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บทนํา
การโฆษณานั บเป็ นเครืÉ องมื อสําคัญในการเปลีÉ ยนแปลงตลาดของบริษัทเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ โดยโฆษณา
จะส่ งผลกระทบต่ อยอดขายของบริ ษั ทเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ผ่านสองช่องทาง ช่องทางแรก คือ ก่อให้ เกิดการ
ขยายขนาดตลาด ซึÉงเกิดจากการขยายตัวของการบริโภค

และช่องทางทีสÉ อง คือ ก่อให้ เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
โดยไม่ ได้ มี การขยายขนาดของตลาดซึÉ งในมุ มมองทาง
สั งคมช่ องทางแรกก่ อให้ เกิ ด ผลเสี ยต่ อ สั งคมมากกว่ า
ช่ องทางทีÉสอง เพราะหมายถึงการมีนักดืÉ มหน้ าใหม่ ทÉีมี
โอกาสก่อให้ เกิดผลกระทบเชิงลบเพิÉมขึÊน(1)
ข้ อมูลเชิงวิชาการในต่างประเทศแสดงให้ เห็นว่า การ

การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทมÉี ตี อ่ การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ตลาด การโฆษณา การใช้ ตราสัญลักษณ์เครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ รวมถึงการให้ ทุนสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ของ
ธุรกิจเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ มีผลต่อทัศนคติเชิ งบวกต่อ
การดืÉม(2) การเลือกแบรนด์ในการดืÉม(3-8) การตัดสินใจ
ดืÉม(9) การเริÉมต้ นดืÉมของเยาวชน(10-11) การดืÉม(12-17) การ
ดืÉมในปริ มาณทีÉเพิÉ มมากขึÊน(18) รวมไปจนถึงการดืÉ มจน
มึนเมา(19-20) ในขณะทีÉอุตสาหกรรมสุราใช้ งบประมาณ
ในการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในสืÉอต่างๆ ประมาณ
ř,ŘŘŘ ล้ านบาทต่อปี (21) และการศึกษาวิจัยของประเทศ
ไทยพบว่า การตลาดและการโฆษณาฯ มีความสัมพันธ์กบั
การบริ โภคเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ (22) ดั งนัÊ น การลด
โอกาสในการเปิ ดรับการตลาดและการโฆษณา (exposure
to marketing and advertising) ของเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
หรือการเคยพบเห็นการตลาด ได้ แก่ การส่งเสริมการขาย
การประชาสัมพันธ์ การตลาดอินเทอร์เน็ต การตลาดเพืÉอ
สังคม กิจกรรมการตลาด การสนับสนุนกิจกรรม การใช้
สัญลั กษณ์ เชืÉ อมโยงกั บตราสินค้ า และการเคยพบเห็น
การโฆษณาผ่านสืÉอต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
เว็บไซต์ ซึÉ งเป็ นกลไกทีÉทาํ ให้ ผ้ ู รั บสารเห็นว่ า “การดืÉ ม
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์เป็ นเรืÉ องธรรมดา” และเชืÉอมโยง
การดืÉมสุรากับสิÉงดีๆ (เช่น มิตรภาพ) ผ่านการโฆษณา
โดยการควบคุ ม การตลาดและการโฆษณาจึ งเป็ นการ
ป้ องกันนักดืÉมหน้ าใหม่ ชะลอการเป็ นนักดืÉม (drinkers)
และลดการดืÉมหนักเพิÉมขึÊน (heavier drinking) ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน(23)
ตัÊงแต่ปี พ.ศ.Śŝŝř ประเทศไทยมีกฎหมายเกีÉยวกับ
การทําการตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์
ทีคÉ วบคุมได้ เพียงบางส่วน บทบัญญัตติ า่ งๆ เป็ นเพียงการ
กําหนดเนืÊอหาและรูปแบบของการโฆษณา(24) การแสดง
ภาพสัญลักษณ์ของบริ ษัทหรือเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์(25)
เนืÊอหาและรูปแบบการแสดงข้ อความคําเตือน(26) รวมทัÊง
การลงโทษเมืÉอมีการโฆษณาทีÉละเมิดกฎหมาย แต่ยังคง
อนุญาตให้ มกี ารโฆษณาในลักษณะทีมÉ เี นืÊอหาการให้ ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้เชิงสร้ างสรรค์สงั คม และยังไม่ได้ ห้าม
การโฆษณาทีÉมีเนืÊอหาเกีÉยวข้ องกับการจัดกิจกรรมแสดง
วารสารวิชาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปี ที É Śş ฉบับที É Ş

ความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility หรื อ CSR) เช่ น การสนั บสนุ นการจั ดกิจกรรม
ดนตรีและกีฬา ดังนัÊน การควบคุมการโฆษณาในปัจจุ บัน
จึงยังคงมีช่องว่ างให้ ผ้ ู ประกอบธุรกิจเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ได้ (22)
อย่างไรก็ตาม นับตัÊงแต่เริÉมมีกฎหมายควบคุมการตลาด และการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ จ วบจน
ปั จจุ บัน มีการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างนโยบายการ
ควบคุมการโฆษณากับการบริ โภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์
ในต่างประเทศซึÉ งพบว่ า ผลกระทบของการควบคุมการ
โฆษณาต่ อการบริ โ ภคมี ทÊั งส่ งผลและไม่ ส่ งผลต่ อ การ
บริโภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์(27) แต่ยังไม่พบการศึกษา
ทีÉมวี ัตถุประสงค์เพืÉอประเมินผลของกฎหมายหรือมาตรการทีÉเกีÉยวข้ องกับการควบคุมการตลาดและการโฆษณา
เครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ทÉีมีต่อการบริโภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ทัÊงๆ ทีÉองค์การอนามั ยโลกได้
แนะนํามาตรการทีÉมีประสิทธิผลสูงและต้ นทุนตํÉา หรือมี
ความคุ้มค่ามากในการดําเนินการ (best-buys measures)
โดยหนึÉงในมาตรการดังกล่าว คือ มาตรการควบคุมการตลาด และการโฆษณา(28)
บทความนีÊเป็ นการศึกษาองค์ความรู้ทเÉี กีÉยวข้ องกับผล
ของมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์ทมÉี ตี ่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทงÊั ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพืÉอทบทวนองค์ความรู้ทÉี
เกีÉยวข้ องกับการประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาด
และการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทÉีมีต่อการบริโภค
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ และนําผลการศึกษาทีÉได้ ไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาวิจัยเกีÉยวกับการประเมิน
ผลของมาตรการควบคุ มการตลาดและการโฆษณา
เครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ทÉีมีต่อการบริโภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ของประเทศไทยต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษานีÊใช้ วิธกี ารทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์
เอกสารทีÉ เ กีÉ ยวข้ องกั บผลของนโยบายหรื อมาตรการ
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การควบคุ มการตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ทÉี มีต่ อการบริ โภคเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ทÊั งใน
และต่ างประเทศ มี เกณฑ์การคั ดเลื อกวรรณกรรมและ
เอกสารเข้ ามาศึกษาโดยเลือกศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์
และบทความวิ ชาการทัÊงทีÉได้ และไม่ได้ รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศทีÉเกีÉยวข้ องกับเรืÉองดังกล่าว
แหล่งข้อมูลในการสืบค้น
การสื บ ค้ นและรวบรวมข้ อมู ลผ่ า นฐานข้ อมู ล ของ
หน่วยงานและเว็บไซต์ด้านการแพทย์ เศรษฐศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ MEDLINE (PubMed) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
(ศวส.) โครงการเครื อข่ า ยห้ องสมุ ด ในประเทศไทย
(ThaiLIS) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และการ ใช้
Google search engine
เกณฑ์คดั เลือกเข้าศึกษา
1. การประเมิ นผลหรื อผลของกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้ อบังคับ และมาตรการ เลือกศึกษาบทความหรืองานวิจัย
ประเมินผลหรือผลของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
มาตรการทีÉเกีÉ ยวข้ องกับการควบคุ มการตลาดและการ
โฆษณาเครืÉองดืมÉ ทีมÉ แี อลกอฮอล์ทงÊั ในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ
2. เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ศึกษาเฉพาะเครืÉองดืÉมทีÉมี
แอลกอฮอล์
3. การบริ โภค ศึ กษาเฉพาะการดืÉ มเครืÉ องดืÉ มทีÉ มี
แอลกอฮอล์
เกณฑ์คัดเลือกออกจากการศึกษา
1. บทความหรื องานวิ จั ยการประเมิ นผลหรื อผล
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมาตรการทีÉเกีÉยวข้ องกับการเข้ าถึงเครืÉองดืÉมทีÉไม่มีแอลกอฮอล์
2. อาหารและเครืÉ องดืÉ มทีÉ ไม่ มี แอลกอฮอล์ และ
ปราศจากแอลกอฮอล์
3. การบริโภคอาหารและเครืÉ องดืÉมทีÉไม่มีแอลกอฮอล์ และปราศจากแอลกอฮอล์
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คําสําคัญทีใÉ ช้ในการสืบค้น (search terms)
• การควบคุม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
และมาตรการทีเÉ กีÉยวข้ องกับการตลาดและโฆษณาเครืÉองดืÉม แอลกอฮอล์ (alcohol advertising bans, alcohol advertising policies, alcohol advertising interventions)
• การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ (alcohol consumption)
• การตลาดและการโฆษณา ได้ แก่ การโฆษณา (ผ่าน
ทางสืÉอโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์) การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดอินเทอร์เน็ต การ
ตลาดเพืÉอสังคม กิจกรรมการตลาด การสนับสนุนกิจกรรม
การใช้ สญ
ั ลักษณ์เชืÉอมโยงกับตราสินค้ า (marketing, advertising, promotion, public relations, internet marketing, social marketing, event marketing, sponsorship, brand)
• ประสิทธิผลและผล (effectiveness, effect, impact)
• เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ได้ แก่ สุราสี สุราขาว เบียร์
ไวน์ และเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์พร้ อมดืÉม(alcohol, spirit,
beer, wine and ready to drink: RTD)
คํานิยามในการศึกษานีÊ
• มาตรการควบคุมการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
แบบบางส่วน หมายถึง การห้ ามการโฆษณาของเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์บางชนิดในแต่ละสืÉอ
• มาตรการควบคุมการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
แบบสิÊนเชิง หมายถึง การห้ ามการโฆษณาของเครืÉ องดืÉม
แอลกอฮอล์ทุกชนิดในแต่ละสืÉอ
• ค่าความยืดหยุ่นของการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ (alcohol advertising elasticity) หมายถึ ง การ
เพิÉมค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ มีผลต่อ
การเพิÉมหรือลดความต้ องการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ได้ เ ท่ าใด เช่ น ความยื ดหยุ่ นการโฆษณา Ř.ŘŚš
หมายความว่า การเพิÉมค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาแอลกอฮอล์ทุกๆ ร้ อยละ řŘ.ŘŘ เพิÉมอุปสงค์ของเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ร้อยละ Ř.Śš
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การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทมÉี ตี อ่ การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

