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เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีเขียนข้ึนจากผลงานวิจัยทางวิชาการ

และความรู้ทางนิเทศศาสตร์ซึ่งผู้เขียนได้นำภาพถ่าย

กิจกรรมและภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆมาประกอบ

เพื่อเป็นกรณีศึกษาทางวิชาการไม่มีเจตนาเพื่อดูหมิ่น

เหยียดหยามหรือทำให้ต้องได้รับความเสียหายใดๆ

และไม่ได้เป็นการทำโฆษณาสินค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้องค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยไม่มีส่วนรับผิดชอบ

ในเนื้อหาเพราะเป็นผลงานทางวิชาการของผู้วิจัยเอง

หากมีการผิดพลาดหรือก่อความเสียหายขึ้นสำนักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในฐานะผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์

และผู้เขียนยินดีรับผิดชอบภายใต้ขอบเขตความเป็นวิชาการ
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คำนำ 
 

 

ดิฉันชอบพูดเล่นๆว่าดิฉันเป็นคนสองอาชีพจริงๆดิฉันมีอาชีพเดียวคือสอนหนังสือส่วน

การทำงานวิจัยนั้นเป็นความสุขนอกเหนืองานหลัก และการเป็นคนสองงานแบบนี้ ทำให้ดิฉันได้

ค้นพบปรากฏการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างดีงานวิจัยหลักๆเรื่องหนึ่งที่ดิฉันทำมาตลอด

ระยะเวลาหลายปีคือเรื่องผลกระทบของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเยาวชน และสิ่ง

ที่ดิฉันพบเห็นจากการเป็นอาจารย์คือ นักศึกษาวัยอุดมศึกษานี่แหละที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นวัยพร้อมจะดื่ม เป็นวัยเพื่อนเยอะพี่เยอะน้องเยอะ

กิจกรรมเยอะ และสุดท้ายของมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนก็มักจะเริ่มต้นและ

สนิทสนมกันที่ร้านเหล้า ซึ่งร้านเหล้าก็มีมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเพราะจำนวนนักศึกษาก็มีมากขึ้นทุก

ปีเช่นกัน และจากการเป็นนักวิจัย ดิฉันกลับค้นพบว่า กลุ่มนักดื่มวัยนี้เป็นกลุ่มที่ชอบโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่รู้เท่าทันน้อยมาก แถมกลุ่มเด็กประถมมัธยมยังให้คำตอบที่น่ากลัวกว่า

เด็กมหาวิทยาลัยเข้าไปอีกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้า“ดี”เพราะ“เขาทำสิ่งดีๆ”และไร้

เดียงสาตามประสาเด็ก เชื่อว่าธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความดีจริงโดยไม่หวังผลใดแต่ต้องการ

“สอน”ผู้ชมในส่ิงดีๆและตอบแทนสังคมจริงๆซ่ึง“เราควรสนับสนุนเขาต่อไป”แล้วเด็กประถมเอง

ก็เริ่มลองชิมเหล้าเบียร์ตั้งแต่ 7-8 ขวบ ดิฉันได้ยินคำตอบแบบนี้มาทุกปีจากผลวิจัยและได้ยินกับ

หูตัวเองเมื่อลงภาคสนามเองไม่น้อยกว่า3ปีถึงแม้โฆษณาจะเปลี่ยนไปทุกปีแต่คำตอบแนวนี้ไม่

เคยเปลี่ยน แล้วเด็กกลุ่มนี้ก็จะโตมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เดินเข้าร้านเหล้าต่อไป ดิฉัน

ยอมรับว่าดิฉันรู้สึกสงสารประเทศไทย
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เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

ไม่ว่าจะอาชีพอะไร ดิฉันได้เห็นทั้งฉากของจริงที่ร้านเหล้ารุกสถานศึกษามากขึ้นทุกปี

ดิฉันได้เห็นจากผลวิจัยว่าเด็กก็เหมือนเดิมทุกปีคือชื่นชมโฆษณาและมองสินค้าน้ำเมาในแง่โจร

กลับใจสุดท้ายเยาวชนก็คือเหยื่อ เป็นเหยื่อในทุกๆทางดิฉันขอเรียกร้องให้ภาครัฐมีการบังคับ

ใช้กฏหมายอย่างจริงจังและทบทวนมาตรการที่ระบุให้ร้านสุราอยู่ห่างจากสถานศึกษาเพียง500

เมตร และไร้การ zoning แค่ 500 เมตรเพียงพอจริงหรือ? ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยจะ

เลือกใช้มาตรการzoningหรือการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ดิฉันขอเรียกร้องให้

สถานศึกษาทุกระดับร่วมกันปกป้องเยาวชนในสถาบันของท่านด้วยการปฏิเสธ CSR ของธุรกิจ

น้ำเมาที่เข้ามาในสถาบันการศึกษาในทุกรูปแบบรวมทั้งสถาบันครอบครัวที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้

เยาวชนไม่ใช่พ่อดื่มแม่ดื่มแล้วชวนลูกดื่มไม่เช่นนั้นเด็กไทยจะกลายเป็นเด็กขี้เมากันทั้งประเทศ

และประเทศไทยก็จะได้ลำดับที่สี่หรือที่ห้าว่าเป็นประเทศที่มีการดื่มมาก และปัญหาที่เกิดจาก

การดื่มก็ไม่มีวันจบสิ้น

ดิฉันขอขอบพระคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัย

ปัญหาสุรา (ศวส) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล) ในการสนับสนุนการวิจัยด้วยดี

อย่างยิ่งตลอดมาหากมีข้อผิดพลาดอันใดในหนังสือเล่มนี้ดิฉันขอน้อมรับและขออภัยมาณที่นี้

     

ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 

มหาวิทยาลัยรังสิต
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คำนิยม 
ศ.นพ.อดุมศลิป ์ศรแีสงนาม 
ประธานเครอืขา่ยงดเหลา้ 

 

 

การรณรงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมให้ลด ละ เลิก และปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับ

ประชาชน ซึ่งองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ช่วยกันดำเนินการอยู่นี้ จะถูกกระแสการโฆษณา

สื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมน้ำเมาที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของประชาชนไป

พร้อมๆ กัน และควรกล่าวด้วยว่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมน้ำเมานั้นทำมาก่อน

ล่วงหน้าหลายสิบปี ก่อนที่จะมีเครือข่ายรณรงค์งดเหล้า หรือก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ดังนั้น ถ้าวัดความได้เปรียบเสียเปรียบแล้ว ก็ถือว่าฝ่ายรณรงค์ต่อต้าน

น้ำเมาเสียเปรียบหลายต่อ โดยเฉพาะ ทัศนคติของประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า “บริษัทน้ำเมา

เป็นธุรกิจที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม และการที่มีคนดื่มนั้น เป็นปัญหาเฉพาะตัว ไม่ใช่ปัญหาของ

สังคม”

แต่สิ่งที่ ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร ได้ใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ ชวนให้มองด้านมืดของสิ่งที่

อุตสาหกรรมน้ำเมาพยายามปกปิด โดยย้อนรอยวิธีการโฆษณาในอดีต แล้วโยงมาถึงปัจจุบันเพื่อ

แฉให้เห็นพฤติกรรมการหลบเลี่ยงกฎหมาย วิธีการสร้างภาพ พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาในงาน

เทศกาลมหา(วิปโยค) สงกรานต์ และพุ่งเป้าไปยังปัญหาของเด็กเยาวชน ซึ่งอาจารย์ศรีรัช ได้

ประสบพบเจอท้ังจากการสอนในมหาวิทยาลัย และจากงานวิจัยในเยาวชนพ้ืนท่ีชานเมืองกรุงเทพฯ

สุดท้ายคือข้อเสนอและทางออกจุดยืนท่ีจะให้สถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนได้

เปิดหน้ากากเผยถึงตัวตนที่แท้จริงของการตลาดน้ำเมา
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ในฐานะที่เป็นผู้อาวุโส และเริ่มต้นงานรณรงค์มาก่อน ในสมัยที่มีคนสนใจปัญหานี้น้อย

เคยกระทั่งรณรงค์คนเดียวทำทุกอย่าง เทียบกับวงดนตรีก็เป็นวง oneman band มาถึงวันนี้

ฝันก็ฝันไม่ถึงว่าการควบคุมน้ำเมาของขบวนการงดเหล้าของประเทศไทย มีความก้าวหน้าเป็นที่

จับตาของคนทั้งโลกและยังได้อาจารย์นิเทศศาสตร์ท่านหนึ่งที่มีใจใฝ่ธรรมะสำนึกรู้ถึงอนาคตลูก

หลาน ได้เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นการให้ทานทางปัญญา เพื่อผู้อ่านได้รู้เท่าทัน และร่วม

กันสร้างเกราะคุ้มกันลูกหลานของเรา เพราะน้ำเมา เป็นหนึ่งในหกของประมุขแห่งความชั่ว ได้

ทำร้ายลูกหลานที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำร้ายครอบครัวที่เป็นสถาบันฐานราก มูลค่าความสูญเสีย

มากกว่าที่รัฐบาลได้รับจากภาษีสรรพสามิต ถึง 2 เท่า แต่ว่าปีศาจร้ายตัวนี้ ขณะนี้ยังลอยนวล

แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้อีกไม่นานจึงขอชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและชื่นชมอาจารย์ศรีรัชลอย

สมุทรเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยปูทางการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวต่อไป
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จับตาโฆษณาเหล้า เบียร์ : อดีต  ปัจจุบัน อนาคต 

ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 อันมีข้อกำหนดเพื่อ

ควบคุมเนื้อหาของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น แล้วโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหน้านี้

มีลักษณะเป็นอย่างไร?

ก่อนปี2551นั้นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกควบคุมเพียงเวลาในการออกอากาศคือ

ออกอากาศได้หลัง 22.00น. เป็นต้นไป แต่ยังไม่มีการควบคุมทางด้านเนื้อหามากนัก รวมไปถึง

การใช้ตราสินค้าสัญลักษณ์ของสินค้าผู้แสดงและชื่อสินค้าที่ปรากฎในโฆษณาดังนั้น เนื้อหาที่

ปรากฏในโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนปี2551ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.  
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เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

• ผู้แสดง ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้ผู้แสดงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่

แล้วเช่นนักแสดงดารานายแบบนางแบบดาราต่างประเทศนักร้องหรือผู้มีชื่อเสียง

ด้านในด้านหนึ่ง

• ปรากฏภาพขวดเครื่องดื่มหรือบรรจุภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงการชูขวดเครื่อง

ดื่มหรือกระป๋องเครื่องดื่มแสดงการหยิบจับหรือถือบรรจุภัณฑ์ให้เห็น

• ปรากฏภาพองค์ประกอบการดื่ม เช่น การรินเครื่องดื่มลงในถ้วยแก้ว ภาพการผสม

เครื่องดื่ม การเตรียมเครื่องดื่มหรือภาพเครื่องดื่มที่ผสมเสร็จแล้วรอการดื่ม ภาพ

ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เช่น ฟองเบียร์ที่ล้นออกมาจากถ้วยหรือขวด ภาพก้อน

น้ำแข็งในถ้วยสุรา

• ปรากฏภาพพฤติกรรมการดื่มผู้แสดงในภาพยนตร์จะต้องแสดงการดื่มในโฆษณาไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การถือขวดหรือแก้วสุราในมือพร้อมที่จะดื่ม การนั่งโต๊ะ

และมีแก้วเครื่องดื่มอยู่ตรงหน้า การส่งเครื่องดื่มให้แก่กันหรือส่งให้ผู้แสดงคนอื่นๆ

การแสดงภาพแก้วเครื่องดื่มที่ดื่มหมดแล้วและถูกวางลงเพื่อรอเติมใหม่ รวมไปถึงการ

แสดงเสียงประกอบที่สื่อถึงการดื่มเช่นเสียงเปิดกระป๋องเบียร์เสียงโซดาที่กำลังฟู่

• สามารถเอ่ยชื่อสินค้าในโฆษณาได้รวมทั้งแสดงสัญลักษณ์ของสินค้าได้ในโฆษณา
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เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

ตวัอยา่งภาพยนตรโ์ฆษณาสรุาแบลค็แคท ทีแ่สดงภาพการดืม่ เอย่ชือ่สนิคา้ แสดงภาพ
ผลติภณัฑ ์แสดงภาพสรุาและองคป์ระกอบการดืม่ รวมทัง้ระบคุณุสมบตัขิองสนิคา้ 

ตวัอยา่งภาพยนตรโ์ฆษณาเบยีรส์งิห ์ทีแ่สดงภาพการดืม่ เอย่ชือ่สนิคา้ แสดงภาพผลติภณัฑ ์ 
แสดงภาพองคป์ระกอบการดืม่ รวมทัง้ระบคุณุสมบตัขิองสนิคา้และขอ้ความจงูใจ 

ตวัอยา่งโฆษณาเบยีรช์า้ง ทีแ่สดงภาพผลติภณัฑ ์แสดงภาพการดืม่ เอย่ชือ่สนิคา้ และมกีารทำโปรโมชัน่
ประเภทหยอ่นฝาเพือ่ชงิโชค 
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เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

แต่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันจากทั้งสังคมและด้าน

กฎหมายเปลี่ยนอย่างไรบ้าง?

ปี 2545 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเสรีสูงสุด คือ ปรากฏภาพสินค้า ปรากฏ

ภาพเครื่องดื่ม แสดงภาพการดื่ม สามารถมีข้อความแสดงคุณสมบัติของสินค้า สามารถเอ่ย

ชื่อสินค้าได้ เช่น “น้องๆ สิงห์ขวด” “ไอ้ฤทธ์กินแบล็ก” เป็นต้น ในปี 2547-2548 เริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันทางสังคมทำให้แนวทางการโฆษณาเริ่มเปลี่ยนเป็นการสื่อสารตราสิน

ค้า(brandcommunication)มากกว่าที่จะเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์(productadvertising)

แต่ละแบรนด์พยายามสื่อสารอัตลักษณ์ของตราสินค้า (brand identitiy) โดยช่วงแรกของการ

สร้างแบรนด์นั้น สื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านการสร้างและนำเสนอบุคลิกภาพของผู้ดื่มใน

ฐานะบุคลิกภาพของแบรนด์(brandpersonality)ไปด้วย

ป ี2545:  การโฆษณาผลติภณัฑ(์product advertising) 
แสดงสนิคา้ การดืม่ โลโก ้คณุภาพ 

ป ี2547:  สงัคมเริม่เพง่เลง็การโฆษณาสรุาวา่ชกัจงูใจ เปลีย่น
แนวเปน็ “สรา้งอตัลกัษณต์วัตนผูด้ืม่” แทน 

ป ี2548:  เริม่มแีรงกดดนัการโฆษณาผลติภณัฑ(์product 
advertising) เปลีย่นเปน็ brand communication การสือ่สาร
ตราสนิคา้ มากขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงการโฆษณาเครื่องดื่มน้ำเมาตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน 
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เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

ป ี2549: มสีนิคา้ใหมเ่ขา้ตลาดมากขึน้ เจา้ตลาดเดมิยดึแนว 
brand communication และสือ่สารองคก์ร และเริม่จบัแนว
รบัผดิชอบสงัคม 

ปี 2550: มาตรการควบคุมเข้มข้นขนาดเสนอ total ban โฆษณา
ตรงลดลง แฝงมากขึน้ สรา้งกจิกรรมการตลาดมากขึน้ ใชส้ือ่ 
BTL มากขึน้ เรง่สรา้งภาพลกัษณส์นิคา้และภาพลกัษณผ์ูด้ืม่ 
 

ปี 2551:  มีพรบ. ควบคุม การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในส่ือโทรทัศน์
หายไปสิน้เชงิ เปลีย่นเปน็โฆษณา CSR มโีฆษณาแฝงมากขึน้
ในทุกส่ือ เน้นส่ือ BTL และกิจกรรมการตลาด แสวงหาพันธมิตร 

ป ี2552: โฆษณาแนว CSR และ Goodwill advertising แนว 
“คนด”ี การสือ่สารมคีรบทกุสือ่ สรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร 
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เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

ในปี2549เจ้าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าเดิมๆหันมาทำการสื่อสารตราสินค้ามากขึ้น

กว่าการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงความแข็งแกร่งของแบรนด์และภาพลักษณ์ที่แข็งแรงมั่นคง

(brand integrity)ในทัศนคติของผู้บริโภค ในขณะที่สินค้าแบรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังเข้าตลาดต่าง

พยายามสื่อสารด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักจดจำปี 2550 เป็น

ปีดุเดือดรุนแรงระหว่างธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแรงกดดันจากสังคมที่เสนอถึงขั้นการห้าม

โฆษณาตลอดเวลาหรือ total ban รวมทั้งกระแสต่อเนื่องจากการคัดค้านการเข้าตลาดหุ้นของ

เครือไทยเบฟเวอเรจ ทำให้สังคมเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการโฆษณาอย่างเสรีของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ปี 2551 เป็นปีที่มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้โฆษณา

ประเภทโฆษณาผลิตภัณฑ์หายไปโดยสิ้นเชิงจากจอโทรทัศน์ แต่ธุรกิจแอลกอฮอล์ก็มิได้ลดการ

สื่อสารลง แต่เปลี่ยนไปใช้สื่ออื่นที่ถูกควบคุมน้อยกว่าหรือปลอดการควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มสื่อ

ประเภท below-the-line และแนวทางโฆษณาที่ปรากฏใหม่ในสื่อโทรทัศน์คือ โฆษณาแนว

สร้างสรรค์สังคมนั่นเอง

16



เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

แนวโฆษณายงัคงยดึ CSR และ goodwill advertising เนน้สรา้ง
ภาพลกัษณผ์ูด้ืม่ชดัเจน: คนดขีองสงัคม มติรภาพ ความสขุ ความ
เปน็ไทย สรา้ง brand matching 

โฆษณาแฝงในทกุสือ่ ทัง้แฝงสนิคา้และแฝงองคก์ร สือ่ออนไลนถ์กู
ใช้ในทุกด้าน เน้นเข้าถึงตัวบุคคลและการมีส่วนร่วม สร้างภาพลักษณ์
องค์กร กิจกรรมการตลาดทุกประเภท รุกเข้าสถานศึกษา PR ชัดเจน 

เน้นกิจกรรมการตลาดและส่ือโฆษณาในกิจกรรม หลบเล่ียงกฎหมาย 
ใชก้ลยทุธท์ดแทน 

 ปี 2553  

ปี2553โฆษณาโทรทัศน์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นโฆษณาแนวสร้างสรรค์สังคม

หรือมีเนื้อหาแนว (ที่คิดเอาเอง) ว่าสร้างสรรค์ แนวโฆษณาที่ปรากฏชัดเจนในปีนี้คือการตอกย้ำ

แบรนด์ผ่าน brandmatching หรือการจับคู่ระหว่างตัวตนบุคลิกภาพของผู้ดื่มและบุคลิกภาพ

ของแบรนด์ บุคลิกภาพของแบรนด์ (brand personality) คือการสะท้อน “ภาพที่อยากเป็น”

ของผู้ดื่ม หรือสะท้อนบุคลิกภาพที่ผู้ดื่มคิดว่าตนเองเป็นหรือไม่ได้เป็นในชีวิตจริงแต่ใฝ่ฝันอยาก

จะเป็นอยากจะมีภาพของตนแบบนั้น หรือคิดเอาเองว่าบุคลิกภาพแบบนี้คือฉันนั่นเอง ดังนั้น

โฆษณาในปี 2553 จึงเป็นโฆษณาแนวเดียวกันทั้งสิ้น เพื่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เลือกสินค้า

ตามบุคลิกภาพของตนเองหรือเลือกสินค้าเพื่อ match กับภาพที่ตนเองอยากจะเป็นหรือมอง

ตนเองว่าอย่างไร นอกจากแนวโฆษณาแนวเดียวกันแล้ว ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลี่ยงไปใช้

กลยุทธ์ทดแทนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำดื่มเพื่อโฆษณาสัญลักษณ์และ

ชื่อสินค้าได้ โดยสร้างแนวโฆษณาและภาพให้ออกมาใกล้เคียงหรือเชื่อมโยงไปยังกลุ่มสินค้า

แอลกอฮอล์ได้
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บญุรอดฯ ชดุรกัในหลวง 

ตวัอยา่งโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์ลงัป ี2551 ไมป่รากฏโฆษณาผลติภณัฑ ์แตเ่ปน็โฆษณาเพือ่สือ่สาร
แบรนด ์โฆษณาแนว CSR และโฆษณาแนว goodwill หรอืมเีนือ้หาสรา้งสรรค ์

Regency สวุรรณภมู/ิ เสยีงคนไทย/ สกัการะแมน่ำ้ 

แนวทางการโฆษณาในปทีีผ่า่นมา 

ชา้ง ชดุ คลนิกิชา้ง 

ลโีอ ชดุ good or bad 

JW หุน่ยนต ์

ไทยเบฟ ชดุ บนัทกึไทยเบฟ 

หงษท์อง ชดุ รกับา้นเกดิ 
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เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

ตวัอยา่งโฆษณาทีแ่สดง brand matching อยา่งชดัเจนและสือ่สารบคุลกิภาพของแบรนดผ์า่นสนิคา้ 3 
แบบทีแ่ตกตา่งกนัดา้นดกีร ีเพือ่ใหผู้ด้ืม่ match ตนเองเขา้กบัสนิคา้ผา่นบคุลกิภาพของพีน่อ้ง 3 คนใน
โฆษณาทีม่บีคุลกิแตกตา่งกนั 
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เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

กลยุทธ์การโฆษณาที่พบมากในปี 2553  

โฆษณาแบบทดแทน substitution effect 

กลยุทธ์หลีกเลี่ยง: sponsorship 

เพื่อแสดงสัญลักษณ์และชื่อสินค้า 
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กลยุทธ์หลีกเลี่ยง: การใช้สัญลักษณ์ 

ตวัอยา่งกลยทุธห์ลกีเลีย่งและทดแทน จะเหน็ไดว้า่ 
ไมป่รากฏสญัลกัษณต์รงของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
แต่จะมีการเปล่ียนไปใช้สัญลักษณ์ของน้ำด่ืมหรือโซดา
แทน โดยเปลีย่นเพยีงสสีญัลกัษณเ์ทา่นัน้ และแสดง
ความพยายามของสนิคา้ทีจ่ะใหช้ือ่และสญัลกัษณไ์ป
ปรากฏในทกุๆทีท่กุสือ่ผา่นการทำ sponsorship ใน
กจิกรรมสนัทนาการทกุประเภท รวมทัง้กลยทุธ ์
sexy marketing ทีพ่บมากขึน้สำหรบัคา่ยลโีอ 
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ตวัอยา่งการหลกีเลีย่งการใชช้ือ่สนิคา้ในการเปน็ sponsor และไดโ้ฆษณาชือ่สนิคา้เมือ่เปน็ sponsor 
รา้น โดยเลีย่งดว้ยการใชส้โลแกนและสญัลกัษณบ์างอยา่งของสนิคา้มาเปน็สือ่โฆษณาแทน โดยไม่
ปรากฏชือ่สนิคา้ 
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ข้อสรุป ถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาแล้วก็ตาม และผล

โดยตรงที่ตามมาของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือโฆษณาผลิตภัณฑ์หายไปจากจอโทรทัศน์ แต่การ

สื่อสารของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้หายไปด้วย แต่กลับโหมหนักในสื่ออื่นที่ถูกควบคุม

น้อยกว่าหรือไร้การควบคุมโดยเฉพาะสื่อบุคคลและสื่อออนไลน์ทั้งหลาย

อนาคตหรือแนวโน้มการส่ือสารในปีต่อๆไปของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น่าจะเป็นการรุก

มากขึ้นในกลุ่มสื่อกิจกรรมสันทนาการประเภทต่างๆ ทั้งดนตรีและกีฬา รวมทั้งการสร้างฐาน

พันธมิตรกับธุรกิจบันเทิงเพื่อเอาความบันเทิงมานำหน้า เห็นได้ชัดเจนจากคอนเสิร์ต 30 ปี

คาราบาวของเบียร์ช้าง ดนตรีและกีฬายังคงเป็นกลยุทธ์เดิมๆ ที่ใช้ได้ผลเสมอสำหรับธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อีกประการหนึ่งที่มาแรงคือการทำ digital contentmarketing หรือการทำการตลาด

ผ่านเนื้อหาแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมในเว็บ การให้ผู้ชมเข้าร่วมสร้างเนื้อหาในสื่อ

ออนไลน์และแลกเปลี่ยนเนื้อหากันเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กิจกรรม “เพื่อนหาย” ของสุรา

100 ไปเปอร์ส์ ที่ทำกิจกรรมนี้ onweb โดยเป็นฉากเสมือนจริงในผับและเปิดผู้ชมเข้ามาเล่น

ด้วยการ insert รูปภาพของตนเองและเพื่อนในเกมหรือสร้าง clip ของตนเองได้ในเกม มีผู้ชม

