
แมว่้าปจัจบุนัเทคโนโลยีจะพฒันาอย่างก้าว
กระโดดมากเพียงใด แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรทัศน์
ก็เป็นสื�อที�ยังคงได้รบัความนิยมจากคนจำานวน
ไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และคนต่าง
จังหวัดที�อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอรเ์น็ตที�ทั�วถึงได้ จากสถิติเรื�องรอ้งเรยีน
ป ี2561–25631,2,3 ของมลูนิธเิพื�อผู้บรโิภค พบว่า 
ปญัหาที�มกีารรอ้งเรยีนมากที�สดุ คือ เรื�องโฆษณา
เป็นเท็จ หลอกลวง โอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ 
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพื�อสขุภาพ 
หรอืยารกัษาโรคที�อวดอ้างสรรพคุณ สามารถ
รกัษาได้สารพดัโรค บทความนี�เปน็การอภิปราย
เรื�องโฆษณาเกินจรงิของผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
เพื�อสขุภาพในประเทศไทยบนสื�อโทรทัศน์และทีวี
ดิจิทัล เนื�อหาประกอบด้วยรูปแบบของการโฆษณา
อาหารเสรมิ ผลกระทบที�เกิดขึ�นจากโฆษณาเกินจรงิ  
การกำากับดูแลโฆษณาเกินจรงิบนสื�อโทรทัศน์ 
และความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะเพื�อการแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดขึ�น

 โฆ่ษณ�อ�ห�รเสริม่เกนิจำริง:
 ควรแก�ปัีญ่ห�อย�่งไร?

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ3

“  จากส่ถิึติเร้�อ้งร้อ้งเรียู่นป็ี 2561–2563 
ขอ้งมล่นธิ์เิพ้�อ้ผ่บ้รโิภค พบว่ิา ป็ญัหาผ่บ้รโิภค
ที�มีการรอ้้งเรยีู่นมากที�สุ่ด ค้อ้ เร้�อ้งโฆ่ษณา
เป็็นเท็จ หลอ้กลวิง โอ้้อ้วิดส่รรพคณุเกินจรงิ 
โดยู่เฉพาะในผลิตภ้ณฑ์์เส่ริมอ้าหารเพ้�อ้
ส่ขุภาพ หรอ้้ยู่ารก้ษาโรคที�อ้วิดอ้้างส่รรพคุณ 
ส่ามารถึรก้ษาได้ส่ารพ้ดโรค ”

รูปแบบข้องการโฆษณาอาหารเสริมู
บนุส่�อโทรทัศน์ุ

รูปแบบของการนำาเสนอโฆษณาที�เป็นที�นิยมบนสื�อโทรทัศน์และทีวี
ดิจิทัล คือ การใช้ดารา หรอืคนมีชื�อเสียงมาเป็นสื�อกลางในการนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย อาจมีการใช้คำาโฆษณาที�โอ้อวด
สรรพคุณเกินจรงิ โดยอ้างอิงว่าตัวเองเป็นผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและ
ได้ผลจรงิ เชน่ กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์ถั�งเชา่ผสมมัลติวิตามนิ และผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหาร สารสกัดถั�งเชา่ ผสม ยซู–ีท ู(เครื�องหมายการค้า ลีฟเนส) ของ
ศิลปินที�มชีื�อเสียง โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชว่ยในเรื�องการนอนหลับ 
ทั�งยังช่วยให้เจรญิอาหาร ทำาให้รูสึ้กกระปรี�กระเปรา่4,5 นอกจากนี� ยังมี
การนำาเสนอโฆษณาในอีกรูปแบบหนึ�งคือ การใชบุ้คคลธรรมดาทั�วไปมาโฆษณา 
โดยพดูถึงสรรพคณุของผลิตภัณฑ์ที�ชว่ยรกัษาโรค ลดอาการเจ็บปว่ยต่าง ๆ 
เชน่ ความดัน เบาหวาน ปวดตามกระดกูและขอ้ เป็นต้น6 ซึ�งการใช้คนทั�วไป
จะทำาให้ผู้รบัสารรูสึ้กเขา้ถึงผลิตภัณฑ์ได้งา่ย และใกล้ตัวมากกว่า

