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 การวิจัยการสรางเครือขายการรองเรียนโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่มีลักษณะ

เอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 วัตถุประสงค 

              เพื่อสรางกลไกตนแบบที่มีประสิทธิภาพในการเฝาระวังโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่มี

ลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในสื่อวิทยุและโทรทัศนโดยเกิดจากของการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

ในการเฝาระวังสื่อกระจายเสียงและโทรทัศนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพื่อจัดทําขอมูล บทสรุป

และขอเสนอเชิงนโยบายในการกํากับดูแลโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่มีลักษณะเปนการเอา

เปรียบผูบริโภคในสื่อวิทยุและโทรทัศนสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน ที่มีลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 

โดยเปนการโฆษณา หรือมีขอมูลเปนเท็จ บิดเบือน หรือเกินจริง   

 ผลการวิจัย 
 
    ดานการสรางเครือขายเฝาระวัง   

   ดานการสรางเครือขายการเฝาระวัง   เน่ืองจากการพิจารณาเน้ือหาหรือขอความการโฆษณาเปน
เรื่องที่ตองอาศัยความรู ความเขาใจในการตรวจพิจารณาสาระและเน้ือหาการโฆษณาเหลาน้ัน  บุคคลที่
สามารถทําหนาที่ในการเฝาระวังได   จึงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการโฆษณา  กฎหมายที่เกี่ยวของ
พอสมควรจึงสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยที่ในการศึกษาในครั้งน้ีไดมีการอบรมใหความรูแก
บุคคลที่เปนตัวแทนเครือขายตางๆ ในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค และคัดเลือกใหเหลือภูมิภาคละ  10-15 คน เพื่อทํา
หนาที่เฝาระวังในพื้นที่ เน่ืองจากตองพิจารณาในดานเวลาในการปฏิบัติการเฝาระวังวันละ 12 ช่ัวโมง และการ
บันทึกผลการเฝาระวัง มีความตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 60 วัน ทั้งน่ิงสําคัญที่สงผลใหการสรางเครือขาย
ประสบความสําเร็จคือ  การมีผูประสานงานแตละภาคคอยทําหนาที่กํากับ  ติดตามการทํางานอยางใกลชิด  
และมีการสงผลการเฝาระวังสรุปมายังผูประสานงานเปนระยะๆ จนเสร็จสิ้นระยะเวลาในการเฝาระวัง 

 
    ดานผลการเฝาระวัง    

   ดานผลจากการเฝาระวังในทุกภาค ในระหวางเดือนธันวาคม 2555 - เดือนกุมภาพันธ 2556  สรุป
ผลไดดังน้ี  

ประเภทสื่อ  จํานวนสถานี/คลื่น   รวม รอยละ 
กลาง เหนือ อีสาน ใต 

ทีวีดาวเทียม 2 2 1 1 6 19.35 
วิทยุชุมชน 2 10 5 2 19 61.29 
เคเบิ้ลทีวี 1 1 2 2 6 19.35 

รวม 5 13 8 5 31 100.0 
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                  จากผลการเฝาระวังของเครือขายทุกภูมิภาค  พบขอมูลการโฆษณาที่เขาขายการเอาเปรียบ
ผูบริโภคผานทางสื่อวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี  และทีวีดาวเทียม  โดยแยกเปน  ผลิตภัณฑสุขภาพ เปนจํานวน  60
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑยา  32  ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑอาหารจํานวน  10 ผลิตภัณฑ    โดยประเภทอาหารที่
นิยมโฆษณาคือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  กาแฟ  นํ้าผัก-ผลไม  นํ้าสมุนไพรสกัด  และเครื่องด่ืมลดนํ้าหนัก  
 

