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บทคัดย่อ 

 
การโฆษณาเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏในสังคม รูปแบบของการโฆษณา

ที่ใช้ อาจไม่มีลักษณะที่แน่นอนตายตัว โดยจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ว่าต้องท าการสื่อสารกับผู้รับสาร
หรือกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายได้ ลักษณะทั่วไปที่มักนิยามกันก็คือ เป็นการสื่อสารแบบ                   
โน้มน้าวใจ (Persuasion) ที่ส่งผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก และในปัจจุบันการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่าน
สื่อวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีมีอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งในบางคร้ังมีการแพร่ภาพซ้ าหลายคร้ัง เมื่อ
ผู้บริโภคได้รับชมหรือรับฟังก็ท าให้เกิดการโน้มน้าวใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าการโฆษณาดังกล่าว 
ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดก็ยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ถือว่าเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงท าให้สื่อวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี กลายเป็นแหล่งหลอกลวงผู้บริโภค
แหล่งใหญ่ที่สุด เน่ืองจากไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล
การโฆษณาสินค้าเหล่านั้นผ่านทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีจึงยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันที่
จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อการโฆษณาและตกเป็นเหยื่ออีก 
เป็นต้น 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาถึงมาตรการในการควบคุมก ากับ
การโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีของประเทศไทย 
และท าการศึกษาถึงมาตรการในการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ  ยา และ
เคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีของต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อน ามาเปรียบเทียบถึงมาตราการต่าง ๆ ที่ใช้
ในการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชน และ 
เคเบิ้ลทีวี ซึ่งมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับการโฆษณาของประเทศไทย ได้แก่ ศึกษา
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง                 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
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เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาของผู้ผลิตในสื่อต่าง ๆ ทั่วไป มิได้มีมาตรการใน
การควบคุมก ากับการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีไว้แต่ประการใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการควบคุม ก ากับดูแล จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มเติมเนื้อหา ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมก ากับการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดูแลสังคมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นไป 

จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) ควรเพิ่มเติมนิยาม “ความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี” เข้าไปใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบังคับใช้ และเพื่อความเข้าใจของผู้บริโภคโดยทั่วกัน จากนั้น
ควรเร่งด าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของวิทยุ
ชุมชน และเคเบิ้ลทีวี (2) ควรให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในเร่ือง การประกาศและบังคับใช้หลักเกณฑ์
การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้มงวดโดยก าหนดระยะเวลาในการโฆษณา ก าหนดกลไกการ
ก ากับดูแลและบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการอย่างชัดเจน ให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ประกอบการขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาอาหารและยา (3) ควรให้มีบทบัญญัติ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองการควบคุมก ากับการโฆษณา โดยตรวจสอบว่าสินค้าแต่ละประเภทที่ได้ยื่น 
ค าขอใบอนุญาตประกอบการโฆษณานั้นว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนมี
การออกใบอนุญาตให้โฆษณาได้ (4) ควรมีบทบัญญัติเพิ่มเติมลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเร่ือง
เงื่อนไขในการโฆษณาสินค้า ควรเป็นค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ ดังนั้น การโฆษณาต่าง ๆ จึงต้องมีการใช้ถ้อยค า หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะเกินความเป็น
จริงหรือเป็นเท็จ เข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินคา้หรือบริการ (5) ควรให้มีการปรับปรุงและบังคับ
ใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา  อาหารเสริมสุขภาพและ
เคร่ืองส าอางอย่างเคร่งครัด ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มบทลงโทษ สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสังคม 
การก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน ตลอดจนการพิจารณาการออกค าสั่งทางปกครอง
ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  
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ABSTRACT 

 
Advertising is a form of communication commonly exists in human societies at 

present. With a great variety of formats, an important property of advertisements is that they must 
be able to communicate the strategic information to the target consumers. A commonly-defined 
characteristic of advertising is that it is a form of persuasive communication, which is passed to 
consumers mainly via mass media. At present, there are a great number of advertisements 
broadcasted via community radio stations and local cable TV services. It is common that an 
advertisement may appear on these media for several times. After consumers have watched or 
listened to the advertisement regularly, they would be persuaded to use the products being 
advertised. However, some products have not been guaranteed by an authority in charge, and that 
means they can be highly harmful to consumers. Community radios and cable TVs have become 
the biggest sources of deceptive information due to a lack of measures for controlling them or a 
lack of authorities to monitor and control advertisements in these media. Hence, advertisements 
promoted via community radios and cable TVs in Thailand cause problems that need to be solved 
urgently in order to prevent consumers from being lured and becoming a prey of the advertisers.  

This thesis was conducted by studying measures and laws for controlling and 
supervising advertisements relevant to food supplements, drugs, and cosmetics broadcasted via 
community radios and cable TVs in Thailand. Another approach was reviewing measures for 
controlling and supervising advertisements on food supplements, drugs, and cosmetics via 
community radios and cable TVs of other countries namely the United Kingdom, the Federal 
Republic of Germany, and the United States of America. The purpose was to compare the studied 
international measures with the Thai measures. The studied legal measures of Thailand for 
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controlling such advertising included the Drug Act B.E. 2510 (1967), the Food Act B.E. 2522 
(1979), the Cosmetics Act B.E. 2535 (1992), the Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979), 
Radio and Television Broadcasting Business Act B.E. 2551 (2008), and the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007). According to the study, it was found that these laws are 
merely relevant to control on general advertisements of media producers. They do not have 
specific measures for controlling and supervising advertisements on community radios and cable 
TVs at all. Therefore, for completion, efficiency, and effectiveness of the laws relevant to 
controlling and supervising these advertisements, it is important to add more contents with 
specific legal measures regarding controls on advertising via community radios and cable TVs 
into the laws to make them more beneficial to consumers and more appropriate in taking care of 
the society.  

From the studied problems, the author would like to suggest solutions to solve the 
problems as follow. (1) There should be a definition of “Community radios and Cable TVs” being 
added into relevant laws for efficient enforcement and for understanding of general consumers. 
After that, the authorities should promote knowledge of people on the definition of community 
radios and cable TVs. (2)  There should be additional provisions on the criteria regarding radio 
and television broadcasting businesses that are related to advertisements on drugs, food, and 
health products for strict enforcement of the laws. These can be done by specifying periods of 
advertising, specifying clear mechanisms for controlling and punishing entrepreneurs who break 
the laws, and adding more conditions to the regulations of granting a permit for operating food 
and drug advertising business. ( 3)  There should be an additional provision that requires the 
products to be advertised to have gained a certificate or a license from the authority in charge 
prior to receiving a permit for being advertised. ( 4)  There should be additional provisions in 
relevant laws regarding contents and descriptions in the advertisement. The descriptions should 
contain correct words regarding quality of the product. Distorting or exaggerating messages that 
lead to misunderstanding of consumers on the goods or services shall be prohibited. (5)  There 
should be stricter enforcement of the laws for punishing illegal advertisers who break any laws 
relevant to drugs, food supplements, and cosmetics. Social measures for penalize the wrongdoers 
should also be promoted. Advertisers should be monitored and controlled to follow all procedures 

DPU



ช 

 
 

as specified by the laws. The advertising permit shall be withheld or withdrawn in certain cases of 
legal violation.  
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กิตติกรรมประกาศ  
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ ซึ่งกรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซึ่งท่านได้กรุณาในการช่วยชี้แนะและให้ความรู้ ค าแนะน า รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
ตลอดจนแนวทางการศึกษาค้นคว้าในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วยดีตลอดมา  ผู้เขียนจึงขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง  
 ในการนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ศาสตราจารย์ ดร. 
ธีระ ศรีธรรมรักษ์  ซึ่งได้กรุณารับเป็นประธานกรรมสอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้  ตลอดจน
คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และรองศาสตราจารย์พินิจ 
ทิพย์มณี ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ซึ่งคณะกรรมการสอบ
ทุกท่านได้กรุณาให้ข้อคิด ค าแนะน าต่าง ๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบพระคุณท่านทั้ง 4 เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกรุณาดังกล่าวแก่ผู้เขียน 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาซึ่งข้าพเจ้าเคารพรัก ที่ได้สนับสนุนและ  
ให้ก าลังใจผู้เขียนตลอดมา รวมไปถึงพี่  ๆ และเพื่อน ๆ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่คอย 
ให้ก าลังใจผู้เขียนจนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์  
 ผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายและวงการ
นิติศาสตร์เมื่อน าไปใช้ต่อไปในอนาคต แต่หากวิทยานิพนธ์มีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด 
ผู้เขียนขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว  

 
 

ผลินนาถ ชื่นอารมย์ 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยุโทรทัศน์โดยได้มีจัดตั้งวิทยุ
ชุมชนซึ่งเป็นวิทยุระบบ FM อย่างหนึ่งซึ่งส่งกระจายเสียงด้วยก่าลังส่งต่่า  (ประมาณ 1 กิโลวัตต์) 
ครอบคลุมในพื้นที่จ่ากัดประมาณ 6-10 กิโลเมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่น แต่ปัจจุบันได้มีการเบี่ยงเบนไปเป็นเพื่อธุรกิจเป็นจ่านวนไม่น้อย1                    
ในขณะเดียวกัน ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ซึ่งเป็นระบบการให้บริการสัญญาณทีวีที่เกิดจากการ
รวบรวมรายการต่าง ๆ ที่มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ จากแหล่งต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน เช่น ระบบ
ปีกทีวี ระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม ทั้ง C-BAND และ KU-BAND ระบบ VDO, VCD, DVD 
ระบบ MMDS ระบบ Handisk ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอ่ืนๆ ที่จะมีมาเพิ่มขึ้นในอนาคต 
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันแล้วน่ามาจัดความถี่ ในการส่งใหม่ให้เป็นระเบียบ เพื่อส่งสัญญาณออกไป
ทางสาย หรือ ทางคลื่น ตรงไปยังทีวี ท่าให้เคร่ืองรับทีวีสามารถรับภาพรายการต่างๆ ที่ได้รวบรวม
ไว้ได้หลายช่อง ตามความต้องการ2 ดังจะเห็นจากในปีพ.ศ. 2554 มีวิทยุชุมชนที่ได้รับสิทธิ์ทดลอง
ออกอากาศภายใต้มาตรการชั่วคราวของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งหมด 6,604 ราย ขณะที่เคเบิ้ลทีวี มีผู้ยื่นขอประกอบ
กิจการภายใต้มาตรการชั่วคราว 1,042 ราย และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอีก 955 ราย  
 ขณะเดียวกัน ได้มีการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
เป็นจ่านวนมาก เป็นผลท่าให้โน้มน้าวประชาชนซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพ หรือเป็นผู้ซึ่งมีอาการ
ป่วยได้หลงเชื่อการโฆษณาดังกล่าวได้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทดลองใช้ยังผลให้เกิดความเสียต่อ
สุขภาพดังจะเห็นได้จากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภค 16 จังหวัด จากทุกภูมิภาค                

                                                   
 1  จาก โฆษณาสุขภาพเกินจริงไร้การควบคุมในสุขภาพคนไทย 2554 (น. 15), โดย ช่ืนฤทัย กาญจนะ
จิตรา และ คณะ, 2554, นครปฐม: สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 2  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. (2544).  
ข่าวประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/ 
include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=30803 
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ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ตราด ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด ล่าปาง เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และสตูล รวมกับกลุ่ม
นักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ได้ร้องเรียนต่อ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อขอให้จัดการโฆษณาสินค้าจ่าพวกอาหารเสริมสุขภาพที่หลอกลวงทางวิทยุชุมชน
เคเบิ้ลทีวีและทีวีผ่านดาวเทียม3 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและ เครือข่ายผู้บริโภค 16 จังหวัด พบว่า 
การโฆษณาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม จ่านวนจังหวัดละ 
3 คร้ัง คร้ังละ 4 วัน ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลการศึกษาพบว่า มีการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียมกว่าร้อยละ 95 
และมีการกระท่าความผิดซ้่าซากของผู้ประกอบการที่ถึงแม้จะโดนลงโทษตามกฎหมายแต่  ก็ยังมี
การโฆษณาอย่างต่อเนื่องอันน่ามาซึ่งความเข้าใจผิดในการบริโภคของผู้รับสื่อที่บางคร้ังก่อให้เกิ ด
ความสูญเสียชีวิตหรือเสียทรัพย์ ทั้งเพื่อซื้อสินค้าและรักษาตัวจากอันตรายที่เกิดจากการใช้สินค้า
โดยได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากโฆษณาผิดกฎหมาย4 
 หากพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพ ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีจะเห็นได้ว่าอยู่ ในความรับผิดชอบของส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่รับชอบตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรดังกล่าว
ยังมีปัญหา กล่าวคือปัจจุบันวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม มีการปล่อยให้ด่าเนินการโดย 
ไม่มีการก่ากับดูแลจนกลายเป็นแหล่งหลอกลวงผู้บริโภคแหล่งใหญ่ที่สุด  มีการเผยแพร่เนื้อหา
โฆษณาเกินจริงเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ขณะที่กฎหมายควบคุมอาหารและยาบทลงโทษน้อยมาก 
ท่าให้การหลอกลวงผู้บริโภคมีต่อเนื่อง นอกจากนี้ประชาชนยังไม่สามารถรู้เท่าทัน ท่าให้ไม่ทราบ
ว่าสินค้าประเภทนี้ต้องได้รับอนุญาตจากส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยต้องขอ 
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตโฆษณาด้วย ขณะที่บทลงโทษของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับเร่ืองนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทางธุรกิจ  เพราะสินค้าเหล่านี้ตั้งราคาต่อชิ้นสูงเป็นหลัก 
                                                   
 3  จาก การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น (รายงานผลการวิจัย)  
(น. 10), จาก สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และอรอุษา สุวรรณมณี, 2554, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