สาเหตทีุ�คนจำานวนไมน้่อยหลงเชื�อคำาโฆษณาหลอกลวงหรอืโอ้อวดเกินจรงิ  
และโฆษณาเกินจรงิยังไม่หมดไปจากสังคมไทย อาจเป็นเพราะโฆษณา
เหล่านี�เลือกที�จะเล่นกับ ‘ปัญหา’ หรอื ‘ความต้องการ’ ของคน ซึ�งปัญหา
ที�ว่านี�อาจเป็นความเจ็บป่วยของรา่งกาย เชน่ ผู้ป่วยโรคเรื�อรงัที�อยากหาย

ภาพ: unsplash.com/photos/hWzrJsS8gwI
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จากอาการปว่ยโดยไมต้่องรบัประทานยาไปตลอด
ชวิีต ในขณะเดียวกันความต้องการของคน อาจ
ถกูกระตุน้ด้วยสภาพสังคมและค่านิยมในชว่งเวลา
นั�น ๆ อาทิ ผูห้ญงิส่วนใหญอ่ยากสวย ซึ�งนิยาม
ความสวยในแต่ละยคุสมยัก็จะแตกต่างกันออก
ไป อยา่งในปจัจบุนั คำาว่า ‘สวย’ อาจหมายถึงคน
ที�รูปรา่งดี ผวิขาว ทำาใหม้ผีลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
ที�พดูถึงการลดนำาหนัก ความผอม และความขาว
เป็นจำานวนมาก

นอกจากสาเหตุจากทางฝั� งผู้บรโิภคแล้ว 
การแข่งขันและการดิ�นรนเอาตัวรอดของช่อง
ดิจิทัลทีวี ก็เปน็อีกสาเหตหุนึ�งที�ทำาใหเ้รายงัพบเหน็
โฆษณาเกินจรงิบนสื�อโทรทัศน์ เพราะการมจีำานวน
ชอ่งมากขึ�น ทำาใหเ้มด็เงินโฆษณาถกูกระจายออก
ไป แทนที�จะรวมอยู่ที�ช่องใหญ่ ๆ เพียงไม่กี�ช่อง 
จากบทวิเคราะห์ของเว็บไซต์ทีวีดิจิทัลวอตช์7 
ระบุว่า ตั�งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ช่องดิจิทัลทีวี
ต่าง ๆ ทั�งชอ่งเล็กและชอ่งใหญ่ มสัีดส่วนรายการ 
Home Shopping หรอืรายการโฆษณาขายของ
เพิ�มขึ�นเป็นจำานวนมาก ด้วยเหตผุลหลักคือเรื�อง 
‘รายได้’ โดยแต่ละชอ่งจะมกีารจัดสรรเวลาและ
ความยาวในการนำาเสนอที�แตกต่างกันออกไป 
ตั�งแต่เป็นแค่ชว่งสั�น ๆ แทรกในรายการ จนกลาย
มาเป็นซื�อทั�งช่วงเวลาอย่างต่อเนื�อง ความยาว
รายการมตัี�งแต่ 5 นาที 15 นาที 20 นาที จนถึง 
30 นาที

โฆษณาอวิดอ้างเกินุจัริง
กับผลกระทบตั่อผู้บริโภค

เมื�อผู้บรโิภคได้รบัชมโฆษณาและหลงเชื�อ 
ในคำาโฆษณาอวดอ้างเกินจรงิ ก็อาจส่งผลใหเ้ขา 
เลือกที�จะซื�อผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารดังกล่าว 
มาบรโิภค ด้วยความเชื�อว่าจะสามารถบรรเทา 
หรือช่วยรักษาให้หายจากความเจ็บป่วยได้ 
โดยไมต้่องไปพบแพทย์หรอืรบัประทานยา สิ�งที� 
ตามมาคืออาการของโรคที�เปน็อยูอ่าจจะรุนแรงขึ�น  
เนื�องจากไม่ได้รบัการรกัษาอย่างถูกวิธ ีจนเป็น
อันตรายถึงแก่ชวิีตได้ ยิ�งไปกว่านั�น ยงัมแีพทย์และ
เภสัชกรจำานวนหนึ�ง ที�กล่าวเตือนถึงผลกระทบจาก
การรบัประทานถั�งเชา่อยา่งต่อเนื�อง ว่าอาจทำาให้
ไตทำางานหนักและเสี�ยงต่ออาการไตวาย8