เข้าไปสร้าง clip และต่อเติมเกมเพื่อนหายนี้ในเว็บของ 100 ไปเปอร์ส์ในจำนวนเป็นหมื่นแล้ว

ส่วนแนวทางเนื้อหาของโฆษณาโทรทัศน์ก็น่าจะเป็นการยึดแนว“สร้างสรรค์”เช่นเดิม ด้วยการ

นำเสนอภาพคนดีของสังคมตามกระแสสังคมเช่นคนดีแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคนดีแบบมีน้ำใจ

คนดีแบบอนุรักษ์พลังงาน ฯลฯ แล้วแต่ว่าสังคมจะนิยม “คนดี” แบบไหนในเวลานั้น รวมทั้ง

themeเรื่องการประสบความสำเร็จเพราะกลุ่มเพื่อนและมิตรภาพก็ยังคงน่าจะเป็นแนวทางการ

สื่อสารเช่นเดิมเพราะยัง“ขายได้”เสมอกับนักดื่มชาวไทย

 

23



24



รูท้นัการหลบ หลกี และเลีย่งกฎหมาย ตามมาตรา 32 

ปัญหาสุราตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน นั้นไม่ได้มีแต่ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

สุขภาพเท่านั้น หากยังรวมไปถึงปัญหาในการส่งเสริมการขาย (promotion) ของสินค้าสุราอีก

ด้วย เนื่องด้วยการส่งเสริมการขายหรือ promotion เป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญทางการตลาด

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการส่งเสริมการขายคือโฆษณา

2.  
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ถึงแม้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีพุทธศักราช 2551 มาตรา 32 จะ

ห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มอันเป็นการ

อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมและการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์

ใดๆ ให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่ปรากฏภาพ

เครื่องดื่มหรือบรรจุภัณฑ์ Howard, Flora, Schleicher and Gonzalez (2004)1 ให้ข้อสรุป

จากข้อถกเถียงกรณีปัญหาสุราและการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา โดยชี้ว่า การปิด

กั้นช่องทางโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างเดียวนั้นไม่ได้ผลเพราะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดิ้นรน

เพื่อเปิดเส้นทางการสื่อสารช่องทางอื่นๆต่อไปที่กฎหมายยังเอื้อมไปไม่ถึง

จะเห็นได้ว่า หลังปี 2550 เป็นต้นมา ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งหาหนทางและ

ช่องทางในการส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งตรงไปที่กลุ่มผู้บริโภคอายุเยาว์

(underage) และกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ เนื่องจากตลาดวัยรุ่นนั้นง่ายต่อ

การเข้าถึงมากกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ และเป็นที่ชัดเจนในหลายประเทศแล้วว่า ธุรกิจสุราพยายามที่จะ

ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคอายุเยาว์ตั้งแต่ระดับอายุ12ปีขึ้นไป

ถึงแม้จะมีการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าในส่ือโทรทัศน์แต่ธุรกิจสุราก็ยังสามารถหา

วิธีการส่งเสริมการขายได้เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในสื่ออื่นๆเช่นการสื่อสารแบรนด์ผ่านการ

กีฬาและดนตรี (sports andmusic communication) หรือการสื่อสารเชิงสังคม (social

communications) สื่อนอกสถานที่ (outdoormedia) และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้

คือ “การสื่อสารแบบทดแทน”หรือ substitution communicationซึ่งกลายเป็นกลยุทธ์ใหม่

ของธุรกิจสุราที่ใช้หลีกเลี่ยงกฎหมายจากภาครัฐ การเลี่ยงไปใช้สื่อทดแทนนั้นพบว่าธุรกิจเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกาใช้ได้ผลมาก่อน และสื่อทดแทนที่นิยมใช้มากคือ สื่อณ จุดขาย

1 Howard, K., Flora, J., Schleicher, N., & Gonzalez, E. (2004). Alcohol point-of-purchase advertising and promotions: 

prevalence, content, and targeting. Contemporary Drug Problems, 31(3), 561-583 
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(point of purchase) เนื่องจากกฎหมายไม่ห้าม ไม่มีข้อจำกัดในการใช้และติดตั้ง และใช้เป็น

จุดสัมผัสหรือ contact point เพ่ือย้ำเตือนผู้ซ้ือให้ระลึกถึงตราสินค้าได้ดีกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ี

ผู้ชมจะได้เห็นในเวลาอันสั้น(Howardetal,2004)เท่ากับว่าการระงับโฆษณาตรงทางโทรทัศน์

ก่อให้เกิดsubstitutioneffectในสื่ออื่นๆตามมา

การระงับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อใดสื่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระงับทั้งหมด (total

ban) หรือบางส่วน (partial ban) นั้นจะไปสร้างโฆษณาทดแทนในสื่ออื่นหรือในเครื่องดื่ม

ประเภทอื่นแทนเช่นระงับโฆษณาในสื่อโทรทัศน์จะทำให้ไปเพิ่มโฆษณาในสื่ออื่นที่ไม่ได้ถูกห้าม

เป็นต้น มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะไม่ช่วยลดปริมาณการบริโภคลงได้อย่างได้

ผลถ้าไม่ควบคุมผลกระทบแบบทดแทนหรือ substitution effect ตัวอย่างเช่น เบียร์ Foster2 

ในออสเตรเลียประกาศว่าจะลดการโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อลดแรงกดดันจากสังคมแต่ที่จริงแล้ว

หันไประดมการโฆษณาในสื่ออินเตอร์เน็ตและโฆษณาใน Youtube แทนเพื่อสื่อสารให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงคือเยาวชนชายอายุ18ปี
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หลีกเลี่ยงอย่างไร: กลยุทธ์สื่อสารของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

• การสื่อสารที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้อยู่ในปัจจุบันคือการสื่อสารด้วยตราสินค้า

และการสื่อสารองค์กรผ่านการทำโฆษณาแฝงการเป็นผู้อุปถัมภ์รายการการประกวดต่างๆการ

ทำการกุศล ไปจนถึงการทำรายการโทรทัศน์ของตราสินค้านั้นๆ เอง เช่น รายการสารคดี และ

การเข้าสู่วงการศึกษาด้วยการให้ทุนเพื่อแข่งขันและการสร้างคอร์สการศึกษาในชื่อของตราสินค้า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ เหล่านี้เป็นวิธีการสื่อสารที่หลีกเลี่ยงและอาศัยการตีความช่องโหว่

ทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะมาตรา 32 ซึ่งกลาย

เป็นการเปิดประเด็นและโอกาสในการทำการส่ือสารได้หลากหลายมากข้ึนกว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์

และสามารถสร้างผลทางบวกต่อทัศนคติผู้ชมได้มากกว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพราะถึงแม้จะไม่เห็น

ตัวสินค้า แต่ก็ยังสามารถนำเสนอชื่อ หรือ สัญลักษณ์ได้ผนวกกับเนื้อหาด้านบวก ซึ่งก็สามารถ

สร้างการจดจำได้เช่นกันการเอ่ยชื่อสินค้าหรือชื่อองค์กรซ้ำๆ(repetition)ก็ยิ่งสร้างการจดจำได้

มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเห็นตัวสินค้าหรือเคยบริโภคสินค้ามาก่อน

• มีการใช้โฆษณาแบบทดแทนมากขึ้นในหลายสื่อ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเพิ่มปริมาณ

และความถี่ในการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมไปถึงนิตยสารสำหรับ

ผู้หญิง พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้หญิงเริ่มทุ่มโฆษณาในนิตยสารสตรีและนิตยสาร

บันเทิงมากขึ้นตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมา

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จับมือกับธุรกิจบันเทิงในการใช้musicmarketing และ

sportsmarketingมากขึ้น

• การแตกไลน์ธุรกิจไปยังธุรกิจรองประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างชื่อ เช่น สิงห์คอร์ปอเรชั่น

แตกไลน์ทำธุรกิจเสื้อผ้าวัยรุ่นแบรนด์สิงห์ของตนเองการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาเช่นสิงห์Biz

Courseของสิงห์คอร์ปอเรชั่นการตั้งโรงเรียนและสนามแข่งรถสิงห์เรซซิ่งสคูล

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หันมาทำโปรโมชั่นและการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตัลแบบ

digital conten tผ่านระบบอินเตอร์เนต มีเว็บไซต์ของตนเองและเว็บไซต์เฉพาะสำหรับแต่ละ
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กิจกรรมที่สร้างเครือข่ายการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค มี blog, Facebook และเว็บบอร์ดที่เปิด

โอกาสให้มีการสื่อสารโดยเสรีและมีการคัดกรองผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกที่ต่ำมากคือ ในเว็บจะมี

การชี้แจงว่าไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 มาสมัครสมาชิก ผู้ที่จะสมัครสมาชิกของเว็บจะ

ต้องกรอกข้อมูลอายุก่อน ซึ่งผู้กรอกจะกรอกอายุเท่าใดก็ได้ (ถึงแม้ว่าตัวจริงจะอายุ 18 ก็ตาม)

ระบบก็จะปล่อยผ่านให้เข้าไปสมัครได้ซึ่งก่อนสมัครเว็บจะมีข้อมูลโชว์ว่าการสมัครสมาชิกจะได้

รับผลประโยชน์ตอบแทนดีอย่างไร เช่น ได้ของพรีเมียมส่งถึงบ้านฟรี ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง

กิจกรรมดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนใครและมีสิทธิได้ตั๋วฟรีหรือเมื่อมีกิจกรรม สมาชิกจะได้รับ

การต้อนรับหน้างานเป็นพิเศษโดยได้เข้างานด้วยทางเข้าพิเศษก่อนใครๆ และได้รับของที่ระลึก

รวมทั้งได้ดื่มฟรี ฯลฯ ซึ่งผลตอบแทนเหล่านี้ย่อมดึงดูดใจให้เยาวชนเข้าไปสมัครสมาชิก เมื่อ

สมัครแล้ว จะได้รับของที่ระลึกทันทีและได้สิทธิสื่อสารในเว็บบอร์ดหรือมี blog ได้ ซึ่งส่วนใหญ่

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในเว็บหรือ blog คือ การชักชวนให้ดื่ม ชักชวนให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ สะสม

ของที่ระลึกของตราสินค้าและการสร้างเครือข่ายที่มีความภักดีต่อตราสินค้าสูงแบบ“แฟนคลับ”

ของตราสินค้า

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นการทำการส่งเสริมการตลาดประเภท consumer

promotion คือ การสื่อสารที่มุ่งตรงไปที่ผู้บริโภคโดยตรง เน้นที่การทำกิจกรรมกับผู้บริโภค มี

การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงแบบถึงตัว (direct contact) มีวัตถุประสงค์ที่การเร่งการ

ขาย ก่อการจดจำสัมผัสกับสินค้าโดยเน้นการกระตุ้นด้วยกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้บริโภคเข้ามามี

ส่วนร่วม เช่น การเป็นสมาชิก การจัดงานอีเวนท์ที่ใกล้ชิดผู้บริโภค มีการใช้สื่อประเภท POP

(pointofpurchase)ภายในงานใช้สื่อบุคคลสื่อขนาดเล็ก(smallmedia)รวมไปถึงกิจกรรม

ประเภทseasonaleventที่จัดตามเทศกาลเพื่อใช้วัฒนธรรมของเทศกาลเป็นแรงจูงใจ

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้วิธีเลี่ยงด้วย “โฆษณาแบบทดแทน” (substitute

advertising) หมายถึง การโฆษณาด้วยองค์กรหรือสินค้าอื่นในเครือ ที่สามารถโยงไปถึงสินค้า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ หรือใช้เนื้อหา วิธีการโฆษณาในรูป

แบบอื่นๆที่กฎหมายไม่ห้าม
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โฆษณาแบบทดแทน: โฆษณาน้ำด่ืมรีเจนซ่ี เป็นการโฆษณา
เพือ่ทดแทนโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละเพือ่เปน็การ
ขยายการรบัรูช้ือ่สนิคา้และการโฆษณาตราสนิคา้ 

ตวัอยา่งโฆษณาทดแทน: การออกปฏทินิเพือ่เปน็สือ่
ทดแทนและสือ่ตอกยำ้ชือ่สนิคา้ รวมทัง้เพือ่ใหจ้ดจำ
แบบเชือ่มโยงไปยงั concept ของสนิคา้ทีป่รากฏจน
เจนตาในโฆษณาคอื ความเปน็ไทยผา่นนกัแสดงหญงิ
ทีห่นา้ตาสวยงาม 

ตวัอยา่งโฆษณาทดแทน: ใชก้ารโฆษณาผลติภณัฑใ์น folio 
ขององคก์รเดยีวกนัคอืกลุม่เครือ่งดืม่ และใชส้ญัลกัษณร์ว่ม
กนั รวมทัง้คำวา่ “ดืม่ผลติภณัฑส์งิหว์นันี”้ ซึง่ผูร้บัสารก็
สามารถเชือ่มโยงไดว้า่หมายถงึเบยีรส์งิหด์ว้ย 
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เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

กลยทุธโ์ฆษณาแบบทดแทน: ดว้ยการเปลีย่น
ไปใชส้ญัลกัษณข์องสนิคา้นำ้ดืม่แทนเพือ่เลีย่ง
มาตรา 32 และการเปน็ผูส้นบัสนนุรายการ
ฟตุบอลของสนิคา้เบยีร ์จงึเลีย่งดว้ยการเปลีย่น
ไปใชส้ญัลกัษณข์องสนิคา้ในกลุม่เดยีวกนัคอืนำ้
ดืม่ อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นเพยีงสญัลกัษณ์
ตราสนิคา้ของเบยีรช์า้ง ไมไ่ดเ้ปลีย่นตรา
สญัลกัษณเ์ปน็ตราอืน่หรอืรปูอืน่ แตย่งัคงใช้
ตราสญัลกัษณเ์ดมิกบัทกุสนิคา้ เพยีงเปลีย่น
แคส่ขีองสญัลกัษณเ์ทา่นัน้ จากสญัลกัษณข์อง
เบยีรท์ีเ่ปน็สเีขยีว เปลีย่นเปน็สญัลกัษณน์ำ้ดืม่ทีเ่ปน็สขีาว หรอืสแีดงของผลติภณัฑโ์ซดา แตร่ปูลกัษณะ
ของสญัลกัษณก์ย็งัคงเดมิ ไมว่า่จะเปน็ตวัชา้งหนัหนา้ชนกนัและนำ้พทุีพุ่ง่ขึน้มาระหวา่งชา้ง รวมทัง้ชือ่
สนิคา้วา่ Chang ทีย่งัคงใช ้font และ typography แบบเดยีวกบัสนิคา้เบยีร ์ซึง่ผูร้บัสารกส็ามารถเขา้ใจ
แบบเชือ่มโยงไดว้า่ สญัลกัษณท์ีเ่หน็ ไมว่า่สใีด กค็อืสญัลกัษณข์องสนิคา้ตราชา้ง และสนิคา้ทีเ่ดน่ทีส่ดุของ
ตราชา้งกค็อืเบยีรน์ัน่เอง การทดแทนแบบนีค้อืการเลีย่งมาตรา 32 อยา่งเหน็ไดช้ดั ทำใหส้นิคา้ชา้ง
สามารถโฆษณาในแนวผูอ้ปุถมัภก์ฬีาไดเ้ชน่เดมิและยงัสามารถแสดงสญัลกัษณไ์ดเ้ชน่เดมิ 

กลยทุธท์ดแทน: ดว้ยการออกสนิคา้ไลนใ์หมใ่หใ้กลเ้คยีงคอื กลุม่เครือ่งดืม่ และใชต้ราสญัลกัษณเ์ดยีวกนั 
นอกจากนี ้การโฆษณาสนิคา้เครือ่งดืม่นำ้หรอืโซดา กย็งัสามารถใชช้ือ่สนิคา้โฆษณาไดอ้ยา่งชดัเจน เพือ่
สรา้งการระลกึถงึไปยงัสนิคา้เบยีรม์ากกวา่ทีจ่ะเนน้การขายสนิคา้กลุม่โซดา 
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การเพิม่ปรมิาณและรปูแบบการสือ่สารใน
สือ่อืน่ๆ : อนัเปน็กลยทุธท์ดแทนอกีอยา่ง
หน่ึง การศึกษา เป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีธุรกิจ
แอลกอฮอล์เข้าไปใช้เป็นช่องทางการส่ือสาร
แบรนดแ์บบ education marketing 
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เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

ข้อสรุป ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความพยายามในการเข้าถึงผู้บริโภคที่เข้มข้นมากขึ้น

และความพยายามในการใช้ดนตรีกีฬาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายก็เป็นการเผยแพร่และสร้าง

การจดจำตราสินค้าและองค์กร โดยเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการจากภาครัฐในการควบคุมการ

โฆษณาตรงและเป็นการสื่อสารแบบทดแทน แต่แท้จริงแล้ว เป็นการสร้างทั้งการจดจำตราสินค้า

จดจำองค์กร สร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและตราสินค้า รวมท้ังเป็นการซ้ือใจมัดใจผู้บริโภคล่วงหน้า

อีกทั้งยังเป็นการรุกเข้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงโดยที่ผู้บริโภคเองรู้ไม่เท่าทันและพร้อมร่วม

กิจกรรม รวมไปถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่ไม่รู้เท่าทันและตามกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ทัน ทำให้

ยอมรับกิจกรรมการตลาดผ่านการศึกษาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อหลายประเภทที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ในปัจจุบันเป็นสื่อที่ตรวจสอบยาก เช่น

สื่ออินเตอร์เน็ต เข้าถึงตัวบุคคลโดยตรง เป็นการสื่อสารที่ขยายวงกว้างและมีจำนวนมากกว่าการ

สื่อสารด้วยโฆษณาตรงเสียอีก มาตรการใดๆ ที่ออกมาเพื่อควบคุมตรวจสอบการสื่อสารเฉพาะ

การโฆษณาตรงผ่านสื่อมวลชนขนาดใหญ่นั้นก็จะไม่มีความหมายเนื่องจากธุรกิจหลีกเลี่ยงไปแล้ว

และหันไปทุ่มงบผ่านสื่อประเภทอื่นแทนที่ยังไม่มีมาตรการใดๆ เอื้อมถึงและผู้รับสารยังไม่รู้

เท่าทัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรเร่งมีมาตรการใดในการเคลื่อนไหวตามกลยุทธ์และวิธีการ

ส่ือสารแบบหลีกเล่ียงทดแทนของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้ทันรวมท้ังเฝ้าระวังการเคล่ือนไหว

ของธุรกิจสุราเพื่อปกป้องประชากรกลุ่มเยาวชนได้ล่วงหน้า

การใชส้ญัลกัษณเ์พือ่การสือ่สารและในชอ่งทางการสือ่สารแบบอืน่ๆ คอื ผา่นการกฬีา ซึง่ไดเ้หน็สญัลกัษณ์
ทัง้ในสนามและเมือ่กฬีานัน้เปน็ขา่วในสือ่มวลชน 
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CSR ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: สร้างภาพเทวา 

เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 กำหนดเนื้อหา

โฆษณาทางโทรทัศน์ที่อนุญาตให้ทำการโฆษณาได้นั้น ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หันมา

เปลี่ยนแนวทางการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นโฆษณาแนวส่งเสริมสังคมที่พระราชบัญญัติฉบับดัง

กล่าวอนุญาตหากในทางปฏิบัติโฆษณาแนวองค์กรส่งเสริมสังคมเป็นโฆษณาท่ี“ซ่อน”วัตถุประสงค์

ทางการตลาดไว้เบื้องหลังดังนั้นโฆษณาประเภทนี้จึงเป็นโฆษณาที่“ย่อยยาก”สำหรับเด็กและ

เยาวชนอายุน้อย ทำให้เด็กและเยาวชนอายุเยาว์ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการตลาดของธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทำให้เข้าใจผิดในภาพเบื้องหน้าที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายาม

นำเสนอ ในช่วงหลังปี 2551 เป็นต้นมา ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ

3.  
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สื่อสารและการส่งเสริมการขายและหลายค่ายธุรกิจแอลกอฮอล์ต่างก็แข่งขันกันมากขึ้นด้วยรูป

แบบการสื่อสารแบบใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การทำการสื่อสารแบบแฝงด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร

แบบองค์กรสร้างเสริมสังคม หรือ เรียกว่า แนวการตลาดเพื่อสังคมหรือแนวองค์กรเกื้อกูลสังคม

หรือCSR(corporatesocialresponsibility)ซึ่งประเด็นสำคัญในกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ก็คือ

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั่นเอง

แนวการตลาดเพื่อสังคมหรือแนวองค์กรเกื้อกูลสังคมหรือ CSR (corporate social

responsibility) มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ผิดแผกไปจาก

วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการทำCSRที่นิยามโดยUSAIDคือCSRหมายถึงองค์กรที่ “โปร่งใส”

ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมและมีความคำนึงถึง

ชุมชนประชาชนและสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรที่ดีต่อชุมชนที่ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแนว

สร้างสรรค์สังคมหรือ CSR นั้นมีหลายนิยามและเป็นที่รู้จักในหลายชื่อเช่น corporate

responsibility หรือ corporate citizenship หรือ responsible business สรุปรวมกันมี

ความหมายว่า เป็นองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหากำไรอย่างเดียวโดยไม่ตอบแทนสังคม เกื้อกูลหรือ

ช่วยเหลือสังคมและประชาชนในทางใดทางหนึ่ง รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลกระทบที่องค์กรอาจก่อ

ให้เกิดทั้งต่อผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ ลูกจ้าง ผู้ร่วมทุน สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน (www.

wikipedia.com)ส่ิงท่ีธุรกิจได้รับจากการดำเนินงานCSRคือช่ือเสียงอันจะเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันเชิงสังคม ลดความเสี่ยงจากความไม่เชื่อถือของผู้บริโภค ได้รับความไว้วางใจจาก

ชุมชนซึ่งสุดท้ายแล้วก็นำมาซึ่งความภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร(www.usaid.gov)

แนวคิดเรื่อง CSR นั้นเริ่มเกิดในทศวรรษที่ 70 จากแนวคิดในการส่งเสริมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณเชิงธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม เช่น ธุรกิจน้ำมัน ธรุกจิ

กา๊ซหงุตม้เปน็ตน้ซึง่แนวคดิในการสง่เสรมิใหธ้รุกจิมจีรยิธรรมเชงิสงัคม(socialethics)นั้นกลาย

เป็นประเด็นใหญ่มาตั้งแต่ทศวรรษที่1980เป็นต้นมารัฐบาลในหลายประเทศเช่นในทวีปยุโรป

เรียกร้องให้ธุรกิจใหญ่ในประเทศของตนและธุรกิจข้ามชาติดำเนินงานแนวCSRควบคู่กับการทำ

ธุรกิจและเรียกร้องให้ธุรกิจมีการรายงานผลการตอบแทนสังคมแก่รัฐบาล รวมทั้งภาครัฐมีการ
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ตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานCSRด้วยเช่นกันแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์แบบCSRที่

เป็นที่นิยมมากคือการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเช่นโครงการFlowerValleyในทวีปอัฟริกาของ

กลุ่มธุรกิจShellซึ่งเป็นโครงการให้การศึกษาเด็กหรือโครงการกระจายรายได้สู่ชุมชนของธุรกิจ

เครื่องสำอางTheBodyShopอย่างไรก็ตามปรากฏว่าธุรกิจบางประเภทเช่นธุรกิจยาสูบและ

ธุรกิจบุหรี่ ต่างก็หันมาดำเนินกลยุทธ์ CSR เช่นกัน เนื่องจากเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับ

การยอมรับสูงทั้งจากสังคมและภาครัฐรวมทั้งองค์กรที่ดำเนินงานแบบCSRจะได้รับการประกัน

มาตรฐานจากหลายหน่วยงานหากมีการรายงานหรือเสนอรายงานประจำปีในการดำเนินงานแนว

CSRซึ่งหากได้รับมาตรฐานก็ย่อมส่งผลดีต่อองค์กรและเป็นผลพลอยได้ต่อในการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์องค์กรต่อไป ซึ่ง CSR ย่อมส่งเสริมความเชื่อถือของผู้บริโภคต่อองค์กร ช่วยสร้าง

ความภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร ส่งเสริมชื่อเสียงขององค์กรในทางบวกและสร้างจุดขาย

อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้า (uniquesellingpoint) เช่นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ของ

TheBodyShopก็นำประเด็นเรื่องการไม่เอาเปรียบสังคมไม่เอาเปรียบแรงงานและสิ่งแวดล้อม

มาเป็นจุดขายสำคัญของสินค้าซึ่งทำให้แตกต่างจากกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางด้วยกัน

เนื่องจากการดำเนินงานแนวCSR เป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจต่างๆทำให้ธุรกิจที่

มีผลกระทบต่อสังคมสูงหันมาใช้กลยุทธ์แนว CSR เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างภาพบวกให้

องค์กรและสินค้าของตนเองเช่นกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจยาสูบและธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มี