ประเภทผลิตภัณฑ   ภาค   รวม 

กลาง เหนือ อีสาน ใต 
 ยา 6 19 2 5 32 
 อาหาร 1 2 4 3 10 

 ผลิตภัณฑสุขภาพ 11 33 8 8 60 

รวม 18 54 14 16 103 
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                 ดานเน้ือหาการโฆษณาผลิตภัณฑประเภทอาหาร  พบวามีการฝาฝนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.  
2522 ทุกผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 100.00  โดยมีการโฆษณาที่แสดงสรรพคุณเปนยา กลาวคือ โฆษณาวา
สามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกันโรค รวมไปถึงบํารุงรางกายได   
                 ดานเน้ือหาการโฆษณา ผลิตภัณฑประเภทยา  พบวา  มีการโฆษณาที่แสดงสรรพคุณ เกินจริง 
กลาวคือ โฆษณาวาสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกันโรค ที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได  รวมไปถึง
บํารุงรางกายได 
                 ดานเน้ือหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ พบวามีการ ฝาฝนพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 
ทุกผลิตภัณฑ ในทุกภาค  คิดเปนรอยละ 100.00  โดยมีการโฆษณาที่แสดงสรรพคุณเปนยา กลาวคือ โฆษณา
วาสามารถบําบัดบรรเทา รักษาหรือปองกันโรค รวมไปถึงบํารุงรางกายได   
                ขอคนพบเกี่ยวกับรูปแบบการโฆษณา  จากการเฝาระวังในครั้งน้ี พบวา  ผลิตภัณฑที่ โฆษณาทาง
สื่อวิทยุชุมชน  เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม  มีความหลากหลายทั้งในสวนของประเภทผลิตภัณฑและรูปแบบ
การโฆษณา ไดแก สปอตโฆษณาค่ันระหวางรายการ  สปอตโฆษณาแทรกในรายการ  การนําเสนอเน้ือหาและ
แนะนําสรรพคุณโดยพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ การผลิตสปอตใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑสุขภาพ  เพื่อสรางความนาเช่ือถือ  การสัมภาษณผูใช นักวิชาการ เภสัชกร และการอางอิงผูใชที่เปน
ศิลปน ดารา นักรอง   
              ในสวนประเภทผลิตภัณฑพบวามีโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพใหแกคนในทุกกลุมชวงอายุ นับต้ังแตนํ้า
ผัก ผลไมผสม  นํ้าด่ืม และผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อบํารุงสมอง ผลิตภัณฑลดความอวน ผิวขาว สําหรับวัยรุน 
ผลิตภัณฑบํารุงรางกาย บํารุงสายตา สําหรับวัยทํางานในเมือง ผลิตภัณฑบํารุงรางกาย แกปวดเมื่อย สําหรับ
วัยทํางานในชนบท ผลิตภัณฑรักษาอาการเจ็บปวยเรื้อรังสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ  

 
 ขอเสนอแนะ  

     การศึกษาขอมูลการสรางเครือขายเฝาระวังครั้งน้ี  ไดขอสรุปที่เปนขอเสนอแนะแกผูเกี่ยวของ  
แยกเปน 2 กลุมคือ  กลุมผูกํากับดูแล  และกลุมสื่อ ดังน้ี 

   
    ขอเสนอแนะสําหรับกลุมผูกํากับดูแล (กสทช.) 

1. ควรมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับกฎเกณฑการโฆษณาที่เขาขายเอาเปรียบผูบริโภคและผิด 
กฎหมายเพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับสถานีวิทยุ  เคเบิ้ลทีวีและ ทีวีดาวเทียม  ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ทั่วประเทศ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียงกันการสรางระบบและกลไกเพื่อสงเสริมให เกิดการปฏิบัติ 
การกํากับติดตาม ทั้งในระดับประเทศและระดับสถานี เน่ืองจากพบวาสวนใหญเพิกเฉยตอการโฆษณาที่
ออกอากาศในสถานีที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลโฆษณาโดยเฉพาะ  และมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตอ กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาตอใบอนุญาตประกอบการ 
               2.  สรางระบบกลไกการรับรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความรวมมือ   และบูรณา
การการใชขอมูลรวมกัน กับทุกฝายที่เกี่ยวของ  เชน คณะกรรมการอาหารและยา  สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เปนตน 

