฟ้องร้องจะมีผล เช่น การอนุญาตให้
องคก์รเอกชนสามารถท าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพง่แทนผูบ้ริโภคได ้ในกรณีของสหรัฐ
ท่ีอนุญาตใหมี้การฟ้องร้องในลกัษณะกลุ่มได ้(Class-Action) ซ่ึงนอกจากจะเป็นการรวมอ านาจใน
การต่อรองแลว้ ยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละราย
ด้วย การฟ้องร้องในประเทศไทยซ่ึงในปัจจุบันก็ได้มีการฟ้องร้องคดีในลักษณะกลุ่มได้แล้ว
เช่นกนั21  
 2.2.2  ทฤษฎีท่ีอธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Theory) 
 เศรษฐศาสตร์เช่ือว่าผูบ้ริโภคตอ้งการให้ตนเองมีความพอใจจากการบริโภคสูงสุด 
ความพอใจจากการบริโภคน้ีสามารถวัดได้ในระดับปัจเจกบุคคลและมีช่ือทางเทคนิคว่า  
“อรรถประโยชน์ (Utility)” โดยผูบ้ริโภคมีขอ้จ ากดัทางงบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถบริโภคสินคา้

                                                            

 21 เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์, สุธีร์  ศุภนิตย,์ การคุม้ครองผูบ้ริโภค, (กรุงเทพมหานคร : สถานบนัวิจยัเพื่อ
พฒันาประเทศไทย, 2541), น. 1 – 6. 
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มากกว่าท่ีตนเองมีความสามารถท่ีจะซ้ือหาได้ ผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุผล (Rational) จึงตอ้งเลือกการ
บริโภคในจ านวนท่ีเหมาะสม (Optimal) ตอบสนองทั้งต่อความตอ้งการไดอ้รรถประโยชน์ท่ีไม่
จ ากดัและงบประมาณท่ีมีจ ากดัในเวลาเดียว 
 ภายใตก้รอบเศรษฐศาสตร์กระแสแอลกอฮอลไ์ม่ไดถู้กคดัแยกออกมาให้แตกต่างจาก
สินค้าประเภทอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะบริโภค โดยถือว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสินค้า 
“ธรรมดา” ท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกท่ีจะบริโภค ก็ต่อเม่ือมีความชอบ (Preference) เป็นทุนเดิม 
กล่าวคือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถสร้างอรรถประโยชน์ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีเลือกบริโภคได ้ใน
ขณะเดียวกนั หากไม่มีความชอบเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นทุนเดิมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์จ็ะไม่สร้าง
อรรถประโยชน์ ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีก็จะไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย และเลือกใชใ้ชง้บประมาณท่ีมี
จ ากดัของตนไปกบัสินคา้ประเภทอ่ืนท่ีตนชอบแทน 
 การเลือกจะบริโภคหรือไม่บริโภคสินคา้ใด ๆ ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยหลกัการ
อรรถประโยชน์ หากแต่ตอ้งสะทอ้นออกมาใหเ้ป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดท่ี้เรียกว่า “อุปสงค ์(Demand)”  ท่ี
มีนิยาม คือ ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยอุปสงค์ของสินคา้ใด ๆ (รวมทั้ ง
เค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยนั้ น )  ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ท่ีนอกเหนือจากความชอบ 
(อรรถประโยชน์) เช่น 
 (1)  ราคาสินคา้นั้นเอง โดยส่วนใหญ่ เม่ือราคาเพิ่มข้ึนผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้นั้นนอ้ยลง 
ในทางตรงกนัขา้มหากราคาสินคา้นั้นลดลง ผูบ้ริโภคจะตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน กล่าวคือ การ
เปล่ียนแปลงราคาท าใหป้ริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 (2)  ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค โดยเม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ผูบ้ริโภคจะตอ้งการซ้ือ
สินคา้เพิ่มข้ึน 
 (3)  ราคาสินคา้ทดแทน (Substitutes) ตวัอยา่งของสินคา้ทดแทนคือ ปากกากบัดินสอ  
โทรศพัท์มือถือกบักลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ โดยเม่ือราคาของสินคา้ประเภทหน่ึงลดลง ผูบ้ริโภคจะ
ตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทนั้นมากข้ึน และซ้ือสินคา้อีกประเภทนอ้ยลง 
 (4)  ราคาสินคา้บริโภคร่วมกนั (Complements) ตวัอย่างของสินคา้บริโภคร่วมกนัคือ 
ปากกากบักระดาษ โทรศพัทมื์อถือกบัฟิลม์กนัรอย เป็นตน้ โดยเม่ือราคาสินคา้ประเภทหน่ึงลดลง
ผูบ้ริโภคจะตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทนั้นมากข้ึน และซ้ือสินคา้อีกประเภทมากข้ึนตามไปดว้ย 
 (5)  ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น รสนิยมของผูบ้ริโภค (เปล่ียนได้จากส่ิงเร้า เช่น โฆษณา การ
รณรงค)์ จ  านวนผูซ้ื้อในตลาด การคาดการณ์ดา้นราคาในอนาคตของสินคา้ของผูซ้ื้อ เป็นตน้  
 จะสังเกตไดว้่า ในกรณีของปัจจยัท่ี (3) และ (4) ขา้งตน้ ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนและยงัไม่ได้ถูกระบุอย่างแน่ชัดในวรรณกรรม 
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ตวัอย่างเช่น เหลา้กลัน่กบัเบียร์ เบียร์กับไวน์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กบับุหร่ี เป็นตน้ สินคา้ทุกคู่
ขา้งตน้ในบางคร้ังก็มีความสัมพนัธ์แบบสินคา้ทดแทนและบางคร้ังก็มีความสัมพนัธ์แบบสินคา้
บริโภคร่วมกนั ข้ึนอยูก่บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็ขอ้มูล 
 เม่ือปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคเ์ปล่ียนแปลง อุปสงคข์องสินคา้ก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
ระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัก าหนดแต่ละตวักบัอุปสงคใ์ชห้ลกัการ “ความยืดหยุน่ของอุปสงค”์ 
(Demand Elasticity) ในการวดั โดยความยืดหยุ่นของอุปสงคก์็มีหลายประเภท อาทิ ความยืดหยุ่น
ของอุปสงคต่์อราคา (Price Elasticity of Demand) ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อโฆษณา (Advertising 
Elasticity of Demand) เป็นตน้ โดยถา้ปัจจยัก าหนดอุปสงคเ์ปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยแลว้ท าให้อุปสงค์
เปล่ียนแปลงมาก สินคา้ชนิดนั้นถือว่าเป็นสินคา้ท่ีมีความยืดหยุน่สูง (Elastic) ในทางตรงขา้ม หาก
ปัจจยัก าหนดอุปสงคเ์ปล่ียนแปลงมากแต่ท าใหอุ้ปสงคเ์ปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย สินคา้ชนิดนั้นจะ
เรียกวา่เป็นสินคา้ท่ีมีความยดืหยุน่ต ่า (Inelastic) ดว้ยความท่ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ลกัษณะเป็นสาร
เสพติด ผูด่ื้มมีความตอ้งการในลกัษณะท่ีขาดไม่ได ้แพงแค่ไหนก็ยอมจ่ายเพื่อให้ไดบ้ริโภค ราคาท่ี
เพิ่มข้ึนมากจึงอาจลดการบริโภคไดเ้พียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึ์งถือวา่เป็นสินคา้ท่ีมี
ความยดืหยุน่ต ่า (Inelastic) และท าการควบคุมผา่นกลไกราคายาก 
 จะเห็นว่า การอธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรอบขา้งตน้มีขอ้จ ากัดอยู่พอสมควร 
เน่ืองจากกรอบของเศรษฐศาสตร์ไม่ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีต่อตนเอง 
(Self-harm) และท่ีมีต่อผูอ่ื้น (Harm to others) อย่างชดัเจนนกั ทฤษฎีท่ีสามารถน ามาเติมเต็มส่วน
ผลกระทบของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีต่อตนเองได้ คือ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
(Health Economics)  
 Grossman22 อธิบายว่าผูบ้ริโภคเลือกบริโภคสินค้าท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ และ/หรือ
กระบวนการผลิตสุขภาพ (Health production function) ของตนเอง เพราะว่าสินคา้นั้นก่อให้เกิด
ความพอใจหรืออรรถประโยชน์ท่ีสูงกว่าการผลเสียท่ีเกิดต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเองในแต่ละ
ช่วงเวลา  (Period) ผูบ้ริโภคท่ีเลือกบริโภคสินคา้ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพน้ี มกัจะเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษา
นอ้ยและมองการณ์สั้น (Short-sighted) กล่าวคือให้ความส าคญักบัปัจจุบนัมากกว่าอนาคต ผลเสีย
ต่อสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงไม่อาจตา้นทานอรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคใน

                                                            
22 Grossman, M, On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, Journal of Political 

Econamy, 80(2), (1988), pp.223-255. 
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ปัจจุบนัได ้ขณะเดียวกนั Becker and Murphy23 มองการบริโภคสินคา้ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพและเป็น
สินคา้เสพติด (Addictive Good) ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล (Rational Addiction) โดยตั้งขอ้สมมติ
ไวว้่าสินคา้เหล่าน้ี เม่ือไดเ้ร่ิมบริโภคแลว้ จะเขา้ไปสร้าง “เช้ือ” หรือ สต๊อก (Stock) ของความอยาก
ในร่างกาย การบริโภคสินคา้เหล่าน้ีในช่วงเวลาหน่ึงจะท าให้เกิดความอยากมากข้ึนในช่วงเวลา
ถดัไป กล่าวคือการบริโภคในสองช่วงเวลาท่ีใกลก้ันนับว่าเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน (Adjacent 
complementarity) เป็นการโหม “เช้ือ” เขา้ไปอีก การท่ีจะไม่ตกอยูใ่นอ านาจของสินคา้เสพติดท าได้
โดย (1) ไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวเลยตั้งแต่แรก หรือ (2) เลิกให้ไดแ้บบหักดิบ (Cold Turkey) เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์บัเป็นตวัอยา่งของทฤษฎีทั้งคู่ดงักล่าว24  
 2.2.3  ทฤษฎีท่ีอธิบายพฤติกรรมผูผ้ลิต (Producer Theory) 
 ในทางเศรษฐศาสตร์ ผูผ้ลิตตอ้งการให้ตนเองมีก าไร (Profit) จากการผลิตสูงสุด โดย
ก าไรน้ีเท่ากบัรายรับ (Revenues) หักลบดว้ยตน้ทุน (Costs) ผูผ้ลิตมีขอ้จ ากดัทางดา้นกระบวนการ
ผลิตท าให้ไม่สามารถผลิตสินคา้ไดม้ากกว่าท่ีผลิตภาพของเทคโนโลยีท่ีตนเองมีได ้ผูผ้ลิตจะเลือก
การผลิตในจ านวนท่ีเหมาะสม (Optimal) ตอบสนองทั้งต่อแรงจูงใจทางก าไรและผลิตภาพของ
กระบวนการผลิตท่ีมีจ ากดัในเวลาเดียวกนั 
 ปริมาณสินคา้ท่ีผูผ้ลิตผลิตออกมาหรือความตอ้งการขายสินคา้ในขณะหน่ึง ๆ นั้ น 
เรียกว่า “อุปทาน (Supply)” อุปทานถูกก าหนดโดยปัจจยัหลายอยา่งเช่นเดียวกบัอุปสงค ์โดยราคา
สินคา้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดอุปทาน โดยทัว่ไป การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้จะส่งผลให้
อุปทานเปล่ียนเปลงไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือราคาสินคา้ลดลง อุปทานหรือความตอ้งการ
ขายสินคา้ชนิดนั้นก็จะลดลงดว้ย ในขณะท่ีหากราคาสินคา้ชนิดนั้นเพิ่มข้ึน อุปทานของสินคา้ก็จะ
เพิ่มข้ึนดว้ย นอกจากน้ี อุปทานของสินคา้ก็อาจเปล่ียนแปลงได ้ถา้มีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัอ่ืน 
เช่น ราคาปัจจยัการผลิตท่ีใชป้ระกอบกนัในการผลิต (เช่น ถา้ผลิตเหลา้ป่ัน ปัจจยัการผลิตท่ีตอ้งใช้
ร่วมกนัในการผลิตก็คือเหลา้และน ้ าตาล หากราคาของปัจจยัการผลิตตวัใดตวัหน่ึงแพงข้ึน ตน้ทุน
จะสูงข้ึน ก าไรต่อหน่วยลดลง และอุปทานลดลงในท่ีสุด) เทคโนโลยี และจ านวนผูข้ายในตลาด 
เป็นตน้ 

                                                            
23 Becker, G. S. and Murphy, K. M. A Theory of Rational Addiction, Journal of Political Economy, 

96(4), (1988), pp.675-700. 
24 นพพล วิทยว์รพงศ,์  ทศวรรษศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2557),   

น. 26 – 30. 
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 “ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Supply Elasticity)” เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ขนาดของ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการสินคา้ มีหลายประเภท แต่ท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาสินคา้ (Price elasticity of supply) โดยถา้ราคาสินคา้
เพิ่มข้ึนร้อยละหน่ึง แลว้ท าใหอุ้ปทานของสินคา้มีความยดืหยุน่สูง (Elastic) ในทางตรงกนัขา้ม หาก
ราคาสินคา้เพิ่มข้ึนร้อยละหน่ึง แลว้ท าใหอุ้ปทานของสินคา้เพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ร้อยละหน่ึง หมายความ
ว่า สินคา้ชนิดนั้นเป็นสินคา้ท่ีมีความยืดหยุน่ต ่า (Inelastic) ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถไปใช้
ในการวางแผนก าหนดปริมาณการขายได ้เช่น สินคา้ชนิดหน่ึงมีความยืดหยุน่ของอุปทานสูง และ
รัฐบาลท าให้ราคาสินคา้เพิ่มข้ึน ผูผ้ลิตสินคา้ชนิดน้ีจะสามารถปรับกระบวนการผลิตจนกระทัง่
ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการขายเพิ่มข้ึนมากกว่าการเพิ่มข้ึนของราคา ผูผ้ลิตท่ีมีความยดืหยุน่ของอุปทาน
สูงมกัเป็นผูผ้ลิตท่ีมีทุน (Capital) มาก สายป่านยาว และสามารถปรับกระบวนการผลิตไดอ้ย่าง
รวดเร็ว กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะยกัษใ์หญ่จดัอยูใ่นกลุ่มน้ี25  
 2.2.4  ทฤษฎีหลกัสิทธิและเสรีภาพเก่ียวกบัการโฆษณา 
 หลกัการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอนัเป็นแนวคิดตามอุดมการณ์ในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย
ท่ียึดถือลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ท่ีมีหลกัว่ามนุษยทุ์กคนเกิดมามีศกัด์ิศรี สิทธิ และ
เสรีภาพ โดยปลอดจากการแทรกแซงหรือขดัขวางของผูอ่ื้น ดว้ยเหตุน้ีรัฐหรือประเทศเสรีนิยม
ประชาธิปไตยจึงบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองต่างๆท่ีมนุษยแ์ต่ละคนมี โดยสิทธิและ
เสรีภาพท่ีได้รับการคุม้ครองท่ีส าคญัคือ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Fundamental Right and  
Liberties) โดยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานน้ีจะมากหรือน้อยแตกต่างกนัตามยุคสมยัสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของแต่ละ
ประเทศ นอกจากน้ีสิทธิและเสรีภาพท่ีบัญญัติรับรองแก่ประชาชนในรัฐนั้ นยงัอาจแบ่งได้  2 
ประเภท คือ สิทธิและเสรีภาพท่ีรับรองไวอ้ยา่งสมบูรณ์ (Absolute Rights) เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ี
ไม่มีเง่ือนไข หรือขอ้จ ากดัใด ๆ เป็นเสรีภาพในทางความคิด เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา    
เป็นตน้ และอีกประการหน่ึง คือ สิทธิและเสรีภาพท่ีรับรองไวอ้ย่างสัมพทัธ์ (Relative Rights)     
เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีบญัญติัรับรองไว ้โดยสงวนซ่ึงอ านาจท่ีจะจ ากดัการใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพนั้น

                                                            
25 นพพล  วิทยว์รพงศ,์  ทศวรรษศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา,  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2557),               

น. 31 – 32. 
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ภายหลงั หรือภายใตเ้ง่ือนไขบางประการ26 เน่ืองจากการอยู่ร่วมกนัในสังคมจ าเป็นตอ้งมีระเบียบ
วินยั กฎเกณฑก์ติกาท่ีสอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดความสมดุล
และความเสมอภาคในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคล เสรีภาพในการโฆษณาก็เป็นท่ียอมรับ
และรับรองไวใ้นกฎหมายแม่บทของประเทศต่างๆ และมีการจ ากดัเสรีภาพในการโฆษณาเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเพื่อคุม้ครองสิทธิของบุคคลอ่ืน โดยมีทฤษฎีหลกัสิทธิและ
เสรีภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) 
 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจาก
ความคิดท่ีว่ามนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ มีความรู้ ความคิด และความสามารถท่ีจะพูด เม่ือมนุษยมี์
ประสบการณ์และความรู้เพิ่มข้ึน มนุษยจึ์งมีบทบาทท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัการเมืองการปกครอง หรือ
สังคมอ่ืนๆ มากข้ึน ความจ าเป็นท่ีจะแสดงความคิดเห็นจึงไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ความจ าเป็นท่ีมนุษย์
จะตอ้งแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรีก็ยิง่มีมากข้ึน แมใ้นทางนิติปรัชญาเองก็ถือว่าเสรีภาพประเภท
น้ีเป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีไม่อาจโอนกนัได ้
 ในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็น
ส่ิงส าคญั เพราะในการปกครองระบอบน้ีบุคคลจะตอ้งฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นการพูด 
การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา จึงจะสามารถพิจารณาในเร่ืองต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถท่ี
จะศึกษาหาความรู้ท่ีจะท าให้วินิจฉัยปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได ้เราจะเห็นว่าใน
ประเทศเผด็จการ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกจ ากดั และรัฐบาลของประเทศนั้นๆ จะเขา้
ควบคุมส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ โดยรัฐบาลจะเขา้เป็นเจา้ของกิจการเอง 
 เสรีภาพในการโฆษณา 
 การโฆษณาเป็นการน าเสนอขอ้เท็จจริงต่อสาธารณชน ซ่ึงเป็นเสรีภาพอย่างหน่ึงของ
มนุษย ์ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นท่ียอมรับว่า บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเสนอขอ้เท็จจริงต่อสาธารณชน และเสรีภาพในการโฆษณาเป็นส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บการ
ยอมรับว่ามีอยู่ในทุกคน และไดรั้บการรับรองและคุม้ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของนานา
อารยประเทศ  การโฆษณาเป็นวิธีการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดน้ ามาใช ้เพื่อเสนอสินคา้   และบริการ
ต่าง ๆ ต่อประชาชน ท าใหก้ารโฆษณาเปล่ียนรูปแบบจากการท่ีมีการโฆษณาโดยตรงต่อผูบ้ริโภค ก็
เปล่ียนมาใช้วิธีการโฆษณาอ่ืน ๆ ท่ีมีการพฒันาข้ึนไปตามยุคสมยั ดังนั้ น ถ้าผูป้ระกอบธุรกิจ

                                                            
26 วรพจน์  วิศรุตพิชญ,์  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั, 2538), น. 27.  
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ตอ้งการท่ีจะให้สินคา้ท่ีตนผลิตข้ึนเป็นสินคา้ท่ีประชาชนเลือกท่ีจะบริโภคแลว้ ก็ตอ้งท าให้สินคา้
ของตนเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคให้ไดน้ั่นเอง ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจหาแนวทางต่างๆ ท่ีจะโฆษณา
สินคา้ของตนออกไปสู่ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในการโฆษณาตวัสินคา้ รวมถึงคุณสมบติัหรือลกัษณะ
ของสินคา้ ซ่ึงในบางคร้ังการโฆษณานั้นกอ็าจเป็นการโฆษณาท่ีเกินจริง หรือมีการปกปิดขอ้เทจ็จริง
บางประการไว ้หรือเป็นการส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในส่ิงท่ีไม่สมควร ท าใหป้ระชาชนซ่ึงเป็น
ผูบ้ริโภคตกอยูใ่นฐานะท่ีเสียเปรียบได ้            
               สิทธิของผูบ้ริโภค 
 การให้ความส าคญัของประชาชนซ่ึงเป็นพลเมืองของประเทศ อนัเป็นทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณค่าควรท่ีจะหวงแหนและปกป้องคุม้ครอง ทั้งน้ีก็เพื่อปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดเ้ร่ิมมา
จากแนวความคิดของผูบ้ริโภคท่ีจะไดด้ ารงชีพอยูโ่ดยไม่เสียเปรียบผูป้ระกอบธุรกิจ และเร่ิมมีความ
เด่นชัดข้ึนเร่ือยๆ ดังปรากฏจากมีการรวมตวักับของกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อให้เกิดน ้ าหนักของการ
เรียกร้อง (Collective Voice) จนท าให้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจจบัตามองการเคล่ือนไหวการรวมกลุ่ม
ในลกัษณะท่ีเรียกว่า “ลทัธิผูบ้ริโภคนิยม(Consumerism)”27  ซ่ึงในคร้ังแรกความหมายของค าว่า 
“ลทัธิผูบ้ริโภคนิยม” มีความหมายในทางลบ เป็นกระบวนการท่ียุแหย่ให้แตกความสามคัคีทาง
ธุรกิจ แต่ต่อมาฝ่ายกลุ่มผูบ้ริโภคก็น าค  าน้ีมาใช ้แต่ใชก้นัในความหมายว่า เป็นการรวมตวักนัของ
ผูบ้ริโภคให้เกิดเป็นพลงัทางสังคม เพื่อต่อสู้ให้ไดม้าซ่ึงมาตรฐานท่ีดีในการด ารงชีพของผูบ้ริโภค 
โดยการให้ความช่วยเหลือและคุม้ครองผูบ้ริโภคในการเผชิญกบัฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจ ตามวิถีทาง
แห่งกฎหมาย ศีลธรรม และพลงัทางเศรษฐกิจ และใหมี้การแกไ้ข ชดใช ้และเยยีวยาสภาพอนัไม่น่า
พึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคประสบอยู ่ลทัธิผูบ้ริโภคนิยมมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเขา้ใจและความเท่า
เทียมกนัระหว่างฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจและฝ่ายผูบ้ริโภค แต่ปัญหาคือการประสานผลประโยชน์ของ
ทั้งสองฝ่ายใหเ้ขา้ใจกนัจะกระท าไดเ้พียงใด กล่าวคือ ถา้ถือว่าบรรดาผลผลิตต่างๆท่ีท าข้ึนนั้น ไดท้  า
ข้ึนเพื่อการบริโภคของผูบ้ริโภค จุดมุ่งหมายปลายทางก็คือ ตอ้งท าใหดี้ท่ีสุดส าหรับผูบ้ริโภค แต่ใน
ขณะเดียวกนัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้นยึดการแข่งขนัและก าไรเป็นหลกั ซ่ึงก าไรเป็นส่ิงท่ีมี
ส่วนส าคญัในการกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแข่งขนักนั ถา้ท าดีมากไปก าไรจะนอ้ย ถา้ก าไรมากไป
ผลิตผลก็จะไม่ได ้กรณีจะขดักนัโดยสภาพ28 แต่อย่างไรก็ตาม แมผ้ลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจะ
ขดักนัโดยสภาพ แต่ส่ิงท่ีส าคญัเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจึงไดมี้การพฒันาจึงถึงขั้น

                                                            
27 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ข, “การควบคุมโฆษณาเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค,”  วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 10, 

ปีท่ี 2, น. 248 (2523). 
28 เพ่ิงอ้าง, น. 249.  
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เป็น “สิทธิผู ้บริโภค” โดยในปี ค.ศ. 1962 รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยของ
ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนด้ี  ไดป้ระกาศปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิพื้นฐาน 7 ประการของผูบ้ริโภค 
(Consumer’s Bill of Right Massage) ในการกล่าวสุนทรพจน์เร่ืองน้ีต่อรัฐสภาอเมริกนั ซ่ึงรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาในขณะนั้นไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาหาทางคุม้ครองผูบ้ริโภคว่า “ถา้รัฐบาลจะกระท า
ใหส้มกบัความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูบ้ริโภคในการใชสิ้ทธิของเขาเหล่านั้นแลว้ จะตอ้งมีกฎหมายและ
การด าเนินการของฝ่ายปกครองเพิ่มข้ึน และสิทธิทั้งหลายท่ีบรรดาผูบ้ริโภคมีอยูจ่ะตอ้งค านึงถึงคือ 
สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยั  สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสาร  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้   
และบริการ และสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเยยีวยาความเสียหาย 
 ต่อมาไดมี้การจดัตั้งสหพนัธ์ผูบ้ริโภค (International Organization of Consumers Union, 
IOCU)29  เป็นองคก์รอิสระ ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2503 ณ กรุงเฮก ในการประชุมเม่ือ พ.ศ. 2538 ไดเ้ปล่ียน
ช่ือเป็น  Consumers  International, CI) และไดมี้การเพิ่มสิทธิของผูบ้ริโภคจาก 4 ประการ เป็น 8 
ประการ ตามล าดบั คือ 
 1)  สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยั 
 2)  สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
 3)  สิทธิท่ีจะซ้ือเคร่ืองอุปโภค บริโภคในราคายติุธรรม 
 4)  สิทธิท่ีจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 
 5)  สิทธิท่ีจะไดรั้บค่าชดใชค้วามเสียหาย 
 6)  สิทธิท่ีจะไดรั้บบริโภคศึกษา 
 7)  สิทธิท่ีจะไดรั้บความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
 8)  สิทธิท่ีจะไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด 
  สิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ และเป็น
ธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีประสาทสัมผสัในการไดย้นิหรือการสัมผสั แต่เม่ือถึงยคุท่ีการพาณิชยกรรม
มีความเจริญมากข้ึน เพื่อใหก้ารคุม้ครองบุคคลในฐานะผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการ เน่ืองดว้ยวิธีการ
ในการจดัท าสินคา้หรือการให้บริการมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีไดมี้
การพฒันามากข้ึน ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปไม่สามารถเขา้ใจและทราบถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ อนัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอาศยัความไม่รู้ขอ้เทจ็จริงของผูบ้ริโภค อีกทั้งใน

                                                            
29 โครงการสภาสตรีส่งเสริมผูบ้ริโภค,  คู่มือผูบ้ริโภค, (กรุงเทพมหานคร : สภาสตรีแห่งชาติในพระ

บรมราชนูปถมัภ,์ 2542), น. 54.  
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ระบบการค้าเสรีท่ีส่งเสริมให้มีการแข่งขัน30 บรรดาสินค้าและบริการต่างๆ ก็ผลิตออกมา
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสนมากข้ึนว่า จุดดีจุดดอ้ยของ
สินคา้หรือบริการนั้นคืออะไร และควรเลือกบริโภคสินคา้นั้นอยา่งไร ในสภาวการณ์เช่นน้ี โฆษณา
ไดเ้ขา้มามีบทบาทเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ หรือบริการแก่ผูบ้ริโภค แต่ใน
บางคร้ังโฆษณาบางประเภทไดฉ้วยโอกาสจากความไม่รู้ของผูบ้ริโภคใหข้อ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หลอกลวง 
กล่าวเกินจริง หรือใหข้อ้มูลท่ีเคลือบคลุมจนไม่สามารถใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคได ้ 
 สิทธิรับรู้ เป็นสิทธิของประชาชนท่ีจะไดม้าซ่ึงข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตนมี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือสนใจ แต่ส่วนหน่ึงก็เป็นสิทธิท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเสรีภาพของส่ือมวลชนในการพูด 
การเขียน การพิมพ ์และการโฆษณา โดยมีความผูกพนักนัอย่างใกลชิ้ดจนแยกกนัไม่ออกกบัสิทธิ
ของสาธารณชนท่ีจะรับรู้ข่าวสาร แต่เดิมมีความคิดกนัว่า สิทธิท่ีจะรู้ (Right to Know) นั้น ซ่อนอยู่
ในตวัสิทธิท่ีจะพูด (Right to Speak) และสิทธิท่ีจะพิมพโ์ฆษณา (Right to Expression) แต่สิทธิท่ีจะ
รู้นั้ นกลบัเป็นสิทธิในการได้รับหรือเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร31 และถือเป็นสิทธิท่ีเป็นจุดมุ่งหมาย 
ในขณะท่ีเสรีภาพของหนงัสือพิมพแ์ละส่ือมวลชนอ่ืนๆนั้น ถือเป็นเพียงหนทางน าไปสู่จุดหมายอนั
นั้น (The right of people to information is the end; the freedom of press and other media is means) 
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า การท่ีบุคคลจะมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ ์และการโฆษณานั้น 
บุคคลจะต้องมีเสรีภาพในการรับข่าวสาร และมีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะรับรู้ รับทราบขอ้มูล
เหตุการณ์ต่างๆ โดยผลของสิทธิท่ีจะรู้น้ี ท าให้เห็นว่าขอ้มูลข่าวสารทุกชนิดตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของสิทธิในการรับรู้ของประชาชนนัน่เอง 
 2.2.5  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 สิทธิและเสรีภาพเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีอยู่เคียงคู่กับบุคคลอย่างขาดเสียไม่ได้ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย เพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถก าหนดชะตา
กรรมของตนไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนไดอ้ย่างเต็มท่ี รัฐธรรมนูญ
ของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงไดรั้บรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวโ้ดยชดัแจง้ 

 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 ประชาชนทุกคนในประเทศย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายท่ีได้ออกมาเพื่อ
รองรับสิทธิและเสรีภาพ ดงันั้นจึงตอ้งมาศึกษาความหมายของค าวา่สิทธิและเสรีภาพเสียก่อน 

                                                            
30 เดือนเพญ็  ภิญโญนิธิเกษม,  “มาตรการควบคุมก ากบัและการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการโฆษณา

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546),  น. 35.  
31 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ ค,  “อิสระของข่าวสาร,”  วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 9, ปีท่ี 3,  น. 140.  
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 ความหมายของสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
 สิทธิ(Right) หมายถึง อ านาจท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะ
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องตน และโดยเหตุ
ท่ีบุคคลผูท้รงสิทธิสามารถเรียกร้องใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสิทธิของตนได ้สิทธิจึงก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่บุคคลอ่ืนดว้ยเสมอ ส่วนกฎหมายท่ีให้
การรับรองและคุม้ครองสิทธิของบุคคลนั้นอาจเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนกไ็ด ้
 สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้หก้ารรับรองและ
คุม้ครองแก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง การรับรองสิทธิ
ดงักล่าวไดก่้อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลอ่ืนเขา้มาแทรกแซงในขอบเขตแห่งสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของตนโดยโดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รของรัฐ และในบางกรณีไดก่้อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้อง
ให้รัฐตอ้งด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้การใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้นบรรลุผล 
สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัรัฐ และผูกพนัองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐ
ทั้ งหลายท่ีต้องให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบติั 
 ตวัอย่างสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองและคุม้ครองไว ้เช่น สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตวั สิทธิ
ในกระบวนการยติุธรรม สิทธิในการรับการศึกษาจากรัฐ สิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขและ
สวสัดิการจากรัฐ สิทธิผูบ้ริโภค สิทธิได้รับทราบและเขา้ถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานรัฐและสิทธิชุมชน เป็นตน้ 
 ความหมายของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง สภาท่ีบุคคลมีอิสระในอนัท่ีจะกระท าการหรืองดเวน้กระท า
การอย่างใดอย่างหน่ึงตามความปรารถนาของตน โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบง าจากบุคคลอ่ืน
ส่วนกฎหมายท่ีบญัญติัให้การรับรองและคุม้ครองเสรีภาพของบุคคลนั้นอาจเป็นกฎหมายมหาชน
หรือกฎหมายเอกชนกไ็ด ้
 เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้การ
รับรองและคุม้ครองแก่บุคคลในการก าหนดชะตากรรมของตนเองโดยมีอิสระท่ีจะกระท าการหรือ
งดเวน้กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งใหรั้ฐหรือบุคคลอ่ืนด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเพื่อสงเสริมหรือเอ้ืออ านวยใหก้ารใชเ้สรีภาพของตนเท่านั้น 
 ตวัอยา่งเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้หก้ารรับรองและคุม้ครองไว ้เช่น เสรีภาพบริบูรณ์ใน
การนบัถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง
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และการเลือกถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในทางวิชาการ 
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม เสรีภาพในการ
รวมกนัจดัตั้งพรรคการเมือง และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางท่ีชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ 
 ขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 เม่ือรัฐธรรมไดใ้ห้การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวแ้ลว้ มิได้
หมายความว่าบุคคลนั้นจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพอย่างไรก็ไดโ้ดยปราศจากขอบเขต แต่บุคคลนั้นมี
หนา้ท่ีตอ้งใชสิ้ทธิและเสรีภาพใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวด้ว้ย ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญ
ไดก้ าหนดขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพไวห้ลายกรณีดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนและเพื่อคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงอาจแยกขอบเขตการใช้
สิทธิและเสรีภาพออกไดเ้ป็น 2 ประการ คือ ขอบเขตทัว่ไป กนัขอบเขตเฉพาะ 
 ขอบเขตทัว่ไปในการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 การใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในทุกเร่ืองจะต้องอยู่ภายในขอบเขตท่ี
รัฐธรรมนูญก าหนดไวเ้สมอ กล่าวคือ บุคคลยอ่มใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ และไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
ซ่ึงขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพทั้ง 3 ประการมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 1) การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 ดว้ยเหตุท่ีบุคคลทุกคนต่างมีสิทธิและเสรีภาพดว้ยกนัทั้งนั้น หากรัฐธรรมนูญยอมให้
บุคคลแต่ละคนสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดต้ามอ าเภอใจแลว้ ปัญหาการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืนย่อมเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั ดงันั้น เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดรั้บ
ความคุม้ครองอยา่งแทจ้ริง บุคคลแต่ละคนจึงใชสิ้ทธิและเสรีภาพของจนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน กล่าวอีกนยัหน่ึงบุคคลแต่ละคนยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืนดว้ย 
 2) การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ 
 การใชสิ้ทธิและเสรีภาพท่ีเป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ ไดแ้ก่ กรณีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพเพื่อเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ เพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบญัญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อด าเนินการให้มีการ
แบ่งแยกดินแดน ซ่ึงในกรณีเหล่าน้ีผูท้รงสิทธิและเสรีภาพย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ  
 3) การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
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 รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดให ้“ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” เป็นขอบเขตของใชสิ้ทธิและ
เสรีภาพประการหน่ึง ซ่ึงหมายความว่า การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลจะตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรม
อนัดีของประชาชน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีบุคลใดอาจจะอา้งสิทธิและเสรีภาพของตนเพื่อกระท าการ
อนัเป็นเป็นการขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนได ้เช่น การท าสัญญายนิยอมใหคู่้สมรสของตนมี
ชูไ้ด ้หรือการแต่งตวัโป๊มาก ๆ มาในท่ีสาธารณะ32 
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 หากกล่าวว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีขาดเสียไม่ได้ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยก็คงตอ้งกล่าวต่อไปว่าการประกนัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาด
ไม่ไดใ้นรัฐท่ีเป็นนิติรัฐเช่นกนั ฉะนั้น การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
จึงกระท ามิได ้เวน้แต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยเง่ือนไข 5 
ประการดงัต่อไปน้ี 
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพกระท าไดแ้ต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว ้
 เง่ือนไขประการแรกจะตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญัครบถว้นทั้ง 2 ส่วน คือ (1) การ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพกระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัแห่งกฎหมาย (2) การจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพกระท าไดเ้ฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว ้โดยแต่ละส่วนมีขอ้พิจารณา
ดงัน้ี 
 1) การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพกระท าไดแ้ต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีจะจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญได้
ตอ้งเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภาซ่ึงเป็นองคก์รตวัแทน
ของประชาชน อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบญัญติั หรืออาจเป็น
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีค่าบงัคบัเทียบเท่ากบัพระราชบญัญติัซ่ึงตราข้ึนโดยฝ่ายองคก์รบริหาร 
อนัไดแ้ก่ พระราชก าหนด และประกาศคณะปฏิวติั ฉะนั้น องคก์รฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายล าดบั
รองไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบมาจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไม่ได ้
 2) การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพกระท าไดเ้ฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว ้