รายงานว่า บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ลำดับสองของโลก British American Tobacco ซึ่งหันมา

ดำเนินงานแนว CSR เช่นกันนั้นถูกฟ้องว่า ใช้กลยุทธ์แนวเกื้อกูลสังคมและดำเนินงานสาธารณ

กุศลประเภทต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพที่บุหรี่ก่อขึ้นหรือกล่าว

ง่ายๆว่าทำCSRเพื่อบังหน้าการขายบุหรี่นั่นเองโดยเฉพาะการขายบุหรี่ในประเทศกำลังพัฒนา

ที่บริษัทบุหรี่เข้าไปเปิดตลาดใหม่โดยอาศัยการทำการกุศลหรือสร้างโครงการการกุศลต่างๆ ใน

ประเทศนั้นๆ ซึ่งแนวคิด CSR ภายหลังถูกนำมาใช้ในฐานะกลยุทธ์ทางการตลาดแบบเชิงรุก

(proactive) ขององค์กรที่สร้างผลกระทบต่อสังคม เช่น ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการขุดเจาะท่อก๊าซ

และธุรกิจบุหรี่ ซึ่งจริงๆ แล้วการทำ CSR นั้นเป็น “ภาคบังคับ” ของธุรกิจประเภทนี้มากกว่าที่

37



เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

แต่ละประเทศกำหนดให้พบว่าในต่างประเทศรูปแบบCSRนั้นกลายเป็นแนวทางการตลาดที่

ธุรกิจบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิยมใช้แนวทางCSRที่ธุรกิจบุหรี่และแอลกอฮอล์นิยมใช้ใน

ประเทศโลกที่สามมีความคล้ายคลึงกันคือ

 

1) การให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ในด้านการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนสถาบันการศึกษา

2) การพัฒนาสนับสนุนด้านกีฬาประเพณีดนตรีพื้นบ้านกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

3) การให้เงินทุนในด้านต่างๆก่อตั้งกองทุนมูลนิธิ

4) การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้

5) การตั้งคลินิกเคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาโรคให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

6) การช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติต่างๆ
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ตวัอยา่งการทำ CSR ของธรุกจิบหุรีย่ีห่อ้ Sampoerna ในประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่เปน็บหุรีย่ีห่อ้ยอดนยิม
อนัดบัสามของประเทศและหนัมาทุม่งบใหก้บักจิกรรม CSR ในดา้นการศกึษา สรา้งโรงเรยีน ตัง้กองทนุ
เพือ่สนบัสนนุการศกึษาในนาม Sampoerna Foundation กอ่ตัง้สถาบนัฝกึหดัคร ูโรงเรยีน สนบัสนนุ
กจิกรรมดา้นการศกึษาของผูห้ญงิและเดก็ 
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เหล่าน้ีอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการดำเนินงานแนวCSRน้ันธุรกิจท่ีสร้างผลกระทบต่อ

สังคมสูง ธุรกิจที่สินค้ามีความเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมสูง และธุรกิจที่มีปัญหากับ

สังคมหรือธุรกิจที่เคยได้รับการต่อต้านจากสังคมมักจะหันมาใช้กลยุทธ์CSRเพื่อ“ฟอก”ตนเอง

และกอบกู้ภาพลักษณ์ของตน ตัวอย่างเช่น สินค้ากีฬาอย่าง Nike เคยถูกผู้บริโภคคว่ำบาตรมา

แล้วในทศวรรษที่ 1990 จากการถูกเปิดโปงโดยหนังสือพิมพ์ว่าเอารัดเอาเปรียบแรงงานเด็ก

ต่างชาติในการผลิตสินค้า และกรณีของบริษัท Shell ที่ถูกกลุ่มกรีนพีซประท้วงกลางทะเลใน

ปัญหาแท่นขุดเจาะน้ำมันจนกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกหรือธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ต้องจำยอมที่จะ

“รับผิดชอบ” ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ซึ่ง Porter and Kramer1 ชี้ว่า ธุรกิจที่หันมาดำเนินงาน

แนวCSR ส่วนใหญ่แล้ว ทำเพื่อรักษาภาพและเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งโดยหลักการแล้ว การ

ดำเนินงานแนว CSR มีหลักการสำคัญสี่ประการคือ 1) องค์กรมีข้อผูกมัดทางจริยธรรม (moral

obligation) 2) องค์กรต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน 3) องค์กรจำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้

ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและ4)องค์กรต้องการชื่อเสียง

การดำเนินงานCSRไม่ว่าอย่างไรรูปแบบใดก็ตามขององค์กรธุรกิจก็คือการแสวงหาผล

กำไรในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง Porter and Kramer อธิบายว่า การทำ CSR คือการ “ฟอก”

องค์กรและกอบกู้ภาพลักษณ์เห็นได้ชัดจากตัวอย่างประวัติของสินค้าNikeท่ีถูกผู้บริโภคคว่ำบาตร

ทำให้ต้องหันมาลงทุนในการทำCSRด้านเยาวชนกับกีฬามากขึ้นในปีต่อมา

การทำ CSR จำเป็นต้องใช้ผู้แทนจากหน่วยงานหรือองค์กรรัฐบาลหรือต้องได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อดึงดูดเชิญชวนสื่อมวลชน สร้างให้ข่าวสารน่าสนใจ ลดความ

เสี่ยงในการถูกต่อต้านและเป็นการเสริมภาพขององค์กรยิ่งมีการใช้ celebrityendorsement

ยิ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างการจดจำและการเชื่อมโยงจากโฆษณาตรง

และการประชาสัมพันธ์หรือการให้ข่าวสารจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น กรณีของแบรนด์

ช้างที่สื่อการสนับสนุนการกีฬาและนักกีฬาไทยมาตลอดหรือกลุ่มไทยเบฟเวอเรจที่ทำ CSR ด้าน

เมาไม่ขับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ

 
1Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility.Harvard Business 

Review, December 2006, pp. 78-92. 
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ตวัอยา่งการทำ CSR โครงการ “งว่งเมาเราไมข่บั” ของบรษิทัไทยเบฟเวอเรจ 
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ผลวิจัยจากโครงการ “การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท

โฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีต่อเยาวชนไทย”(TheStudyofAlcoholicBeveragesAdvertising:

Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) Advertising on Thai Adolescents)2  

ผลวิจัยพบว่ากลุ่มเยาวชนมีการตีความโฆษณาCSRของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน10

ยี่ห้อ ที่ทำโฆษณา CSR และโฆษณาที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม โดยตีความในแง่บวกต่อสินค้า

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่7ประการดังนี้

• การอนุรักษ์และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย: กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ตราสินค้าที่โดดเด่นใน

ด้านสืบสานวัฒนธรรมไทยคือตราสินค้ารีเจนซี่เพราะโฆษณาทุกชุด“สอนให้เรารู้ว่าเมืองไทยมี

ดี”3นำเสนอความสวยงามของประเทศไทยประเพณีวัฒนธรรมไทย

• ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน: กลุ่มตัวอย่างระบุว่า เป็นคุณสมบัติของตราสินค้า ช้าง

เนื่องจากเป็นสินค้าเดียวที่แจกของและบริจาค ประเด็นที่เยาวชนมีทัศนคติต่อตราช้างนั้นมี

ประเด็นท่ีสำคัญคือช้างช่วยเหลือคนยากจนและคนเดือดร้อนช่วยโดยการแจกของและนอกจาก

ช่วยแล้ว ช้างยังสนับสนุนฟุตบอลไทยและให้กำลังใจคนไทยให้ “สู้ไม่ถอย” ด้วย รวมทั้ง “สอน

ให้คนไทยมีน้ำใจซึ่งกันและกัน สอนให้ช่วยเหลือกัน” เข้าใจว่า ตราสินค้า ช้าง เป็นผู้สนับสนุน

รายใหญ่ในการช่วยเหลือสังคมในด้านการบริจาคผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น แจกน้ำดื่มกับผู้ประสบ

เหตุน้ำท่วมนำแพทย์ไปตรวจคนยากจนและเข้าใจว่า เป็นตราสินค้าที่มีคุณค่าในสายตาเยาวชน

เพราะ“มีการแจกน้ำแจกผ้าห่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไทยมีน้ำใจให้แก่กัน”

• ความสำนึกดี:โฆษณา“สอน”และ“บอก”ให้ผู้ชมมีความสำนึกดีต่อสังคมโดยจำคำ

ว่า“สำนึกดี สังคมดี” ได้จากโฆษณารีเจนซี่ และเข้าใจว่าการมีสำนึกดีนั้นต้องทำตามโฆษณาคือ

อนุรักษ์ธรรมชาติแบบในโฆษณาที่นำเสนอธรรมชาติที่สวยเพื่อให้คนไทยรักและช่วยกันดูแล พบ

ว่า เด็กทุกคนจำคำว่า“สำนึกดี สังคมดี รีเจนซี่ บรั่นดีไทย” ได้แต่ไม่เข้าใจว่าข้อความนี้คือสโล

2ศรรีชั ลาภใหญ,่สนบัสนนุโดย สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) กรมสขุภาพจติ สถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสขุ (สวรส.) และศนูยว์จิยัปญัหาสรุา (ศวส.) ประจำป ี2551 
3ขอ้ความเปน็ตวัเอยีงทกุขอ้ความในบทความนี ้คอื คำตอบของกลุม่ตวัอยา่ง (quotation) จากผลการวจิยั 
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แกน และโฆษณาทำให้จดจำได้ว่า รีเจนซี่เป็นสุราไทย จากสโลแกน รีเจนซี่บรั่นดีไทย ซึ่งเป็น

สโลแกนที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจของเยาวชนสูง เนื่องจากเยาวชนเข้าใจเชื่อมโยงกันกับการมี

สำนึกดีและเนื้อหาโฆษณารวมทั้งความเป็นสุราไทยของรีเจนซี่ ความสำนึกดี: กลุ่มตัวอย่างบอก

ว่า โฆษณา “สอน” และ “กระตุ้น” ให้ผู้ชมมีความสำนึกดีต่อสังคม ต่อชุมชน เช่นการพัฒนา

ชุมชนเหมือนในโฆษณาสุราหงส์ทอง

• การพัฒนาบ้านเกิด: กลุ่มเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระบุว่า โฆษณาหงส์ทอง (ชุด

โซลาร์เซลล์) ให้แรงบันดาลใจให้เด็กรักบ้านเกิด บางรายบอกว่าจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดตนเอง

หลังจากตนเองเรียนจบ

• ความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นลูกผู้ชาย: กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเยาวชนชั้นมัธยมและ

มหาวิทยาลัยระบุว่าเป็นคุณสมบัติของตราสินค้าลีโอ

• การเทิดทูนสถาบันกษัตริย์: กลุ่มตัวอย่างมองว่า คุณสมบัติทางบวกข้อนี้เป็นคุณสมบัติ

ขององค์กรสององค์กรคือ ไทยเบฟ และบุญรอด ซึ่งเยาวชนระบุว่า “เขาชวนให้เรานับถือ

พระเจ้าอยู่หัว” หรืออีกรายบอกว่า “โฆษณาสอนให้เราจงรักภักดีกับในหลวง” ประเด็นนี้เป็น

ประเด็นใหม่ที่พบว่า โฆษณาองค์กรส่งเสริมสังคมสามารถจูงใจเยาวชนให้คิดตามโฆษณาได้และ

ทำให้เยาวชนมองภาพลักษณ์องค์กรไปในทางบวกอย่างมาก ว่าเป็นองค์กรที่รักสถาบันอันเป็นที่

เทิดทูนของคนไทยถึงแม้จะเป็นองค์กรที่ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม ซึ่งปรากฏว่า กลุ่ม

เยาวชนระดับประถมก็ยังจดจำชื่อองค์กร ไทยเบฟ และบุญรอดได้ โดยระบุได้ว่า บุญรอดขาย

เบียร์สิงห์

• ควรสนับสนุนสินค้าสุราที่คนไทยทำเอง: ประเด็นสำคัญที่พบจากการวิจัยคือโฆษณา

แนว CSR เปลี่ยนทัศนคติได้ ถึงแม้ว่ากลุ่มประถมตอนปลายจะได้รับการสั่งสอนจากโรงเรียนว่า

สุราเป็นสิ่งมึนเมา และสุรามีโทษ เช่น เด็กประถมปลายบางรายบอกว่า “เราไม่ควรดื่มเหล้า

เพราะทำให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคหลายโรค” อีกรายบอกว่า “เด็กอายุต่ำกว่า 18 ไม่ควรดื่ม 

รวมทั้งคนแก่และสตรีมีครรภ์” อีกรายบอกว่า “เหล้าทำให้เป็นโรคตับแข็ง” และหลายรายระบุ

ว่าไม่อยากดื่มด้วยเหตุผลเดียวกันคือเชื่อว่าสุรามีโทษต่อสุขภาพ แต่ทุกรายชอบโฆษณาเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ ชื่นชมโฆษณาและชอบสินค้าที่ทำกิจกรรม CSR และคิดว่าถ้าสินค้าสุราเบียร์ ทำ

กิจกรรม CSR หรือมีแนวคิดเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ หรือมีแนวคิดด้านส่งเสริมความเป็นไทยแล้ว

สินค้านั้น ถึงแม้จะเป็นสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม ก็สามารถเป็นสินค้าที่ดีได้ เหตุผลคือ

“เพราะการโฆษณาแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย” และ“เขา (สินค้าสุรา/เบียร์) ทำในสิ่งที่

ดี” เท่ากับว่า โฆษณาแนวCSRสามารถเปลี่ยนทัศนคติจากสินค้าที่มีภาพในทางลบเป็นสินค้าที่

มีภาพในทางบวก เหมือน “โจรกลับใจ” ได้ เยาวชนอธิบายว่า เมื่อสินค้านี้รู้ตัวว่าขายสินค้า

มอมเมา แต่เมื่อสินค้านี้ได้ทำในสิ่งที่ดีแล้ว ก็ควรให้อภัยและสามารถเป็นสินค้าที่ดีได้ ตัวอย่างที่

ชัดเจนมากคือการเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อสินค้าเบียร์ช้างเนื่องมาจากการทำCSR

ด้านการกุศล เช่น การแจกผ้าห่มในโฆษณาเป็นปีที่ 9 ต่อเนื่องกัน การตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

การแจกน้ำดื่มกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯลฯซึ่งเป็นเนื้อหาและฉากที่ปรากฎในโฆษณาทำให้กลุ่ม

ตัวอย่างรู้สึกว่าตราสินค้านี้ช่วยเหลือสังคมจำกิจกรรม

CSR ของตราสินค้าได้ว่ามีการแจกผ้าห่ม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างยังสามารถบอกได้อีกว่า ตรา

สินค้านี้ทำเป็นประจำติดต่อกันมาทุกปีแล้วภาพที่ติดตากลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือภาพแจกผ้าห่ม

และโฆษณาช้างเป็นโฆษณาที่กลุ่มตัวอย่างติดตามมากที่สุด จำโฆษณาชุดก่อนได้และจำสโลแกน

จากชุดก่อนได้ว่า คนไทยหัวใจช้าง และ หันหน้าเข้าหากัน และองค์ประกอบที่เยาวชนชอบ

มากในโฆษณานี้คือ คุณ แอ๊ด คาราบาว ผู้ตอบเด็กชายวัยมัธยมรายหนึ่งอธิบายว่า “ชอบน้า

แอ๊ดคาราบาวร้องเพลง เรื่องเพลงต้องยกให้ช้าง”โดยเด็กชายมัธยมอีกรายหนึ่งบอกว่า“เมื่อเกิด

ความทุกข์ยากช้างก็จะรีบไปช่วย” ซึ่งเด็กรายอื่นๆ แสดงความเห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าว กลุ่ม

ตัวอย่างรู้สึกว่าตราสินค้าช้างช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังจากฉากแจกผ้าห่ม ซึ่งทุกรายจำได้

แม่นยำและจำได้จากโฆษณาในชุดก่อนหน้านี้ และระบุว่า“ช้างเป็นผู้แจกผ้าห่ม” นอกจากฉาก

แจกผ้าห่มแล้วอีกฉากหนึ่งที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกในทางบวกกับตราสินค้าช้างเป็นอย่าง

มากและเสริมทัศนคติว่าสินค้านี้ช่วยสังคม คือฉากสนับสนุนนักฟุตบอลไทย เนื่องจากกลุ่ม

เยาวชนชายชื่นชอบกีฬาฟุตบอล เมื่อเห็นภาพการสนับสนุนนักฟุตบอลไทยจึงทำให้มีทัศนคติที่ดี

เป็นอย่างยิ่งต่อตราสินค้านี้ รวมทั้งฉากการแจกของให้ผู้ประสบอุทกภัย กลุ่มตัวอย่างสรุปว่า
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ต้องการสนับสนุนสินค้าช้างเพราะสินค้าช้างจะได้นำเงินไปช่วยผู้อื่นต่อโดยเฉพาะการแจกผ้าห่ม

และต้องการช่วยซื้อสินค้าช้างเพราะสินค้าตราช้างนั้นทำดี การซื้อเหมือนการให้รางวัลและ

ตอบแทนกลับกับคนที่ทำดี กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ถ้าพูดถึงประเทศไทย จะนึกถึงเบียร์ช้างทันที

เพราะเหมาะกับสังคมไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างชายวัยมัธยมรายหนึ่งสรุปว่า

“ช้างเป็นสินค้าที่ “มีน้ำใจ” เพราะช่วยเหลือสังคม ถึงช้างไม่แจกผ้าห่มก็ซื้อสินค้าช้างอยู่แล้ว 

การแจกผ้าห่มก็เป็นสิ่งที่ดี เท่ากับว่าผู้ซื้อก็ช่วยแจกผ้าห่มด้วย” 

จากผลการทดสอบ พบว่า กลุ่มเยาวชนไทยมีความรู้เท่าทันโฆษณาประเภทสร้างสรรค์

สังคมอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยกลุ่มเยาวชนประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับต่ำที่สุด คือ ไม่เข้าใจ

โฆษณาแนว CSR มองไม่เห็นภัยของโฆษณาและไม่เข้าใจอิทธิพลของโฆษณา แต่กลับมองว่า

ตวัอยา่งกจิกรรม CSR ของบรษิทัไทยเบฟเวอเรจ ในการแจกผา้หม่ 200,000 ผนื ผา้หม่ทีแ่จกถอืเปน็สือ่
โฆษณาชัน้ดทีีอ่ยู ่“ตดิตวั” และ “ตดิบา้น” ตลอดเวลา นอกเหนอืจากการเปน็ขา่ว 
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โฆษณาไม่มีผลต่อตนเอง โฆษณาไม่มีผลต่อการดื่ม เพราะ“โฆษณาไม่ได้ชวนให้เด็กไปกินเหล้า”

และ “โฆษณาไม่ได้ขายของ” แต่สอนให้เยาวชนทำดีมากกว่าและนำเสนอแต่แง่มุมที่ดี เยาวชน

ไทยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์แฝงของโฆษณาแนวสร้างสรรค์สังคมแบบองค์กร โดยคิดว่าโฆษณา

CSR ไม่ได้ขายสินค้า ไม่ได้เกี่ยวกับสุรา/เบียร์ และไม่เข้าใจว่าเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อย่างไรแต่เชื่อว่าเนื้อหาโฆษณาเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงใจขององค์กรเป็นการทำดีเป็นการ

บริจาค ไม่มีอะไรเคลือบแฝง เป็นความตั้งใจทำดีจริงๆ ของสินค้า และรู้สึกอยากสนับสนุน

เพราะเชื่อว่าโฆษณาไม่ได้ขายสินค้า เหตุผลคือ “เขาไม่ได้ขายของ เขาบอกให้เราทำดี”

“เขา(เบียร์ช้าง)ไปแจกผ้าห่มจริงตามโฆษณา”“เชื่อว่าเขาทำจริง”“เชื่อเพราะเขาออกทีวี”และ

“เชื่อว่าเขาทำจริงเพราะชื่อเสียงเขาดังแล้วไม่โกหก”

กรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีของบริษัทไทยเบฟเวอเรจที่ได้หันมาใช้กลยุทธ์แนว CSR

อย่างชัดเจนขึ้นหลังจากที่ถูกคัดค้านการเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยเสียงประชาชนนำโดยพล.ต.

จำลองศรีเมืองหลังจากนั้นบริษัทไทยเบฟฯจึงได้ชูแนวทางการดำเนินงานแนวCSR ไว้สี่แนว

คือสนับสนุนการศึกษาสนับสนุนการกีฬาสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนงานทางด้าน

สาธารณสุข ซึ่งปรากฏทั้งสี่ด้านพร้อมกันในโฆษณาของไทยเบฟที่ออกอากาศในปี 2551 ซึ่งไทย

เบฟฯได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าองค์กรของตนเองมีแนวทางCSRนำ

 

แนวทาง business responsible ที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะสุรา นิยมใช้ มี

ดังต่อไปนี้ 

• การรณรงค์เรื่องการจราจรการขับขี่ที่ปลอดภัย เหตุผลคือ เป็นการหลีกเลี่ยงข้อกล่าว

หาและข้อเท็จจริงจากสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งการเมา

สุราเป็นปัจจัยสำคัญในการก่ออุบัติเหตุ ทำให้ธุรกิจสุราใช้แนวทาง business

responsible ในการพลิกสถานการณ์ว่า ถึงแม้องค์กรจะจำหน่ายสุราแต่พยายาม

เสนอความรับผิดชอบในการช่วยแก้ปัญหาสังคม
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• การดื่มอย่างมีสติ ดื่มไม่ขับ (drink responsible) เช่น ค่ายดิอาจิโอเปลี่ยนแนวมา

ทำการตลาดแบบbusinessresponsibleเสนอโครงการด่ืมไม่ขับDrinkResponsibly

เนื่องจากตลาดสุราทรงตัว หากไม่ทำการตลาดแบบสวนกระแสหรือสร้างภาพลักษณ์

ให้สินค้าองค์กรก็จะแข่งขันลำบาก

• รณรงค์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่นสุราเรดเลเบลจัดงานสงกรานต์ล้านนาโดยโปรโมต

ว่าเป็นการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยล้านนา” ซึ่งตามจริงแล้วเป็นการจัด

งานประเภทอีเวนท์เพื่อโปรโมตและสื่อสารตราสินค้ามากกว่า

• อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสุราแสงโสม

• สนับสนุนการกีฬา ซึ่งมีทั้งกีฬาพื้นบ้านที่พบว่า ไทเบียร์ สนับสนุนอยู่ กีฬาสากลและ

พบว่ามีการจัดตั้งคลินิกกีฬาเพื่อดึงดูดเยาวชนอีกด้วย

 

จากประเด็นข้างต้นในการที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หันมาดำเนินงานแนว CSR นั้น  

มาจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

• ภาครัฐมีมาตรการเข้มข้นขึ้นในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัด

ช่องทางการจัดจำหน่าย อายุผู้ซื้อและเวลาในการจำหน่าย ทำให้การขายชะงักลงและ

ยากขึ้น

• มีเสียงเรียกร้องและคัดค้านจริยธรรมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายประเด็น

ตั้งแต่การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของไทยเบฟ การต่อต้านการจัดทำปฏิทินนางแบบนู้ด

ของเบียร์ลีโอ

• ยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวเช่น

ช่วง 7 วันอันตราย ช่วงสงกรานต์ มีเพิ่มขึ้นและข้อเท็จจริงชี้ว่าเป็นเพราะสุราเป็นต้น

เหตุทำให้หลายหน่วยงานออกมารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็น

โทษของสินค้าสุราในวงกว้างมากขึ้นสร้างการรับรู้เรื่องโทษของสุรามากขึ้นอันเป็นผล

ลบต่อธุรกิจสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอมไม่ได้

47



เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบข้อจำกัดในการสื่อสารการตลาดมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2550

เป็นต้นมา

• การทำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะนี้ไม่ใช่การแข่งขันในเชิงราคาเหมือนเมื่อ

หลายปีก่อน แต่เป็นการแข่งขันในการครองใจผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น การสร้างภาพ

ลักษณ์และความใกล้ชิดกับผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในสภาพการตลาดปัจจุบัน

 

ดังนั้น การหันมาดำเนินงานแนว CSR จึงเป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆ เพราะการ

ดำเนินงานแนว CSR นั้น องค์กรได้ประโยชน์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ผู้บริโภค

และสังคมมองว่าธุรกิจมีความรับผิดชอบ ไม่ได้จำหน่ายสินค้ามอมเมาแต่อย่างเดียวแต่ก็ยังห่วงใย

สังคมด้วย ซึ่งเท่ากับการสร้างความดีความชอบ (credit) ให้กับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก

ขึ้น นอกจากนี้ การสื่อสารในแนว CSR คือโฆษณาแฝงที่สังคมไม่รู้เท่าทัน เยาวชนยังไม่เข้าใจ

เต็มที่หรือ “อ่าน” ไม่ออก ทำให้สามารถแฝงสารอันใดก็ได้ลงไปในการสื่อสารแนว CSR ซึ่ง