การเก็บรวบรวมข้อมู ล
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม พ.ศ. 2560 โดยสืบค้ น
องค์ความรู้ด้านผลของนโยบายและมาตรการทีÉเกีÉยวข้ อง
กั บการตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ทÉี มี
ต่ อการบริ โภคเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ทÊังในประเทศไทย
และต่างประเทศ ในระยะเวลาตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
เครือÉ งมือทีใÉ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือตารางลงรหัส
ซึÉ งประกอบด้ วยปี ทีÉ ศึ กษา ผู้ ศึ กษา ประเทศ ชืÉ อเรืÉ อง
มาตรการ (ได้ แก่ เนืÊอหารายละเอียดของมาตรการ ความ
เข้ มข้ นระยะเวลาในการให้ มาตรการ กลุ่มเป้ าหมายของ
มาตรการพืÊ นทีÉ/ระดับ เช่ น หมู่ บ้าน ตําบล ประเทศ)
รูปแบบวิธีวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรทีÉใช้ ใน
การศึกษา ปี ของข้ อมูลทีÉนาํ มาศึกษา ผลลัพธ์ วิธวี ิเคราะห์
ทางสถิติ และผลการศึกษา
การศึ กษานีÊ ทดสอบความตรงเชิ งเนืÊ อหา (content
validity) โดยมีผ้เู ชีÉยวชาญทางด้ านสถิติ ด้ านนิเทศศาสตร์
และด้ านนโยบายควบคุมเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ จํานวน 3
ท่ า นเป็ นผู้ ตรวจสอบความตรงของตารางลงรหั สกั บ
ประเด็นทีÉต้องการศึ กษา หลั งจากได้ รั บข้ อแนะนําจาก
ผู้ เชีÉ ยวชาญแล้ ว ปรั บแก้ ตารางลงรหั สเพืÉ อให้ มีความ
สมบูรณ์สามารถนํา มาใช้ และตอบคําถามการศึ กษาครัÊ ง
นีÊได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพด้ วยการจั ดกลุ่ มข้ อมู ล
(thematic analysis) จากนัÊนจึงจําแนกข้ อความเข้ ากลุ่ม
โดยรายงานผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น Ś ส่วน ได้ แก่
1. ผลของมาตรการควบคุมการตลาดเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
2. ข้ อมูลทีÉนาํ มาใช้ ในการประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ และ
อภิปรายผลการศึกษาเกีÉยวกับการนําข้ อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้ ในการประเมินผลมาตรการควบคุม
การตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ทÉี มีต่ อ
การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ซึÉงแบ่ง
วารสารวิชาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปี ที É Śş ฉบับที É Ş

ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1) ข้ อจํากัดในการประเมินผลมาตรการควบคุมการ
ตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ใน
ประเทศไทย
2) โอกาสในการประเมิ นผลมาตรการควบคุ มการ
ตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ใน
ประเทศไทย

ผลการศึกษา
ผลของมาตรการควบคุ มการตลาดและการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ประเทศไทยไม่มกี ารศึกษาเกียÉ วกับการประเมินผลของ
มาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณามีผลต่อการ
บริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ในขณะทีÉการศึกษาในต่างประเทศ จํานวน š การศึกษา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และแอฟริกาใต้ มีการศึกษาวิจัยเพืÉอประเมินผล
ของมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์ เมืÉอเปรียบเทียบกับการไม่มีมาตรการฯ ซึÉง
พบว่ า มาตรการควบคุ มการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ แบบบางส่วนและแบบสิÊนเชิ ง ทัÊงมี และไม่ มีผลต่ อ
การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ (ตารางทีÉ ř และ Ś)
จากตารางทีÉ 1 การศึกษาของ Saffer H และ Dave D
ในปี ค.ศ. ŚŘŘŘ และ ŚŘŘś พบว่า มาตรการควบคุม
การตลาดและการโฆษณาทัÊงแบบบางส่วนและสิÊ นเชิ งมี
ผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ โดยการจํากัดการ
โฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ สามารถลดการบริ โภค
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนทีÉดÉืมเป็ นรายเดือน
ได้ ร้อยละ ŚŜ.Ř และกลุ่มเยาวชนทีÉดÉืมแบบเมาหัวรานําÊ
ได้ ร้อยละ ŜŚ.Ř(29) และการห้ ามการโฆษณาเครืÉ องดืÉ ม
แอลกอฮอล์มากกว่า ř ชนิด ลดการบริโภคได้ ร้อยละ ŝ.Ř
และการห้ ามโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์มากกว่า ř สืÉอ
ลดการบริโภคได้ ร้อยละ Š.Ř(30) ในขณะทีÉการศึกษาของ
Gallet AC ในปี ค.ศ. ŚŘŘş ระบุว่า การเพิÉมค่าใช้ จ่าย
ในการโฆษณาทุกๆ ร้ อยละ řŘ.Ř เพิÉมอุปสงค์ของเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ร้อยละ Ř.Śš(31) ซึÉงตรงข้ ามกับการศึกษา
999
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ตารางทีÉ ř ผลของมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ
มาตรการ