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นอกจากจะทำาให้เกิดการตื�นตัวถึง
เรื�องผลกระทบที�จะเกิดขึ�นจากการรับประทานถั�งเช่าแล้ว ยังทำาให้ 
เกิดการตั�งคำาถามถึงความถูกต้องและครบถ้วนของโฆษณาที�ถูกฉายอยู่
ทางโทรทัศน์และสื�ออื�น ๆ จนนำาไปสู่การตรวจสอบเนื�อหา และใบอนญุาต
โฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมไปถึงการฟ้องคดีด้วย โดยหลังจากที�ศาล
ไดไ้ต่สวน และพจิารณาคดีจนเสรจ็สิ�นกระบวนการแล้ว จึงมคีำาพพิากษาว่า 
ศิลปนิที�โฆษณาสินค้าถั�งเชา่ยี�หอ้หนึ�งมคีวามผดิจรงิ เนื�องจากโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มุ่งหมายว่าผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารดังกล่าว ทำาหน้าที� 
เหมือน “ยา” รวมทั�งเป็นการโฆษณาโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและ
ไมไ่ด้รบัอนญุาตจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอื อย. ด้วย 
จึงมโีทษจำาคกุ 2 ปี และค่าปรบัรวม 50,000 บาท9

ขณะที�สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรอื กสทช. ในฐานะหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
โดยตรง หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวมเีนื�อหาเกินจรงิ 
หลอกลวง หรอืเป็นเท็จ และเป็นไปโดยไมไ่ด้รบัอนญุาต ก็ได้ลงโทษสถานี
โทรทัศน์ดาวเทียม 2 ช่อง เพื�อเป็นตัวอย่าง โดยเรยีกเก็บค่าปรบัจำานวน 
5 แสนบาท พรอ้มเตือนอีก 10 ช่อง รวมทั�งสถานีวิทยุ 150 สถานีที�ฉาย
โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ส่วน อย. ก็ใช้อำานาจตามกฎหมาย
ในการสั�งระงับโฆษณา10 ทำาให้ผลิตภัณฑ์ถั�งเช่าดังกล่าวถูกถอดโฆษณา
ออกจากสถานีโทรทัศน์หลายสถานี ส่วนบางสถานีที�ยังมีการโฆษณา 
ผูโ้ฆษณาก็ได้ปรบัเปลี�ยนเนื�อหาของโฆษณาให้มีความถูกต้อง และผ่าน
การขออนญุาตโฆษณาจาก อย.

ปัญหาการกำากับดูแลโฆษณาเกินุจัริง

การพพิากษาลงโทษการโฆษณาเกนิจรงิ หลอกลวง หรอืเปน็เท็จ และเปน็ไป 
โดยไมไ่ด้รบัอนญุาตของผลิตภัณฑ์ถั�งเชา่ขา้งต้น นับเปน็การจัดการปญัหา
โฆษณาเกินจรงิครั�งแรก ๆ ที�ลงโทษทั�งเจ้าของผลิตภัณฑ์ และสถานีโทรทัศน์
ซึ�งเป็นชอ่งทางการสื�อสาร ทั�งยงัเปน็เหตกุารณ์ที�คนในสังคมได้รบัรูใ้นวงกว้าง  
อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาเรื�องการโฆษณาถั�งเช่าดังกล่าวจะดูคลี�คลายลง 
แต่ปัญหาการโฆษณาเกินจรงิอื�น ๆ บนสื�อโทรทัศน์ก็ยังถูกสอดแทรก 
อยูใ่นรายการ และสามารถพบเห็นได้เป็นเรื�องปกติ ทำาไมถึงเป็นเชน่นั�น?