เท่ากับว่าอันตรายยิ่งขึ้นต่อผู้รับสารที่อ่อนด้อยต่อวิธีการของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจาก

นั้น CSR เองเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยสร้างแต้มต่อในการแข่งขันกับธุรกิจเครือเดียวกัน ช่วย

สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและเคลือบเบื้องหลังและวัตถุประสงค์ของธุรกิจไว้ด้วยจริยธรรม

ข้อสรุปสำคัญ โฆษณาแบบ CSR เปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนได้จากลบเป็นบวก กลุ่ม

ตัวอย่างทุกกลุ่มมีทัศนคติเป็นลบต่อสินค้าสุราอยู่ก่อนแล้วแต่ก็เปลี่ยนทัศนคติจากลบเป็นบวกได้

ก็ต่อเมื่อโฆษณานั้นๆนำเสนอในสิ่งที่ดีและแนวคิดที่ดี เช่นแต่เดิมเชื่อว่าสุราเป็นสิ่งไม่ดี โฆษณา

สุราไม่ดีเพราะขายสินค้ามอมเมาแต่เมื่อชมก็เปลี่ยนความคิดเพราะมีเหตุผลว่า“โฆษณาเหล้าทำ

ในสิ่งที่ดี” และเชื่อว่าทุกโฆษณาแบบCSR นั้น “ไม่ได้ขายของ” “โฆษณาสอนให้เราเป็นคนดี”

และ “เมื่อเห็นโฆษณาแล้ว ก็อยากทำความดีตามโฆษณา” “เขาทำโฆษณาออกมาเพื่อตอบแทน

สังคมว่าทำอะไรดีๆให้สังคมได้” “มันดีตรงที่โฆษณาปลุกใจให้คนหันมาสร้างสรรค์สังคม ทำสิ่งดี

ๆ” ข้อสำคัญคือกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นพิษภัยเคลือบแฝงของโฆษณา CSR แต่กลับชื่นชมโฆษณา

แนวสร้างสรรค์สังคม และอยากให้มีโฆษณาแนวนี้ต่อไป ไม่ต้องการให้ภาครัฐถอดถอนโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปจากโทรทัศน์ เพราะมีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า
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เป็นการทำในสิ่งดีๆ โฆษณาสนุก สวย ทำให้เพลิดเพลิน โฆษณากระตุ้นให้คนมีสำนึกดี และ

โฆษณา“ไม่มีผลกับเด็ก”

คำถามสำคัญคือ เราจะทำอย่างไรให้เยาวชนไทยตั้งแต่ชั้นประถมเป็นต้นมามีความรู้เท่า

ทันโฆษณา? เยาวชนไทยส่วนใหญ่โตมากับโทรทัศน์ตั้งแต่เล็ก เห็นโฆษณาโทรทัศน์มาตั้งแต่เด็ก

จนชินแต่ความเท่าทันสื่อนั้นกลับน้อยจนน่าใจหายสวนทางกับความชื่นชอบเนื้อหาสื่อที่เด็กๆมี

การวิ่งไล่ตามจับผิดโฆษณาคงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่จบไม่สิ้น แต่จะทำอย่างไรให้

เด็กไทยมี“ภูมิคุ้มกัน”ด้านสื่อไม่อ่อนแอรู้เท่าสิ่งที่สื่อนำเสนอและรู้จักที่จะคิดทบทวนว่าสิ่งที่

สื่อ “พูด” นั้น ควรเห็นคล้อยตามหรือเชื่อได้ทันทีหรือไม่ คำถามนี้คงต้องฝากลอยลมไปยัง

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะบรรจุเนื้อหาด้านรู้เท่าทันสื่อเข้าไป

ในหลักสูตรสำหรับเด็กไทยจะได้ไม่มีคำตอบที่ว่า“โฆษณาเหล้าเขาไม่ได้ขายเหล้า”ขึ้นมาอีก
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สงกรานต์: marketing ของธุรกิจน้ำเมา 
กลยุทธ์บนความสูญเสีย 

 

สงกรานต์อาจจะเป็นประเพณีไทยประเพณีเดียวที่สังคมต้องเฝ้าระวังเป็นเทศกาลเดียวที่

ทุกฝ่ายภาครัฐต้องทำงานหนักเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงเดียวที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาล

ในต่างจังหวัด รวมทั้งตำรวจและหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยต้องทำงานหนักกว่าเดิมจนน่าเหนื่อยหน่าย

ช่วงสงกรานต์ มีแต่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตเท่านั้นที่ต้อง

ทำงานหนักกว่าเดิม แต่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกินดื่มและความบันเทิงกลับเป็นช่วงทองที่

ต้องเร่งทำการตลาดเพื่อกอบโกยในช่วงสงกรานต์

4.  
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เป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งที่ว่าสงกรานต์ประเพณีของไทยอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คน

เปลี่ยนผ่านปีใหม่ไทยด้วยความสุข ด้วยการทำบุญ ด้วยการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่เพื่อ

รับพรตอบแทนในวันปีใหม่ไทย กลับเป็นช่วงวันเวลาที่คนไทยมีไว้เพื่อดื่มสุรามากที่สุดและดื่มได้

ยาวนานที่สุดต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์ กลับกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านปีใหม่ไทยด้วยความตายและ

การสูญเสียหลายรูปแบบจากการดื่มสุราจนเทศกาลสงกรานต์ไทยได้ชื่อใหม่ว่า“7วันอันตราย”

จากสถิติของกระทรวงคมนาคมรายงานยอดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เพียงแค่2วันแรกของ

7วันอันตรายปี2554ระบุว่าแค่2วันเท่านั้นเกิดอุบัติเหตุแล้ว893ครั้งบาดเจ็บ976ราย

เสียชีวิต59รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือการเมาสุราร้อยละ38จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต

สูงสุดคือ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี เมื่อผ่านไป 6 วัน ยอดอุบัติเหตุพุ่งสูงขึ้นเป็น

2,932ครั้งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น229รายและบาดเจ็บ3,172รายสาเหตุก็ยังคงเป็นสาเหตุเดิม

คือเมาสุราร้อยละ31และเมื่อครบ7วันมียอดอุบัติเหตุรวม3,516ครั้งยอดผู้เสียชีวิต361

รายและผู้บาดเจ็บ3,802ราย1 

  

เทศกาลสงกรานต์คือความสูญเสีย แต่ สงกรานต์ กลับมีความสำคัญต่อธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในด้านต่อไปนี้

 

1“สงกรานตป์ ี54”,ไทยรฐัออนไลน,์ http://forums.thaisafetywork.com,2554 

52



เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

สงกรานต์เป็นช่วงเวลาของการทดลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์: 
งานวจิยัระบวุา่ 3 ลำดบัแรกของการดืม่ของวยัรุน่เกดิใน
เทศกาลสงกรานต ์ปใีหม ่และงานเลีย้ง 

สงกรานตเ์ปน็ชว่งเวลาของการขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่งและขายไดร้วดเรว็: งานวจิยัระบวุา่คนไทยรอ้ยละ 
68.7 นยิมดืม่เบยีรใ์นชว่งสงกรานต ์

สงกรานตเ์ปน็ชอ่งทางการสือ่สารแบรนด ์(brand 
communication) อกีชอ่งทางหนึง่ทีไ่มถ่กูควบคมุและสามารถ
ใชส้ือ่โฆษณาและสือ่สารการตลาดไดห้ลากหลาย 
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สงกรานตเ์ปน็ชอ่งทางการสมัผสัแบรนด ์เรยีกวา่กลยทุธแ์บบ
สรา้งประสบการณก์บัสนิคา้หรอื experiential marketing  
ซึง่มทีัง้การซือ้ การดืม่ การเขา้รว่มกจิกรรม การไดร้บัความ
บนัเทงิทีแ่บรนดน์ัน้ๆ มอบให ้ตลอดจนไดร้บัของทีร่ะลกึใน
งานหรอืกจิกรรมทีเ่ขา้รว่ม ผลกระทบคอื สรา้งทศันคตบิวก
ตอ่ผูบ้รโิภค 

สงกรานตเ์ปน็ชอ่งทางการสรา้ง CSR ของธรุกจิเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์เพือ่สรา้งภาพลกัษณบ์วกและแสดงความ
รบัผดิชอบของธรุกจินำ้เมา เชน่ เมาไมข่บั สนกุไรเ้หลา้   
ดืม่อยา่งรบัผดิชอบ ซึง่กลบัเปน็ผลดตีอ่ธรุกจิแอลกอฮอล ์

สงกรานต์เป็นช่วงการสร้างกระบวนการท่ีเรียกว่า normalization 
หรือการสร้างให้การด่ืมเป็นเร่ือง “ปกติ” ของสังคมไทยเพราะ
ทกุๆคนดืม่กนัเปน็เรือ่งปกต ิแมก้ระทัง่การดืม่ในทีส่าธารณะ
กเ็ปน็เรือ่ง “ปกต”ิ ผลกระทบคอืทำใหเ้ยาวชนรบัรูไ้ปโดย
ปรยิายวา่ สงกรานตค์อืชว่งของการดืม่และการดืม่คอืเรือ่ง
ปกตขิองสงัคมไทย กลายเปน็คา่นยิมทีว่า่ จะฉลองอะไรจะ
สนกุสนานอยา่งไรในเทศกาลไหนกต็อ้งมเีหลา้ 

54



เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

สงกรานตเ์ปน็ชว่งการไดล้กูคา้หนา้ใหม ่คอื กลุม่วยัรุน่หญงิ
ตอนตน้อาย ุ15-18 ป ีทีใ่ชโ้อกาสเทศกาลสงกรานตใ์นการ
ดืม่หดัดืม่ หรอืดืม่ตามกลุม่ กลายเปน็คา่นยิมกลุม่ 

สงกรานตเ์ปน็ชว่งการสรา้ง brand contact หรอื แบรนด์
สมัผสักบัลกูคา้ เขา้ถงึกลุม่เปา้หมายโดยตรงและสามารถ
สือ่สารกบักลุม่เปา้หมายไดต้ลอดเวลาดว้ยสือ่สารการตลาด
ทีห่ลากหลาย แฝงอยูใ่นทกุๆที ่และเคลอืบไวด้ว้ยความสนกุ 

สงกรานตเ์ปน็การใชก้ลยทุธแ์บรนดท์ีเ่รยีกวา่ brand 
activation หรอืการสรา้ง “ชวีติชวีา” และสรา้ง actionใหก้บั
แบรนด ์ซึง่สงกรานตเ์ปน็เทศกาลทีเ่หมาะทีส่ดุเนือ่งจากมี
ความสนกุเปน็คา่นยิมหลกั โดยนำสนิคา้เหลา้ไปผกูกบั
กจิกรรมทีเ่นน้ความสนกุเปน็หลกั เชน่ ดนตร ีบนัเทงิ การ
แสดง การเตน้รำ 
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กลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
นิยมใช้ในช่วงสงกรานต์มีอะไรบ้าง? 

Music marketing และ entertainment marketing เน่ืองจาก
สงกรานตค์อืเทศกาลแหง่ความ “สนกุ” 

experiential marketing การสร้างประสบการณ์ระหว่างสินค้า
และกลุม่เปา้หมาย เพราะ เทศกาลสงกรานตเ์ปน็ชว่งเวลา
ของการ “เท่ียว” เพ่ือหาความสนุก ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จึงหาสถานท่ีเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เท่ียวและ input สินค้าเข้า
ไปในเวลาเดยีวกนั 
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Social responsibility marketing การแสดงความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคมดว้ยการสือ่สารทางบวก เพือ่เปน็การเบีย่งประเดน็
ทางสังคม เป็นการบอกกลายๆ ว่า ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำดีแล้ว
ดว้ยการสือ่สารใหด้ืม่อยา่งรบัผดิชอบ แตถ่า้เกดิอะไรขึน้ ก็
หมายความวา่เปน็ความรบัผดิชอบของผูด้ืม่เอง แตส่ิง่ทีธ่รุกจิ
แอลกอฮอลไ์มเ่คยพดูถงึคอื ประเดน็ทางดา้นสขุภาพและการ
สญูเสยีทางสงัคม 

Reminder การตอกยำ้ใหจ้ดจำและระลกึถงึแบรนดด์ว้ยการ
แจกของท่ีระลึกเม่ือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม เป็นการโฆษณา
แฝงไปในตวั 

sexy marketing เพือ่สรา้งแรงดงึดดูใจตอ่กลุม่เปา้หมายและ
กลายเปน็คา่นยิมใหมส่ำหรบัสงกรานตว์า่ สงกรานตต์อ้ง 
sexy หรอืตอ้งนุง่นอ้ยหม่นอ้ยเทา่นัน้ 
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การทำการตลาดผา่นประเพณ:ี เทศกาลสงกรานตถ์กูนำไปใชเ้พือ่รองรบัการตลาดนำ้เมา ในภาพคอื   
งาน Redioactive Songkran Festival 2011 ทีเ่พิง่ผา่นไปของสรุา Red Label โดยจดัทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่
ซึง่เปน็สถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมสำหรบัเทศกาลสงกรานต ์ผลทีไ่ดร้บั: เชยีงใหมเ่ปน็จงัหวดั 1 ใน 3 ทีม่ยีอด
ผูเ้สยีชวีติสงูสดุในชว่งสงกรานต ์
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REDioactive GENeration Songkran Festival 2011 
 
ขอเชญิชาว RED GEN ทา้ทายความมนัส ์กบั สงกรานตป์ารต์ีส้ดุฮปิแหง่เชยีงใหม ่
ณ ลานหนา้อทุยานการคา้ กาดสวนแกว้ 
13-15 เมษายน 2554 
ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. 
พบกบัศลิปนิ 
13 เมษา - Room 39, Jetset’er 
14 เมษา - Flure, Slot Machine 
15 เมษา - Thaitanium 
สงกรานตน์ีส้นกุไดไ้รแ้อลกอฮอล ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ เขา้ไปดทูีเ่วบ็ไซต ์www.REDioactiveparty.com 

งาน Redioactive ของ Red label เปน็การรวมกลยทุธท์กุอยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั ตัง้แต ่entertainment, 
music marketing ไปจนถึง CSR ดังในภาพ เป็นการโปรโมทกลยุทธ์ CSR สงกรานต์น้ีสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ 
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การทำ alliance marketing หรอืการสรา้งพนัธมติร: Red Label จบัมอืกบั นกแอร ์ในการรว่มโปรโมท
งานสงกรานต ์Redioactive ทีเ่ชยีงใหม ่ 
 
ผลทีจ่งัหวดัเชยีงใหมไ่ดร้บัคอื มยีอดอบุตัเิหตใุนชว่งสงกรานต ์92 ครัง้ ผูบ้าดเจบ็ 88 ราย เสยีชวีติ 11 
ราย จดัเปน็ลำดบัที ่5 ของจงัหวดัทีม่ยีอดอบุตัเิหตชุว่งสงกรานตส์งูสดุ สาเหตหุลกัรอ้ยละ 54.35 คอื 
การเมาสรุา คุม้หรอืไม?่ 
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สงกรานตท์ีถ่กูบดิเบอืน: Music marketing กจิกรรมของสรุา 100 ไปเปอรส์ ์เนน้ความสนกุกบัสายนำ้
และ “เพือ่น” ทีย่งัคงแฝงการขาย concept หลกัของสนิคา้ คอื มติรภาพทีร่ว่มอยูก่บัสรุา  
 
ผลทีเ่ขตพทัยาไดร้บั: ตอ้งใชต้ำรวจและอาสาสมคัรกวา่ 500 นายคอยดแูลเกอืบ 24 ชม. ในชว่ง
สงกรานต์ พัทยาและจังหวัดชลบุรีติด 1 ใน 5 ของจังหวัดท่ีมียอดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตสูงสุดในช่วงสงกรานต์ 
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สงกรานตท์ีถ่กูใชเ้ปน็เครือ่งมอืโฆษณา: งานสงกรานตข์องเบยีรช์า้ง ทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารการตลาด
ในปรมิาณมหาศาลและในทกุที ่ตอกยำ้ชือ่แบรนดต์ลอดเวลา และแฝงโฆษณาคณุสมบตัขิองสนิคา้ การ
ตอกย้ำช่ือแบรนด์มีให้เห็นในทุกส่ือ ไม่ว่าจะเป็นบนส่ือบุคคล ส่ือประกอบการด่ืม เช่น ถังน้ำแข็ง background 
ดา้นหลงับนเวท ีรม่ โลโกส้นิคา้ การแสดงสสีญัลกัษณข์องสนิคา้ การแฝงโฆษณา ไปจนถงึการดืม่ใหเ้หน็ 

ภาพจาก w
w
w
.udornfotoclub.com
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สงกรานตก์บั entertainment marketing: สรุา 100 ไปเปอรส์ ์จดังานดนตรรีบัสงกรานตท์ีเ่ชยีงใหม ่
สว่น สปายไวนค์ลูเลอร ์เปดิพืน้ทีจ่ดัสวนสนกุปารต์ีโ้ฟมฉลองสงกรานตท์ีพ่ทัยา งานเหลา่นีค้อืพืน้ทีส่ำหรบั
สือ่โฆษณาและสือ่สารการตลาดทีไ่มถ่กูควบคมุใดๆ แสดงไดโ้ดยเสร ีตอกยำ้สนิคา้และชือ่สนิคา้ แสดง
ผลติภณัฑช์ดัเจน 
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แล้วธุรกิจแอลกอฮอล์ได้อะไรบ้าง? 
นายชาล ีจติจรงุพร รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์กต็ติง้ จำกดั ผูจ้ดัจำหนา่ยเบยีร์
ชา้ง เปดิเผยวา่ การรบัรูต้อ่แบรนดเ์บยีรช์า้งของผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั ทัง้นีจ้ากผลการ
สำรวจพบวา่ ผูบ้รโิภครบัรูต้อ่แบรนดเ์บยีรช์า้งเปน็อนัดบั 1 จากสือ่ตา่งๆ ทัง้ภาพยนตรโ์ฆษณา สือ่สิง่
พมิพ ์และสือ่ตา่งๆ รอบตวั และกวา่ 80% เมือ่ลกูคา้พบเหน็โฆษณาสามารถบอกไดว้า่เปน็เครือ่งดืม่
เบยีรช์า้ง นอกจากนีพ้บวา่สว่นแบง่ตลาดของเบยีรช์า้งเพิม่ขึน้ 3-4 จดุ จากปจัจบุนัทีม่สีว่นแบง่ตลาดกวา่ 
40% 

แล้วสังคมไทยต้องเสียอะไรไปบ้าง? 
 

• แค่วันแรกของสงกรานต์ปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 29 ราย บาดเจ็บ 400 ราย สาเหตุคือ

เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ

• วันสงกรานต์หรือที่เรียกว่า“วันไหล”ที่พัทยา-ชลบุรีปี2553วัยรุ่นตีกัน เจ็บนับสิบ

ตายสาม ปี 2554 ตัวเลขผู้บาดเจ็บล้มตายก็ไม่แพ้กันเพราะมีผู้ไปเที่ยวมากขึ้น

ปีหน้า??

• เมื่อครบ 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ในปี 2554 มียอดอุบัติเหตุรวม 3,516 ครั้ง

ยอดผู้เสียชีวิต 361 รายและผู้บาดเจ็บ 3,802 ราย สาเหตุของอุบัติเหตุก็ยังคงเป็น

สาเหตุเดิม คือ เมาสุรา ร้อยละ 31 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน

อายุ20-49ปีกลุ่มอายุน้อยกว่า20ปีพบว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ28

• โคโยตี้เปลือยอกและวัยรุ่นหญิงเต้นเปลือยที่สงกรานต์สีลม ปี 2554 เป็นข่าวใหญ่

ทั่วประเทศ วัยรุ่นหญิงในข่าวยอมรับว่าได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มึนเมาและ

กล้าเต้น

• ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่28เมษายน2554สรุปว่า“เหล้าเป็นสาเหตุ

หลักตายหลักช่วงสงกรานต์”
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ข้อสรุป: เทศกาลสงกรานต์กลายเป็นเทศกาลที่ถูกบิดเบือนมากที่สุดและถูกทำให้เป็น

การค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง เครื่องดื่มประเภทต่างๆ ฯลฯ กลุ่ม

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และบิดเบือนเทศกาล

สงกรานต์โดยนำความสนุกและการเปิดให้สนุกได้ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เข้ามาเคลือบการ

บิดเบือนครั้งนี้ไว้

จะเห็นได้ว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างใช้กลยุทธ์ชิงพื้นที่

สงกรานต์ที่เป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักเที่ยวสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี บาง

แสน และจับมือกับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งธุรกิจท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องความสนใจและสร้างแรงดึงดูด

ด้านพื้นที่ เช่น จับมือกับศูนย์การค้าต่างจังหวัดเพื่อเปิดพื้นที่ๆ เป็นศูนย์กลาง จับมือกับสถาน

บันเทิงชื่อดังประจำท้องถิ่น แม้กระทั่งเป็นพันธมิตรการค้ากับสายการบิน low-cost เพื่อจัดแพ

คเกจเดินทางราคาถูกให้นักเที่ยวไปเล่นสงกรานต์ได้ง่ายๆทุกพื้นที่ๆ จัดเปิดให้นักเที่ยวเข้าฟรี

เพื่อเป็นการจูงใจในเบื้องต้น แถมโฆษณาล่วงหน้าว่าจะมีกิจกรรมบันเทิงอย่างไร มีนักร้องและ

วงดนตรีรายไหนไปแสดงบ้าง มีความบันเทิงอะไรจะนำเสนอ เช่น ปาร์ตี้โฟมกลางแจ้งริมทะเล

พร้อมสไลเดอร์ยักษ์ อุโมงค์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สาวสวยเซ็กซี่ PG นับร้อยชีวิต ดนตรีสุด

มันส์พร้อมเหล่าดาราและเหล่าเอเอฟมาร่วมเล่นสงกรานต์ ฯลฯ และแน่นอนว่าภายในงานที่ให้

เข้าฟรีชมฟรีคือการแลกกับการจดจำรับรู้สัมผัสซื้อหาตราสินค้าและการเทคะแนนบวกให้กับ

สินค้าที่เสนอความสนุกได้ถูกใจจนจำชื่อสินค้าได้สร้างทัศนคติบวกหรือถ้าเป็นภาษาFacebook

คงต้องเป็นการ“กด like”ให้สินค้านั้นไปเต็มๆ เทศกาลสงกรานต์จึงถูก“จับคู่” ไปโดยปริยาย

กับสุราและความบันเทิงที่มีสุราและดนตรีเป็นตัวนำ

ส่วนเหยื่อของเทศกาลคือนักเที่ยวที่แสวงหาความสนุกฟรีๆ ในเทศกาลโดยไม่เท่าทัน

คงต้องอาศัยการปฏิรูปทางความคิดและการตระหนักรู้ของประชากรไทยมากกว่านี้ในการสร้าง

ความรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของสินค้ายาพิษ เพราะเทศกาลสงกรานต์คือ ช่วงเวลาของการ

สื่อสารแบรนด์หรือการสื่อสารตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเสียแล้ว
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ภาค 2 
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ปกป้องเยาวชนจากการตลาดของ
อุตสาหกรรมน้ำเมา 
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สถานการณ์เยาวชน  
การรับรู้ จดจำ และผลกระทบจากโฆษณาน้ำเมา 

เยาวชนไทยเติบโตมากับสุรา มีสื่อโฆษณาสุราอยู่ในทุกที่ ร้านอาหารทุกประเภทเกือบทุก

ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการร้านสะดวกซื้อก็ขายสุราร้านชำก็มีขายร้านเหล้าก็มีมากมาย

แม้กระทั่งซุ้มขายเหล้าเป๊กตามตลาดนัดก็ยังมี สรุปว่า สังคมไทยเต็มไปด้วยสุราและสื่อสุรา

นอกจากการพบเห็นสินค้าแล้ว โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังแพร่มากมายใน   ทุกสื่อทุก

สถานที่การจดจำและพบเห็นตราสินค้าจึงเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กๆในยุคนี้

5.  
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รูปแบบการโฆษณาประเภทหนึ่งที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิยมใช้ในปัจจุบัน ก็คือ การ

โฆษณาแนวส่งเสริมภาพลักษณ์ (imageadvertising)หรือการโฆษณาแนวรับผิดชอบต่อสังคม

การโฆษณาแนวส่งเสริมสังคม หรือการโฆษณาองค์กร ซึ่งสรุปรวมว่าคือรูปแบบการโฆษณาที่

เรียกว่าCSR (corporate social responsibility)หรือรูปแบบการโฆษณาแบบที่เรียกอีกอย่าง

ว่า goodwill advertising นั่นเอง ซึ่งธุรกิจนิยมใช้เป็นเนื้อหาสารโฆษณาที่แฝงการขายสินค้า

ขององค์กรนั้นๆ ทางอ้อมไปในตัว เป็นการสร้างให้ผู้รับสารเข้าใจว่าองค์กรตอบแทนสังคมในอีก