ระดับ/พืÊ นทีÉ

2015 Siegfried N, แอฟริกา- รายงาน
et al
ใต้
การศึกษา

การจํากัดการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
[เบียร์ ไวน์ สุรากลัÉน]
ทางโทรทัศน์ วิทยุ
สือÉ อิเลคทรอนิกส์
ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่
หนังสือพิมพ์
แมกกาซีน

ฐานข้ อมูลบทความวิชาการ
ฐานข้ อมูลจากการประชุม
การทดลองทีÉกาํ ลังดําเนินการ แหล่งข้ อมูลอืนÉ ๆได้ แก่
องค์การอนามัยโลก ผู้เชีÉยว
ชาญในสาขาทีÉเกีÉยวข้ องทีÉ
ทราบว่ามีการศึกษา แต่
ไม่มีการตีพิมพ์หรือการ
ทดลองทีÉกาํ ลังดําเนินการ

2009 Brennan A, อังกฤษ
et al

รายงาน
การศึกษา

2008 Booth A,
et al

รายงาน
การศึกษา

ปี
ค.ศ.

ผู้ศึกษา ประเทศ ประเภท
ของเอกสาร

อังกฤษ

กลุ่มตัวอย่าง

การวัดผลลัพธ์

ผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์

ř. กลุ่มผู้ใหญ่และ การลดการบริโภค
วัยรุ่นทีÉมีอายุ เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
řŘ-řš ปี
[เบียร์ ไวน์ สุรากลัÉน]
Ś. การศึกษาทีÉมี ประกอบด้ วยการศึกษา
ระเบียบวิธวี จิ ัยแบบ ในระดับประชากร
Interrupted time
series (ITS)

การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์แบบบางส่วน
ไม่ลดการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์และหากเพิÉม
ให้ มีการห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์แบบ
สิÊนเชิง [ทุกรูปแบบของการโฆษณา] จากการห้ ามการ
โฆษณาแบบบางส่วนในสุรากลัÉน พบว่า ปริมาณการขาย
เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์รายเดือนลดลง หลังจากให้ มีการ
ห้ ามการโฆษณาแบบสิÊนเชิง แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ

การจํากัดการโฆษณา ประเทศอังกฤษ
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ได้ แก่ การลดการเปิ ด
รับการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ของกลุ่มเด็ก
ทีÉอายุตÉาํ กว่า řŠ ปี และ
การห้ ามโฆษณาแบบ
สิÊนเชิง

ข้ อมูลการบริโภค
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์จาก General
Household Survey
[GHS]

1. การจํากัดการเปิ ดรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ในกลุ่ม
เด็กทีÉมอี ายุตÉาํ กว่า řŠ ปี เปลีÉยนแปลงการบริโภคเครือÉ งดืมÉ แอลกอฮอล์ แบ่งเป็ น ś ระดับ ได้ แก่ (ř) การจํากัด
การเปิ ดรับระดับสูงลดการบริโภคได้ร้อยละ Ŝ.Ř (Ś) การ
จํากัดการเปิ ดรับระดับปานกลาง ลดการบริโภคได้ ร้อยละ
ś.Ř และ (ś) การจํากัดการเปิ ดรับระดับตํÉา ลดการบริโภค
ได้ ร้อยละ ř.Ř
Ś. ผลของการห้ ามการโฆษณาแบบสิÊนเชิงเปลีÉยนแปลง
การบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ ได้ Ś ลักษณะ ได้ แก่
(ř) การห้ ามการโฆษณาแบบสิÊนเชิง ลดการบริโภค
เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ได้ ร้อยละ ŚŞ.š และ (Ś) การ
ห้ ามการโฆษณาแบบสิÊนเชิง เพิÉมการบริโภคเครืÉองดืมÉ
แอลกอฮอล์ได้ ร้อยละ Ŝ.š

การห้ ามการโฆษณา ฐานข้ อมูลรายการ
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ บรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศทางอิเล็คทรอนิกส์

บทความวิชาการทีÉ การบริโภคเครืÉองดืมÉ
ได้ รับการตีพิมพ์ แอลกอฮอล์
รายงานการวิจัย
เอกสารทีÉพิมพ์เผยแพร่ในวงจํากัด
หรือเอกสารทีÉไม่ได้
พิมพ์เผยแพร่

การบริโภคเครืÉองดืมÉ
แอลกอฮอล์ [เบียร์
ไวน์ สุรากลัÉน เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์พร้ อม
ดืมÉ ] แบ่งออกเป็ น ś
กลุ่ม ได้ แก่ ผู้ดมืÉ แบบ
พอประมาณ ผู้ดมืÉ แบบ
อันตราย และผู้ทÉมี ี
ปั ญหาจากการบริโภค
สุรา

1.การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ลดการ
บริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์และอันตรายอืนÉ ๆ
Ś. การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ไม่ลด
การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์

Nelson PJ สหรัฐอเมริกา

บทความ
วิชาการทีÉได้
รับการตีพิมพ์
ในวารสาร
วิชาการ

การห้ ามการโฆษณา กลุ่มประเทศองค์การเพืÉอ
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ř.การห้ ามโฆษณา และการพัฒนา
สุรากลัÉนทางสือÉ
กระจายเสียงทางวิทยุ
โทรทัศน์
Ś. การห้ ามโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ทุกชนิดทางสือÉ กระจาย
เสียงทางวิทยุ โทรทัศน์

ข้ อมูลจาก řş
การบริโภคแอลกอฮอล์ การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ไม่ลดการ
ประเทศของกลุ่ม ต่อหัวประชากรทีÉมีอายุ บริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์
ประเทศองค์การ ตัÊงแต่ řŝ ปี ขึÊนไป
เพืÉอความร่วมมือ รายปี (ปริมาณแอลทางเศรษฐกิจและ กอฮอล์บริสทุ ธิÍหรือ
การพัฒนา ได้ แก่ เอทานอล)
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย เบลเยีÉยม
แคนาดา เดนมาร์ก
ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
ฝรัÉงเศส อิตาลี
โปรตุเกส และสเปน

2007 Gallet AC สหรัฐ
อเมริกา

บทความ
วิชาการทีÉได้
รับการตีพิมพ์
ในวารสาร
วิชาการ

ř. ความยืดหยุ่นของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ราคาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์
Ś. ความยืดหยุ่นของ
รายได้
ś. ความยืดหยุ่นของ
การโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์

ř. อุปสงค์เครืÉองดืมÉ จํานวนของการสังเกต ความยืดหยุ่นการโฆษณา Ř.ŘŚš หมายความว่า
แอลกอฮอล์ จาก (ค่ามัธยฐานของความ การเพิÉมค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาทุกๆ ร้ อยละ řŘ.Ř
řśŚ การศึกษา ยืดหยุ่นการโฆษณา) เพิÉมอุปสงค์ของเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ร้อยละ Ř.Śš
Ś. ข้ อมูลจากการ เบียร์ šŝ (-Ř.ŘŚŘ)
สังเกต จํานวน śŚŚ ไวน์ Šś (-Ř.ŘŘş)
ข้ อมูลทีÉเกีÉยวข้ อง สุรากลัÉน Šř (-Ř.ŘŘş)
กับการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
63 (-0.032)
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การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทมÉี ตี อ่ การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ตารางทีÉ ř ผลของมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ (ต่อ)
ปี ค.ศ. ผู้ศึกษา ประเทศ ประเภทของ
เอกสาร
2003 Saffer H,
Dave D

