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เครื่องดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดปญหาการ
บริโภคและผลกระทบจากการบริโภคอยาง
มาก โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน

ผลสํารวจสํานักงานสถิติแหงชาติครั้งลาสุด ป 2546 คนไทยอายุ 11 ปขึ้นไปที่ดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 18.61 ลานคน คิดเปนรอยละ 29.13 ของประชาชากรทั้งหมด
63.88 ลานคน
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉพาะผลิตเองในประเทศ 3,691 ลานลิตร คิด
เปนมูลคาไมต่ํากวา 1.5 แสนลานบาท
อัตราการบริโภคเฉลี่ย 58 ลิตรตอคนตอป เพิ่มจากป 2532 ที่มีอัตราเฉลี่ยอยูที่ 20.2 ลิตร
ตอคนตอป...
ระยะเวลาแค 15 ป คนไทยดื่มเหลาเพิ่มขึ้นคนละเกือบ 3 เทาตัว
พบอีกวา อัตราการบริโภคเบียรตอหัวตอคนในป 2546 ก็เพิ่มขึ้นจากป 2532 มากกวา 8
เทาตัว จากเดิม 4.5 ลิตร...ตอคนตอป เพิ่มเปน 39.4 ลิตร... ตอคนตอป
ป 2539-2546 กลุมผูหญิงอายุ 15-19 ป เปนกลุมที่นาจับตามากที่สุด เพราะมีการเพิ่ม
จํานวนนักดื่มเกือบ 6 เทา จากรอยละ 1 เปนรอยละ 5.6
ในจํานวนนี้มีนักดื่มขาประจํา ความถี่...ดื่ม 1 2 ครั้งตอวันถึง ดื่มทุกวัน มากถึง
รอยละ 14.1
กลุมวัยรุนชาย อายุ 11-19 ป บริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล มีประมาณ 1.06 ลานคน
คิดเปนรอยละ 21.23 ของประชากรในกลุมอายุนี้
นายแพทยบัณฑิต บอกวา ขอมูลระบุชัดเจน เด็กที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอน
อายุ 13 ป จะมีโอกาสติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปจนโต
ตรงกันขาม...หากเริ่มดื่มในวัย 21 ปขึ้นไป ความเสี่ยงในการเกิดปญหาจากการดื่มใน
ลักษณะตางๆ จะลดลงถึงรอยละ 70
“สถานการณนักดื่มในประเทศไทย มีแนวโนม...นาเปนหวง”

ขอมูลจากโรงพยาบาลขนาดใหญเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด
ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 14 โรงพยาบาล รายงานตัวเลข...

สํานัก

ป 2541 จากจํานวนผูบาดเจ็บถูกทํารายทั้งหมด 15,714 ราย พบวา... มีการเสพ
สุราเปนปจจัยรวมถึง 45%
ตัวอยางที่ชัดเจนกวานี้ รายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุชวงวันหยุด
ปใหม 2547 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวา รอยละ 72.7 ของผูบาดเจ็บรุนแรง
จากยานพาหนะทุกประเภท 1,405 คน...ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนเกิดเหตุ
ที่นาเศรา...ผูบาดเจ็บรุนแรง อายุต่ํากวา 18 ป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนเกิด
เหตุสง
ู ถึง 44.2% มากกวาตัวเลขป 2546 มีอัตราการดื่มอยูที่ 19.2%
สถิติคดีจราจรทางบกในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแหงชาติ รายงานวา...
จํานวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นมากตั้งแต ป 2543
ตั้งแตป 2543 ไปถึงป 2547...ระยะเวลา 4 ป มีอัตราเพิ่มของอุบัติเหตุถึง 5 เทา จากคดีป
2543 ทั้งหมด 1,811 คดี...เปน 9,279 คดี ในป 2547
รศ.นพ.รณชัย คงสกลธ ศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวที่มีความรุนแรง 100 ครอบครัว
กับครอบครัวที่ไมใชความรุนแรง 100 ครอบครัว จาก 7 ชุมชนรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภายใตโครงการศึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพื่อหา
มาตรการทางเลือกปองกันแกไข พบวา...
“ครอบครัวที่ใชสุรามีโอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัวที่ไมใชสุรา”

3.84

เทา...เมื่อเทียบกับ

ผนวกกับขอมูลการวิเคราะห คดีอาญาศาลจังหวัดลพบุรี มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา
เกี่ยวของ เทียบความถี่จําเพาะตามประเภทฐานความผิด 5 อันดับ
อันดับแรก...ความผิดทําใหเสียทรัพย มีมากถึง 59.1%
อับดับสอง...ความผิดเกี่ยวกับเพศ 34.8%
อันดับสาม...ความผิดตอรางกาย 20.8%
อันดับสี.่ ..ความผิดฐานบุกรุก 16.1%
อันดับหา...ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 10.5%
“ขอมูลเหลานี้
ชี้ใหเห็นไดวา...เครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชสินคา
ธรรมดา สงผลเชิงลบมากกวาบวก”
สถานการณการบริโภค และผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมาย เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไมใชสินคาที่จะปลอยใหทําการตลาด สงเสริมการขาย
ไดตามปกติ เหมือนสินคาทั่วไป