แบบหนึ่ง จึงเป็นการยากที่เด็กๆ จะเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แฝงมากับการโฆษณาแนวนี้ได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โฆษณาส่งผลอย่างไรต่อเด็ก?ถ้าเด็กได้เห็นโฆษณาบ่อยพบเห็นสินค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

ชีวิตจริง พ่อแม่ผู้ใหญ่ใกล้ตัวดื่มให้เห็นหรือพูดถึงแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ แถวบ้านก็มีขายหรือใน

บ้านตัวเองก็มีให้เห็น การตั้งวงกินเหล้าหรือการสั่งเหล้าเบียร์ในร้านอาหารกลายเป็นภาพปกติ

สื่อโฆษณาเหล้ามีทุกที่ส่วนโฆษณาในโทรทัศน์ก็สวยงามและมีเนื้อหาที่ดูดีสร้างสรรค์สังคม

โฆษณาส่งผลโดยตรงต่อพุทธิปัญญา (cognition) ของเด็ก การสื่อสารแนวสร้างสรรค์

สังคมคือการสื่อสารตราสินค้า (brand communication) อีกรูปแบบหนึ่ง ที่หวังผลต่อพุทธิ

ปัญญาของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การรับรู้ การจดจำ การระลึกถึง ทัศนคติที่เปลี่ยนไป

ความเชื่อและสุดท้าย มุ่งที่จะสร้างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั่นก็คือ

อยากซื้อ อยากลอง อยากดื่ม อยากเข้าร่วมกิจกรรมของสินค้านั้นๆ โฆษณาส่งผลโดยตรงต่อ

พุทธิปัญญา คือ การรับรู้สาร (awareness to advertisingmessage) ส่งผลทางด้านอารมณ์

คือ ความชื่นชมต่อตราสินค้าและต่อสารโฆษณาและส่งผลทางด้านพฤติกรรมคือ ความภักดีต่อ

ตราสินค้า (brand loyalty) และความคาดหวังที่จะทดลองสินค้าหรือความอยากบริโภคสินค้า

นั้นๆ นอกจากนี้ การเปิดรับโฆษณาที่มากและถี่มีส่วนสัมพันธ์กับการกระตุ้นให้เยาวชนอายุเยาว์

ต้องการดื่มมากขึ้นและเร็วขึ้น
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พิษภัยจากโฆษณาไม่ได้อยู่แค่ในสื่อโทรทัศน์ที่เด็กๆจะได้ดูทุกคืนแต่ยังมีโฆษณาแฝงและ

โฆษณาแทรกซึ่งเรียกรวมกันว่าnon-standardadvertisingซึ่งยิ่งทำให้เด็กๆได้รับสารโฆษณา

สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเวลาและในหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่แฝงอยู่ในรายการกีฬา

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ธุรกิจบุหรี่ซึ่งเป็นธุรกิจแรกๆ ที่ทำการสื่อสารตราสินค้าโดยการ

สนับสนุนรายการกีฬา เพราะธุรกิจบุหรี่พบว่า เด็กๆ และวัยรุ่นตอนต้นชอบกีฬาและติดตาม

รายการกีฬา โดยเฉพาะ ฟุตบอล บาสเกตบอล เบสบอล และซอคเกอร์ ทำให้ธุรกิจบุหรี่ใช้

รายการกีฬาที่พบว่าเด็กๆ ชอบเป็นสื่อโฆษณาโดยแทรกโฆษณาและชื่อสินค้าเข้าไป แต่ในปี

1998 หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาบังคับให้บริษัทบุหรี่ห้ามทำการสนับสนุนกีฬาที่เยาวชนติดตาม

โดยห้ามเป็นการเด็ดขาด(totalban)ส่วนกีฬาประเภทอื่นที่เยาวชนไม่ค่อยติดตามเช่นการแข่ง

รถนั้นไม่ได้ห้ามแต่จำกัดการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาประเภทนี้ได้แค่เพียง1ครั้งใน1รอบปีใน

ประเทศไทย ยังไม่มีมาตรการในแนวนี้แต่ประการใดในการสอดส่องหรือควบคุมการสนับสนุน

กิจกรรมกีฬาของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนัก

 

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสื่อสารตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น มีอิทธิพล

ต่อผู้รับสารเยาวชน ดังต่อไปนี้ 

• มีอิทธิพลในทางบวกต่อการรับรู้เรื่องการดื่มและต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ในกลุ่มที่

ยังไม่เคยดื่ม เพราะโฆษณาจะนำเสนอเรื่องการดื่มแบบอ้อมๆ และนำเสนอในทางที่ดี

เช่นเสนอภาพนักดื่มผ่านผู้แสดงในโฆษณาว่าเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจมีเพื่อน

เยอะทำให้เด็กที่ยังอายุน้อยเข้าใจผิดได้ง่าย

• กระตุ้นความสนใจต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการดื่มในกลุ่มที่ยังไม่เคยดื่ม เพราะใน

โฆษณานำเสนอแต่ความสนุกสนาน การมีเพื่อนมาก และความสนุกบันเทิงในรูปแบบ

ต่างๆมีข้อสังเกตว่าในโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้แสดงจะต้องหัวเราะเฮฮาแสดง

อาการสนุกสนานมากกว่าโฆษณาสินค้าอื่นๆ เพื่อสื่อทางอ้อมว่า ความสนุกสนาน

สุดขีดอารมณ์ดีแบบมันส์มันส์นี้เกิดได้เมื่อดื่มหรือมาจากการดื่ม
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• สร้างความเชื่อและทัศนคติทางบวกต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มที่ยังไม่เคย

ด่ืมโดยทำให้เด็กไม่มองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแง่ลบว่าเป็นเคร่ืองด่ืมมอมเมาเน่ืองจาก

โฆษณาสร้างภาพการดื่มในแง่บวก เช่น ความสนุกสนาน ความบันเทิงในรูปต่างๆ

ความเป็นสุภาพบุรุษ ความมีเสน่ห์ทางเพศ การประสบความสำเร็จ การมีเพื่อนและ

การเข้าสังคม

• มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มแนวใหม่เช่นเครื่องดื่มประเภท

RTD และการส่งเสริมการขายสินค้าแนวใหม่ เช่น การผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ

เครื่องดื่มชนิดอื่น การสอนวิธีการดื่ม การนำเสนอการดื่มในสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น

การเชิญชวนให้วัยรุ่นจัดปาร์ตี้การนำเสนอสินค้าให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ

• มีอิทธิพลชักจูงใจให้เด็กที่อายุน้อยเริ่มมีทัศนคติในแง่บวกต่อธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ในกรณีที่ธุรกิจหันมาทำการตลาดแบบสร้างสรรค์สังคม ยังผลให้เด็กที่

อายุน้อยยังไม่มีความสามารถทางปัญญาในการไตร่ตรองหรือพินิจพิเคราะห์มองภาพ

ขององค์กรในทางบวก อาจทำให้เปิดรับสารจากองค์กรมากขึ้น ยอมรับสินค้าของ

องค์กรมากขึ้นหรือเชื่อถือในตราสินค้ามากขึ้น

• ในกลุ่มเด็กเล็ก หากได้รับสารโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในความถี่สูง โฆษณาจะ

หล่อหลอมให้เด็กเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้า“ปกติ”และการดื่มเป็นเรื่อง

ปกติเช่นกันอาจส่งผลต่อการเข้าสู่วงจรการดื่มที่เร็วขึ้นในอนาคต

• ความชื่นชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อการชักจูงใจให้ดื่มหรือสร้าง

ทัศนคติทางบวกต่อตราสินค้าและส่งผลต่อการดื่ม

• โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดโอกาสต่อการตีความในทางบวกในกลุ่มผู้รับสาร

วัยรุ่นผ่านองค์ประกอบในการโฆษณาต่างๆ กัน เช่น การเสนอแรงบันดาลใจ

การแสวงหาบุคคลต้นแบบของวัยรุ่น เพลง สัญลักษณ์ การใช้สโลแกนและคำคมที่

ติดหูง่ายฯลฯ
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• โฆษณามีส่วนสนับสนุนและสอดคล้องกับค่านิยมของเด็กไทยที่นิยมความเป็นกลุ่ม

อยู่หรือคบกันเป็นกลุ่มทำตามกลุ่มไปตามๆกันและให้ความสำคัญกับกลุ่มมากธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทราบดีและสามารถสร้างเนื้อหาโฆษณาที่สอดคล้องกับค่านิยม

ของเด็กไทยได้

• เกิดการระลึกถึงตราสินค้า(brandrecall)

• เกิด “ชุดของความเชื่อ” ที่เด็กมีต่อการดื่มและต่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด

จนองค์กรผู้ผลิตโฆษณามีส่วนสร้างความเชื่อเช่นนี้ในกลุ่มเด็ก

• ก่อพฤติกรรมแบบผูกมัดใจนักดื่มล่วงหน้าหรือเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆ ในวันนี้ให้

กลายเป็นนักดื่มที่ดี (ต่อตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้า โดยการสร้างและให้เด็ก

ได้สะสมทัศนคติบวกต่อการดื่มและต่อแบรนด์

• กลยุทธ์การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือคนยากไร้และกลยุทธ์เน้นความรักเชื้อชาติและ

ความเป็น “คนไทย” พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กให้

มองสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากลบเป็นบวก คำพูดของนักเรียนชายมัธยมต้นราย

หนึ่ง1 ได้สะท้อนความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนว่า“เมื่อก่อนมองว่าเบียร์ช้างเป็นสินค้าไม่

ดี เป็นสินค้ามอมเมา แต่พอได้ดูโฆษณาเบียร์ช้างทุกชุดแล้ว ความรู้สึกเปลี่ยนไปคือ 

รู้สึกดีกับสินค้ามากขึ้นและภาพการบริจาคของเบียร์ช้างเป็นภาพที่ติดตามากกว่าภาพ

อื่นของสินค้าอื่น เพราะมองว่า เบียร์ช้างช่วยเหลือคนไทย ในขณะที่สินค้าอื่นไม่ได้

ช่วย” ส่วนเด็กชายชั้นประถมปลายรายหนึ่งกล่าวว่า “ถ้ามีโอกาสจะซื้อเบียร์ช้างและ

จะแนะนำให้คนอื่นซื้อด้วย เพราะเบียร์ช้างทำสิ่งดีๆ ให้สังคมไทย สินค้าอื่นไม่ได้ทำ”  

• เด็กๆคิดว่าโฆษณาไม่ได้“ขายเหล้า”แต่“สอนคน”เพราะเนื้อหาโฆษณาดีและไม่มี

ภาพสินค้าเหล้าเบียร์ปรากฏในโฆษณาทำให้เด็กไม่เข้าใจ

1จากผลการวจิยัเรือ่ง “การศกึษาผลกระทบของงานโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลป์ระเภทโฆษณาสง่เสรมิสงัคม 
ทีม่ตีอ่เยาวชนไทย” สนบัสนนุโดย สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) กรมสขุภาพจติ 
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) และศนูยว์จิยัปญัหาสรุา (ศวส.) ประจำป ี2551 
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• เด็กๆ คิดว่าโฆษณาไม่ได้มีผลต่อตนเองแต่อย่างใด แต่นี่คือผลที่โฆษณาอยากให้เกิด

คืออยากให้ผู้รับสารคิดว่าไม่ได้รับอิทธิพลจากโฆษณาแต่เป็นสิ่งที่ผู้รับสารตัดสินใจเอง

ต่างหาก เพราะในความเป็นจริง มนุษย์มักปฏิเสธไว้ก่อนเมื่อรู้สึกว่าความคิดของตน

กำลังจะถูกครอบงำจากผู้อื่นหรือเมื่อรู้สึกว่ากำลังได้รับอิทธิพลใดให้เปลี่ยนความคิด

เป็น defensivemechanism ตามปกติของมนุษย์ โฆษณา “ที่ดี” จึงต้องพยายาม

สื่อสารให้“เนียน”ที่สุดไม่ให้ผู้ชมรู้สึกว่ากำลังถูกจูงใจ

• เด็กกลายเป็น “นักดื่มล่วงหน้า” ข้อค้นพบจากงานวิจัยดังกล่าวข้อหนึ่งที่น่าตกใจและ

น่าเป็นห่วงมากคือ เด็กประถมปลายร้อยละ 90 ระบุว่า “โตขึ้นจะดื่มเบียร์ช้าง”

เพราะชื่นชมตราสินค้านี้เป็นพิเศษกว่าสินค้าอื่นๆเราจะทำอย่างไรกับคำตอบแบบนี้??

โฆษณาสอนคน โฆษณาคอืตวัอยา่งของการประสบความสำเรจ็ 

โฆษณาคอืแรงบนัดาลใจ 

ชืน่ชมโฆษณา จดจำได ้

กลายเปน็ผูบ้รโิภคลว่งหนา้ 

สรุา/เบยีรส์อนใหม้นีำ้ใจ/รกัชาต ิ

ทศันคตเิชงิบวก 

สรุา/เบยีรช์ว่ยเหลอืสงัคม 
คอยโอกาสทีจ่ะบรโิภคตราสนิคา้ทีช่ืน่ชอบ 

ความภักดีต่อตราสินค้าโดยท่ีไม่ได้บริโภคสินค้า 
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ผลของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเด็กไทย 

เดก็ชายประถมอยากดืม่ 

เดก็ชายมธัยมอยากดืม่ 

เดก็หญงิมธัยมอยากดืม่ 

แบรนดท์ีก่ลุม่ตวัอยา่ง
ทกุวยัไมอ่ยากดืม่ แต่
ชอบโฆษณา 
 

แบรนดท์ีก่ลุม่มธัยมและ
อดุมศกึษาชืน่ชมโฆษณา 
ชอบและอยากดืม่ 

ชอบโฆษณา 

เหน็ผูใ้หญด่ืม่ 

ความจรงิ: ดืม่อาชา 

โฆษณาสวย แต ่

ภาพลกัษณส์นิคา้เปน็
ผูใ้หญ ่ไมใ่ชว่ยัรุน่ 

โฆษณาเท ่ดiูnter 

ภาพลกัษณส์นิคา้ไฮโซ 
รสชาตดิ ีสัง่มาแลว้เทห่ร ู
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แล้วเด็กไทยทุกวันนี้เป็นอย่างไร? รู้เท่า? ไล่ทัน? เลี่ยงพ้นหรือไม่? 

เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สภาพเด็กไทยในปัจจุบัน เลี่ยงเหล้าเบียร์ไม่มีวันพ้น แต่กลับถูกดึง

เข้าสู่วงจรนักดื่มตั้งแต่อายุน้อย ส่วนความรู้เท่าทันนั้นอาจต้องกล่าวว่ารู้น้อยจนเอาตัวรอดจาก

การเป็นเหยื่อโฆษณาเหล้าเบียร์แทบไม่ได้ แถมสภาพแวดล้อมเด็กไทยก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเอา

ตัวรอดจากการเป็นนักดื่ม เพราะเหล้าเบียร์มีขายทุกที่ หาซื้อได้ง่ายมีขายตลอดเวลา ราคาก็ถูก

โฆษณาก็สวย ร้านเหล้าก็ใกล้บ้าน เหล้าปั่นก็มี พ่อแม่ก็กินเหล้าเบียร์ โรงเรียนก็ไม่สอน แต่ที่

สำคัญ พ่อแม่ยุคใหม่กลับเป็นบุคคลที่ส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นนักดื่มไปแล้วด้วยค่านิยมที่ผิดของ

พ่อแม่เองแล้วเด็กที่ไหนจะเลี่ยงพ้น

 

จากผลการวจิยัเรือ่งการศกึษาการรบัรู ้ทศันคตแิละความตอ้งการมสีว่นรว่มของเยาวชนตอ่

การยงัยัง้ปญัหาและพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นครอบครวั2พบวา่  

• มีเด็กประถมที่เคยดื่มแล้วจำนวนร้อยละ433อยากลองร้อยละ59เป็นที่น่าสลดใจยิ่ง

ที่พบว่าบุคคลที่ให้เด็กๆ ได้ลองดื่มเหล้าเบียร์คือ พ่อแม่ของเด็กเอง และโอกาสที่ได้

ลองมากที่สุดคือ งานเลี้ยง เด็กหญิงชั้นประถมปลายรายหนึ่งบอกว่า “หนูเคยกินลีโอ

ช้างแสงโสมค่ะก็กินไม่บ่อยหรอกค่ะล่าสุดเพิ่งกินเมื่อวันเสาร์นี่เองงานวันเกิดปกติ

หนูกินเดือนละ1-2ครั้งค่ะครั้งที่แล้วๆก็กินในงานวันเกิดเหมือนกันพ่อแม่ก็รู้ค่ะแต่

ไม่ได้ว่าอะไรเพราะหนูกินพ่อแม่ก็รู้ และหนูกินในสายตาพ่อแม่อยู่แล้ว แล้วหนูก็กินที่

บ้าน นานๆ กินที ก่อนกินแม่ก็บอกว่าอย่ากินมากแต่หนูก็ไม่เมาเพราะกินไม่เยอะแค่

4-5แก้วเดินเซๆแค่นั้น”

• เด็กมีความเชื่อที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่ดื่มเพราะแก้เครียดการดื่มเป็น

เรื่องธรรมดา และมีเด็กๆ ถึงร้อยละ 88 คุ้นเคยกับการตั้งวงเหล้า ทำให้เด็กเชื่อแบบ

2ศรรีชั ลาภใหญ,่สนบัสนนุโดยสำนกังานเครอืขา่ยองคก์รงดเหลา้ (สคล) และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ      

(สสส) ประจำป ี2553 
3จำนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 1,583 ราย 
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ผิดๆว่าการดื่มนั้นมีเหตุผลที่ดีรองรับคือดื่มเพื่อให้มีความสุขสอดคล้องกับภาพความ

สุขที่เด็กๆได้เห็นในโฆษณา

• เด็กไทยวันนี้รู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท: สุรา เบียร์ ไวน์คูลเลอร์ สุราขาว

เหล้าปั่น เบียร์ปั่น เหล้าหมัก เด็กประถมปลายทุกชั้นรู้จักเหล้าปั่น/เบียร์ปั่นเกือบทุก

คน ตราสัญลักษณ์ที่จดจำได้มากที่สุดคือ ช้าง และ ลีโอ รู้จักจาก 1) การพบเห็น

ผลิตภัณฑ์จริง 2) การได้ชิม 3) พบเห็นจากสื่อโฆษณาทั้งตรง/แฝง/อ้อม 4) จาก

สิ่งแวดล้อมเช่นร้านค้าร้านอาหารสรุปว่าแทบทุกที่สามารถเป็นสื่อโฆษณาได้หมด

• โฆษณาแฝง เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆ เห็นสัญลักษณ์ตราสินค้ามากที่สุดและทำให้จดจำได้

รายการที่เด็กๆ ได้พบโฆษณาแฝงมากที่สุดคือ รายการเกมโชว์และรายการกีฬา และ

ละครก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีฉากการดื่มให้เด็กๆ ได้พบเห็นจนชินตา เช่น พระเอกอกหัก

เสียใจก็ต้องเข้าผับตัวร้ายก็มักจะอยู่ในผับบาร์ผู้ร้ายในละครมักปรากฏตัวพร้อมเหล้า

ฯลฯ เช่นละครเรื่อง“เสาร์ห้า”ทางช่อง7มีฉากการดื่มบ่อยมากถึงแม้จะมีการทำ

ภาพโมเสคปิดบังขวดหรือแก้วสุราแต่ก็ยังรับรู้ได้อยู่ดีว่าเป็นฉากการดื่ม

• ทุกโรงเรียนและทุกชุมชนที่พักอาศัยของเด็กไทยมีร้านค้าที่มีจำหน่ายสุรา/ร้านเหล้า

ปั่นภายในรัศมี500เมตร

• การรู้จักสินค้าสุราของเด็กเกิดจาก 1. เห็นบ่อยซื้อบ่อย 2. เห็นผู้ใหญ่ดื่มและพูดถึง

3.เคยได้ทดลองเอง4.เห็นสื่อและโฆษณา5.เห็นวางจำหน่ายปัจจัยเสริมการจดจำ

คือการได้รับของแจกของแถมและเห็นการสนับสนุนกีฬาโดยสินค้าเหล้าเบียร์

• เด็กทุกรายเคยทดลองดื่มมาแล้ว สินค้าที่ทดลองเป็นอันดับแรกมากที่สุดคือ เบียร์

(ลีโอ/ช้าง)ส่วนเด็กหญิงนิยมลองสปายอายุเฉลี่ยในการทดลองเริ่มดื่มคือ9ปีหรือ

ชั้นป.3 น่าสลดใจยิ่งนักที่พบว่าผู้ที่ชักชวนดื่มมากที่สุดคือ พ่อ พ่อแม่เป็นผู้มีอิทธิพล

มากที่สุดต่อพฤติกรรมสุราของกลุ่มเด็กคือ พ่อแม่เป็นผู้แนะนำคนแรกให้รู้จักเหล้า

เบียร์ทั้งทางตรงและอ้อม พ่อแม่สร้างพฤติกรรมตัวอย่างด้วยการดื่มให้เห็น พ่อแม่

ถ่ายทอดความเชื่อให้ลูก เช่น ให้หัดกินไว้จะได้เข้าสังคมเป็น กินนิดๆ หน่อยๆ ไม่
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เป็นไรหรอก ฯลฯ พ่อแม่เป็นคนชวนให้ทดลอง หามาให้ ยินยอมและอนุญาต เปิด

โอกาสและชี้นำจนถึงกับเป็นเพื่อนดื่มในครั้งต่อๆไป“พ่อให้ลองกินครับกินเหล้าขาว

แล้วก็ลีโอพ่อบอกว่าให้กินเหล้าเพราะมันเป็นยา”“คนที่ชวนให้กินคือแม่ค่ะแม่บอก

ว่าลองหน่อย”“ก็นั่งกินกับพ่อกับแม่พ่อก็รู้แม่ก็รู้ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร”

• เด็กได้รับชุดความเชื่อไปจากพ่อแม่ แม้เป็นเด็กประถม เด็กก็ยังเชื่อว่าการดื่มเป็นเรื่อง

ธรรมดาเมื่อตนเองโตขึ้นก็อาจเลี่ยงไม่ได้สาเหตุที่คิดว่าเลี่ยงไม่ได้คือการดื่มเป็นการ

เข้าสังคม ถ้าเพื่อนชวนก็ต้องดื่มบ้างเป็นมารยาท ทัศนคตินี้มาจากการที่พ่อแม่บอก

เห็นผู้ใหญ่ทำจนชิน และเชื่อตามเหตุผลที่พ่อแม่ใช้ตอบเมื่อถูกถาม เหตุผลที่พ่อแม่

ตอบเด็กมีอะไรบ้าง–กินแก้เครียดกินเฮฮากินเอาสนุกกินไปตามเทศกาลเหล้ามันดี

ต่อสุขภาพเพราะกินเป็นยากินแก้แพ้พนันกินเพื่อสังสรรค์กินเพื่อมิตรภาพกินเหล้า

แล้วดีต่อเลือดลมกินคลายทุกข์สรุปคือกินเพื่อทุกเหตุผล

• โฆษณาที่ทำให้เด็กประถมรู้สึกอยากดื่มมากที่สุดคือ โฆษณาลีโอเบียร์ เพราะใน

โฆษณามีแต่ความสนุกสนาน

 

ผลวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณา

สง่เสรมิสงัคมทีม่ตีอ่เยาวชนในกรงุเทพมหานคร4ระบถุงึความรูเ้ทา่ทนัสือ่ในกลุม่เดก็ประถมวา่ 

• เด็กประถมรับรู้โฆษณาทุกองค์ประกอบ ฉากเพียง 1 ฉากในโฆษณาก็สามารถทำให้

จดจำได้และสามารถโยงไปถึงตราสินค้า ลักษณะของสินค้า คุณสมบัติของสินค้า

(อร่อย/ขม/ลื่นคอ) และโฆษณาชุดก่อน ตลอดจนกิจกรรมCSR ของสินค้า เช่น “จำ

ได้ว่าเบียร์ช้างแจกผ้าห่มมาตลอด”“เบียร์ช้างช่วยคนจน” การใช้ผู้มีช่ือเสียง(celebrity)

มีผลสูงต่อเด็กประถมในแง่การจดจำและดึงดูดความสนใจ ทั้ง audio & visual เช่น

เสียงคุณแอ๊ดคาราบาวภาพนักกีฬา“จำโฆษณาช้างได้เพราะเสียงพี่แอ๊ด”

4ศรรีชั ลาภใหญ,่สนบัสนนุโดยสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) กรมสขุภาพจติ สถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสขุ และศนูยว์จิยัปญัหาสรุา (ศวส) ประจำป ี2551 
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• เด็กประถมตีความโฆษณาในแง่บวก โดยเฉพาะตราช้าง“เป็นการช่วยเหลือสังคม มี

น้ำใจ” “ช้างให้ความช่วยเหลือหลายด้าน แจกผ้าห่ม แจกน้ำ มีหมอมาช่วยคนจน” 