4  จาก แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ยุค กสทช. (น. 3-10), โดย สรุปจาก
เสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ครั้งที่ 2, 2545. 
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พันบาท ใกล้เคียงกับค่าปรับที่ต้องจ่าย ส่วนการปรับก็มุ่งปรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ปรับเจ้าของ
สถานี จากการส่ารวจมูลค่าโฆษณาในปี พ.ศ. 2552 เฉพาะกลุ่มอาหารและยามีมูลค่าสูงถึง 1.7  
หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 12 เท่า ดังที่ปรากฏในข้อเท็จจริงกรณีที่มีการโฆษณาไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ความงาม เร่ืองเพศ และครอบครัว รวมถึงยารักษาโรค อาหารเสริมต่าง ๆ ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ชายและผู้หญิง วิธีโฆษณามีทั้งที่เป็นสปอนเซอร์เพื่อให้ผู้จัดรายการบรรยาย
สรรพคุณ หรือจัดช่วงสัมภาษณ์ผู้เคยใช้สินค้า เป็นต้น ซึ่งท่าให้ประชาชนหลงเชื่อ 
 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี กล่าวคือ 
 ประการแรก มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
 ประการที่สอง มาตรการทางกฎหมายของการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวีในส่วนของการโฆษณา 

 ประการที่สาม มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุ
ชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
 ประการที่สี่  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาสถานีวิทยุ
ชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
 ประการที่ห้า มาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีการหลอกลวงท่าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและ
จิตใจ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่ เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต  การโฆษณา  
ฉลากสินค้า หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเยียวยา และมาตรการในการลงโทษ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายยิ่งขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศต่างๆก็มีการก่าหนดมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมในการควบคุมก่ากับการโฆษณาอาหาร ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส่าอาง ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี เพื่อเสนอ
แนวทางในการแก้ไขกฎหมายควบคุมก่ากับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ วิทยุชุมชน
และเคเบิ้ลทีวี อย่างเป็นระบบต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การท่าธุรกิจ และการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการโฆษณา 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและ 
เคเบิ้ลทีวีในส่วนของการโฆษณา 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก่ากับการโฆษณาสินค้าผ่าน 
วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
 
 1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 แม้ ว่ าป ระ เท ศ ไท ย จะ ได้มี การตรา พ ระราช บั ญญัติ เค ร่ืองส่ าอาง  พ .ศ .  2535 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยมีส่านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา รวมทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ควบคุมก่ากับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ผ่านวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวีแต่ปรากฏว่าได้มีการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคผ่านสื่อดังกล่าวเป็นอันมาก จึงจ่าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการโฆษณา อาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส่าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยิ่งขึ้น 
 
 1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ท่าการศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก่ากับการ
โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส่าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีตามกฎหมายที่ใช้
บังคับในปัจจุบันโดย ศึกษาพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติ เค ร่ืองส่าอาง  พ.ศ.  2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บ ริโภค  พ.ศ.  2522 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ตลอดจน
ศึกษาถึงค่าวินิจฉัยและค่าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ  ยา และ
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เคร่ืองส่าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  และ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
1.5   วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะท่าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาจากต่ารา บทความ งานวิจัย ค่าพิพากษาของไทย และต่างประเทศ ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีขอบเขต
การศึกษาเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส่าอาง ผ่านวิทยุชุมชน 
และเคเบิ้ลทีวีโดยค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข่าวสาร และตัวบทกฎหมายของ
ไทย และ รวมทั้งสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท่าให้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การท่าธุรกิจ และการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการโฆษณา 
 2. ท่าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี
ในส่วนของการโฆษณา 
 3. ท่าให้ทราบปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมก่ากับการโฆษณาสินค้าผ่าน 
วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  
 4. ท่าให้ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
 
1.7  บทนิยำมศัพท์ 

1) วิทยุชุมชน หมายถึง เคร่ืองมือที่แสดงถึงสิทธิของชุมชน และการกระจายอ่านาจสู่
บุคคล เป็นสื่อทางเลือกที่ให้โอกาสแก่ทุกคนในชุมชนได้สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันเป็ นการ
ด่าเนินการด้วยใจอาสาสมัคร ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือก่าไร 

2) เคเบิ้ลทีวี หมายถึง ระบบการให้บริการสัญญาณทีวีที่เกิดจากการรวบรวมรายการ
ต่าง ๆ ที่มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ จากแหล่งต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน เช่น ระบบฟรีทีวี ระบบ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม 

3) ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามของผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือซื้อขายสินค้า หรือ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) 
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4) โฆษณา หมายถึง กระท่าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

5) อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หมายถึง หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
นอกเหนือจากสารอาหารหลักที่จ่าเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้อาจช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อโรคต่างๆ  

6) ยา หมายถึง สารหรือวัตถุปรุงแต่งที่น่ามาใช้โดยมีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ คือ บ่าบัด
โรครักษาโรคทั้งระยะสั้นและระยะยาวบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยป้องกันโรค วินิจฉัยโรค และ
เสริมสร้างสุขภาพเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 

7) เคร่ืองส่าอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกาย โดยใช้ทา ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงค์เพื่อท่าความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิด
ความสวยงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ 

8) องค์กรควบคุมก่ากับดูแล หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

9) ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ 

10) ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึงผู้ขาย ผู้ผลิต เพื่อขายผู้สั่งหรือน่าเข้ามาใน ราชอาณาจักร 
เพื่อขายหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการ  
โฆษณาด้วย 

11) โทษทางปกครอง หมายถึง โทษที่กฎหมายก่าหนดให้ฝ่ายปกครองลงแก่ผู้กระท่า
การอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค่าสั่งทางปกครอง 

12) โทษทางอาญา หมายถึง โทษจ่าคุก ปรับ และริบทรัพย์สิน 
13) โทษทางแพ่ง หมาถึง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งเป็นเร่ือง

เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล  
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บทที ่2 
ประวัติความเป็นมา ความหมายแนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับคลื่นความถ่ี การท าธุรกิจ 

และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา 
 

เป็นการศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวความคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การท าธุรกิจ และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง ผ่านวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวีของไทยและต่างประเทศซึ่งรายละเอียดจะได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 
2.1  ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุชุมชนและระบบเคเบิ้ลทีวี 

ปัจจุบันธุรกิจเคเบิ้ลทีวีจัดอยู่ในช่วงปลายของระบบอนาล็อก และก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ 
3 คือ ระบบดิจิตอล ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิ้ลทีวีรายใหญ่หลายรายก าลังปรึกษากันว่าจะท า
อย่างไรที่จะสามารถใช้ กล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ร่วมกันได้ เพราะราคาจะได้ถูกลงเพราะ
สั่งเป็นจ านวนมากนับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2551-2555 เป็นต้นมา มีโทรทัศน์ดาวเทียมเกิดขึ้นเป็น 
จ านวนมาก และทุกช่องรายการที่ยิงขึ้นดาวเทียมยกเว้นช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และTPBS เป็นช่องที่
ผิดกฎหมายทั้งสิ้นรวมทั้งวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี เพราะในพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ระบุว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ กสทช. ก่อนถึงจะประกอบกิจการได้  แต่ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มายื่นขอ
ใบอนุญาตอยู่เป็นจ านวนมากโดย กสทช. ก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ หรือมีบทลงโทษแต่อย่างใด 
ท าให้มีการเปิดการประกอบการธุรกิจประเภทเคเบิ้ลทีวีและวิทยุชุมชนมากขึ้น5 

2.1.1  ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุชุมชน 
วิทยุชุมชนหรือที่อาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วิทยุท้องถิ่น” ถือก าเนิดขึ้นมาเป็นคร้ังแรกโดย

สถานี KPFA ในเมืองเบิร์กเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2491 โดยมีกลุ่มผู้
ด าเนินงานเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ผู้แสวงสันติและรักอิสระ โดยลักษณะส าคัญของวิทยุท้องถิ่นนี้
                                                           

5  จาก เทคนิคและเทคโนโลยีในการจัดการวิทยุชุมชน  (น. 1), โดย รังสรรค์ วงศ์สรรค, 2553, 
นครราชสีมา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
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แตกต่างจาก วิทยุสาธารณะ (Public Radio) และวิทยุธุรกิจ (Commercial Radio) ในหลายประการ 
กล่าวคือ6 

ประการแรก การส่งกระจายเสียงด้วยก าลังส่งต่ า (ประมาณ 1 กิโลวัตต์) ครอบคลุมใน
พื้นที่จ ากัดประมาณ 6-10 กิโลเมตร ซึ่งท าให้แตกต่างจากวิทยุสาธารณะระดับชาติ และด าเนินงาน
โดยไม่แสวงหาก าไร (Non-commercial) ซึ่งท าให้แตกต่างไปจากวิทยุธุรกิจ เงินที่ใช้ด าเนินการส่วน
ใหญไ่ด้มาจากสมาชิกในชุมชน หรือมาจากการบริจาคของมูลนิธิองค์กรการกุศล และการระดมทุน
ของกลุ่มผู้ด าเนินงาน 

ประการที่สอง สถานีวิทยุท้องถิ่น KPFA ยึดหลักว่ากรรมสิทธิ์และการควบคุมวิทยุเป็น
ของประชาชน รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและการด าเนินการ 
KPFA จะท างานโดยใช้อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนของชุมชนเป็นหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานี
เป็นผู้ช่วยเหลือด้านเทคนิค 

ทั้งนี้วิทยุชุมชนในสหรัฐอเมริกาได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง จากจ านวนสถานี
วิทยุ 500 แห่งทั่วประเทศ มีสถานีวิทยุชุมชนถึง 100 แห่ง และในปี พ.ศ. 2518 (เกือบ 30 ปี ต่อมา) 
ได้มีการจัดต้ังสหพันธ์นักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งชาติ มีสมาชิกถึง 60 สถานีและจากสถานีวิทยุ
ชุมชนแห่งแรกในอเมริกา ปัจจุบันนี้แนวคิดและการด าเนินงานวิทยุชุมชนได้แผ่ขยายออกไป 
ทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
สวีเดน ในทวีปลาตินอเมริกา อาฟริกา รวมทั้งทวีปเอเชีย  

ส าหรับในประเทศไทย นับแต่มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2470  
มาจนถึงปัจจุบัน มีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศจ านวน 523 สถานี จ าแนกออกเป็นสถานีวิทยุ
ระบบ เอ.เอ็ม. 211 สถานี และสถานีวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. 312 สถานี ซึ่งล้วนแต่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจจ านวน 20 หน่วยงานเป็นเจ้าของ 
โดยเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) กองทัพบก 
กองทัพอากาศ  และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็น5หน่วยงานใหญ่ที่ ครอบครองสื่ อ
วิทยุกระจายเสียงจ านวนมากกว่า 400 สถานีทั่วประเทศ โดยที่ไม่มีหน่วยงานเอกชนเข้ามาเป็น
เจ้าของสถานี ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นกิจการที่ผูกขาดโดยรัฐมาตลอด

                                                           
6  จาก ส่ือสารมวลชนเพื่องานส่ง เสริม  (น .  150) ,  โดย ณรงค์  สมพงษ์ ,  2549 ,  กรุง เทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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แม้ว่าในสภาพความเป็นจริงจะมีบริษัทเอกชนได้รับสัมปทานหรือเช่าช่วงเวลาไปด าเนินการ
ให้บริการ แต่ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสถานีก็มีเพียงหน่วยงานราชการเท่านั้น7 

โดย “วิทยุท้องถิ่น”8 ในระยะเร่ิมแรกของประเทศไทยคือ “วิทยุประจ าถิ่น” (วปถ) ของ
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบกและ “สถานีวิทยุ ปชส.” (เปลี่ยนเป็น สวท.ในเวลาต่อมา) ของ 
กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีก าลังส่งคลื่นครอบคลุมเฉพาะภูมิภาค หรือเฉพาะพื้นที่ไม่กี่จังหวัด แต่ 
ทุกสถานีก็ยังมีหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของและด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้จะพยายาม
ให้บริการข่าวสารหรือจัดรายการ เพื่อประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิทยุชุมชน
ตามหลักสากล เน่ืองจากกระบวนการคัดเลือกเน้ือหาและความเป็นเจ้าของยังไม่ได้เกิดจากความคิด
ริเร่ิมและการบริหารจัดการของประชาชนในชุมชนโดยตรง 

จากรูปแบบวิทยุของรัฐที่เรียกได้ว่าเป็น “วิทยุสาธารณะ” ในระยะต่อมาก็ได้เกิดมีวิทยุ
ของภาคธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการด าเนินงานทางวิทยุเพื่อแสวงหาก าไรเป็นหลัก  เช่น สถานี
วิทยุขนาดเล็กในท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นหลังปี  พ.ศ. 2492 นั้น ส่วนใหญ่มีบริษัทธุรกิจ
ด้านบันเทิงหรือโฆษณาเข้ามาด าเนินการกิจการตั้งแต่การลงทุนปลูกสร้างอาคาร จัดหาเคร่ืองส่ง
อุปกรณ์ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ ขายเวลา หาโฆษณา และจัดท ารายการ หรือซื้อเวลาจากสถานีของรัฐ
แล้วมาขายเวลาต่อในลักษณะของโบรกเกอร์คนกลางตามระยะเวลาที่ก าหนดเอาไว้ 

ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบ กลไกการด าเนินคดี เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
และเข้มงวด โดยก าหนดเป็นแนวทางมาตรฐานและใช้ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งมีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้  การมีกลไกเฝ้าระวัง
การใช้ยาและการโฆษณา รวมทั้งท าการประเมินผลกระทบจากการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชน ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโฆษณาใน
ระดับพื้นที่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณ

                                                           
7  จาก มาตรา 40 กับวาทกรรมการปฏิรูปส่ือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 28), โดย สุภิญญา 

กลางณรงค์, 2543, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 8  จาก คู่มือวิทยุชุมชน (น. 15), โดย กาญจนา แก้วเทพ, 2546, กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
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ทางยา ที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งนี้ตามโครงสร้างที่กล่าวมา
ข้างต้น9 

 

 
 
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สังคมไทย 

มีความตื่นตัวในความเป็นประชาธิปไตยสูง จากภาพอดีตของการปฏิวัติ คนจ านวนมากจึงชื่นชมกับ
รัฐธรรมนูญใหม่ ที่ถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เคยมีมา 

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติในมาตรา 40 ที่ว่าด้วยคลื่นความถี่วิทยุและการก ากับ
ดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมที่มีความว่า10 

“มาตรา 40 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

                                                           
9  จาก บทบาทวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคงของชาติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 10-15), 

โดย ธนพล หิรัญบูรณะ, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
10  จาก “สถานการณ์วิทยุชุมชนในปัจจุบัน,” โดย พนา ทองมีอาคม ก, 2548 (30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน),  

เนช่ันสุดสัปดาห์, 14(678). 