สหรัฐ
อเมริกา

working
paper

Nelson PJ สหรัฐ บทความวิชาอเมริกา การทีÉได้ รบั
การตีพิมพ์ใน
วารสาร
วิชาการ

มาตรการ

ระดับ/พืÊนทีÉ

ř. ข้ อมูลการโฆษณา กลุ่มเยาวชนในประเทศ
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ สหรัฐอเมริกา
จําแนกตามสืÉอกระจาย
เสียงทางวิทยุ โทรทัศน์
สือÉ กลางแจ้ ง และ
สือÉ อืนÉ ๆ จากรายงาน
competitive media
reporting
Ś. การประมาณเฉลีÉย
การเปิ ดรับการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ของเยาวชน
ś. ค่าใช้ จ่ายของการ
โฆษณาตรงทางโทรทัศน์ วิทยุ สือÉ กลางแจ้ ง
นิตยสารและหนังสือพิมพ์จากท้ องถิÉน

กลุ่มตัวอย่าง

การวัดผลลัพธ์

เยาวชนอายุ řŚ-řŞ ř.ความสัมพันธ์เชิง ř. การจํากัดการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์สามารถ
ปี ประมาณ
สาเหตุและผลระหว่าง ลดการบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
řŘ,ŘŘŘ คน
การโฆษณาเครืÉองดืÉม ทีÉดมืÉ เป็ นรายเดือนได้ ร้อยละ ŚŜ.Ř และกลุ่มเยาวชนทีÉ
แอลกอฮอล์และการ ดืมÉ แบบเมาหัวรานําÊ ได้ ร้อยละ ŜŚ.Ř
บริโภคแอลกอฮอล์ Ś. การเพิÉมราคาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ร้อยละ řŘŘ.Ř
ของเยาวชนซึÉงแบ่งกลุ่ม สามารถลดการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
นักดืมÉ ออกเป็ น ś กลุ่ม เยาวชนทีÉดมืÉ เป็ นรายเดือนได้ ร้อยละ ŚŠ.Ř และกลุ่ม
ได้ แก่ ř. กลุ่มเยาวชน เยาวชนทีÉดมืÉ แบบเมาหัวรานําÊ ได้ ร้อยละ ŝř.Ř
ทีÉดมืÉ เป็ นรายปี Ś. ดืมÉ ś. นโยบายทัÊงด้ านการโฆษณาและราคามีศกั ยภาพ
เป็ นรายเดือนและ ś. ในการลดการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์อย่างมาก
ดืมÉ แบบเมาหัวรานําÊ
Ś. ความยืดหยุ่นของ
ราคา
ś. ปริมาณการขายราย
เดือนในระดับจังหวัด

ř. การห้ ามการโฆษณา Ŝŝ รัฐ ของสหรัฐอเมริกา şŚŘ กลุ่มตัวอย่าง
ราคาสุรากลัÉน
Ś. การห้ ามการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ทางป้ ายโฆษณาขนาด
ใหญ่

ř. การบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากร
Ś. การสํารวจราคา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ของสมาคมนักวิจัยของ
หอการค้ าอเมริกา

2001 Nelson PJ, สหรัฐ บทความวิชาYoung JD อเมริกา การทีÉได้ รบั
การตีพิมพ์ใน
วารสาร
วิชาการ

การห้ ามการโฆษณา řş ประเทศของกลุ่ม
ประชากรเฉลีÉยในปี ř.การบริโภคเครืÉองดืมÉ
สุรากลัÉนและเครืÉองดืมÉ ประเทศองค์การเพืÉอความ ค.ศ.řššŝ คือ śŚ แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ทุกชนิด ร่วมมือทางเศรษฐกิจและ ล้ านคน
Ś. การใช้ แอลกอฮอล์
ยกเว้ นเบียร์ทÉมี ีปริมาณ การพัฒนา ได้ แก่ ออสในทางทีÉผดิ
แอลกอฮอล์ตÉาํ ทางสืÉอ-เตรเลีย ออสเตรีย
กระจายเสียงทางวิทยุ เบลเยีÉยม แคนาดา
และโทรทัศน์
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์
ฝรัÉงเศส ไอร์แลนด์ อิตาลี
ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส
สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

2000 Saffer H

การห้ ามการโฆษณา ŚŜ ประเทศของกลุ่ม
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ประเทศองค์การเพืÉอความ
ในแต่ละประเทศ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
ประกอบด้ วย
การพัฒนา
ř. การห้ ามการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
แบบบางส่วน
Ś. การห้ ามโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์

สหรัฐ
อเมริกา
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วารสารวิชาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปี ที É Śş ฉบับที É Ş

ผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์

1.การห้ ามการโฆษณาราคาสุรากลัÉนลดการบริโภค
สุรากลัÉน แต่เพิÉมการบริโภคไวน์แทน
Ś. การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ไม่มีผล
ต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์

การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ของกลุ่ม
ประเทศองค์การเพืÉอความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาไม่ได้ ลดปริมาณการบริโภคเครืÉองดืมÉ
แอลกอฮอล์และการใช้ แอลกอฮอล์ในทางทีÉผดิ

ŚŘ ประเทศโดยคัด- ř. ปริมาณการบริโภค 1. การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ลดการ
เลือกออก Ŝ ประเทศ แอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍ บริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์
เนืÉองจากไม่มีข้อมูล หรือเอทานอลเป็ น
Ś. การห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์มากกว่า
สําคัญในการ
จํานวนลิตรต่อหัว
ř ชนิด ลดการบริโภคได้ ร้อยละ ŝ.Ř และการห้ ามโฆษณา
วิเคราะห์
ประชากรรายปี
เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์มากกว่า ř สือÉ ลดการบริโภคได้
Ś. ราคาเครืÉองดืมÉ แอล- ร้ อยละ Š.Ř
กอฮอล์ (ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา)
ś. การผลิตไวน์และ
เบียร์รายปี
Ŝ. ทัศนคติของ
ประชาชนต่อการห้ าม
การโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์
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ตารางทีÉ 2 สรุปการประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื ÉองดืÉมแอลกอฮอล์
มาตรการ

มาตรการควบคุมโฆษณาแบบบางส่วน
มาตรการควบคุมโฆษณาแบบสิÊนเชิง

ระดับผลของมาตรการต่อผู้บริโภค
การบริโภคเครืÉองดืÉม
การใช้ แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์
ในทางทีÉผดิ
+/0
+/0

0
n/a

ความสอดคล้ อง
ของการศึกษา
?
?

หมายเหตุ + มาตรการมีผลต่อการเปลีÉยนแปลงของผู้บริโภค
0 มาตรการไม่มผี ลต่อการเปลีÉยนแปลงของผู้บริโภค
? ข้ อมูลมีความขัดแย้ งกัน
n/a หมายถึง not available (ไม่มอี ยู่ ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ )

ของ Siegfried N และคณะในปี ค.ศ. ŚŘřŝ และ Nelson
PJ ในปี ค.ศ. ŚŘŘś และ ŚŘŘŠ และ Nelson PJ และ
Yung JD ในปี ค.ศ. ŚŘŘř ทีÉพบว่า มาตรการควบคุม
การตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์แบบบางส่วนไม่มีผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์(32-34)
นอกจากนีÊ การควบคุมการโฆษณาแบบบางส่วนใน
สุรากลัÉนลดการบริโภคสุรากลัÉน แต่เพิÉ มการบริโภคไวน์
แทน(35) ส่วนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบของ
Booth A และคณะในปี ค.ศ. 2008 แสดงให้ เห็นว่ า
มาตรการควบคุ มการตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉ ม
แอลกอฮอล์ทÊงั แบบบางส่วนและแบบสิÊนเชิง มีและไม่มี
ผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์(36) และการศึกษา
ของ Brennan A และคณะในปี ค.ศ. ŚŘŘš ระบุ ว่ า
การจํากัดการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ ได้ แก่ การลด
การเปิ ดรั บการโฆษณาทางโทรทัศน์ ของกลุ่ มเด็กทีÉอายุ
ตํÉากว่า řŠ ปี และการห้ ามโฆษณาแบบสิÊนเชิง มีและไม่มี
ผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์(37)
Ś. ข้ อมูลทีÉนาํ มาใช้ ในการประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ผลการศึกษาการประเมินผลของมาตรการการตลาด
และการโฆษณามีผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
พบว่า ใช้ รปู แบบวิธวี ิจยั ระยะยาวและการวิจัยเชิงประจักษ์
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ เทคนิ คทางคณิ ต ศาสตร์ และทาง
สถิติในการทดสอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ แบบจําลอง
1002