ตีความโฆษณารีเจนซี่ว่าโฆษณาสอน“โฆษณาสอนให้เรามีสำนึกดี สังคมก็จะดีตามไป

ด้วย”ตีความว่าโฆษณาเบียร์ลีโอ“สอนให้เป็นอิสระอยากทำอะไรก็ทำ” 

• เด็กจดจำสโลแกนชื่อองค์กรสัญลักษณ์สีสัญลักษณ์ โลโก้ได้จากโฆษณา โดยเฉพาะ

สโลแกน“รีเจนซี่ บรั่นดีไทย สำนึกดีสังคมดี”ที่จำได้ทุกคน

• โฆษณาแนว CSR เปลี่ยนทัศนคติว่าสุราเป็นสิ่งไม่ดีกลายเป็น “โฆษณาแบบนี้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมไทย”และ“สุราทำในสิ่งที่ดี”เมื่อสินค้านี้รู้ตัวว่าขายสินค้ามอมเมา

แต่เมื่อกลับใจก็ควรอภัยให้

• โฆษณา CSR กลบภาพด้านลบของสินค้าสุราได้ เปลี่ยนตราสินค้าให้เป็นตราสินค้าที่

“ดี” ได้ สินค้าตราช้างเป็นสินค้าแอลกอฮอล์ที่เด็กประถมมองว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุด

เพราะทำสิ่งที่ดีควรสนับสนุนและไม่ควรห้ามเบียร์ช้างโฆษณา

• ความรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับต่ำ เด็กคิดว่าโฆษณาเป็นเรื่องจริง การแจกของเป็นเรื่อง

จริง คิดว่าโฆษณาไม่ได้ขายของ โฆษณามีแต่เรื่องดีๆ กระตุ้นจิตสำนึกคน บริษัทสุรา

ตั้งใจให้สิ่งที่ดีจริงๆไม่มีอะไรแฝง “เขาไม่ได้ขายของ เขาบอกให้เราทำดี” “เขาอยาก

ทำดีเพื่อคนไทยทั้งหมด” 

• เด็กประถมคิดว่า“โฆษณาไม่ได้ชวนเด็กกินเหล้า” 

เมื่อเด็กชั้นประถมเป็นเช่นนี้ชอบโฆษณาเหล้าเบียร์เพราะสวยสนุกเพลงเพราะรื่นเริงมี

คติสอดแทรกให้ทำดี และโฆษณาเหล้าเบียร์ก็ไม่ได้ขายเหล้าเบียร์ แถมยังทำดีต่อสังคมด้วยการ

ช่วยเหลือสังคมต่างๆนานานอกจากนี้เด็กประถมก็ยังชินกับภาพการดื่มของพ่อแม่ชีวิตถูกล้อม

ไว้ด้วยสื่อโฆษณาเหล้าเบียร์ ไปที่ไหนก็เห็น พ่อแม่ก็ยังชวนดื่มแถมไม่สอนไม่ว่า แล้วอย่างนี้

อนาคตเด็กประถมไทยจะเลี่ยงจะหลีกจะหนีเหล้าเบียร์ที่ไหนพ้น??
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รา้นเหลา้รอบสถานศกึษา : กลยทุธค์กุคามรปูแบบใหม ่

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความพยายามในการเข้าถึงผู้บริโภคที่เข้มข้นมากขึ้น และ

หลีกเลี่ยงมาตรการจากภาครัฐในการควบคุมการโฆษณาตรง โดยใช้การส่งเสริมการขายที่ถูกใจ

กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นเช่นการใช้กิจกรรมดนตรีกิจกรรมตามเทศกาลกิจกรรมด้านราคาเป็นต้น

คำถามที่ตามมาคือ แล้ววัยรุ่นอยู่ที่ไหนที่จะให้เข้าถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายประเภทนี้? คำตอบ

ที่ง่ายมากคือ วัยรุ่นในปริมาณมากที่สุดอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั่นเอง แถมเป็นวัยรุ่นที่อิสระ ไม่ต้อง

กลับบ้านก่อนมืดเหมือนวัยมัธยมต้น ไม่ต้องไปเรียนพิเศษตอนเย็นต่อเหมือนเด็กมัธยมจึงมีเวลา

ว่างมาก มีเพื่อนเยอะ เป็นวัยกิจกรรม และมีเงินมากกว่าเด็กมัธยม วัยรุ่นระดับอายุ 18-23 ปี

หรือวัยมหาวิทยาลัย จึงเป็นเหยื่อแสนง่ายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลักกิจกรรมส่งเสริม

การขายผ่านช่องทางการค้าประเภท“ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา”

6.  
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คำว่า “ร้านเหล้า” และ คำว่า “สถานศึกษา” ดูแล้ว ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ คำหนึ่งคือ

อบายคำหนึ่งคืออนาคตแต่ในทางปฏิบัติกลับเข้ากันได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ เราสามารถพูดได้

ว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งในกรุงเทพมหานครและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ใหญ่ๆในภูมิภาคล้วนมีความเสี่ยงเดียวกันคือถูกล้อมรอบด้วยร้านเหล้า

ร้านเหล้ารุกเข้าไปตั้งแหล่งจำหน่ายใกล้สถานศึกษามากขึ้นเพื่อดึงดูดนักเที่ยววัยรุ่นและ

สร้างความสะดวกให้ผู้ดื่ม นอกจากนี้ การเปลี่ยนรัฐบาลตั้งแต่หลังปี 2551 ทำให้กระแสการ

ผลักดันและป้องกันปัญหาสุราอ่อนลง ธุรกิจสุราไปยึดรอบสถานศึกษาเป็นแหล่งจำหน่ายโดยไม่

สนใจข้อกฎหมายเช่นการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี500เมตรจากสถานศึกษา

ซึ่งปัจจุบันมีหลายร้านในหลายพื้นที่ตั้งใกล้สถานศึกษาในรัศมี500เมตรและยังอยู่ได้ดีและพบ

ว่า ในปัจจุบัน ร้านสุรามีเงินทุนที่หนาขึ้นเพราะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายค่ายสนับสนุน

การเปิดร้านโดยตรงและหันมาลงทุนทำโปรโมชั่นในแหล่งร้านสุรารอบสถานศึกษามากขึ้น การ

เกิดข้ึนของแหล่งร้านสุรารอบสถานศึกษาก่อให้เกิดปรากฏการณ์พ่วงอ่ืนๆตามมาคือการขยายตัวของ

ธุรกิจเหล้าปั่นที่เน้นราคาถูกรสอร่อยหาง่ายทำให้กลุ่มที่ไม่เคยดื่มหรือไม่สามารถไปดื่มตามร้าน

สุราเช่นกลุ่มเด็กหญิงวัยรุ่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสาวโรงงานฯลฯหันมาดื่มกันเป็นแฟชั่น

ปัจจุบัน พบว่า ร้านสุรารอบสถานศึกษาเกิดขึ้นในปริมาณมหาศาล มีในทุกพื้นที่ๆ มี

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลยุทธ์ของร้านสุรารอบสถานศึกษาคือแข่งกันในด้านการ

ให้ความบันเทิงแก่ลูกค้ามีดังนี้

 

• โปรโมชั่นด้านดนตรี เน้นการจัดคอนเสิร์ตขนาดเล็ก การจัดวงดนตรี/นักร้องชื่อดังที่

วัยรุ่นนิยมมาลงที่ร้าน เช่น วง Tattoo color โจอี้บอย ดาเอนโดร์ฟิน บุรินทร์

บี้เดอะสตาร์เป็นต้นซึ่งดึงดูดนักเที่ยววัยรุ่นได้ดีถึงขั้นต้องโทรศัพท์จองโต๊ะที่ร้านเหล้า

ไว้ก่อน

• โปรโมชั่นตามเพศคือ มีเลดี้ไนท์ เกย์ไนท์ เช่น โปรโมชั่น “วันพุธตุ๊ดร้องเพลง” ของ

ร้านสุรารอบสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่จัดโปรโมชั่นสำหรับเพศที่สามโดยเฉพาะ
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• โปรโมชั่นวันเกิดเจ้าของวันเกิดรับเครื่องดื่มฟรีหรือมีส่วนลด

• Promotion week สำหรับโปรโมทเครื่องดื่มยี่ห้อต่างๆ ตามสัปดาห์ เช่น วีคนี้

โปรไฮเนเก้นซื้อ3แถม1

• โปรโมชั่นตามฤดูกีฬา เช่น ช่วงฟุตบอลยุโรป ฟุตบอลลีกต่างๆ เกือบทุกร้านจะมีการ

ตั้งจอโทรทัศน์ขนาดยักษ์เพื่อถ่ายทอดรายการฟุตบอล

• โปรโมชั่นตามวันสำคัญเช่นวันฮัลโลวีนวาเลนไทน์จะเป็นวันที่ธุรกิจสุรารุกมาที่ร้าน

สุรามากที่สุดและมักจะนิยมใช้โอกาสนี้เปิดตัวสินค้าใหม่และผลักยอดขายสินค้าเดิม

เช่นให้ชิมสินค้าใหม่ฟรีมีส่วนลดสินค้ายี่ห้อเดิมถ้าซื้อในวันดังกล่าว

• โปรโมชั่นตามปฏิทินการศึกษา คือ ช่วงหลังฤดูกาลรับน้องในเดือนมิถุนายน-

กรกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่เรียกว่า“แต๊งค์พี่แต๊งค์น้อง”หรือช่วง“เปิดพี่”(เปิดใจรุ่น

พี่ที่เป็น“พี่ว้าก”และ“พี่วินัย”หมายถึงรุ่นพี่ที่ทำหน้าที่ว้ากเกอร์คอยดุและขู่รุ่นน้อง

เวลา“ลงลาน”ซึ่งหมายถึงการรวมน้องทำกิจกรรมตอนเย็นและพี่วินัยหมายถึงรุ่นพี่

ที่ทำหน้าที่ดูแลระเบียบวินัยเวลาน้องลงลาน)ซึ่งหลังพ้นการรับน้องไปแล้วรุ่นพี่จะนัด

รุ่นน้องมาเปิดใจและเป็นการทำความรู้จักแบบพี่น้อง ซึ่งมักจะเป็นการนัดรุ่นน้องรุ่นพี่

ท้ังรุ่นหรือท้ังภาควิชาท้ังสาขามาเล้ียงกันท่ีร้านสุรารอบสถานศึกษาและมักจะเป็นการปิด

ร้านเล้ียงเป็นส่วนใหญ่โปรโมช่ันท่ีร้านเสนอในฤดูกาลรับน้องน้ีมักจะเป็นการให้ส่วนลด

และเน้นการให้บริการที่ดีเช่นสามารถขอปิดร้านเลี้ยงเฉพาะกลุ่มได้

• โปรโมชั่นเดือนตุลาคม จะมีวันที่ร้านแข่งกันเรื่องโปรโมชั่นอย่างมากคือวันฮัลโลวีน

เนื่องจากในเดือนนี้ สถานศึกษามักมีการสอบปลายภาคและสิ้นสุดภาคการศึกษา

ทำให้นักศึกษาอาจเที่ยวน้อยลง ทำให้ร้านรอบสถานศึกษาต้องแข่งกันในเรื่อง

โปรโมชัน่วนัฮลัโลวนีเปน็อยา่งมากเพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหไ้ดใ้นชว่งใกลป้ดิภาคการศกึษา  

• โปรโมชั่นสิ้นปี หลังจากช่วงหลังรับน้องแล้ว ทางร้านมักจะจัดโปรโมชั่นตามวันสำคัญ

ท่ีจะตามมาในช่วงใกล้ปลายปีและจะไปเน้นความบันเทิงหนักๆอีกทีในช่วงพฤศจิกายน-

ธันวาคม
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• โปรโมชั่นวันพิเศษ เช่นตัวอย่างร้านสุรารอบสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ

เรื่องการผลักดันร้านสุราออกไปให้พ้นรัศมี500เมตรจากสถาบันการศึกษาทำให้ร้าน

มีนักศึกษามาเท่ียวน้อยลงมากจนแทบจะต้องปิดร้านร้านจึงใช้วิธีหาโปรโมช่ันมากมาย

เพื่อจูงใจลูกค้าให้กลับมาเที่ยวใหม่ คือ ทำโปรโมชั่นวันเด็ก วันครู โดยจัดแต่งแฟนซี

ตามวัน เช่นวันเด็กก็ให้แต่งแฟนซีแบบเด็กวันครูก็ให้แต่งชุดคุณครูมาเที่ยวนักเที่ยว

ที่แต่งแฟนซีตามวันก็จะได้รับส่วนลดหรือของรางวัลเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรี ซึ่ง

ธุรกิจแอลกอฮอล์สนับสนุนการแจกสินค้าฟรีและจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆเช่นประกวด

ชุดเที่ยวและมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับวันดังกล่าวให้ผู้มาเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม

ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างมาก นักเที่ยววัยรุ่นนำไปพูดปากต่อปากและชักชวนกันมา

เที่ยวร้านนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากชอบโปรโมชั่นที่ร้านนำมาดึงดูดใจ แต่ละคืนที่ร้านนี้จัดโป

รโมชั่นจะมีนักดื่มชายหญิงไปเที่ยวไม่ต่ำกว่า100คน

• โปรโมชั่นด้านราคา ซึ่งเป็นโปรโมชั่นปกติที่ร้านสุรามักใช้อยู่เสมอคือ มีการลดราคา

สินค้าบางยี่ห้อในบางช่วง เช่น ขณะนี้ร้านสุราหลายร้านกำลังทำโปรโมชั่นเบียร์ลีโอ

คือโปรลีโอในราคา3ขวด199บาทร้านสุราอีกแห่งหน่ึงทำโปรโมช่ัน“Beerbuffet”

คือสั่งเบียร์แล้วเติมได้ไม่อั้นฟรี

• โปรโมชั่นประเภทจำกัดเวลามาเที่ยวเช่นถ้ามาดื่มตั้งแต่เวลา20.00น.เป็นต้นไปจะ

ได้รับมิกเซอร์ฟรี

• โปรโมชั่นประเภทการกุศล ปัจจุบัน ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาก็มีการทำ CSR เช่น

ทำการกุศลช่วยน้ำท่วม ด้วยการประกาศว่าจะหักเงินจากค่าดื่มของแต่ละโต๊ะ ช่วย

น้ำท่วมทำให้นักเที่ยวรู้สึกเต็มใจที่จะไปดื่ม
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จากการเป็นแหล่งสุรารอบสถานศึกษา ยังผลให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกประเภทหนึ่งได้

รับความนิยมตามไปด้วยก็คือ เหล้าปั่นซึ่งจะมีการตั้งร้านจำหน่ายเหล้าปั่นโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อ

ให้บริการกลุ่มลูกค้าอีกระดับหนึ่ง ก็คือ กลุ่มเด็กมัธยมศึกษา กลุ่มเด็กสายอาชีพ กลุ่มเด็กผู้หญิง

อายุ14-17ปีกลุ่มวัยรุ่นระดับนี้อายุไม่ถึง18ปี เข้าไปใช้บริการสถานบันเทิงแบบร้านสุราไม่ได้

เพราะบางร้านมีการตรวจบัตรประชาชน และรายได้ก็ไม่มากพอที่จะเที่ยวดื่มกินในร้านสุรา

เหมือนกลุ่มอุดมศึกษา กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้จะหันไปใช้บริการร้านเหล้าปั่นแทนร้านสุรา ร้านเหล้า

ปั่นเหล่านี้มักจะตั้งในบริเวณแหล่งร้านสุราหรือก่อนถึงร้านสุราเช่นบริเวณหน้าปากซอยเป็นต้น

เพื่อดักลูกค้าและสำหรับลูกค้าที่อยาก“อุ่นเครื่อง”ก่อนการดื่มในร้านสุรา

ตวัอยา่งการทำการกศุลของรา้นเหลา้รอบสถานศกึษาแหง่หนึง่ 
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กลยุทธ์สำคัญของร้านเหล้าป่ันในปัจจุบันคือ“สนุกได้ในราคาถูก”คือจะมีบริการเทียบเท่า

ร้านสุราคือมีทั้งเหล้าปั่นมีเบียร์มีบุหรี่มีบารากู่ให้สูบมีกิจกรรมโปรโมชั่นตามฤดูกาลเหมือน

ร้านสุรา เช่น มีจอทีวียักษ์ถ่ายทอดฟุตบอลให้ลูกค้าได้ชมในช่วงฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และ

โปรโมชั่นที่ร้านเหล้าปั่นใช้เพื่อแข่งกับร้านสุราและแข่งขันกันเองคือ การลดราคา จากในปี

2549-2550ที่ราคาเหล้าปั่นต่อ1เหยือกราคา199ถึง299บาทปัจจุบันเหล้าปั่นจะมีราคา

โปรโมชั่นเพียงเหยือกละ49บาท69บาทและ99บาทนอกจากลดราคาจะมีโปรโมชั่นแบบ

ซื้อ3เหยือกแถม1เหยือกมีโปรโมชั่นแบบmembershipเหมือนร้านอาหารหรือร้านกาแฟ

คือ ลูกค้าจะมีบัตรสะสมแต้มในการซื้อดื่มแต่ละครั้ง เมื่อสะสมครบแล้วสามารถแลกซื้อหรือได้

รับเครื่องดื่มฟรี1แก้วหรือเลดี้ไนท์และเกย์ไนท์เหมือนร้านสุราคือถ้ามีผู้หญิงหรือเพศที่สามมา

นั่งดื่มรวมกันในโต๊ะเดียวเกินกว่า4คนจะได้ฟรี 1 เหยือกรวมทั้งโปรโมชั่นแบบกำหนดเวลาคือ

ดื่มก่อน22.00น.จะได้ฟรีอีกหนึ่งดริงก์และกลุ่มลูกค้าของเหล้าปั่นยังรวมไปถึงกลุ่มสาวโรงงาน

และแม่บ้าน (ซึ่งกลุ่มหลังมักจะซื้อใส่ถุงกลับบ้านมากกว่าจะนั่งดื่มเหมือนกลุ่มเด็กวัยรุ่น) รวมไป

ถึงกลุ่มอุดมศึกษาด้วยเช่นกันที่ใช้ร้านเหล้าปั่นเป็นที่นั่งดื่มอุ่นเครื่องหรือนั่งดื่มพูดคุยเล่นกับกลุ่ม

เพื่อนแบบสบายๆ เพราะร้านเหล้าปั่นจะไม่มีดนตรีเสียงดังเหมือนร้านสุรา แต่สามารถสรุปได้ว่า

ทุกกลุ่มที่มาร้านเหล้าปั่นคือต้องการที่จะ“เมา”แบบนิ่มๆนั่นเอง

ปัจจุบันพบว่า เหล้าป่ันมีแบบบรรจุขวดสำเร็จรูปจำหน่ายแล้วด้วยในราคาขวดละประมาณ

35-40 บาท หรือ 3 ขวด 100 บาท มีหลายรสให้เลือกและมีหลายระดับแอลกอฮอล์ ให้เลือก

แล้วแต่ความต้องการที่จะเมา รวมทั้งมีบริการเดลิเวอรี่ถึงบ้านหากสั่งจำนวนมากเกิน 50 ขวด

หรือสั่งสำหรับงานปาร์ตี้

มีกรณีหนึ่งที่พบจากการสำรวจ พบกลุ่มนักศึกษาชาย-หญิงประมาณ 10 กว่ารายจาก

สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งสถานที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนั้นยังอยู่ไกลจากแหล่งความเจริญ

ยังไม่มีร้านสุราที่ “สนุกๆ”คือมีเวทีเต้นมีการแสดงมีคนไปเที่ยวเยอะๆ ไปเปิดบริการเหมือน

สถาบันการศึกษารอบปริมณฑลของกรุงเทพหลายแห่ง ทำให้กลุ่มนักศึกษาสถานศึกษาแห่งนี้มี

การเตรียมการที่จะมาเที่ยวร้านสุราบริเวณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล ด้วยการลงทุน
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เช่าหอพักร่วมกันใกล้ร้านสุราชื่อดังนั้นเป็นเวลากว่าอาทิตย์เพื่อใช้เวลาทั้งอาทิตย์นั้นในการเที่ยว

ร้านสุราทุกคืน มีการตระเตรียมซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดเพื่อแต่งตัวมาเที่ยวร้านสุราโดยเฉพาะ มี

การใช้จ่ายค่าดื่มแต่ละคืนกว่าพันบาทเนื่องจากร้านสุราในแถบรอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งราคา

เครื่องดื่ม มิกเซอร์และอื่นๆ เอาไว้สูงมาก เมื่อเที่ยวจบหนึ่งอาทิตย์ โดยเที่ยวร้านสุราทุกคืนทั้ง

อาทิตย์ ส่วนตอนกลางวันจะใช้เป็นเวลานอน จึงคืนหอพักและกลับไปเรียนต่อ ณ สถาบันของ

ตนเองหรือในกรณีของร้านสุราอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกับร้านข้างต้นที่กล่าวถึงคือพบว่า

นักเที่ยววัยอุดมศึกษาทุกรายที่มาเที่ยวร้านนี้มาเพื่อ“โชว์ตัว”เป็นจุดประสงค์สำคัญคือทุกราย

โดยเฉพาะผู้หญิง ต้องปรากฏกายในชุดราตรีหรือชุดเดรสประเภทชุดกลางคืนพร้อมการแต่งหน้า

ทำผมแบบ“จัดเต็ม” เสมือนดาราเดินพรมแดงทำให้นักเที่ยวรายอื่นๆต้องมีการเตรียมตัวก่อน

เที่ยวร้านนี้คือต้องมีการเตรียมชุดแต่งหน้าทำผมให้สะสวยสะดุดตาถึงจะมาเที่ยวร้านนี้ได้ และ

เป็นผลให้ร้านนี้มีผู้มาเที่ยวแน่นร้านทุกสุดสัปดาห์

ร้านเหล้าป่ันแบบ delivery พร้อมประกาศเบอร์โทรศัพท์
ของรา้นและราคาทีถ่กู 
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ร้านสุรารอบสถานศึกษาเองก็พยายามจูงใจวัยอุดมศึกษาด้วยวิธีการและกลยุทธ์มากมายที่

“เข้าถึง” ใจวัยรุ่นตัวอย่างเช่นร้านสุราเปิดใหม่แห่งหนึ่งใช้วิธีจ้างรถแท็กซี่จำนวนมากให้มาจอด

หน้าร้านตั้งแต่หัวค่ำ เพื่อให้นักเที่ยวเชื่อว่ามีคนมาเที่ยวร้านนี้มากดูได้จากปริมาณรถแท็กซี่ เมื่อ

เชื่อว่าร้านนี้“ดัง”ก็จะมาเที่ยวหรืออีกร้านหนึ่งใช้วิธีจ้างวัยรุ่นปี1ปี2ทั้งชายหญิงที่หน้าตาดี

แต่งตัวดีให้ทำทีเป็นนักเที่ยวประจำให้มาที่ร้านทุกวันเพื่อแสดงให้นักเที่ยวรายอื่นเห็นว่าร้านนี้

มีแต่คนหน้าตาดีไปเที่ยวเยอะหรือมีแต่คนที่ดูรวยๆไปเที่ยวก็น่าจะเป็นร้าน“ดี”น่าเที่ยวบ้าง

ปรากฏการณ์ร้านสุรารอบสถานศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น

ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจสุรา เป็นลูกค้าที่พร้อมจ่าย มีความเต็มใจที่จะจ่ายและเป็นกลุ่มลูกค้าที่

ธุรกิจสุราสามารถเรียกกำไรได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากพบว่า ไม่ว่าร้านสุราจะตั้งราคาสูง

เท่าใดกลุ่มนักศึกษาที่ไปเที่ยวก็ยิ่งมีมากขึ้นไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้ธุรกิจ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หันมาทำการส่งเสริมการขายในร้านสุรารอบสถานศึกษามากขึ้นในฐานะ

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพสูง

ธุรกิจสุราผลักดันมาที่ร้านสุรารอบสถานศึกษาและลงทุนร่วมกับร้านสุรามากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการตั้งบูธแจกเครื่องดื่มของสุรายี่ห้อต่างๆ ในร้าน ลงทุนในด้านกิจกรรมบันเทิงให้ร้าน เช่น

จัดการแสดงเต้นจากโคโยตี้ มีพริตตี้สุราหรือเบียร์มายืนเชิญชวนให้ดื่มประจำบูธ มีการเล่นเกม

ประจำแต่ละบูธของสินค้า แจกเครื่องดื่มฟรีหรือให้ทดลองดื่ม และมีส่วนลดหากซื้อในงาน หรือ

แม้กระทั่งลงทุนร่วมตั้งร้านสุราหรือให้ทุนในการตกแต่งร้าน กลยุทธ์คุกคามของธุรกิจสุราผ่าน

ร้านสุรารอบสถานศึกษามีดังนี้

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มิได้หยุดการสื่อสารตราสินค้า หากแต่รุกไปยังการสื่อสาร

ตราสินค้าที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง คือ ผ่านร้านสุราและการสื่อสารตราสินค้าใน