หากลองวิเคราะห์จากกรณีถั� งเช่าจะพบว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ ที� 
ความเพียงพอของกฎหมาย แต่เป็นเรื�องของความเครง่ครดัเข้มงวด 
ในการบังคับใชก้ฎหมาย รวมถึงการประสานข้อมลูและการทำางานรว่มกันของ 
หน่วยงานภาครฐั เพราะการจะโฆษณาผา่นสื�อโทรทัศน์หรอืสื�อต่าง ๆ ได้นั�น  
จำาเป็นต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน เมื�อผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะได้  
‘เลขที�อนญุาตโฆษณา’ เพื�อเปน็การยนืยนัว่าโฆษณาดังกล่าวไมผ่ดิกฎหมาย  
ไม่มีข้อความที�หลอกลวงหรอืโอ้อวดเกินจรงิ แต่ปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นไปได้ 
สองกรณีคือ หน่�ง ผ่โ้ฆ่ษณาไมไ่ด้ขอ้อ้นญุาตโฆ่ษณา นำาไปสูค่ำาถามต่อมาคือ 
ช่ีอ้งดิจิท้ลทีวีิต่าง ๆ ได้ตรวิจส่อ้บเลขที�โฆ่ษณาหรอ้้ไม ่หรอื ส่อ้ง ถ้ึาหาก
ตรวิจส่อ้บแล้วิจะทราบได้อ้ยู่า่งไรว่ิาข้อ้ควิามในโฆ่ษณาที�จะเผยู่แพรน่้�น 
ตรงก้บข้อ้ควิามที�ได้รบ้อ้นญุาตจาก อ้ยู่.
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สำาหรับกรณีแรก หากพบว่ามีการโฆษณาโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นการโฆษณาเกินจริง 
ผิดกฎหมาย อย. ต้องดำาเนินการกับผูโ้ฆษณาและเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยา่งถึงที�สดุ ในขณะเดียวกัน กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานกำากับดูแลที�ต้องให้ข้อมูลและควบคุมให้ช่องทีวี
ดิจิทัลตรวจสอบเลขที�อนญุาตโฆษณาทกุครั�งก่อนจะรบัหรอื
เผยแพรโ่ฆษณา และเมื�อพบการโฆษณาเกินจรงิผ่านชอ่งทีวี
ดิจิทัล กสทช. ต้องลงโทษปรบัชอ่งดังกล่าวอยา่งถึงที�สดุเชน่กัน 
เพื�อลดโอกาสในการเผยแพรโ่ฆษณาผิดกฎหมาย

แต่หากเป็นกรณีที�สอง ฐานข้อมูลเลขที�อนญุาตโฆษณา 
สิ�งที�ทำาได้คือ ต้อ้งเป็ิดเผยู่ฐานข้อ้ม่ลการอ้นุญาตโฆ่ษณา 
และคำาโฆ่ษณาที�มีการขอ้อ้นุญาตไว้ิ ซึ�งเป็นสิ�งที�องค์กร
ภาคประชาชนที�ทำางานคุ้มครองผู้บรโิภคเรยีกรอ้งให้ อย. 
ดำาเนินการ เนื�องจากปัจจบัุน ฐานข้อมูลการอนญุาตโฆษณา
ที� อย. เปิดเผยนั�นมีเพียง เลขที�อนญุาตและชื�อผู้ขออนญุาต
เท่านั�น จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเนื�อหานั�น ๆ ตรงกับที�
ขออนญุาตหรอืไม ่ในทางกลับกัน หากมกีารเปดิเผยทั�งเลขที�
อนญุาตโฆษณาและข้อความที�อนญุาต ก็จะทำาให้ชอ่งทีวีดิจิทัล 
และสื�ออื�น ๆ ตรวจสอบความถกูต้องของเนื�อหาก่อนเผยแพร่
โฆษณาได้ ทั�งยงัทำาให้องค์กรผู้บรโิภคและประชาชนสามารถ
ชว่ยเปน็หเูปน็ตาในการตรวจสอบโฆษณาได้อีกทางหนึ�งด้วย

หนุ่วิยงานุกำากับดูแลและหนุ้าท้�

หน่วยงานหลักที�มบีทบาทในการกำากับดแูลหลักสื�อโทรทัศน์ 
ม ี3 หน่วยงาน คือ

1 ศูนย์จัดการเรื�องรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระทำา
ผิดกฎหมายเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ (ศรป.)

2 กองบงัคับการปราบปรามการกระทำาความผดิเกี�ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บรโิภค (บก.ปคบ.)

3 สำานักรบัเรื�องรอ้งเรยีนและคุ้มครองผูบ้รโิภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.

1
ศึ้นย์จัดื่การื่เรื่่�องรื่้องเรื่่ยน 
และปรื่าบปรื่ามการื่กรื่ะทำผิดื่กฎหมาย 
เก่�ยวกับผลิติภัณีฑ์์สุุขภาพ (ศึรื่ป.)