                                                            

 32 สุริยา  ปานแป้น,อนุวฒัน์  บุญนนัท,์  คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพเทพมหา
นคร : วิญญูชน, 2557), น. 22 – 26.          
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 นอกจากการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะตอ้งท าโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติัหรือพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญแลว้ การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพเร่ืองนั้น ๆ 
จะกระท าไดเ้ฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวเ้ท่านั้นตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีหลกัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพได้ก็ต่อเม่ือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของ
ประชาชน การผงัเมือง หรือเพื่อสวสัดิภาพของผูเ้ยาว ์
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น 
 หลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น เป็นหลกัการท่ีเรียกร้องให้ฝ่าย
นิติบญัญติัตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความไดส้ดัส่วนหรือ
หลกัความพอสมควรแก่เห็น (Proportionality) อนัเป็นหลกัการท่ีมีเพื่อจ ากดัการใชอ้  านาจรัฐมิให้
เป็นไปตามอ าเภอใจ โดยกฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราข้ึนมาเพื่อจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตอ้งสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขทั้ง 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) หลกัความเหมาะสม มาตรการท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราข้ึนเป็นกฎหมายจะตอ้งเป็น
มาตรการท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้ฉะนั้น บทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ใดท่ีประจกัษช์ดัว่าไม่อาจบรรลุผลท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแน่แท ้ย่อมถือไดว้่าบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
นั้นไม่เหมาะสม จึงขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
 (2) หลักความจ าเป็น มาตรการท่ีฝ่ายนิติบัญญัติตราข้ึนเป็นกฎหมายจะต้องเป็น
มาตรการท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการเพื่อใหว้ตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการส าเร็จลงไดใ้นกรณีท่ีมีมาตรการท่ี
เหมาะสมหลายมาตรการ ฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งเลือกมาตรการท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลนอ้ยท่ีสุดมาบญัญติัเป็นกฎหมาย 
 (3) หลกัความไดส้ดัส่วนในความหมายอยา่งแคบ มาตรการท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราข้ึนเป็น
กฎหมายจะตอ้งเป็นมาตรการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เอกชน ฉะนั้น หากมาตรการใดก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมนอ้ยกว่าประโยชน์ท่ีเอกชนจะตอ้ง
สูญเสียไปอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัตามมาตรการนั้น ฝ่ายนิติบญัญติัจะน ามาตรการนั้นมาบญัญติั
เป็นกฎหมายไม่ได ้แมม้าตรการนั้นจะสามารถด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดต้าม
หลกัความเหมาะสมและเป็นมาตรการท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนอ้ย
ท่ีสุดตามหลกัความจ าเป็นกต็าม 
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งไม่กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ 
 แม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนแต่ละคนเพื่อคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นหรือเพื่อรักษาไวซ่ึ้ง
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ประโยชน์สาธารณะไดก้็ตาม แต่ฝ่ายนิติบญัญติัก็ไม่มีอ านาจตดัหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นการกระทบกระเทือนถึง “แก่น” หรือ “สาระส าคญั” แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น 
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณี
ใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง 
 หลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง เพื่อคุม้ครองมิให้มีการใชอ้  านาจโดย
อ าเภอใจของฝ่ายนิติบญัญติัในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยผ่านทาง
กระบวนการตรากฎหมาย และเพื่อป้องกนัมิให้มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึงอนัขดัต่อหลกัความเสมอภาค 
 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ  านาจในการตรา
กฎหมายนั้น 
 หลกัการระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้  านาจในการตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพ มีข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเตือนฝ่ายนิติบญัญติัไม่ใหเ้ขา้ไปแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญไดรั้บรองไวโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจหรือโดยปราศจากการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ และเพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบไดว้า่ การตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวกระท าโดยอาศยั
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่เพียงใด33 
 2.2.6 หลกัการเขา้แทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐ 
 รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย บญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพใหแ้ก่ราษฎรไวห้ลาย
ลกัษณะดว้ยกนั คือ ในบางกรณีก็เป็นการบญัญติัรับรองไวโ้ดยไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัใดๆ แต่
บางกรณีก็บญัญติัรับรองไวโ้ดยมีเง่ือนไขก็ได ้เหตุท่ีตอ้งมีการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ เน่ืองจากการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีระเบียบวินยั แต่ละคนจะใชสิ้ทธิเสรีหรือเสรีภาพ
กระท าการใดๆ ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพอย่างใดอย่างหน่ึงของผูอ่ื้น หรือต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม (General Interest) หรือประโยชน์มหาชน (Public Interest) ไม่ได ้
 เหตุผลท่ีรัฐเขา้แทรกแซงเสรีภาพของบุคคล 
 การท่ีรัฐจะเขา้แทรกแซงเสรีภาพของบุคคลได ้ก็ตอ้งมีเหตุตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้
ดว้ย โดยเหตุผลท่ีรัฐจะน ามาใชใ้นการจ ากดัเสรีภาพของบุคคลไว ้โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

                                                            

 33 สุริยา  ปานแป้น, อนุวฒัน์  บุญนนัท,์  คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร 
: วิญญูชน, 2557), น. 37 – 46. 
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 1)  เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Public Policy) โดยหลกั
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนได้ถูกน ามาก าหนดไวเ้พื่อจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลดว้ยอีกประการหน่ึง ซ่ึงหลกัทฤษฎีวา่ดว้ยความสงบเรียบร้อยมีมาตั้งแต่ยคุโรมนั
เรืองอ านาจ ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นกฎหมายสิบสองโต๊ะ34 โดยแนวความคิดเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชนไดแ้ปรเปล่ียนไปตามยคุสมยัและแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 
นอกจากนั้น ยงัอาจมีทั้งท่ีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ และท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัไว ้ทั้งน้ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไปว่าหลกัความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนเป็นการ   ปกปักรักษา
ไวซ่ึ้งประโยชน์ส่วนรวม สังคม จริยธรรมอนัดีของสังคม ทั้งน้ี หลกัของความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนอาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามความเปล่ียนแปลงของสังคม การเมือง 
การปกครอง หรือความสามารถและโอกาสของประชาชนโดยส่วนรวม ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
อ่ืนตามกาลสมยัและพฤติการณ์ของการกระท า การกระท าหน่ึงอาจขดัความสงบเรียบร้อยในสมยั
หน่ึง แต่อาจไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยในอีกสมยัหน่ึงกไ็ด ้
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั ไดบ้ญัญติัรับรองเสรีภาพในการโฆษณา
ไว้35 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 45 ความว่า 
“บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพก์ารโฆษณา และ
การส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน” และยงัมีการจ ากดัเสรีภาพในเร่ืองต่างๆท่ีอาศยัหลกัเร่ือง
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน เช่น เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 
 2)  เพื่อความมัน่คงของรัฐ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดมี้การน าเอาหลกัความมัน่คงแห่งชาติมาก าหนด
ไวเ้ป็นขอ้จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งดา้นการรักษาและส่งเสริมความมัน่คงของรัฐ 

                                                            
34 จกัรกฤษณ์  กาญจนศูนย,์ “การจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยกฎหมาย,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524), น. 49.  
35 สุศม  ศุภนิตย ,์ ค  าอธิบายกฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณ

การ, 2550),  น. 9. 
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ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงทางสังคมหลายกรณี เช่น เสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรืออาชีพโดยเสรี36 แต่ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นการประกอบกิจการหรืออาชีพท่ีสุจริต แต่ทั้งน้ีเพื่อความ
มัน่คงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของรัฐ อาจจ ากดัเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลได ้เช่น หา้ม
ประกอบธุรกิจบางประเภท  หากการประกอบอาชีพนั้นเป็นการท าลายความมัน่คง  หรือเศรษฐกิจ
ของชาติจะไม่สามารถท าได ้เป็นตน้ 
 3)  เพื่อคุม้ครองสิทธิของบุคคลอ่ืน 
 เน่ืองจากในการใชสิ้ทธิเสรีภาพของบุคคลหน่ึงอาจไปขดักบัหลกัการใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ของบุคคลหน่ึง เพราะการอยู่ร่วมกนัในสังคมย่อมมีความเป็นไปไดท่ี้บุคคลแต่ละคน จะใชสิ้ทธิ
เสรีภาพของตนอย่างเต็มท่ี และอาจล่วงละเมิดและอาจล ้าเกินเลยเขา้ไปในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น 
หรือต่างคนต่างล่วงละเมิดซ่ึงกันและกัน รัฐจึงมีความจ าเป็นตอ้งจ ากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อรักษา
ความชอบธรรมของสิทธิของบุคคลอ่ืนในการอยู่ร่วมกนัของสังคม ให้อยู่อย่างปกติสุข อนัเป็น
เหตุผลส าคญัในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และเป็นความชอบธรรมในการจ ากดั
ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ 
 4)  เพื่อประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 
 ในสังคมนอกจากบุคคลจะมีผลประโยชน์ของตนเองแลว้ ในสังคมยงัมีประโยชน์ของ
สาธารณะรวมอยูด่ว้ย อนัเป็นผลประโยชน์โดยรวมเพื่อใหก้ารด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมนั้นมีความสงบ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเขา้มาควบคุมจดัระเบียบสิทธิเสรีภาพ
เหล่าน้ี โดยการใชอ้  านาจเขา้มาแทรกแซงจ ากดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพ ซ่ึงโดยหลกัการ หากมีความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนระหว่างสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงเป็นประโยชน์ของเอกชนกับประโยชน์
มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงเป็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือของคนส่วนใหญ่เป็นล าดบั
แรก สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมถูกจ ากดัไดเ้สมอ แต่การใช้อ  านาจของรัฐดังกล่าวจะตอ้ง
ปกป้องมิใหผู้ป้กครองรัฐสามารถใชอ้  านาจไดต้ามอ าเภอใจหรือปราศจากเหตุผล 
 จากการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณาทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ท าใหพ้บวา่แต่ละประเทศไม่ว่าจะใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี
หรือกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ต่างไดมี้มาตรการทางกฎหมายท่ีออกมารองรับสิทธิของผูบ้ริโภค 
พร้อมทั้งยงัมีการจดัตั้งหน่วยงานตามกฎหมายท่ีจะท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบโฆษณาและรับเร่ือง
ร้องเรียกจากผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ นอกจากนั้นกย็งัมีมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีช่วยท าให้การแข่งขนัทางการคา้เป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ

                                                            
36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, มาตรา 43.  
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เคล่ือนไปขา้งหนา้และผูบ้ริโภคเองก็ไดรั้บความคุม้ครองควบคู่กนัไป ซ่ึงรายละเอียดมาตรการทาง
กฎหมายท่ีออกมาคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณาของแต่ละประเทศ ผูว้ิจยัจะขอ
อธิบายในบทต่อไป 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ตของประเทศไทย                      
เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

 
  

 การโฆษณาถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีบริโภคสินคา้ท่ีไดโ้ฆษณา 
แต่สินคา้บางประเภทเม่ือผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคไปแลว้ก่อให้โทษมากกว่าคุณ และยงัเป็นตน้เหตุท่ี
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่อาชญากรรมก็สามารถเกิดข้ึนได้จากการท่ีผูบ้ริโภคได้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เน่ืองจากแอลกอฮอล์ท าให้ตัวผูบ้ริโภคเองนั้ นขาดสติ ยิ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีท่ีเป็นตวัการส่ือสารในการโฆษณาไดมี้การพฒันาไปอย่างรวดเร็วท าให้การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่เทคโนโลยท่ีีไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วก็เปรียบเสมอ
ดาบสองคมถา้ผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ชไ้ปในทางท่ีไม่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจกบัตวัสินคา้
บางอยา่งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ดงันั้นประเทศไทยจึงมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลด์งัน้ี 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลอ์ยู่หลายฉบบั ทั้งท่ีเป็นกฎหมายหลกัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคบริโภคท่ีจะกล่าวถึง คือ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 และกฎหมายเฉพาะท่ีใช้ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 เป็นตน้ รวมไปถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  
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 3.1.1  ความเป็นมาของกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ก่อนยคุสังคมอุตสาหกรรมสินคา้ต่าง ๆ ผลิตข้ึนโดยวิธีการทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองนุ่มห่มหรืออาหาร แมแ้ต่ยาก็เป็นจ าพวกสมุนไพร มนุษยทุ์กคนเรียนรู้การท าเคร่ืองนุ่มห่ม
และอาหารไดเ้อง การถนอมอาหารกใ็ชว้ิธีการท่ีทุกคนรู้จกั ไม่ว่าจะเป็นกะปิ น ้ าปลา ปลาแหง้ หรือ
ผกัดองของโลกตะวนัตก หรือหมูแฮม ไส้กรอก ผกัดอง หรือมายองเนสของโลกตะวนัตก แมต่้อมา
สังคมจะพฒันามีการแบ่งแยกงานกนัท า (Division of Labor) ผูมี้ฝีมือดีกลายเป็นผูผ้ลิตเพื่อขายแก่
ผูอ่ื้น แต่ทุกคนรู้ว่าส่ิงใดท าข้ึนโดยกรรมวิธีใด ในขณะนั้นความรู้ของผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค
มีความเท่าเทียมกนั จะต่างกนัแต่ฝีมือเท่านั้น แต่ต่อมาการท่ีสภาพสังคมและวิทยาการเปล่ียนแปลง
ไปเป็นผลใหห้ลกัทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมายเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
 การพาณิชยข์องโลกตะวนัตกในระหว่างศตวรรษท่ี 16 – 17 ท าให้ประเทศทางยโุรปมี
ความร ่ ารวยและคิดหาวิทยาการใหม่ ๆ แต่เน่ืองจากกษตัริยใ์ชอิ้ทธิพลในการสนบัสนุนบุคคลเพียง
บางก ลุ่มในการท าก ารค้า  ท า ให้ บุ คคลหลาย ฝ่ ายไ ม่พอใจระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์แนวคิดทางปรัชญาการปกครองแบบปัจเจกชนนิยม ( Individualism) เร่ิม
ปรากฏชดัในศตวรรษท่ี 17 เนน้ความเป็นอิสระของบุคคลและใหป้ระชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงใน
การปกครอง การปฏิวติัอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1760) ท าใหมี้เคร่ืองจกัรไอน ้ ามาใชใ้นการท างานท าให้
การผลิตต่าง ๆ สามารถท าไดม้ากข้ึนหลายเท่าตวั ผูป้ระกอบธุรกิจมีพลงัเพิ่มข้ึนและมีการแข่งขนั
กนัมากยิง่ข้ึนเพื่อความมัน่คัง่ของตน การตลาดไดข้ยายตวัโตกว่าเดิมเป็นอนัมาก ความส าเร็จน้ีเป็น
ผลมาจากการให้แต่ละคนมีส่วนในการแข่งขนัทางการคา้ ท าให้ระบบเศรษฐกิจเสรี (laissez faire) 
ไดรั้บความนิยม อดมั สมิทธ์ (Adam Smith ค.ศ. 1723 - 1790) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวองักฤษ ไดเ้สนอ
ทฤษฎีการแข่งขนัเสรีอย่างชัดเจนในหนังสือ The Wealth of Nations (ค.ศ. 1776) ข้อช้ีน าทาง
ปรัชญาปัจเจกชนนิยมและสภาพเศรษฐกิจและสงัคมเช่นน้ี ไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงระบบ
การปกครองจากระบบกษตัริยม์าเป็นระบบประชาธิปไตย การประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา 
(ค.ศ. 1776) ท าให้หลายประเทศมุ่งมัน่จะเป็นสาธารณรัฐจนเกิดการปฏิวติัในฝร่ังเศส (ค.ศ. 1789) 
และเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศต่าง ๆ ทางโลกเก่าต่อเน่ืองกนัไป ในช่วงนั้นแนวคิดปัจเจก
ชนนิยมและระบบเศรษฐกิจเสรีจึงเป็นหลักส าคญัท่ียึดถือปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับสภาพทาง
เศรษฐกิจแบะการปกครองท่ีส่งผลดีกว่าเดิมอย่างเห็นไดช้ดัในขณะนั้น ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อมายงั
หลกักฎหมายท่ีพฒันาในระหว่างศตวรรษท่ี 19 – 20 ในระยะน้ีเองท่ีประมวลกฎหมายต่าง ๆ ไดมี้
การจัดท าข้ึนอย่างต่อเน่ืองในหลายประเทศ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศส (ค.ศ. 1804) 
ประมวลกฎหมายแพง่เยอรมนั (ค.ศ. 1896) หลกักฎหมายขณะนั้นจึงยดึหลกัปัจเจกชนนิยมและหลกั
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เศรษฐกิจเสรีเป็นพื้นฐาน ซ่ึงประมวลกฎหมายในยโุรปไดมี้อิทธิพลโดยตรงต่อระบบกฎหมายไทย
ท่ีปรับปรุงข้ึนในระหวา่งรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 
 ในระหว่างศตวรรษท่ี 19 – 20 หลกักฎหมายในสังคมพฒันาแลว้ยอมรับให้บุคคลมี
เสรีภาพในการท าสัญญา (freedom of contract) อนัเป็นไปตามหลกัปัจเจกชนนิยม ท่ีเห็นวา่ ทุกคนมี
อิสระท่ีจะกระท าการใดเพื่อตนเองและทุกคนมีความเสมอภาคกนัในฐานะและความรู้ ดงันั้น เม่ือ
บุคคลมีเสรีภาพในการท าสัญญา หากท าสัญญากนัเช่นใดก็จะตอ้งมีการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสัญญา
ท่ีท ากนัเสมอ (Sanctity of Contract) ทุกคนมีหนา้ท่ีจะตอ้งปกป้องประโยชน์ของตนเอง ในกฎหมาย
ซ้ือขายจึงมีหลกัวา่ “ผูซ้ื้อตอ้งระวงั (caveat emptor หรือ let the buyer beware)”  กล่าวคือ ถา้ผูซ้ื้อไม่
ระมดัระวงัตรวจดูสินคา้ตามควรขณะรับมอบสินคา้ หากปรากฏภายหลงัว่ามีขอ้บกพร่องใด ผูซ้ื้อก็
ตอ้งรับความเสียหายไปโดยเรียกร้องเอาจากผูข้ายไม่ได ้(มาตรา 473 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย)์ ซ่ึงเท่ากบักฎหมายเห็นว่าผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบธุรกิจมีฐานะและความรู้ความสามารถ
เท่ากนั ทั้งน้ี เพราะสภาพในยุโรปและไทยขณะจดัท าประมวลกฎหมายนั้นขอ้แตกต่างทางฐานะ
เศรษฐกิจและความรู้ยงัไม่เด่นชดันกั 
 ในระยะต่อมาสภาพเศรษฐกิจและวิทยาการไดพ้ฒันาไปอีกระดบั ระบบเศรษฐกิจเสรี
ดั้งเดิม (Classic Capitalism) เร่ิมปรากฏขอ้บกพร่อง การปล่อยใหแ้ข่งขนักนัโดยไม่มีการควบคุมนั้น
ก่อให้เกิดการแข่งขนัเกินควร กิจการเล็ก ๆ ถูกบีบบงัคบัให้แพแ้ละเลิกไป จนมีแนวโน้มให้เกิด
กิจการผูกขาด (Monopoly) และอาจมีการตั้ งราคาเอาเปรียบผูบ้ริโภคได้ในท่ีสุด แนวความคิด
ทางดา้นสวสัดิการสังคม (Social welfare) จึงเร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน และเห็นว่ารัฐสมควรมี
บทบาทมากข้ึนในการดูแลคุม้ครองประชาชน (Paternalism) ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จึงเร่ิม
มีการออกกฎหมายมาควบคุมให้การแข่งขนัเป็นไปอย่างเป็นธรรม (Fair Capitalism) ตามแนวคิด
ระบบเศรษฐกิจเสรีแบบใหม่ (Modern Capitalism) 
 วิวฒันาการในช่วงท่ีใชร้ะบบเศรษฐกิจเสรีนั้นมีการเปล่ียนแปลงสภาพทางตลาดอยา่ง
เห็นไดช้ดั การประกอบธุรกิจเร่ิมเนน้การรวมตวัจดัตั้งโดยผูป้ระกอบธุรกิจมิไดด้ าเนินการล าพงั แต่
ไดร้วมกนัเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษทัเป็นการรวมพลงัทางเศรษฐกิจเพื่อความเขม้แขง็ในการต่อสู้
กบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน ยิง่การแข่งขนัในการประกอบธุรกิจมีมากการรวมตวัก็มีมากตามไปดว้ย 
อนัเป็นการรวมพลงัทางเศรษฐกิจและบุคลากร และมีการรวมต่อกนัหลายชั้น เช่น เป็นบริษทัผูถื้อ
หุ้น (Holding Company) บริษัทนานาชาติ (Multinational Company) และสมาคมการค้า (Trade 
Association) ผลของการแข่งขันท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีความรู้ในทางวิทยาการเพิ่มมากข้ึน
ตามล าดบั ประกอบกบัสังคมเร่ิมพฒันาเป็นสังคมอุตสาหกรรมตาม ในการวิจยัและพฒันาสินคา้ 
(R&D) จึงมีการใชว้สัดุสังเคราะห์แทนวสัดุธรรมชาติมากข้ึนทุกวนั จนในปัจจุบนัจะพบว่าสินคา้
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ต่าง ๆ  มีความสลบัซบัซอ้นตามตามวิทยาการสมยัใหม่ หลายส่ิงหลายอยา่งเป็นความลบัทางการคา้ 
แมแ้ต่ผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่ก็มีความรู้ไม่เท่ากนั ส่วนผูป้ระกอบธุรกิจรายยอ่ยลงมาประเภทขาย
ส่งและขายปลีกจะมีความรู้ลดหลัน่กนัลงมา แต่เม่ือพิจารณาถึงสภาพของผูบ้ริโภคจะพบไดว้่า
ผูบ้ริโภคไม่มีความรู้ในรายละเอียดของสินคา้สมยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา วิทยุ โทรทศัน์ เคร่ือง
ไมโครเวฟ ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ การดดัแปลงทางพนัธุกรรม ฯลฯ สินคา้อุตสาหกรรม
หลายอยา่งปรากฏต่อมาวา่ก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและสงัคม เช่น ยาฆ่าแมลง 
D.D.T. มีปัญหาต่อนกและส่ิงแวดลอ้ม ยาคลายเครียด thalidomide มีผลใหท้ารกในครรภพ์ิการ หรือ
บุหร่ีท่ีท าใหเ้กิดมะเร็ง ความปลอดภยัในสินคา้อุตสาหกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัมากข้ึน 
 อน่ึง ในสังคมอุตสาหกรรมหลายคนตอ้งท างานแข่งกับเวลา เพื่อให้ตนด ารงชีพใน
สังคมได้ เวลาการท างานหลายอย่างเพื่อตนเองจึงมีน้อยมากหรือแทบไม่มี ดงันั้น ผูบ้ริโภคเร่ิม
ตอ้งการงานบริการ (Service) เพิ่มตามล าดับ ในสังคมอุตสาหกรรมบริการกลายเป็นส่วนสร้าง
รายได้หลกัของสังคม งานบริการหลายอย่างตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะ เช่น การก าจดัปลวก การ
ซ่อมแซมดูแลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การใชบ้ตัรเครดิต ฯลฯ ในปัจจุบนัความรู้ของผูบ้ริโภคจึงไม่เท่าเทียม
กนักบัผูป้ระกอบธุรกิจอีกต่อไป ท าให้บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตกอยู่ในภาวะถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
(Exploitation) จากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่ดี 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า กฎหมายเดิมต่าง ๆ ท่ีตราข้ึนบนพื้นฐานท่ีว่า ผูบ้ริโภคมี
ความรู้เท่าเทียมกบัผูป้ระกอบธุรกิจจึงไม่มีความเป็นธรรมอีกต่อไป หลกักฎหมายต่าง ๆ จึงตอ้งมี
การปรับตวัเพื่อช่วยเหลือผูบ้ริโภคซ่ึงกลายเป็นฝ่ายท่ีอ่อนแอ (Weaker Party) ให้ไดรั้บความเป็น
ธรรม ท านองเดียวกบัปัญหากรณีผูซ่ึ้งใชแ้รงงานกบัเจา้ของอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 
ท่ีต้องจัดให้มีสหภาพแรงงานเขา้มาช่วยเหลือและมีการปรับหลกักฎหมายหลายประการเพื่อ
คุม้ครองลูกจา้ง 
 การปฏิวติัอุตสาหกรรมท าให้สภาพตลาดเปล่ียนแปลงไปเดิมการขายสินคา้จะเป็นการ
ขายตรงระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภค การไดต้รวจดูสินคา้และการเจรจาต่อรองสามารถ
กระท าได้เต็มท่ี แต่การผลิตสินคา้จ านวนมาก (Mass production) แบบอุตสาหกรรมท าให้ตอ้ง
พฒันาระบบตลาดให้ขายสินคา้เป็นจ านวนมากดว้ย การโฆษณาการขายทางไปรษณีย ์หรือการขาย
ทางอินเทอร์เน็ตจึงเกิดข้ึน รวมถึงการท าสัญญาก็มีการใชส้ัญญาส าเร็จรูป (Standard Contract) ท่ีไม่
มีการเจรจาในรายละเอียดอีกต่อไป (Economic Inequality) ท าให้ผูบ้ริโภคถูกกดดันยอมรับขอ้
สัญญาบางขอ้ท่ีตนไม่เต็มใจไปดว้ย หลกักฎหมายเร่ืองสัญญาผูบ้ริโภค (Consumer Contract) จึง
ตอ้งพฒันาตามมาเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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 โดยสรุปการเปล่ียนแปลงในกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคมีมากมายหลายเร่ือง และ
บางกรณีไม่เคยคาดหมายมาก่อนก็มี เช่น กฎหมายสัญญาแทนท่ีท่ีจะมีหลกัเดียวเพื่อใชก้บัทุกคนก็
เร่ิมมีหลายหลกั โดยในความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูบ้ริโภคหลกักฎหมายสัญญา
ผูบ้ริโภคก็เป็นอีกหลกัหน่ึงแตกต่างจากกฎหมายสัญญาระหว่างบุคคลธรรมดา หรือในทางละเมิดก็
ก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน จนผลกลายเป็นการกลบัหลกัเดิมท่ีว่า   
“ผูซ้ื้อตอ้งระวงั (let the buyer beware)” มาเป็น “ผูข้ายตอ้งระวงั (let the seller beware)”  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจและผูบ้ริโภคแต่เดิมเป็นไปตามหลกักฎหมาย
แพ่ง (Private Law) แต่ในการมุ่งคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น นอกจากจะมีการพฒันาในกฎหมายแพ่งให้
เหมาะสมยิ่งข้ึนแลว้ ไดมี้การน ากฎหมายมหาชน (Public Law) มาใชด้ว้ย เช่น การควบคุมการผลิต 
ฉลาก โฆษณา ฯลฯ รวมทั้งมาตรการการควบคุมกนัเอง (Self-Regulation) ทั้งท่ีมีกฎหมายยอมรับ
และท่ีจดัท ากนัเองโดยสมคัรใจ เช่น สมาคมควบคุมการโฆษณา เป็นตน้ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค
จึงเป็นกฎหมายผสมหลายหลกักฎหมายทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย ์กฎหมายอาญา และ
กฎหมายมหาชน37 
 3.1.2  ความหมายของค าวา่ผูบ้ริโภค โฆษณา และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์   จ  าเป็นจะตอ้งทราบความหมายของค าว่า “ผูบ้ริโภค”  “โฆษณา” และ “เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล”์ ก่อน เพื่อใหท้ราบถึงค าจ ากดัความของค าดงักล่าว  
  3.1.2.1  ความหมายของค าวา่ “ผูบ้ริโภค” 
   กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มุ่งท่ีจะให้ความ
คุม้ครองแก่ผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงตอ้งท าการศึกษาถึงความหมายของค าวา่ผูบ้ริโภค เพื่อความเขา้ใจถึง
ค าวา่ผูบ้ริโภค ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
                      1)  ความหมายทัว่ไป 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค  าว่า “ผูบ้ริโภค” หมายความว่า 
(กฎ) น. ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอ
หรือชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการดว้ย ; ผูเ้ขา้ท าสญัญาในฐานะผูซ้ื้อ ผู ้
เช่า ผูเ้ช่าซ้ือ ผูกู้ ้ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูเ้ขา้ท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น บริการหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี การท าสัญญานั้นตอ้งเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการคา้ ทรัพยสิ์น 

                                                            
37 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศาสนต,์ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2543),              

น. 12 – 18. 
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บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และหมายความรวมถึงผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้ าประกนัของ
บุคคลดงักล่าวซ่ึงมิไดก้ระท าเพื่อการคา้ดว้ย (อ. Consumer)38 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริโภค ว่า ผูบ้ริโภค หมายถึงบุคคลต่างๆ ท่ีมี
ความสามารถในการซ้ือ (Ability to Buy)39 
 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้ห้ความหมายของผูบ้ริโภคว่า ผูบ้ริโภค หมายถึงผูซ้ื้อหรือ
ผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจ
เพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนกต็าม40 
 จากความหมายของผูบ้ริโภคตามพจนานุกรมแห่งราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะเห็น
ว่าตรงกับค าว่า “Consumer” ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงค าว่า “Consumer” มีการให้ความหมายไวใ้น 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English โดยอธิบายค าว่า “Consumer” ไว้ว่า 
“Consumer.” Noun a person who buys goods or uses services. ซ่ึงแปลความไดว้า่ ผูบ้ริโภคหมายถึง 
บุคคลผูซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการ และ Black’s Law Dictionary ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ผูบ้ริโภคไว้
วา่ “Consumer.” A person who buys goods or services for personal, family, or household use, with no 
intention of resale; a natural person who uses products for personal rather than business purposes.41 
ซ่ึงแปลไดว้า่ ผูท่ี้ซ้ือสินคา้หรือบริการเพื่อใชเ้ป็นการส่วนตวัหรือใชใ้นครัวเรือนโดยไม่มีเจตนาท่ีจะ
น าไปจ าหน่ายต่อ และหมายความรวมถึง บุคคลธรรมดาท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นการส่วนตวัแทนการใช้
เพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ  
 2)  ความหมายตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
 กฎหมายของประเทศไทยไดมี้การให้ความหมายของค าว่า “ผูบ้ริโภค” ไวใ้นกฎหมาย
หลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
  “ผูบ้ริโภค” หมายความว่า ผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บการ
เสนอหรือการชกัชวนจากผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อให้ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ช้
สินคา้หรือผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนกต็าม 

                                                            
38  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2556, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 

2556) 
39  อดุลย ์ จาตุรงคกลุ, การโฆษณา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2518), น. 5. 
40   ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต,์ เพ่ิงอ้าง,  น. 11. 
41  Bryan A. Garner.  (2004).  Black’ s Law Dictionary (6th ed.).  p. 335.  
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 พระราชบญัญติัว่าด้วยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ผูบ้ริโภคในมาตรา 3 ไวว้่า “ผูบ้ริโภค หมายความว่า ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูซ้ื้อ ผูเ้ช่า ผูเ้ช่าซ้ือ  ผูกู้ ้ผู ้
เอาประกนัภยั หรือผูเ้ขา้ท าสัญญาอ่ืนใดเพื่อใหไ้ดม้า ซ่ึงทรัพยสิ์น บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
ค่าตอบแทน ทั้ งน้ีการเข้าท าสัญญานั้ นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนั้น และใหห้มายความรวมถึง ผูเ้ขา้ท าสัญญาในฐานะผูค้  ้าประกนัของบุคคลดงักล่าว 
ซ่ึงมิไดก้ระท าเพื่อการคา้ดว้ย” 
 เม่ือพิจารณาความหมายของผูบ้ริโภค ทั้ งความหมายธรรมดาและความหมายตาม
บทบญัญติัของกฎหมายแลว้ สามารถสรุปได้ว่า ผูบ้ริโภค หมายความว่า ผูท่ี้ได้มาซ่ึงสินคา้หรือ
บริการไม่ว่าจะเป็นการไดม้าโดยนิติกรรมใด จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยการไดม้าซ่ึงสินคา้
หรือบริการนั้นเพื่อประโยชน์เป็นการส่วนตวัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลท่ีอยูใ่นครัวเรือน โดยไม่
มีเจตนาท่ีจะน าสินคา้หรือบริการนั้นไปจ าหน่ายต่อไป และหมายความรวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้หรือผูไ้ดรั้บ
บริการจากผูป้ระกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิ้ไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนกต็าม42 
 3.1.2.2  ความหมายของค าวา่ “โฆษณา” 
 การโฆษณา นับไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัของธุรกิจในอนัท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการ
จ าหน่ายสินคา้และบริการ ถา้ปราศจากการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายแลว้กอ็าจเป็นไปไดว้า่ สินคา้
หลายๆ อย่างคงจะขายไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงตอ้งท าการศึกษาถึงความหมายของค าว่า
โฆษณา เพื่อความเขา้ใจถึงค าวา่โฆษณาเสียก่อน 
 1)  ความหมายทัว่ไป 
  “การโฆษณา” เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราและเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องคนเราเป็นอยา่ง
มาก เช่น ต่ืนเชา้มาเราก็พบการโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงส่วนใหญ่โฆษณาเหล่าน้ีจะเป็น
การเชิญชวนเราในฐานะผูบ้ริโภค หรือผูซ้ื้อให้เกิดความตอ้งการในสินคา้นั้น และตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ในท่ีสุด 
 นอกจากน้ีการโฆษณายงัเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมและเศรษฐกิจ เพราะถา้ไม่มีการ
โฆษณาสินคา้และบริการแลว้ ระบบการซ้ือขายสินคา้ยอ่มจะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น การโฆษณาจึงมีอยู่
ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัของเรา 

                                                            

 42  ธีรวุฒิ  ทองทบั, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา :ศึกษาเฉพาะกรณี
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2553), 
น. 41 – 51.  
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 โดยทัว่ไปประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค มกัจะนึกถึงความหมายของการโฆษณาในแง่
ของความมุ่งหวงัทางธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ โดยมุ่งหวงัใหเ้กิด
การบริโภคสินคา้หรือบริการนั้น 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“โฆษณา” ไวว้่า  “โฆษณา หมายความว่า เผยแพร่ขอ้ความออกไปยงัสาธารณะ ป่าวร้อง ป่าว
ประกาศ  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทาง
การคา้ เช่น โฆษณาสินคา้”43 
 สมาคมทางการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ค  าจ ากัดความของการโฆษณาไว้ว่า 
“Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods, or service 
by an identified sponsor” กล่าวคือ “การโฆษณา” คือ รูปแบบของการเสนออย่างมิไดเ้ป็นส่วนตวั 
โดยตอ้งจ่ายเงินและเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ความคิดเห็น สินคา้หรือบริการต่างๆ โดยผูส้นบัสนุนท่ี
ระบุไว้44 
 หลุยส์  คอฟแมน (Louis Caufman) นกัวิชาการแห่งมหาวิทยาลยัฮอฟตรา ไดใ้ห้ทศันะ
ว่า “โฆษณา” หมายถึง รูปแบบของการเสนอท่ีผ่านส่ือท่ีมิใช่ตวับุคคลของสินคา้ บริการ หรือ
ความเห็นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติั ซ่ึงจะตอ้งช าระเงินโดยผูอุ้ปถมัภน์ั้นๆ45 
 สุปรีดา  ประศาสน์วินิจฉยั ไดใ้หค้  าจ ากดัความของการโฆษณาไวว้่า การโฆษณาสินคา้ 
เป็นวิธีการท่ีใชเ้พื่อช่วยในการจ าหน่ายสินคา้ ให้ผ่านจากมือผูผ้ลิตไปถึงมือผูบ้ริโภคเร็วเขา้ การ
โฆษณาตามความหมายอนัน้ี มุ่งไปในทางการคา้สินคา้หรือบริการเป็นส่วนใหญ่ การโฆษณาจึงเป็น
การขายของนัน่เอง และก็เหมือนๆ กบัการขายของทัว่ๆ ไป คือ ไดแ้ต่ชกัชวน ช้ีแจง แก่ผูฟั้ง หรือ
เห็นโฆษณานั้นเท่านั้น46                                   
 เสรี  วงศม์ณฑา ไดใ้ห้ความหมายของการโฆษณาไว ้คือ “การโฆษณา หมายถึง การ
ส่ือสารท่ีมิใช่การส่ือสารระหว่างบุคคล แต่เป็นการส่ือสารระดับมวลชนท่ีผูส่ื้อจะตอ้งจ่ายเงิน
ค่าบริการในการส่ือสารขอ้ความต่างๆ เหล่านั้น ผูส่ื้ออาจจะเป็นบริษทัธุรกิจเอกชน องคก์ร หรือ

                                                            
43  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2556, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์, 

2556) 
44  อดุลย ์ จาตุรงคกุล,  การโฆษณา,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2518),     

น. 3.  
 45  ภทัรภา  สุขพงษไ์ทย, “มาตรการทางกฎหมายในการหา้มโฆษณาผลิตภณัฑย์าสูบ,” (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, 2550), น. 35. 