ร้านสุรา

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เน้นการบริโภคในปริมาณมากและในเวลาที่เร็วโดยผ่านการ

ระดมสร้างแรงจูงใจต่างๆเช่นการสะสมแต้มดื่ม300บาทได้แต้ม1ดวงถ้าดื่ม500

บาทจะได้ 2 ดวงแลกรางวัลได้ทันทีโดยให้พนักงานขายทำหน้าที่เชียร์ให้ลูกค้าดื่มมาก

ขึ้นเพื่อตนเองจะได้ค่าจ้างเพิ่มด้วยทำให้ผู้ดื่มถูกจูงใจเรื่องรางวัลเส้นทางการสร้างแรง
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จูงใจของธุรกิจสุราเริ่มจากผ่านร้าน ผ่านพนักงานเสิร์ฟซึ่งถูกบังคับด้วยปริมาณ

เครื่องดื่มที่จะต้องขายให้ได้สุดท้ายคือผู้ดื่มที่จะต้องถูกเร้าใจให้ดื่มมากขึ้น

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมมือกับร้านสุราทำให้เกิดวงจรการดื่มที่ไม่สิ้นสุดและไม่

มีขอบเขต แต่เน้นการเมา ดื่มให้สนุก ซึ่งทั้งร้านสุราและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ต่างได้ประโยชน์ทั้งคู่ หากมีแค่ร้านสุราอย่างเดียว แรงผลักดันก็ไม่เพียงพอเพราะขาด

เงินลงทุนในการระดมความบันเทิงมาล่อใจผู้ดื่ม เมื่อมีเม็ดเงินจากธุรกิจเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มาช่วยลงในร้าน ร้านก็จะยิ่งสามารถสร้างความบันเทิงมาล่อใจนักดื่ม

วัยรุ่นได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดนตรี เกม คอนเสิร์ตจากนักร้องค่ายดัง ฯลฯ เท่ากับได้

ประโยชน์ทั้งธุรกิจสุราและร้านสุรา แต่ผู้ดื่มจะต้องจ่ายมากขึ้น เช่น การจัดคอนเสิร์ต

ของนักร้องวง Groove Rider สนับสนุนโดยสุราเบนมอร์ ในร้านสุราใกล้สถานศึกษา

แห่งหนึ่งกำหนดค่าผ่านประตูคนละ200บาทแต่ถ้ามีผู้มาเที่ยวร้านกลุ่มเดียวกันและ

มาเกิน4คนสามารถมีสิทธิซื้อสุราเบนมอร์ได้1ขวดและเมื่อซื้อแล้วจะได้สิทธิเข้าร้าน

ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าผ่านประตู แต่ทางร้านมีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า เมื่อซื้อสุราเบนมอร์

แล้วต้องซื้อมิกเซอร์ของร้านเพิ่มเติมอีก 10 อย่าง ทำให้นักดื่มต้องซื้อสุราเพิ่มอีก 1

ขวดโดยปริยายเพื่อให้มิกเซอร์หมด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้นักดื่มต้องซื้อสุราเพิ่มอีก

เรื่อยๆส่วนในร้านก็จะมีการเปิดบูธของสุราเบนมอร์มีการตั้งป้ายโฆษณาของสุราเบน

มอร์ และมีการแจกของรางวัลบนเวทีเป็นกิจกรรมพิเศษของเบนมอร์โดยให้นักเที่ยว

ทุกคนลงช่ือท่ีบูธเบนมอร์ก่อนเข้าประตูแล้วนำรายช่ือมาจับฉลากเพ่ือแจกของpremium

ที่มีชื่อสุราเบนมอร์ เช่น หมวก เสื้อ ฯลฯ รวมทั้งมีการเชิญดาราสาวที่มีชื่อเสียงด้าน

ความเซ็กซี่3รายมาเอนเทอร์เทนบนเวที

• นักเที่ยววัยอุดมศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการดื่มหรือการไปเที่ยวร้านสุรารอบสถานศึกษา

การไปร้านสุรารอบสถานศึกษาคือการไปพบเพื่อนสังสรรค์แบบ“ชิลชิล”นัดคุยงาน

ที่จะต้องทำส่งในวิชาเรียน นัดคุยโปรเจ็คท์ นัดกลุ่ม นัดรุ่นน้องนัดรุ่นพี่ ฯลฯ เรียกได้

ว่า การไปเที่ยวดื่มเป็นวัฒนธรรมย่อยของนักศึกษาไปแล้ว ดังนั้น การที่ร้านสุราและ

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จับมือระดมทุนกันนั้นก็เท่ากับว่า“เข้าทาง”และรู้ใจนักดื่ม

89



เยาวชน...ควรแนะนำให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้อ่าน 

90



เปิดหน้ากาก การตลาดน้ำเมา 

วัยรุ่นพอดีนอกจากนี้รุ่นพี่ที่เรียนจบไปก็หวนกลับมาลงทุนเปิดร้านสุราในบริเวณรอบ

สถานศึกษาเดิมของตนเพื่อดึงดูดรุ่นน้องให้มาเที่ยวซึ่งรุ่นน้องก็มักจะไปเที่ยวร้านรุ่นพี่

ที่ตนรู้จักมากกว่าจะไปร้านอื่น

• ร้านสุราพยายามใช้กลวิธี “ใต้ดิน” หลากประเภทเพื่อสร้างความเป็น “talk-of-

the-town” ให้กับร้านตนเองให้วัยรุ่นพูดกันปากต่อปากไปเรื่อยๆ เพราะร้านสุรา

ทราบดีว่า ยิ่งวัยรุ่นพูดกันปากต่อปากก็จะยิ่งสร้างความน่าสนใจให้กับวัยรุ่นคนอื่นๆ

มากยิ่งขึ้น กลวิธีที่ใช้ก็เช่น ตอนเปิดร้านใหม่ๆ ทางร้านจะจ้างวัยรุ่นหญิงและชาย

หน้าตาดีมาหลายๆคนให้มานั่งดื่มเที่ยวเล่นในร้านประจำ เพื่อดึงดูดให้วัยรุ่นคนอื่นๆ

มาเที่ยวและนำไปพูดต่อว่าร้านนี้มีแต่คนหน้าตาดีมาเที่ยววัยรุ่นคนอื่นๆก็จะยิ่งอยาก

มาบ้าง

• ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โปรโมตสินค้าในร้านสุรารายย่อยมากขึ้น พบว่า สินค้าใหม่

หลายรายหันมาจับตลาดร้านสุรารายย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหลังจากที่พบแรง

กดดันในการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อมวลชน เช่น เบียร์อาซาฮี ที่งดการโฆษณาสินค้า

ผ่านสื่อมวลชน แต่พบว่า เมื่อมาโปรโมตสินค้าผ่านร้านสุรารายย่อยแล้วโดยเฉพาะกับ

กลุ่มนักดื่มหญิง ประสบผลสำเร็จมากกว่าเพราะใช้วิธีสื่อสารด้วยพรีเซ็นเตอร์ประจำ

ร้านสุราที่จะสื่อสารกับกลุ่มนักดื่มหญิงว่าเบียร์อาซาฮีไม่มีน้ำตาลเหมือนเบียร์ยี่ห้ออื่น

ดื่มแล้วไม่อ้วน

• ร้านสุรามีการทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในร้านอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการติด

ป้ายติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของร้าน เช่น การจัดคอนเสิร์ต ซึ่งมัก

จะติดไว้รอบสถานศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็น การแจกใบปลิวและแผ่นพับ โดย

ร้านสุราจะไปจับมือกับบรรดาหอพักนอกสถานศึกษาเพื่อนำใบปลิวไปเสียบไว้ที่แต่ละ

ห้องในหอพักแต่ละหอพักซึ่งหอพักสมัยใหม่ของนักศึกษาก็มักจะอยู่ใกล้ร้านสุราหรือมี

ร้านสุราในหอพัก ไปจนถึงการใช้สื่อ social network เช่นมี Facebook Hi5 และ

Twitterของร้านสุราให้กลุ่มเป้าหมายได้คอยติดตาม
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ข้อสรุป การเปิดร้านสุราเป็นเรื่องง่ายมากในปัจจุบัน เพราะสามารถหาเงินทุนเปิด และ

ตกแต่งร้านได้จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเปิดได้แล้ว การโปรโมทร้านก็ไม่ใช่เรื่องยาก

เพราะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็พร้อมสนับสนุน ลูกค้าก็หาง่ายเพราะสถานศึกษามีวัยรุ่นที่

เป็นวัยดื่มอยู่ในปริมาณมากมาย แต่การผลักดันร้านสุราให้ออกห่างจากสถานศึกษาและชุมชน

กลับเป็นเรื่องยาก การกำหนดระยะห่างจากร้านสุราและสถานศึกษาเพียง 500 เมตร นั้นผล

ปรากฏแล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดและไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย ในด้านชุมชนเองก็

ไม่ปรากฏว่ามีชุมชนใดลุกขึ้นมาต่อต้านการเกิดขึ้นของร้านสุราใกล้บ้านหรือในชุมชน ส่วนใหญ่ก็

ให้เช่าบ้านทำร้านสุราเสียเลยแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งร้านสุราก็พร้อมจะเช่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น

มาแล้วในหลายชุมชนที่เคยอยู่รอบสถานศึกษา สังคมไทยจะทำอย่างไรเมื่อสถานศึกษาของเรา

เกือบทุกแห่งถูกล้อมไว้ด้วยร้านสุราหนาแน่นและไม่ก่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา สถาน

ศึกษาเองจะทำอย่างไรต่อสถาบันของตนเองที่ถูกล้อมด้วยร้านสุราและสร้างปัญหามากมายไม่ว่า

จะเป็นการทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักดื่มด้วยกัน อุบัติเหตุ ไปจนถึงอาชญากรรมและความตาย ที่

เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบริเวณรอบสถานศึกษาเกือบทุกแห่ง เราจะทำอย่างไรกับร้านสุรารอบสถาน

ศึกษาที่เป็นภัยคุกคามนี้?

ตวัอยา่งโปรโมชัน่ประเภทตา่งๆ ทัง้โปรโมชัน่ดา้นราคา โปรโมชัน่ผลติภณัฑ ์และโปรโมชัน่ดา้นเสนอ
ความบนัเทงิของรา้นสรุารอบสถานศกึษา 
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ต่อการรับสปอนเซอร์หรือกิจกรรมจากธุรกิจน้ำเมา 

ธุรกิจบุหรี่กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความคล้ายกันหลายประการ นอกจากจะเป็น

สินค้าฆ่าผู้ดื่มผู้สูบแล้วนั้น ยังพบว่า ธุรกิจบุหรี่กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างมีกลยุทธ์การ

ตลาดที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ CSR เพื่อ “เปลี่ยนทัศนคติของสังคม” ตามคำกล่าวของ

บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ฟิลิป มอริส การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้ยากไร้

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น ไปจนถึงการเข้าสู่วงจรด้านการศึกษาหรือเป็น education

marketingซึ่งแอบแฝงไว้ด้วยจุดประสงค์ทางการตลาด

7.  
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ธุรกิจบุหรี่และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างใช้ประเด็นเรื่องการศึกษาเป็นการทำ CSR

มาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสถาบันการศึกษา การก่อสร้างโรงเรียนหรือห้องสมุด

ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน การบริจาคสิ่งของอุปกรณ์ให้ทุนการศึกษา ไปจนถึงการจัดตั้งโครงการ

เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่การทำการกุศลในนาม CSR

แบบนี้สะท้อนอยู่ในความในใจของบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ ฟิลิปมอริส ที่เคยกล่าวไว้ในเอกสาร

ภายในว่า “เราไม่เคยบอกว่า ทำการกุศล ในความหมายว่าเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทน ไม่มีการ

บริจาคหรือให้เงินอันใดที่ทำไปโดยไม่หวังผล”สุดท้ายการ“บริจาค” ไม่ว่าแบบใดๆของธุรกิจ

บุหรี่หรือน้ำเมาก็เหมือนกันคือต่างหวังผลตอบแทน

การรุกเข้าสถานศึกษาในรูปต่างๆ ได้กลายมาเป็นกลยุทธ์ทันสมัยอย่างหนึ่งของธุรกิจ

แอลกอฮอล์ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ การสนับสนุนทุนการศึกษา การสร้าง

อาคารเรียนหรือพัฒนาสภาพโรงเรียน การให้ทุนครู การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน

ไปจนถึง การจัดตั้งคอร์สพิเศษต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียน และไปจนถึง

การก่อตั้งโรงเรียนของตนเองในนามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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วนัที ่14 มกราคม 2551 คณะกรรมการพฒันาการศกึษาของคณุหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ี(บรษิทัแสงโสม 
จำกดั)จำนวน 7 ทา่น ไดม้าประชมุและตดิตามการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนแหง่หนึง่ ซึง่ผูอ้ำนวยการ
ไดใ้หก้ารตอ้นรบัและรองผูอ้ำนวยการไดบ้รรยายสรปุภาพรวมของการพฒันาและความกา้วหนา้ของการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนในรอบปกีารศกึษา 2550 จากนัน้คณะกรรมการไดป้ระชมุเพือ่พจิารณาโครงการ
ตา่งๆ ทีโ่รงเรยีนเสนอ และไดเ้ยีย่มชมการเรยีนการสอน และการใชง้านอาคารแสงโสม ทีค่ณุหญงิวรรณา 
สริวิฒันาภกัด ีสรา้งและมอบให ้โรงเรยีนขอขอบพระคณุคณะกรรมการทกุทา่นเปน็อยา่งสงู 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มอบทุนสนับสนุน
โครงการสง่เสรมิอจัฉรยิภาพ ของ
นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมธัยมแหง่หนึง่ 
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บรษิทัไทยเบฟและผลติภณัฑช์า้ง บรจิาคอปุกรณด์นตรใีหก้บัโรงเรยีนแหง่หนึง่ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ในภาพ 
แสดงสญัลกัษณต์ราสนิคา้ชา้งในพธิมีอบอปุกรณท์ีโ่รงเรยีน 

สาวผูเ้ขา้ประกวด Sexy Leo Girl และลโีอเบยีร ์ทำกจิกรรมปรบัปรงุหอ้งสมดุและโรงอาหารใหก้บั
โรงเรยีนแหง่หนึง่ในจงัหวดันครนายก ในภาพ แสดงปา้ยการบรจิาคในนามลโีอเบยีร ์
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โครงการในรปูแบบการศกึษาและเรยีนรูต้า่งๆ ของคา่ยสงิห ์ตัง้แต ่Singha Biz Corse ทีร่บันกัศกึษาเขา้
เรยีนในคอรส์ดา้นธรุกจิ Singha Racing School โรงเรยีนสอนขบัรถและแขง่รถ และโครงการ Singha For 
life ทีใ่หน้กัศกึษาสง่ผลงานออกแบบเขา้ประกวด ทกุโครงการ มกีารประชาสมัพนัธถ์งึสถานศกึษา และมี
การโฆษณาประชาสมัพนัธด์ว้ยสือ่ตา่งๆ ตดิตัง้ในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
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ดังนั้น จุดยืนของสถานศึกษาและโรงเรียนควรจะเป็นอย่างไร? ในเมื่อเป็นที่ประจักษ์แล้ว

ว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หวังผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็น การจดจำแบรนด์และองค์กร การ

ตอกย้ำชื่อสินค้า (ไม่ว่าจะเป็น สิงห์บิซคอร์ส หรือ สิงห์เรซซิ่งสคูล ใครๆ ก็โยงได้ว่าคือชื่อเบียร์

สิงห์) การสร้างภาพบวกต่อสังคมว่าเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม ซึ่งผลที่ได้จากการ “ทำดี” คือ การ

ปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อธุรกิจน้ำเมาและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นตามมา แต่ที่แท้จริง คือ การสื่อสาร

แบรนด์ ที่ไร้การควบคุมและสามารถสื่อสารแบรนด์ได้อย่างเสรี แถมเข้าถึงตัวกลุ่มเป้าหมายที่

เป็นนักดื่มจริงๆก็คือกลุ่มวัยอุดมศึกษาและยังสามารถสร้างภาพบวกกับกลุ่มเด็กเล็กว่าสินค้านี้

ดี มาช่วยเหลือโรงเรียนเรา ฯลฯ เพื่อให้เด็กเหล่านี้โตขึ้นมาพร้อมภาพบวกที่มีต่อสินค้าน้ำเมาใน

ใจ ไม่โตขึ้นมาแบบต่อต้านและคิดว่าเป็นสินค้า “ไม่ดี” แต่หว่านเมล็ดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อ

เก็บเกี่ยวดอกผลในภายหลังว่า สินค้านี้คือสินค้า “น้ำดี” ไม่ใช่สินค้าน้ำเมา หรือคิดแบบที่เด็กๆ

คิดว่า“ถึงเขาจะขายสินค้ามอมเมาแต่ถ้าเขาทำดีเขาก็เป็นสินค้าที่ดี”

ในสังคมไทยที่เต็มไปด้วยสุราและโฆษณาสุรา พ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้บางกลุ่มก็หวังพึ่งไม่

ได้ในการสอนลูกหลานให้ห่างสุรา หลักสูตรในโรงเรียนประถมมัธยมก็ไม่มีการสอนเรื่องรู้เท่าทัน

สื่อโฆษณาแถมการสอนเรื่องห่างไกลสุรานั้นก็พบว่า บางโรงเรียนไม่เคยมี จะหวังพึ่งวิชาพุทธ

ศาสนาที่โรงเรียนต้องมีทุกโรงเรียน เด็กๆหลายโรงเรียนกลับให้ข้อมูลว่า “พระที่มาสอนท่านเล่า

แต่เรื่องประวัติพระพุทธเจ้า” สื่อมวลชนน้ำดีที่จะมาสอนเด็กก็ไม่มี มีแต่โฆษณาที่สร้างภาพสวย

เพื่อขายยาพิษ แล้วโรงเรียนและสถาบันการศึกษายังจะรับเอาธุรกิจน้ำเมาเข้าโรงเรียน โดยหวัง

เพียงการสนับสนุนและการช่วยเหลือต่างๆแต่การเปิดโอกาสให้ธุรกิจน้ำเมาเข้าโรงเรียนก็คือการ

เปิดประตูให้เขามาสื่อสารตราสินค้ากับกลุ่มเด็กที่จะสามารถเป็นนักดื่มได้ในอนาคตควรแล้วหรือ

ไม่ที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต้องไตร่ตรองและตระหนัก

จุดยืนของสถาบันการศึกษาคือการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้ความรู้นั้นปกป้องเยาวชน

ให้อยู่รอดได้ต่อไป ไม่ใช่การเชื้อเชิญแขกไม่ประสงค์ดีเข้ามาหาเยาวชน จุดยืนที่ควรกระทำของ

สถาบันการศึกษาควรเป็น:
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• การปฏิเสธการรับเงินบริจาคจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทรวมทั้งองค์กร

ของสินค้าน้ำเมา เพื่อไม่ให้มีการสื่อสารตราสินค้าในโรงเรียน/สถาบัน เพื่อไม่ให้มีการแสดง

สัญลักษณ์ตราสินค้าในพื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งควรเป็นพื้นที่ๆ ปกป้องเยาวชน และเพื่อไม่ให้มีการ

สร้างภาพบวกกับสินค้าน้ำเมา

• การปฏิเสธการสื่อสารจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิเสธการขอติดป้ายโฆษณา

และสื่อทุกประเภทเพราะนั่นคือการสื่อสารตราสินค้าอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด

• การงดเปิดรับให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาประชาสัมพันธ์คอร์สการศึกษาต่างๆ

หรือมาจัดบูธเปิดรับสมัครโชว์กิจกรรมฯลฯถึงแม้ว่าสถาบันการศึกษาจะมีเหตุผลว่าเป็นการดี

กับนักศึกษา จะได้เรียนรู้ของจริง ฯลฯ แต่ “ของจริง” อันนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดอยู่

เบื้องหลังที่หวังว่านักศึกษาจะกลายเป็นผู้ภักดีกับตราสินค้าหรืออย่างน้อยก็จดจำชื่อสินค้าได้ดีขึ้น

และมองสินค้าในภาพบวก

• งดส่งนักศึกษาหรือนักเรียนไปดูงานโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามคำเชิญของ

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมักจะเจาะจงเชิญแค่บางคณะที่มีนักศึกษาชายปริมาณมาก เช่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือโรงเรียนชายล้วนเป็นต้น

• งดการให้ความร่วมมือกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น การขอใช้หรือเช่า

พื้นที่เพื่อทำกิจกรรม การขอแจกของที่ระลึกแก่เยาวชน และงดประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มาจาก

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าประกวดเข้าแข่งขันต่างๆ

ฯลฯ

สิ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับควรทำคือการให้ความรู้และการรู้เท่าทันโฆษณาและการ

ตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รวมท้ังสอนให้เยาวชนรู้จักปฏิเสธแอลกอฮอล์ให้เยาวชนตระหนักถึง

สิ่งที่ธุรกิจแอลกอฮอล์กำลังทำ ให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันตนเองในสภาพสังคมที่เสี่ยงและล่อแหลม

ต่อการกลายเป็นนักดื่มตั้งแต่อายุน้อย
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ภาคสรุป และบทเรียนจากบุหรี่ 

ภาค 3 
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ถอดบทเรียนพลัง CSR ของธุรกิจบุหรี่ 
ที่มีผลต่อนโยบายสุขภาพ: Role model  

เพื่อเลียนแบบของธุรกิจน้ำเมา 

Marketing ของธุรกิจน้ำเมาในปัจจุบันมีความแตกต่างจากกลยุทธ์marketing น้ำเมาใน

สมัยก่อนเป็นอย่างมาก จากการแข่งขันเรื่องราคาชิงความเป็นเจ้าตลาด เอาปริมาณการขายนำ

กลายเป็นการแข่งขันเรื่องการสร้างแบรนด์ด้วยการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและ

องค์กรตรรกะอย่างง่ายคือถ้าองค์กรดีแบรนด์ก็จะดีตามถ้าแบรนด์ดีองค์กรที่ผลิตแบรนด์นี้ก็

ต้องดีตามไปด้วยเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ“สร้างภาพ”ที่ว่านี้คือกลยุทธ์CSR

8  
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ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาความสำเร็จอันล้นเหลือของการใช้กลยุทธ์ CSR ในกรณีของ

บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ที่ใช้ CSR ในหลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้ผลสำเร็จ

มหาศาลคือกลุ่มฟิลิปมอริส(PM)JTI(JapanTobaccoInc.)บริษัทบุหรี่อันดับสามของโลก

เจ้าของแบรนด์MildSevenและBAT(BritishAmericanTobacco)เจ้าของแบรนด์Dunhill

และLuckyStrike

แนวทางการใช้ CSR ของธุรกิจบุหรี่ยักษ์ใหญ่ทั้งสามนั้นไม่ต่างจากธุรกิจน้ำเมาแต่อย่างใด

จะว่าเดินตามกันก็ไม่ผิด ทุกเจ้าเลือกใช้กลยุทธ์ CSR ระดับ “ขั้นเทพ” ในแต่ละประเทศ คือ

แทรกแซงการเมืองในระดับนโยบายแทรกแซงการเมืองในระดับการเมืองท้องถ่ินและซ้ือส่ือมวลชน

เพื่อเป็นกระบอกเสียง

กรณีศึกษาที่สำคัญของการแทรกแซงจากกลุ่มฟิลิปมอริสคือกรณีในประเทศฟิลิปปินส์1  

ในเหตุการณ์การเปลี่ยนชื่อถนนว่าPhilip Morris Streetอันเนื่องด้วยอิทธิพลของCSRที่กลุ่ม

ฟิลิปมอริส สร้างไว้ในเมือง Tanauan City ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นพื้นที่การผลิตบุหรี่

วิธีการที่กลุ่มPMนำมาใช้เป็นกลยุทธ์CSRในระดับท้องถิ่นคือ

1)การบริจาคเงิน

2)การทำการกุศลบ่อยๆในเมืองผ่านงานการกุศลต่างๆดึงสภาเมืองเข้าร่วม

3)การช่วยเหลือชุมชนเช่นแจกสิ่งของ

4)การช่วยด้านทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและเด็กยากจน

5)สนับสนุนกิจกรรมของสภาเมือง

6)สร้างกิจกรรมระดมทุน

 

1 ทีม่า: “ถอดบทเรยีนการประชมุ Tobacco Industry Surveillance and Monitoring Program 2010”, ดร.ศรรีชั ลาภใหญ,่ 

สนบัสนนุโดยศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู (ศจย.) 
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ผลของการใช้ CSR โดยผ่านความเห็นชอบและความร่วมมือจากสภาเมืองคือ การที่สภา

อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อถนนสายหนึ่งเป็นชื่อถนน PhilipMorris Street มีการเปลี่ยนป้ายชื่อถนน

มีการทำข่าวประชาสัมพันธ์ลงสื่อ รวมทั้งมีการส่งภาพข่าว (photo news) ชื่อถนนที่ถูกเปลี่ยน