วิทยุชมุชน 

 

วิทยุธุรกิจ 
วิทยุสาธารณะ 

ของรัฐ 

เป้าหมายไม่แสวงหาก าไร พื้นที่ครอบคลุมแคบ 

ตอบสนองความต้อง การเฉพาะ
ท้องถิ่น 

เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ถือเอาผลประโยชนท์้องถิ่น

เป็นเป้าหมายสูงสุด 

ต่างจาก 
ต่างจาก DPU
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การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม” 

ผลจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญนี้ เท่ากับการบอกให้ประเทศไทยจัดการปฏิรูประบบ
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ และให้มีองค์กรก ากับการใช้คลื่นใหม่ทั้งหมดผลในส่วนของประชาชน 
ก็เป็นที่แน่นอนว่าประชาชนเกิดความตื่นตัว ความหวังที่จะได้รับการจัดสรรหรือ ได้โอกาสในการ
จัดท าวิทยุของตนเอง 

ในช่วงสองสามปีหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กระแสความตื่นตัวใน
เร่ืองของวิทยุชุมชนขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือที่ เ รียกกันว่า  NGO (Non-Governmental 
Organizations) ได้เร่ิมก่อตัวขึ้น มีการจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์สายนิเทศ
ศาสตร์และองค์กรพัฒนาเอกชน แม้แต่องค์กรต่างประเทศและองค์กรรัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์  
ก็ได้ร่วมมือด้วยในบางโอกาสเช่นกัน “วิทยุชุมชนเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2542-2544 จากการรวมตัว
ของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ด้วยมุ่งมาดให้ชุมชนแต่ละแห่งมีพื้นที่ในการท าสื่อของตัวเองหลังจากนั้น 
วิทยุชุมชนเร่ิมเปิดตัวออกมาหลังกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการโดยองค์กรภาคประชาชน
ทั้งสิ้น”11 

การตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ได้สร้างความหวังให้แก่ประชาชน ว่าจะมีองค์กร
อิสระ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เข้ามาก ากับดูแลการ
ใช้คลื่นความถี่ในเร็ววัน โดยเฉพาะในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้สร้างความตื่นตัว
ในหมู่ผู้สนใจวิทยุชุมชน โดยก าหนดรายละเอียดของการจัดสรรคลื่นว่า กสช. จะต้องจัดคลื่นวิทยุ
ให้ประชาชนเป็นจ านวนร้อยละ 20 ดังที่บัญญัติไว้ว่า 

“การจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และการอนุญาตให้
ประกอบกิจการดังกล่าว ต้องค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน โดยจะต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ  
ในกรณีที่ภาคประชาชนยังไม่มีความพร้อมให้ กสช. ให้การสนับสนุน เพื่อให้ภาคประชาชนมี
โอกาสใช้คลื่นความถี่ในสัดส่วนตามที่ก าหนด” 

                                                           
11  จาก ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบรับสัญญาณโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก

(เคเบิลทีว)ี ศึกษากรณีการใช้อุปกรณ์การรับเลียนแบบ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 51), โดย นงนุช กันเลิศ, 
2543, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

DPU
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ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลได้สนองตอบเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ตามมาตรา 39 และ 40 จึงได้มอบนโยบายให้กรมประชาสัมพันธ์และองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จัดท าโครงการวิทยุชุมชน ในวันที่ 7 มี.ค. พ.ศ. 2543 ได้มี
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยในมาตรา 26 ข้อความหนึ่งระบุว่า การจัดท าแผน
แม่บทกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน์ และการอนุญาตให้ประกอบการกิจการดังกล่าว ต้อง
ค านึงถึงสัดส่วนที่ เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดย
จะต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ในกรณีที่ภาคประชาชนยัง 
ไม่มีความพร้อม ให้ กสช. ให้การสนับสนุน เพื่อให้ภาคประชาชนมีโอกาสใช้คลื่นความถี่ใน
สัดส่วนตามที่ก าหนด ต่อมาในเดือน ธันวาคม 2544 มีการจัดตั้งวิทยุชุมชนคร้ังแรกที่จังหวัด
กาญจนบุรีและสิงห์บุรี โดยอ้างความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 (ตาม มาตรา 39 และ มาตรา 40) ว่าด้วยเ ร่ือง สิทธิและการใช้คลื่นความถี่วิทยุ  และ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   
 พ.ศ. 2543 (มาตรา 26) ซึ่งข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า มาตรา 26 ให้มีวิทยุประจ าจังหวัดที่ท าหน้าที่
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ค าว่าวิทยุชุมชน จึงน่าจะมีขอบเขตการกระจายเสียง (Coverage) 
อย่างมากสุดไม่น่าจะเกินรัศมีของจังหวัด  

ค าว่าชุมชน ถ้าดูตามค าศัพท์ ก็จะหมายถึงที่ ๆ12 มีคนหนาแน่น เทียบกับภาษาอังกฤษจะ
ตรงกับค าว่า “Community” ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหนึ่งหรือกลุ่มคนที่หลากหลายในที่ตั้งท าเลเดียวกันและมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน  หรือ 
กลุ่มชนที่มีความคล้ายคลึงกันอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ภายใต้ (หรือภายใน) สังคมใหญ่ แนวคิดเร่ือง
วิทยุชุมชนก็มาจากแนวคิดเร่ือง Community Radio ที่เรารับมาจากต่างประเทศ เป็นสถานีวิทยุที่มี
ก าลังส่งต่ า ๆ ออกอากาศเร่ืองเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเร่ืองสนใจร่วมกัน รูปแบบการด าเนินงาน
ในรูปแบบของวิทยุชุมชนจุดมุ่งหมายเพื่อชุมชน เป็นอิสระจากภาครัฐ ทุน และภาคการเมือง 
ด าเนินการในรูปแบบอาสาสมัคร และไม่มีการโฆษณา โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สาธารณะให้กับ
ชุมชน เป็นประชาคมทางอากาศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สะท้อนปัญหา และสร้างการ
ตัดสินใจร่วมกันของคนในชุมชน 

การจัดตั้งวิทยุชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
                                                           

12  จาก “แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ,”  
(น. 2-5), โดย วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ก, 2547, วารสารนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 22(3). 

DPU
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กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยอยู่ในระยะที่เรียกว่า “การทดลองออกอากาศ” ซึ่งต้องปฏิบัติและ
ด าเนินงานภายใต้ร่างวิทยุชุมชนที่อนุมัติโดย  กทช. และต้องประกอบกิจการวิทยุเพื่อบริการ
สาธารณะ ในพื้นที่การกระจายเสียงที่ก าหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่
สนองตอบความต้องการของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงสมาชิกของชุมชนผ่านทางการแลกเปลี่ยน
ความรู้และทัศนคติ การสร้างความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งวิทยุชุมชนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และถูกต้อง
ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อมีองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการวิทยุชุมชน ดังนั้น จึงเป็น
เร่ืองที่จะต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ  (กสช.)  
จะได้ตรากฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิทยุท้องถิ่นอย่างไร 

2.1.2  ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับระบบเคเบิ้ลทีวี 
กิจการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก หรือเคเบิ้ลทีวี ถือก าเนิดมากว่าห้าสิบปีแล้ว  

ในปี พ.ศ. 2491 ในสหรัฐอเมริกา หนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่มีโทรทัศน์เป็นประเทศที่กว้างขวาง 
เคเบิ้ลทีวี  (Cable Television:CT) เป็นทางเลือกของชุมชนห่างไกลที่ไม่สามารถรับสัญญาณ
โทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนมีคุณภาพจากการออกอากาศปกติได้  ดังที่มีชื่อเรียกกันในสมัยนั้น 
ว่า “CATV” ที่ย่อมาจาก “Community Antenna Television” แปลว่าโทรทัศน์เสาอากาศชุมชนที่มีผู้
ลงทุนตั้งเสาอากาศรับคลื่นของชุมชนขนาดใหญ่ในจุดที่ รับภาพได้ดี  แล้วต่อสายเคเบิ้ลจาก
สายอากาศนั้นไปยังครัวเรือนในชุมชน13 

จากระบบง่าย ๆ ที่ตั้งเสาอากาศสูง ๆ เพื่อดักรับสัญญาณ ของทีวีปกติ แล้วขยายความเข้ม 
ส่งให้ดูกันในหมู่เพื่อนบ้านในตอนแรก ผู้ด าเนินการได้เร่ิมขยายตัวในเวลาต่อมา เป็นการเก็บค่า
สมาชิกเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการ ในยุคแรกเร่ิมนี้เคเบิ้ลทีวีเป็นเพียงการถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ปกติ แล้วป้อนเข้าครัวเรือนสมาชิกผ่านทางสายเคเบิ้ล โดยช่องรายการพื้นฐานก็มี
เพียงช่องสัญญาณแค่สามเน็ทเวิร์คใหญ่ คือ CBS, ABC, NBC และอาจรวม PBS ด้วยเท่านั้น  

เนื่องจากการส่งสัญญาณทางสาย ตัดการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณที่มีในระบบ
กระจายเสียงปกติ ผู้ประกอบการเคเบิ้ลพบว่าผลพลอยได้ทางเทคโนโลยีท าให้ตนสามารถส่ง
สัญญาณได้เต็มที่ถึง12 ช่องสัญญาณ เต็มหน้าปัดของเคร่ืองโดยไม่ต้องเว้น (1, 2, 3 แทนที่จะเป็น 1, 
3, 5) ช่องความถี่ที่สามารถน ามาใช้ได้นี้  ในที่สุดได้กลายเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการสามารถผลิต
รายการออกอากาศเป็นของตัวเองได้  

                                                           
13  จาก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโทรทัศน์ระบบ VHF และ เคเบิ้ลทีวีในประเทศไทยที่เกิดขึ้น

จากเทคโนโลยีของดาวเทียมไทยคม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 25-26), โดย ปริยานุช ห้องส าเริง, 
2538, กรุงเทพฯ: จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย. 
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การเติบโตของระบบเคเบิ้ลทีวี (CT) ในสหรัฐอเมริกา ในระยะแรกเป็นไปอย่างช้า ๆ 
และไม่เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการฟรีทีวีตามปกติ  ที่ส่วนใหญ่จะมอง เคเบิ้ลทีวีว่าเป็นบริการ
เสริมที่ให้บริการอยู่แถวชายขอบของสัญญาณกระจายเสียงของตนเท่านั้น  

ในช่วงทศวรรษ 60 การเติบโตของระบบเคเบิ้ลในสหรัฐอเมริกาเร่ิมขยายตัวมากขึ้น 
เมื่อมีการรับช่วงสัญญาณจากสถานีที่อยู่ไกลเป็นร้อย ๆ ไมล์มาบริการในระบบเคเบิ้ลชุมชน อย่างไร
ก็ตาม การขยายตัวในช่วงนี้ ก็เป็นเพียงการขยายตัวด้านระบบ แต่ในด้านรายการยังเป็นการลองผิด
ลองถูกเสียมากกว่า เช่นอาจมีรายการพยากรณ์อากาศของท้องถิ่น ข่าวชุมชน ข่าวบริการ เป็นต้น  

ในช่วงทศวรรษ 70 มี การพัฒนาทางด้านเน้ือหารายการเกิดขึ้น และเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เกิดรายการที่น่าสนใจและได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้ชม  เร่ิมด้วยรายการ เช่น HBO และ
โปรแกรม อ่ืน ๆ อีกมาก เช่น MTV, CNN, ESPN, CHN, CNBC เป็นต้น ในยุคนี้เอง เคเบิ้ลทีวีเร่ิม
กลายเป็นธุรกิจใหญ่ มีช่องบริการได้เป็นร้อยช่อง และหยั่งรากลึกในธุรกิจโทรทัศน์ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน  

ส าหรับเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทย ที่เรียกกันว่าเคเบิ้ลนั้น ได้เร่ิมด าเนินการเคเบิ้ลทีวีราย
แรกในประเทศไทย เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 
จึงได้มีการท าที่จังหวัดจันทบุรีแล้วจึงกระจายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ อีกหลายจังหวัด สาเหตุที่เกิดเคเบิ้ล
ทีวีขึ้นก็เนื่องจากสัญญาณทีวีของช่องฟรีทีวีที่ภาครัฐส่งให้ คือ 3, 5, 7, 9, 11 ในบางพื้นที่ในสมัยนั้น
ประชาชนรับสัญญาณภาพไม่ได้ จึงมีเอกชนบางรายที่มีความรู้เร่ืองจานดาวเทียมน าสัญญาณจาก
ระบบดาวเทียมมารวมกันท าให้ได้สัญญาณภาพที่ชัดเจนแล้วเดินสายเคเบิ้ลส่งไปให้บริการแก่ผู้ที่
ต้องการโดยเก็บค่าบริการรายเดือน14 

ทั้งนี้ในสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับท าให้หน่วยงานของรัฐถือว่าเป็นการท าผิด
กฎหมาย จึงได้มีการปราบปรามอย่างรุนแรง จึงท าให้เกิดมีค าบัญญัติว่า “เคเบิ้ลเถื่อน” เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของการให้บริการของภาครัฐ
และความล้าสมัย ของกฎหมายไทยที่ตามไม่ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น น าไปสู่การ
ปราบปรามผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวีในสมัยนั้น  

จนกระทั่งผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวีในสมัยนั้นมีการรวมตัวกันและได้มีการเรียกร้องให้
รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ขอให้แก้ไข กฎข้อบังคับที่ล้าสมัย ซึ่งรัฐบาลสมัยนั้นน ามาใช้
ควบคุม ผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะการของสังคมในสมัยนั้น 

                                                           
14  จาก การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเป็นสมาชิกไอบีซีเคเบิลทีวี  ในกรุงเทพมหานคร  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต)  (น. 45), โดย ศกุนตลา ลัคนศิยานนท์ , 2539, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของการประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี  จึงได้ตราพระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2530 ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ทางสาย (เคเบิ้ลทีวี) ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้  และส านักนายกรัฐมนตรีได้ออก
กฎกระทรวง พ.ศ. 2536 ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามระเบียบและให้ผู้
ประกอบกิจการสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งในขณะนั้น มีผู้ยื่นขอและ
ได้รับใบอนุญาตจนถึงปี 2540 จ านวน 78 ราย อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวก็ยังคงมีความล้าสมัย
และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในการประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี เพราะผู้ร่างกฎหมายยังไม่เข้าใจ
ในธุรกิจเคเบิ้ลทีวี15 

อย่างไรก็ตามในปี  พ.ศ.  2532 โดย IBC (International Broadcasting Corporation)  
เป็นผู้ ให้บริการ มีการแพร่ภาพโดยใช้ระบบ MMDS (Multipoint Multichannel Distribution 
System) ซึ่งต่อมามีผู้ประกอบการหลัก ๆ ในกรุงเทพมหานครอยู่สามรายด้วยกัน ได้แก่ IBC, UTV 
และSky TV  

ทั้งนี้ การเติบโตของระบบเคเบิ้ลในประเทศไทยนั้น อยู่ในลักษณะของต่างคนต่างท า 
จึงเกิดปัญหาติดขัด โดยเร่ิมจากหน่วยงานที่ให้อนุญาตที่แตกต่างกัน คือ กรมประชาสัมพันธ์ (Sky 
TV) และ อสมท. (IBC และ UTV) อีกทั้ง ระบบการส่งสัญญาณก็มีความแตกต่างกัน คือมีทั้งการ
แพร่ภาพทางอากาศ (IBC และ Sky TV) และทางสายเคเบิ้ลใยแก้ว (UTV) ผลเสียที่เห็น คือการ
แข่งขันทางธุรกิจที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และขาดการศึกษาถึงความเหมาะสมด้านราคา 
ความต้องการและเนื้อหารายการที่ควรเป็น ผลที่ตามมาก็คือการขาดทุน ในที่สุด เมื่อเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ Sky TV ต้องเลิกกิจการพร้อมหนี้สินจ านวนมาก ขณะที่ IBC ต้องควบกิจการเนื่องจาก
ความจ าเป็นในการอยู่รอดทางธุรกิจ กับ UTV จนกลายเป็น UBC และ Truevisionในที่สุด16 

จนกระทั่งในปี 2540 ประเทศไทยได้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้วางหลักการส าคัญเกี่ยวกับคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะและ  
มีองค์กรอิสระขึ้นมาดูแล และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยมีคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสช.) เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ โดย“กทช.” มีท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และ

                                                           
15  แหล่งเดิม, (น. 46). 
16  จาก “เคเบิลทีวี คิดใหม่ท าใหม่ ยังไม่สาย,” โดย ชวนิต ศิวะเกื้อ, 2544 (22 มีนาคม), กรุงเทพธุรกิจ,  

น. 5.  
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ก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ส่วน “กสช.” มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา และให้ด ารงต าแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว ส่วนการพ้นต าแหน่งก็ต่อเมื่อเสียชีวิต  มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  ลาออก  
ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม และวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งเพราะทุจริต  

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ ก าหนดให้การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี ต้อง
ไปขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ  (กสช.) ท าให้อ านาจ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี โอนไปขึ้นอยู่กับ กสช. กรมประชาสัมพันธ์หมด
อ านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา แต่จนถึง ปี 
พ.ศ. 2550 กสช. ก็ยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาในการสรรหาตัวบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าวท าให้ผู้ต้องการประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวีรายใหม่ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
เคเบิ้ลทีวีได้17 

เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 
ได้ก าหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม  
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(กสทช) เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้ดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่รวมทั้งออกใบอนุญาตในการ
ใช้คลื่นความถี่ ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ในปัจจุบันการขยายตัวของ “เคเบิ้ลทีวี” ในประเทศไทย (ไม่รวมทรูวิชั่นส์) ปี 2550  
มีจ านวน 1.67 ล้านราย ปี 2551 จ านวน 1.57 ล้านราย ปี 2552 จ านวน 1.96 ล้านราย ปี 2553 จ านวน 
2.61 ล้านราย และปี 2554 จ านวน 2.37 ล้านราย หากรวมการขยายตัวของจานดาวเทียมและเคเบิ้ล
ทีวี ในปี 2550 มีจ านวน 2.6 ล้านครัวเรือน ปี 2551 จ านวน 3.84 ล้านครัวเรือน ปี 2552 จ านวน 6.37 
ล้านครัวเรือน ปี 2553 จ านวน 9.33 ล้านครัวเรือน และปี 2554 จ านวน 11 ล้านครัวเรือน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ถึงคุณภาพของข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปได้รับ ก็ยังไม่อาจ
สรุปได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับสภาพปัญหา เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่
ยังถูกควบคุมจากผู้มีอ านาจในชุมชนในนามของรัฐหรือผู้มีอิทธิพลที่ควบคุมคลื่นความถี่อยู่มากกว่า

                                                           

 17  จาก รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพของวิทยุขนาดเล็กในประเทศไทยปี2553: แบ่งแยกเพื่อควบคุม
เสียงและสิทธิเสรีภาพของวิทยุขนาดเล็กภายใต้รัฐไทย  (น. 8-10), โดย สุเทพ วิไลเลิศ, 2553, กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ. 
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จะเป็นข้อมูลที่มาจากความต้องการของชุมชนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จ าแนกประเภทของ
สิทธิและเสรีภาพในด้านการสื่อสารที่ส าคัญ 4 ด้านคือ18 

1)  สิทธิในด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Rights) เน้นที่สิทธิของปัจเจกบุคคลและ
สื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น และการโต้ตอบความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมถึงการแสดงออก
ด้วยการชุมนุมโดยสงบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

2)  สิทธิในด้านได้รับความคุ้มครอง (Protection Rights) เน้นสิทธิของปัจเจกบุคคลที่
จะไม่ถูกละเมิดในทางส่วนตัวหรือถูกกล่าวโทษจากสื่อ หรือถูกเลือกปฏิบัติจากสื่อ และได้รับการ
คุ้มครองจากข้อมูลที่เป็นเท็จ 

3)  สิทธิของกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชน (Collective Rights) เป็นกลุ่มสิทธิที่
เชื่อมโยงกับด้านสิทธิมนุษยชน คือในด้านการนับถือศาสนา การใช้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษา 
การพัฒนาตนเองและชุมชน และความเสมอภาคในการรับข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 

4)  สิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) เน้นที่สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนของตนและสังคมโลกจะเห็นได้ว่า สิทธิการสื่อสาร
ของประชาชน เป็นสาระที่เด่นชัดมาก โดยมองประชาชนในมิติของการเป็นพลเมือง (Citizen) ของ
สังคมนั้น ๆ ว่า เป็นผู้มีสิทธิและ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและก าหนดนโยบาย แทนที่จะเป็น
แค่คนอ่านหรือคนดูหรือคนฟังรายการที่เล่นบทผู้ รับแต่เพียงอย่างเดียว  (Passive Receiver of 
Information) หรือเป็นผู้บริโภคสินค้าและโฆษณา (Consumer) ดังนั้น สิทธิการสื่อสารมิใช่สิทธิ
ผูกขาดขององค์กรสื่อสารมวลชนดังที่เคยเข้าใจและถือปฏิบัติมา  แต่เป็นสิทธิของผู้ใช้สื่อที่มีทั้ง
ปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นพลเมืองของชาติและชุมชน มีทั้งกลุ่มคนและชุมชนที่ประกอบกันเป็นสังคม 
ซึ่งขอบเขตของผู้ใช้สื่อจึงมีการขยายออกไปกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีการมองมาก่อน ดังนั้น สิทธิ
การสื่อสารจึงเป็นสิทธิของผู้ใช้สื่อที่มีทั้งบุคคล กลุ่มคน และชุมชนเป็นเจ้าของ ซึ่งถือได้ว่า เป็น
วิธีการพัฒนาแบบล่างสู่บน (Bottom-Up Approach) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 
เป็นการให้ประชาชนคิดค้นปัญหา แก้ปัญหารวมถึงการท าทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่การก าหนดจาก
ภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หากแต่ทุกอย่างจะต้องเป็นเร่ืองของ
ประชาชนที่คิดขึ้นเอง ดังที่ อันโตนิโอ กรัมส์ซี่ (Antonio Gramsci) ได้แสดงทัศนะว่า “ที่ใดมีการ
ครอบง า ที่นั่นย่อมมีการดิ้นรนต่อสู้เสมอ” เขาเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะกระท าการ
เปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตและโครงสร้างสังคมของตนเอง 

                                                           

 18  จาก “ประเภทของสิทธิและเสรีภาพในด้าน การส่ือสาร,” โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555 (ตุลาคม-
มีนาคม) วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, 7(1), น. 7-11.  
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ทั้งนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กระแสของการปฏิรูปสื่อ จึงได้รับการกล่าวขาน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ือง วิทยุชุมชน นับเป็นหลักส าคัญในการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชนในการด าเนินบริการสื่อกระจายเสียง กล่าวคือชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ มีการด าเนิน
บริการ บริหารจัดการ และตรวจสอบกันเองในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ทั้งนี้ 
ประชาชนยังคงยึดหลัก“ความเป็นท้องถิ่น” (Localism) และ “การรวมตัวกันเป็นชุมชน” 
(Community) อย่างเข้มแข็ง ดังนั้น องค์การยูเนสโก จึงได้ก าหนดหลักการส าคัญของการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นเสาหลักของการจัดต้ังวิทยุชุมชน ดังนี้19 

1)  การเข้าถึงสื่อ (Access) คือ การเข้าถึงตั้งแต่การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น  
ความต้องการทั้งด้านการจัดการ การผลิตรายการ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมเข้าไปจัดท าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

2)  การมีส่วนร่วม (Participation) คือ ประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วม หรือมีโอกาส
เข้าร่วมได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมคิด ไปจนถึงการผลิต การจัดการ 

3)  การจัดการด้วยตนเอง (Self-management) คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง ตามวิธีทางกระบวนการประชาธิปไตย คือ ชุมชนมีอ านาจตัดสินใจตั้งแต่เร่ิมคิด วางแผน  
ไปจนกระทั่งการก าหนดนโยบาย การบริหาร และการลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง 

นอกจากนี้วิทยุชุมชน ได้มีกระแสการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการก่อตั้งวิทยุชุมชนเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ และมีการร่วมมือกันท างานของเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคต่าง ๆ ทั้งนี้วิทยุชุมชนมีความ
แตกต่างกับวิทยุกระแสหลักในหลายประการ กล่าวคือวิทยุชุมชนต้องเป็นวิทยุของชุมชน โดย
ชุมชนและเพื่อชุมชน โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก่อตั้ง การบริหาร
และการจัดรายการ ที่ส าคัญต้องไม่แสวงหาก าไรแต่มุ่งที่การพัฒนาคนในชุมชนเป็นหลัก  
วิทยุชุมชนจึงต้องเป็นอิสระจากการควบคุมโดยผู้มีอ านาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
จึงมีค ากล่าวว่า วิทยุชุมชนของแท้ต้องไม่มีโฆษณา เพื่อจะได้บริหารจัดการได้อย่างอิสระไม่เป็น
เคร่ืองมือของกลุ่มใด งบประมาณจึงต้องพึ่งพาคนในชุมชนกันเอง เช่น การจัดผ้าป่าสามัคคี  
เงินบริจาคจากชุมชน และการขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
 
2.2  ความหมายของคลื่นความถี่วิทยุชุมชนและระบบเคเบิ้ลทีวี 

แม้ว่าคลื่นความถี่วิยุและโทรคมนาคมจะมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และ 2550 วิทยุชุมชนจึงต้องแตกต่างจากวิทยุประเภทอ่ืน ๆ ทุกประเภทและ 
ทุกขนาดที่มีอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากผู้ฟังวิทยุนั้นได้กลายมาเป็นผู้ผลิตรายการ ด าเนินรายการ 
                                                           

19  แหล่งเดิม. 