46  สุปรีดา  ประศาสน์วินิจฉยั,  ค  าบรรยายการโฆษณา, (พระนคร : อกัษรศาสน์, 2505), น. 3.  
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บุคคลใดๆ ท่ีเราในฐานะผูรั้บส่ือจะรู้ไดจ้ากขอ้ความโฆษณา และผูส่ื้อน้ีคือผูท่ี้หวงัว่าในการส่ือสาร
ดงักล่าวนั้น เขาสามารถชกัจูงกลุ่มชนใดกลุ่มชนหน่ึงใหป้ฏิบติัตามขอ้แนะน าในขอ้ความโฆษณา”47 
 ตาม Black’s Law Dictionary ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “โฆษณา” ไวว้า่      “Advertise. 
To advice, announce, command, give notice of, inform, make known, publish on call to public 
attention by any means whatsoever. Any oral, written, or graphic statement made by the seller in 
any manner in connection with solicitation of business and includes, without limitation because of 
enumeration, statements and representations made in newspaper of other publication or on radio or 
television or contained in any notice, handbill, sign, catalog or letter, or printed on or contained in 
any tag or label attached to or accompanying any merchandise.”48   
 จากความหมายของการโฆษณาท่ีกล่าวมา อาจสรุปไดว้่า การโฆษณา คือ การกระจาย
ข่าวสารขอ้มูลโดยทัว่ไป ไม่ว่าโดยวิธีการใดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ หรือองคก์ร หน่วยงาน โดย
ผูท้  าการโฆษณาตอ้งจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดการกระท าอย่างใดๆ ให้ชักจูงให้เกิดการบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดของผูท้  าการโฆษณา 
 2)  ความหมายตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
 ค านิยามของค าว่า “โฆษณา” ในกฎหมายของประเทศไทย ไดมี้พระราชบญัญติัหลาย
ฉบบัไดใ้หค้  านิยามของค าวา่ “โฆษณา” โดยไดใ้หค้  านิยามไว ้ดงัน้ี  
  (1)  ความหมายตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
 ในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “โฆษณา” ไว้
ว่า “โฆษณา หมายความรวมถึงกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบขอ้ความ
เพื่อประโยชน์ทางการคา้” 
  (2)  ความหมายตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
 ตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2551 ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า 
“โฆษณา” ไวว้่า “โฆษณา หมายความว่า กระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ไดย้ิน หรือ
ทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ และใหห้มายความรวมถึงการส่ือสารการตลาด  
 ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “การส่ือสารการตลาด” ไว ้คือ 
“การส่ือสารการตลาด หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

                                                            
47  เสรี  วงศม์ณฑา, หลกัการโฆษณา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524),  

น. 1.  
48  Henry  Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (1990), p. 50.  
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ขายสินคา้ บริการหรือภาพลกัษณ์ การประชาสมัพนัธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การ
แสดงสินคา้ การจดัหรือสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง” 
  (3)  ความหมายตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 
ตามพระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “โฆษณา” ไว ้คือ  
"โฆษณา หมายความวา่ การกระท าไม่วา่โดยวิธีใดๆ ใหป้ระชาชนเห็นไดย้นิ หรือทราบขอ้ความเพื่อ
ประโยชน์ในทางการคา้ 
 3.1.2.3  ความหมายของค าวา่ “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”์ 
 ปัจจุบนัมีการให้ค  านิยามของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไวอ้ย่างหลากหลาย จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการตีความ ค าวา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ท าใหเ้กิดปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย อนัท าให้
การควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
จึงไดศึ้กษาถึงความหมายของความหมายของ ค าวา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ว ้ดงัน้ี 
 1)  ความหมายทัว่ไป 
 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลช์นิดต่างๆ ผสมอยู ่ซ่ึงมกัใชใ้น
ภาษาเขียน ในอดีตท่ีผ่านมาการเรียกและการส่ือความหมายโดยทัว่ไป จะใชค้  าว่า สุรา หรือ ค าว่า 
เหลา้ ซ่ึงเป็นค าท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด เป็นสารธรรมชาติท่ีไดม้าจากกระบวนการหมกัน ้ าตาล (เช่น จาก
ขา้ว องุ่น และขา้วโพด) กบัยสีต ์เกิดเป็นสารท่ีเรียกว่า “เอทานอล (Ethanol)” เป็นองคป์ระกอบหลกั
ในเคร่ืองด่ืมประเภทสุรา แต่การท่ีจะด่ืมเอทานอลท่ีบริสุทธ์ิเพียงอย่างเดียวนั้น   ไม่สามารถด่ืมได ้

โดยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผลิตออกมานั้นมีหลายชนิด และจะเรียกช่ือแตกต่างกนัไปตามวิธีการ
ปรุง ปริมาณแอลกอฮอล ์ตลอดจนสถานท่ีผลิต49 เช่น สาโท อุ น ้ าขาว หรือกระแช่ เป็นสุราพื้นบา้น
ของประเทศไทยท่ีหมกัจากขา้วเหนียว โดยวิธีการท าเร่ิมจากน าขา้วเหนียวมาแช่ให้น่ิม จากนั้นน่ึง
ดว้ยไอน ้ าให้สุก ท้ิงไวใ้ห้เยน็แลว้น าไปลา้งดว้ยน ้ าปูนใส คลุกกบัแป้งเหลา้ท่ีผสมดว้ยยีสตแ์ละเช้ือ
ต่างๆ ในการหมกัให้บ่มไว ้12 วนั จึงน ามากรองแลว้บ่มต่ออีก 7 – 14 วนั หลงัจากนั้นน ามากรอง
เป็นกรรมวิธีสุดทา้ย 
 เบียร์ (Beer) เป็นสุราหรือสุราหมกัท่ีปรุงข้ึนดว้ยการตม้มอลท์ของขา้วบาร์เลยแ์ลว้น ามา
หมกัส่าใหเ้กิดแอลกอฮอล ์(มอลท์ คือ เมลด็พืชประเภทขา้วท่ีเอาไปแช่น ้ าแลว้น าข้ึนมาเพาะรากจน
งอก แลว้น าไปคัว่ให้สุกจะท าให้แป้งในเมล็ดขา้วนั้นมีกล่ินหอมกลายเป็นน ้ าตาลท่ีมีความหวาน
เพิ่มข้ึน ๆ) อาจน ามาผสมกบัสมุนไพรหรือเคร่ืองเทศก็ได ้เบียร์นิยมท ากนัมากในประเทศเยอรมนั 
และท่ีเรียกว่า “เบียร์” สันนิษฐานว่าชาวเยอรมนัโบราณเป็นผูต้ ั้งข้ึนจากช่ือสุราแช่ท่ีท าดว้ยแป้งขา้ว
                                                            

49  เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกลุ, วรรณา  บุญศรีเมือง, การทบทวนองคค์วามรู้เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัแกไ้ข
เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2548), น. 8.  

DPU



55 
 

บาร์เลยท่ี์น าไปเพาะให้รากงอกแลว้เอามาคัว่ บด ตม้ แลว้น าไปหมกัให้เกิดการบูดว่า Peor หรือ 
Bior ซ่ึงเพี้ยนมาเป็น Beer ในภาษาองักฤษนัน่เอง 
 ไวน์ (Wine) คือสุราท่ีไดจ้ากการหมกั มีแอลกอฮอล์ประมาณ 8 – 10 % โดยไวน์นั้น
สามารถผลิตไดจ้ากผลไมแ้ทบทุกชนิด แต่ท่ีนิยมกนั คือไวน์ท่ีท าจากองุ่น ประเทศท่ีผลิตไวน์ท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย คือ ฝร่ังเศส อิตาลี โปรตุเกส ชิลี เป็นตน้ โดยไวน์แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ไวน์แห้ง (Dry Wine) และไวน์หวาน (Sweet Wine) ไวน์แห้ง คือ ไวน์ท่ีมีน ้ าตาล
เหลืออยูน่อ้ยหรือไม่เหลืออยูเ่ลย จึงไม่มีรสหวาน ส่วนไวน์หวานเป็นไวน์ท่ีมีน ้ าตาลผสมอยูด่ว้ย ซ่ึง
อาจเกิดมาจากการหมกัท่ีเกิดปฏิกิริยาในการหมกัไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดโดยการเติมน ้ าตาลลงไป
ในไวน์ก็ได ้ไวน์ท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดี คือ ไวน์ขาว (White Wine) ไวน์แดง (Red Wine) ไวน์ชมพู 
(Rosé) และแชมเปญ (Champagne) เป็นตน้  
 บร่ันดี คอนยคั (Brandy Cognac) บร่ันดี เป็นสุราท่ีได้มาจากการน าไวน์มากลัน่ ซ่ึง
บร่ันดีท่ีมีช่ือเสียงว่ามีกระบวนการผลิตและรสชาติดีท่ีสุดในโลก ได้แก่ บร่ันดีท่ีผลิตในแควน้ 
Cognac ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ทั้งน้ี ประเทศในแถบยโุรป เช่น สวิสเซอร์แลนด ์เยอรมนี จะนิยมท า
บร่ันดี ผลไมท่ี้ใชท้  าไดแ้ก่ ลูกราสเบอร่ี ลูกพรุน และลูกเชอร่ี เป็นตน้ 
 วิสก้ี (Whisky) วิสก้ี แบ่งออกเป็นหลายประเภท ท าจากขา้วบาร์เลยบ์่มในถงัไมโ้อ๊ค 
ผลิตในแควน้สก๊อต ประเทศองักฤษ ส่วนไอริชวิสก้ี (Irish Whisky) ท าจากขา้วบาร์เลยเ์หมือนส
ก๊อตวิสก้ีแต่บ่มในถงัเชอร่ี แคนนาเด้ียนวิสก้ี (Canadian Whisky) ท าจากขา้วไรน์ซ่ึงนิยมปลูกมาก
ในประเทศแคนาดา ส าหรับแคนาเดียนวิสก้ีจะมีลกัษณะพิเศษอยา่งหน่ึง คือ วิสก้ีท่ีจะน ามาขายได้
จะตอ้งหมกัไวเ้ป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 8 ปี ข้ึนไป รสชาติจึงนุ่มนวลกว่าวิสก้ีชนิดอ่ืน นอกจากน้ีมี 
American Whisky หรือท่ีนิยมเรียกว่า “Bourbon Whisky” ท าจากขา้วโพดผสมขา้วไรน์ เป็นวิสก้ีท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดชนิดหน่ึง 
 ยีน (Gin) เป็นสุราท่ีท ามาจากขา้วไรน์ เติมกล่ินดว้ยเมล็ด Janiper, Berries ฯลฯ มาจาก
ภาษาดชัตว์า่ Geniever คนองักฤษออกเสียงยาก จึงเรียกวา่ ยนี  
 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ตามความหมายทางการแพทย ์หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์
(Ethyl Alcohol หรือ Eternal) ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 60 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีมนุษย์
สามารถด่ืมได ้และท่ีมาของแอลกอฮอล์จะตอ้งมาจากวตัถุดิบท่ีเป็นธัญพืชขั้นปฐมภูมิ (Primary 
Agricultural Origin) เช่น เมลด็พืช ขา้ว แป้ง และผลไม ้เป็นตน้50 
 2)  ความหมายตามบทบญัญติัของกฎหมาย 
                                                            

50  เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกลุ, วรรณา  บุญศรีเมือง, การทบทวนองคค์วามรู้เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัแกไ้ข
เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2548), น. 10.  
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 “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ตามความหมายในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ว ้คือ “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยา
เสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น” 
 ความหมายของค าวา่ “สุรา” ตามความหมายของพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 ไดใ้หค้  า
นิยามของค าว่าสุราไวว้่า “สุรา หมายความรวมถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ซ่ึง
สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้ าสุราหรือซ่ึงด่ืมกินไม่ได ้แต่เม่ือไดผ้สมกบัน ้ าหรือของเหลวอย่าง
อ่ืนแลว้ สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา” 
 นิยามความหมายของค าว่า “สุรา” หมายถึง ตวัสุราเองและรวมถึงวตัถุหรือของผสมอ่ืน
ท่ีมีแอลกอฮอลท่ี์เม่ือผ่านการผสมแลว้ก็อาจด่ืมไดเ้ช่นเดียวกบัสุรา51 ในพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 
2493 นอกจากค านิยามของค าว่า สุราแลว้ยงัไดใ้ห้ค  านิยามของค าว่า “สุราแช่” และ “สุรากลัน่” ไว้
ดงัน้ี 
 “สุราแช่ หมายความว่า สุราท่ีไม่ไดก้ลัน่ และให้หมายความรวมถึงสุราแช่ท่ีไดผ้สมกบั
สุรากลัน่แลว้ แต่ยงัมีแรงแอลกอฮอลไ์ม่เกินสิบหา้ดีกรีดว้ย”                                   
 “สุรากลัน่ หมายความว่า สุราท่ีไดก้ลัน่แลว้ และให้หมายความรวมถึงสุรากลัน่ท่ีได้
ผสมกบัสุราแช่แลว้ แต่มีแรงแอลกอฮอลเ์กินกวา่สิบหา้ดีกรีดว้ย” 
 แต่เม่ือพิจารณาถึงขอบเขตของเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 214) พ.ศ. 2543 ท่ีอนุโลมให้เคร่ืองด่ืมท่ีมีหรือท าจากผลไม ้พืชหรือ
ผกั มีแอลกอฮอลอ์นัเกิดจากธรรมชาติของส่วนประกอบ และแอลกอฮอลท่ี์ใชใ้นกรรมวิธีการผลิต
ได ้แต่รวมกนัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของน ้ าหนกั ดงันั้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจึ์งหมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลม์ากกวา่ร้อยละ 0.5 ของน ้าหนกัข้ึนไป                                    
 ดงันั้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์จึงหมายความถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลทุ์ก
ประเภท รวมไปถึงเหลา้ขาวดว้ยเช่นกนั52 และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่าง
กฎหมายคณะท่ี 2) ตามเร่ืองเสร็จท่ี 473/2522 ไดพ้ิจารณาถึงความหมายของสุรา ว่าเป็นอาหารตาม
พระพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงเจา้หน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
พิจารณาแลว้เห็นเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหน่ึงเห็นว่าสุราเป็นอาหาร เพราะเป็นของกินท่ีคนกินหรือด่ืม 

                                                            

 51  บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ, กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์,
(นนทบุรี : ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547), น. 114. 

52 ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ ,  พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551,  น. 34. 
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และไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามนิยามค าว่า “อาหาร” ในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 อีกฝ่ายหน่ึงเห็น
ว่าไม่เป็นอาหาร เพราะสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู่ดว้ยไม่ใช่เคร่ืองค ้าจุนชีวิต แมว้่า
คนจะใชกิ้นหรือด่ืมก็ตาม จึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย  โดยกรรมการร่าง
กฎหมาย คณะท่ี 2 ฝ่ายขา้งมาก มีความเห็นว่า สุราและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู่ดว้ยเป็น 
“อาหาร” ตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522   
 3.1.3  วิธีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ในปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์กัจะใชก้ารโฆษณาเพื่อใหเ้กิดคุณค่า
ในตราสินคา้ มีความหมายในเชิงบวกในตราสินคา้ ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคไดพ้บเห็นโฆษณาบ่อย ๆ ยอ่ม
เป็นการตอกย  ้าลกัษณะของตราสินคา้ท่ีดี และจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุน้เคย จดจ า และช่ืนชอบ
ไดใ้นท่ีสุด โดยผูป้ระกอบธุรกิจจะใชช่้องทางต่างๆ เพื่อน าเสนอตราสินคา้ โดยมีการแบ่งประเภท
ของส่ือท่ีใช ้และลกัษณะของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ว ้ดงัต่อไปน้ี 
 3.1.3.1  ประเภทของการโฆษณา 
 ปัจจุบนัประเภทของการโฆษณาไดมี้การแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยมีการพิจารณา
ตามกฎเกณฑ์ท่ีค  านึงถึงเป็นหลกั แต่ในท่ีน้ีจะขอแบ่งการโฆษณาโดยอา้งอิงถึงประเภทของส่ือท่ี
น ามาใชใ้นการโฆษณา (Classification by Medium) ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี     
 1)  การโฆษณาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Advertising) 
 (1)  การโฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertising) 
 การโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นส่ือโฆษณาท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดส าหรับการโฆษณา 
ทั้งน้ีเพราะเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเด่นเหนือกว่าส่ืออ่ืน นอกจากนั้นโทรทศัน์ยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มของ
ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งอีกดว้ย เน่ืองจากสามารถเลือกลงโฆษณาในรายการโทรทศัน์ท่ี
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายนิยมรับชมได ้นอกจากนั้นเน้ือหาของการโฆษณาทางโทรทศัน์จะอยู่ใน
ความทรงจ าของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดน้าน และมีอิทธิพลสูงต่อการจดจ าของผูบ้ริโภคเป้าหมาย
อีกดว้ย 
  (2)  การโฆษณาผา่นส่ือวิทยกุระจายเสียง (Radio Advertising) 
  การโฆษณาผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียงถือเป็นส่ือโฆษณาท่ีสามารถกระจายครอบคลุม
พื้นท่ีไดก้วา้งขวางท่ีสุด เน่ืองจากมีสถานีอยู่ทุกพื้นท่ี นอกจากน้ีส่ือวิทยุยงัเป็นส่ือท่ีสามารถรับฟัง
ไดต้ลอดเวลา แมใ้นขณะท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายจะท ากิจกรรมอ่ืนอยูก่ต็าม จึงท าใหข้อ้มูลข่าวสาร
ของสินคา้บริการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดบ่้อยมากยิง่ข้ึน อนัมีผลต่อการจดจ าของผูบ้ริโภค 
  (3)  การโฆษณาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Advertising) 
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  การโฆษณาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการส่ือสารแบบใหม่ ท่ีผสมผสานกัน
ระหว่างโทรทศัน์ โทรศพัท์ วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ ์(มีการแพร่ภาพ การถ่ายทอดเสียง และขอ้มูล
ส่ิงพิมพ)์ เขา้ไวด้ว้ยกนั การโฆษณาผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถือไดว้า่เป็นส่ือรูปแบบใหม่ท่ีมีผลมา
จากความกา้วหนา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท าใหผู้บ้ริโภคซ่ึงเขา้ถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะเห็นการ
โฆษณาท่ีมีขอ้ความเป็นรูปภาพสีสวย มีเสียงประกอบ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูใ้ช้ได้อย่าง
รวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง  
 2)  การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์(The Printed Media Advertising) 
 (1)  การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์(Newspaper Advertising) 
 ถือเป็นส่ือโฆษณาอีกประเภทหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคเป็นอยา่ง
ยิง่ เพราะหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูค้นไดม้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มของบุคคลผูท่ี้
มีการศึกษา 
  (2)  การโฆษณาทางนิตยสาร (Magazine Advertising) 
 นิตยสารเป็นส่ือท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระประเภทต่างๆ ไวด้ว้ยกนั หรือรวบรวมสาระท่ี
น่าสนใจไวห้ลายๆเร่ือง แต่เป็นเร่ืองเดียวกัน ท าให้สามารถเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคได้อย่างชัดเจน 
เน่ืองจากนิตยสารจะแบ่งเป็นนิตยสารประเภทต่างๆ เช่น เก่ียวกบับนัเทิง รถยนต ์กีฬา และ เก่ียวกบั
การท าอาหาร เป็นตน้  
   3)  การโฆษณาประเภทอ่ืนๆ (Other Advertising) 
  (1)  การโฆษณากลางแจง้ (Outdoor Advertising) 
 การโฆษณากลางแจง้เป็นส่ือโฆษณาประเภทหน่ึงท่ีสามารถแสดงไดท้ั้งเคร่ืองหมาย
การคา้ สัญลกัษณ์ของสินคา้ ช่ือสินคา้และบริการ ค าขวญั บรรจุภณัฑ ์การเคล่ือนไหวของแสงสีใน
เวลากลางคืน ท าให้เกิดความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคท่ีผ่านไปผ่านมาไดเ้ป็น
อยา่งดี เช่น ตามส่ีแยก บนตึกสูงๆ เป็นตน้ 
  (2)  โฆษณาทางยานพาหนะ (Vehicle Advertising)  
        โฆษณาทางยานพาหนะ หมายถึง การติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาไปกบัยานพาหนะ ซ่ึง
อาจจะติดตั้งอยูภ่ายในหรือภายนอกยานพาหนะ หรืออาจเป็นการพ่นหรือการโฆษณาตามตวัรถ ไม่
วา่จะเป็นภายในหรือภายนอกตวัรถก็ตาม เช่น การโฆษณาสินคา้ตามรถขนส่งสินคา้  รถประจ าทาง 
ซ่ึงรวมไปถึงการโฆษณาตามป้ายหยดุรถประจ าทางในบริเวณชานชาลาของสถานีขนส่ง การพิมพ์
ขอ้ความโฆษณาเพื่อติดภายในรถโดยสาร เป็นตน้                                         
 (3)  การโฆษณา ณ จุดขาย (Point of Sale Advertising) 
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 คือ ลกัษณะของการโฆษณาท่ีท าข้ึนภายในร้าน โดยการจดัตกแต่งร้านคา้ทั้งภายในหรือ
ภายนอกให้สวยงามดึงดูดผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ให้เกิดความสนใจและทดลองสินคา้ ซ่ึงกิจกรรมท่ี
ใช ้เช่น การจดัแสดงสินคา้  การจดัวางสินคา้ให้มีลกัษณะสวยงาม  การจดัสถานท่ีขายการจดัให้มี
พนกังานแนะน าสินคา้ หรือการจดัตูโ้ชวสิ์นคา้ เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะส าคญัของการโฆษณา ณ จุดขาย 
คือ เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีเดินผ่านไปผ่านมาแวะชมสินคา้ และท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในตวั
สินคา้ ถึงแมว้า่ในตอนแรกผูบ้ริโภคจะไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้กต็าม ซ่ึงน าไปสู่การซ้ือสินคา้นั้น 
 ประเภทของการโฆษณา ณ จุดขาย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
 ก.  การตกแต่งตูแ้สดงสินคา้และการตกแต่งภายในร้าน 
 ข.  การจดัแสดงสินคา้บนชั้นแสดงสินคา้ท่ีขาย 
 ค.  การแขวนป้ายโฆษณา โดยการท าเป็นรูปแบบต่างๆ ไวเ้หนือศีรษะ ทั้งภายในและ
ภายนอกร้าน 
 ง.  การใชแ้สง สี เสียง 
 ดงันั้น ส่ือโฆษณา ณ จุดขาย จึงเป็นส่ือท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย และมีอิทธิพลท่ีสามารถท า
ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้และบริการได ้แมจ้ะไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะมาซ้ือสินคา้และ
บริการกต็าม  
 3.1.3.2  ลกัษณะการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 นับตั้งแต่ไดมี้การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ผูป้ระกอบธุรกิจไดมี้การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการโฆษณา คือ ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะใชก้ารโฆษณาสถาบนั 
หรือท่ีเรียกว่า “โฆษณาส่งเสริมองคก์ร (Corporate Advertising)” หมายถึง โฆษณาท่ีมีเน้ือหาเน้น
สร้างภาพลกัษณ์องคก์ร หรือแสดงจุดยืนขององคก์ร โดยการโฆษณาสถาบนัจะแบ่งประเภทตาม
เป้าหมาย ไดด้งัน้ี 
 1) โฆษณาภาพลกัษณ์ (Image Advertising) เป็นประเภทหน่ึงของการโฆษณาส่งเสริม
องคก์รท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน ส่งเสริมภาพลกัษณ์โดยรวมขององคก์ร 
 2)  โฆษณาท่ีสนับสนุนผลประโยชน์ของสังคม (Advocacy Advertising) เป็นการ
โฆษณาท่ีกล่าวถึงประเด็นส่ิงแวดลอ้ม ธุรกิจ หรือสังคม โดยมุ่งเผยแพร่ความคิด อธิบายประเด็น
ความขดัแยง้ทางสังคมท่ีส าคญัต่อสาธารณะ แสดงจุดยืนของตนในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแสดง
ภาพลกัษณ์องคก์รในทางออ้ม 
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 3)  โฆษณาการช่วยสังคม (Cause – Related Advertising) เป็นการโฆษณาท่ีไดรั้บผล
จากการท่ีองค์กรมีส่วนร่วมในสังคมไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การสนับสนุนองค์เอกชนเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ใหส้งัคม53 
 3.1.3.3  การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต  
 ค านิยามการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 
 ในยุคเร่ิมตน้ของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตนั้น มีการให้ค  านิยามของ “การโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ต” ไว ้ดงัน้ี 
 รอบบินส์ ลี ชีฟ54 กล่าวถึงการโฆษณาทางส่ืออินเทอร์เน็ตว่า เป็นการผสมผสาน
ระหว่างการน าเสนอตราสินคา้ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และการติดต่อซ้ือขายรวมกนัเป็นหน่ึง
เดียว ดงันั้นการโฆษณาสินคา้บนส่ืออินเทอร์เน็ตจึงเป็นการผสมผสานระหว่างการโฆษณาทางส่ือ
ดั้งเดิมและการตลาดทางตรง 
 การโฆษณาทางส่ือแบบดั้งเดิมนั้น เป็นลกัษณะการน าเสนอตราสินคา้ และให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้แก่ผูบ้ริโภคผ่านแบบแบบส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) อนัไดแ้ก่ ส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุ 
และส่ือโทรทศัน์ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสินคา้สู่ผูรั้บสารจ านวนมาก แต่
ส าหรับการตลาดทางตรงนั้น (Direct Marketing) มีลกัษณะการใชส่ื้อต่าง ๆ ในการติดต่อระหว่างผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารโดยตรง ซ่ึงท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสาร ซ่ึงเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบในแง่ของความสามารถในการประเมินผลทางการส่ือสารจากการตอบกลบัของผูรั้บสาร
ได้ (Interactive Media) นอกจากน้ีการตลาดทางตรงยงัมีจุดเด่นในเร่ือง การเจาะกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ดงันั้นการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นการผสมผสานจุดเด่นระหว่างการโฆษณาทางส่ือ
ดั้งเดิม และการตลาดทางตรง ซ่ึงเป็นการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมีจุดเด่นท่ีเห็นชดัเจน 4 ประการ
คือ55  
 1.  การเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Target ability) 

                                                            
53 คมสัน  วิเศษธร, “กลยทุธ์การสร้างสรรคโ์ฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลป์ระเภทวิสก้ี

และเบียร์ในหนงัสือพิมพ,์” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549),  
น. 27. 

54 ณัฐปกรณ์  ภทัรนาวิก, ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินป้ายแบนเนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต, 
(รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547), น. 14. 