ทางเศรษฐศาสตร์ การวิ เคราะห์ การถดถอย และการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา โดยชุดข้ อมูลทีนÉ าํ มาศึกษาประกอบ
ไปด้ วย Ś ส่วน
ส่วนทีÉ ř ข้ อมูลมาตรการ ได้ แก่ ค่าความยืดหยุ่นของ
การโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ข้ อมู ลการโฆษณา
เครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ จาํ แนกตามสืÉ อกระจายเสียงทาง
วิทยุ โทรทัศน์ สืÉอกลางแจ้ ง และสืÉออืÉนๆ จากรายงานของ
สืÉอ (competitive media reporting) ค่าเฉลีÉยทีถÉ ่วงนําÊ หนัก
ของการเปิ ดรั บการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ข อง
เยาวชน ค่าเฉลีÉยทีถÉ ่วงนําÊ หนักของค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา
ตรงทางโทรทัศน์วทิ ยุ สืÉอกลางแจ้ ง นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ระดับท้ องถิÉน และค่าเฉลีÉยของจํานวนของสืÉอในการ
ห้ ามการโฆษณาของเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ บางชนิ ดและ
ทุกชนิด
ส่ วนทีÉ 2 ข้ อมู ลการวั ด ผลลั พธ์ ได้ แก่ ข้ อมู ลการ
บริโภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์นาํ มาจากการสํารวจครั วเรื อนระดั บชาติ (general household survey; GHS)
อุ ป สงค์ ข องเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ข้ อมู ล การบริ โ ภค
เครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนจากการสํา รวจระดับ
ชาติ (national longitudinal survey of youth 1997;
NLSY97) และค่าเฉลีÉยของปริมาณการบริโภคเบียร์ ไวน์
สุรากลัÉน โดยคํานวณมาจากปริ มาณแอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍ
หรื อ เอทานอลเป็ นจํา นวนลิ ต รต่ อหั ว ประชากรรายปี
(ตารางทีÉ ś)
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การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทมÉี ตี อ่ การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ตารางทีÉ ś ข้อมู ลทีÉนํามาใช้ในการประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื ÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ปี ค.ศ. ผู้ศกึ ษา

ประเทศ

ระเบียบวิธวี จิ ัย

วิธวี เิ คราะห์ทางสถิติ ปี ของข้ อมูล
ทีÉนาํ มาศึกษา

ข้ อมูลมาตรการทีÉนาํ มาใช้ ในการศึกษา

ข้ อมูลการวัดผลลัพธ์ทÉนี าํ มาใช้ ในการศึกษา

2015 Siegfried แอฟริกาใต้ การทบทวน
N et al
วรรณกรรมอย่ าง
เป็ นระบบ
[systematic
review]

การวิเคราะห์อภิมาน 1976,
การห้ ามการโฆษณา
การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
[meta-analysis] จาก řšŠŘ และ ř. การห้ ามการโฆษณาแบบบางส่วน ได้ แก่ การห้ าม ř. ข้ อมูลการขายเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์แยกรายจังหวัด
การศึกษาวิจัยแบบ
1991
โฆษณาเบียร์ ไวน์ สุรากลัÉน ทางวิทยุ โทรทัศน์
และยอดรวมของปริมาณของการขาย วัดจากการขาย
Interrupted time series
หนังสือพิมพ์ และแม็กกาซีน เปรียบเทียบระหว่าง
แอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍต่อลิตรสําหรับประชากรทีÉมีอายุ
(ITS) จํานวน ś
การมีมาตรการ ř เมษายน řšŠř ถึง ś ตุลาคม řšŠś řŝ ปี ขึÊนไป
การศึกษา
และหลังจากการห้ ามโฆษณาในเดือนตุลาคม řšŠś จน Ś. ยอดขายเบียร์รายเดือนและการบริโภคต่อหัว
กระทัÉงถึง śř มีนาคม řšŠş
ประชากร คํานวณจากการขายแต่ละเดือนหารด้ วย
Ś. การห้ ามการโฆษณาแบบบางส่วน ได้ แก่ การห้ าม จํานวนการขายรายเดือน โดยการประมาณขนาดของคน
โฆษณาเบียร์ทางสือÉ สิÉงพิมพ์และสือÉ อิเล็กทรอนิกส์
ในระดับจังหวัดทีÉมีอายุมากกว่า řŝ ปี ขึÊนไป
เปรียบเทียบช่วงก่อนห้ ามการโฆษณา řšşŜ และ
ś. การวัดยอดขายเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ โดยใช้ การ
ระหว่างการมีมาตรการ řšşŜ-řšşŠ
ประมาณประชากรจากข้ อมูล řšŞř-řšşř ต่อการ
ś. การห้ ามโฆษณาเบียร์ ไวน์ สุรากลัÉน ทางวิทยุ
ประมาณการบริโภคเบียร์ ไวน์ สุรากลัÉน
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ และ
กระดานป้ ายปิ ดประกาศ ระยะเวลาของมาตรการ
ระหว่างกันยายน řšşř ถึงตุลาคม řšşŚ เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนมีมากรห้ ามโฆษณา ก่อน ř กันยายน řšşř
และหลังการห้ ามการโฆษณา śř ตุลาคม řšşŚ

2009 Brennan A,อังกฤษ
et al**

การวิเคราะห์
เชิงสํารวจ
[exploratory
analysis]

การใช้ เทคนิคทาง
2006
คณิตศาสตร์และทาง
สถิตใิ นการทดสอบ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ [econometrics
method] ด้ วยการ
พัฒนาแบบจําลอง
นโยบายแอลกอฮอล์

2008 Nelson PJ สหรัฐ
อเมริกา

การวิจัยแบบภาค แบบจําลองการ
ตัดขวาง
วิเคราะห์การถดถอย

2007 Gallet
AC*

การวิจัยเชิง
ประจักษ์

สหรัฐ
อเมริกา

2003 Saffer H สหรัฐ
และ
อเมริกา
Dave D*

Nelson PJ สหรัฐ
อเมริกา

19752000

การวิเคราะห์อภิมาน- 1945การถดถอย [meta- 2003
regression]

การวิจัยระยะยาว การวิเคราะห์เชิง[longitudinal ประจักษ์ [empirical
study]
analysis] โดยใช้ การ
วิเคราะห์การถดถอย

19961998

การวิจัยระยะยาว การใช้ เทคนิคทาง
1982[longitudinal คณิตศาสตร์และทาง 1997
study]
สถิตใิ นการทดสอบ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ [econometrics
method] ด้ วยวิธกี าํ ลังสองน้ อยทีÉสดุ
[generalized for leastsquares] และการ
วิเคราะห์การถดถอย

วารสารวิชาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปี ที É Śş ฉบับที É Ş

ř. ค่าความยืดหยุ่นของการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ จากการศึกษาของ Gallet AC (2007), Saffer H
และ Dave D (2003) และ Nelson PK และ
Young JD (2001)

ข้ อมูลการบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์นาํ มาจาก
General Household Survey [GHS] ได้ แก่
ř. เด็กบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ทÉมี ีอายุตÉาํ กว่า řŠ
ปี
Ś. คนทีÉดมืÉ แบบเมาหัวรานําÊ ทีÉมีอายุ řŠ-ŚŜ ปี
ś. ผู้ดมÉื แบบอันตรายทีÉมีรปู แบบการดืมÉ ทีÉทาํ ลาย
สุขภาพทางกาย สุขภาพจิต หรือทําให้ เกิดผลกระทบ
ต่อผู้อนืÉ