ศรป. เป็นหน่วยงานที� อย. จัดตั�งขึ�นมาเพื�อจัดการ 
เรื�องร้องเรียนเกี�ยวกับปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรง  
เน้นการทำางานเชิงรุก แต่ไม่มีอำานาจบังคับใช้ตลอดเส้นทาง 
เมื�อมีการรอ้งเรยีนหรอืพบปัญหาดังกล่าว ศรป. จะสืบหา
ข้อเท็จจริงว่าผู ใ้ดเป็นผู โ้ฆษณาหรือเผยแพร่โฆษณา
ชิ�นนั�น จากนั�นจึงส่งหนังสือสั�งระงับโฆษณาให้กับผู้ที�กระทำา
ความผิดควบคูกั่บการส่งหนังสือเสนอใหส้ำานักงาน อย. อนมุติั
ดำาเนินคดีกับผู้ที�กระทำาความผิดเพื�อนำามาเปรยีบเทียบปรบั 
ตามที�กฎหมายกำาหนด ส่วนการดำาเนินคดีที�มีโทษจำาคุกจะ
ส่งเรื�องต่อไปยัง บก.ปคบ. เพื�อให้ดำาเนินคดีกับผู้ที�กระทำา
ความผิด ระยะเวลาการจัดการปญัหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สขุภาพเกินจรงินั�นขึ�นอยู่กับแต่ละกรณีอาจเพียงหนึ�งวันหรอื
หลายสิบวัน11 อย่างไรก็ตาม อย. อาจขอความรว่มมือกับ
แพลตฟอรม์ออนไลน์ อาทิ ลาซาด้า ช้อปปี�  หรอืเฟซบุ๊ก 
ใหจั้ดการระงับ หรอื นำาขอ้มลูที�ผิดกฎหมายออกจากระบบให้ 
การขอความรว่มมอืในลักษณะนี�จะทำาให้สามารถจัดการปญัหา
ได้รวดเร็วขึ�นยิ�งกว่ากระบวนการทางกฎหมาย ปัจจุบัน
บทกำาหนดโทษตามกฎหมายที�เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพนั�น 
มีบทลงโทษที�น้อยเกินไป เช่น พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 
มีบทลงโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท12

ภาพ: bangkokbiznews.com/tech/918323

ภาพ: bcp.nbtc.go.th/th/detail/2021-01-21-09-33-59
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2
กองบังคับการื่ปรื่าบปรื่ามการื่กรื่ะทำ 
ความผิดื่เก่�ยวกับการื่คุ้มครื่องผ้้บรื่ิโภค 
(ปก.ปคบ.) กองกำกับการื่ 4

บก.ปคบ. กองกำากับการ 4 เป็นหน่วยงานหลักที�
รบัผิดชอบในการดูแลและบังคับใช้กฎหมายเรื�องอาหาร 
และยา จะรบัเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในกรณีที� มี โทษจำาคุก  ซึ� ง  อย .  ไม่สามารถ
เปรยีบเทียบปรบัได้ เนื�องจากกฎหมายไม่ไดใ้ห้อำานาจ จึงต้อง 
ส่งเรื�องรอ้งเรยีนมายัง บก.ปคบ. เพื�อให้ดำาเนินการตาม 
กฎหมายต่อ เมื�อได้รบัเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการโฆษณา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก อย. แล้ว บก.ปคบ. จะแบ่ง
การดำาเนินการออกเป็น 2 ขั�นตอน ได้แก่ การสืบสวน และ 
การสอบสวน กรณีที�มีโทษปรบัเพียงอย่างเดียวจะทำาเพียง
การสืบสวนและพิจารณาจากหลักฐานที� ศรป. รอ้งเรยีน
เข้ามาและระบุมาว่าจะให้ดำาเนินคดีกับผูใ้ด จากนั�นจึงออก
หมายเรยีกผูก้ระทำาความผดิและสั�งปรบัตามที�กฎหมายกำาหนด13 
หากออกหมายเรยีกแล้วผู้กระทำาความผิดไม่มารายงานตัว 
เจ้าหน้าที�ตำารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานฟอ้งรอ้งต่อศาลเพื�อ
ขอออกหมายจับต่อไป ระยะเวลาการดำาเนินการเฉลี�ยของคดี
ต่าง ๆ อยูที่�ประมาณ 2 เดือน และหากม ีพ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์
พ.ศ. 2560 เข้ามาเพื�อใชด้ำาเนินคดีด้วยจะทำาให้คดีล่าชา้ไปอีก

3
สุำนักรื่ับเรื่่�องรื่้องเรื่่ยนและคุม้ครื่อง 
ผ้้บรื่ิโภคในกิจการื่กรื่ะจายเสุ่ยง 
และโทรื่ทัศึน์ กสุทชื่.