55 เอกพจน์  เศวตรัตนเสถียร, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขนาด รูปแบบ และต าแหน่งของการ
โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตดว้ยแบนเนอร์,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2546), น.13. 
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 การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสามารถก าหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายได ้โดยอาจจะ
ก าหนดว่า ตอ้งการกลุ่มเป้าหมายแค่บริษทั พื้นท่ี หรือประเทศท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ในการก าหนดช่วงเวลาท่ีตอ้งการโฆษณาในปัจจุบนัมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยค านึงถึง
ระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Platform) และเวบ็บราวเ์ซอร์ (Web Browser ) 
ท าใหส้ามารถไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ไม่เป็นหารเสียค่าใชจ่้ายโดยเปล่าประโยชน์ 
 การเลือกกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต แบ่งได้หลายแบบ ได้แก่ ตาม
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ตามบริบท (Contextual) ตามพฤติกรรม (Behavioral) ตาม
ภูมิศาสตร์ (geographic) ตามช่วงเวลาของวนั (Daypart) ตามความผกูพนั (affinity) และตามส่ิงท่ีซ้ือ 
(purchase based) 
 เชอร์แมน56 ผูอ้  านวยการฝ่าย Global Solution ของบริษทั Avenue A Razorfish กล่าวว่า 
“การเลือกกลุ่มผูช้มท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจยัขบัเคล่ือนส าคญัส าหรับการท าแคมเปญโฆษณาส าคญักว่า
ความคิดสร้างสรรคง์านเสียอีก” 
 2.  การติดตามความเคล่ือนไหว (Tracking) 
 ผูโ้ฆษณาสามารถติดตามการตอบรับของการโฆษณาไดว้่า มีการตอบรับเป็นจ านวน
เท่าใด โดยสามารถดูไดจ้ากจ านวนคร้ังท่ีป้ายโฆษณาถูกคลิก นั้นคือ ดูจากจ านวน Click through 
และสามารถดูจากจ านวนคร้ังท่ีแบนเนอร์โฆษณาถูกแสดง คือ ค่า Impression ซ่ึงในกรณีหลงัน้ี ท า
ไดค่้อนขา้งยาก หากเป็นการโฆษณาผา่น Billboard ส่ิงพิมพ ์หรือ ส่ือทางโทรทศัน์ 
 3.  ความยดืหยุน่และการน าเสนอขอ้มูล (Deliverability and Flexibility)  
 การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสามารถโฆษณาไดต้ลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นการโฆษณา
ทางอินเทอร์เน็ต ยงัสามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกไดต้ลอดเวลา ผูโ้ฆษณา (Advertiser) 
สามารถติดตามผลการโฆษณาไดต้ลอดเวลาทุกวนั ถา้เป็นสัปดาห์แรกการตอบรับโฆษณาอาจมี
นอ้ย ก็อาจจะเปล่ียนโฆษณาในสัปดาห์ท่ีสองก็ได ้ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นขอ้แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเม่ือเทียบกบั
การโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงโฆษณาไดจ้นกวา่จะมีการตีพิมพค์ร้ังใหม่ออกมา 
หรือในกรณีของโทรทัศน์ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่อนขา้งสูง ก็จะท าให้ไม่สามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงโฆษณาไดบ่้อย 
 4.  การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) 
 ดว้ยการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ลูกคา้สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัสินคา้บางประเภทหรือ
สามารถทดลองสินคา้ได ้โดยหากเกิดความพึงพอใจ จึงค่อยตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ ยกตวัอย่าง
                                                            

56 สุชาดา  เชาวรียวงษ์, ศิวตัร  เชาวรียวงษ์, รายงานผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ส่ือสารในครัวเรือน, (กรุงเทพมหานคร : ผูแ้ต่ง, 2551), น. 8. 
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เช่น การโฆษณาสินคา้ซอฟท์แวร์ ท่ีลูกคา้สามารถเขา้ไปท่ีเว็บไซต์ส่วนสาธิตและดาวน์โหลด
ซอฟทแ์วร์เพื่อไปทดลองใชง้านก่อน หากทดลองแลว้เกิดความพึงพอใจ ก็สามารถสั่งซ้ือสินคา้ได้
ทนัทีจากเวบ็ไซต ์โดยลงทะเบียนผา่นอินเทอร์เน็ต 
 Bock และ Sene57 ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงขอ้ท่ีน่าสังเกตของโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตไว ้ดงัน้ี คือ 
สถานภาพของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตในปี ค.ศ. 1991 นั้น เกือบเท่า ๆ กบัโฆษณาทางโทรทศัน์
ในปี ค.ศ. 1990 โดยการใชแ้บบจ าลองจากส่ือตวัเก่า ในขณะเดียวกนัก็พฒันาวิธีท่ีเหมาะสมกบัส่ือ
ตวัใหม่  
 1.  มีแนวคิดบางประการของโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงใชไ้ดผ้ลดีและน่าสนใจว่ามนั
ท างานอยา่งไร 
 2.  โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเสนอเน้ือหาท่ีเป็นเน้ือความ (Content) 
 3.  โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจะมีลกัษณะของการผสมผสานหลายส่ือ (Multimedia) 
 4.  โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเป็นการส่ือสารในลกัษณะท่ีโตต้อบกนัได ้(Interactive) 
 5.  โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเป็นฝ่ายท่ีลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เป็นฝ่ายเขา้มาหา  
 6.  โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจะมุ่งตรงไปยงัผูบ้ริโภค  ท่ีอยู่ในเกณฑร์ะดบัสูงกว่าทัว่ ๆ 
ไป 
 7.  การส่ือสารทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตบ่อยคร้ังท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งเสน้แบ่งของ
การประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา 
 8.  ข่าวแจกทางเล็กทรอนิกส์แพร่กระจายไปยงัสาธารณชนในตน้ทุนท่ีถูกกว่าการใช้
กระดาษและไปรษณีย์58 
 รูปแบบการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือส าหรับการโฆษณาชนิดหน่ึง บริษทัและองคก์รต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ
โฆษณาสินคา้และบริการของตนจะตอ้งพิจารณาส่ือชนิดน้ีเช่นเดียวกบัการพิจารณาส่ือโทรทศัน์ 
นิตยสาร ส่ือกลางแจง้ และอ่ืน ๆ การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถท าไดห้ลายรูปแบบดว้ยกนั 
เช่น การใชแ้บนเนอร์เพื่อโฆษณา กาเป็นผูส้นบัสนุน การใชโ้ฆษณาแบบ Pop-ups และ Pop-unders 
โฆษณาระหว่างรอเน้ือหา เทคโนโลยี Push ลิงค ์Paid searches  Behavior targeting, Contextual ads 
และ Rich media 

                                                            
57 อญัชลี  ธรรมวิจารณ์, “การวิเคราะห์เน้ือหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ พ.ศ. 2539 -

2541,” (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541), น.17 – 18.  
58 วลีวลัย ์ อมรนุรัตน์กุล, “พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อโฆษณาออนไลน์บน

เวบ็ไซตก์เูกิล,”  (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554), น. 12 – 18 
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 แบนเนอร์ (Banner) รูปแบบของการโฆษณาพื้นฐานท่ีสุดในเวบ็คือแบนเนอร์โฆษณา 
(Banner Ads) โดยขนาดของแบนเนอร์นั้นยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่การโฆษณาคร้ังแรกของ 
AT&T นอกจากน้ียงัสามารถใชแ้บนเนอร์โฆษณาเพื่อสร้างการตระหนกัรู้หรือการจดจ า การดึงผูช้ม
เขา้สู่การแข่งขนัและการชิงโชค หรือวตัถุประสงคข์องการตลาดแบบตรงอ่ืน ๆ แบนเนอร์โฆษณา
อาจมีรูปท่ีแตกต่างกนั และอาจมีช่ือต่างกนั เช่น Side panels, Skyscrapers หรือ Verticals ในช่วง
แรกโฆษณาในลกัษณะน้ีเป็นโฆษณาหลกัส าหรับอินเทอร์เน็ต แต่จากการศึกษามีการตั้งค  าถาม
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการโฆษณาในลกัษณะน้ี และส่งผลให้การใชง้านลดลง รายงานเก่ียวกบั
อตัราการคลิกผา่น (Click-Through Rates) แตกต่างกนัไป แต่จากการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่ามีอตัรา
การตอบสนองน้อยกว่าร้อยละ 1 มีการศึกษาหลายช้ินท่ีระบุว่าโอกาสในการคลิกแบนเนอร์นั้น
ค่อนขา้งน้อย แต่ยงัคงระบุว่าแบนเนอร์โฆษณาสามารถสร้างการจดจ าตราสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี  
การศึกษายงัระบุด้วยว่าการโฆษณาโดยใช้แบนเนอร์แบบแฟลชส่งผลให้ผูบ้ริโภคแทบจะปิด
โฆษณานั้นในทนัที 
 การเป็นผูส้นับสนุน (Sponsorships) โฆษณาอีกรูปแบบท่ีสามารถใช้ได้คือการเป็น
ผูส้นบัสนุน (Sponsorships) ซ่ึงมีสองลกัษณะคือ Regular Sponsorships ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือบริษทัยนิดี
จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนส่วนนั้น ๆ ของเว็บไซต์ ส่วนการเป็นผูส้นับสนุนอีกลกัษณะหน่ึงคือการ
สนบัสนุนในลกัษณะท่ีเรียกวา่ “Content Sponsorship” ซ่ึงผูใ้หก้ารสนบัสนุนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการเน้ือหาดว้ย ในบางกรณีเวบ็ไซตจ์ะตอ้งน าเน้ือหาใหผู้ส้นบัสนุนพิจารณารับรองเสียก่อน 
 โฆษณาแบบ   Pop-Ups/Pop-Unders   เม่ือเขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะปรากฏหน้าต่าง
ใหม่ ๆ ข้ึนบนหนา้จอเพื่อพยายามดึงดูดความสนใจ โฆษณาในลกัษณะน้ีเรียกวา่ป็อปอปั (Pop-Ups) 
ซ่ึงมกัจะปรากฏข้ึนเม่ือเขา้สู่เวบ็ไซตห์น่ึงโฆษณาลกัษณะป็อปอปัมกัจะมีขนาดใหญ่กว่าแบนเนอร์
โฆษณาแต่จะไม่มีขนาดเตม็หนา้จอ ป็อปอนัเดอร์ (Pop-Unders) คือโฆษณาท่ีปรากฏข้ึนใตเ้วบ็เพจ
เราจะมองเห็นไดเ้ม่ือผูใ้ชอ้อกจากเวบ็ไซตน์ั้นแลว้เท่านั้น ขณะท่ีบริษทัจ านวนหน่ึงเช่ือว่าโฆษณา
ทั้งสองลกัษณะน้ีมีประสิทธิภาพในการโฆษณา แต่ผูโ้ฆษณาอีกจ านวนหน่ึงไม่เห็นดว้ย ผูบ้ริโภค
จ านวนมากเสนอความคิดเห็นว่า Google.com, iVillage.com และ Earthlink ไม่ควรรับโฆษณาใน
ลกัษณะน้ีอีกต่อไป การศึกษาของ TNS ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 93 คิดวา่การโฆษณา
แบบป็อปอปัเป็นส่ิงกวนใจมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตยงัสามารถใชโ้ปรแกรมป้องกนั
โฆษณาในลกัษณะดงักล่าวก่อนท่ีจะปรากฏข้ึนบนหน้าจอ นักการตลาดจ านวนหน่ึงเช่ือว่าการ
โฆษณาทั้งสองลกัษณะน้ีก าลงัอยูใ่นช่วงสุดทา้ยของวงจรชีวิต 
 โฆษณาระหวา่งรอขอ้มูล (Interstitials) โฆษณาในลกัษณะน้ีคือโฆษณาท่ีปรากฎข้ึนบน
หนา้จอขณะท่ีรอขอ้มูลของเวบ็ไซตใ์หด้าวโหลดทั้งหมด แมว้่าผูโ้ฆษณาบางส่วนจะเช่ือว่าโฆษณา
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ในลกัษณะน้ีก่อใหเ้กิดความร าคาญมากกว่าไดรั้บประโยชน์ การศึกษาโดย Grey Advertising พบว่า
มีเพียงร้อยละ 15 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้สึกว่าโฆษณาในลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นส่ิงกวนใจ และร้อยละ 
47 ชอบโฆษณาในลกัษณะน้ี 
 เทคโนโลย ีPush (Push Technologies) เทคโนโลย ีPush หรือ Webcasting ช่วยใหบ้ริษทั
สามารถส่งขอ้ความไปยงัผูบ้ริโภคไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ผูบ้ริโภคเป็นฝ่ายเรียกขอ้มูล เทคโนโลยี
ดงักล่าวช่วยให้สามารถส่งขอ้มูลของเวบ็เพจและการอพัเดทข่าวใหม่ ๆ ไปยงับุคคลต่าง ๆ ได ้เช่น 
เว็บไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกับข่าวสารสามารถให้ผูใ้ช้บริการเลือกหัวขอ้ข่าวท่ีตอ้งการ เช่น ข่าว
เศรษฐกิจ ข่าวหุน้ หรือ อ่ืน ๆ จากนั้นบริษทัจะส่งข่าวเฉพาะท่ีผูใ้ชเ้ลือกไปใหเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ
หรือสนใจเท่านั้น 
 ลิงค ์(Links) แมว้่าจะมีผูโ้ฆษณาจ านวนหน่ึงไม่คิดว่าส่วนของการเช่ือมโยงขอ้มูลหรือ
ลิงค ์(Links) เป็นรูปแบบหน่ึงของการโฆษณาแต่มีผูโ้ฆษณาจ านวนหน่ึงเห็นว่าลิงคส์ามารถใชใ้น
วตัถุประสงค์เดียวกันกับการโฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ ท่ีได้กล่าวถึงในขั้นตน้ เช่น ผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซตห์น่ึงอาจมีการเช่ือมโยงไปยงัอีกเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ซ่ึงโดยปกติท่ีส่วนล่างของโฮมเพจจะมีลิงค์
จ  านวนหน่ึง การคลิกท่ีลิงคต่์าง ๆ จะน าไปสู่เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ ตามตอ้งการ 
 Paid Search จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของรูปแบบการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมี
รูปแบบหน่ึงเรียกว่า “Paid search” หรือ “การโฆษณาผา่นเสิร์ชเอนจ้ิน (Search engine)” ซ่ึงเป็นการ
ท่ีผูโ้ฆษณาจ่ายเงินเฉพาะเม่ือผูบ้ริโภคคลิกท่ีโฆษณาหรือลิงค์จากหน้าเว็บเพจของเสิร์ชเอนจ้ิน
เท่านั้น เพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีสนใจในขอ้เสนอต่าง ๆ เท่านั้น ผูโ้ฆษณาจะซ้ือ
โฆษณาในลกัษณะน้ีจากเสิร์ชเอนจ้ินต่าง ๆ เช่น Google, Yahoo! หรือ MSN ดงันั้นเม่ือผูเ้ยี่ยมชม
เวบ็ไซตก์รอกขอ้มูลค าหรือวลีส าหรับคน้หา จะปรากฏลิงคส์ าหรับโฆษณาท่ีอยูใ่นกลุ่มนั้น ๆ ข้ึน ผู ้
โฆษณาจะตอ้งประมูลส าหรับการจดัวางต าแหน่งต่าง ๆ ผูท่ี้จ่ายเงินสูงสุดจะไดรั้บต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด 

 การใชก้ารขายโดยบุคคลผา่นอินเทอร์เน็ต (Personal Selling on the Internet) 
 อินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และผลเสียต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในแง่การขายดว้ยบุคคล 
โดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นตลาดการคา้ระหวา่งองคก์รกบัองคก์ร ซ่ึงอาจหมายถึงการสูญเสียต าแหน่งงานท่ี
ท าอยู่ บริษทัต่าง ๆ พบว่าสามารถรักษาระดบัประสิทธิภาพหรือแมก้ระทัง่เพิ่มประสิทธิภาพดว้ย
การสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาทดแทนการจา้งพนกังานขาย ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงและมีขอ้ดอ้ยหลายประการ 
บริษทัจึงไม่ตอ้งวา่จา้งพนกังานเพิ่มเติม หรืออาจลดจ านวนพนกังานขายท่ีมีอยูเ่ดิมลงได ้
 ส าหรับผลดา้นบวก มีการใชเ้วบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสนบัสนุนทีมขาย ดงัท่ี
ไดก้ล่าวไปแลว้ว่าเว็บไซต์นั้นสามารถเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัให้แก่ลูกคา้นับลา้นคนทั้งในตลาด
ผูบ้ริโภคทัว่ไปและการคา้ระหว่างองคก์รกบัองคก์ร ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถไดรั้บขอ้มูลมากมาย
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เก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทั และผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต์อาจให้ขอ้มูลท่ีสามารถบนัทึกลงใน
ฐานขอ้มูลไดซ่ึ้งจะมีประโยชน์ในการติดตาม รวมทั้งปิดการขายในอนาคต และยงัสามารถใชง้าน
เวบ็ไซตเ์พื่อกระตุน้การทดลองใชง้านไดอี้กดว้ย ส าหรับบริษทัจ านวนมาก พนกังานขายสามารถ
เขา้ถึงไดเ้ฉพาะฐานลูกคา้บางส่วนเท่านั้นแต่ดว้ยการสาธิตหรือแจกสินคา้ตวัอย่างผ่านออนไลน์ 
ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดว้่าขอ้เสนอดึงดูดเพียงพอหรือไม่ หรือตรงกบัความสนใจของตนหรือไม่ 
และอาจแสดงความจ านงใหพ้นกังานขายติดต่อไป ซ่ึงช่วยประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายทั้งสองฝ่าย 
 การประชาสมัพนัธ์ผา่นอินเทอร์เน็ต (Public Relations on the Internet) 
 อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เวบ็ไซตจ์ านวนมากก าหนดพื้นท่ีส่วนหน่ึงส าหรับกิจกรรมในการประชาสมัพนัธ์องคก์รตวัเองอยา่ง
ชัดเจน ซึงครอบคลุมถึงการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม รายงาน
ประจ าปีและอ่ืน ๆ บริษทั องคก์รไม่แสวงผลก าไร และพรรคการเมืองมีการปรับใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
วตัถุประสงคด์า้นการประชาสัมพนัธ์มากข้ึน ตวัอย่างท่ียอดเยี่ยมของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือ
ส าหรับการประชาสัมพนัธ์คือเวบ็ไซตข์อง Chrysler เวบ็ไซตด์งักล่าวใหข้อ้มูลข่าวสารล่าสุดทั้งใน
รูปแบบของเน้ือหา ภาพขอ้มูลอา้งอิงไปยงัเวบ็ไซตห์รือส่ืออ่ืน ๆ รวมถึง Press Kit และก าหนดการ
ของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์รุ่นต่าง ๆของ Chrysler รวม
ทั้งตวัองคก์ร นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ลูกคา้แสดงความคิดเห็นและลงทะเบียนเพื่อติดตามขอ้มูล
อัพเดต โฮมเพจของ Daimler Chrysler ยงัมีบทความต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงองค์กร เช่น การให้การ
สนับสนุนเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งการบริจาคเงินมากกว่า 1.1 พนัลา้นเหรียญเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากพายเุฮอริเคน Katrina 
 ขนาดเดียวกันองค์กรการกุศลและองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไรพบว่าอินเทอร์เน็ต
สามารถใชป้ระโยชน์ในการรับบริจาค องคก์รหลายแห่งไดพ้ฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ใน
การเร่ียไรเงินเพื่อใชใ้นกิจกรรมสาธารณกศุล เช่น Ben & Jerry ใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้
และภาพลกัษณ์รวมถึงการใหก้ารสนบัสนุนในการต่อตา้นสภาวะโลกร้อน การต่อตา้นสงครามและ
ปัญหาดา้นสังคมและสภาพแวดลอ้ม องคก์รการกุศลไดส้ร้างเวบ็ไซตเ์พื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรและอ่ืน ๆ ในหลาย
สถานการณ์มีการพบว่าสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือส าหรับกระจายขอ้มูลไดอ้ย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาท่ีเกิดสภาวะวิกฤติรวมถึงการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือ
บริการ59   
                                                            

 59 กมล  ชัยวฒัน์, การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, 2551),         
น. 363 – 639. 
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 3.1.4  มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
 ก่อนมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551 มาบังคับ
ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยูก่่อนแลว้ดงัต่อไปน้ี 
 3.1.4.1. พระราชบญัญติัวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 
 ไดมี้การออกมาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยการออกมาเป็น 
ประการกรมประชาสัมพนัธ์เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมผสม
กาเฟอีนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ โดยประกาศดงักล่าวอาศยัอ านาจตามความ
ในข้อ 20 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2537)        ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2498 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิทยกุระจายเสียง
และวิทยโุทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 253060 
 ปัจจุบนัประกาศฉบบัน้ีไดถู้กยกเลิกไปแลว้ โดยพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีคณะกรรมการเขา้มาควบคุมดูแลดงัน้ี  
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ 
 พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตราท่ี 6 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ เรียกโดยยอ่ว่า “กสช.” ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการและ
กรรมการอ่ืนอีกหกคน พระมหากษตัริยท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วฒิุสภา ใหเ้ลขาธิการ กสช. เป็นเลขานุการ กสช. 
    1)  การบริหารงานและอ านาจหนา้ท่ี 
  พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 23 ก าหนดให ้กสช. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ก าหนดนโยบายและจดัท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์และ
แผนความถ่ีวิทยุให้สอดคลอ้ง กบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี
และตารางก าหนดคล่ืนความถ่ีแห่งชาติ 
 (2)  ก าหนดลกัษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ 

                                                            
60 ปัจจุบนัถูกยกเลิกแลว้ โดยพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 

2551 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนท่ี 42 ก น. 61 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2551 
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 (3)  พิจารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์ 
 (4)  พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ 
 (5)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการอนุญาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตตาม (3) และ (4) รวมทั้ งการก ากับดูแล การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ 
 (6)  ติดตามตรวจสอบและให้ค  าปรึกษาแนะน าการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ 
 (7)  ก าหนดมาตรฐานและลกัษณะพึงประสงคท์างดา้นเทคนิคของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (8)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (9)  ก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและอตัราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ รวมทั้งอตัราการเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ให้เป็นธรรม ต่อผูใ้ชบ้ริการและผูใ้ห้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็น
ส าคญั 
 (10)  ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้
ผูใ้ช้บริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์การรับค า
ร้องเรียน และพิจารณาค าร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม 
 (11)  ก าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยค านึงถึงเกียรติยศ 
ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคล ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนั
ดีของประชาชน อนัเน่ืองมาจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (12)  ก าหนดมาตรการเพื่อคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (13)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคุ้มครองและการก าหนดสิทธิในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (14)  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์
อยา่งต่อเน่ือง 
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 (15)  ออกระเบียบเก่ียวกับการจดัตั้ งองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
การเงินและทรัพยสิ์น และการด าเนินงานอ่ืนของส านกังาน กสช. 
 (16)  อนุมติังบประมาณรายจ่ายของส านกังาน กสช. รวมทั้งเงินท่ีจะจดัสรรเขา้กองทุน 
ตามมาตรา 27 
 (17)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ  กสช. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภา
ผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภา อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง และใหเ้ผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย 
 (18)  เสนอความเห็นหรือให้ค  าแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบักิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้มีกฎหมายหรือแกไ้ข
ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 (19)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนซ่ึง
ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ กสช. เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีตามวรรค
หน่ึง ให้ กสช. มีอ านาจออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ ขอ้ก าหนด บรรดาระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ท่ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 การด าเนินการตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) นอกจากท่ี
บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะในพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 2)  กฎระเบียบการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทศัน์ 
 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 
23 ก าหนดใหก้ารประกอบกิจการทางธุรกิจสามารถด าเนินการหารายไดโ้ดยการโฆษณาการบริการ
ธุรกิจ การจดัเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได ้โดยในการด าเนินการท่ีมีการโฆษณาและการ
บริการธุรกิจ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัลกัษณะและระยะเวลา
สูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจ แต่ทั้งน้ีจะก าหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจไดไ้ม่
เกินชัว่โมงละ 12 นาทีคร่ึง โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวนัเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่เกินชัว่โมงละ 10 
นาที หากผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา 60 (2) ก าหนดให้ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครอง
ชั้น 3 กล่าวคือโทษปรับหา้แสนบาท แต่ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท  
 อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดใหย้กเลิกพระราชบญัญติัวิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 ไดมี้ประกาศของกรมประชาสัมพนัธ์เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณา
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีนทางสถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ลง
วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2546  
 การออกประกาศดงักล่าวอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 20 ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 
14 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2498 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 โดยมี
สาระส าคญั คือ 
 1)  ห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมทุกชนิดท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลไ์ม่ว่าจะเป็น สุรา ไวน์ 
เบียร์ สาโท หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนใด ซ่ึงมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 0.5 ของน ้ าหนัก ทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. ยกเวน้กรณีอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเผยแพร่เฉพาะภาพเคร่ืองหมายการคา้  ช่ือผลิตภณัฑ ์หรือช่ือผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมท่ี
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ซ่ึงติดมากบัการถ่ายทอดการแข่งขนักีฬาภายในประเทศ หรือรายการ
กีฬาจากต่างประเทศ 
 (2)  การเผยแพร่ภาพเคร่ืองหมายการคา้ ช่ือผลิตภณัฑ์ หรือช่ือผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมอนัเป็น
อย่างเดียวกับเคร่ืองหมายการค้า ช่ือผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าประเภทอ่ืนท่ีมิได้มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล ์และมิไดมี้การกล่าวอา้งหรือพาดพิงถึงผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของแอลกอฮอลด์งักล่าว 
 2)  การโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละตอ้งห้ามตามขอ้ 1) ในระหว่างเวลา 22.00 
– 05.00 น. ให้กระท าได้เฉพาะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ (Corporate Image) 
เท่านั้น โดยตอ้งไม่มีลกัษณะเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอา้งสรรพคุณของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
นั้นตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคก าหนด 
 3)  การโฆษณาดงักล่าว ให้กระท าดว้ยความสุจริต สร้างสรรค ์และตอ้งไม่มีลกัษณะ
แถมพกหรือใหร้างวลัดว้ยการเส่ียงโชคหรือมีการใหข้องแถม 
 4)  ในกรณีท่ีผูผ้ลิตหรือผูเ้ผยแพร่ส่ือโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทศัน์
สงสัยว่า การโฆษณาสามารถกระท าไดต้ามประกาศน้ีหรือไม่ อาจหารือโดยส่งตวัอยา่งการโฆษณา
ท่ีจะใชจ้ริงไปให้คณะท างานร่วม ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูแ้ทนกรมประชาสัมพนัธ์ ผูแ้ทนส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค และผูแ้ทนสมาคม
ธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศไทยให้ความเห็น คณะท างานดงักล่าวตอ้งตอบขอ้หารือภายในสามวนั
นบัแต่ไดรั้บขอ้หารือเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหมี้อ านาจหนา้ท่ีแนะน า ติดตาม สอดส่องดูแล และ
ตกัเตือนการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามประกาศน้ีได ้
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 5)  ใหใ้ชป้ระกาศน้ีกบัการโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์เท่านั้น ส่วน
การเสนอภาพ เสียง หรือกล่าวถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างรายการประเภทอ่ืนหรือส่ืออ่ืน เช่น ใน
การแสดงภาพยนตร์ ละคร บทเพลง รายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์หรือ
ส่ิงพิมพ ์ป้ายโฆษณา หรือส่ือใด ใหเ้ป็นไปตามประกาศหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.1.4.2  พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และ พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีหนา้ท่ีในการติดตาม ก ากบั และดูแลการโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นความรับผดิชอบ  มี
กฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณาผลิตภณัฑอ์ยูใ่นความรับผดิชอบรวมทั้งส้ิน 8 ฉบบั คือพระราชบญัญติั
ยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2531 
พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 และพระ
ราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2535 
 1)  โครงสร้างการบริหารงาน  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเก่ียวกบัการปกป้องและคุม้ครองสุขภาพของประชาชนจากการ
บริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย อาหาร ยา ยาเสพติดให้โทษ วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท สารระเหยบางชนิด เคร่ืองส าอาง วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือน และเคร่ืองมือแพทย ์โดย
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพเหล่าน้ีตอ้งมีคุณภาพและปลอดภยั ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
จะด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยผลิตภณัฑสุ์ขภาพชนิดประเภทต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมา โดยมีการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องด้วยขอ้มูลวิชาการท่ีมีหลักฐานเช่ือถือได้และมีความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีปลอดภยั ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ประกอบดว้ย 9 กอง 1 ส านกั และ 3 กลุ่ม 
 2)  อ  านาจหนา้ท่ี  
 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหนา้ท่ีหลกั ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองส าอาง กฎหมายว่าด้วยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าด้วยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ กฎหมายว่าดว้ยเคร่ืองมือแพทย ์กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการใช้
สารระเหยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 (2)  พฒันาระบบและกลไก เพื่อให้มีการด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีอยู่ในความ
รับผดิชอบ 
 (3)  เฝ้าระวงัก ากบัและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์สถานประกอบการ 
และการโฆษณา รวมทั้งผลอนัไม่พึงประสงคข์องผลิตภณัฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวงั
ขอ้มูลข่าวสารดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

 ตามพระราชบัญญัติอาหารได้ออกมาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโ์ดยเป็นประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองหลกัเกณฑ์การโฆษณา
เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ลงวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
254861 โดยประกาศดงักล่าวอาศยัอ านาจตามมาตรา 41 แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มี
สาระส าคญั เป็นการก าหนดลกัษณะของการโฆษณาท่ีถือวา่เขา้ข่ายเชิญชวนใหบ้ริโภคหรืออวดอา้ง
สรรพคุณของเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลโ์ดยทางตรงหรือทางออ้ม และก าหนดให้ตอ้ง
แสดงค าเตือน ในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลท์างส่ือต่าง ๆ  

 หลงัจากนั้นก็ไดมี้การออกค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท 504/2549 
เร่ือง ห้ามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 254962 มี
สาระส าคญัเป็นการห้ามผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ยส่ือโฆษณาทุกชนิดโดยมีขอ้ยกเวน้
ให้เฉพาะกรณีการโฆษณาในส่ิงพิมพซ่ึ์งจดัพิมพน์อกราชอาณาจกัร โดยมิไดมี้วตัถุประสงค์ให้
น าเขา้มาจ าหน่าย จ่าย แจก ในราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ และกรณีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สดจาก
ต่างประเทศทางวิทยโุทรทศัน ์
 ปัจจุบนัพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ไดว้างมาตรการการตรวจสอบอาหารก่อนท่ี
อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการน าโฆษณาออกเผยแพร่ไดโ้ดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 มาตรการการควบคุมโฆษณาตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522  

 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจ้ดัแบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 3 กลุ่มคือ 

                                                            
61 ปัจจุบันถูกยกเลิกแลว้ โดยประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ืองยกเลิกประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลง
วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

62 ปัจจุบนัถูกยกเลิกแลว้โดยค าสั่งส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท. 203/2550 เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท 504/2549 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2549 เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี10) (เร่ืองเสร็จท่ี 590/2549) และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 10 และคณะท่ี 11) (เร่ืองเสร็จท่ี 693/2549) 
ไดมี้ความเห็นวา่ เป็นค าสั่งท่ีไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายโดยเป็นกรณีท่ีตอ้งบงัคบัตามพระราชบญัญติัอาหาร 
พ.ศ. 2522 และไม่อาจน าพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไปใชบ้งัคบัซ ้ าหรือขดัได ้
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 กลุ่มท่ี 1  ผลิตภณัฑท่ี์กฎหมายก าหนดให้ตอ้งยื่นขออนุญาตก่อนท าการโฆษณา ไดแ้ก่ 
ยา อาหาร และเคร่ืองมือแพทย ์
 กลุ่มท่ี 2  ผลิตภณัฑท่ี์กฎหมายมิไดก้ าหนดให้ตอ้งยื่นขออนุญาต แต่จะตอ้งโฆษณาอยู่
ในขอบเขตของกฎหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง และวตัถุอนัตราย 
 กลุ่มท่ี 3  ผลิตภณัฑท่ี์กฎหมายหา้มท าการโฆษณาเพื่อการคา้ต่อประชาชนทัว่ไป เวน้แต่
เป็นการโฆษณาซ่ึงกระท าโดยตรงต่อผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม วิชาชีพทนัตกรรม หรือวิชาชีพ
เภสัชกรรม หรือผูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัวช์ั้นหน่ึง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑย์าเสพติดใหโ้ทษและวตัถุท่ี
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
 ผลิตภณัฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดให้ยื่นขออนุญาตก่อนท าการโฆษณา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
อาหาร ยา และเคร่ืองมือแพทย ์ในส่วนของผลิภณัฑอ์าหาร เง่ือนไข ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑใ์น
การอนุญาตโฆษณา ประกอบพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 การโฆษณาและการขออนุญาตผลิตภณัฑอ์าหาร  
 หลกักฎหมายวา่ดว้ยการโฆษณาบญัญติัไวใ้นมาตรา 41 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “มาตรา 41 ผูใ้ด
ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือส่ิงพิมพ์ หรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพื่อ
ประโยชน์ในทางการคา้ ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนั้นให้ผู ้
อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได”้ 
 การโฆษณาจะตอ้งขออนุญาต จะตอ้งเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหาร คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ ถา้จะกล่าวโดยรวมก็คือ การกล่าวถึง
ลกัษณะคุณความดีของอาหารหรือคุณสมบติัท่ีดีเด่นของอาหารนั้น ๆ และจะตอ้งกระท าไปเพื่อ
ประโยชน์ทางการคา้ดว้ย จึงจะตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวมาขอ
อนุญาตเสียก่อน อยา่งไรจึงจะกระท าไป “เพื่อประโยชน์ทางการคา้” เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาจาก
ขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ือง ๆ ไป 
 ขอ้สังเกต เก่ียวกบัการขออนุญาตโฆษณา 
 1.  แมว้่าการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารจะเป็นจริงดงัท่ีมี
การโฆษณา กต็อ้งน าขอ้ความท่ีจะโฆษณามาขออนุญาตเสียก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะโฆษณาได ้
 2.  การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ เป็น
ความผิดตามมาตรา 40 ท่ีบัญญติัว่า “มาตรา 40 ห้ามผูใ้ดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ
สรรพคุณของอาหารอนัเป็นเทจ็หรือการหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร และยอ่มจะ
เป็นความผดิตามมาตรา 41 ควบคู่ไปดว้ย”  
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 เม่ือมีการโฆษณาฝ่าฝืนพระราชบญัญติั พ.ศ. 2522 นอกจากจะมีอ านาจด าเนินคดีแก่
ผูก้ระท าความผดิไดแ้ลว้ กฎหมายยงัให้อ  านาจแก่ผูอ้นุญาตตามมาตรา 42 ท่ีจะสั่งเป็นหนงัสืออยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
 ก.  ให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ หรือผูจ้  าหน่ายอาหาร หรือผูท้  าการโฆษณาระงบัการโฆษณา
อาหารท่ีเห็นวา่เป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 
 ข.  ให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ หรือผูจ้  าหน่ายอาหาร หรือผูท้  าการโฆษณาอาหารระงบัการผลิต 
การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหารท่ีคณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มี
คุณประโยชน์ ไม่มีคุณภาพ หรือสรรพคุณตามท่ีโฆษณา 
 โทษเก่ียวกบัการฝ่าฝืนค าสั่งของผูอ้นุญาต ซ่ึงตามมาตรา 42 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และใหป้รับเป็นรายวนัอีกวนัละไม่นอ้ย
กวา่หา้ร้อยบาท แต่ไม่เกินหน่ึงพนับาท ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ดงักล่าว (มาตรา 72) 
 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค าขอโฆษณาอาหาร 
 การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพห์รือส่ิงพิมพอ่ื์น หรือดว้ยวิธีอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชน์ทางการคา้ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์63 
 ในส่วนของหลกัเกณฑก์ารโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นมีดงัน้ี 
 เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล ์การโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
เช่น เหลา้ เบียร์ ไวน์ 
 ก.  ไม่ให้มีการแสดงภาพการด่ืมหรือเสียงด่ืม หรือชกัชวนให้มีการด่ืมในทุก ๆ โอกาส 
โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น 
 ข.  ไม่ใหมี้การแสดงภาพสตรีท่ีแต่งกายไม่สุภาพ หรือแสดงอิริยาบถท่ีขดัต่อวฒันธรรม
อนัดีงาม 
 ค.  ห้ามโฆษณาท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจว่า การด่ืมสุราจะท าให้ประสบความส าเร็จทั้ง
ทางสงัคมและทางเพศ หรือท าใหส้มรรถนะทางร่างกายดีข้ึน 
 ง.  ใหแ้สดงค าเตือน “การด่ืมสุราท าใหค้วามสามารถในการขบัข่ียานพาหนะลดลง” ใช้
ตวัอกัษรเสน้ทึบและอ่านไดช้ดัเจน โดยมีสีของขอ้ความตดักบัสีของพื้นดงัน้ี 

 ส่ือส่ิงพิมพ ์  แสดงค าเตือนในขอ้ความโฆษณา 
 ส่ือวิทย ุ   แสดงค าเตือนในส่วนเสียงโฆษณา ฟังไดช้ดัเจน 

                                                            
63 สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย, ครบเคร่ืองเร่ืองกฎหมายโฆษณา, (กรุงเทพมหานคร : เม็ด

ทรายพรินต้ิง, 2545),  น. 10 – 22. 
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 ส่ือโทรทศัน์               แสดงค าเตือนในส่วนเสียงโฆษณา หรือเป็นตวัอกัษร 
ลอยในภาพอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 3.1.4.3  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
 ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นองค์กรของรัฐท่ีด าเนินการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ .ศ. 2522 เป็นหน่วยงานสังกดัส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ต่อมาไดย้กฐานะเป็นหน่วยงาน
ระดบักรม เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบับทบญัญติัมาตรา 8 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 254164 โดยจะด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ตามนโยบายของรัฐบาลและค าสัง่ของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 การคุม้ครองผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป หากมี
กฎหมายใดบญัญติัเร่ืองใดไวโ้ดยเฉพาะแลว้ กต็อ้งน ากฎหมายฉบบันั้นมาใชบ้งัคบัเป็นเร่ืองๆไป   
 1)  โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจหนา้ท่ี 
 ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ซ่ึงมีโครงสร้างองคก์รและอ านาจหน้าท่ี 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ในการจัดตั้ งหน่วยงานหรือองค์กรในการด า เ นินการเพื่อ คุ ้มครองผู ้บ ริโภค 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 20 บญัญติัให้จดัตั้งส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนในส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี  
 ก.  รับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
การกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคพิจารณาด าเนินการ 
 ข.  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงกระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็น
การละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค และจดัให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินคา้หรือบริการใดๆ ตามท่ี
เห็นสมควรและจ าเป็นเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ค.  สนับสนุนหรือท าการศึกษาและวิจยัปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคร่วมกบั
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

                                                            
64  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค , สคบ.กับการคุ้มครองผู ้บริโภค , พิมพ์คร้ังท่ี  7 