               3. การสรางความตระหนักและความต่ืนตัวเรื่องการเฝาระวังการโฆษณาโดยประชาชนทั่วไปเปน
เรื่องที่อาจทําได ยาก  เน่ืองจากประชาชนไมเห็นความสําคัญ ไมไดรับผลกระทบโดยตรง  ดังน้ันจึงควรเรง
ดําเนินการ ใหประชาชนมีการต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการเฝาระวังอยางแทจริง 
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                   กระบวนการและข้ันตอนการสรางการมีสวนรวม อาจทําไดดังน้ี                 

ขั้นตอน/กระบวนการ วิธีการ 

ขั้นตอนท่ี 1  
กระบวนการสรางการรับรู/การรูเทาทันการโฆษณา  

1. จัดรายการใหความรูผานสื่อ 

2. จัดทําคูมือรูทันการโฆษณาแจกจายอยาง
แพรหลาย 

3. สปอตรณรงคอยาหลงเช่ือโฆษณา  
ขั้นตอนท่ี 2  
กระบวนการสรางความตระหนัก   

1. การอบรม/สัมมนาคนตนแบบ 

2. การรณรงคตานโฆษณาที่เอาเปรียบผูบริโภค 

ขั้นตอนท่ี 3  
กระบวนการสรางการมีสวนรวม 
  
 

1. เครือขายเฝาระวัง/นักช้ีเปา 

2. อาสาสมัครรับรองเรียนโฆษณา 

3. สรางเครือขายเยาวชนรูทันโฆษณา 

4. สถานีวิทยุ/โทรทัศนตนแบบ 

5. นักจัดรายการตนแบบ 

 

              4. มีศูนยประสานงานการเฝาระวังในระดับจังหวัด/ภูมิภาค /ประเทศ ในการรับแจงกรณีที่มีการ 

โฆษณาที่เขาขายเอาเปรียบผูบริโภคโดยมีคณะทํางานที่ชัดเจน 

             5. ควรมีหลักสูตร เกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค หรือสาระที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค
ผลกระทบจากโฆษณาเกินจริง ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อใหเยาวชนมีความรูมีความเขาใจ
และสามารถปกปองสิทธิของตนเองได 
             6. ควรมีการประชุมช้ีแจงแกผูบรหิารสถานี ผูเกี่ยวของ เชน นักจัดรายการ พิธีกร โดยเฉพาะในสื่อ
ที่มีการคนพบการโฆษณาที่มีเกณฑนาเปนหวงสูง เชน วิทยุชุมชน  ทีวีดาวเทียม  เกี่ยวกับมาตรการในการ
กํากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑและใหมีการดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด     
  
              ขอเสนอแนะสําหรับสื่อ    

1. มีคณะกรรมการของสถานีกํากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานของผูดําเนินรายการ  พิธีกร  
กําหนด กฎเกณฑการ พิจารณาขอความ เวลาในการโฆษณา  และ เน้ือหาการ โฆษณาที่เขาขายเอาเปรียบ
ผูบริโภค และผิดกฎหมายเพื่อสรางมาตรฐานที่ดีในการทํางานของสื่อ  

2. จากการศึกษาพบวาเจาของสถานีไมมีการตรวจสอบเน้ือหาการโฆษณาหรือเน้ือหาสาระที ่
นําเสนอในรายการที่ออกอากาศ   ดังน้ันในระดับสถานีจึงควร สรางระบบและกลไกเพื่อสงเสริมให เกิดการ
ปฏิบัติ การกํากับติดตามในระดับสถานี โดยมี  คณะกรรมการกํากับดูแลโฆษณาโดยเฉพาะ และมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตอ กสทช.   
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กสทช.ต้ังคณะกรรมการ

กํากับดแูล 

พิจารณาดําเนินการ
ผูฝาฝน 

ประกาศยกยองสถานีที่ปฏิบัติ

ตามคูมือ/มีแนวปฏิบัติที่ดี 

การสงเสริมใหมีการปฏิบัติ

ตามคูมือ 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการ
ดําเนินงานของสถานี 

เพื่อรายงานตอ 
กสทช. 