ř. ประเทศทีÉห้ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ทุก ปริมาณการบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ (ปริมาณ
ชนิดทางสือÉ กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
แอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍหรือเอทานอล) หน่วยเป็ นแกลลอน
[ř = ห้ าม Ř = ไม่กาํ หนด/ไม่ห้าม]
ต่อหัวประชากรทีÉมีอายุ řŝ ปี ขึÊนไป
Ś. ประเทศทีÉห้ามการโฆษณาสุรากลัÉนทางสือÉ กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ [ř = ห้ าม Ř = ไม่กาํ หนด/
ไม่ห้าม]
ค่าความยืดหยุ่นของการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ อุปสงค์ของเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ ได้ แก่ เบียร์
คํานวณมากจากร้ อยละของการเปลีÉยนแปลงค่าใช้ จ่าย ไวน์ และสุรากลัÉน
เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ เบียร์ ไวน์ สุรากลัÉน และร้ อยละ
ของการเปลีÉยนแปลงค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา
ř. ข้ อมูลการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์จาํ แนกตาม
สือÉ กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ สือÉ กลางแจ้ งแ ละสือÉ
อืนÉ ๆ จากรายงาน competitive media reporting
Ś. ค่าเฉลีÉยทีÉถ่วงนําÊ หนักของการเปิ ดรับการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ของเยาวชน
ś. ค่าเฉลีÉยทีÉถ่วงนําÊ หนักของค่าใช้ จ่ายของการโฆษณา
ตรงทางโทรทัศน์ วิทยุ สือÉ กลางแจ้ ง นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์ระดับท้ องถิÉน

ข้ อมูลการบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ของเยาวชนจาก
National Longitudinal Survey of Youth 1997
[NLSY97] แบ่งกลุ่มนักดืมÉ ออกเป็ น ś กลุ่ม ได้ แก่
ř. กลุ่มเยาวชนทีÉดมืÉ เป็ นรายปี
Ś. กลุ่มเยาวชนทีÉดมืÉ เป็ นรายเดือน
ś. กลุ่มเยาวชนทีÉดมืÉ แบบเมาหัวรานําÊ

รัฐทีÉห้ามการโฆษณาสุรากลัÉนทางป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ ปริมาณการบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ในแต่ละ
และห้ ามโฆษณาราคาสุรากลัÉน [ř = ห้ าม Ř =
ประเภท (ปริมาณแอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍหรือเอทานอล)
ไม่กาํ หนด/ไม่ห้าม]
หน่วยเป็ นแกลลอนต่อหัวประชากรทีÉมีอายุ řŜ ปี ขึÊนไป
ตามในแต่ละประเทศ

1003
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ตารางทีÉ ś ข้อมู ลทีÉนํามาใช้ในการประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื ÉองดืÉมแอลกอฮอล์ (ต่อ)
ปี ค.ศ. ผู้ศกึ ษา

ประเทศ

ระเบียบวิธวี จิ ัย

ข้ อมูลมาตรการทีÉนาํ มาใช้ ในการศึกษา

วิธวี เิ คราะห์ทางสถิติ ปี ของข้ อมูล
ทีÉนาํ มาศึกษา

ข้ อมูลการวัดผลลัพธ์ทÉนี าํ มาใช้ ในการศึกษา

2001 Nelson PJ สหรัฐ
และ
อเมริกา
Young JD

การวิจัยแบบ
ภาคตัดขวาง

การวิเคราะห์อนุกรม- 1977เวลาแบบภาคตัดขวาง 1995
โดยใช้ การวิเคราะห์
การถดถอยด้ วยแบบ
จําลอง log-linear
และ logit models

ř. ประเทศทีÉห้ามการโฆษณาเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ทาง
สือÉ กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ [ř = ห้ าม
Ř = ไม่กาํ หนด/ไม่ห้าม]
Ś. ประเทศทีÉห้ามการโฆษณาสุรากลัÉนทางสือÉ กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ [ř = ห้ าม Ř = ไม่กาํ หนด/
ไม่ห้าม]

2000 Saffer H* สหรัฐ
อเมริกา

การวิจัยเชิงประจักษ์

การรวมข้ อมูลเพืÉอการ 1970วิเคราะห์อนุกรมเวลา 1995
[pooled time-series
analysis]

ř. ค่าเฉลีÉยของจํานวนของสือÉ ในการห้ ามการโฆษณาของ ค่าเฉลีÉยของปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ [ได้ แก่ เบียร์
เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์บางชนิด (เบียร์ ไวน์ หรือ
ไวน์ สุรากลัÉน] บริสทุ ธิÍหรือเอทานอลเป็ นจํานวนลิตร
สุรากลัÉน) ตามกฎหมายในแต่ละประเทศ เช่น
ต่อหัวประชากรรายปี
การห้ ามการโฆษณาเบียร์ทางโทรทัศน์ เป็ นต้ น
Ś. ค่าเฉลีÉยของจํานวนของสือÉ ในการห้ ามการโฆษณา
เครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ทุกชนิด [เบียร์ ไวน์ และสุรากลัÉน]
ตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

ปริมาณการบริโภคเครืÉองดืมÉ แอลกอฮอล์ในแต่ละ
ประเภท (ปริมาณแอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍหรือเอทานอล)
หน่วยเป็ นแกลลอนต่อหัวประชากรตามในแต่ละ
ประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง มาตรการฯ มีผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
** หมายถึง มาตรการฯ ทัÊงมีและไม่มีผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์

วิจารณ์
1. ข้ อจํา กั ด ในการประเมิ นผลมาตรการควบคุ ม
การตลาด และการโฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ผลจากการศึกษาพบว่ า ประเทศไทยไม่มีการศึกษา
เกีÉยวกับการประเมินผลของมาตรการการตลาดและการ
โฆษณาทีÉมีผลต่อการบริโภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ เมืÉอ
พิ จ ารณาข้ อมู ลจากต่ า งประเทศเฉพาะการศึ ก ษาทีÉ มี
ข้ อค้ นพบว่า มาตรการการตลาดและการโฆษณามีผลต่อ
การบริ โภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ เพืÉอนํามาประยุกต์ใช้
กับการประเมินฯ ของประเทศไทย ยังมีข้อจํากัดของข้ อมูล
ทีÉจะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์หลายประการดังนีÊ
ข้ อมู ลมาตรการทีÉนาํ มาใช้ ในการศึกษาประเทศไทย
ไม่ มี ข้ อมู ลค่ า ความยื ด หยุ่ นของการโฆษณาเครืÉองดืÉ ม
แอลกอฮอล์ ถึงแม้ ว่าประเทศไทยมีกฎหมายเกีÉยวกับการ
ทํา การตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ ทÉี
ควบคุมได้ เพียงบางส่วน แต่ยังขาดข้ อมูลจํานวนของสืÉอ
ในการห้ ามการโฆษณาของเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์บางชนิด
(การห้ ามการโฆษณาแบบบางส่วน) ในขณะทีปÉ ระเทศไทย
มีข้อมูลการเปิ ดรั บการโฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์(38)
และความถีÉในการเปิ ดรับการโฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์(39) แต่ยังมีข้อจํากัด เนืÉองจากข้ อมูลการเปิ ดรับการ
1004