(กรุงเทพมหานคร : ประชุมทอง พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากดั, 2546), น. 3. 
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 ง.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกับความปลอดภัยและ
อนัตรายท่ีอาจได้รับจากสินคา้หรือบริการ เพื่อจะได้สามารถคุม้ครองตนเองในเบ้ืองตน้ก่อน
นอกเหนือจากความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 จ.  ด าเนินการเผยแพร่วิชาการและใหค้วามรู้และการศึกษาแก่ผูบ้ริโภคเพื่อสร้างนิสยัใน
การบริโภคท่ีเป็นการส่งเสริมพลานามยั ประหยดั และใชท้รัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มาก
ท่ีสุด 
 ฉ.  ประสานงานกบัส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมหรือก าหนดมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ มีสายงานรับผดิชอบคือ กองคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นโฆษณา ฉลาก และดา้นสัญญา ท างานประสานงานกบัหน่วยราชการหรือหน่วยงานอ่ืนให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความปลอดภยั และเป็นธรรมจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 ช.  ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองมอบหมาย รวมทั้งด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย และฟ้องเรียกทรัพยสิ์นหรือค่าเสียหายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีร้องขอ 
 (2)  คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 9 บญัญติัให้การด าเนินคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคเป็นไปในรูปของคณะกรรมการซ่ึงประกอบไปดว้ย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  ปลดัส านักนายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงพาณิชย ์
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลดักระทรวงคมนาคม 
ปลดักระทรวงมหาดไทย  และผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
และเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งส้ิน 
13 คน โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี65 
 อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคนั้น พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 ไดบ้ญัญติัถึงอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคไวใ้นมาตรา 10 โดยให้
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 ก.  พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผูบ้ริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอนั
เน่ืองมาจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจ 
 ข.  ด าเนินการเก่ียวกบัสินคา้ท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคตาม มาตรา 36  

                                                            
65 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 12. 
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 ค.  แจง้หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือ
เส่ือมเสียแก่สิทธิของผูบ้ริโภค ในการน้ีอาจระบุช่ือสินคา้หรือบริการหรือช่ือของผูป้ระกอบธุรกิจ
ดว้ยกไ็ด ้
 ง.  ให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ตลอดจนพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 จ.  วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเ ร่ืองและ
คณะอนุกรรมการ 
 ฉ.  สอดส่องเร่งรัดพนกังานเจา้หนา้ท่ี ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้ปฏิบติั
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจา้หน้าท่ีให้ด าเนินคดีในความผิด
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค  
 คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา 
 นอกจากคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคแลว้ พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2522 มาตรา 14 ยงับญัญติัให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ
โดยเฉพาะ ไดแ้ก่ 
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการว่าดว้ยการ
โฆษณาเป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงแต่งตั้งข้ึนตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าเจ็ด
คนแต่ไม่เกินสิบสามคน ด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณานั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ถึง มาตรา 29 อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการว่าดว้ยการ
โฆษณา มีดงัต่อไปน้ี 
 1)  หน้าท่ีโดยทัว่ไปในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ียงัไม่ได้ถูก
ควบคุมโฆษณาโดยกฎหมายอ่ืน ซ่ึงพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ไดก้ าหนดลกัษณะ
ของขอ้ความท่ีจะใชใ้นการโฆษณาไวใ้นมาตรา 22 และก าหนดวิธีการท่ีใชใ้นการโฆษณาไวใ้น
มาตรา 23 
 2)  ป้องกนั ระงบั ยบัย ั้งความเสียหายหรืออนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนต่อผูบ้ริโภค   อนั
เน่ืองมาจากการโฆษณาสินคา้หรือบริการบางประการเป็นการล่วงหนา้ โดยก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบั
การโฆษณาสินคา้หรือบริการนั้น หรือห้ามการโฆษณาหรือจ ากดัการใช้ส่ือโฆษณาสินคา้หรือ
บริการซ่ึงก าหนดตามมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26  
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 3)  ตรวจขอ้ความโฆษณาท่ีผูป้ระกอบการขอให้พิจารณาให้ความเห็นก่อนท าการ
โฆษณาตามมาตรา 29 
 4)  มีอ านาจท่ีจะออกค าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามมาตรา 24 ในกรณีท่ี
เห็นว่าสินคา้ใดอาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคและคณะกรรมการว่าดว้ยฉลากไดก้ าหนดใหสิ้นคา้นั้น
เป็นสินคา้ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 และตามมาตรา 27 ในกรณีท่ีเห็นวา่การโฆษณาเป็นการฝ่าฝืน
ต่อพระราชบญัญติัน้ีในมาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 
 ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาดงักล่าว เม่ือ
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาไดพ้ิจารณาขอ้ความโฆษณาใดแลว้สงสัยว่า ขอ้ความโฆษณา
ดงักล่าวจะฝ่าฝืนต่อพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณา
ตอ้งให้โอกาสแก่ผูก้ระท าการโฆษณาได้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือน าพิสูจน์แสดงขอ้ความจริงว่า 
ขอ้ความโฆษณาของตนมิไดมี้ลกัษณะอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค66 
 เม่ือคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาพิจารณาแลว้เห็นวา่ขอ้ความโฆษณานั้นมีลกัษณะ
อนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคแลว้ คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณามีอ านาจท่ีจะ
ออกค าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 27 แก่ผูป้ระกอบธุรกิจได ้และถา้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณา ยอ่มตอ้งรับโทษอาญาตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 49 
 กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดก้ าหนดเป็นหลกัการไวใ้นมาตรา 22 และ
มาตรา 23 วา่การโฆษณาสินคา้หรือบริการ จะตอ้งไม่กระท าในลกัษณะซ่ึง 
 ลกัษณะ 1 คือ การใหข้อ้ความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคนั้นในกฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรา 22 ไดแ้ยกไวเ้ป็น 2 ประการ คือ 
  (1)  ขอ้ความโฆษณาท่ีเป็นเทจ็หรือเกินความจริง 
  (2) ขอ้ความโฆษณาท่ีจะก่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผดิในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการ ทั้งน้ี โดยไม่ว่าจะกระท าโดยใชห้รืออา้งอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง
อนัไม่เป็นธรรมหรือเกินความจริงหรือไม่กต็าม 
 ลกัษณะ  2  คือการใชถ้อ้ยค าอนัอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่สังคมเป็นส่วนรวม ไดแ้ยก
ไวเ้ป็น 2 ลกัษณะเช่นกนั คือ 
  (1)  ขอ้ความท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงหรือโดยออ้มใหมี้การกระท าผดิกฎหมายหรือ
ศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเส่ือมเสียในวฒันธรรมของชาติ 
                                                            

66 สุษม  ศุภนิตย ์ข, ค  าอธิบายกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวอทยาลยั, 2548), น. 166 - 169.    
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 (2)  ขอ้ความท่ีจะท าใหเ้กิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามคัคีในหมู่ประชาชน 
 ลกัษณะ 3  ซ่ึงไดแ้ก่ วิธีการโฆษณาอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ หรือ
อาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผูบ้ริโภคตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนั้น คณะกรรมการว่าดว้ยการ
โฆษณาไดด้ าเนินการยกร่างเป็นกฎกระทรวงข้ึน โดยมีหลกัการก าหนดให้การโฆษณาโดยน าส่ิง
อนัตรายมาประกอบกบัการโฆษณาโดยไม่มีระบบป้องกนัอนัตรายท่ีรัดกุม การโฆษณาโดยใชเ้สียง
ดงัเกินสมควร หรือมีการเปล่ียนแปลงระดบัเสียงใหแ้ตกต่างกนัโดยฉบัพลนั เป็นวิธีการโฆษณาอนั
อาจเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภค 
 ลกัษณะ 4  ขอ้ความโฆษณาท่ีมีกฎกระทรวงก าหนดใหเ้ป็นขอ้ความโฆษณาอนัถือวา่ไม่
เป็นธรรมต่อผู ้บริโภคหรือก่อให้เ กิดความเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวมนั้ น ปัจจุบันน้ี
คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาไดย้กร่างเสนอและประกาศใชบ้งัคบัแลว้ คือ กฎกระทรวงฉบบั   
ท่ี 3 (พ.ศ. 2526) และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
 ในกรณีท่ีเป็นขอ้ความโฆษณาสินคา้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการฯ ท่ีจะพิจารณาได ้
คณะกรรมการฯ ตอ้งให้โอกาสแก่ผูก้ระท าการโฆษณาช้ีแจงขอ้เท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการกระท าของตนก่อนเสมอ เวน้แต่เป็นเร่ืองมีความจ าเป็นหรือเร่งด่วน (โดยผลของมาตรา 
18 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค) เช่น การปล่อยให้มีการโฆษณาต่อไปจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูบ้ริโภคได ้เช่นน้ี คณะกรรมการฯ ก็อาจใชอ้  านาจออกค าสั่งตามมาตรา 27 สั่งห้ามใช้
ขอ้ความโฆษณานั้น หรือสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจไวไ้ปก่อนได ้การ
ควบคุมการโฆษณาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นระบบการตรวจติดตามหลงัจากมีการ
โฆษณาผา่นส่ือแลว้ 
 อ านาจของคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาจึงมีลกัษณะท่ีเรียกว่า ก่ึงตุลาการ กล่าวคือ 
มีอ านาจสั่งให้ผูโ้ฆษณาระงับ แก้ไข ตลอดจนห้ามท าการโฆษณาผ่านส่ือใดๆ อันกระทบถึง
พฤติกรรมของผูโ้ฆษณาโดยตรงและเป็นการสั่งการโดยไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาของศาล เท่ากบั
เป็นการใชอ้  านาจตุลาการโดยฝ่ายบริหาร จึงเรียกว่าเป็นอ านาจก่ึงตุลาการ การท่ีกฎหมายใหอ้ านาจ
คณะกรรมการโฆษณาไวใ้นมาตรา 27 เน่ืองจากโฆษณาเป็นกิจการท่ีมีผลกระทบต่อสังคมรวดเร็ว
มาก ทั้งตวัโฆษณาเองกมี็ความเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วและส้ินสุดรวดเร็วมาก 
 ดงันั้น หากการควบคุมก ากบัโดยภาครัฐซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารตอ้งอาศยักระบวนการทาง
ศาล การสอบสวนและด าเนินคดีท่ียาวนาน ยอ่มหวงัผลในทางการป้องกนัความเสียหายต่อสงัคมได้
ยากและไม่ทนัการ 
 การอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา 
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 เป็นเร่ืองท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 43 ไดบ้ญัญติัสิทธิให้แก่
ผูป้ระกอบธุรกิจไว ้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเห็นวา่ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรม คือ ไม่พอใจ
ค าสัง่ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ซ่ึงเป็นค าสัง่ของ
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาโดยผูรั้บค าสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ได ้
 ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา คือ ผูท่ี้ไดรั้บค าสัง่ เช่น 
 1.  ผูก้ระท าการโฆษณา 
 2.  ผูป้ระกอบกิจการโฆษณา 
 3.  เจา้ของส่ือโฆษณา 
 การอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าว ผูท่ี้ไดรั้บค าสัง่จะตอ้งยืน่ต่อคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัท่ีผูอุ้ทธรณ์ไดรั้บทราบค าสัง่ และผูอุ้ทธรณ์จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการยืน่อุทธรณ์ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2524) 
 อยา่งไรกต็ามการอุทธรณ์ดงักล่าวไม่เป็นการทุเลาการบงัคบั ตามค าสัง่ของ
คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา เวน้แต่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืนเป็นการ
ชัว่คราวก่อนการวินิจฉยัอุทธรณ์และค าวินิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคถือเป็น
ท่ีสุด (มาตรา 44)67 
 ก่อนท่ีจะมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ไดมี้
การออกกฎกระทรวงว่าดว้ยการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และ
เคร่ืองด่ืมท่ีผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 ซ่ึงการออกกฎกระทรวง
ดงักล่าวอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 ก) ก าหนดขอ้ความโฆษณาเคร่ืองด่ืมทุกชนิดท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลท่ี์ถือว่าเป็น
การไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือเป็นขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตาม
มาตรา 22 วรรคสอง (5) 
 ข) ก าหนดข้อปฏิบัติในการแสดงค าเตือนการโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล ์
 3.1.5  ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 
  3.1.5.1  ความเป็นมาของร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 

                                                            

 67 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค , สคบ.กับการคุ้มครองผู ้บริโภค พิมพ์คร้ังท่ี  7 
(กรุงเทพมหานคร : ประชุมทอง พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากดั, 2546), น. 12 – 14.   
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 จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ (คบอช.) ในวนัท่ี 
26 พฤษภาคม 2548 โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติให้จดัท าร่าง
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ข้ึน มีการแต่งตั้งคณะท างานโดยมี ศ.แสวง บุญเฉลิม
วิภาส เป็นประธานและมี ศ.เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย ์อ้ึงประพนัธ์ เป็นท่ีปรึกษา ท าการร่างจนเกิดการ
แกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัน้ีตั้งแต่ Draft (ร่าง) 1 จนเป็น Draft 9 และมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholder) ทั้ง 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศ 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
พิษณุโลก ชลบุรี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และสงขลา ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเชิญมามีทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยในส่วนของเอกชนมีกลุ่มตวัแทนบริษทัผูผ้ลิต น าเขา้ และผูจ้  าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ รวมทั้งตวัแทนจากภตัตาคาร ร้านอาหาร โรงแรมรวมอยู่ดว้ย อีกทั้งมีการน าร่างน้ี
เผยแพร่ในเว็บไซต์และจุลสารของส านักโรคไม่ติดต่อ และไดมี้การจดัส่งร่างน้ีไปยงัหน่วยงาน
ระดบักระทรวงทั้งหมด 20 กระทรวง รวมถึงผูป้ระกอบการส่วนกลางเพื่อใหส่้วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  
 หลงัจากน าขอ้คิดเห็นมาปรับแกค้ร้ังท่ี 10 (Draft 10) กระทรวงสาธารณสุขไดเ้สนอ 
Draft 10 ไปยงัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณารับหลกัการ และมอบหมายให้
รองนายกพิจารณาร่างร่วมกบัรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ อีก 6 กระทรวง (ศึกษาธิการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ยุติธรรม พาณิชย ์อุตสาหกรรม และสาธารณสุข) ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 
2549 มีการแกไ้ขเป็น Draft 11 ส่งเขา้คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลกัการให้กฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
กฤษฎีกาพิจารณาแลว้เสร็จส่งเขา้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ต่อมาวนัท่ี 13 มีนาคม 2550 ส่งร่าง
ฉบับปัจจุบันเข้าคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามกฤษฎีกาเสนอและส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบญัญติัพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติต่อไป  
 สุดทา้ยไดส่้งร่างดงักล่าวเขา้สภานิติบญัญติัในวนัท่ี 28 มีนาคม 2550 โดยท่ีประชุมมีมติ
รับหลกัการด้วยคะแนนเห็นดว้ย 98 เสียง ไม่เห็นด้วย 34 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และให้ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามญั 31 คน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดก่อนเสนอสภานิติบญัญติัเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 โดยสรุปร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... ฉบบัน้ีไดผ้่านการประชุม
คณะกรรมการใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ห่งชาติ (คบอช.) 
 2. คณะท างานร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 
 3. คณะรัฐมนตรี 
 4. คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย ดา้นวิชาการและคณะท างานร่างพระราชบญัญติั 
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 5. ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 6. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียทัว่ประเทศ 
 7. คณะกรรมาธิการสาธารณสุข 
 8. คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติั 
 9. คณะกรรมาธิการพาณิชย ์(จดัเสวนา)  
 รวมแลว้ทั้งส้ินนับเฉพาะการประชุมและเสวนาใหญ่ ๆ ประมาณ 30 คร้ัง รวมแลว้ใช้
เวลาทั้งส้ินประมาณ 1 ปี 10 เดือน ก่อนท่ีจะเสนอเขา้สู่สภานิติบญัญติัแห่งชาติ68 
 3.1 .5 .2   มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์ตามร่าง
พระราชบญัญติัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 
 หลงัจากมีการแต่งตั้งคณะท างานในการจดัท าร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ จนกระบวนการร่างเสร็จส้ิน ได้มีมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตามร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยมีเน้ือหาว่า ห้ามมิให้ผูใ้ด
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงแทบจะ
เป็นมาตรการหา้มไม่ใหท้ าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยเด็ดขาด แต่ยกเวน้ในกรณีโฆษณา
ท่ีปรากฏในการถ่ายทอดสดรายการสดจากต่างประเทศและการโฆษณานั้นไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์
จะน าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นน าเขา้มาขายในประเทศ69  
  นอกจากนั้นยงัมีมาตรการห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเ์ป็นเคร่ืองหมายสินคา้นั้น70 และหา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณา หรือน าเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ไปแสดงบนผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมิได้
เก่ียวขอ้งกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีป้องกันไม่ให้เกิดการโฆษณาแฝง เช่น ผู ้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อาจน าเคร่ืองหมายสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นไปใชก้บั
ผลิตภณัฑน์ ้ า ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคเห็นเคร่ืองหมายนั้น ก็จะนึกถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดเ้ช่นกนั ท าให้
เกิดแรงจูงใจท่ีจะอยากจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด้71 
 ภายหลังต่อมาได้มีการน าร่างเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้สภานิติบัญญัติ
พิจารณาความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... น้ี ไดมี้การแกไ้ข

                                                            
68 นพ.บญัฑิต ศรไพศาล และคณะ, รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี 2550, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยั

ปัญหาสุรา, 2550), น.49 – 50. 
69 ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มาตรา 31 
70 ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มาตรา 32 
71 ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มาตรา 33 
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พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยในส่วนมาตรการการควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไดมี้การแกไ้ขเน้ือหาบทบญัญติัตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับแก้ไขปรังปรุง) ดังต่อไปน้ี
 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมาย
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณหรือชกัจูงใจใหผู้อ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือออ้ม 
 การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ โดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กประเภทให้
กระท าไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรคส์งัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินคา้หรือบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้น เวน้แต่เป็นการปรากฏของภาพ สัญลกัษณ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองแอลกอฮอลน์ั้นเท่านั้น ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามประกาศในกฎกระทรวง 
 บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้บงัคบัใชก้บัการโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดนอก
ราชอาณาจกัร 
 มาตรา 31/1 ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ตามมาตรา 31 วรรคสอง 
ทางวิทยกุระจายเสียง วิทยโุฆษณา และโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่เวลาหา้นาฬิกาถึงเวลายีสิ่บส่ีนาฬิกา 
 การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ตามมาตรา 31 วรรคสองทางวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน์ และโรงภาพยนตร์ ระหว่างเวลายี่สิบส่ีนาฬิกาถึงก่อนเวลาห้านาฬิกาให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 31/2 หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ตามมาตรา 31 วรรคสองใน
ส่ิงพิมพส์ าหรับเดก็หรือเยาวชน หรือในส่ิงพิมพส์ าหรับการเรียนการสอนในสถานศึกษา เวน้แต่ใน
ส่ิงพิมพส์ าหรับการเรียนการสอนเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ตามมาตรา 31 วรรคสองในส่ิงพิมพอ่ื์นนอกจาก
วรรคหน่ึงวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 31/3 การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ ตามมาตรา 31 วรรคสองทางป้าย
โฆษณา ตอ้งมีขนาดพื้นท่ีของป้ายโฆษณา ขนาดพื้นท่ีของขอ้ความค าเตือน ต าแหน่งของขอ้ความ
ค าเตือน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 31/4 ห้ามมิใหผู้ผ้ลิต ผูน้ าเขา้ หรือผูข้ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์นบัสนุนหรือให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ในการจดักิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา การแพทย ์และสาธารณสุข กิจกรรม
เก่ียวกบัเด็กและเยาวชน และกิจกรรมเก่ียวกบักีฬาสมคัรเล่น เวน้แต่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
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ท่ี เ ก่ี ย วกับ เค ร่ื อง ด่ืมแอลกอฮอล์ต ามหลัก สูตรของสถาน ศึกษา ท่ี ได้ รับอ นุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 มาตรา 32 การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ ของสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเคร่ืองหมายสินคา้นั้น หรือการน าเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ไปแสดงบนผลิตภณัฑ์อ่ืนใดท่ีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 3.1.6  พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
 เม่ือร่างพระราชบญัญติัไดผ้า่นความเห็นชอบทุกกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แลว้ โดยมีการแกไ้ขในหลายมาตราก่อนท่ีจะผา่นความเห็นชอบจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติในวนั
สุดท้ายของสมัยประชุมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 นบัตั้งแต่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
เป็นตน้มา72 โดยได้บัญญัติมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทั้ ง
กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไวด้งัน้ี 
  1) บทบญัญติั 
 มาตรา 32 ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมาย
ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณหรือชกัจูงใจให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดย
ออ้ม 
 การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใด ๆ โดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กประเภทให้
กระท าไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรคส์งัคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของ
สินคา้หรือบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้น เวน้แต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลกัษณ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเท่านั้น ทั้งน้ีตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให้ใชบ้งัคบักบัการโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดนอก
ราชอาณาจกัร 
 มาตรา 43 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                                                            
72 ฐาปน  สิริวฒันภกัดี, การพฒันาการของกระบวนการยติุธรรมต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ

และสังคม, (งานเอกสารวิชาการหลกัสูตร “ผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นท่ี 14 วิทยาลยั
การยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม, 2553), น. 33. 
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 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่
เกินหา้หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  2) กฎกระทรวง 
 ต่อมาไดมี้การออกกฎกระทรวงโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 
 มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจแต่งตั้ ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ี ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้
บงัคบัได ้
 ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้มีผลบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัมาตรการในการควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์งัต่อไปน้ี 
 กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลกัษณ์เพื่อประกอบการ
โฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  4  และมาตรา  32  วรรคสอง  แห่ง 
พระราชบญัญติั ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  พ.ศ.  2551  อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกบั   การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกบัมาตรา  41  
มาตรา  43   และมาตรา  45  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั
อ านาจตาม บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ 1 ในกฎกระทรวงน้ี “ภาพสญัลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”์  หมายความวา่  ภาพ
เคร่ืองหมายการคา้ของ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามกฎหมายว่าดว้ย
เคร่ืองหมายการคา้ “ภาพสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์”  หมายความว่า  ภาพ
สัญลกัษณ์ของ บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์จดทะเบียนบริษทัตามกฎหมาย  และไม่ซ ้ าหรือ
ท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่ เป็นเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   
 ข้อ 2 การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ 
บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ตอ้งใช้ร่วมกบัการให้ขอ้มูล
ข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม  และต้องไม่มีลักษณะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ  
คุณประโยชน์  คุณภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  หรือชักจูงใจให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ ไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม 
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 การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมตามวรรคหน่ึง  ต้องส่ือ
ความหมาย โดยมีการน าเสนอขอ้มูลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ  ท่ีเป็นความรู้อย่างชัดเจนในลกัษณะ
ส่งเสริมคุณธรรม วฒันธรรม  หรือเป็นวิทยาการความรู้ท่ีสร้างค่านิยมท่ีดีของสังคม  โดยไม่มีการ
ปรากฏภาพของสินคา้ หรือบรรจุภัณฑ์  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสินคา้หรือบรรจุภัณฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ขอ้ 3 ภาพสญัลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือภาพสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี    
  (1) ไม่เป็นภาพเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือบรรจุภณัฑ ์ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอลห์รือบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   
  (2) ไม่มีขอ้ความอนัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณ  คุณประโยชน์  คุณภาพของเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล ์   
  (3) ไม่เป็นการชกัจูงใจใหมี้การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ไม่วา่ 
โดยตรงหรือโดยออ้ม    
  (4) ไม่แสดงให้ปรากฏในรูปแบบ  ลกัษณะ  หรือภาพใด ๆ  ท่ีสามารถส่ือให้เห็นหรือ
ท าให ้เขา้ใจไดว้า่เป็นภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือภาพบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   
 ข้อ 4 การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ 
บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามขอ้  2  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ส าหรับส่ือแต่ละประเภท  
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กรณีใชส่ื้อทางกิจการโทรทศัน์  การฉายภาพ  ภาพยนตร์  วีดิทศัน์   
การแสดงภาพโดยผ่าน เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือส่ืออ่ืนใดในท านองเดียวกัน  ภาพ
สัญลกัษณ์ตอ้งมีขนาดไม่เกินร้อยละห้า ของพื้นท่ีโฆษณาทั้งหมดและใชเ้วลาแสดงภาพสัญลกัษณ์
ไม่เกินร้อยละห้าของเวลาโฆษณาทั้งหมด แต่ตอ้งไม่เกินสองวินาที โดยให้โฆษณาไดต้ั้งแต่เวลา  
22.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกา และให้แสดงภาพสัญลกัษณ์ดงักล่าวเฉพาะในตอนทา้ยของการ
โฆษณาเท่านั้น  
 (2) กรณีส่ือส่ิงพิมพ ์ภาพสญัลกัษณ์ตอ้งมีขนาดไม่เกินร้อยละหา้ของ 
พื้นท่ีโฆษณาทั้งหมด โดยห้ามแสดงท่ีปกหน้า ปกหลงั คู่หน้ากลาง หรือท่ีส่ิงห่อหุ้มส่ือส่ิงพิมพ์
ดงักล่าว  
 (3) กรณีส่ืออ่ืนใดนอกจาก (1) และ (2) ภาพสัญลกัษณ์ตอ้งมีขนาดไม่เกินร้อยละสาม 
ของพื้นท่ีโฆษณาในส่ือนั้น    
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 ทั้งน้ี  ให้มีการแสดงขอ้ความค าเตือนทุกคร้ังและตลอดเวลาขณะท่ีมีการแสดงภาพ
สัญลกัษณ์ ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
โดยรูปแบบของ ขอ้ความค าเตือนนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการควบคุมประกาศก าหนด 
 เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  32  วรรคสอง   แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 บญัญติัใหก้ารโฆษณาหรือ ประชาสัมพนัธ์
ใด ๆ  โดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กประเภท  ให้กระท าไดเ้ฉพาะการให้ขอ้มูลข่าวสาร และ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม  โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลน์ั้น  เวน้แต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือสัญลกัษณ์
ของ บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเท่านั้น ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นตอ้ง
ออก กฎกระทรวงน้ี73    
 3) ประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ในส่วนของประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทางคณะกรรม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก็ได้มีการประการมาตรการการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในด้านการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์งัน้ี 
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เร่ือง  รูปแบบของขอ้ความค า
เตือนประกอบภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผูผ้ลิต
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  พ.ศ.  2557   
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงรูปแบบการแสดงข้อความค าเตือนประกอบภาพ
สัญลกัษณ์ ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ห้
มีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  อาศยัอ านาจตามความในขอ้  4  วรรคสอง  
แห่งกฎกระทรวงก าหนด หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลกัษณ์เพื่อประกอบการโฆษณา
หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2553  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
จึงออกประกาศ  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ว่าดว้ยรูปแบบ 
และวิธีการแสดงขอ้ความค าเตือนประกอบภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพ
สัญลกัษณ์ ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ.  2553    

                                                            
73 กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลกัษณ์เพื่อประกอบการโฆษณา หรือ

ประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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 ขอ้ 2 การแสดงขอ้ความค าเตือนประกอบภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือ
ภาพสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์อ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 กรณีใชส่ื้อทางกิจการโทรทศัน์  การฉายภาพ  ภาพยนตร์  วีดิทศัน์  การแสดงภาพ 
โดยผ่านเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือส่ืออ่ืนใดในท านองเดียวกนั  ให้แสดงขอ้ความค าเตือน
แบบเสียง และแบบตวัอกัษร  โดย     
 2.1.1 การแสดงขอ้ความค าเตือนแบบเสียง  ตอ้งรับฟังไดช้ดัเจนทุกพยางค ์และสามารถ
เขา้ใจความหมายได ้ โดยมีระดบัเสียงเทียบเท่ากบัขอ้ความหลกัของโฆษณา  และใหแ้สดง เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่  2  วินาที     
 2.1.2 การแสดงขอ้ความค าเตือนแบบตวัอกัษร  ตอ้งใชต้น้แบบท่ีขอรับจาก ส านกังาน
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ กรมควบคุมโรคตามแบบทา้ยประกาศน้ี  โดยให ้แสดง
ในต าแหน่งบนสุด และมีขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นท่ีโฆษณา  ทั้งน้ี ตอ้งแสดงขอ้ความ
ค าเตือนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 วินาที    
 2.2 กรณีส่ือส่ิงพิมพ ์ ให้แสดงขอ้ความค าเตือนแบบตวัอกัษร จากตน้แบบท่ีขอรับจาก
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรคตามแบบทา้ยประกาศน้ี   
โดยใหแ้สดงในต าแหน่งบนสุด  และมีขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีโฆษณา   
 2.3 กรณีส่ืออ่ืนใดนอกจากส่ือตาม (1) และ (2) ใหแ้สดงขอ้ความค าเตือน แบบตวัอกัษร
จากตน้แบบท่ีขอรับจากส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กรมควบคุมโรค ตาม
แบบทา้ยประกาศน้ี โดยใหแ้สดงในต าแหน่งบนสุด  และมีขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3  ของพื้นท่ี
โฆษณา    
 ขอ้ 3 การแสดงขอ้ความค าเตือนตามขอ้ 2 หากเป็นขอ้ความค าเตือนของเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์  หรือไวน์  ใหเ้ปล่ียนค าวา่  “สุรา”  เป็นค าวา่  “เบียร์”  หรือ “ไวน์”  แลว้แต่
กรณี  ทั้งน้ี  กรณีเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทอ่ืน  หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์สมส าเร็จรูป  ให้
ใชค้  าวา่  “สุรา”    
 กรณีการแสดงภาพสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ให้ใชค้  าท่ีแสดง
ถึง  ผลิตภณัฑท่ี์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทใดประเภทหน่ึงของบริษทัดงักล่าว  
 ขอ้ 4 ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัหรือการด าเนินการตามประกาศฉบบัน้ีให้
พนกังาน เจา้หนา้ท่ีน าเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อวินิจฉยัช้ีขาด  
 ขอ้ 5 กรณีส่ือตามขอ้ 2 ท่ีได้จดัท าข้ึนตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลว์่าดว้ยรูปแบบและวิธีการแสดงขอ้ความค าเตือนประกอบภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืม 
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แอลกอฮอลห์รือภาพสัญลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2553 ให้ใชต่้อไปได ้  
แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
 ขอ้ 6 ประกาศฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป   
 ตน้แบบขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เร่ือง 
รูปแบบของขอ้ความค าเตือนประกอบภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือภาพสัญลกัษณ์
ของบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2557 
 

 

 
 

ภาพที ่3.1 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 1  
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.2 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 2  
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.3 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 3 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.4 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 4 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.5 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 5 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.6 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 6 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.7 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 7 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.8 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 8 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.9 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 9 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.10 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 10 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.11 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 11 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 

 
 

ภาพที ่3.12 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 12 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.13 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 13 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.14 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 14 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.15 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 15 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 
   

 
 

ภาพที ่3.16 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 16 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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ภาพที ่3.17 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 17 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
 

 
 

ภาพที ่3.18 ขอ้ความค าเตือนทา้ยประกาศแบบท่ี 18 
 

ที่มา:  กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการแสดงภาพสญัลกัษณ์เพื่อประกอบการ

โฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.  2553   
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  จะเห็นได้ว่าก่อนมีพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บังคบัใช้นั้ น
ประเทศไทยได้มีมาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออกมาบงัคบัใช้ก่อนแลว้        
ซ่ึงมาตรการเหล่านั้นไดอ้ยู่ในกฎกระทรวงหรือประกาศคณะกรรมการหรือประการส านักงาน     
โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530 
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 จนกระทัง่ไดมี้
การออกพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาบงัคบัใช้จนถึงปัจจุบนั ดัง
ตารางเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1  เปรียบเทยีบกฎหมายทีใ่ช้ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองเดมิแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

กฎหมายที่บังคับใช้
ควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ก่อนมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 

ร่างพระราชบญัญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์  

รายงานของ
กรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณาร่าง
พระราชบัญญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ... 
สภานิติบัญญัติ (ฉบับ
แกไขปรับปรุง) 

พระราชบัญญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

 

1.ประกาศกรม
ประชาสัมพนัธ์เร่ือง
หลกัเกณฑก์าร
โฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละ
เคร่ืองด่ืมผสมกาเฟอีน
ทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์  
 
2.กฎกระทรวงวา่ดว้ย
การโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์มี
ส่วนผสมของ
แอลกอฮอลแ์ละ
เคร่ืองด่ืมท่ีผสม
กาเฟอีนในโรง
ภาพยนตร์และทาง  

 

1.ร่างพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 
มาตรา 31  
มาตรา 32  
มาตรา 33  
มาตรา 34 
 
 

 

1.ร่างพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. .... 
มาตรา 31  
มาตรา 31/1 
มาตรา 31/2 
มาตรา 31/3 
มาตรา 31/4 
มาตรา 32 

 

1.พระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 
2551 
มาตรา 32 
 
2.กฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการแสดง
ภาพสญัลกัษณ์เพื่อ
ประกอบการโฆษณา
หรือประชาสมัพนัธ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2553 
 
3.ประกาศ
คณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์เร่ือง  
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)  

 

 

กฎหมายที่บังคับใช้
ควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ก่อนมี
พระราชบัญญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 

ร่างพระราชบญัญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. .... 