DPU



19 

และก ากับรายการ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดการสถานีและผู้ประเมินผลสถานีตลอดจนเป็นเจ้าของสถานี
ด้วยตนเอง ด้วยเหตุที่วิทยุชุมชนเป็นวิทยุที่เกิดจากการอาสาเข้ามาของทุกคน การด ารงอยู่ของวิทยุ
ชุมชนจึงต้องได้รับการโอบอุ้มจากชุมชนที่แวดล้อมและก่อเกิดวิทยุนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ
ผลิตรายการ ก็จะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการผลิต โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือจะเป็นการ
บริหารสถานีก็เช่นกัน การลงทุนในเร่ืองห้องส่งและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เกิดจากทุนของชุมชนและ
เงินบริจาคของชุมชนไปจนถึงงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการก็มาจากชุมชนเช่นเดียวกัน  
ก็ตาม แต่มีลักษณะของการด าเนินการที่แตกต่างกันดังจะได้พิจารณาโดยล าดับดังนี ้

2.2.1  ความหมายของคลื่นความถี่วิทยุชุมชน 
วิทยุชุมชน มาจากค า 2 ค า ค าแรกคือ ค าว่า “วิทยุ” หรือ “วิทยุกระจายเสียง” ในที่นี้ 

หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส่งข่าวสารหรือรายการ และค าที่สอง ค าว่า “ชุมชน” โดย  
“วิทยุชุมชน”20 จึงหมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้
จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและด าเนินการโดยชุมชนเป็นอิสระ 
มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ปราศจากการครอบง าและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบกลุ่มการเมือง
พรรคการเมืองทุกระดับหรือเอกชนที่มุ่งหาก าไรในเชิงพาณิชย์มี “คลื่นความถี่” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
จ าเป็นเพื่อการโทรคมนาคม มีสถานะเป็น “ทรัพยากรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนทั้งชาติ” ดังจะเห็น
อย่างชัดเจนจากบทบัญญัติมาตรา 40 วรรค 1 แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และมาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ว่า “คลื่นความถี่ที่
ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ”  

บทบัญญัตินี้ได้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแนวคิดของรัฐไทยในเร่ืองการจัดการ
โทรคมนาคมอย่างชัดเจน คลื่นความถี่มิใช่สิ่งที่อาจเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของหรือผูกขาดการใช้
ประโยชน์ได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้อ้าง “เหตุผลเพื่อความมั่นคงของรัฐ”  
ที่จะเข้าไปแสวงประโยชน์ในคลื่นความถี่นี้  

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากกฎหมายเก่า ๆ ที่ว่าด้วยโทรคมนาคมในประเทศไทย จะเห็นได้
ว่าแนวคิดตรงข้ามที่เอ้ือต่อการผูกขาดกิจการโทรคมนาคม หรือใช้ประโยชน์กิจการนี้โดยฝ่ายใด

                                                           
20  จาก วิทยุประชาชน จากชุมชนสู่สังคมประเทศ (เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ

พัฒนาวิทยุชุมชน) (น. 2), โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2546 (18 – 20 
กันยายน), กรุงเทพฯ: วิทยุประชาชน. 
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ฝ่ายหนึ่ง อาทิ มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัตโิทรเลขและโทรศัพท์ พ.ศ. 2477 ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐบาล
ทรงไว้ซึ่งอ านาจสิทธิขาดที่จะตั้ง บ ารุงและท าการโทรเลขและโทรศัพท์ภายในราชอาณาจักรสยาม” 
แนวคิดใหม่ที่ก าหนดให้คลื่นความถี่และกิจการสื่อสารรวมถึงโทรคมนาคมมีสถานะเป็น “เร่ืองของ
ชาติ” มิใช่เป็น “เร่ืองที่อยู่ในอ านาจของรัฐบาล” เมื่อพิจารณามาตรา 47 วรรค 2 แห่ง รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้สถาปนา “องค์กรอิสระ” ขึ้นมาท าหน้าที่ “พิทักษ์คลื่น
ความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารแห่งชาติ” โดยจะต้องจัดการคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับมาตรา 40 
วรรค 3 อีกก็คือ มาตรานี้บัญญัติว่า “การด าเนินการตามวรรคสองต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม” จะเห็นว่า วรรค 3 นี้น่าจะเป็น
บทบัญญัติที่มุ่งจะสร้าง  “กรอบ” ในการจัดการคลื่นความถี่และก ากับดูแลกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคม นั่นก็คือ องค์กรอิสระที่จะเกิดขึ้นโดยผลของมาตรา 47 วรรค 2 ย่อมไม่อาจจะ
ด าเนินงานได้อย่างมี “อ านาจเด็ดขาด” หรือ “ใช้อ าเภอใจ” ขอให้สังเกตให้ดีว่า กรอบที่กฎหมายสั่ง
ให้ต้องใช้ในการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคม  มีอยู่ 3 ประการ 
กล่าวคือ21 

ประการแรก การจัดการคลื่นความถี่และการก ากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมตาม
มาตรา 47 วรรค 1 จะต้องเป็นไปโดย “ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น” ซึ่งก็หมายความว่า จะต้องกระจายประโยชน์จากคลื่นความถี่นั้นไปยังประชาชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ประการที่สอง การจัดการและการก ากับดูแลดังกล่าวจะต้องค านึงถึง  “การศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืน”ซึ่งก็หมายความว่า เป้าหมายของกิจการ
สื่อสารโทรคมนาคมที่ประกอบการในประเทศไทยจะต้องค านึงถึง  “ประโยชน์ที่รอบด้าน” ปัญหา
ความมั่นคงของรัฐไม่อาจถูกหยิบยกขึ้นมาแบบลอย ๆ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นประเด็น
ที่กฎหมายให้น้ าหนักที่ถ่วงดุลได้กับปัญหาความมั่นคงของรัฐ ความชัดเจนของเป้าหมายของงานที่
กฎหมายก าหนดให้แก่องค์กรอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรอิสระนี้ถูกควบคุมได้ง่ายทั้งจาก

                                                           
21  จาก “การจัดการคลื่นความถี่,” โดย พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2545 (21 มิถุนายน), 

Telecom Journal, น. 3.  
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องค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยกันและจากความคิดเห็นสาธารณะที่ทรงพลังในยุคแห่ง
เสรีภาพในประเทศไทย 

ประการที่สาม กรอบที่กฎหมายก าหนดให้แก่องค์กรอิสระตามมาตรา 47 วรรค 2 ก็คือ 
ภารกิจที่จะต้องรักษาให้ตลาดค้าบริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็น “ตลาดเสรีที่เป็นธรรม (Free and 
Fair Market) ” กล่าวคือ งานที่จะต้องเปิดตลาดเสรีส าหรับการค้าบริการสื่อสารโทรคมนาคม และ
งานที่จะต้องรักษามิให้ตลาดเสรีที่เกิดขึ้นตกอยู่ภายใต้ “ความไม่เป็นธรรม” ใด ๆ ก็ตาม  

2.2.2  ความหมายของระบบเคเบิ้ลทีวี 
เคเบิ้ลทีวี คือ การให้บริการทีวีแบบบอกรับสมาชิก (มีการเสียค่าบริการรายเดือน) โดย

การส่งสัญญาณภาพและเสียงไปตามสายเคเบิ้ลไปยังบ้านสมาชิกท าให้สมาชิกได้รับชมทีวีที่มีภาพ
และเสียงคมชัด ช่องรายการที่มากกว่าการติดเสาอากาศบ้าน และการติดจานดาวเทียมทั่วไป22 

โดยลักษณะการให้บริการ เป็นการให้บริการในระบบสายเคเบิ้ลที่เรียกว่า COAXIAL 
RG 6 หรือ RG 11 และในปัจจุบันในหลายพื้นที่มีการให้บริการในระบบ FIBER OPTIC แล้ว  
ซึ่งท าให้โครงข่ายการให้บริการกระจายออกไปได้กว้างยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีต 

ส่วนการรับบริการของสมาชิกจะเป็นการเดินสายจากหน้าบ้านเข้าไปในตัวบ้านของ
สมาชิก โดยต่อสาย COAXIAL เข้าไปยังตัวเคร่ืองรับบริการทีวีโดยตรง ไม่ต้องมี SET TOP BOX 
และเวลาเปิดรับชมรายการก็ใช้ REMOTE ของเคร่ืองรับทีวีได้โดยตรง และหากภายในบ้านมีทีวี
หลายเคร่ือง ทีวีทุกเคร่ืองภายในบ้านที่มีการต่อสายรับสัญญาณ ก็จะสามารถรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี
ได้ครบทุกช่อง และในอนาคตเป็นไปได้สูงมากที่เคเบิลท้องถิ่นจะมีการใช้ระบบ SET TOP BOX 
เน่ืองจากระบบดังกล่าวมีราคาถูกลงมากแล้ว 

ทั้งนี้ในแต่ละศูนย์บริการ จะมีจ านวนช่องสัญญาณที่ให้บริการได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและจ านวนสมาชิกที่รับบริการในแต่ละศูนย์ โดยรายการที่ให้บริการจะมีตั้งแต่ 30 – 80 ช่อง
และอัตราค่าบริการจะมีตั้งแต่ 50 - 360 บาท/เดือน 

รายการศูนย์บริการเคเบิ้ลทีวีที่ให้บริการในจ านวน 30 - 80 ช่อง จะแบ่งออกเป็น  
6 ประเภท คือ 

1)  รายการฟรีทีวีปกติ เช่น 3 ,5, 7, 9,NBT, TPBS 
2)  รายการฟรีทีวีผ่านดาวเทียม เช่น NATION, MV, TV, ASTV, ABTV 
3)  รายการซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศ เช่น LIVE, SMILE 

                                                           

 22  จาก รูปแบบการเปิดรับส่ือของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร (น. 8-9), โดย ธนิสสรา เพชรยศ, 
2543. 
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4)  รายการซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ เช่น CELESTIAL, ZONE, 
REALITY, BOOMERANG 

5)  รายการที่ผู้ประกอบกิจการผลิตขึ้นเอง เช่น ข่าวท้องถิ่น 
6)  รายการบริการสาธารณะ หรือชุมชนในแต่ละท้องถิ่น23 

 
2.3   แนวความคิดเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุชุมชน  

นักวิชาการได้ให้ความหมายของวิทยุชุมชน  ไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ แรงรวม  
ชาวหินฟ้า ได้ให้ความหมายของ “วิทยุชุมชน” ว่า เป็นสมบัติสาธารณะในชุมชน ที่ให้สิทธิแก่คน
ในชุมชนได้บริหาร โดยไม่แสวงหา ผลก าไร เป็นช่องทางการ สื่อสาร เพื่อชีวิตของคนในชุมชน 
และเปิดโอกาส ให้ทุกกลุ่มทุกองค์กร หรือผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน วิทยุชุมชน จึงเปรียบเสมือน  
บ่อน้ าสาธารณะในหมู่บ้าน ที่ทุกคนทุกครอบครัว มีสิทธิในการ ใช้ประโยชน์ จากบ่อน้ าร่วมกัน  
แต่เพื่อให้เกิด ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ชุมชนมักสร้างกติกา ร่วมกัน ในการใช้
ประโยชน ์เช่น อนุญาตให้ใช้เฉพาะ เป็นน้ าดื่มเท่านั้น24 

องค์กร World Association of Community Radio Broadcast ได้กล่าวถึง “วิทยุชุมชน” 
ว่า “เป็นสื่อกระจายเสียงที่เผยแพร่เนื้อหาที่สนองตอบต่อความต้องการ  และเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสังคม ในทิศทางที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดเอง 
วิทยุชุมชนมีรูปแบบการสื่อสารเป็นประชาธิปไตย โดยการให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสื่อสาร”25 

จุมพล รอดค าด ีได้สรุปแนวความคิดของวิทยุชุมชน ดังนี ้
1)  ต้องเกิดขึ้นจากความต้องการชุมชน โดยถือหลักว่าคนส่วนใหญ่แสดงความคิด 

ความต้องการมีส่วนร่วม 
2)  วิทยุชุมชนต้องได้รับการยอมรับของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
3)  วิทยุชุมชนย่อมไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ  ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของคน 

ในชุมชน  

                                                           
23  จาก ความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยต่อส่ือโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 

(น. 15), โดย ธนเทพ สุดแสง, 2546, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก. 
24  จาก หนังสือวันส่ือสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2538 (น. 259-260), โดย พิทยาพล จันทนะสาโร, 2538, 

กรุงเทพฯ: การส่ือสารแห่งประเทศไทย. 
25  แหล่งเดิม.  
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4)  วิทยุชุมชนต้องยึดถือแนวทางการเสนอรายการและข่าวสารของชุมชนเป็นหลัก
ภายใต้แนวคิดความเชื่อ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์ในท้องถิ่น
เป็นหัวใจของการน าเสนอข่าวสารและรายการ 

5)  วิทยุชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัด
รายการ และสามารถเข้าไปบริหาร จัดการ หรือเป็นผู้ปฏิบัติในสถานีได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในสื่อวิทยุเป็นไปตามแนวคิด และความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยยึดหลัก
กระบวนการทางประชาธิปไตย 

6)  วิทยุชุมชนเป็นสถานีวิทยุที่มีรัศมีการออกอากาศครอบคลุมเฉพาะพื้นที่เท่านั้น  
(มีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว อาศัยผู้ส่งสารเป็นผู้สร้างและควบคุมเนื้อหา (Narrowcasting) 
ไม่ใช่ แบบกระจายเสียง (Broadcasting) ก าลังส่ง 1 กิโลวัตต์ 

7)  วิทยุชุมชนเป็นสื่อมวลชนตามแนวคิดประชาธิปไตย (Democratic Media) เพื่อ
ประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน 

โดยสรุป “วิทยุชุมชน” มีความหมายถึง “เคร่ืองมือที่แสดงถึงสิทธิของชุมชน และ 
การกระจายอ านาจสู่บุคคล เป็นสื่อทางเลือกที่ให้โอกาสแก่ทุกคนในชุมชนได้สิทธิและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกันในการสื่อสารตามความต้องการของชุมชนผ่านสื่อวิทยุ  เป็นการด าเนินการด้วยใจ
อาสาสมัคร ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือก าไร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างให้เกิดความดีงามแก่ชุมชน 
ปลุกจิตส านึกชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน 
รวมทั้งหล่อหลอมชุมชนให้เกิดความสมานฉันท์ อันเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน”26 

หากพิจารณาประเภทของวิทยุชุมชนในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการ
ด าเนินการวิทยุชุมชนในประเทศไทย มีการด าเนินการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยมีทั้งที่เปิดเผยเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนที่แท้จริงและไม่เปิดเผย ส าหรับการด าเนินการในภาค
ของประชาชน จะพบว่ามีทั้งการรวมกลุ่มเป็นสหพันธ์ สมาคม ชมรม กลุ่ม เครือข่ายซึ่งแน่นอนว่า
รูปแบบ หรือเนื้อหาของรายการย่อมมีความหลากหลายตามเจตนารมณ์  หรือเจตจ านงของผู้ที่
บทบาทหรือมีอ านาจในการชี้น า โดยหากจะแยกออกเป็นประเภทใหญ่ให้เห็นภาพชัดเจน สามารถ
แยกการด าเนินงานสถานีวิทยุชุมชนออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ เช่น27 

                                                           
26  จาก การควบคุม ก ากับ และดูแล ธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณา  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 15), โดย สร้อย ไชยเดช, 2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
27  พิชัย อารยิกานนท์. (2552). สิทธิ เสรีภาพของภาคประชาชน. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555, จาก 

http//www.samakhomwittayu.com.  
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1)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยประชาชนทั่วไป ที่มีเงินทุน หรือมีความชอบใน
การจัดท าสถานีวิทยุ ซึ่งอาจมาจากความชอบส่วนตัว ความชอบเพราะเห็นบุคคลอ่ืนด าเนินการแล้ว
มีรายได้ หรือเกิดความชอบเพราะมีบุคคลอ่ืนแนะน า สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการ
จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้ ท าให้จ านวนสถานีวิทยุชุมชนประเภทปัจเจกนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายและ
ขยายตัวเป็นวงกว้างเพราะการลงทุนต่อหนึ่งสถานีใช้งบประมาณในการด าเนินการประมาณ 1 ถึง 2 
แสนบาทเท่านั้น 

2)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นชุมชน โดยวิทยุชุมชน 
ประเภทนี้มักจะเกิดจากภาคประชาชนที่มีจิตอาสา และชอบเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวพลังมวลชน
ทางสังคม โดยอาจเข้ารวมกลุ่มกับกลุ่มพลังมวลชนที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ตามพื้นที่ภูมิภาคต่าง  ๆ 
ซึ่งอาจมีการรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุส าหรับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร หรือน าเสนอข้อมูล 
ข่าวสารที่หวังผลต่อการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ในภาพรวมของวิทยุชุมชนประเภทนี้อาจแยกออก
ได้ เป็น  2  กลุ่มใหญ่  ๆ  คือ  กลุ่มที่มีองค์กรเ อ็นจีโอสนับสนุน  กับกลุ่มมวลชนทั่ วไปที่ 
ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรเอ็นจีโอ 

3)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยภาคประชาชน และเข้าร่วมกับหน่วยงานความ
มั่นคง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นวิทยุเพื่อความมั่นคง ซึ่งกลุ่มนี้ในปัจจุบันมีการแตกกลุ่ม
ด าเนินการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีการจัดตั้งเป็นสมาคมท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานสมาชิก และวิทยุชุมชนกลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยาของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ 
หรือ กอ.รมน. 