โฆษณาฯ และความถีÉ ในการเปิ ดรั บการโฆษณาฯ เป็ น
ข้ อมูลทีÉมาจากคนละการสํารวจซึÉ งมี การวั ดประเภทของ
สืÉ อโฆษณาทีÉ เปิ ดรั บและกรอบเวลา (time frame) ทีÉ
แตกต่ างกัน นอกจากนีÊ ประเทศไทยมี ข้อมู ลค่ าใช้ จ่าย
ของการโฆษณาตรงทางโทรทัศน์วิทยุ สืÉอกลางแจ้ ง นิตยสาร และหนังสือพิ มพ์ ระดับชาติ แต่ ต้องซืÊ อข้ อมู ลจาก
บริ ษั ททีÉ ใ ห้ บ ริ ก ารการวิ จั ยการตลาดซึÉ งมี ร าคาสู งมาก
ยิÉ งไปกว่ านัÊ น การศึ กษาในต่ างประเทศไม่ มีชุ ดข้ อมู ล
เกีÉ ยวกั บค่ าใช้ จ่ ายในการส่ งเสริ มการตลาดทีÉ ไม่ ใช่ การ
โฆษณา (below the line) เช่น การจัดกิจกรรมแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม การให้ ทุนอุปถัมภ์ในกิจกรรมดนตรี
หรือกีฬา เป็ นต้ น เพืÉอนํามาใช้ ประเมินผลของมาตรการ
โฆษณาและการตลาดมีผลต่อการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ข้ อมูลการวัดผลลัพธ์ทÉีนาํ มาใช้ ในการศึกษาจากการ
ศึกษาต่างประเทศ ข้ อมูลการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ทีÉนาํ มาใช้ ในการวิเคราะห์เป็ นการใช้ ข้อมูลการดืÉมในภาพ
รวม ซึÉ งก็คือค่ าเฉลีÉ ยของปริ มาณการบริ โภคเบียร์ ไวน์
สุรากลัÉน โดยคํานวณมากจากปริมาณแอลกอฮอล์บริสทุ ธิÍ
หรือเอทานอลเป็ นจํานวนลิตรต่อหัวประชากรรายปี การ
ใช้ ข้อมู ลดั งกล่ าวทํา ให้ ไม่ สามารถแบ่ งแยกผู้ ดÉื มได้ ตาม
เพศ อายุ และลักษณะของผู้ดÉืม (เช่น ดืÉมแบบเสีÉยง ดืÉม
Journal of Health Science 2018 Vol. 27 No. 6

การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทมÉี ตี อ่ การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

แบบเมาหัวรานําÊ ) และข้ อมูลเหล่านีÊ ศึกษาเฉพาะเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ 3 ชนิด ได้ แก่ เบียร์ ไวน์ และสุรากลัÉน
เพราะเป็ นมาตรการทีÉมีการควบคุมการโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์ของ ŚŘ ประเทศ ในกลุ่มประเทศองค์การเพืÉอ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)(30)
ในขณะทีÉการจําแนกชนิดของเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ของ
ประเทศไทยแตกต่ า งจากข้ อมู ลจากต่ างประเทศ โดย
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติทาํ การสํารวจการบริโภคเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.Śŝŝş จําแนกเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ออกเป็ น 9 ชนิด ได้ แก่ สุราผสมนําÊ ผลไม้
สุราผสมนําÊ หวาน เหล้ าปัÉน ไวน์คูลเลอร์ เบียร์ สุราสี สุราแดง สุราแช่พÊ ืนบ้ าน(สาโทอุกระแช่ฯลฯ) ไวน์องุ่น แชมเปญ ไวน์ผลไม้ ยาดองเหล้ า สุราจีนและสุราขาว สุรากลัÉนชุมชน(40) และการวิจยั เรืÉอง “นโยบายควบคุมเครืÉองดืÉ มแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย: ผลการศึ กษาจากการ
สํารวจระดับประเทศรอบทีÉ ř ปี พ.ศ.ŚŝŝŠ” จํา แนก
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ออกเป็ น řř ชนิด โดย š ชนิดแรก
ไม่แตกต่างจากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ
ได้ เพิÉ มเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ อีก 2 ชนิด คือ ค็อกเทล
และสุราผลิตเอง/สุราหนีภาษี(38)
นอกจากนีÊ ข้ อมูลทีÉนาํ มาใช้ ในการวิเคราะห์เพืÉอประเมิ นผลของมาตรการโฆษณาและการตลาดทีÉ มี ผลต่ อ
การบริ โภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์เป็ นข้ อมูลเก่ามาก คือ
ข้ อมูลช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1945-2006 หากประเทศไทย
จะนํา ข้ อมู ลเหล่ านัÊ นมา ประยุ กต์ใช้ ในการประเมิ นผล
มาตรการฯ เช่น การนําค่าความยืดหยุ่นของการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์มาใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูลอาจไม่
สามารถสะท้ อนสถานการณ์ปัจจุ บันและบริบทของประเทศไทยได้
2. โอกาสในการประเมิ น ผลมาตรการควบคุ ม
การตลาดและการโฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีข้อจํากัดของข้ อมูลในการนํามา
วิเคราะห์ แต่ข้อมูลทีเÉ ป็ นไปได้ ทจÉี ะสามารถนํามาใช้ในการ
ศึ กษา ประเมิ นผลมาตรการควบคุ มการตลาดและการ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปี ที É Śş ฉบับที É Ş

โฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับข้ อมู ลจากการศึกษาในต่ างประเทศทีÉใช้ ข้อมู ล
มาตรการฯ อันประกอบไปด้ วย การเปิ ดรั บการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ และค่าใช้ จ่ายของการโฆษณาตรง
ทางโทรทัศน์ วิทยุ สือÉ กลางแจ้ ง นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
ระดั บท้ องถิÉ น ดังนัÊ น ข้ อมู ลทีÉเกีÉ ยวข้ องกั บมาตรการทีÉ
สามารถนํามาใช้ เพืÉอศึกษาประเมินผลมาตรการฯ สําหรับ
ประเทศไทย ได้ แก่ ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายของการโฆษณาตรง
ทางโทรทัศน์วิทยุ สืÉอกลางแจ้ ง นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ระดับชาติ(41) และข้ อมูลการเปิ ดรับ(38) และความถีÉ
ในการเปิ ดรับการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์(39) เนืÉองจากชุ ดข้ อมู ลเหล่ านีÊ เป็ นการสํารวจข้ อมู ลระดับชาติของ
ประเทศไทย และข้ อมูลเชิงวิชาการแสดงให้ เห็นชัดเจนว่า
ระดับการเปิ ดรับสืÉอหรื อปริมาณการโฆษณามีผลต่อการ
บริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์(22-23) ดังนัÊน หากต้ องการ
ประเมิ นผลมาตรการฯ ของประเทศไทย ควรคํา นึ งถึ ง
ความถีÉ ในการเปิ ดรั บการโฆษณาเครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์
ร่วมด้ วย
ในส่วนของชุ ดข้ อมูลการวัดผลลัพธ์ทÉีนาํ มาใช้ ในการ
ศึกษา ผลการศึกษาจากต่างประเทศใช้ ข้อมูลการบริโภค
เครืÉ องดืÉ มแอลกอฮอล์ ทÉี นาํ มาจากการสํา รวจครั วเรื อน
ระดับชาติ (General Household Survey; GHS) และ
ข้ อมูลการบริโภคเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ ของเยาวชนจาก
การสํารวจระดับชาติ (National Longitudinal Survey of
Youth 1997; NLSY97) สํา หรั บ ประเทศไทยมี การ
สํารวจการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในระดับชาติ 2
การสํารวจ ได้ แก่ การสํารวจการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยปี พ.ศ.Śŝŝş(39) และการวิ จั ย
เรืÉ องการนโยบายควบคุมเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยฯ(38) ซึÉงข้ อมูลการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
สามารถนํามาใช้ ศึกษาประเมินผลมาตรการฯ ได้ เพราะ
สามารถแบ่งแยกผู้ดÉืมได้ ตามเพศ อายุ และลักษณะของ
ผู้ดÉมื อย่างไรก็ตาม การสํารวจการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยปี พ.ศ. Śŝŝş ไม่ได้ สาํ รวจการเปิ ด
รับการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ เพืÉอให้ ข้อมูลมาตร1005
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การและข้ อมู ลผลลั พธ์ทÉีนาํ มาศึ กษาเป็ นข้ อมู ลทีÉมีความ
สอดคล้ องเป็ นชุดเดียวกัน รวมทัÊงสามารถกําจัดอิทธิพล
ของตั วแปรร่ วมและหลี กเลีÉ ยงการเปลีÉ ยนแปลงหน่ วย
ในการวิเคราะห์ ควรใช้ ข้อมูลจากการการวิจยั เรืÉองนโยบาย
ควบคุมเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยฯ เพราะมี
ข้ อมู ลครอบคลุ มทัÊงการสํา รวจการเปิ ดรั บการโฆษณาฯ
และการบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
ถึงแม้ ว่ า ข้ อมู ลค่ าใช้ จ่ ายในการโฆษณาเครืÉ องดืÉ ม
แอลกอฮอล์สามารถนําไปใช้ ในการวิจัยเพืÉ อประเมินผล
ของมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์ของประเทศไทยได้ เพราะข้ อมูลนีÊมีการเก็บ
รวบรวมทัÊ งก่ อนและหลั งการมี กฎหมายหรื อมาตรการ
ควบคุ มเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ แต่ ข้อมู ลการศึ กษาของ
ประเทศไทย Ś การศึ กษา อั นได้ แก่ การศึ กษาเรืÉ อง
“พฤติกรรมการดืÉมและการรับรู้โฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ฯ”(39) และการศึกษาวิจัยเรืÉอง “นโยบายควบคุม
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยฯ”(38) หากนําข้ อมูล