กสทช. มีส่วนเกี�ยวข้องในการแก้ปัญหา ตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื�นความถี� และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื�น
ความถี�ฯ) กำาหนดว่า ในกรณีที�ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม ดำาเนินการใด ๆ 
ที�น่าจะเปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยอาศัยการใชเ้ครอืขา่ย
หรอืการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำาไรเกินควร หรอื
ก่อให้เกิดความเดือดรอ้นรำาคาญไม่ว่าด้วยวิธีการใดตาม
หลักเกณฑ์ที� กสทช. กำาหนด ให้ กสทช. มีอำานาจสั�งระงับ
การดำาเนินการดังกล่าว และมีอำานาจปรบัทางปกครองไม่เกิน
หา้ล้านบาท และปรบัอีกวันละไมเ่กินหนึ�งแสนบาทตลอดเวลา
ที�ยงัมไิด้ปฏิบัติตามคำาสั�ง14

จาก MOU ที� กสทช. ทำารว่มกับ อย. และอีก 3 หน่วยงาน  
ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.)  
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) และกระทรวงดิจิทัล 
เพื�อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการดำาเนินการร่วมกัน 
เพื�อตรวจสอบเนื�อหาที�ผิดกฎหมายของ อย. ที�เผยแพร่
ทางโทรทัศน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ดาวเทียม 
เคเบิลทีวี และวิทยุ  ทั� งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยทำางานทั�งในเชงิรบัเรื�องรอ้งเรยีน และเชงิรุก โดยเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการออกอากาศรายการหรอืการโฆษณา 
รวมถึงบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการทางปกครอง  
ส่ วนการพิ จารณาการกระทำา ที� เ ป็ นการ เอา เปรียบ 
ผู้บริโภคฯ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
โดยให้ผู้ประกอบกิจการพิสูจน์ว่า ถ้อยคำาในการออกอากาศ 
รายการหรอืการโฆษณานั�น มไิด้เป็นการออกอากาศรายการหรอื
การโฆษณาที�เป็นการเอาเปรยีบผู้บรโิภคฯ15

ตัวอย่�งสื�อที�สำ�นกัคุ้มครองผู้บรโิภคในกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน ์
(บส.) ของ กสทช่. จัดทำ�ข้�นเพื�อประช่�สัมพันธใ์ห้ประช่�ช่นเฝ้้�ระวังโฆษณี�
เกินจรงิภาพ: bcp.nbtc.go.th/th/detail/2017-01-24-14-44-30
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1
หน่วยงานภาครัฐ ที� เ กี� ยวข้องควร
ออกแบบปรบัปรุงขั�นตอนการดำาเนิน
งาน ทั�งภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน โดยพิจารณาลดขั�นตอน
ที� ไม่จำา เป็น  รวมถึงนำา เทคโนโลยี
เข้ามาใชใ้นการประสานงานและ
การจัดการปัญหาเพื�อให้สามารถ 
ดำาเนินงานได้เป็นระบบและรวดเรว็ขึ�น

2
หน่วยงานกำากับดูแลที�มีอำานาจในการ 
ลงโทษผู้กระทำาผิด กรณีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุภาพเกินจรงิผ่านสื�อต่าง ๆ 
รวมทั�งสื�อสังคมออนไลน์ ควรพจิารณา
ลงโทษแบบต่างกรรมต่างวาระ เพื�อให้ 
ผูก้ระทำาความผิดเข็ดหลาบ ไม่กล้าที�จะ
กระทำาความผิดอีก

3
ในกรณีพบการโฆษณาที�ผิดกฎหมาย  
อย. ควรประกาศให้ผูบ้รโิภคได้รบัทราบ  
และแจ้งการประกาศนั�น ๆ ไปยัง 
แพลตฟอรม์ออนไลน์ เพื�อขอความรว่มมอื 
ใหล้งประกาศในที�ซึ�งผูบ้รโิภคเหน็ได้งา่ย  
และต้องนำาสินค้าออกจากระบบการขาย 
ภายใน 24 ชั�วโมง นับจากวันที� อย.  
ประกาศคำาวินิจฉัย นอกจากนี� การให้ 
บุคคลมีชื�อเสียงที�โฆษณาผิดกฎหมาย 
เป็นผู้ออกมาพูดแกไ้ขความเข้าใจผิด 
ที�เกิดขึ�นด้วยตัวเอง อาจทำาให้ข้อมูล 
ดังกล่าวเข้าถึงผู้บรโิภคได้เป็นจำานวน
มากและตรงจดุ