รายงานของ
กรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณาร่าง
พระราชบัญญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ... 
สภานิติบัญญัติ (ฉบับ
แกไขปรับปรุง) 

พระราชบัญญตัิ
ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

 

การโฆษณาเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล ์ลงวนัท่ี 
19 กนัยายน พ.ศ. 
2546 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 
4.ค าสัง่ส านกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา ท 504/2549 
เร่ือง หา้มการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมี
ส่วนผสมของ
แอลกอฮอล ์ลงวนัท่ี 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
  

 

 
 

 

 
 

สัญลกัษณ์ของ
บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 
2557 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ต่างประเทศ 
 เน่ืองจากปัญหาการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทุก ๆ 
ประเทศ ดงันั้นประเทศต่าง ๆ จึงมีมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยจะ
มีมาตรการท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมสงัคมและสภาพส่ิงแวดลอ้มความเป็นอยูข่อง
ประเทศนั้น ๆ ดว้ย 
 3.2.1. สหภาพยโุรป 
 แผนการด าเนินงานได้ถูกบรรจุไว้ในกฎบัตรของสหภาพยุโรปว่าด้วยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์อนัประกอบไปดว้ย 
  1)  การแจ้งหรือบอกให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลท่ีตามมาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์และมาตรการท่ีน ามาใชเ้พื่อป้องกนัหรือลดอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ รวมถึงการสร้างแผนในการให้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเร่ิมตั้งแต่
ระดบัเยาวชนเป็นตน้ไป 
  2)  การสนับสนุนให้สถานท่ีสาธารณะ ท่ีส่วนบุคคล และสถานท่ีท างานไดรั้บความ
คุ้มครองจากอุบัติเหตุและความรุนแรง รวมถึงผลเสียอันเน่ืองมาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์
  3)  จดัท าและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัการหา้มผูข้บัข่ีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  4)  การเข้ามาสนับสนุนเร่ืองสาธารณสุขโดยการควบคุมการมีอยู่ของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์เช่น การควบคุมในดา้นราคา โดยการใชม้าตรการทางภาษี เป็นตน้ 
  5)  การด าเนินการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งเขม้งวดทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 
  6)  การประกนัการเขา้ถึงการให้บริการดา้นการบ าบดัและฟ้ืนฟู พร้อมกบัการให้การ
ฝึกอบรมแก่ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เป็นอนัตราย และสมาชิกในครอบครัวของผูด่ื้ม 
  7)  การสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบทางศีลธรรมและทางกฎหมายแก่ผูท่ี้
ประกอบธุรกิจและผูใ้หบ้ริการดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  8)  การเพิ่มความสามารถให้กบัสังคมในการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโ์ดยผา่นการฝึกอบรม พร้อมกบัการเสริมสร้างในการพฒันาชุมชน และสร้างความเป็น
ผูน้ าของชุมชน 
  9)  สนับสนุนการท างานขององค์การต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐบาล และกลุ่ม
เคล่ือนไหวท่ีเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองในการด าเนินงานดา้นการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

DPU



100 
 

  10)  ก าหนดใหมี้แผนการด าเนินงานในรัฐสมาชิกใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของสหภาพ
ยโุรปวา่ดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์     
 ในการด าเนินงานเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประเทศต่างๆ ในยโุรป
นั้นไดมี้การก าหนดมาตรการ ทั้งในส่วนท่ีเป็นมาตรการทางกฎหมายซ่ึงถือว่าเป็นการควบคุมอยา่ง
เป็นทางการ และมาตรการทางสังคมซ่ึงเป็นการควบคุมอยา่งไม่เป็นทางการ โดยมีรายละเอียดในแต่
ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
  มาตรการทางกฎหมายท่ีถือเป็นการควบคุมอยา่งเป็นทางการมี 5 ประการ ไดแ้ก่ 
  ขอ้ 1.  การจ ากดัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  ขอ้ 2.  การควบคุมการขบัข่ียวดยานพาหนะในขณะมึนเมา 
  ขอ้ 3.  การควบคุมการมีอยูข่องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  ขอ้ 4.  การเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนของผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  ขอ้ 5.  การพฒันาดา้นนโยบายการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  ส าหรับมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
สหภาพยโุรป  คือ  ในขอ้ 4. การควบคุมการเขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนของผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(Promotion and Advertising) 
  เน่ืองจากธุรกิจดา้นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการชกัชวนผูด่ื้มใหห้นัมาบริโภคสินคา้ของตนโดยหลีกเล่ียงท่ีจะ
พูดถึงความเส่ียงหรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนตามมากบัตวัผูด่ื้มเองหรือบุคคลรอบขา้ง หลกัฐานจาก
งานวิจัยได้มีการยืนยนัว่าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้ น แม้ว่าจะให้ผลกระทบตามมา
ค่อนขา้งน้อย แต่ก็เป็นการสนับสนุนในการก่อให้เกิดผลกระทบด้านพฤติกรรมในการด่ืมของ
ผูบ้ริโภค อยา่งไรกดี็หลายประเทศในยโุรปไดก้ าหนดใหก้ารจ ากดัและควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเ์ป็นหน่ึงในมาตรการท่ีใชใ้นการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  มาตรการการจ ากดัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นยโุรปมีความแตกต่างกนัออกไป
ตั้งแต่การห้ามมิให้มีการโฆษณา การจ ากดัการโฆษณาตามกฎหมาย การจดัท าเป็นประมวลปฏิบติั
ว่าดว้ยการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยสมคัรใจ หรือไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการโฆษณา ซ่ึงส่ือ
โฆษณาท่ีจะน าไปใชใ้นการพิจารณา ไดแ้ก่ ทีวี วิทย ุส่ิงพิมพ ์และป้ายโฆษณา 
  ประเทศในยโุรปท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในการโฆษณา ไดแ้ก่ เยอรมนี ฮงัการี และโรมาเนีย ใน
จ านวนทั้งหมด 37 ประเทศ ในยุโรป มี 29 ประเทศท่ีมีขอ้ห้ามหรือขอ้จ ากดัตามกฎหมายในเร่ือง
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ของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางทีวี และมี 28 ประเทศท่ีมีขอ้ห้ามหรือขอ้จ ากดัในการ
โฆษณาไวน์ และมี 23 ประเทศท่ีมีขอ้หา้มหรือขอ้จ ากดัในการโฆษณาเบียร์74 
  กรณีการหา้มมิใหมี้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งเดด็ขาดในหนงัสือพิมพต่์างๆ 
จะปรากฏอยู่ใน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ เบรารุส ไอซแลนด์ นอร์เวย ์(ยกเวน้เบียร์) โปแลนด์ รัสเซีย 
สโลเวเนีย และอุซเบกิสถาน (ยกเวน้เบียร์) การหา้มมิใหมี้การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างป้าย
โฆษณา พบใน 6 ประเทศ ได้แก่ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ (ห้ามเฉพาะสุรา) ไอซแลนด์ นอร์เวย์ 
โปแลนด ์และสโลเวเนีย ในกรณีของประมวลปฏิบติัวา่ดว้ยเร่ืองการโฆษณาโดยสมคัรใจ จะพบใน
ประเทศแถบยุโรปตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ ในสาธารณเช็ก และมอลตา ส่วนการห้ามมิให้มีการ
โฆษณาอย่างเด็ดขาดจะปรากฏในกลุ่มประเทศ Nordic คือ เดนมาร์ก ไอซแลนด์ นอร์เวย ์และ
สวี เดน (กรณีการโฆษณาทางทีวีและวิทยุ)  และพบได้ในเบลาลุส โปแลนด์ สโลเวเนีย 
สวิตเซอร์แลนด ์และอุซเบกิสถาน ส่วนใหญ่จะเป็นไวน์และสุรา 
  อน่ึง การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประเทศในยโุรปนั้น มีเพียง 5 ประเทศท่ีการ
โฆษณาจะตอ้งมีค าเตือนเก่ียวกบัอนัตรายต่อสุขภาพปรากฏอยู ่ไดแ้ก่ อาเซอร์ไบจนั ฝร่ังเศส ลตัเวีย 
ลิธวัเนีย และยเูครน 
  นอกจากน้ี มี 9 ประเทศท่ีมีกฎระเบียบทั้งท่ีเป็นกฎหมายและเป็นไปโดยสมคัรใจ ซ่ึงได้
จ  ากดัการเขา้มาเป็นผูส้นับสนุนของผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นกิจกรรมยามว่าง 
หรือการแข่งขนักีฬา ไดแ้ก่ โครเอเชีย (แต่ไม่ห้ามในกรณีของเบียร์) ฝร่ังเศส (จ ากัดในกีฬาทุก
ประเภทและกิจกรรมดา้นวฒันธรรม) เยอรมนี ไอซแลนด ์ไอร์แลนด ์อิตาลี นอร์เวย ์ยเูครน และอุซ
เบกิสถาน 
  ทั้งน้ี บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนมาตรการดา้นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเทศส่วน
ใหญ่จะก าหนดเป็นโทษปรับ แต่ก็มีบางประเทศท่ีก าหนดบทลงโทษไวค่้อนขา้งหนัก คือ รัสเซีย 
โดยไดก้ าหนดใหก้ารฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวเป็นการกระท าความผิดอาญา และผูก้ระท าจะตอ้งถูก
ลงโทษโดยการจ าคุก 2 ปี หรือถูกน าตวัไปใชแ้รงงาน และถูกปรับเป็นเงินจ านวน 50– 100 เท่าของ
เงินเดือนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน และในกรณีของฝร่ังเศสไดก้ าหนดบทลงโทษไวค่้อนขา้งสูง และ
ผูก้ระท าความผดิจะตอ้งถูกน าตวัไปพิจารณาคดีในศาล 
  ในส่วนของสหภาพยุโรปไดมี้กฎระเบียบ โดยไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัว่าดว้ยความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิกในการออกกฎระเบียบควบคุมกิจกรรมการเผยแพร่ภาพและการโฆษณา
                                                            

74 เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล, วรรณา  บุญศรีเมือง, การทบทวนองคค์วามรู้เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัแกไ้ข

เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์,  (กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา, 2548),    น. 178 

– 179.   
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ทางโทรทศัน์ (Council Directive of 3 October 1989 on the Coordination of Certain Provisions laid 
down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States Concerning the Pursuit of 
Television Broadcasting Activities (89/552/EEC)) ซ่ึงโดยประเด็นส าคญัของขอ้บญัญติัดงักล่าว
ครอบคลุมการออกอากาศโฆษณาสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัทางโทรทศัน์ 
เช่น บุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์กรณีของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นจะปรากฏอยู่ในหมวดท่ี 4) 
มาตราท่ี 15 ซ่ึงระบุว่าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทศัน์ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ตอ้งไม่มุ่งไปยงัผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ้งไม่แสดงภาพ
ผูเ้ยาวก์ าลงัด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  2)  ตอ้งไม่แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีส่วนช่วยส่งเสริมสมรรถนะทาง
ร่างกาย หรือช่วยในการขบัข่ีรถยนต ์
  3)  ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นมีผลต่อความส าเร็จกบั
เพศตรงขา้มหรือความส าเร็จดา้นสังคม 
  4)  ตอ้งไม่มีการกล่าวอา้งวา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์คุณสมบติัในการรักษาโรค หรือเป็น
สารกระตุน้ สารระงบั หรือเป็นวิถีทางหน่ึงของการแกปั้ญหาความขดัแยง้ส่วนบุคคล 
  5)  ตอ้งไม่ส่งเสริมให้มีการด่ืมจนเกินขอบเขต หรือแสดงให้เห็นว่าการไม่ด่ืมหรือการ
ด่ืมในปริมาณท่ีพอสมควรเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปฏิบติั 
  6)  ต้องไม่ช้ีชวนให้เข้าใจว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงคือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีคุณภาพ 
  การด าเนินงานดา้นการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสหภาพยุโรปนั้น ไดก้ าหนด
ไวใ้นนโยบายดา้นสาธารณสุขของประชาคมยุโรป ซ่ึงมีคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผูด้  าเนินการ 
และเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายท่ีไดว้างไว ้ทางคณะกรรมาธิการยโุรปจึงไดมี้
การจดัท ารายงานการอภิปรายว่าดว้ยแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยจาก
การศึกษา พบว่า การด าเนินการดา้นการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะมีผลต่อ
ทศันคติและพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยเฉพาะในกลุ่มของเดก็วยัรุ่น โดยในสหราช
อาณาจกัรความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายในการโฆษณากบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นเด็กอายุ
ระหว่าง 11–15 ปี จะสูงมาก ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะในสหราชอาณาจักรเท่านั้นท่ีเกิดปัญหา ดังกล่าว 
ประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยโุรปต่างก็ประสบปัญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มของเด็กและ
เยาวชนท่ีอายยุงัไม่ถึงเกณฑเ์พิ่มมากข้ึน อนัเป็นเหตุให้สหภาพยโุรปตอ้งออกกฎระเบียบเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและควบคุมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอล์ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในเร่ืองของการให้การสนับสนุน การตลาด และการคา้ปลีก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งน้ีขอ้ก าหนดท่ีไดจ้ดัท าข้ึนจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญติัทางกฎหมายหรือ
มาตรการของรัฐท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตามการควบคุมตนเองของผูป้ระกอบธุรกิจมกัจะไม่ค่อยไดผ้ล 
เน่ืองจากไม่ไดน้ ามาใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจทุกราย ประกอบกบัการขาดบทลงโทษและขาด
การตรวจสอบจากหน่วยงานหรือองคก์รอิสระ ดงันั้น ในการด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจึงไดมี้การ
ตั้งเป้าหมายเอาไว ้คือ 
  1)  ตอ้งการท่ีจะลดการส่ือสารเพื่อประโยชน์ทางการคา้ท่ีจะน าไปสู่เด็กและเยาวชนลง
ก่อนส้ินปี 2010 
  2)  ก่อนส้ินปี 2010 ตอ้งมีการประกนัว่าการส่ือสารเพื่อประโยชน์ทางการคา้ของธุรกิจ
ดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะไม่สนบัสนุนใหมี้การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปริมาณท่ีมากเกินกว่า
ท่ีก าหนด หรือก่อใหเ้กิดอนัตราย 
  พร้อมกนันั้นองคก์ารอนามยัโลก ประจ าภูมิภาคยโุรปก็ยงัไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงาน
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องยโุรป (The European Alcohol Action Plan หรือ EAAP) ข้ึน โดย
ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการเข้ามาเป็นผูส้นับสนุนของผูป้ระกอบการด้านเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงเป้าหมายคือการใหทุ้กประเทศในยโุรปควรจะ
ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ท่ีใช้ในการคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากการเผยแพร่ในการเขา้มาเป็น
ผูส้นับสนุนและการโฆษณาของผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยได้วางแนวทางการ
ด าเนินงานแก่ประเทศต่างๆ ไวด้งัน้ี 
  1)  จ  ากดัการโฆษณาเก่ียวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์ และจ ากดัภาพท่ีจะปรากฏในส่ือท่ีเป็น
ส่ิงพิมพ ์(นิตยสารหรือหนงัสือ) ส าหรับผูใ้หญ่ในการท่ีไม่มีการหา้มโฆษณาในส่ือดงักล่าว 
  2)  พฒันาประมวลวิธีปฏิบติัในเร่ืองการโฆษณาในกรณีท่ีมีการอนุญาตใหมี้การโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด ้อนัจะเป็นการหลีกเล่ียงผลกระทบของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการใช้
เดก็หรือเยาวชนในการโฆษณา 
  3)  พัฒนาประมวลวิธีปฏิบัติพร้อมกับเป้าหมายในการป้องกันการเข้ามาให้การ
สนบัสนุนและการโฆษณาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์จะปรากฏสู่สายตา โดยเฉพาะต่อเด็ก
และเยาวชน 
  4)  การวางขอ้จ ากัดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้มาให้การสนับสนุนกีฬาด้านต่าง ๆ โดย
อุตสาหกรรมหรือผูป้ระกอบการดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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  5)  การจดัให้มีขอ้จ ากดัท่ีเขม้งวดส าหรับประเพณีหรือการแข่งขนั ท่ีก าหนดให้มีการ
สนับสนุนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น เทศกาลเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์างๆ การ
แข่งขนัการด่ืมเบียร์ เป็นตน้75 
 3.2.2  มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี 
  มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเป็นมาตรการท่ีส าคญัท่ีจะ
เป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประเทศท่ีใช้ระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีได้เห็นความส าคญัในมาตรการน้ี จึงมีการออกกฎหมายท่ีควบคุมการ
โฆษณาพร้อมทั้งมีการตั้งหน่วยงานเขา้มาก ากบัดูแลดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 3.2.2.1  สหราชอาณาจกัร76 
 ขอ้มูลของสถาบนั Institute of Alcohol Studies ท่ีแสดงจ านวนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจ าหน่ายและการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ั้งหมดของสหราชอาณาจกัรซ่ึงมีอยู่มากถึง 23 
ฉบบั แสดงให้ทราบว่ากฎหมายของประเทศองักฤษท่ีใชส้ าหรับการควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์ั้นมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่กฎหมายหลกัท่ีมีเน้ือหาในการควบคุมเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา 
และตวับุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้น คือ The Licensing 
Act 196477 โดย The Licensing Act 1964 ได้ก าหนดความหมายของเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์  
(Intoxicating Liquor) ไวห้มายความถึง Spirits78 ไวน์ เบียร์ ไซเดอร์ และเคร่ืองด่ืมท่ีเกิดจากการหมกั 

                                                            

 75 ธีรวุฒิ  ทองทบั, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา :ศึกษาเฉพาะกรณี
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2553), 
น. 83 – 87.  
 

 76 บรรเจิด  สิงคเนติ และคณะ, การทบทวนองคค์วามรู้กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล,์ (นนทบุรี : ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547.), น. 57. 
 

 77 ต่อมาไดมี้การแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ของ The Licensing Act 1964 บางประการเพื่อท าใหก้ารจ าหน่าย
และบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความยืดหยุ่นมากข้ึน เช่น การแกไ้ขก าหนดระยะเวลาในใบอนุญาตจากเดิม
ใบอนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภท Justices’ licences จะมีระยะเวลาในการอนุญาตเพียง 1 ปีได้
ขยายระยะเวลาออกไปเป็น 3 ปีเป็นตน้.    
 78 Spirits คือ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่า 1.2 
เปอร์เซ็นต ์
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แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีความเขม้ขน้น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต ์น ้ าหอม สารระเหย Spirits ไวน์ 
Made-Wine79 ท่ีผลิตข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นทางการแพทย ์
 สหราชอาณาจกัรมีการควบคุมให้ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดไว ้หากผูใ้ดฝ่าฝืน
บทบญัญติัดงักล่าวจะถูกลงโทษ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการก าหนดขอ้ยกเวน้ไวโ้ดยบทบญัญติัของ
กฎหมาย โดยมีหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดงัน้ี  
 การควบคุมการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 เน่ืองจากการควบคุมการจ าหน่ายและการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามหลกัเกณฑ์
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ซ่ึงเป็นมาตรการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
แลว้ เน่ืองจากการโฆษณาก็เป็นวิธีการอย่างหน่ึงในการท าการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเช่นเดียวกนั จึงท าให้ประเทศองักฤษก าหนดมาตรการเก่ียวกบั
การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไว ้โดยมีรายละเอียดการควบคุมการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดงัน้ี 
 1)  การควบคุมการโฆษณาท่ีกระท าโดยการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์จะอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ของ The British Code of Advertising Practice (BCAP) โดยมีหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีควบคุม คือ Advertising Standards Authority (ASA) ทั้งน้ี BCAP ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การควบคุมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วใ้นส่วนท่ี 19 ว่าดว้ยการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงหลกัเกณฑ์ส าคญัของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้นจะตอ้งไม่
มุ่งเน้นไปยงักลุ่มบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี และตอ้งไม่มีการแสดงขอ้ความกระตุน้การด่ืมใน
จ านวนท่ีเกินขนาด หรือการโฆษณาท่ีเกินขอบเขตขาดความรับผิดชอบ80 โดยผูว้ิจยัขอยกตวัอย่าง
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์าม BCAP ดงัน้ี  
 (1)  ผูก้ระจายเสียงทางวิทยตุอ้งมัน่ใจวา่ประเดน็ต่าง ๆ ท่ีส าคญัในส่ือ 
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นมีความชดัเจน81 
 (2)  การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์อ้งไม่มีลกัษณะโดดเด่น หรือบอก 

                                                            

 79 Made-Wine เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีเกิดจากการหมกัของสสารหรือกาผสมของเหลว 
 80 The British Code of Advertising Practice. น. 94. 
 81 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.1. 
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เป็นนัยเพื่อส่งเสริมให้มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างขาดความรับผิดชอบหรือเกินขอบเขต 
โดยหลกัการน้ีน ามาใช้ควบคุมทั้งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการแสดงท่าทางการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์82 
 (3)  การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์อ้งไม่บอกเป็นนยัวา่เคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลมี์ส่วนช่วยใหบุ้คคลนั้นเป็นท่ีช่ืนชอบยอมรับหรือไดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจ รวมทั้งส่งผล
ใหบุ้คลิกภาพดีข้ึน83 
 (4)  การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์อ้งไม่กล่าวอา้งวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จในสงัคมหรือไดรั้บการยอมรับในสังคม84 
 (5)  การโฆษณาจะตอ้งไม่เช่ือมโยงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัความกลา้ 
หาญ ความอดทน การไม่อยูใ่นหลกัเกณฑห์รือนิสยัท่ีต่อตา้นสงัคม85 
 (6)  การโฆษณาจะตอ้งไม่เช่ือมโยงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บักิจกรรม  
เก่ียวกับเพศ การเป็นผูป้ระสบความส าเร็จในเร่ืองเก่ียวกับเพศ หรือบอกเป็นนัยว่าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลดึ์งดูดใหเ้กิดแรงจูงใจ86 
 (7)  ผูโ้ฆษณาสามารถโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยใหข้อ้เทจ็จริง 
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ด้87 
 (8)  หา้มการโฆษณาท่ีแสดงภาพการด่ืมในสถานท่ีท างาน88 
 (9)  การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างโทรทศัน์ตอ้งไม่ดึงดูดใจกลุ่ม 
บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าเสนอค่านิยมการอยูร่วมเป็นกลุ่มของวยัรุ่นหรือ
แสดงภาพวยัรุ่นหรือพฤติกรรมของเดก็หนุ่มสาว89 
 2)  การควบคุมการโฆษณาท่ีกระท าโดยส่ืออ่ืน ๆ จะอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์อง The UK 
Code of  Non-broadcast Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing (The CAP Code)  ซ่ึง
การควบคุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นผับ ใบปลิว ไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การส่งขอ้ความทั้งกรณีการส่งขอ้ความสั้ น ๆ ผ่านทางโทรศพัท์มือถือ 
                                                            

 82 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.2. 
 83 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.3. 
 84 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.4. 
 85 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.5. 
 86 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.6. 
 87 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.10. 
 88 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 18. 
 89 The British Code of Advertising Practice. ขอ้ 19.15.1. 
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(Short Message Service: SMS) และการส่งข้อความพร้อมภาพและเสียง (Multimedia Massage 
Service: MMS) การส่งโทรสาร แคตตาลอ็ค และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน หรือส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ โดย
มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีควบคุม คือ Advertising Standards Authority (ASA) ทั้งน้ี The CAP Code 
จะมีคณะกรรมการท่ีเรียกว่า The Committee of Advertising Practice (CAP) ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
สมาชิกของ CAP (CAP member) เป็นผูเ้ลือกเขา้มาท าหน้าท่ีในการบญัญติั แก้ไข และบงัคบัใช้ 
Code ฉบบัน้ี โดยสมาชิกของ CAP จะประกอบดว้ยตวัแทนขององคก์รโฆษณา ส่งเสริมการขาย 
การตลาดทางตรงและธุรกิจส่ือ และเม่ือสมาชิกไดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นคณะกรรมการแลว้ยอ่มถือ
วา่สมาชิกยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง The CAP Code แลว้ 
 The CAP Code ไดก้ าหนดหลกัเกณฑข์องการควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วใ้นส่วนท่ี 18 ว่าดว้ยเร่ืองการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงหลกัเกณฑ์
ส าคญัของการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นจะเป็นเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑข์อง BCAP กล่าวคือ 
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะตอ้งไม่มุ่งเนน้ไปยงักลุ่มบุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี และตอ้งไม่
มีแสดงขอ้ความกระตุน้การด่ืมในจ านวนท่ีเกินขนาด หรือการโฆษณาท่ีเกินขอบเขตขาดความ
รับผิดชอบ90 โดยผูว้ิจัยขอยกตัวอย่างหลักเกณฑ์เก่ียวกับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลต์าม The CAP Code ดงัน้ี 
 (1)  การส่ือสารการตลาดตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและตอ้งไม่มี 
เน้ือหาท่ีช้ีน าใหย้อมรับวิธีการด่ืมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่สนบัสนุนใหเ้กินปริมาณ ไม่สนบัสนุนให้
บุคคลท่ีเป็นเด็กหรือผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลท่ีมีความอ่อนแอทางจิตใจหรือมีความ
เปราะบางด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์91 
 (2)  การส่ือสารการตลาดตอ้งไม่กล่าวอา้งหรือบอกเป็นนยัวา่เคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลเ์ป็นเพื่อนท่ีไวใ้จไดห้รือเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยม92 
 (3)  การส่ือสารการตลาดตอ้งไม่กล่าวเป็นนยัวา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็น 
ส่วนหน่ึงของความส าเร็จของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคญัในสังคม แสดงให้
เห็นวา่การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าใหเ้ขา้กบัคนไดง่้าย93 
 (4)  การโฆษณาจะตอ้งไม่เช่ือมโยงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บักิจกรรม 

                                                            

 90 The CAP Code. น. 84. 
 91 The CAP Code. ขอ้ 18.1. 

92 The CAP Code. ขอ้ 18.2. 
 93 The CAP Code. ขอ้ 18.3. 
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เก่ียวกับเพศ การเป็นผูป้ระสบความส าเร็จในเร่ืองเก่ียวกับเพศ หรือบอกเป็นนัยว่าเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลดึ์งดูดใหเ้กิดแรงจูงใจ94 
 (5)  การส่ือสารการตลาดตอ้งไม่เช่ือมโยงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์บัยาผดิ 
กฎหมาย95 
 (6)  การส่ือสารการตลาดรวมถึงการท ารายการส่งเสริมการขายตอ้งไม่ 
กล่าวเป็นนยัท่ีมีลกัษณะการใหอ้ภยัหรือส่งเสริมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นเกินสมควร96 
 (7)  การส่ือสารการตลาดจะตอ้งไม่มุ่งเนน้ไปยงักลุ่มบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่  
18 ปี ผ่านทางเลือกของส่ือท่ีน ามาใช้และไม่ควรใช้ส่ือใด ๆ ในการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ถา้หากกลุ่มผูช้มมากกวา่ร้อยละ 25 ของส่ือนั้น ๆ เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี97 
 (8)  บุคคลท่ีน าเสนอการด่ืมหรือน าเสนอเป็นตวัหลกัของเร่ืองท่ีแสดงในส่ือโฆษณา
จะตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 25 ปี หรือดูเหมือนว่าจะมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี บุคคลท่ีอายุต  ่ากว่า 25 ปี จะ
สามารถท าการส่ือสารทางการตลาดได้ อาทิเช่น เป็นส่วนหน่ึงของการฉลองในลักษณะของ
ครอบครัวแต่ตวันกัแสดงหลกัไม่สามารถแสดงลกัษณะของการด่ืมอยา่งชดัเจน98 
 (9)  การส่ือสารการตลาดอาจน าเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสินคา้ได ้หรือ  
แมแ้ต่การเปรียบเทียบสินคา้ก็สามารถน าเสนอได ้แต่จะตอ้งไม่แสดงสรรพคุณเก่ียวกบัสุขภาพ 
สมรรถภาพ และขอ้อวดอา้งเก่ียวกบัการควบคุมน ้ าหนัก ทั้งน้ี สรรพคุณท่ีสามารถน าเสนอไดมี้
เฉพาะเร่ือง “มีปริมาณแอลกอฮอลต์ ่า” หรือ “ลดปริมาณแอลกอฮอล์” หรือ “ลดการให้พลงังาน” 
หรือขอ้อวดอา้งสรรพคุณท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้ความดงักล่าว99 
 อย่างไรก็ดี ผูซ่ึ้งประสงคจ์ะท าการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นกรณีการโฆษณาท่ีกระท าโดย
การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์และส่ืออ่ืนก็ตาม ผูโ้ฆษณาจะต้องขอใบอนุญาตจาก
หน่วยงานท่ีเรียกว่า Office of Communications หรือ Ofcom ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีท าหนา้ท่ีการ
ก ากบัดูแลกิจการส่ือสารโทรคมนาคมและส่ือในสหราชอาณาจกัร มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
(Communications Act 2003)  โดยมีหน้า ท่ี รับผิดชอบในภาพรวมขออุตสาหกรรมส่ือสาร
โทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการก ากับดูแลกิจการในอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมรวมถึง

                                                            

 94 The CAP Code. ขอ้ 18.5. 
 95 The CAP Code. ขอ้ 18.8. 

96 The CAP Code. ขอ้ 18.10. 
 97 The CAP Code. ขอ้ 18.15. 
 98 The CAP Code. ขอ้ 18.16. 

99 The CAP Code. ขอ้ 18.17. 
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กระบวนการต่าง ๆ ในการอนุญาตในการให้สิทธิการประกอบกิจการ ออกนโยบาย กฎ ระเบียบ 
เพื่อการบริหารจดัการและควบคุมอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมของสหราชอาณาจกัร และยงัมี
บทบาทในดา้นการสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัอยา่งเสรีเป็นธรรม โดยป้องกนัสิทธิของผูบ้ริโภค
ในทุก ๆ ดา้น100 
 3.2.3  มาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศระบบกฎหมายลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นปัญหาของทุก ๆ 
ประเทศ นอกจากประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณีซ่ึงไดมี้การออกมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ ประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรก็
ไดมี้มาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เช่นกนั ดงัจะกล่าว
ต่อไปน้ี 
 3.2.3.1  ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์
  ราชอาณาจักรนอร์เวย์มีนโยบายในการลดอันตรายจากการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์โดยการวางเป้าหมายลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ั้งประเทศ ลดการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผิดกฎหมาย เพิ่มอายุเ ร่ิมต้นของผูบ้ริโภค เพิ่มพื้นท่ีปลอดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์เช่น สถานท่ีท างานเป็นตน้ รวมทั้งมีการใชม้าตรการป้องกนัและสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
ลดอุปทานและอุปสงคเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ราชอาณาจกัรนอร์เวยมี์บทบญัญติัส าหรับควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการเฉพาะ
ในพระราชบญัญติัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ค.ศ.1997 (Act on the Sale of Beverages (Alcoholic Act)) 
โดยบทบญัญติัใน Alcoholic Act จะก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการควบคุมการผลิต การน าเขา้และ
การส่งออก การจ าหน่าย รวมถึงการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ตาม Alcoholic Act ได้ก าหนดมาตรการส าหรับควบคุมการโฆษณาเคร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอลไ์วใ้นส่วนท่ี 9 โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญั ดงัน้ี 
 1) การควบคุมการโฆษณาส่ิงท่ีใชส้ าหรับผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์101  

                                                            

 100 เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ, “องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีกรณีศึกษา ofcom ของสหราชอาณาจักร,” 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/41753. 

 101 Act on the sale of Beverages (Alcoholic Act). Section 9-1 
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 (1) ห้ามมิให้มีการโฆษณาเคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีใชส้ าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ในหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนั ห้ามจดัแสดงส่ิงท่ีใชส้ าหรับผลิต
หรือเคร่ืองมือส าหรับผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยการจดัแสดงหน้าร้านหรือในลกัษณะอ่ืนท่ีมี
ความหมายอยา่งเดียวกนั รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีมีความมุ่งหมายจะใชส้ าหรับการผลิต
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นภาคอุตสาหกรรม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อการบริโภคหรือเพื่อการใชเ้ป็น
ส่วนผสมในตวัท าละลายของผลิตภณัฑอ่ื์น 
  (2) ห้ามมิให้มีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนบัสนุนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผลิตโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือผลิตข้ึนโดนฝ่าฝืนกฎหมายท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นภาคอุตสาหกรรม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อการบริโภค หรือเพื่อการใชเ้ป็นส่วนผสม
ในตวัท าละลายของผลิตภณัฑอ่ื์น ไม่ว่าจะโฆษณาทางหนงัสือหรือส่ิงอ่ืนท่ีท าในลกัษณะงานเขียน 
การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีความหมายอย่างเดียวกนั โดยมีรูปแบบการโฆษณาท่ี
ปรากฏต่อสาธารณชนทัว่ไปในวงกวา้ง 
  (3) ห้ามการโฆษณาท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับส่วนผสม หรือส่ิงท่ีเติมลงใน
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ท าให้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นมีความพิเศษ ซ่ึงกรณีการห้ามดงักล่าวน้ียงั
รวมไปถึงการโฆษณาวตัถุดิบ ค าแนะน าในการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และวตัถุอ่ืนท่ีใชใ้นการ
ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีอาจประกาศหลกัเกณฑเ์พื่อให้มีผลเป็นการจ ากดั สนบัสนุนหรือ
ส่งเสริม การบงัคบัหลกัเกณฑต์ามขอ้ (1) ถึงขอ้ (3) ไดร้วมถึงอาจยกเวน้หลกัเกณฑด์งักล่าวไดใ้น
กรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นและสมควรกระท า 
 2) การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์102 
  (1) หา้มมิใหโ้ฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  (2) ห้ามมิให้โฆษณาสินค้าอ่ืนใดท่ีใช้เคร่ืองหมายการค้าเช่นเดียวกับเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์
  (3) หา้มมิใหโ้ฆษณาเคร่ืองหมายท่ีท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  (4) การโฆษณาสินค้าและบริการจะต้องไม่ปรากฏภาพของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลใ์นการโฆษณาสินคา้และบริการดงักล่าว 
 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีอาจประกาศหลกัเกณฑเ์พื่อให้มีผลเป็นการจ ากดั สนบัสนุนหรือ
ส่งเสริม และยกเวน้หลกัเกณฑด์งักล่าวไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นและสมควรกระท า 

                                                            

 102 Act on the sale of Beverages (Alcoholic Act). Section 9-2. 
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 มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องราชอาณาจกัรนอร์เวยถื์อว่ามี
ความเขม้งวดและเคร่งครัดเช่นเดียวกบัมาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยขอ้ยกเวน้ให้สามารถโฆษณาไดห้ากเขา้หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดให้
ด าเนินการไดเ้ท่านั้น103 
 3.2.3.2  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 104 
 สาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมในการบริโภคเร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ระหวา่งม้ืออาหาร ซ่ึงวฒันธรรมดงักล่าวไดส่้งผลใหป้ระเทศฝร่ังเศสถือเป็นอีกประเทศหน่ึงในทวีป
ยุโรปตะวนัตกท่ีมีปัญหาเร่ืองอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรอยู่ในล าดับ
ค่อนขา้งสูง105 และท าให้ประเทศประสบปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เกินสมควรจน
กลายเป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงเป็นปัญหาเชิงนโยบาย (UN problem 
politique) ของประเทศอีกดว้ย 
 เม่ือปัญหาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เกินสมควรกลายเป็นปัญหาส าคญัของ
ประเทศแล้วนั้ น สาธารณรัฐฝร่ังเศส จึงมีนโยบายในการต่อสู้เก่ียวกับการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เกินสมควรของประชาชนโดยแบ่งเป็น 2 นโยบาย คือ นโยบายในเชิงป้องกันและ
นโยบายในเชิงลงโทษ โดยนโยบายในเชิงป้องกนัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัหนา้ท่ีโดยทัว่ไปของรัฐ และ
กฎเกณฑก์ารควบคุมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ส่วนนโยบายในเชิงลงโทษจะเป็นเร่ืองมาตรการ
ตรากฎหมายหรือระเบียบและมาตรการในการลงโทษ 
 กฎหมายท่ีควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 1) ประมวลกฎหมายสาธารณสุข (Code de la Santé publique) 
 บทบญัญติัในบรรพ 3106 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุขเป็นกฎหมายหลกัท่ี 

                                                            