วิเคราะหและ

ประเมินผลการทํางาน 

กํากับดูแลการโฆษณากอน/

ระหวางการออกอากาศ

 

ระดับสถานีต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแล 

จัดทํารายงานสรุป 
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              ขอเสนอเก่ียวกับการสรางเครือขายผูเฝาระวัง  

1. ลักษณะเครือขาย  เปนกลุมอาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งอาจเปนกลุมสมาชิกเครือขายเฝาระวังที ่
เปนผลมาจากการศึกษาครั้งน้ีสวนหน่ึงและกลุมประชาชน  เยาวชนที่ต่ืนตัวในพื้นที่ 
                 2. รูปแบบการประสานงาน จัดต้ังกลุมนํารองเครือขายตาม ขอ 1 เพื่อทําหนาที่ติดตาม  เฝา
ระวังการโฆษณา   และสามารถเปนศูนยกลาง ติดตอประสานงาน  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และ 
กสทช. การสนับสนุนขอมูลเพื่อสรางความเขาใจ  การรับรู  ผลิตและเผยแพรสงตอขอมูล และรับเรื่อง
รองเรยีนเบื้องตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                ขยายความรวมมือไปยังภาคสวนอื่นๆ  ประกอบดวย  สถาบันการศึกษา   เยาวชน อาสาสมัคร
ในพื้นที่  สื่อมวลชน  ภาคประชาชน 

คณะกรรมการสอบขอมูลจากหลักฐานที่

ปรากฎตามหลักเกณฑการตรวจสอบโฆษณา 

คณะกรรมการกํากับดูแลการโฆษณาของสถานี  

พิจารณาขอเท็จจริงเบื้องตน 

กรณีเขาขายวาเปนการกระทําที่มีลักษณะ

เอาเปรียบผูบริโภค/ผิดกฎหมาย 

กรณีเปนการกระทําผิด 

ตาม พรบ.การโฆษณา 

ยุติเรื่อง 

กรณีไมเขาขาย 

กรณีเปนการกระทําความผิด 

ตามกฎหมาย/พรบ./อื่นๆ 

แจงผูเกี่ยวของ/ระงับการออกอากาศ ประสานการปฏิบัติไปหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รายงานตอ กสทช. และ ผูรองเรียน 
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                3. การสนับสนุน  กสทช. เปนผูสนับสนุนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อสรางการรับรูขอมูล
และรูเทาทันการโฆษณาที่เอาเปรียบ (การวิจัยองคความรูใหม,  เว็บไซต,  จดหมายขาว,  การผลิตรายการผาน
ชองทางสื่อ,  การจัดประชุมพบปะกลุมแกนนํา   เปนตน)   การสนับสนุนงบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ขยายเครือขาย เชน การอบรมเกี่ยวกบัการรูทาทันการโฆษณาทางสื่อ การศึกษาวิจัยที่เกีย่วของ เปนตน 
 
           ขอเสนอในการกํากับดูแล 
           การกํากับดูแลใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  มีวิธีการดังน้ี 
 

ระดับ วิธีการ บทบาทหลัก วิธีการประเมิน/ติดตามผล 
 กสทช. มีคณะอนุกรรมการ

กํากับมาตรฐานการ
โฆษณาทางสื่อ  

กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน
การโฆษณา 

จัดทําคูมือการทํางานหรือเกณฑการ
ประเมินโฆษณาที่มีลักษณะเอา
เปรียบผูบริโภค 

การตรวจเย่ียม/ลงพื้นที่ กรณี
ที่มีปญหาในการปฎิบัติ 

 สถานี มีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการโฆษณาของ 
สถานี 

พิจารณาเน้ือหาโฆษณาผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่ออกอากาศของสถานีทั้งการ
ตรวจกอน ระหวางการออกอากาศ
ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอยางสม่ําเสมอ 

 ประชาชน มีความรู  ตระหนัก 
รูเทาทันการโฆษณา 
 

รองเรียนเมื่อพบเห็นหรือไดยินการ
โฆษณาที่เขาขายหรือช้ีเปา  

 

 ควรมีกลุมแกนนําหรือผู
ประสานงานหลักในชุมชนที่
คอยประสานงานเครือขายใน
พื้นที ่

 
 
 
 
 

คณะผูวิจัย 
 
 
 
 
 

  
 