ดังกล่าวไปใช้ ในการศึกษาควรคํานึงด้ วยว่า ข้ อมูลของการ
ศึกษาเหล่ านีÊ ไม่สามารถศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่ างก่อน
และหลังการมีกฎหมายหรื อมาตรการควบคุมเครืÉ องดืÉม
แอลกอฮอล์ได้ อีกทัÊงการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ น
ระบบเกีÉยวกับห้ ามการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์แบบ
บางส่วนระบุว่า ความแตกต่างของข้ อจํากัดการควบคุม
การโฆษณาและข้ อจํา กั ดของระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยทํา ให้ ไม่
สามารถสรุปผลของการห้ ามการโฆษณาแบบบางส่วนได้
อย่างแน่ชัด และถึงจะพบว่ามีผลอยู่บ้างก็เป็ นผลในระดับ
ตํÉา เท่านัÊ น และการห้ ามการโฆษณาแบบบางส่ วน จะมี
ประสิทธิผลเพิÉ มขึÊนถ้ านําไปใช้ ร่วมกับมาตรการควบคุม
อืÉนๆ(36) (ตารางทีÉ 4)
เนืÉองจากยังขาดข้ อมูลในประเทศไทยหลายส่วนทีÉจะ
นํามาใช้ ในการศึกษาเพืÉ อประเมิ นผลมาตรการฯ อีกทัÊง
มาตรการการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉม
แอลกอฮอล์ ของประเทศไทยเป็ นการควบคุ มการตลาด
และการโฆษณาแบบบางส่วน จึงควรให้ มีการศึกษาเพิÉ ม

ตารางทีÉ 4 สรุปข้อมู ลทีÉสามารถนํามาใช้ในการศึกษาประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื ÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ข้ อมูลทีÉนาํ มา
ใช้ วิเคราะห์
มาตรการ

ทีÉมาของข้ อมูล

ตัวแปรทีÉนาํ มาศึกษา

รายละเอียดการวัด

รายงานสถานการณ์สรุ า
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ งบโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์จาํ แนกตามสืÉอต่างๆ ปี
41
ประจําปี พ.ศ.ŚŝŝŞ (ŚŝŝŞ)
พ.ศ.Śŝŝŝ
นโยบายควบคุมเครืÉองดืÉม
การเปิ ดรับการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ 1. ในช่ วง Ş เดือนทีÉผ่านมา คุณเคยเห็นการโฆษณา
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย:
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์จากแห่งต่างๆ หรือช่ องทาง
ผลการศึกษาจากการสํารวจระดับ
ต่างๆ
ประเทศรอบทีÉ ř (ŚŝŝŠ)38
2. ในช่ วง Ş เดือนทีÉผ่านมา คุณเคยเห็นการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน [ตัวเลือก ř-řŘ]

ผลลัพธ์

1006

ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพืÉอสังเกต- ความถีÉในการเปิ ดรับการโฆษณาเครืÉองดืÉม
การณ์และวิจัยความสุขชุมชน
แอลกอฮอล์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ŚŝŝŚ)39

1. ในรอบวันทีÉผ่านมาคุณพบเห็นหรือได้ ยินโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทางสืÉอใดบ้ าง โปรดระบุ
จํานวนครัÊง

นโยบายควบคุมเครืÉองดืÉม
การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย:
ผลการศึกษาจากการสํารวจระดับ
ประเทศรอบทีÉ ř (ŚŝŝŠ)38

1. คุณเคยดืÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ใน řŚ
เดือนทีÉผ่านมา
2. คุณเคยดืÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ใน Ş
เดือนทีÉผ่านมา
3. ปริมาณการดืÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ใน Ş
เดือนทีÉผ่านมา

Journal of Health Science 2018 Vol. 27 No. 6

การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทมÉี ตี อ่ การบริโภคเครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

เติมเพืÉ อเป็ นข้ อมู ลในการศึ กษาต่ อไปในอนาคต โดยมี
ชุ ดข้ อมู ลมาตรการทีÉสามารถนํามาใช้ ศึ กษาประเมิ นผล
ประกอบด้ วย การศึ กษาเกีÉยวกับความยืดหยุ่ นของการ
โฆษณาเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอล์ ข้ อมูลจํานวนการโฆษณา
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ทÉกี ฎหมายห้ ามมิให้ โฆษณาจําแนก
เป็ นรายสืÉอ การสํารวจในระดับประเทศเกีÉยวกับการเปิ ด
รั บและความถีÉ ในการเปิ ดรั บการโฆษณาทัÊงการโฆษณา
ผ่านทางสืÉอมวลชนและสืÉออืÉนๆ (above the line) และ
การส่งเสริมการตลาดทีไÉ ม่ใช่การโฆษณา (below the line)
และกําหนดกรอบเวลา (time frame) ให้ ชัดเจน รวมทัÊง
การเก็บรวบรวมข้ อมู ลต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายการส่งเสริ ม
การตลาดทีÉไม่ใช่การโฆษณา และการศึกษาวิจัยระยะยาว
ทีศÉ กึ ษาผลของการตลาดและการโฆษณาทีมÉ ตี อ่ การบริโภค
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอล์ของประชาชนในประเทศไทย
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Abstract: Evaluation of the Effects of Alcohol Marketing and Advertising Control Measures on Alcohol Consumption
in Thailand
Nongnuch Jaichuen, M.A.*, Surasak Chaiyasong, B.Pharm., M.Sc., Ph.D.**, Sawarin Laconrach, B.Sc.**
*Health Promotion Policy Research Center (HPR), International Health Policy Program (IHPP), Ministry of
Public Health; **Social Pharmacy Research Unit, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University
Journal of Health Science 2018;27:996-1010.
Reducing exposure to alcohol marketing and advertising will slow recruitment of drinkers and
reduce heavier drinking. This review study explored estimate the effects of alcohol marketing and advertising control measures on alcohol consumption in Thailand. The study analyzed two issues: the limitations
of, and opportunities for estimate the effects of alcohol marketing and advertising control measures on
alcohol consumption in Thailand. The documentary review of the effects of alcohol marketing and advertising control measures on alcohol consumption in Thailand and foreign found that Thai evidences which
were to estimate the effects of alcohol marketing and advertising control measures were not found. In the
international evidences, several data were used for estimate the effects of alcohol marketing and advertising
control measures. Therefore, data from advertising expenditure on media and alcohol consumption data
were used to estimate the effects alcohol marketing and advertising control measures in Thailand. In
addition, exposure to alcohol advertising data should be taken into account for data analysis. Although
advertising expenditure on media and exposure to alcohol advertising data were not covered by other
marketing or below the line.
Key words: alcohol marketing, alcohol advertising, alcohol control measure, evaluation of the effects
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