
โดย...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกอบดว้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การสร้างเครือข่ายการร้องเรียน

การโฆษณา อาหาร ยา และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ที่มีลักษณะ

เอาเปรียบผู้บริโภค

ในกจิการกระจายเสียงและกจิการ

โทรทศัน์ 



ความเป็นมาและความสาํคัญ 
• พระราชบัญญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากับการประกอบกจิการ

วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๓๑ กําหนดวา่ เพือ่ประโยชน์ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคมใิหถู้กเอา
เปรยีบจากผูป้ระกอบการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการ
โทรคมนาคม   ให ้กสทช. มหีนา้ทีต่รวจสอบการดําเนนิการของผูป้ระกอบ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน ์ และกจิการโทรคมนาคม มใิห ้
ดําเนนิการใดๆ ในประการ ทีน่่าจะเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค ประกอบกับ
แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทัศน์ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผน
แม่บทดังกลา่ว 

• อกีทัง้สทิธขิองประชาชนทกุกลุม่ ในฐานะผูร้ ับ ผูใ้ช ้และผูบ้รโิภคสือ่
กระจายเสยีงและสือ่โทรทัศน์ไดร้ับการคุม้ครอง ไดร้ับบรกิารทีม่คีณุภาพ
และไม่ถ ูกเอาเปรยีบ ประชาชนตระหนักและตืน่ตัวในสทิธทิีพ่งึได ้ทัง้มี
ศักยภาพในการรับสือ่อย่างรูเ้ทา่ทัน จงึควรตอ้งจัดใหม้กีลไกการเฝ้าระวัง
ปัญหาทางดา้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์ เพือ่ใหก้จิการ
กระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์เป็นสือ่ทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่บ้รโิภค  
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• การคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคโดยคํานงึถงึหลักสทิธมินุษยชน มใิหถู้กละเมดิ
จากการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน์       ในลักษณะ
ทีเ่ป็นเท็จ บดิเบอืน อคต ิไมเ่ป็นธรรม ครอบงํา หรอืเป็นการเอาเปรยีบ
เพือ่ประโยชน์ทางการคา้ โดยมุง่เนน้การสรา้งหลักเกณฑก์ารคุม้ครอง
สทิธ ิมกีลไกในการรับเรือ่งรอ้งเรยีนทีส่ะดวก มปีระสทิธภิาพ มกีารแกไ้ข
เยยีวยาปัญหาอยา่งรวดเร็วและไมเ่ลอืกปฏบิัต ิรวมทัง้สง่เสรมิศักยภาพ
ใหป้ระชาชนมคีวามตืน่ตัว เขม้แข็ง รูจ้ักปกป้องตนเอง สามารถเขา้ถงึ 
เขา้ใจ และใชส้ือ่อยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์แกต่นเองผ่าน
กระบวนการรูเ้ท่าทันสือ่และการรณรงคท์างสังคม

• มกีารรอ้งเรยีนเกีย่วกับการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์ทีม่ลีักษณะเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคโดยเป็นการโฆษณา หรอื
มขีอ้มลูเป็นเท็จ บดิเบอืน หรอืเกนิจรงิ 



วัตถุประสงค์ 
•  เพือ่สรา้งกลไกตน้แบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการเฝ้าระวังโฆษณาอาหาร 
ยาและผลติภัณฑส์ขุภาพทีม่ลีักษณะเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในสือ่
วทิยแุละโทรทัศน์โดยเกดิจากของการมสีว่นร่วมของภาคสว่นต่างๆ ใน
การเฝ้าระว ังสือ่กระจายเสยีงและโทรท ัศน ์ทีม่ ปี ระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล

• เพือ่จัดทําขอ้มลู บทสรุปและขอ้เสนอเชงินโยบายในการกํากับดูแล
โฆษณาอาหาร ยาและผลติภัณฑส์ขุภาพทีม่ลีักษณะเป็นการเอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภคในสือ่วทิยแุละโทรทัศน์สือ่กระจายเสยีงและโทรทัศน์ ทีม่ ี
ลักษณะเป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยเป็นการโฆษณา หรอืมขีอ้มลูเป็น
เท็จ บดิเบอืน หรอืเกนิจรงิ



ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 
 ข ัน้ตอนที่ ๑ 

การสรา้งเครือข่ายเฝ้าระวงั

• การประชมุกลุ่ม
นกัวิชาการแกน
นาํในแต่ละ
ภมิูภาค

•  การคดัเลอืก
กลุ่มตวัแทนภาค
ประชาชนและ
เครือข่ายในพื้นท่ี

• การจดัอบรมให ้
ความรูแ้ก่กลุ่ม
บคุคลตน้แบบ 

ข ัน้ตอนท่ี ๒
 การเฝ้าระวงั

• การเฝ้าระวงัการ
โฆษณาทางสือ่ที่
กาํหนดในแต่ละ
พื้นที่

•  การบนัทึกขอ้มูล
การเฝ้าระวงั

ข ัน้ตอนท่ี ๓ 
การสรปุผล

•การจดัทํารายงานการ
เฝ้าระวงัในแต่ละ
ภูมิภาค

•การสรปุขอ้มูลนําเสนอ
ต่อ กสทช.



ขัน้ตอนที่ 1 



หลักสูตรฝึกอบรม 

การบรรยายสถานการณด์า้นการโฆษณาผลติภณัฑอ์าหาร ยา และผลติภณัฑส์ขุภาพ” โดยคุณตรี  บญุเจอื  
ผูแ้ทนจาก กสทช.  

การบรรยายในหวัขอ้กฎหมายและสาระสาํคญักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค : กลไกสู่การปฏิบติั  โดย 
คุณนิรตัน์  เตียสวุรรณ จาก สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

การตรวจสอบโฆษณา 4 ขอ้ และ ฝึกปฏิบติัการตรวจจบัเน้ือหาการโฆษณาท่ีเขา้ข่ายเอาเปรียบ
ผูบ้ริโภค โดย เภสชักรภาณุโชติ  ทองยงั  

ความรูเ้ร่ือง  การรูเ้ท่าทนัสือ่โฆษณา โดยอาจารยวี์ระพงศ ์ ทวีศกัดิ์  ซึง่มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม
รูเ้ท่าทนักลวิธีในการโฆษณาของผลติภณัฑ ์ และการสรา้งแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานในฐานะบคุคล
ตน้แบบในการเฝ้าระวงัการโฆษณา 



เคร่ืองมือ : หลักสูตรการฝึกอบรมคนต้นแบบ 

• การบรรยายสถานการณ์ดา้นการโฆษณาผลติภัณฑอ์าหาร ยา และผลติภัณฑส์ขุภาพ” โดยคุณ
ตร ี บุญเจือ  ผูแ้ทนจาก กสทช. ซึง่มวีัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรม มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
และความตระหนักดา้นสถานการณ์โฆษณาอาหาร ยา และผลติภัณฑส์ุขภาพทางสือ่กระจาย
เสยีง และสือ่วทิยุโทรทัศนใ์นปัจจุบัน

•  การบรรยายในหัวขอ้กฎหมายและสาระสําคัญกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค : กลไกสูก่ารปฏบิัต ิ 
โดย คุณนรัิตน์  เตยีสุวรรณ จาก สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่มวีัตถุประสงค์
เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑอ์าหาร 
ยา และผลติภัณฑส์ขุภาพ 