4)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยภาคประชาชนและเข้าร่วมเครือข่ายกับกลุ่ม 
ธุรกิจภาคเอกชน โดยมีการบริหารจัดการทั้งในรูปของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งวิทยุชุมชน
ประเภทนี้จะท าหน้าที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจของภาคเอกชนที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

5)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยภาคธุรกิจเอกชน โดยให้ตัวแทนเป็นผู้บริหาร
สถานี ซึ่งวิทยุชุมชนในกลุ่มนี้เจ้าของที่แท้จริงจะเป็นภาคธุรกิจขายตรง หรือขายผลิตภัณฑ์ประเภท
ยาสมุนไพร เคร่ืองดื่มบ ารุงสุขภาพ สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 

6)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  
มีทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการขยายลัทธิความเชื่อ 
ทางศาสนาให้แก่สมาชิกในชุมชนที่สถานีวิทยุตั้งอยู่  ซึ่งปัจจุบันมีการด าเนินการทั้งในรูปแบบ
เครือข่าย และที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับเครือข่ายก็มี 
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7)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
ตัวแทนของกับกิจกรรมทางการเมือง โดยมีการสนับสนุนและให้เงินลงทุนด าเนินการสถานีจาก
นักการเมืองท้องถิ่น หรือกลุ่มทุนในท้องถิ่นที่ต้องการให้มีการแสดงออกทางการเมืองผ่านสถานี
วิทยุชุมชน 

8)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรง หรือเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง  แต่ต้องการ 
มีช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

9)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยภาคธุรกิจเอกชน และว่างจ้างให้บุคคลในท้องถิ่น
หรือต่างถิ่นบริหารจัดการ เพื่อเป็นสถานีลูกข่ายเครือข่ายในการถ่ายทอดรายการจากสถานีแม่ข่าย
หลักของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานีลูกข่ายแล้ว  
ยังมีเป้าหมายต่อการจับจองสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อผลในการครอบครองและใช้คลื่นความถี่
ในอนาคตด้วย 

10)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยภาคประชาชน หรือภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายต่อ
การให้เช่าสถานี หรือเช่าเวลา โดยวิทยุประเภทนี้จะมีผู้ลงทุนและจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดแล้วเสนอให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือภาคเอกชนที่ต้องการใช้
ประโยชน์จากสื่อ สามารถเช่าใช้สถานีวิทยุประเภทนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ 

11)  วิทยุชุมชนประเภทด าเนินการโดยชาวต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจการค้า  หรือ
พ านักในประเทศไทย โดยวิทยุชุมชนประเภทนี้มักจะอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หรือบริเวณตะเข็บ
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  หรือในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยุชุมชนประเภทนี้จะ
ออกอากาศด้วยภาษาต่างประเทศ มีทั้งภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน เวียดนาม จีน ญ่ีปุ่น เป็นต้น 

12)  จ านวนสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ28จากประเภทของวิทยุ
ชุมชนในประเทศไทย ที่เร่ิมต้นจากการจัดรายการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของภาครัฐและ
ขยายตัวมาด าเนินการก่อตั้งเป็นสถานีวิทยุชุมชน โดยกลุ่มวิทยุชุมชนรุ่นแรกที่มีการสนับสนุนจาก 
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ร่วมกันในการ
พัฒนาชุมชนหลากหลายรูปแบบ กับกลุ่มวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเพื่อการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้มีจ านวนสถานีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 10,000 สถานี 
ซึ่งตัวเลขที่ชัดเจนไม่มีการรวบรวมเป็นสถิติที่แน่นอน เพราะอาจมีทั้งเกิดขึ้นใหม่ หรือยกเลิกการ
                                                           

28  จาก แนวคิดวิทยุชุมชนและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชนภาคอีสาน (น. 15-20), โดย 
จุมพล รอดค าดี, 2542, ภาคอีสาน: เครือข่ายประชาชน. 
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ด าเนินการ หรือการย้ายหรือไปรวมกับสถานีอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ก าหนดให้สถานีวิทยุชุมชนต้องมา
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการทดลองออกอากาศในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชน (วิทยุชุมชน) ชั่วคราว เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ปรากฏว่ามีวิทยุชุมชนมาขึ้นทะเบียน 
จ านวน 6,525 สถานี ซึ่งตัวเลขของวิทยุชุมชนดังกล่าวนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากมีวิทยุ
ชุมชนอีกจ านวนมากที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าลงทะเบียนเนื่องจากต้องการประกอบกิจการวิทยุธุรกิจที่มี
โฆษณา แต่ไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนที่มีโฆษณา หรือไม่มีโฆษณา หรือเป็นวิทยุสาธารณะ วิทยุธุรกิจ
ที่ด าเนินการโดยภาคประชาชน ทุกสถานีล้วนมีสถานะเพียงผู้ใช้สิทธิในการด าเนินการตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น เพราะนับตั้งแต่การประกาศใช้บังคับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 กระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ซึ่งระบุให้ต้องมีการต้ังองค์กรก ากับดูแล คือ องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่ในการจัดสรร
คลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
หรือตามกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่น ปี พ.ศ. 2553 ก าหนดให้วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและ
สรรหา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช. โดยองค์กรเช่นว่านี้ยังไม่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้ไม่มี
องค์กรออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุชุมชนตามกฎหมาย แม้ว่ากฎหมายการประกอบกิจการ
กระจายเสียง ปี พ.ศ. 2551 จะก าหนดให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มี
หน้าที่ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุชุมชน) ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปีไว้ก็ตาม 
แต่การท างานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถ
ด าเนินการออกใบอนุญาตดังกล่าว ให้แก่วิทยุชุมชนได้ทั้งหมด 

ในด้านการบริหารจัดการแม้วิทยุชุมชนจะเกิดขึ้นจากโครงสร้างการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการร่วม หรือกลุ่มบุคคลในพื้นที่ก็ตาม แต่การประชุมวางแผนเพื่อด าเนินงานนั้น  
มีเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้น แต่เมื่อด าเนินการต่อไป บทบาทการท าหน้าที่จะเป็นของกลุ่ม 
ผู้ประสานงาน หรือผู้บริหารจัดการสถานี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากบุคคลากร
อาสาสมัครเข้ามาท าหน้าที่ ท าให้การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนไม่อาจจัดแบ่งโครงสร้าง หรือ
การแบ่งสายงานในองค์กรได้อย่างมีระบบ มีเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดรายการ หรือการร่วมรายการเท่านั้น ดังนั้น โครงสร้างการบริหารส่วนใหญ่ 
จึงขึ้นอยู่กับผู้น ากลุ่ม เช่น ผู้บริหารสถานี นอกจากนั้นก็จะเป็นนักจัดรายการ ช่างเทคนิคที่ดูแล
เคร่ืองส่งกระจายเสียง อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการจัดรายการเท่านั้น  
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2.4   แนวคิดการก ากับดูแลโทรคมนาคมของรัฐ29 
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับ

ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติการด าเนินการต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมแนวคิดดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
และการน าคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารสาธารณะ  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการบริหารคลื่นความถี่  กิจการ
วิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการหนึ่งที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ ที่สมควรได้รับการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา ด้วยเหตุที่มีความส าคัญและมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากมาโดยตลอด ในแง่ของ
การเป็นงานอดิเรกที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และ 
มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มักเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า บางคร้ังก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติอีกด้วย 

2.4.1  แนวทางการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
เพื่ออนุวัตรการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช.ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารคลื่นความถี่ 
และก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ  ได้จัดท าแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  
 พ.ศ. 2548-2550 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหลัก กรอบ และทิศทางในการก ากับดูแลการบริหารจัดการ
กิจการโทรคมนาคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ในการเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การคุ้มครองผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางส าคัญแนวทาง
หนึ่งที่ก าหนดในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548-2550 ที่กล่าวถึงการพัฒนาการ
ช่วยเหลือสังคม โดยอาศัยเครือข่ายและความเข้มแข็งของกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นพลังส าคัญ 
ได้แก่ การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารไปสู่การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

                                                           

 29   จาก เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี  (The Thai Economy and Multilateral Trade 
Negotiations) (รายงานผลการวิจั ย)  (น .  20 -30) ,  น า เสนอในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจ าปี  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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วัฒนธรรม ความมั่นคง สาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือ
และพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

ทั้งนี้ปรากฏการณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในตลาดโทรคมนาคมในประเทศต่าง ๆ 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือ การเกิดขึ้นของหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งแยกตัวเป็นอิสระจากผู้ให้บริการ 
(Separate Regulator) ก่อนทศวรรษ 1990 การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศต่าง  ๆ 
ไม่ได้รับความส าคัญมากนัก เพราะรัฐเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมเอง การก ากับดูแลในช่วงนั้นจึง
เป็นการก ากับดูแลตนเองของหน่วยงานรัฐผู้ให้บริการ ในช่วงต้นทศวรรษดังกล่าว มีหน่วยงาน
ก ากับดูแลซึ่งแยกจากผู้ให้บริการเพียง 10 แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ตาม กระแสการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกท าให้ประเทศต่าง ๆ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็น
อิสระจากผู้ให้บริการ จ านวนหน่วยงานก ากับดูแลอิสระจึงเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 100 แห่งเมื่อช่วงสิ้นปี 
2000 กระแสผลักดันที่ท าให้เกิดหน่วยงานก ากับดูแลอิสระที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ข้อก าหนด
ข้อที่ 5 ในเอกสารอ้างอิงขององค์การการค้าโลก (WTO Reference Paper) ซึ่งระบุให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลต้องแยกออกจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานและไม่ต้องมีความพร้อมรับผิด 
(Accountability) ต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใด นอกจากนี้ การตัดสินใจและกระบวนการที่ใช้
ของหน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทั้งหมดในตลาด  

2.4.2  หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล30 
ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(กทช.) ขึ้นเป็นหน่วยงานก ากับดูแลอิสระด้านโทรคมนาคม ตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  ก ากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการจัดตั้ง กทช. ที่ผ่านมายังคงมีปัญหาความล่าช้าและมีความ 
ไม่โปร่งใสในขั้นตอนของการสรรหา นอกจากนี้ กรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งจะได้รับการยกฐานะ
เป็นส านักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กสทช. ก็ยังไม่รับการพัฒนาขีดความสามารถในการก ากับดูแลด้านเศรษฐศาสตร์ 
อย่างเพียงพอต่อการท าหน้าที่ของหน่วยงานก ากับดูแลในตลาดที่มีการเปิดเสรี  

ในด้านกฎเกณฑ์การก ากับดูแล ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะ 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
ก ากับดูแลกิจการวิทยุ  โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
                                                           

 30  จาก การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจในขอบเขตของกฎหมายมหาชน  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 1-2), โดย ดวงเดือน สุเทพพร, 2546, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เช่น พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2542 และ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวยังมี
จุดอ่อนหลายประการ อาทิ  

1)  บทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
ยังมีรายละเอียดที่ไม่เพียงพอในหลายประเด็นที่มีความส าคัญ  เช่น การเชื่อมต่อโครงข่าย  
การก าหนดอัตราค่าบริการ การให้บริการอย่างทั่วถึง ความไม่ชัดเจนในเร่ืองดังกล่าวท าให้ กทช.  
ไม่มีกรอบในการประกาศกฎหมายในระดับรองลงมาเพื่อใช้ในการก ากับดูแล  

2)  กฎหมายป้องกันการผูกขาดที่มีอยู่คือ พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการผูกขาด โดยจะเห็นได้จากการที่ไม่เคยมีผู้ประกอบการที่มี
พฤติกรรมกีดกันการแข่งขันหรือการค้าที่ไม่เป็นธรรมรายใด ถูกลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว 
เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศค าจ ากัดความของ “ผู้มีอ านาจเหนือตลาด” เลยแม้ว่าเวลาได้ผ่าน
มากว่า 5 ปีแล้ว นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังยกเว้นมิให้ใช้กับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
รายใหญ่ในตลาดโทรคมนาคมอีกด้วย  

3)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ยังไม่ครอบคลุมขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของ กทช. ในหลายด้าน เช่น การเปิดส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการออก
กฎระเบียบต่าง ๆ และความโปร่งใสในการติดต่อกับบุคคลภายนอก  

4)  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ืองหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2543 ยังไม่มี
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมที่ครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะในเร่ืองการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
จากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ให้ครอบคลุมถึงการรับโดยคู่สมรส และไม่มีระบบบันทึก
การแจ้งการรับทรัพย์สินและผลประโยชน์ภายในส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.  