 103 ธีรวุฒิ  ทองทบั, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา:ศึกษาเฉพาะกรณี
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2553), 
น. 102 – 103.  
 104 บรรเจิด  สิงคเนติ และคณะ , การทบทวนองค์ความรู้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ (นนทบุรี : ส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547), น. 7. 
 105 จุมพล  ศรีจงศิ ริกุล , การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศฝร่ังเศส , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา), (ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป), น. 2. 
 106 ประมวลกฎหมายสาธารณสุขประกอบดว้ยหมวดต่าง ๆ ทั้งหมด 5 หมวด ไดแ้ก่ หมวด 1 การป้องกนั
การบบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์กินสมควร (Prévention de l’alcoolisme) หมวด 2 เคร่ืองด่ืม (Boissons) หมวด 
3 สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม (Débits de boissons) หมวด 4 บทบญัญติัเก่ียวกบัโทษของการเมาสุราในท่ีสาธารณะ 
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สาธารณรัฐฝร่ังเศส ใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ่ึงรวมถึงการควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลด์ว้ย 
 2) กฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 นอกจากบทบญัญติัของบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุขแลว้ยงัมีกฎหมาย
ล าดบัรองอ่ืนอีกหลายฉบบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัในเร่ืองต่าง ๆ ในบรรพ 3 แห่ง
ประมวลกฎหมายสาธารณสุข ไดแ้ก่ กฎหมายในล าดบัรัฐกฤษฎีกา107 (décret) และกฎกระทรวงซ่ึง
ประกาศออกมาเพื่อก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบติัตามบทบญัญติัในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข 
 นโยบายท่ีรัฐใชใ้นการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์108 
 นโยบายท่ีรัฐบาลของสาธารณรัฐฝร่ังเศส น ามาใช้เพื่อต่อสู้กับปัญหาการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์กินสมควรนั้นมีทั้งการใชน้โยบายในเชิงป้องกนัและนโยบายในเชิงลงโทษ 
ดงัน้ี 
 1)  นโยบายในเชิงป้องกนั (Politique de prévention) ซ่ึงเป็นกรณีท่ีรัฐมีหนา้ท่ี 2  
ประการ ดังน้ี คือ หน้าท่ีโดยทั่วไปของรัฐ (Mission générale de l’Etat) และการออกกฎเกณฑ์
ควบคุมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 (1)  หนา้ท่ีโดยทัว่ไปของรัฐ (Mission générale de l’Etat) มีการก าหนดไว ้
ในหมวด 1 ของบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข ในมาตรา L.3311-1 โดยระบุใหรั้ฐตอ้ง
พิจารณาและร่วมมือป้องกันการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จนเกินสมควร ด าเนินการรักษา
ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นเกินสมควร และรับผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการดงักล่าว โดยถือเป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐและตอ้งไม่กระทบต่อภาระค่าใชจ่้าย
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบอยู ่
 (2)  การออกกฎเกณฑค์วบคุมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 บทบญัญติัท่ีควบคุมเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะบญัญติัอยูใ่นบรรพ 3  
แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุขเพื่อควบคุมเร่ืองหลกั ๆ ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ 
การควบคุมการผลิตและการคา้เคร่ืองด่ืม (Fabrication ET commerce des boissons) การควบคุม
สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(Publicité 

                                                            

(Répression de l’iversse publique) และการคุม้ครองผูเ้ยาว ์(Protection des mineurs) หมวด 5 บทก าหนดโทษทาง
อาญา 
 107 เทียบไดก้บัพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายไทย 

108 บรรเจิด  สิงคเนติ และคณะ, (2547), เพ่ิงอ้าง,  น. 8. 
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des boissons) ทั้งน้ี ประมวลกฎหมายสาธารณสุขไดมี้การแบ่งประเภทของเคร่ืองด่ืมเพื่อประโยชน์
ในการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการผลิต การน าออกจ าหน่าย และการบริโภคเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี  
 กลุ่มท่ี 1 เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์(Boissons sans alcool) ไดแ้ก่ น ้ าแร่ 
หรือน ้ าอดัลม (Eux minerals ou gazéifiées) น ้ าผลไมห้รือน ้ าผกัซ่ึงไม่ไดม้าจากการหมกัหรือบ่ม 
(Non fermentés) หรือมีปริมาณแอลกอฮอลอ์นัเกิดจากการหมกัหรือบ่มในช่วงตน้ไม่เกิน 1.2 ดีกรี 
เคร่ืองด่ืมบรรจุก๊าซท่ีมีรสหวานอมเปร้ียว (Limonades) หัวน ้ าหวานเขม้ขน้ (Sirops) เคร่ืองด่ืม
สมุนไพร (Infusions) นม กาแฟ ชา ช็อคโกแลต  
 กลุ่มท่ี 2 เคร่ืองท่ีไดรั้บจากการหมกับ่มแต่มิไดม้าจากการกลัน่ (Boissons  
fermentés non distillées) ไดแ้ก่ ไวน์ (Vin) เบียร์ (Biére) ไซเดอร์ (Cider) ไซเดอร์จากผลไม ้(Poiré) 
น ้ าผึ้ง (Hydromel) ไวน์อ่อนตามธรรมชาติ (Les vin doux naturels) ท่ีเสียภาษีในประเภทของไวน์ 
เคร่ืองด่ืมรสหวานจากผล Cassis (Les crémes de cassis) และน ้ าผลไมห้รือน ้ าผกัท่ีไดจ้ากการหมกั
หรือบ่มท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลใ์นระดบัตั้งแต่ 1.2 ถึง 3 ดีกรี  
 กลุ่มท่ี 3 ไวน์อ่อนตามธรรมชาตินอกจากไวน์อ่อนในกลุ่มท่ี 2 ไวน์ผสม 
แอลกอฮอล ์(Vins de liqueur) เคร่ืองด่ืมเรียกน ้ ายอ่ยท่ีมีส่วนผสมของไวน์ (Apéritiss á base de vin) 
เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลร์สหวานจากผล ผลสตรอเบอร์ร่ี ผลราสเบอร์ร่ี ผล Cassis ซ่ึงมีปริมาณ
แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิไม่เกินระดบั 18 ดีกรี   
 กลุ่มท่ี 4 รัม (Rhums) เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากการกลัน่ไวน์ ไซเดอร์ ไซเดอร์จากผล 
(Poire) หรือผลไมอ่ื้น และมิไดมี้การปรุงแต่งใด ๆ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ท าใหเ้จือจาง 
 กลุ่มท่ี 5 เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอลป์ระเภทอ่ืน 
 2)  นโยบายเชิงลงโทษ (Répression de l’alcoolisme)   ซ่ึงนโยบายดังกล่าวน้ีมี 2 
มาตรการ คือ มาตรการตรากฎเกณฑห์รือกฎระเบียบ และมาตรการในการลงโทษ โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละมาตรการดงัน้ี 
 (1)  มาตรการในการตรากฎเกณฑห์รือกฎระเบียบ 
 ในมาตรการน้ีรัฐจะมีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบห้ามท ากิจกรรมบางอย่างท่ี
เก่ียวข้องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น การออกรัฐบัญญัติห้ามผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลท่ี์สกดัจากพืช “l’ absinthe” เพราะพืชดงักล่าวมีอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค
และอาจท าให้ถึงแก่ความตายได ้หรือการยกเลิกสิทธิพิเศษบางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เช่น ยกเลิกสิทธิพิเศษของผูท่ี้กลัน่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วบ้ริโภค ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรท่ีท าการกลัน่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากพืชท่ีตนปลูก โดยแต่เดิมบุคคลคนเหล่าน้ีจะไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีบางประเภท และสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บน้ีจะตกทอดหรือโอนไปยงับุตรหลานไดด้ว้ย 
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ต่อมารัฐพิจารณาเห็นว่าสิทธิพิเศษดงักล่าวเป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีท าให้มีการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์นเกินสมควรในประเทศฝร่ังเศส จึงมีการยกเลิกสิทธิพิเศษดงักล่าว 
 (2)  มาตรการในการลงโทษ 
 ในมาตรการน้ี รัฐจะมีการออกกฎหมายในท่ีน้ี คือ บทบญัญติัแห่งบรรพ 3 ของประมวล
กฎหมายสาธารณสุข โดยมีการก าหนดบทลงโทษต่าง ๆ ส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบญัญติัแห่งบรรพ 3 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข เพื่อใชม้าตรการของบทลงโทษน้ีเป็น
เคร่ืองมือส าหรับต่อสู้กบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์นเกินสมควรในสาธารณรัฐฝร่ังเศส เช่น 
การก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้เมาสุราในท่ีสาธารณะ ไดแ้ก่ ถนน ทางเดิน ร้านกาแฟ คาบาเร่ต ์
หรือสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ โดยบุคคลเหล่าน้ีจะถูกน าตวัไปควบคุมไว ้ณ สถานีต ารวจ ท่ีใกลท่ี้สุด
หรือในหอ้งควบคุมตวัจนกวา่บุคคลนั้นจะมีสติกลบัคืน ดว้ยค่าใชจ่้ายของบุคคลเหล่านั้นเอง109 หรือ
การก าหนดโทษเพื่อควบคุมผูเ้ยาว ์โดยก าหนดห้ามมิให้สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละ
สถานท่ีประกอบการคา้หรือสถานท่ีสาธารณะทุกแห่งจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือเสนอ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยไม่คิดมูลค่าให้ผูเ้ยาวท่ี์มีอายตุ  ่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะ
การบริโภคในสถานท่ีนั้นหรือน าไปบริโภคภายนอกกต็าม โดยบุคคลท่ีฝ่าฝืนจะตอ้งถูกปรับเป็นเงิน
จ านวน 3750 ยโูร110 หรือการห้ามมิให้ผูเ้ยาวท่ี์มีอายตุ  ่ากว่า 16 ปี เขา้ไปในสถานจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโ์ดยไม่มีบิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีอายุเกินกว่า 18 ปี ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
ผูเ้ยาวติ์ดตามผูเ้ยาวเ์ขา้ไปดว้ยเป็นตน้  
 การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม (Publicité des boissons) 
 1) การโฆษณาในสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
  มาตรา L.3323-1 บญัญติัให้สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมทุกแห่ง (Les debits de boissons) 
ตอ้งจดัให้มีชั้นวางแสดงเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลท่ี์จ าหน่ายอยู่ในสถานท่ีแห่งนั้นดว้ย โดยบน
ชั้นวางแสดงเคร่ืองด่ืมดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองด่ืม 10 ขวด หรือท่ีบรรจุในภาชนะอย่าง
อ่ืน 10 ชนิดเป็นอย่างน้อย และในกรณีท่ีสถานท่ีจ าหน่ายนั้นมีการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมหลากหลาย
ชนิดบนชั้นวางนั้นจะตอ้งแสดงตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมแต่ละประเภทดงัต่อไปน้ีหน่ึงอยา่งเป็นอยา่งนอ้ย 
ไดแ้ก่ น ้ าผลไม ้น ้ าผกั เคร่ืองด่ืมน ้าผลไมท่ี้บรรจุก๊าซและไม่บรรจุก๊าซ 
 2) การโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นส่ือโฆษณา 
  มาตรา L.3323-2 บญัญติัหา้มการโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืม 

                                                            

 109 ประมวลกฎหมายสาธารณสุข. มาตรา L.3341-1 
 110 ประมวลกฎหมายสาธารณสุข. มาตรา L.3353-3 วรรคหน่ึง 
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แอลกอฮอลไ์ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น111 
โดยการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะกระท าไดเ้ฉพาะเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์
ผลิตและจ าหน่ายอยา่งถูกกฎหมายเฉพาะส่ือตามประเภทและลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ส่ือส่ิงพิมพ ์(Presse écrite) ยกเวน้กรณีท่ีส่ือส่ิงพิมพด์งักล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เยาวชนตามท่ีก าหนดในมาตรา 1 วรรคหน่ึง แห่งรัฐบญัญติัท่ี 49-956 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม ค.ศ.
1949 ว่าดว้ยส่ือสิงพิมพท่ี์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน (Les publications destinées á la jeunesse)112 
ส่ือส่ิงพิมพใ์นท่ีน้ีหมายความรวมถึงส่ือส่ิงพิมพร์ายวนั เช่น หนงัสือพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพท่ี์ออกตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น นิตยสารรายสปัดาห์หรือรายเดือนเป็นตน้  
 (2) ส่ือวิทยกุระจายเสียง (Radio-diffusion sonore) เฉพาะประเภทรายการ และช่วงเวลา
ตามท่ีก าหนดในรัฐกฤษฎีกาท่ีผา่นความเห็นชอบของสภาท่ีปรึกษาแห่งรัฐ โดยหลกัเกณฑเ์ร่ืองการ
ก าหนดช่วงเวลาส าหรับส่ือโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ทางส่ือ
วิทยกุระจายเสียงส าหรับเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลเ์กินกวา่ระดบั 1.2 ดีกรีนั้น มาตรา R.3323-
1 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุขบญัญติัให้กระท าไดเ้ฉพาะช่วงเวลาตามท่ีก าหนด ดงัน้ี วนัพุธ 
ระหวา่งเวลา 00.00 นาฬิกา ถึง 07.00 นาฬิกา113 ส่วนวนัอ่ืน ๆ ใหโ้ฆษณาไดร้ะยะเวลา 00.00 นาฬิกา 
ถึง 17.00 นาฬิกา 
 (3)  ส่ือในรูปของใบปลิวหรือแผน่โฆษณา (Affiche) ป้ายโฆษณา (Enseignes) แผน่พบั
หรือใบปลิวขนาดเล็ก (Affichette) หรือในรูปวตัถุใด ๆ (Objet) ภายในบริเวณสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ (Les lieux de vente á caractére spécialisé) ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในรัฐกฤษฎีกาท่ีผา่น
ความเห็นชอบของสภาท่ีปรึกษาแห่งรัฐ โดยขนาดของแผ่นป้ายโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ใน
บริเวณสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมีลกัษณะพิเศษนั้นจะตอ้งมีขนาดไม่เกิน 0.35 ตารางเมตร (มาตรา R.3323-
3 ประมวลกฎหมายสาธารณสุข)114 
 (4)  การส่งขอ้ความ (Envoie de messages) ใบแสดงสินคา้ (Circulaire commerciale) 
แคทตาล็อกหรือโบรชวัร์ ซ่ึงจดัท าโดยผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย หรือผูเ้ก็บรักษาสินคา้ โดย
การโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวจะตอ้งแสดงเง่ือนไขในการจ าหน่ายและจะระบุเน้ือหา

                                                            
111 จุมพล  ศรีจงศิริกลุ, เพ่ิงอ้าง, น.4. 
112 บรรเจิด  สิงคเนติ และคณะ, (2547), เพ่ิงอ้าง,  น. 12. 

 113 เน่ืองจากในประเทศฝร่ังเศส ทุกวนัพุธ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมธัยมตน้จะมี
การเรียนการสอนเฉพาะคร่ึงวนัเชา้ ซ่ึงถือเป็นวนัท่ีเด็กและเยาวชนมีเวลาในการพกัผอ่นและท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน 
ซ่ึงอาจอยูน่อกเหนือจากการดูแลของผูป้กครองและครู. 

114 จุมพล  ศรีจงศิริกลุ, เพ่ิงอ้าง, น.5. 
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รายละเอียดไดเ้ฉพาะตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา L.3323-4 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุข 
ไดแ้ก่ ปริมาณแอลกอฮอล ์แหล่งก าเนิด ช่ือเฉพาะ ส่วนผสม ช่ือและท่ีอยู่ของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้หรือผู ้
จ  าหน่าย วิธีการผลิต เง่ือนไขในการจ าหน่าย วิธีการบริโภค เคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี
ยงัอาจระบุขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งผลิต แหล่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ 
เช่น กล่ินและรส 
 (5)  การโฆษณาบนยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยจะระบุได้
เฉพาะช่ือของผลิตภณัฑ ์ช่ือและท่ีอยูข่องผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้หรือผูจ้  าหน่าย เท่านั้น โดยหา้มระบุขอ้ความ
หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ทั้งส้ิน 
 (6)  การโฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์ภายในบริเวณสถานท่ีจดังานแสดงสินค้าหรือ
งานประเพณี (Fètes et foires traditionnelles) เฉพาะส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของท้องถ่ิน 
(Boissons alcooliques locales) และเฉพาะภายในสถานท่ีนั้นเท่านั้น ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด
ในรัฐกฤษฎีกา 
 (7)  การประชาสัมพนัธ์หรือแนะน าขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต การเก็บรักษาและศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัไวน์ภายในบริเวณพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมประวติัความเป็นมาของเคร่ืองด่ืมไวน์ประจ า
ทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยั สมาคมทางศาสนา (คริสต)์ หรือสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอน
เก่ียวกบัไวน์เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การชิมไวน์ตามประเพณี ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดใน
รัฐกฤษฎีกา    
 (8)  การใหว้ตัถุส่ิงของซ่ึงระบุช่ือหรือเคร่ืองหมายการคา้ของเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอลไ์ม่ว่าจะคิดมูลค่าหรือไม่ ท่ีผูผ้ลิตเสนอให้เม่ือมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อ
วตัถุประสงคใ์นการขายตรง (Vente directe) แก่ผูบ้ริโภคหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือเม่ือมีการเขา้เยี่ยม
ชมสถานท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมนั้น (Visite touristiques des lieux de fabrication) 
 (9)  หา้มมิใหโ้ฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ือ 
ทางอินเทอร์เน็ต (Communications en ligne) ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอยา่งเดด็ขาดและรวมถึง
กรณีท่ีสมาคมหรือองคก์รดา้นกีฬาเป็นผูจ้ดัท าส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นดว้ย 
  มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสาธารณรัฐฝร่ังเศส นั้นถือว่ามี
ความเขม้งวดและเคร่งครัดเป็นอยา่งมาก โดยกฎหมายห้ามการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ยกเวน้ในกรณีท่ีมีบทบญัญติัของกฎหมายก าหนดใหด้ าเนินการไดเ้ท่านั้น 
ซ่ึงส่ือโฆษณาท่ีกฎหมายยกเวน้ส่วนใหญ่จะเป็นส่ือประเภทและลกัษณะท่ีมีการจ ากดัการเขา้ถึง 
นอกจากน้ีการท่ีประเทศฝร่ังเศสก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลไ์วค่้อนขา้งละเอียดและชดัเจนโดยเฉพาะเน้ือหาและรายละเอียดท่ีกฎหมายอนุญาตให้

DPU



117 
 

ใชเ้พื่อการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้น ยอ่มส่งผลใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมาย
ของประเทศฝร่ังเศสมีประสิทธิภาพและช่วยลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดใ้นช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา 
 จากเน้ือหาในส่วนบทท่ี 3 น้ี ผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายของแต่ละประเทศ
ท่ีน ามาควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงจะพบวา่ทั้งในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีต
ประเพณีและประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร ต่างมีการออกมาตรการในการควบคุม
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ั้งส้ิน ทั้งน้ีมาตรการของแต่ละประเทศนั้นย่อมมีความแตกต่าง
กันไป ข้ึนอยู่กับสังคมและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ บางประเทศได้มีห้ามท าการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ย่างเด็ดขาด จ ากดัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ือท่ีผูเ้ยาวส์ามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย และกระทัง่มีหน่วยงานเขา้มาตรวจสอบหรือก ากบัดูแลส่ือโฆษณาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ทั้งน้ีมาตรการทางกฎหมายท่ีออกมาควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของแต่ละประเทศก็เพื่อตอ้งการไม่ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจผูบ้ริโภคให้กลายเป็นนกัด่ืมหนา้ใหม่ 
และเป็นการลดอตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากการลดแรงจูงใจในการด่ืมของผูท่ี้บริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยูแ่ลว้ 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ปัญหามาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
  

 ในปัจจุบนัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดมี้การพฒันาไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
เทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาไปจากอดีต ประกอบกบัการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคท่ีสามารถ
เขา้ถึงส่ือต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน ท าให้การคุกคามของส่ือโฆษณามีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  ผูบ้ริโภคท่ีไม่
ตระหนักและระมดัระวงัในการรับส่ือหรือไม่มีสติในการไตร่ตรองย่อมถูกส่ือโฆษณาแทรกแซง
ความคิดความเช่ือไดง่้าย นอกจากนั้นผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์งัไดอ้าศยัช่องว่างของ
กฎหมายท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พื่อสร้างแรงจูงใจ ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลก์นัมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชนสามารถเขา้ถึงส่ือโฆษณาต่าง ๆ ไดง่้าย
โดยเฉพาะส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตของผูบ้ริโภคอย่างมากในสังคมปัจจุบนั ท าให้
ผูป้ระกอบการหันมาให้ความสนใจกับการโฆษณาในส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน ทั้ งน้ีเพราะการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นใชต้น้ทุนต ่าแต่กลบัสามารถให้ผลตอบรับท่ีสูง 
โดยมีการน าบุคคลท่ีมีอิทธิพลหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจได ้มาท าการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดงันั้นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จึงควรมีการแกไ้ขเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 
4.1  ปัญหาเกีย่วกบัมาตรการในการตรวจสอบการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 ปัจจุบนัโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของคนใน
สงัคมเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริโภคลว้นตกอยูภ่ายใตก้ารโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่หนงัสือพิมพ ์วิทย ุ
โทรทศัน์ แผน่ป้าย และอ่ืน ๆ ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีมีขอ้ความหรือค าพูดหรือการแสดงดว้ยการชกัจูง ถา้การ
โฆษณาไม่เกินความเป็นจริง มีความเป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค ก็นับว่าเป็นประโยชน์ เพราะจะเป็น
ขอ้มูลให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และสามารถตดัสินใจเลือกสินคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ถา้ส่ือโฆษณา
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เหล่านั้นมีขอ้ความท่ีสร้างแรงจูงใจท่ีเกินจริง หรือสนับสนุนไปในทางค่านิยมท่ีผิด ๆ ก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายได ้
 ในอดีตไดมี้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบโฆษณาคือคณะกรรมการบริหาร
วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์เป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2518 มีหนา้ท่ีในการควบคุมการ
ด าเนินงานของสถานีโทรทศัน์ ซ่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบเน้ือหารายการต่าง ๆ ช่วงเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ มีปัญหาเร่ืองการปกปิดบิดเบือนข่าวสารทางส่ือวิทยุโทรทศัน์ หลงัจากรัฐบาลนาย
อานนัท ์ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์แห่งชาติ หรือ กกช. ข้ึนมาแทนและยกเลิกการตรวจพิจารณาเน้ือหารายการ โดยให้ 
คณะกรรมการของสถานีวิทยุและโทรทศัน์แต่ละช่องพิจารณากนัเอง ปัจจุบนัการตรวจพิจารณา
เน้ือหารายการแยกออกดงัน้ี 
 1. กรณีเป็นรายการทัว่ ๆ ไป เช่น ละคร เกมโชวใ์หก้รรมการแต่ละสถานี เป็นคนตรวจ
พิจารณากนัเองในการตรวจสอบ 
 2. กรณีเป็นสปอตโฆษณาใหส่้งมาใหค้ณะกรรมการรวมท่ีแต่ละช่อง ส่งตวัแทนของแต่
ละช่องมาพิจารณาร่วมกนั 
 3. กรณีเป็นโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบั อาหารและยา ตอ้งส่งไปใหค้ณะกรรมการอาหารและ
ยาตรวจพิจารณาและอนุญาตก่อน115 
 สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากการแพร่หลายของปริมาณข่าวสาร
ความรู้ รวมถึงความทนัสมยัและความรวดเร็วของการพฒันาเทคโนโลย ีน าความเจริญไปพร้อมกบั
ความเปล่ียนแปลงของสังคม และเพื่อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภครัฐจึงมีการออกมาตรการต่างๆ 
ออกมาคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณาโดยไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมายต่าง ๆ ดงัน้ี 
 พระราชบญัญติัยา พ.ศ.2510 มาตรา 88 ทวิ ไดบ้ญัญติัไวว้า่ การโฆษณาขายยาทาง
วิทยกุระจายเสียงเคร่ืองขยายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์หรือทางส่ิงพิมพ ์
จะตอ้ง 
 (1)  ไดอ้นุมติัขอ้ความ  เสียง หรือภาพท่ีใชใ้นการโฆษณาจากผูอ้นุญาต 
 (2)  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีผูอ้นุญาตก าหนด 
 จากบทบญัญัติน้ีจะเห็นว่าการท่ีจะท าการโฆษณาเพื่อขายยานั้ น จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากผูอ้นุญาตเสียก่อน เน่ืองจากยามีส่วนประกอบของสารเคมีท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค หากบริโภคโดยขาดผูท่ี้มีความรู้เฉพาะทางเป็นผูส้ั่งยาให้และไดรั้บขอ้มูลการบริโภคจาก
                                                            

 115 “กบว. ...ถูกยบุไปตั้งแต่ปี2535,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559, 
จาก://www.oknation.net/blog/THAMRONG/2011/05/22/entry-1 
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โฆษณาเพียงอยา่งเดียว อาจท าใหบ้ริโภคในจ านวนท่ีมากเกินไปเป็นเหตุท าใหส่้งผลกระทบต่อชีวิต
หรือสุขภาพอนามยัของตวัผูบ้ริโภคเอง ดงันั้นเพื่อเป็นการกลัน่กรองตรวจสอบโฆษณาว่าผูบ้ริโภค
จะไดรั้บส่ือโฆษณาท่ีถูกตอ้งหรือไม่ จึงควรมีการตรวจสอบว่ายาท่ีท าการโฆษณานั้นเม่ือบริโภค
ตามโฆษณาจะมีผลขา้งเคียงหรือไม่ หรือเป็นยาประเภทท่ีห้ามโฆษณาตามมาตรา 77 ซ่ึงบญัญติัไว้
ว่า ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณายา
วา่สามารถใชบ้ าบดั บรรเทา รักษา ป้องกนัโรคหรืออาการของโรคนั้นได ้
 จะเห็นไดว้่ายานั้นถือว่าเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั การท่ีผูบ้ริโภคจะบริโภคนั้นควรจะ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ ดงันั้นการท่ีจะโฆษณาผลิตภณัฑ์ยา จึงตอ้งไดรั้บการอนุญาต
เสียก่อน 
 พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ไดบ้ญัญติัไวว้่า ผูใ้ดประสงคจ์ะโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ทางฉายภาพ 
ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ ์หรือส่ิงพิมพอ่ื์น หรือดว้ยวิธีอ่ืนในเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 
ตอ้งน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือขอ้ความท่ีจะโฆษณาดงักล่าวนั้นให้ผูอ้นุญาตตรวจพิจารณาก่อน 
เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะโฆษณาได ้
 จากบทบญัญติัน้ีจะเห็นว่าการท่ีจะท าการโฆษณา จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต
ตรวจพิจารณาก่อนจึงจะสามารถโฆษณาได ้เน่ืองจากกระบวกการผลิตอาหารในปัจจุบนัไดพ้ฒันา
ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงส่วนผสมอาหารท่ีสร้างมาเพื่อปรุงแต่งทดแทน ท าให้ผูบ้ริโภคไม่อาจจะ
ทราบถึงกระบวนการผลิต คุณประโยชน์รวมถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดผลขา้งเคียงข้ึนได ้ถา้ปล่อยให้
ผูผ้ลิตท าการโฆษณาอยา่งอิสระกจ็ะท าใหผู้บ้ริโภคบริโภคโดยไม่ค านึงถึงผลท่ีจะตามมา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในปัจจุบนัท่ีมีการโฆษณาอยา่งแพร่หลาย เช่น การโฆษณายาลดความอว้น หรือยาท าใหผ้ิว
ขาวท่ีไม่ไดผ้่านกระบวนการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ซ่ึงหากปล่อยให้ผูผ้ลิตหรือผูค้า้ท าการ
โฆษณาอยา่งอิสระ ผลท่ีจะตามมานั้นยอ่มเป็นผลเสียต่อผูบ้ริโภคอยา่งแน่นอน  
 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29 วรรคหน่ึงบญัญติัว่า ผูป้ระกอบ
ธุรกิจผูใ้ดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ผู ้
ประกอบธุรกิจผูน้ั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นเร่ืองนั้นก่อน
ท าการโฆษณาได ้ในกรณีน้ีคณะกรรมการวา่ดว้ยโฆษณาจะตอ้งใหค้วามเห็นและแจง้ใหผู้ข้อทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยการโฆษณาไดรั้บค าขอ ถา้ไม่แจง้ภายในก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่คณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่ากระบวนการตรวจสอบโฆษณาน้ี ไม่ใช่เป็นการท่ี
กฎหมายบงัคบั แต่เป็นสิทธิผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสงสัยวา่การโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าผนืกฎหมาย
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หรือไม่นั้น มีสิทธิท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณาพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองนั้นก่อน
ท าการโฆษณาได ้เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าการโฆษณาไดอ้ย่างไม่ตอ้งเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย ถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบไม่ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บส่ือขอ้มูลท่ีผดิ ๆ หรือชกั
จูงให้บริโภคสินคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตวัผูบ้ริโภคเอง  จากมาตรการการตรวจสอบ
โฆษณาตามพระราชบญัญติัต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ลว้นไดอ้อกมาเพื่อตอ้งการท่ีจะคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติั
มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่ในบทบัญญติั   
มาตรา 32 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเดียวท่ีมีเน้ือหาในการควบคุมการโฆษณากลบัไม่ไดบ้ญัญติัเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัการตรวจสอบการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ว ้ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบัใหย้ื่นตรวจสอบ
หรือให้สิทธ์ิผูป้ระกอบการยื่นตรวจสอบโฆษณาก่อนออกเผยแพร่สู่ผูบ้ริโภค   ท าให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถท าการเผยแพร่ส่ือโฆษณาโดยท่ีไม่ตอ้งผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบใด ๆ 
 เม่ือพิจารณาถึงมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสหราช
อาณาจกัร ท่ีมีการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยท่ีผูป้ระสงคจ์ะท าการโฆษณาไม่ว่า
การโฆษณาท่ีกระท าโดยการกระจายเสียงทางวิทยุและทางโทรทศัน์หรือส่ืออ่ืนก็ตาม ผูโ้ฆษณา
จะต้องขอรับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเรียกว่า Office of Communications หรือ Ofcom ซ่ึงเป็น
หน่วยงานอิสระท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการส่ือโทรคมนาคมและส่ือในสหราชอาณาจกัร มี
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย (Communications Act 2003) โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการก ากับดูแลกิจการในอุตสาหกรรมส่ือสาร
โทรคมนาคมรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการอนุญาตในการใหสิ้ทธิประกอบกิจการ ออกนโยบาย 
กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจดัการและควบคุมอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมของ สหราช
อาณาจกัร และยงัมีบทบาทในดา้นการสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัอยา่งเป็นเสรีธรรม โดยปกป้อง
สิทธิของผูบ้ริโภคในทุก ๆ ดา้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัประเทศไทยแลว้จะพบว่า หน่วยงาน 
Ofcom จะเทียบไดก้บั ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเรียกว่า กสทช. ซ่ึงหน่วยงานน้ีไม่ได้มีหน้าท่ีควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่อย่างใด แต่ประเทศไทยไดมี้การจดัตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะ 
 ดงันั้นซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ หากน ามาตรการของในสหราชอาณาจกัรดงักล่าว มาบงัคบัใชก้บั
ประเทศไทย โดยออกมาตรการทางกฎหมายบงัคบัใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กราย 
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จะตอ้งน าโฆษณาของตนให้คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์รวจสอบก่อนน าโฆษณา
ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกนัมิให้มีการโฆษณาโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ
ยงัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีตน้เหตุ ดีกว่าการท่ีปล่อยให้ผูบ้ริโภคไดรั้บส่ือโฆษณานั้นแลว้มา
บงัคบัเอาผิดกบัผูโ้ฆษณาทีหลงัซ่ึงเป็นการแกไ้ขท่ีปลายเหตุ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บส่ือโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แรงจูงใจในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคยอ่มเกิดข้ึนแลว้ แมจ้ะ
ลงโทษผูโ้ฆษณาแต่ผูบ้ริโภคท่ีรับส่ือโฆษณานั้นอยูดี่ จึงควรมีมาตรการเชิงป้องกนัโดยมีมาตรการ
ตรวจสอบโฆษณา ก่อนท าการอนุญาตให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออกเผยแพร่
โฆษณานั้นได ้ 
 
4.2  ปัญหาเกีย่วกบัมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
 สืบเน่ืองมาจากสังคมไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็วท าใหก้ฎหมายท่ีบญัญติัไวเ้ป็นเวลานาน
ไม่เท่าทนัต่อสังคมปัจจุบนั โดยกระแสการใชง้านโซเชียลเน็ตเวิร์คในสงัคมประเทศไทยเร่ิมมีอตัรา
การ เ ติบโต ท่ี สูง ข้ึน เ ร่ือย  ๆ  ไ ม่ว่ าจะ เ ป็น เฟซบุ๊ค  (Facebook)  ทวิต เตอ ร์  (Twitter)  ยู ทูบ 
(youtube) รวมทั้งการใชง้านสมาร์ทโฟนนั้นยอ่มมีผลกระทบโดยตรงต่อการใชชี้วิตประจ าวนัมาก
ข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นเดก็จนถึงผูใ้หญ่นั้นมกัจะมีสมาร์ทโฟน
ท่ีพกพาสะดวกและง่ายต่อการใชง้านไม่ว่าจะเป็นการท าธุรการใด ๆ ก็ตามก็สามารถท าผา่นสมาร์
โฟนได ้แทบจะกล่าวไดว้่าโทรศพัทมื์อถือนั้นเป็นปัจจยัท่ีห้าในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไปแลว้ 
นอกจากนั้นแลว้หลายองคก์รไม่วา่จะขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเลก็ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็
เร่ิมหันมาใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร รวมทั้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
องคก์รหรือหน่วยงานผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คอยา่งแพร่หลาย โดยท่ีขณะน้ีเร่ิมมีการปรับตวัมากยิง่ข้ึน 
และมีแนวโนม้ว่าจะเป็นมีอตัราการเติบโตท่ีขยายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการใชง้านดงักล่าวน้ี
นอกจากจะลดตน้ทุนในการโฆษณาแลว้ยงัเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชนไดอ้ยา่งวง
กวา้ง116 ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หันมาโฆษณาทางส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน
เช่นเดียวกนั  
 เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ืออินเทอร์เน็ตไดง่้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริโภคยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูเ้ยาว์ซ่ึงยงัขาดวิจารณญาณในการรับส่ือ เม่ือไดรั้บส่ือ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์าจท าให้ขาดการยั้งคิดท าให้รับค่านิยมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

                                                            
116  พชัรพล  นอ้ยเมืองคุณ, “กระแสและความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ของโซเช่ียวเน็ตเวร์ิคในปัจจุบนั,”  