•  การตรวจสอบโฆษณา 4 ขอ้ และ ฝึกปฏบิัตกิารตรวจจับเนื้อหาการโฆษณาทีเ่ขา้ข่ายเอา
เปรยีบผูบ้รโิภค โดย เภสัชกรภาณุโชต ิ ทองยัง ซึง่มวีัตถุประสงคเ์พือ่ ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมมี
ความรู ้ ความเขา้ใจและฝึกปฏบิัตแินวทางการตรวจสอบโฆษณาเพือ่ใหเ้กดิความรูเ้ท่าทัน
โฆษณาทีนํ่าเสนอผ่านสือ่ประเภทต่างๆ โดยมวีัตถุประสงค ์ เพือ่สรา้งความเขา้ใจและสามารถ
ปฏบิัตไิดอ้ย่างถูกตอ้ง

• ความรูเ้รื่อง  การรูเ้ท่าทันสือ่โฆษณา โดยอาจารยว์รีะพงศ ์ ทวศีักดิ ์ ซ ึง่มวีัตถุประสงคเ์พื่อให ้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมรูเ้ท่าทันกลวธิใีนการโฆษณาของผลติภัณฑ ์ และการสรา้งแรงบันดาลใจในการ
ปฏบิัตงิานในฐานะบุคคลตน้แบบในการเฝ้าระวังการโฆษณา 

• การแบ่งกลุ่มตามภาคโดยผูป้ระสานงานแต่ละภาค   ซึง่มวีัตถุประสงคเ์พือ่ ใหผู้ป้ระสานงานแต่
ละภาคไดป้ระชมุ ชีแ้จง  ทําความเขา้ใจหลักการ เป้าหมายในเชงิปรมิาณและคุณภาพ และ
ร่วมกันปรกึษาหาแนวทางการดําเนนิงานเฝ้าระวังในแต่ละภูมภิาค  เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุในการทํางาน



การอบรมคนต้นแบบ 





ขัน้ตอนที่ 2 

 การปฏิบัตกิารเฝ้าระวังการโฆษณา ทางส่ือ 



การดาํเนินงานภาคสนามเฝ้าระวัง 

• วิทยุกระจายเสยีง
• เคเบิ้ลทีวี
• ทีวีดาวเทียม

การสาํรวจสถานแีละเนื้อหา
โฆษณา 

(1-3 ธนัวาคม 2555) 

•คดัเลอืกสถานีท่ีเขา้ข่าย จากสือ่ท ัง้ 3 ประเภท 
3-5 สถานี

•บนัทึกขอ้มูล
•บนัทึกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ท่ีกาํหนด

บนัทึกผลการเฝ้าระวงั 
 (4 ธนัวาคม 2555-

4 มีนาคม 2556)

•รายงานผลการดาํเนินการช่วงท่ี 1
•รายงานผลการดาํเนินการช่วงท่ี 2
•รายงานสรปุรายสถานี/ภาค

สรปุผลการเฝ้าระวงั



แบบบันทกึข้อมูล 

1.1 ชื่อสถานี ชื่อผูด้าํเนนิรายการ/พธีิกร

1.2 ความถ่ี /ชอ่ง  

1.3 วนัเวลาทีอ่อกอากาศ วนัที.่...........เดือน........................พศ......................

1.4 ประเภทส่ือ  วทิยุชุมชน   เคเบิลทวี ี   ทวีดีาวเทยีม

1.5 ช่ือสินคา้ทีเ่ฝ้าระวงั             

1.6 ประเภทสินคา้/ผลิตภณัฑ์  อาหาร                             ยา   

 ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  อื่นๆ...........................................

1.7  ผูบ้นัทกึ/จงัหวดั

การเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภณัฑ์อาหาร ยา และผลิตภณัฑ์สุขภาพ

แบบฟอร์มบันทกึ (ใช้แบบบันทกึ 1 ชุด ต่อ 1 ผลิตภณัฑ์/1สถานี)
1. ข้อมูลท่ัวไป

2 . การสาํรวจรูปแบบ  ความถ่ี  และลักษณะเนือ้หาการโฆษณา  



ผลการดาํเนินงาน  

ประเภทสือ่ รปูแบบการโฆษณา

วิทยุชมุชน สปอตคัน่รายการ

สปอตในรายการ

การพูดคุยโดยผูด้าํเนินรายการหรือ ดีเจ.

การเปิดเทปผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ทรกในรายการ

การสมัภาษณผ์ูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์

เคเบิ้ลทีวี สปอตคัน่รายการ

สปอตในรายการ

การพูดคุยโดยผูด้าํเนินรายการหรือพิธีกร

การเปิดเทปผูใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ทรกในรายการ

ทีวีดาวเทียม สปอตคัน่รายการ

สปอตในรายการ

การพูดคุยโดยผูด้าํเนินรายการหรือพิธีกร  

การนําเสนอสารคดเีก่ียวกบัสรรพคณุของสินคา้ 

การสมัภาษณผ์ูใ้ชผ้ลิตภณัฑ/์ผูเ้ชีย่วชาญ



ประเภทของส่ือแยกตามภมูภิาค 

ประเภทสือ่ จาํนวนสถาน/ีคลื่น  รวม รอ้ยละ

กลาง เหนือ อีสาน ใต ้

ทีวีดาวเทียม  2 2 1 1 6 24.0

วิทยุชมุชน  2 10 5 2 29 52.0

เคเบิ้ลทีวี  1 1 2 2 6 24.0

รวม  5 13 8 5 31 100.0

28%

52%

20%

 

ทีวดีาวเทียม

วทิยุชุมชน

เคเบิ้ลทีวี



ประเภทผลิตภณัฑ์ 

ประเภทผลิตภณัฑ ์  ภาค  รวม

กลาง เหนือ อีสาน ใต ้

ยา 6 19 2 5 32

อาหาร 1 2 4 3 10

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ 11 33 8 8 60

รวม 18 54 14 16 103

อาหาร
10%

ยา
31%

ผลิตภณัฑส์ขุภาพ
59%

ประเภทผลติภณัฑ์



การสร้างเครือข่ายการร้องเรียนการโฆษณา 
ปัจจยัเอือ้

1.  เครอืขา่ยทีเ่ขา้ร่วมในการเฝ้าระวังทีเ่ป็นสมาชกิเครอืขา่ยผูบ้รโิภค  
อย.นอ้ย  จะมคีวามรูเ้ป็นอย่างดเีกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละเนื้อหาการโฆษณา
ทีเ่ขา้ขา่ยเอาเปรยีบผูบ้รโิภค  มคีวามคล่องตัวสงูความพรอ้มในการทํางาน
ในพืน้ทีไ่ดท้ันที
          2.  ผูป้ระสานในในแต่ละภาคทํางานอยา่งเขม้แข็ง  มกีารกํากับการ
ทํางาน  และตดิตามอยา่งใกลช้ดิ  สามารถแกปั้ญหาไดท้ันท่วงที
ปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาหรอือุปสรรค
          1. เครอืขา่ยผูเ้ฝ้าระวังยังไมม่ทีักษะในการใชเ้ครือ่งมอืในการ
บันทกึภาพและเสยีงส่งผลใหข้อ้มลูที่
บันทกึไมช่ดัเจน
          2. การตคีวามประเด็นการโฆษณาทีใ่นระยะแรกผูป้ระสานงาน
เครอืขา่ยตอ้งใหคํ้าแนะนําในการลงบันทกึขอ้มลูใหม้คีวามถูกตอ้ง
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• ผลติภัณฑส์ขุภาพ พบว่ามกีารฝ่าฝืนพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
คดิเป็นรอ้ยละ100 โดยมกีารโฆษณาทีแ่สดงสรรพคุณเป็นยา กล่าวคอื 
โฆษณาว่าสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรอืป้องกันโรค รวมไปถงึบํารุง
ร่างกายได ้  