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล จะตองมีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ”
นายแพทยบัณฑิต ย้ํา
คอนขางชัดเจนวาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลพุงเปาไปที่กลุมเยาวชน เพื่อขยาย
ตลาด เพิ่มลูกคาหนาใหม
คอนขางชัดเจนวาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลพุงเปาไปที่กลุมเยาวชน เพื่อขยาย
ตลาด เพิ่มลูกคาหนาใหม
Jean Kilbouren (1999) นักวิเคราะหอุตสาหกรรมการโฆษณา ชั้นนํา สหรัฐอเมริกา
กลาววา การโฆษณาประชาสัมพันธทุกชนิด มีวัตถุประสงค หลัก 3 ประการ คือ กระตุน

ใหเกิดลูกคารายใหม, ทําใหลูกคาเกาใชสินคา... บริการมากขึ้น, ชวยใหลูกคาที่ลังเล
ตัดสินใจเลือกสินคา...และบริการที่กําลังแขงขันกันอยู
แมวาอุตสาหกรรมสุราจะอางวา
การโฆษณาเปนกลยุทธสงเสริมการดื่มปาน
กลาง แตจริงๆกําไรทั้งหมดก็มาจากพวกที่ดื่มมาก
โฆษณาสุราจํานวนมาก มุงตอบสนองความใฝฝนเยาวชน
กําจร หลุยยะพงศ ศึกษาสื่อสิ่งพิมพยอนหลัง 62 ป และสื่อโทรทัศน ยอนหลัง 20 ป
วิเคราะหเนื้อหาการนําเสนอภาพของความเปนชายในโฆษณาเบียรสิงห
ในป
2539
พบวา การโฆษณาเบียรสิงหนําเสนอภาพความเปนชายตลอด 62 ป
แมวาจะปรับบุคลิกบางตามยุคสมัย...จากความเปนชายในแบบสังคมเกษตรกรรม มาเปน
ชายสังคมอุตสาหกรรมและความเปนชายแบบใหม แต... ยังคงไวซึ่งองคประกอบที่
เหมือนกัน ไดแก รูปลักษณภายนอก อารมณความรูสึกของผูชาย ปฏิสัมพันธของผูชาย
ตอผูหญิง และกิจกรรมของผูชาย
งานวิจัยของ อาจารยดนัย หวังบุญชัย และคณะ เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในป 2547 ชี้วา เครื่องดื่มแอลกอฮอล หลายชนิดใชกล
ยุทธดึงกลุมเปาหมายเปนวัยรุน
กลยุทธโฆษณา 100 Pipers สอดคลองกันในหลายกิจกรรมการตลาด เนื้อหาเนนการให
ความสําคัญกับคําวา...เพื่อน
สโลแกน “เพื่อน...คือใครบางคนที่
แนะนําใหเพื่อนทําแตสิ่งดีๆ ใหสังคม”
รวมไปถึงโปรโมชั่น แจกรถยนตบีเอ็ม
ดับเบิลยูครัง
้ ละ 2 คัน ใหกับผูสงชิงโชค
และเพื่อนพรอมกัน ยังพบอีกวา...100
Pipers เปนผูสนับสนุนหลัก รายการวิทยุ
104.5 Fat Radio ที่มีกลุมผูฟงหลักเปน
วัยรุน ผสานกับกลุมผูฟงเพลง
ลักษณะเฉพาะ ถือวาเปนการตลาดที่แยก
กลุมเปาหมายชัดเจน

นายแพทยบัณฑิต บอกวา หลักฐานที่แสดงวาวัยรุนเปนกลุมเปาหมายของการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล งานวิจัยชิ้นหนึ่งในสหรัฐฯ โดย Center for media Education
ศึกษาโฆษณาในนิตยสารชวงป 2001 มีมูลคา 320 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เยาวชนอายุ 12-20 ป เห็นโฆษณาเบียรมากกวาผูใหญ 45%...เห็นโฆษณาสุรากลั่น
มากกวา 27%
สัมพันธกับงานวิจัยของ O'Hara ในป 2001 พบวา พอแมจะไมเห็นการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในนิตยสาร แตเยาวชนจะเห็น เพราะอุตสาหกรรมสุราตั้งใจที่จะโฆษณาใน
นิตยสารที่เยาวชนอานโดยตรง
“การจํากัดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แตทําเพื่อปกปองลูกหลานไทยทุกคน”
นายแพทยบัณฑิต กลาวทิ้งทาย.

จึงไมไดทําเพือ
่ กลุมใดกลุมหนึ่ง