ใหม่ไปยังส่ือมวลชนส่ือท่ีสำคัญคือหนังสือพิมพ์ManilaBulletinฉบับวันท่ี15เดือนกุมภาพันธ์

2010 ที่ลงทั้งข่าว รูป และบทความประชาสัมพันธ์ ข้อความประชาสัมพันธ์ที่กลุ่ม PM ใช้เพื่อ

แสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม คือ แสดงออกว่าให้การช่วยเหลือสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี

เศรษฐกิจระดับเมืองดีขึ้น ภาพความยากจนของชาวเมืองนี้หายไป และทำให้เมืองนี้มีการจัด

ระดับที่ดีขึ้น(ranking)เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆรวมทั้งกลยุทธ์การสร้างallianceกับฝ่าย

การเมืองท้องถิ่น ด้วยการนำผู้นำการเมืองมาร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชื่อถนนร่วมกัน ถ่ายรูปร่วมกัน

และส่งเป็นphotonewsเพื่อสื่อสารกับประชาชนว่ากลุ่มได้รับความไว้วางใจจากผู้นำการเมือง

ท้องถิ่นและกลุ่ม PM เป็นมิตรและมีบุญคุณกับเมืองในด้านต่างๆ อันสะท้อนในคำกล่าวของ

นักการเมืองท้องถ่ินของเมืองน้ีว่า(แปลจากข่าวPhilipMorrisSt.’drawsireofanti-smoking

activists,www.inquirer.net,2010)

“ชาวเมืองเป็นหนี้บุญคุณฟิลิปมอริสตลอดกาล เพราะฟิลิปมอริสให้งานเราทำ ให้ทุนการ

ศึกษาเด็กยากจนที่เรียนดีและไม่มีโอกาส และสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีๆ 

อีกมากมาย นอกจากนี้ ภาษีที่กลุ่ม ฟิลิปมอริสจ่ายถึง 100 ล้านเปโซยังเป็นสิ่งที่สร้าง

ประโยชน์ให้ทั้งเขตและชาวเมือง ทำให้เมืองเราขึ้นจากอันดับที่ 38 เป็นอันดับหนึ่ง(วัด

จากการพัฒนาเมือง) ขอขอบคุณฟิลิปมอริส” 

ผลที่กลุ่มฟิลิปมอริส ได้คือ การสื่อสารตราสินค้า (brand communication) ที่ถาวร

ยืนยาว มีผู้พบเห็นมากมายเพราะเป็นถนน ไม่ต้องจ่ายค่าสื่อเพื่อทำการโฆษณา ได้แสดงชื่อ

ตราสินค้าอย่างยาวนาน และเท่ากับเป็นการตอกย้ำชื่อตราสินค้าระยะยาว สร้างการจดจำชื่อ

สินค้าตลอดเวลา บุคคลที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จัก พบเห็นชื่อสินค้าตลอดเวลา ชื่อสินค้าแสดงอย่างโดด

เด่นเพราะเป็นป้ายถนน สร้างความคุ้นเคยกับชื่อสินค้า และผลสุดท้ายคือการระลึกถึงชื่อสินค้า

เมื่อต้องการสูบบุหรี่หรือมีผลให้เปลี่ยนใจไปเลือกตราสินค้าฟิลิปมอริสเพราะพบเห็นบ่อยรวม
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ทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ระยะยาวต่อตราสินค้าฟิลิปมอริส ว่ามีความสำคัญต่อท้องถิ่น และ

เป็นการแสดงนัยถึงอิทธิพลของกลุ่มฟิลิปมอริส

นอกจากการใช้กลยุทธ์ CSR เพื่อเอาชนะใจประชาชนและสร้างภาพลักษณ์นักบุญแล้ว

กลุ่ม PM ยังมีการแทรกแซงในระดับนโยบายของประเทศอีกด้วย โดยใช้วิธีการสื่อสารตรงกับ

นักการเมืองและผู้กำหนดนโยบายบุหรี่ ทำให้ข้อเรียกร้องในการถอดถ้อยคำและข้อความที่ทำให้

เกิดการเข้าใจผิดบนซองบุหรี่ ถูกเพิกเฉยจากกลุ่มนโยบายและถูกเลื่อนการพิจารณาออกไป

เร่ือยๆเช่นเดียวกับกรณีธุรกิจบุหร่ียักษ์ใหญ่อีก2เจ้าท่ีแทรกแซงฝ่ายการเมืองในประเทศอินโดนีเซีย

กัมพูชาและจีนโดยนำCSRมาบังหน้า

การทำ CSR ของธุรกิจบุหรี่คือเพื่อยับยั้งมาตรการควบคุมยาสูบก่อนที่จะมีมาตรการออก

มาด้วยการมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลใช้การบริจาคเงินช่วยเหลือการศึกษาฯลฯมาเป็นข้ออ้าง

กลยุทธ์ที่ถูกใช้มากที่สุดคือ การทำ CSR แบบการสร้างภาพนักบุญ ของธุรกิจยาสูบ2     

ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อประโยชน์หลายๆด้านตั้งแต่การได้ภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในสายตา

ชาวบ้านและรัฐบาล การทำ CSR ยังเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ “เนียน” มากและคนรู้เท่าทันน้อย

รวมทั้งการนำเอาการบริจาคหรือการกุศลการศึกษามาบังหน้ากิจกรรมการตลาดที่อยู่เบื้องหลัง

CSRทำให้สังคมเข้าใจผิดและเชื่อผิดทางกลยุทธ์CSRที่ธุรกิจยาสูบใช้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

คือ ธุรกิจยาสูบเป็นผู้สร้างและกระจายรายได้ให้ประเทศ ธุรกิจยาสูบสร้างงาน สร้างเงิน พยุง

การเกษตรและเสียภาษีให้รัฐ ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนอินเดีย อินโดนีเซียบังกลาเทศและ

เวียดนามธุรกิจยาสูบออกมาต่อต้านมาตรการควบคุมยาสูบในห้าประเทศนี้ด้วยการใช้CSRด้าน

การเป็นผู้ให้รายได้เข้าประเทศ จากการที่ธุรกิจยาสูบเป็นผู้สนับสนุนเกษตรกรยาสูบในประเทศ

ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดการส่งออกมีรายได้เข้าประเทศและประชากรซึ่งตามข้อเท็จจริง

แล้ว ภาษีที่ได้จากธุรกิจยาสูบนั้นในประเทศจีนมีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น และในอินเดีย รัฐได้รับ

ภาษีจากธุรกิจยาสูบเพียงร้อยละ 2 หรือในอินโดนีเซีย ธุรกิจยาสูบก็ใช้ CSR ในการต่อต้านการ

2 รายงานการประชมุและถอดบทเรยีน Asia Pacific Conference on Tobacco and Health APACT 2010, ดร.ศรรีชั ลาภใหญ,่ 

สนบัสนนุโดยศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู (ศจย.) 
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ควบคุมยาสูบเช่นกัน ข้ออ้างคือ ธุรกิจยาสูบเป็นผู้สร้างการส่งออก ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็น

ประเทศผู้ผลิตเกิดการจ้างงานแต่ในความเป็นจริงมีการจ้างงานในธุรกิจยาสูบเพียงร้อยละ2-3

เท่าน้ันเป้าหมายหลักท่ีธุรกิจยาสูบสามบริษัทยักษ์ใหญ่JTT,BATและPMต้องการคือต้องการทำ

ตลาดเอเชียให้เป็นตลาดใหญ่ ต้องการให้โตได้ถึงร้อยละ 57 เพราะยังมีโอกาสอีกมาก เช่น กลุ่ม

ผู้หญิงกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ยังไม่ได้กลายเป็นนักสูบเหมือนหญิงยุโรป

นอกจากนี้ วิธีการทางอ้อมของธุรกิจยาสูบคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อยับยั้ง

มาตรการควบคุมยาสูบต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้มีทั้งแบบตรงๆ และแบบเนียนๆ ตั้งแต่ การเข้าไป

แทรกแซงใช้อิทธิพลโดยตรง เช่น ในกัมพูชา และ การเข้าไปมีส่วนร่วมแบบเป็นกรรมการ เป็น

สมาชิกในหน่วยงานต่างๆในภาครัฐ เช่น ในฟิลิปปินส์ ไปจนถึง การฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐ

และข้าราชการ เช่น ในมาเลเซีย และการแสวงหาสื่อมวลชนเป็นผู้กระจายข่าวในทางบวก เช่น

ในฟิลิปปินส์ และในประเทศไทย กรณีศึกษาใน case นี้ คือกรณีการเข้าแทรกแซงของธุรกิจ

ยาสูบ BAT ในกัมพูชา ที่นับว่ารุนแรงที่สุดและกลายเป็น rolemodel ให้ธุรกิจยาสูบอื่นเลียน

แบบว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ BAT สามารถครอบตลาดกัมพูชาได้ทั้งหมด ได้รับการ

รับรอง (endorse) โดยรัฐบาลกัมพูชาเอง สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลและสามารถ

เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคคลในรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆได้ไม่ว่าจะด้วยการข่มขู่ ฟ้องร้อง การ

ซื้อเสียงให้บุคคล การบิดเบือนผลเลือกตั้ง การครอบงำสื่อมวลชนได้เกือบทุกสื่อ การลงทุนให้รัฐ

ในด้านสาธารณูปโภค เช่น การสร้าง airport link โครงการพัฒนาชนบท การทำสัญญาใน

โครงการต่างๆกับรัฐบาลและการให้เงินสนับสนุนรัฐบาลจนBATได้รับรางวัล“GoodCitizenship”

จากรัฐบาล และผลที่ได้คือ BAT สามารถยับยั้งมาตรการควบคุมยาสูบได้เกือบทั้งหมด ปัจจุบัน

ยังคงไม่มีมาตรการด้านคำเตือนใดๆบนซองบุหรี่ในกัมพูชาเพิ่มเติม ยกเว้นมีเพียงคำเตือนเป็น

ประโยคสั้นๆเท่านั้นบนซองบุหรี่และไม่มีการห้ามการโฆษณาบุหรี่ในกัมพูชา

กรณีศึกษาที่แสดงความสำเร็จของCSRธุรกิจบุหรี่คือกรณีในประเทศอินโดนีเซียที่ธุรกิจ

ยาสูบมีอิทธิพลสูงมากจนสามารถยับยั้งมาตรการควบคุมยาสูบได้เกือบทั้งหมดมีอิทธิพลต่อพระ

ราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง (Broadcasting Act) ของอินโดนีเซีย เนื้อหาในพระราชบัญญัติ
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อนุญาตให้บุหรี่ทำการโฆษณาได้เพราะไม่ได้นิยามบุหรี่ว่าเป็นสารเสพติดกลยุทธ์CSRที่ใช้ได้ผล

คือ การอ้างว่า ธุรกิจบุหรี่ก่อรายได้หลักของประเทศ เกิดการจ้างงานสูง และเป็นสินค้าที่เป็น

เอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

มาตรการที่ธุรกิจยาสูบพยายามยับยั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ คัดค้านการ

ขึ้นภาษีบุหรี่ คัดค้านการใส่รูปภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อต้านการห้ามโฆษณาณ จุดขายและ

การแสดงสินค้า (display wall) และต่อต้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ต่างอะไรจากความ

ต้องการที่ธุรกิจน้ำเมาพยายามที่จะยับยั้งคือการโฆษณาการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

การทำzoning

กลยุทธ์ CSR ของธุรกิจน้ำเมาไม่ต่างอะไรเลยกับ CSR ของธุรกิจบุหรี่ กรณีศึกษาที่เห็น

เด่นชัดคือการชูCSR5ทิศของบริษัทไทยเบฟเวอเรจที่ระบุว่าCSR5ทิศของบริษัทคือ1)การ

สนับสนุนด้านวัฒนธรรม ดนตรี 2 ) การสนับสนุนด้านการศึกษา 3) การสนับสนุนด้านกีฬา

4)การสนับสนุนด้านสังคมและ5)การสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพราะ5ประการนี้คือสิ่งที่

ประเทศไทยกำลังขาดแคลน เป็นสิ่งที่ต้องรอคอยงบประมาณจากภาครัฐ เช่น การศึกษา การ

กีฬา เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการโดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัด เช่นการสาธารณสุข เป็นสิ่ง

ที่สังคมไทยให้ความสำคัญและมีค่านิยมเช่นนั้น เช่น การช่วยเหลือสังคม เป็นสิ่งที่ทำแล้วสังคม

สรรเสริญ เช่นช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมความแล้วCSR5ทิศ เป็นสิ่งที่ทำแล้วสังคมหา

ข้อตำหนิไม่ได้เลย แถมประชาชนส่วนหนึ่งก็ยินดีรับ ภาครัฐก็เชิดชูเนื่องจากแบ่งเบาภาระของรัฐ

นี่คือหลักการของ CSR ---ทำในสิ่งที่สังคมขาด ให้ในสิ่งที่สังคมนั้นร้องขอ ตอบโจทย์ค่านิยม

สำคัญของคนในสังคมนั้น แซงหน้าภาครัฐในการ “ให้” ประชาชนแต่ต้องดึงภาครัฐมาร่วมงาน

เพื่อภาพจะได้ดูเป็น “รัฐ” ไม่ใช่เอกชนทำเองเจ้าเดียว และ หาประเด็นการดำเนินการที่สังคม

ตำหนิไม่ได้

ในกลยุทธ์ CSR นั้นจะมี “เหยื่อ” ของ CSR เสมอว่าจะ “เล่น” ที่คนกลุ่มใดจึงจะตรง

หลักการของCSRว่าสังคมขาดแคลนค่านิยมของสังคมมีอยู่และคนอื่นหาข้อตำหนิไม่ได้เหยื่อ

ของ CSR จึงมักจะมุ่งไปที่กลุ่มคนที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนจน คนไม่มี
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บ้านพักอาศัย เด็กนักเรียนในโรงเรียนไกลปืนเที่ยง ชาวบ้านที่ต้องทนหนาวไม่มีเงินจะซื้อผ้าห่ม

ผู้หญิงที่ไม่มีงานทำ นักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเงิน นักเรียนที่มีแววอัจฉริยะแต่ไม่มีใครสนับสนุน

โรงเรียนที่ทรุดโทรมคนป่วยยากจนเหยื่อชั้นดีที่ได้ทั้งการดำเนินงานและภาพลักษณ์ชั้นดีที่สังคม

ตำหนิลำบาก คือ โรงเรียน สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล การดึงสถาบันเหล่านี้เข้าร่วม

โครงการCSRคือการนำสถาบันมาบังหน้า เพื่อที่สังคมจะติเตียนไม่ได้ เพื่อที่สังคมส่วนใหญ่จะ

ได้เห็นว่า CSR เหล่านี้มีประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นรูปธรรม และเอื้อเฟื้อต่อส่วนที่ขาดแคลนและรอ

การช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วผู้ได้รับประโยชน์เต็มๆจากCSRก็คือองค์กรและสินค้าขององค์กร

นอกจากองค์กรจะได้หน้าแล้วนั้น สิ่งที่ตามมาคือทัศนคติบวกจากสังคมและผู้บริโภค เมื่อมี

ทัศนคติบวกมากเข้า แรงต่อต้านก็จะน้อยลงตามลำดับ CSR เป็นการสร้างชื่อเสียง ชื่อเสียงดีก็

ย่อมสร้างทัศนคติบวก เมื่อทัศนคติบวกเกิดในกลุ่มผู้บริโภคมากเข้า ความภักดีต่อตราสินค้าก็

ย่อมตามมาเมื่อผู้บริโภคภักดีหรืออย่างน้อยแค่ชื่นชมสินค้านั้นก็เท่ากับมีโอกาสในการขายสูงขึ้น

เมื่อผู้บริโภคภักดีนานเข้าหรือเชื่อมั่นตราสินค้าสูง การเปลี่ยนใจก็ทำได้ยาก ยกเว้นมีเหตุให้

เปลี่ยนเช่นภาพลักษณ์สินค้าแย่ลงหรือรสชาติเปลี่ยนราคาเปลี่ยนการทำCSRก็คือการผูกใจ

คนในระยะยาว อาจไม่เห็นผลวันนี้ แต่ผลของ CSR นั้นเกิดจากการสั่งสม ไม่ได้เกิดทันทีทันใด

เหมือนการทำโปรโมช่ันผลท่ีเกิดของCSRเกิดท่ีพุทธิปัญญาของคน(cognition)ส่งผลท่ีอารมณ์และ

การตัดสินใจที่มีผลต่อพฤติกรรม

อย่างไรก็ตาม การทำ CSR เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด อย่างน้อย

ที่สุดก็ทำเพื่อการประชาสัมพันธ์ อย่างมากที่สุดก็คือ การเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรและการสร้าง

ชื่อ และความจริงที่ธุรกิจน้ำเมาปฏิเสธได้ยาก คือ หากธุรกิจน้ำเมายังคงขายสินค้าน้ำเมาไป

เรื่อยๆโดยเน้นแค่การโปรโมทสินค้าในรูปแบบต่างๆอย่างเดียวสังคมก็จะหาข้อตำหนิได้แต่ถ้า

ธุรกิจน้ำเมาหันมา “ทำความดี” ประกอบไปกับการขายสินค้าน้ำเมา สังคมก็จะเห็นใจ ให้อภัย

และยกประโยชน์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่นำความดีและความไม่ดีมาชั่งตวงวัดเพื่อนำไปสู่

ข้อสรุปที่ว่า ถึงแม้เขาจะมีส่วนไม่ดีหรือทำความไม่ดีไว้มาก แต่ถ้ามีความดีมาถ่วงตาชั่งบ้างนิดๆ

หน่อยๆความไม่ดีนั้นก็จะมีน้ำหนักน้อยลงหรือดูเลวร้ายน้อยลงและคนไม่ดีที่พยายามทำความดี
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สังคมไทยก็จะให้อภัยและให้โอกาสเสมอ การทำ CSR ของตลาดเบียร์ ดังที่ยกตัวอย่างมา เป็น

อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของสินค้าเบียร์อีโคโนมี ในการเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้า

ให้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น(premiumization)การยกระดับให้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นนั้น

จำเป็นต้องเปลี่ยน “ภาพ” ของสินค้าที่มีอยู่เดิมๆ ในมุมมองของผู้บริโภคและสังคมว่าจะพรีเมีย

มอย่างไรถ้าอดีตเคยทำแต่ตลาดล่างหรือเน้นตลาดอีโคโนมีมาก่อนการยกระดับให้พรีเมียมไม่ใช่

แค่เอื้อต่อภาพลักษณ์องค์กรเท่านั้น แต่เอื้อต่อการเปิดทางการขยายไลน์สินค้าในอนาคตอีกด้วย

เนื่องจากตลาดเบียร์ไทยแข่งกันในด้านการขยายไลน์สินค้าให้ครบหรือเต็ม folio สินค้าที่เคย

ครองตลาดบนก็พยายามเข็นเบียร์อีโคโนมีออกมาเพื่อแข่งตลาดล่าง สินค้าตลาดล่างหรือสินค้า

เบียร์อีโคโนมีก็พยายามออกสินค้าใหม่เพื่อแข่งหรือเติมตลาดบน สุดท้าย การตอบโจทย์

premiumization คือ การชูภาพลักษณ์ใหม่ว่าเป็นสินค้าน้ำเมาที่มีคุณธรรม ช่วยเหลือและ

ตอบแทนสังคมไทยเพราะเป็นสินค้าไทยๆ ไม่ใช่แบรนด์นอกที่เข้ามาตีตลาดเท่านั้น และเป็น

สินค้าที่เข้าถึงจิตใจอันการุณย์ของคนไทย คือ เอื้อเฟื้อกันและกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกันแบบ

“คนไทยให้กันได้”นั่นเอง

CSR คือ ส่วนหนึ่งของธุรกิจ สะท้อนอยู่ในคำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งของ

สินค้าเบียร์ที่เน้น CSR ว่า “สุดท้าย ถ้าเราขายสินค้าไม่ได้ ก็คงไม่มีเงินมาช่วยสังคมหรอก”

การขายสินค้าน้ำเมาให้คนกลุ่มหนึ่งได้บริโภค จะเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ก็แล้วแต่ แล้วก็นำเงิน

กำไรจากคนกลุ่มนั้นไปช่วยคนอีกกลุ่มหนึ่ง CSR ดังกล่าว สะอาดจริงหรือ? เป็นการรับผิดชอบ

สังคมจริงหรือ? คนกลุ่มหนึ่งได้รับการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การกุศล การสร้างตึก

สร้างอาคารให้ แม้กระทั่งผ้าห่ม แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เสียเงินซื้อน้ำเมามาดื่ม เพื่อที่กำไรส่วนหนึ่ง

จะถูกนำไปช่วยคนอื่นปลายทาง แต่ต้นทางธุรกิจได้หน้าไปแล้วนั้น คนกลุ่มนี้ได้รับอะไรบ้าง แต่

สูญเสียอะไรบ้าง? CSR ที่ว่านั้น ได้ย้อนกลับมาช่วยคนเหล่านี้จริงหรือไม่? หรือจะได้รับก็ต่อเมื่อ

ดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐที่ธุรกิจน้ำเมาไปบริจาคเงินสร้างตึกเอาไว้ CSR คือ

วงจรที่มีความดีงามจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่วงจรของการลวงไม่สิ้นสุด คำถามนี้คงต้องฝากไว้กับ

ธุรกิจน้ำเมาทั้งหลายที่เน้นCSRกันอย่างล้นหลามว่าทำเพื่อลวงหรือทำเพื่อความดีงามจริงๆ
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ธุรกิจน้ำเมาเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพากลยุทธ์การตลาดเกือบทุกรูปแบบ ต้องทำจนครบ ไม่ว่า

จะเป็นกลยุทธ์แบบเบสิคๆเช่นลดราคาหรือโปรโมชั่นด้านราคาหรือกลยุทธ์ขั้นเทพคือCSRที่

“เนียน” กว่าจนคนไม่รู้เท่าทันและไม่คิดว่านี่คือกลยุทธ์การตลาดรูปแบบหนึ่ง ถ้าเข้าใจตรรกะ

พื้นฐานของการทำธุรกิจว่า ไม่มีอะไรในโลกธุรกิจที่ฟรีหรือลงทุนแล้วไม่หวังอะไรเลย ก็จะเข้าใจ

ถ่องแท้ว่า CSR ก็คือ การทำการตลาดที่ไม่ได้หวังผลทันตาเห็นแบบการลดราคาหรือเซลล์ 50%

แต่หวังผลระยะยาวสะสมในใจคนและสังคม เพราะธุรกิจน้ำเมามีแรงต้านเยอะ การวางแผนการ

ตลาดคงหวังผลระยะสั้นไม่ได้แต่การสั่งสมความชื่นชมตราสินค้าในระยะยาวต่างหากที่จะเป็นสิ่ง
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มาช่วยพยุงสินค้าให้อยู่ในตลาดได้ยาวนาน ถึงจะมีแรงต้านแค่ไหน แต่ถ้าผู้บริโภคเห็นดีเห็นงาม

ชื่นชมอย่างไรๆก็ขายได้

เราคาดหวังการทำธุรกิจที่ขาวสะอาด ถึงแม้จะเป็นธุรกิจน้ำเมาก็ตาม ก็สามารถที่จะ

วางแผนการตลาดหรือการดำเนินการที่ขาวสะอาดได้เช่นกันและไม่ฉกฉวยประโยชน์จากสังคม

หรือกลุ่มคนที่ไม่รู้เท่าทันเช่นกลุ่มเด็กและเยาวชนเราคาดหวังการทำธุรกิจที่ไม่ต้องมีใครมาเป็น

เหยื่อหรือมีกลุ่มใดมาบังหน้า เราคาดหวังการทำการตลาดที่สร้างสรรค์แต่ยังมีจริยธรรมตราบใด

ที่สินค้าน้ำเมายังเป็นสิ่งถูกกฎหมายและสามารถขายได้ในโลกเศรษฐกิจเสรี แต่การขายสินค้า

น้ำเมานั้นก็ย่อมสามารถกระทำได้โดยไม่“มอมเมา”ใครหรือสังคมเช่นกันสังคมไทยเป็นสังคมที่

รู้น้อยรู้เท่าทันน้อยและเท่าทันสื่อน้อยมากการจะ“ช่วยเหลือ”สังคมหรือร่วม“รับผิดชอบ”

สังคมท่ีอ่อนแอน้ีคือจะไม่หลอกลวงคนไม่รู้เท่าทันแต่กล่าวมาถึงท่ีสุดน้ีการจะเรียกร้องจริยธรรม

จากบริษัทน้ำเมานับว่ายากยิ่งกว่ายาก เพราะเพียงแค่ขอให้ทำการตลาดภายใต้เจตนารมณ์ของ

กฎหมายที่อนุญาต โดยไม่ตีความหลีกเลี่ยง หาช่องว่างจากตัวหนังสือไปเรื่อยๆ อย่างที่ทำอยู่ใน

ทุกวันนี้ก็หมดหวังเสียแล้ว
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