นอกจากนี้ ตลาดโทรคมนาคมไทยยังมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอันเนื่องมาจาก
กฎเกณฑ์ของรัฐอีกประการหนึ่งคือ การที่บริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ส าคัญ 2 บริการได้แก่ 
บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในอัตราร้อยละ 2 
และร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้บริการ จากอัตราภาษีสูงสุดที่สามารถจัดเก็บได้ตามกฎหมาย
ร้อยละ 50 ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการที่รับสัมปทานอยู่ในปัจจุบันจะหัก
ออกจากค่าสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานเหล่านี้ต้องจ่ายให้กับรัฐ ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่ต้อง
จ่ายภาษีสรรพสามิตให้แก่รัฐอย่างเต็มอัตรา  ภาษีสรรพสามิตจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่
ผู้ประกอบการรายใหม่จะสามารถเข้าสู่ตลาดได้ 
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ดังนั้น เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศซึ่งเป็นกิจการที่มีประโยชน์ทั้งในด้าน
วิชาการ และการสมานสามัคคีรวมพลังเป็นหนึ่งในการมีส่วนส าคัญช่วยเหลือสังคมและประเทศ 
เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย กทช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเร่งส่งเสริม
กิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศให้ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจการวิทยุ
สมัครเล่น ส าหรับหน่วยงาน องค์กรวิทยุสมัครเล่น และพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้น าไปใช้ปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน31 

 
2.5   แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท าธุรกิจ32 

แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท าธุรกิจซึ่งก็ได้ก าหนดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพไว้ใน รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
การประกอบกิจการและการท าการค้าการแข่งขันทางการค้ากันอย่างเป็นธรรมและเสรี  ซึ่งโดย
เนื้อหาและหลักการก็ใช้หลักการในเร่ืองดังกล่าวเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ก็ให้การคุ้มครองในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งก็ได้ก าหนดหลักการที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการขออนุญาตท าการขุดดินหรือถม-ดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเร่ืองการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงสวัสดิภาพของประชาชนซึ่งก าหนดไว้ตามมาตร
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจการลงทุนและมีความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า
ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพดังนี้ 

1)  การประกอบกิจการหรืออาชีพ 
2)  แข่งขันการประกอบกิจการหรืออาชีพโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและจะจ ากัดเสรีภาพ

ได้เฉพาะมีกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์กับ 

                                                           
31  วิธญาพร เอกหิรัณราษฏร์. (2555). วิทยุชุมชนในสังคมปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555, จาก 

http://tsumis.tsu.ac.th.  
32  จาก คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต (น. 6), โดย รัชกฤช คล่องพยาบาล, 2553, กรุงเทพฯ: 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). 
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ก)  การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
ข)  การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
ค)  การผังเมือง 
ง)  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
จ)  การป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน  

2.5.1  ความหมายของธุรกิจ 
 ธุรกิจ (Business) หมายถึงความพยายามของผู้ประกอบการที่จะผลิตหรือซื้อขายสินค้า 

(Products) หรือบริการ (Services) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะ
ได้ผลก าไร และยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนหรือไม่ได้ผลก าไรตามต้องการ  โดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องทุ่มเทเวลา ความพยายามและ
เงินทุนเพื่อด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งด้านประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  

2.5.2  ความส าคัญของธุรกิจ พอสรุปได้ดังนี้33 
1)  ธุรกิจช่วยให้เศรษฐกิจของชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง 
2)  ธุรกิจท าให้ประชาชนมีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
3)  ธุรกิจท าให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 
4)  ธุรกิจช่วยแก้ปัญหาทางสังคม 
5)  ธุรกิจท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

  2.5.3  หน้าที่ของธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการจะต้องท าหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้

ด้วยด ีหน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจมีดังนี ้
1)  การผลิตสินค้า ธุรกิจอาจเลือกผลิตสินค้าหลายชนิด เช่น ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูป 
2)  การให้บริการ เป็นธุรกิจที่อ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและผู้บริโภค 
3)  การจ าแนกแจกจ่ายสินค้า ธุรกิจด าเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย 
4)  การจัดซื้อ ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการด าเนินการ 
5)  การเก็บรักษาสินค้า ธุรกิจจะต้องเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเพื่อบริการ

ให้แก่ลูกค้า 
6)  การจัดจ าหน่าย ธุรกิจมีหน้าที่จัดแสดงสินค้าเพื่อง่ายต่อการซื้อ 

                                                           
33  จาก การจัดท าแผนธุรกิจ (เอกสารประกอบการบรรยาย) (น. 2-3), โดย รัชกฤช คล่องพยาบาล, 2550, 

กรุงเทพฯ: ฝ่ายประสานและบริการ SMEs ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 
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7)  การจัดการทางการเงิน ธุรกิจมีหน้าที่จัดหาเงินทุนและบริหารเงินทุนที่มีจ านวน
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8)  การจัดท าบัญชี ธุรกิจมีหน้าที่จัดท าบัญชีเพื่อเสียภาษี 
9)  การท าการโฆษณาสินค้า ธุรกิจมีหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้

รู้จักสินค้าและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด 
2.5.4  ความรับผิดชอบของธุรกิจ 

ธุรกิจมีฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหลักการตลาดธุรกิจบริการ (Services Marketing) ซึ่งความหมายของการ
บริการ ให้นิยามบริการไว้ 2 แบบได้แก่34 

บริการ (Service) เป็นการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอ่ืน แม้ว่ากระบวนการ 
(Process) อาจผูกพันกับตัวสินค้า แต่การปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และ 
ไม่สามารถครอบครองได้  และ บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา
คุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง  อันเป็นผลมาจากการที่
ผู้รับบรกิารหรือผู้แทนน าเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้การบริการ คือกิจกรรม หรือชุดของกิจกรรมที่
โดยทั่วไปมิอาจจับต้องได้ ซึ่งตามปกติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการติดต่อกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานผู้
ให้บริการ และ/หรือทรัพยากรที่มีตัวตนหรือสินค้า และ/หรือระบบของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาให้กับลูกค้า การบริการ หมายถึงกิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่จัดท าขึ้นเพื่อ
เสนอขาย หรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นรวมกับการขายสินค้า  การบริการ คือ การกระท าหรือ
กระบวนการผลิตใด ๆ ที่ฝ่ายหนึ่งน าเสนอต่ออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และ 
ไม่เกิดผลในความเป็นเจ้าของ โดยกระบวนการนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสินค้าทางกายภาพหรือไม่ 
ก็ได้  

จากความหมายของค าว่า  “หลักการตลาดธุรกิจบริการ”35 ข้างต้นอาจสรุปได้ว่า  
การบริการคือการที่  ผู้ให้บริการ (ผู้น าเสนอกิจกรรม) น าเสนอกิจกรรมหนึ่งให้แก่ผู้รับบริการ 
(ผู้บริโภคหรือลูกค้า) เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งกิจกรรมที่

                                                           
34  จาก แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (น. 13), โดย คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทาง

วิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐาน การเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555 (มิถุนายน), 
กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 

35  จาก การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 3 (เอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) (น. 5), 
โดย วรรณา ศิลปะอาชา, 2545, กรุงเทพฯ. 
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น าเสนอในกระบวนการนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้  ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ทั้งหมด  
4 ประการ ดังนี้36 

1)  การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริการน้ันต่างจากสินค้าตรงที่ 
สินค้าสามารถจับต้องได้แต่บริการไม่สามารถจับต้องได้  หรืออาจจะหมายความว่า

บริการโดยทั่วไปมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง ดังนั้นจึงเป็น การยากที่
จะสามารถรับรู้ถึงการบริการผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของเราได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงใน
การเลือกซื้อบริการนักการตลาดจึงต้องหาวิธีลดความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคโดยการสร้าง  หลักฐาน
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทน
การบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การผ่าตัดเป็นบริการจึงไม่สามารถจับต้องได้ ท าให้ต้องใช้
การสร้างหลักฐานทางกายภาพ เช่น สถานที่ที่สะอาด แพทย์ที่น่าเชื่อถือ มาช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ในการบริการ 

2)  การบริการไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคออกจากกันได้ 
(Inseparability) เนื่องจากโดยทั่วไปการบริการมักจะถูกผลิตและบริโภคในระยะเวลาเดียวกันโดย
ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อบริการมักจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบริการนั้นด้วย  ยกตัวอย่าง เช่น
กระบวนการในการตัดผม หรือกระบวนการในการผ่าตัด เป็นต้น แต่ถ้ามองในมุมของสินค้าการ
ผลิตและการบริโภคจะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง 

3)  คุณภาพการบริการไม่คงที่ไม่มีมาตรฐานในการบริการที่แน่นอน (Variability/ 
Heterogeneity) ซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานที่ให้บริการ เวลาที่
ให้บริการ สถานที่ที่ให้บริการ และวิธีการในการให้บริการ ในขณะที่สินค้าจะมีมาตรฐานแน่นอน
ในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นให้ออกมาเหมือนกัน ดังนั้นธุรกิจบริการควรให้ความส าคัญกับบุคลากร
ที่ให้บริการ 

4)  การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability)  
เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ให้บริการไม่สามารถเก็บรักษาบริการไว้ในรูปของสินค้าคงคลัง

เหมือนสินค้าได้ ท าให้บริษัทเสียโอกาสในการขายบริการไปถ้าไม่มี ลูกค้ามาซื้อบริการนั้น 
ยกตัวอย่างเช่น ห้องพักของโรงแรม หรือที่นั่งบนเคร่ืองบิน ถ้าไม่มีแขกเข้าพักหรือไม่มีผู้โดยสารใช้
บริการ ก็จะต้องเสียต้นทุนในการบริการส่วนนั้นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ความรับผิดชอบต่อเจ้าของกิจการ ด าเนินธุรกิจให้เกิดก าไรสูงสุด 
 (2)  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด 

                                                           
36  แหล่งเดิม. 
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 (3)  ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ 
 (4)  ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง ในด้านสวัสดิการของลูกจ้าง 
 (5)  ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้สังคมได้รับประโยชน์ตามสมควร 

2.5.5  จุดมุ่งหมายของการด าเนินธุรกิจ 
จุดมุ่งหมายของการด าเนินธุรกิจ คือ ต้องการให้ได้ก าไรมากที่สุด (Maximized Profit) 

ซึ่งต่างจากการด าเนินงานของหน่วยราชการและองค์การกุศล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่
ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทน 

2.5.6  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจสามารถแยกได้ 2 ลักษณะคือ 
1)  ปัจจัยภายใน หรือทรัพยากรของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ธุรกิจ  สามารถสร้างขึ้นและ

สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 
1.1  คน (Man) หมายถึง ก าลังคน 
1.2  เงิน (Money) หมายถึง เงินทุน 
1.3  วัสดุ (Meterial) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ 

ฯลฯ 
2)  ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถจะควบคุมก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เช่น ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  กฎหมายการเมือง คู่แข่ง 
เทคโนโลยี ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ฯลฯ 

2.5.7  ประเภทของธุรกิจ อาจจะแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1)  ธุรกิจการผลิต (Manufacturing Business) หมายถึง ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการ

แปรรูป (Transforming) วัตถุดิบให้เป็นสินค้า เช่น ธุรกิจการผลิตอาหาร ธุรกิจการทอผ้า ธุรกิจการ
ผลิตรถยนต์ เหล่านี้เป็นต้นซึ่งมีบทบาทพื้นฐานส าคัญส าหรับการเตรียมการลงทุนเพื่อการผลิต 
การค้าขาย ที่อยู่อาศัยซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นี้ ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการลงทุนเพื่อหวังก าไร 
ในการประกอบอาชีพกิจการดังกล่าว  

2)  ธุรกิจบริการ (Service Business) หมายถึง ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ลูกค้า เช่น ธุรกิจการเงิน ธนาคาร ร้านค้า ศูนย์การค้า ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว เหล่านี้ 
เป็นต้น 

3)  ธุรกิจการค้า (Trading Business) หมายถึง ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อ-ขาย
สินค้า หรือเป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจการค้าส่ง 
เหล่านี้เป็นต้น 
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2.6  การคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา37 
โฆษณาเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏในสังคมเสรีที่ เลือกใช้ระบอบ

เศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด รูปแบบของสารโฆษณาที่ใช้อาจไม่มีลักษณะที่ไม่ตายตัว
แน่นอน โดยจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ว่าต้องท าการสื่อสารกับผู้รับสารเป้าหมายได้  ลักษณะทั่วไปที่
มักนิยามกันก็คือ เป็นการสื่อสารแบบโน้มน้าวใจ (Persuasion) ที่ส่งผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก (สื่อ
บุคคลหรือสื่อเฉพาะกลุ่ม เช่น ใช้จดหมาย หรืออินเตอร์เน็ท ก็มีบ้าง) และอาจนิยามเพิ่มว่ามีการระบุ
ตัวเจ้าของโฆษณาที่รับผิดชอบในเนื้อหาที่ชัดเจน หรือต้องจ่ายเงินซื้อเน้ือที่หรือเวลาด้วยก็ได้ 

การปรากฏรูปแบบสื่อสารที่เรียกค าว่าโฆษณา38 ต้องท าความเข้าใจก่อนว่าผู้ที่ท าการ
โฆษณาส่วนใหญ่ได้แก่พ่อค้าหรือนักการตลาด เหตุที่ต้องใช้โฆษณานั้น เป็นเพราะการค้าขายนั้น 
ต้องท าการสื่อสารกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และโฆษณาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดส าหรับสินค้าจ านวนมาก แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าโฆษณาจะเหมาะที่สุดส าหรับสินค้าทุก
ชนิด และทั้งไม่ได้หมายความว่าโฆษณาเป็นวิธีการสื่อสารแต่เพียงวิธีเดียวที่นักก ารตลาดใช้ 
โดยทั่วไปนักการตลาดจะใช้โฆษณาร่วมกับการสื่อสารอย่างอื่น เช่น การใช้พนักงานขายดังในกรณี
ของการใช้ พีซี หรือ บีเอ หรือ สาวมิสทีน39 