4
สำาหรับประเด็นการนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใชใ้นกระบวนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคนั�น กระทรวงดิจิทัลฯ ควร
เข้ามามีบทบาทในการสรา้งนวัตกรรม
เพื�อการคุ้มครองผูบ้รโิภคในด้านต่าง ๆ 
ยกระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ภาครฐั ผา่นการเชื�อมโยงสารสนเทศจาก
หลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามพนัธกิจของกระทรวงฯ

5
สำาหรบัหน่วยงานกำากับดแูลที�รบัผิดชอบ 
กฎหมายเกี�ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เช่น อย. กระทรวงดีอี กสทช.  
ควรพจิารณาปรบัปรุงกฎหมาย ทั�งในส่วน 
บทกำาหนดโทษ รวมถึงบทบาทและ 
อำานาจของหน่วยงาน ใหม้คีวามเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั� ง นี�หาก 
ทกุหน่วยงานสามารถรว่มกันออกแบบ  
และปรบัปรุงกฎหมายเพื�อลดขั�นตอน 
ในการดำาเนินการ หรอืมอบหมายให้ม ี
หน่วยงานหลักที�สามารถจัดการปญัหา 
ได้จนเสรจ็สิ�นกระบวนการ ก็อาจชว่ยให ้
กระบวนการจัดการปัญหาเป็นไปได้ 
อยา่งรวดเรว็มากขึ�น

6
องค์กรที� รวบรวมบุคคลมีชื�อเ สียง 
(influencer agency) ควรมีการ 
กำา กั บ ดู แ ล ต น เ อ ง ด้ า น วิ ช า ชี พ
ด้วย เ นื�องจากมีบุคคลมีชื�อ เ สียง
จำานวนมากที� สั ง กัดอยู่ ในอง ค์กร
เหล่านี� โดยมีการออกกฎกติกา หาก
ต้องการรบัโฆษณาต่าง ๆ เช่น หาก
รับโฆษณาโดยไม่ได้มีการพิจารณา 
อ ย่ า ง ถี� ถ้ ว น จ น ทำา ใ ห้ มี ผู ้ ไ ด้ รั บ 
ผลกระทบจากการซื�อผลิตภัณฑ์ไปใช ้
ก็จะถกูลงโทษและอาจจะถูกให้ออกจาก
องค์กรดังกล่าว เป็นต้น

สรุป

การโฆษณาเกินจรงิผ่านสื�อโทรทัศน์และทีวีดิจิทัลเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อผู้บรโิภคจำานวนมาก โดยเฉพาะ 
กลุม่ผูส้งูอายแุละชาวบ้านในชมุชน ยิ�งเทคโนโลยพีฒันาไปมากเท่าไร ปัญหาโฆษณาเกินจรงิผ่านสื�อสังคมออนไลน์ก็มแีนวโน้มว่า
จะเพิ�มมากขึ�นเท่านั�น จึงเป็นความท้าทายของหน่วยงานกำากับดแูลที�ต้องปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ เพื�อให้
เท่าทันปญัหาต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�น อยา่งไรก็ตาม การใชอ้ำานาจรฐัและมาตรการกฎหมายเพียงอยา่งเดียวนั�น ไมส่ามารถจัดการปญัหา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพเกินจรงิได้อยา่งมีประสิทธภิาพ แต่จำาเปน็ต้องอาศัยความรว่มมอืจากภาคธุรกิจ และภาคประชาชนด้วย 
รวมทั�งการเปิดเผยฐานข้อมลูการอนญุาตโฆษณา และคำาโฆษณาที�มกีารขออนญุาตไว้ เพื�อให้ผูบ้รโิภครบัรูข้อ้มูลที�ถกูต้องและ
ไมต่กเป็นเหยื�อของการโฆษณาเกินจรงิโดยงา่ย

ควิามูคิดเหน็ุและข้้อเสนุอแนุะ

เพื�อจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจรงิ ผู้มีส่วนได้เสียทั�งภาครฐั หน่วยงานกำากับดูแล องค์กรต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม ควรพจิารณาแนวทางการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ ดังนี�
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