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559, จาก http://patcharapol011.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
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เขา้มาได้ง่าย ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงมาตรการท่ีจะควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นไม่ไดมี้การบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ มีเพียง
มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
การแสดงภาพลกัษณ์เพื่อประกอบโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2553 โดย
ใน ขอ้ 4 การแสดงภาพสัญลกัษณ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือภาพสัญลกัษณ์ของ บริษทัผูผ้ลิต
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามขอ้  2  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑส์ าหรับส่ือแต่ละประเภท  ดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีใชส่ื้อทางกิจการโทรทศัน์  การฉายภาพ  ภาพยนตร์  วีดิทศัน์   
การแสดงภาพโดยผ่าน เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือส่ืออ่ืนใดในท านองเดียวกัน  ภาพ
สัญลกัษณ์ตอ้งมีขนาดไม่เกินร้อยละห้า ของพื้นท่ีโฆษณาทั้งหมดและใชเ้วลาแสดงภาพสัญลกัษณ์
ไม่เกินร้อยละห้าของเวลาโฆษณาทั้งหมด   แต่ตอ้งไมเกินสองวินาที  โดยให้โฆษณาไดต้ั้งแต่เวลา  
22.00  นาฬิกา  ถึง  05.00  นาฬิกา  และให ้แสดงภาพสญัลกัษณ์ดงักล่าวเฉพาะในตอนทา้ยของการ
โฆษณาเท่านั้น  
 แต่จะเห็นไดว้่าการโฆษณาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์ั้นไดมี้การโฆษณาอย่างโจ่งแจง้โดยไม่ค านึงถึงช่วงเวลา    พร้อมทั้งยงัไม่มีค  าเตือน
ต่าง ๆ อีกดว้ย การท่ีปล่อยให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กระท าการเช่นน้ี ย่อมส่งผล
กระทบต่อผูบ้ริโภคอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชน ท าให้เยาวชนท่ีไดรั้บส่ือ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเกิดความอยากรู้อยากลองจนอาจท าให้เยาวชนเหล่านั้นกลายเป็น
ผูบ้ริโภคหนา้ใหม่ โดยผูเ้ขียนจะเสนอขอ้มูลการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของประชากรไทยดงัน้ี 
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ภาพที ่4.1  ตวัอยา่งสถิติการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของคนไทย 
 

ที่มา:  We Are Social's comprehensive new Digital in 2016 report presents internet 
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ภาพที ่4.2  ตวัอยา่งสถิติการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตของคนไทย 
 

ที่มา:  We Are Social's comprehensive new Digital in 2016 report presents internet 
  

 จากภาพจะเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเป็นส่ือโซเชียล ท่ีคนไทยใชม้ากท่ีสุดคือ Facebook 
รองลงมาคือ LINE โดยจะสงัเกตไดว้า่ช่วงอายขุองคนไทยท่ีใช ้Facebook ช่วงอาย ุ13 – 19  ปี มีผูใ้ช้
มากถึงจ านวน 23% ซ่ึงตอ้งถือวา่ผูบ้ริโภคในจ านวนน้ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
 ผูว้ิจยัเห็นว่าการท่ีจะจ ากดัเวลาในการโฆษณาผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการยากท่ีจะ
ท าได ้และหากลองพิจารณาถึงมาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสหราช
อาณาจกัร ตามท่ี The CAP Code ขอ้ 18.15. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑข์องการควบคุมการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วว้่า การส่ือการตลาดจะตอ้งไม่มุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุต  ่ากว่า 18 ปี ผ่านทางเลือกของส่ือท่ีน ามาใช้และไม่ควรใช้ส่ือใด ๆ ในการประชาสัมพนัธ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ถา้หากกลุ่มผูช้มมากกว่าร้อยละ 25 ของส่ือนั้น ๆ หรือแมแ้ต่ มาตรา L.3323-2 
แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุขของสาธารณรัฐฝร่ังเศสก็มีบทบญัญติัว่า ห้ามมิให้โฆษณาหรือ
การประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนส่ือทางอินเทอร์เน็ต (Communications en ligne) ท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอย่างเด็ดขาด ซ่ึงเม่ือพิจารณาผูใ้ช้ส่ืออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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เฟซบุ๊ค (Facebook) ซ่ึงมีผูใ้ชเ้ป็นผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะเสียส่วนมาก จึงเห็นสมควรให้มีการห้าม
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตเหล่าน้ี 
 ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่ เน่ืองจากประเทศไทยไม่ไดมี้มาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจอาศัย
ช่องว่างจากการท่ีมาตรการในการควบคุมยงัควบคุมไม่ถึง ท าการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ี
ตอ้งการไม่ใหผู้บ้ริโภคโดยเฉพาะผูเ้ยาวเ์กิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงจากการศึกษา
ผูว้ิจยัหากมีการน ามาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาควบคุมโดยเพิ่มบทบญัญติัหา้ม
มิใหโ้ฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ือทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปีอย่างเด็ดขาด จะท าให้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
4.3  ปัญหาเกีย่วกบัช่องว่างของพระราชบญัญตัิควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในการ
ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
 ในการบงัคบัใชม้าตรการการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องไทย จะเห็น
ได้ว่ามาตรการท่ีบังคับใช้ตามบทบัญญัติมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ไม่ไดเ้ป็นมาตรการท่ีห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งเด็ดขาดเพราะ
ได้มีการบัญญัติขอ้ยกเวน้ไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบญัญัติท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ตามวรรคสามท่ีว่า
บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดนอกอาณาจกัรให้
สามารถท าการโฆษณาได ้เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่าวรรคสามน้ี เป็นการยกเวน้ขอ้ห้ามการ
กระท าอนัเป็นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวรรคหน่ึงท่ีเป็นการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโ์ดยเด็ดขาดและวรรคสองท่ีเป็นการห้ามท่ีมีขอ้ยกเวน้ส าหรับกรณีผูผ้ลิต ถา้หากการ
โฆษณานั้นเป็นการโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากต่างประเทศ 
 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมกัจะใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเป็นตวักลางในการรับส่งขอ้มูลต่าง ๆ ส่วน
หน่ึงก็มาจากการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเขา้มาอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจ าวนัของ
ตวัผูบ้ริโภคเอง จึงท าให้ส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงง่ายท่ีสุด ผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์ย็อ่มท่ีจะท าการโฆษณาผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตเพราะเป็นการโฆษณาท่ีมีตน้ทุน
ต ่า แต่ไดผ้ลตอบรับสูง เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ืออินเทอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา ผูเ้ขียนจึงขอ
ยกตวัอยา่งการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตดงัภาพต่อไปน้ี  
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ภาพที ่4.3  ตวัอยา่งการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 

ที่มา: https://www.facebook.com/werleo/?fref=ts ,  
         https://www.facebook.com/Changworld/?fref=ts , 
         https://www.facebook.com/tigerbeerthailand/?fref=ts , 
         https://www.facebook.com/heinekenth.official/?fref=ts  
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ภาพที ่4.4  ตวัอยา่งการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
 

ที่มา: https://www.facebook.com/100PIPERSthailand/?fref=ts    
  

 จากภาพจะเห็นว่าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ี เป็นการโฆษณาผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตโดยตวัผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูท่ี้ท าการโฆษณาเองหรือมีตวัแทนของผูป้ระกอบธุรกิจ
เป็นผูจ้ ัดการในการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเหลา้หรือเบียร์ และส่ือ
อินเทอร์เน็ตน้ีเองท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว เพราะในชีวิตประจ าวนัของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่แลว้ลว้นใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนัแทบทั้งส้ิน โดยการโฆษณาน้ีเป็น
การโฆษณาท่ีฝ่าฝืนกฎหมายทั้ง ๆ ท่ีตวับทกฎหมายก็ไดบ้ญัญติัห้ามไวอ้ยา่งชดัเจนว่าห้ามมิให้การ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หป้รากฏในรูปแบบ ลกัษณะ หรือภาพใด ๆ ท่ีสามารถส่ือใหเ้ห็นหรือ
ท าให้เขา้ใจไดว้่าเป็นภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือภาพบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
นอกจากนั้ นเม่ือดูจากภาพประกอบแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏขอ้ความค าเตือนตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ต่อยา่งใด 
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ภาพที ่4.5  ตวัอยา่งการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

 
ที่มา:  https://www.facebook.com/bestbeer2112/?fref=ts  
 
 นอกจากผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เองแลว้ ก็ยงัมีผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายมาท าการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย  เพราะการคา้ในปัจจุบันนั้ นนิยมโฆษณาสินคา้ผ่านทางส่ือ
อินเทอร์เน็ตท าให้มีการโฆษณาสินคา้ทางส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นหลกั รวมทั้งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ดว้ยเช่นกนั 
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 ประเด็นปัญหาน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากบทบัญญัติมาตรา 32 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 
บทบญัญติัในวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดนอกราชอาณาจกัร 
หมายความว่าการโฆษณาจากนอกราชอาณาจกัรไดย้กเวน้ไม่ผิดตามบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง สาเหตุท่ีกฎหมายให้ขอ้ยกเวน้ไวเ้พราะในความเป็นจริงรายการท่ีถ่ายทอดสดจาก
ต่างประเทศนั้นหากมีการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร่์วมอยู่ดว้ยเป็นการยากท่ีจะท าการตดัต่อ
หรือสามารถท าการเซนเซอร์ไดใ้นขณะด าเนินการถ่ายทอดสดนั้น เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดจาก
เหตุการณ์จริงในเวลาท่ีก าลงัเกิดเหตุการณ์นั้นอยู่และไม่ได้มีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการเฉพาะ กฎหมายจึงใหก้ารยกเวน้ไว ้ 
 แต่ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปัจจุบนัอาศยัช่องว่างของมาตรา 32 วรรค
สามน้ีท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เพียงตวัผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าการโพสตโ์ฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค 
จากต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือท าการตรวจสอบรหัสตัวเลขของส่ือนั้ น (IP Address)117 จะพบว่ามี
แหล่งท่ีมาการโพสต์ขอ้ความโฆษณามาจากต่างประเทศจึงท าให้ไดรั้บการยกเวน้ตามวรรคสาม    
ทั้ ง ๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีท าการโฆษณานั้นมีเจตนาตอ้งการจะโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเพิ่มยอดขายในราชอาณาจกัร 
 จากการศึกษาในแง่ประวติัศาสตร์กฎหมายกล่าวคือก่อนจะมีพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ออกมาบงัคบัใช้นั้น ไดมี้ร่างพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์มาตรา 31 โดยมีเน้ือหาวา่  
 หา้มมิใหผู้ใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์ 
 (1) ในส่ิงพิมพ์ เทป หรือวสัดุโทรทัศน์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายโฆษณา หรือส่ิงอ่ืนในท่ีใชเ้ป็นการโฆษณาไดต้ามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

                                                            

 117 IP Address ยอ่มาจากค าเต็มว่า Internet Protocal Address คือหมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่
ละเคร่ืองในระบบเครือข่ายท่ีใชโ้ปรโตคอลแบบ TCP/IP ถา้เปรียบเทียบก็คือบา้นเลขท่ีของเรานัน่เอง ในระบบ
เครือข่าย จ าเป็นจะตอ้งมีหมายเลข IP ก าหนดไวใ้ห้กบัคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ IP ทั้งน้ีเวลามี
การโอนยา้ยขอ้มูล หรือสั่งงานใดๆ จะสามารถทราบต าแหน่งของเคร่ืองท่ีเราตอ้งการส่งขอ้มูลไป จะไดไ้ม่
ผิดพลาดเวลาส่งขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยตวัเลข 4 ชุด มีเคร่ืองหมายจุดขั้นระหว่างชุด  เช่น 192.168.100.1 หรือ 
172.16.10.1  เป็นตน้  โดยหมายเลข IP Address ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะมีค่าไม่ซ ้ ากนั 
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 (2) ในโรงมหรสพ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด การแข่งขนั การใหบ้ริการ 
การใชบุ้คคลหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงคใ์ห้สาธารณชนเขา้ใจว่าเป็นช่ือ
หรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงมิให้ใช่บังคบักับการโฆษณาท่ีปรากฏในการถ่ายทอดสด
รายการจากต่างประเทศทางวิทยุโทรทศัน์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ในส่ิงพิมพซ่ึ์งจดัพิมพน์อกราชอาณาจกัรโดยมิไดมี้วตัถุประสงคใ์ห้น าเขา้มาขายใน
ราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ 
 จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ีจะมีการบัญญัติ
ข้อยกเว้นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั แตกต่างกนัตรงท่ีมีองคป์ระกอบการยกเวน้เพิ่ม
ข้ึนมาอีกหน่ึงองค์ประกอบ กล่าวคือนอกจากโฆษณานั้ นจะต้องมีแหล่งก า เนิดจากนอก
ราชอาณาจกัรแลว้ ยงัตอ้งไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะน าสินคา้นั้นมาขายในราชอาณาจกัรดว้ย หากมีการ
น าองคป์ระกอบขอ้ยกเวน้น้ีมีเพิ่มในบทบญัญติัมาตรา 32 วรรคสาม ก็จะท าใหช่้องว่างทางกฎหมาย
ท่ีผู ้ประกอบธุรกิจใช้อยู่นั้ นหายไปเพราะผู ้ประกอบธุรกิจแม้จะท าการโฆษณาจากนอก
ราชอาณาจักรแต่ผู ้ประกอบธุรกิจประสงค์ท่ีจะท าการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดการจ าหน่ายใน
ราชอาณาจกัรยอ่มไม่ไดรั้บขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายเพราะขาดองคป์ระกอบขอ้ยกเวน้ท่ีสอง 
 ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจกระท าการเช่นน้ีเพื่อเป็นการอาศยัช่องวา่งทาง
กฎหมายท่ีจะท าใหส้ามารถโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคมาด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ของตนอย่างเต็มท่ี ทั้ง ๆ ท่ีการกระท านั้นมีเจตนาฝ่าฝืนบทบญัญติัโดยตรงแต่อาศยั
ช่องว่างของมาตรา 32 วรรคสามนั้นมากระท าความผิด จึงควรมีการแกไ้ขปรับปรุงโดยการน าร่าง
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดมี้การบญัญติัครอบคลุมช่องว่างของการโฆษณาท่ี
มีแหล่งท่ีมาจากต่างประเทศมาพิจารณาประกอบ โดยการเพิ่มค าว่า เวน้แต่การโฆษณานั้ นมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะน ามาจ าหน่ายในราชอาณาจกัร ตามบทบญัญติัมาตรา 31 วรรคสอง แห่งร่าง
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มาเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบในการยกเวน้การโฆษณา
ท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติั วรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เพื่ออุดช่องว่างท่ีผูป้ระกอบธุรกิจอาศัยท าการโฆษณาท่ีฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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4.4  ปัญหาเกีย่วกบับทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 
 เม่ือพิจารณามาตรการในการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา  43 โดยในวรรคแรกระบุไวว้่า 
ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ กล่าวคืออตัราโทษน้ีไดมี้การบงัคบัใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนมาถึงปัจจุบนั ใชส้ าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืน
มาตรา 32 ทุกคน โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าบุคคลท่ีกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญติันั้ นจะเป็นผู ้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือเป็นบุคคลมีช่ือเสียง หรือบุคคลอ่ืนใดนอกจากน้ี ส่วนใน
วรรคสองไดร้ะบุไวว้่า นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้   ในวรรคสองยงับญัญติัไวว่า
ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินห้าหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  
 เม่ือพิจารณาดูโทษตามมาตรา 43 แลว้ผูเ้ขียนเห็นว่าอตัราโทษส าหรับการฝ่าฝืนการ
โฆษณาน้ีย ังอยู่ในอัตราท่ีน้อยเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์เน่ืองจากปัจจุบนัการลงทุนในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตใช้
ตน้ทุนในการโฆษณาน้อย แต่ไดก้ระแสตอบรับท่ีสูง ต่างกบัในอดีตท่ีการโฆษณาแต่ละคร้ังทาง
โทรทัศน์เพื่อให้ผูบ้ริโภคจ านวนมากได้รับส่ือโฆษณานั้ น ซ่ึงตัวผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์ะตอ้งซ้ือช่วงเวลาโฆษณาโดยใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ดงันั้นเม่ือตน้ทุนในการโฆษณา
ต ่าลงย่อมท าให้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถโฆษณามากข้ึน และในการ
โฆษณาแต่ละคร้ังก็สามารถกระตุน้ยอดขายได้ถึงแมว้่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ผลตอบรับ
รายไดข้องยอดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากการโฆษณาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นไดเ้กินกว่า
โทษท่ีกฎหมายก าหนดหลายเท่าย่อมท าให้โทษตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ขาดความน่าเกรงขาม 
ผูก้ระท าผิดไม่เกรงกลวับทลงโทษท่ีจะไดรั้บ ประกอบเขา้กบัระยะเวลาการเปล่ียนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจและยงัรวมถึงค่าของเงินในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าเม่ือส่ิงเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไป
กฎหมายก็ควรท่ีจะมีการแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมพร้อมทั้งให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั จึงควรมีการแกไ้ขอตัราโทษโดยใหมี้การแบ่งโทษปรับระหว่างบุคลธรรมดาท่ี
การะท าการโฆษณาฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 32  กบัผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ฝ่าฝืน
บทบญัญติัมาตรา 32 โดยผูป้ระกอบธุรกิจท่ีท าการโฆษณาฝ่าฝืนมาตรา 32 นอกจากจะตอ้งแกไ้ขให้
ไดรั้บโทษปรับในอตัราท่ีสูงแลว้ ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษโดยการพกัใบอนุญาต 
หรือหากผูป้ระกอบธุรกิจกระท าความผิดซ ้ าก็ให้ลงโทษโดยการเพิกถอนใบอนุญาต แลว้แต่กรณีท่ี
จะก าหนดลงไปในรายละเอียดในการกระท าความผิด เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องปรามไม่ให้
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ผูเ้สียหายกลา้ท่ีจะกระท าการโฆษณาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ส่วนโทษส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีฝ่า
ฝืนมาตรา 32 นั้นผูว้ิจยัเห็นวา่อตัราโทษเดิมนั้นมีความเหมาะสมอยูแ่ลว้  
 ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงขอเสนอว่า ให้มีการแก้ไขมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยให้แบ่งโทษระหว่างบุคคลธรรมดากบัผูป้ระกอบธุรกิจแยก
ออกจากกนั โดยอตัราโทษปรับของผูป้ระกอบธุรกิจควรมีอตัราโทษปรับท่ีสูงกวา่เดิมหลายเท่า และ
เพิ่มมาตรการในการลงโทษโดยการพกัใบอนุญาต และหากผูป้ระกอบธุรกิจยงักระท าความผิดซ ้ าก็
ใหล้งโทษโดยการเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบธุรกิจรายนั้น ส่วนโทษส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีฝ่า
ฝืนมาตรา 32 นั้นผูว้ิจยัเห็นวา่อตัราโทษท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นมีความเหมาะสมอยูแ่ลว้ 
 จากท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยทั้งส่ีประเด็น พร้อมทั้งไดน้ าเสนอ
มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศท่ีใชใ้นการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์วมทั้ง
น าเสนอร่างพระราชบญัญติัก่อนท่ีจะมีการออกพระราชบญัญติัมาบงัคบัใช ้ท าให้ผูว้ิจยัวิเคราะห์
ประเดน็ปัญหาทั้งส่ีปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงผูว้ิจยัจะสรุปในบทต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 แมว้่าปัจจุบนัจะไดมี้มาตรการต่าง ๆ ออกมาควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
แต่ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะลดปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ลงได ้แต่ในทางตรงกนัขา้ม
ยอดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์เป็นผลมาจากการท าการตลาดโดยการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กลบัสูงข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาอย่างรวดเร็วจึงท าให้การโฆษณาเป็นไปไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเงินลงทุนในการโฆษณาต ่า แต่กลบัมีผลตอบรับท่ีดีมาก ๆ แต่อยา่งไรกต็ามการ
ท่ีผูบ้ริโภคไดด่ื้มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเสียสุขภาพแลว้ ปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ 
ความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรม ซ่ึงปัญหาสังคมเหล่าน้ีมีสาเหตุมา
จากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ทบทั้งส้ิน  
 จากการท่ีได้ศึกษาถึงปัญหาในเร่ืองการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งความเป็นมาของปัญหา แนวคิด และทฤษฎีของการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้น
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องไทยและของต่างประเทศ ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าบทสรุปเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมา เพื่อประโยชน์ในการพฒันาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งให้ท าการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดอ้ย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
  1) ปัญหาเก่ียวกับการตรวจสอบการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เน่ืองจากพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551ไม่ไดมี้บทบญัญติัท่ีบงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์จะท า
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น าส่ือโฆษณานั้นส่งให้ทางคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตรวจสอบก่อนซ่ึงต่างจากกฎหมายท่ีมีออกมาบังคับใช้ก่อนท่ีจะมีการออก
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ .ศ. 2551 มาบงัคบัใช ้คือ พระราชบญัญติัยา พ.ศ.
2510 มาตรา 88 และพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41  ซ่ึงมีมาตรการท่ีบงัคบัให้ผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีประสงคจ์ะท าการโฆษณาตอ้งน าโฆษณาใหค้ณะกรรมการหรือผูอ้นุญาตพิจารณา
ตรวจสอบเสียก่อน จึงจะสามารถเผยแพร่โฆษณานั้นออกไปได ้นอกจากนั้นยงัมีพระราชบญัญติั
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คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 29 วรรคหน่ึง ท่ีให้สิทธิผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกรงว่าโฆษณาของ
ตนจะเป็นโฆษณาท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคน้ีก็ไดใ้ห้
สิทธิผูป้ระกอบธุรกิจรายนั้น น าโฆษณาของตนใหค้ณะกรรมการว่าดว้ยโฆษณาพิจารณาตรวจสอบ
ก่อนได ้
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีบญัญติั
มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่ในบทบัญญติั   
มาตรา 32 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเดียวท่ีมีเน้ือหาในการควบคุมการโฆษณากลบัไม่ไดบ้ญัญติัเน้ือหาท่ี
เก่ียวกบัการตรวจสอบการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ว ้ไม่ว่าจะเป็นการบงัคบัใหย้ื่นตรวจสอบ
หรือให้สิทธ์ิผูป้ระกอบการยื่นตรวจสอบโฆษณาก่อนออกเผยแพร่สู่ผูบ้ริโภค   ท าให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถท าการเผยแพร่ส่ือโฆษณาโดยท่ีไม่ตอ้งผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบใด ๆ ก่อนทั้งส้ิน  
 2) ปัญหาเก่ียวกบัมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ืออินเทอร์เน็ตไดง่้าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริโภคยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผูเ้ยาว์ซ่ึงยงัขาดวิจารณญาณในการรับส่ือ เม่ือไดรั้บส่ือ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์าจท าให้ขาดการยั้งคิดท าให้รับค่านิยมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เขา้มาได้ง่าย ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงมาตรการท่ีจะควบคุมการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นไม่ไดมี้การบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ มีเพียง
มาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
การแสดงภาพลกัษณ์เพื่อประกอบโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์เพียงแต่การ
ควบคุมการโฆษณาผา่นส่ือทางกิจการโทรทศัน์ การฉายภาพ ภาพยนตร์ วีดีทศัน์ และการแสดงภาพ
ผ่านเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการจ ากดัช่วงเวลาท่ีสามารถให้ท าการโฆษณาได ้กล่าวคือ
ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. และไดก้ าหนดใหแ้สดงค าเตือนไวใ้นการโฆษณานั้นดว้ย  
 แต่จะเห็นไดว้่าการโฆษณาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลน์ั้นไดมี้การโฆษณาอย่างโจ่งแจง้โดยไม่ค านึงถึงช่วงเวลา    พร้อมทั้งยงัไม่มีค  าเตือน
ต่าง ๆ อีกดว้ย การท่ีปล่อยให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กระท าการเช่นน้ี ย่อมส่งผล
กระทบต่อผูบ้ริโภคอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชน ท าให้เยาวชนท่ีไดรั้บส่ือ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ั้นเกิดความอยากรู้อยากลองจนอาจท าให้เยาวชนเหล่านั้นกลายเป็น
ผูบ้ริโภคหนา้ใหม่ ประกอบกบัประเทศไทยไม่ไดมี้มาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจอาศยัช่องว่างจาก
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การท่ีมาตรการในการควบคุมยงัควบคุมไม่ถึง ท าการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการไม่ให้
ผูบ้ริโภคโดยเฉพาะผูเ้ยาวเ์กิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 3) ปัญหาเก่ียวกบัช่องว่างของพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต  การโฆษณาผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตโดยตวัผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูท่ี้ท าการโฆษณาเองหรือมีตวัแทนของผูป้ระกอบธุรกิจ
เป็นผูจ้ ัดการในการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเหลา้หรือเบียร์ และส่ือ
อินเทอร์เน็ตน้ีเองท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดายและรวดเร็ว เพราะในชีวิตประจ าวนัของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่แลว้ลว้นใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนัแทบทั้งส้ิน โดยการโฆษณาน้ีเป็น
การโฆษณาท่ีฝ่าฝืนกฎหมายทั้ง ๆ ท่ีตวับทกฎหมายก็ไดบ้ญัญติัห้ามไวอ้ยา่งชดัเจนว่าห้ามมิให้การ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์หป้รากฏในรูปแบบ ลกัษณะ หรือภาพใด ๆ ท่ีสามารถส่ือใหเ้ห็นหรือ
ท าให้เขา้ใจไดว้่าเป็นภาพของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือภาพบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ประเด็นปัญหาน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากบทบญัญติัมาตรา 32 วรรคสาม บญัญติัไวว้่า บทบญัญติัในวรรค
หน่ึงและวรรคสอง มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดนอกราชอาณาจกัร หมายความว่าการ
โฆษณาจากนอกราชอาณาจกัรไดย้กเวน้ไม่ผดิตามบทบญัญติัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง สาเหตุท่ี
กฎหมายใหข้อ้ยกเวน้ไวเ้พราะในความเป็นจริงรายการท่ีถ่ายทอดสดจากต่างประเทศนั้นหากมีการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร่์วมอยูด่ว้ยเป็นการยากท่ีจะท าการตดัต่อหรือสามารถท าการเซนเซอร์
ไดใ้นขณะด าเนินการถ่ายทอดสดนั้น เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดจากเหตุการณ์จริงในเวลาท่ีก าลงัเกิด
เหตุการณ์นั้นอยู่และไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการเฉพาะ 
กฎหมายจึงใหก้ารยกเวน้ไว ้ 
 แต่ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นปัจจุบนัอาศยัช่องว่างของมาตรา 32 วรรค
สามน้ีท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เพียงตวัผูป้ระกอบธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าการโพสตโ์ฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค 
จากต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือท าการตรวจสอบรหสัตวัเลขของส่ือนั้น (IP Address) จะพบว่ามีแหล่งท่ีมา
การโพสตข์อ้ความโฆษณามาจากต่างประเทศจึงท าให้ไดรั้บการยกเวน้ตามวรรคสาม    ทั้ง ๆ ท่ีผู ้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีท าการโฆษณานั้นมีเจตนาตอ้งการจะโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละเพิ่มยอดขายในราชอาณาจกัร 
  4) ปัญหาเก่ียวกบับทลงโทษผูฝ่้าฝืนมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรการในการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติั
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา  43 โดยในวรรคแรกระบุไวว้่า 
ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 32 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้ง
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ปรับ กล่าวคืออตัราโทษน้ีไดมี้การบงัคบัใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนมาถึงปัจจุบนั ใชส้ าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืน
มาตรา 32 ทุกคน โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าบุคคลท่ีกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญติันั้ นจะเป็นผู ้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือเป็นบุคคลมีช่ือเสียง หรือบุคคลอ่ืนใด 
  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาดูโทษตามมาตรา 43 แลว้จะเห็นว่าอตัราโทษส าหรับการฝ่าฝืน
การโฆษณาน้ียงัอยู่ในอตัราท่ีน้อยเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์เน่ืองจากปัจจุบนัการลงทุนในการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตใช้
ตน้ทุนในการโฆษณาน้อย แต่ไดก้ระแสตอบรับท่ีสูง ต่างกบัในอดีตท่ีการโฆษณาแต่ละคร้ังทาง
โทรทัศน์เพื่อให้ผูบ้ริโภคจ านวนมากได้รับส่ือโฆษณานั้ น ซ่ึงตัวผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์ะตอ้งซ้ือช่วงเวลาโฆษณาโดยใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ดงันั้นเม่ือตน้ทุนในการโฆษณา
ต ่าลงย่อมท าให้ให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สามารถโฆษณามากข้ึน และในการ
โฆษณาแต่ละคร้ังก็สามารถกระตุน้ถึงแมว้่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ผลตอบรับรายไดข้อง
ยอดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากการโฆษณาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนั้ นได้เกินกว่าโทษท่ี
กฎหมายก าหนดหลายเท่ายอ่มท าให้โทษตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยูข่าดความน่าเกรงขาม ผูก้ระท า
ผดิไม่กลวับทลงโทษท่ีจะไดรั้บ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีไดพ้บมาจากการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ต 
จะพบว่ากฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เตม็ท่ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางในการแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตดงัต่อไปน้ี 
  1) เ น่ืองจากบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลย์งัไม่ไดมี้การบญัญติัมาตรการในการตรวจสอบไว ้จากการศึกษาผูว้ิจบัพบว่าในสหราช
อาณาจักรได้มีการออกมาตรการทางกฎหมายในการบังคบัให้ผูท่ี้ประสงค์จะท าการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่ว่าการโฆษณาท่ีกระท าโดยการกระจายเสียงทางวิทยแุละทางโทรทศัน์หรือ
ส่ืออ่ืนกต็าม ผูโ้ฆษณาจะตอ้งขอรับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเรียกวา่ Office of Communications หรือ 
Ofcom  ประกอบกบัมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบโฆษณาของไทยท่ีเคยบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 และพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ.2522 ท่ีบงัคบัให้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ี
ประสงค์จะท าการโฆษณาสินคา้ของตน ตอ้งน าส่ือโฆษณานั้นให้คณะกรรมการหรือผูอ้นุญาต
ตรวจสอบเสียก่อน ซ่ึงเป็นมาตรการเชิงป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บส่ือโฆษณาท่ีสร้างแรงจูงใจไป
ในทางท่ีผิด ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าควรเพิ่มมาตรการทางกฎหมายโดยการออกบทบญัญติัมาบงัคบัให้ผู ้
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ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกรายท่ีประสงค์จะท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
จะตอ้งน าโฆษณาของตนให้คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์รวจสอบก่อนน าโฆษณา
ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกนัมิให้มีการโฆษณาโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ
ยงัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีตน้เหตุ ดีกว่าการท่ีปล่อยให้ผูบ้ริโภคไดรั้บส่ือโฆษณานั้นแลว้มา
บงัคบัเอาผิดกบัผูโ้ฆษณาทีหลงัซ่ึงเป็นการแกไ้ขท่ีปลายเหตุ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บส่ือโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์แรงจูงใจในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคยอ่มเกิดข้ึนแลว้ แมจ้ะ
ลงโทษผูโ้ฆษณาแต่ผูบ้ริโภคท่ีรับส่ือโฆษณานั้ นอยู่ดี จึงควรมีมาตรการเชิงป้องกันโดยวาง
มาตรการตรวจสอบโฆษณาก่อนท าการอนุญาตให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ออก
เผยแพร่โฆษณานั้นได ้ 
  2) เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุมการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์่านส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะ ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจอาศยัช่องว่างจาก
การท่ีมาตรการทางกฎหมายยงัควบคุมไม่ถึง ท าการโฆษณาอนัเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของ
กฎหมายท่ีตอ้งการไม่ใหผู้บ้ริโภคโดยเฉพาะผูเ้ยาวเ์กิดแรงจูงใจท่ีจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงจาก
การศึกษาผูว้ิจัยจึงเสนอว่าหากมีการน ามาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มาตรา 
L.3323-2 แห่งประมวลกฎหมายสาธารณสุขของสาธารณรัฐฝร่ังเศส ท่ีบญัญติัหา้มหา้มมิใหโ้ฆษณา
หรือการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์นส่ือทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
อยา่งเด็ดขาด มาบญัญติัเพิ่มเติมไวใ้นพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์นัเป็นกฎหมาย
ท่ีใชใ้นการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์วเ้ป็นเฉพาะของไทย จะท าให้มาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 3) เน่ืองจากมีช่องว่างทางกฎหมายท่ีท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ าการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์า่นส่ืออินเทอร์เน็ตโดยอาศยัช่องว่างของบทบญัญติัมาตรา 32 วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท าการโฆษณาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลจ์ากต่างประเทศเพื่อใหเ้ขา้ขอ้ยกเวน้ของกฎหมาย ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้มีวตัถุประสงคท่ี์จะ
กระตุน้สร้างยอดจ าหน่ายในประเทศ ผูว้ิจยัจึงเสนอว่าควรมีการปรับปรุงแกไ้ขมาตรา 32 วรรคสาม
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551โดยการน าร่างพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ท่ีไดมี้การบญัญติัครอบคลุมช่องว่างของการโฆษณาท่ีมีแหล่งท่ีมา
จากต่างประเทศมาพิจารณาประกอบ โดยการเพิ่มค าว่า เวน้แต่การโฆษณานั้นมีวตัถุประสงคท่ี์จะ
น ามาจ าหน่ายในราชอาณาจกัร ตามบทบญัญติัมาตรา 31 วรรคสอง แห่งร่างพระราชบญัญติัควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... มาเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบในการยกเวน้การโฆษณาท่ีฝ่าฝืน
บทบญัญติั วรรคหน่ึงและวรรคสองของมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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พ .ศ . 2551 เพื่ออุดช่องว่างท่ีผู ้ประกอบธุรกิจอาศัยท าการโฆษณาท่ีฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 4) เน่ืองจากอตัราโทษท่ีบงัคบัใช้อยู่นั้นไม่สามารถท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลย์  าเกรงต่อการกระท าการโฆษณาฝ่าฝืน ผูว้ิจยัจึงเสนอใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขมาตรา 43 
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 โดยใหแ้บ่งโทษระหวา่งบุคคลธรรมดา
กบัผูป้ระกอบธุรกิจแยกออกจากกนั โดยอตัราโทษปรับของผูป้ระกอบธุรกิจควรมีอตัราโทษปรับท่ี
สูงกว่าเดิมหลายเท่า ใหอ้ตัราโทษมีประสิทธิภาพความน่าเกรงขามและเพิ่มมาตรการในการลงโทษ
โดยการพกัใบอนุญาตผูป้ระกิจธุรกิจท่ีท าการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย และหากผูป้ระกอบธุรกิจราย
เดิมยงักระท าความผิดซ ้ าก็ให้ลงโทษโดยการเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบธุรกิจรายนั้น ความผิด 
เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องปรามไม่ใหผู้เ้สียหายกลา้ท่ีจะกระท าการโฆษณาท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ส่วนโทษส าหรับบุคคลธรรมดาท่ีฝ่าฝืนมาตรา 32 นั้นผูว้ิจยัเห็นว่าอตัราโทษท่ีมีอยู่เดิมนั้นมีความ
เหมาะสมอยูแ่ลว้ 
 จากปัญหาทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ เพื่ออยากใหป้ระเทศไทยมี
มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีสามารถคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชน ไม่ให้เกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยงัส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ 
มากมาย เช่น การเกิดอุบติัเหตุ การเกิดการทะเลาะวิวาท และอาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ดงันั้น
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดเ้สนอแนวทางท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการ
โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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