• ผลติภัณฑป์ระเภทยา  พบว่ามกีารฝ่าฝืนพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.  
2522 คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยมกีารโฆษณาทีแ่สดงสรรพคุณเป็นยา 
กล่าวคอื โฆษณาว่าสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรอืป้องกันโรค รวมไป
ถงึบํารุงร่างกายได ้

• ผลติภัณฑป์ระเภทอาหาร พบว่ามกีารฝ่าฝืนพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ.  
2522  คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยมกีารโฆษณาทีแ่สดงสรรพคุณเป็นยา 
กล่าวคอื โฆษณาว่าสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรอืป้องกันโรค รวมไป
ถงึบํารุงร่างกายได ้ 

•                  
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• ขอ้คน้พบจากการเฝ้าระวังในครัง้นี้ พบว่า  ผลติภัณฑท์ีโ่ฆษณาทางสือ่มี
ความหลากหลายทัง้ในสว่นของประเภทผลติภัณฑแ์ละร ูปแบบการ
โฆษณา ในสว่นประเภทผลติภัณฑพ์บว่ามโีฆษณาผลติภัณฑส์ขุภาพ
ใหแ้กค่นในทุกกลุ่มชว่งอาย ุนับตัง้แต่น้ําผัก ผลไมผ้สม และผลติภัณฑ์
เสรมิอาหารเพือ่บํารุงสมอง ผลติภัณฑล์ดความอว้น ผวิขาว สําหรับวัยรุ่น 
ผลติภ ัณฑบํ์าร ุงร ่างกาย บําร ุงสายตา สําหร ับว ัยทํางานในเมอืง 
ผลติภ ัณฑบํ์าร ุงร ่างกาย แกป้วดเมือ่ย สําหร ับว ัยทํางานในชนบท 
ผลติภัณฑรั์กษาอาการเจ็บป่วยเรือ้รังสําหรับผูป่้วยโรคเรือ้รังและผูส้งูอายุ
ทีม่ปัีญหาสขุภาพ  

• รูปแบบการโฆษณาเกอืบทุกผลติภัณฑท์ีเ่ฝ้าระวังพบว่า มรีูปแบบการ
นําเสนอทัง้ในรูปแบบสปอตคั่นรายการ สปอตในรายการ และการพูดคุย
ในรายการ โดยรูปแบบการพูดคุยในรายการมลีักษณะทีผู่ดํ้าเนนิรายการ
หรอืพธิกีรพูดถงึสรรพคุณ  หรอืมแีขกรับเชญิทีเ่คยใชผ้ลติภัณฑด์ังกล่าว
นัน้มานําเสนอขอ้มลูในลักษณะการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 



ข้อเสนอแนะในการกาํกับดแูล 

ระดบั วิธีการ บทบาทหลกั วิธีการประเมิน/ติดตามผล

 กสทช. มีคณะอนุกรรมการกาํกบั

มาตรฐานการโฆษณาทางสื่อ 

กาํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

โฆษณา

จดัทาํคูม่ือการทาํงานหรือเกณฑก์าร

ประเมินโฆษณาที่มีลกัษณะเอาเปรียบ

ผูบ้ริโภค

การตรวจเยี่ยม/ลงพ้ืนที่ กรณีที่มี

ปัญหาในการปฎิบตัิ

 สถานี มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลการ

โฆษณาของ สถานี

พิจารณาเน้ือหาโฆษณาผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่

ออกอากาศของสถานีทัง้การตรวจก่อน 

ระหวา่งการออกอากาศใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑท์ี่กาํหนด

มีการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาอย่างสมํา่เสมอ

 ประชาชน มีความรู ้ ตระหนกั รูเ้ท่าทนัการ

โฆษณา

รอ้งเรียนเมื่อพบเหน็หรือไดยิ้นการ

โฆษณาที่เขา้ข่ายหรือชี้ เป้า 

 ควรมีกลุ่มแกนนาํหรือผู ้

ประสานงานหลกัในชุมชนที่คอย

ประสานงานเครือข่ายในพ้ืนที่
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