ในสื่อสารมวลชนที่เป็นแหล่งชุมนุมใหญ่ของโฆษณา จะเห็นว่าเจ้าของสื่อหรือกอง
บรรณาธิการ ต่างก็ยินยอมซื้อขายเวลาหรือเนื้อที่ให้แก่โฆษณา และในฟากของผู้รับสาร ไม่ว่าจะ
ผู้อ่านหรือผู้ชมก็ยินยอมให้มีโฆษณาปรากฏ ที่สามารถกล่าวเช่นน้ีได้ เพราะการซื้อขายโฆษณาหรือ
การเลือกรับสื่อในประเทศประชาธิปไตย ล้วนเกิดขึ้นโดยความสมัครใจทั้งสิ้น และหากพิจารณา
ตามนี ้โฆษณาก็มีประโยชน์โดยตัวของมันเองอยู่ด้วยเช่นกัน 

โดยทั่วไปแล้ว นักการตลาดและนักเสรีนิยม มักมองว่าโฆษณาช่วยให้เกิดการสะพัด
ของข้อมูลข่าวสาร ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงความหลากหลายของสินค้าที่มีอยู่  เป็นการส่งเสริมสิทธิที่จะ
เลือกบริโภคสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตัวเองที่สุด โฆษณาถูกมองว่าป้องกันการผูกขาดและ
ส่งเสริมการแข่งขัน สร้างความโปร่งใสในกลไกการตลาด ท าให้ไม่มีใครผูกขาดตลาดได้โดยอาศัย

                                                           
37  การควบ คุม  ก า กั บ  และดู แ ล  ธุ ร กิ จ เ ค เบิ ลที วี ในประ เทศไทย : ศึ กษ า เฉพาะกรณี ก า รโฆษณา  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 32), เล่มเดิม. 
38  ค าว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมายความรวมถึง กระท าการ 

ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า.  
39  From The Situation of Radio Advertisement of Drug and Food Claimed as Drug in Phraibueng 

Municipality (pp. 2-3), by Lomas K and Chanthapasa K., 2012, Sisaket Province.  Faculty of Pharmaceutical 
Sciences, Khon Kaen University, Thailand. 
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ความไม่รู้ของผู้ซื้อในทางสังคม โฆษณามีส่วนจุนเจือสื่อสารมวลชน รายได้จากการโฆษณาท าให้
สื่อสามารถมีเนื้อหาหรือรายการดี ๆ ได้ ในยุคแรกเร่ิมของเคเบิ้ลทีวี มีช่องเคเบิ้ลทีวีจ านวนมากที่ 
ไม่รับโฆษณาและพยายามอยู่ให้ได้ด้วยรายได้จากค่าสมาชิกอย่างเดียว แต่ปัจจุบัน เคเบิ้ลทีวีจ านวน
มากได้ปรับเปลี่ยนให้มีโฆษณาได้ เพราะเคเบิ้ลทีวีที่ไม่มีรายได้จากโฆษณา ไม่สามารถซื้อและ 
ผลิตรายการดี ๆ และรายการที่เป็นที่นิยมได้ ผู้ชมพอใจที่จะมีระบบเคเบิ้ลที่มีรายการดี ๆ และ 
มีโฆษณามากกว่าระบบเคเบิ้ลที่ไม่มีโฆษณาและไม่มีรายการดี ๆ ซึ่งในสังคมทุกแห่งประกอบด้วย
คนหมู่มากที่มีความแตกต่างด้าน จริยธรรม คุณธรรม รสนิยม และการยั้งคิด ในแวดวงวิชาชีพ
โฆษณาก็เช่นกัน โฆษณาที่ปรากฏ จึงมีที่แตกต่างทางมาตรฐานด้านจริยธรรมหรือมีสิ่งระคายด้าน
รสนิยมที่เป็นปัญหาอยู่ด้วย ดังนั้น จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่แทนสังคมในการ
ก ากับและควบคุมโฆษณา 

2.6.1  รูปแบบการควบคุมโฆษณาโดยรัฐ 
หากพิจารณารูปแบบการโฆษณาจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบในการควบคุมก ากับการโฆษณา

ดังนี้40 
โดยหลักการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐการควบคุมโฆษณานั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถมี 

หรืออาจกล่าวได้ว่าสมควรมีผู้ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ทั้งจากรัฐและองค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้  เพราะ 
การโฆษณาเป็นสิ่งที่แพร่หลายอย่างมากมายจนอาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ ทุกหนทุกแห่งและในส่วน
ผลกระทบก็สามารถมีผลกระทบได้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคม 

 ในส่วนของรัฐบาล41 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ถือว่าเป็นองค์กรหลัก
ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมโฆษณา แต่ไม่มีบทบาทในการป้องกันการผูกขาดและดูแลการ
แข่งขันทางธุรกิจให้เป็นธรรม (เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวและสามารถดูแลการโฆษณา
ที่เอาเปรียบคู่แข่งขัน) ซึ่งปัจจุบันหน้าที่นี้เป็นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของ
กระทรวงพาณิชย์ หากเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนที่บางท่านอาจถือเป็นแบบอย่าง ก็อาจเทียบเคียงได้
กับ Federal Trade Commission (FTC) ของอเมริกา แต่ในความเป็นจริงแล้ว กล่าวได้ว่าแตกต่างกัน
มาก เพราะของอเมริกันนั้น FTC ท าหน้าที่ดูแลด้านการค้าโดยตรงและมีขอบเขตอ านาจสูงกว่ามาก 
คือมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด

                                                           
40  จาก “การศึกษาความรู้ของผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินรายการวิทยุชุมชนเกี่ยวกับการโฆษณายาหรือ

โฆษณาอาหาร,” โดย เพลิน จ าแนกพล, 2553, วารสารอาหารและยา, 17(33). น.40.  
41  จาก นโยบายด้านการส่ือสารของรัฐ: ศึกษาเฉพาะกรณีโทรทัศน์บอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) (ปัญหา

พิเศษ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) (น. 51), โดย ชาญยุทธ เฮงตระกูล, 2543, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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ตัดตอน และ FTC ถือได้ว่าเป็นองค์กรอิสระ เพราะจัดตั้งโดยกฏหมาย แต่งตั้งโดยวุฒิสภาจากการ
เสนอของประธานาธิบดี มีวาระแน่นอนและท างานเป็นคณะมนตรี (Commission)  

หน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งคือคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวง
สาธารณะสุข ควบคุมดูแลโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง หน่วยงานนี้ บางท่านอาจ
เทียบเคียงกับ Food and Drug Administration (FDA) ของอเมริกัน ซึ่งหน่วยงานนี้ของอเมริกาเป็น
องค์กรฝ่ายบริหาร ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณะสุข อาจก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณายา แต่
ในการควบคุมโฆษณา หน่วยงานนี้ท าหน้าที่ร่วมกับ FTC โดยให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองวิชาการ
ด้านอาหารและยามากกว่าจะลงมือคุมโฆษณาโดยตรง 

 กองกิจการกระจายเสียง (กกช.) ของกรมประชาสัมพันธ์ ในอดีตสมัยยังเป็น กบว. เคย
มีบทบาทส าคัญในการควบคุมการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ  แต่ปัจจุบันมีบทบาทในการให้
ค าปรึกษาแนะน ามากกว่าและท างานในลักษณะร่วมเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภคด้วย  มี ผู้ เที ยบ เคี ย งหน่ วยง านนี้ กับ  Federal Communication Commission (FCC)  
ของอเมริกา แต่หากพิจารณาดี ๆ แล้ว จะพบว่า FCC อเมริกาวางระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาของ
สื่อกระจายเสียงบ้าง แต่การท างานจะประสานงานกับ FTC ในการคุ้มครองผู้บริโภค และไม่ได้เข้า
มาควบคุมยุ่งเกี่ยวในเร่ืองของธุรกิจ เป็นแต่เน้นควบคุมโฆษณาในฐานะสื่อและควบคุมผ่านสื่อ 
(เช่นสั่งให้สถานีหยุดออกอากาศโฆษณาต้องห้าม เช่น โฆษณาบุหร่ี หรือลงโทษปรับเงินสถานี  
เพิกถอนใบอนุญาต) มากกว่า  

ทั้งนี้ บทบาทของ FCC เป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกับ FTC แต่ภาระกิจหลักจะดูเร่ือง
ของโทรคมนาคมและการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งเป็นภารกิจที่กว้างขวางและรับผิดชอบ
มากโดยตัวของตัวเองอยู่แล้ว (FCC อาจเทียบเคียงได้กับองค์กรอิสระ กสทช.ของไทยที่ยังจัดตั้ง 
ไม่ส าเร็จ) องค์กรอิสระด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในอนาคตจะมีองค์กรอิสระคุ้มครองผู้ เกิดขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 61 “มาตรา 61 สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภค ย่อม
ได้รับการคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไข
เยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริโภค ท าหน้าที่ให้ความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ  และ
ให้ความเห็นในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการ
กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย” 
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ปัจจุบันองค์กรท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกกฎหมายและกฏระเบียบด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค และอาจท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่เรียบร้อย 
จึงยังไม่มีการจัดตั้ง ตามที่ก าหนดไว้มีการปรับองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หลายคร้ัง และ 
มีการแยกงานส าคัญ ๆ ออกไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการหลายหน่วย เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นมี
โอกาสพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรและสนองตอบความต้องการของประชานชน
ได้อย่างเพียงพอ 

2.6.2  การควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ42 
ในหลายประเทศ องค์กรวิชาชีพได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมกันเอง มองในอีกแง่

หนึ่ง การคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นการคุ้มครองวิชาชีพด้วยเช่นกัน วิชาชีพใดที่ปล่อยให้มีคนไม่ดีเข้า
มาแสวงหาประโยชน์ หรือปล่อยให้มีการปฏิบัติที่ ฉ้อฉล ไม่เป็นธรรม เท่ากับว่าในวงวิชาชีพนั้น 
ก าลังเชื้อเชิญให้อ านาจรัฐเข้ามาควบคุม 

ในอีกมุมมองหนึ่ง คนในวิชาชีพเดียวกัน ย่อมมีความเข้าใจเท่าเทียมกันและรู้เท่าทันกัน
ในการหลบเลี่ยงและวางแนวทางที่ถูกต้อง หากมีเจตนาดีและหน่วยงานที่ใช้อ านาจของรัฐมอง 
เห็นแล้ว องค์กรวิชาชีพ น่าจะมีบทบาทอย่างมากในการดูและให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินไป
อย่างได้ผลและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ 

ปัจจุบันสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยให้ความสนใจกับกิจกรรมการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและการควบคุมตนเองอย่างมาก มีการประสานงานกันเองในหมู่สมาชิก 
นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐ ในการศึกษาเร่ืองจริยธรรมและกลไกการควบคุมตนเอง มีการ
เผยแพร่ความคิดและกระตุ้นคนในวิชาชีพให้เห็นความส าคัญ  ดังที่  ปารเมศร์ รัชไชยบุญ  
นายกสมาคมฯได้ระบุไว้ในจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพเมื่อปลายปี 2545 ที่ผ่านมาว่า 

การโฆษณาคือ การให้ข้อมูล ให้ทางเลือก ท าให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภค 
แต่บางคร้ัง เราควรจะถามตัวเองในฐานะผู้บริโภคด้วยว่า  คุณพอใจกับสิ่งที่คุณเห็นหรือไม่ และ 
ทุก ๆ วันนี้ ในขณะที่ทางสมาคมฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ธุรกิจโฆษณาของเรามีความ
คล่องตัวมากขึ้น มีอิสระมากขึ้น และมีกฎระเบียบผูกพันที่น้อยลง 

แต่การณ์กลับเป็นว่า ในสิ่งที่สมาคมฯ ได้ท าไปแล้ว และก าลังด าเนินการอยู่ กลับท าให้
ชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏขึ้น หลายสินค้าด้วยกัน โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ได้มี
การท าภาพยนตร์โฆษณาที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม บิดเบือน ดูถูกเพศตรงข้าม ฯลฯ มากขึ้นจริงอยู่ที่ว่า
                                                           

42  จาก รายงานการสาธารณสุขไทย 2548-2550 (น. 10), โดย สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2551, กรุงเทพฯ:                     
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
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ทุกชิ้นงานโฆษณาที่ได้ท าไปนั้น ไม่ผิดกฎหมาย และเราอาจพูดได้ว่าเรามีเสรีภาพในการพูด ในการ
น าเสนอ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ต้องไม่ลืมว่า เราต้องมีจรรยาบรรณของนักโฆษณาเป็นหลัก
ปฏิบัติอยู่ด้วยตามแผนงานที่สมาคมฯได้วางไว้นั้น คือ การปรับเปลี่ยนสถานะของสมาคมฯ ขึ้นเป็น 
สภาวิชาชีพโฆษณาแห่งประเทศไทย ซึ่งในการนี้การก ากับดูแลตนเอง (Self -Regulation) จะเป็น
ส่วนหน่ึงที่ส าคัญที่สุด  

ในภายหน้า ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานของรัฐในการควบคุม
โฆษณาจะดีขึ้น องค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายควรช่วยสนับสนุนการควบคุมตนเอง การวาง
นโยบายและบทบัญญัติต่าง ๆ ควรชัดเจนเพื่อให้องค์กรวิชาชีพที่ต้องการท าให้ถูกต้องได้รู้แนวทาง
อย่างชัดเจนเป็นภาวะวิสัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.6.3  การควบคุมโฆษณาโดยสื่อ43 
สื่อมวลชน คือพาหนะน าโฆษณาไปสู่ผู้รับสาร กองบรรณาธิการหรือเจ้าของสื่อจึงมี

ส่วนต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระและมีอ านาจในการกลั่นกรองโฆษณาด้วย  ในปัจจุบันสื่อ
หนังสือพิมพ์สามารถปฏิเสธโฆษณาที่เห็นว่าไม่สมควรหรือขอให้แก้ไขข้อความบางส่วนได้ 
ในขณะที่สื่อกระจายเสียง ก็มีบอร์ดที่ท าหน้าที่ตรวจตราโฆษณาอยู่ด้วย นับเป็นการควบคุมตนเอง
ของสื่อด้วย และการโฆษณานี้ ก็มีผลเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาทางหนึ่งในอนาคต 
หน่วยงานรัฐควรร่วมมือกับองค์กรสื่อในการตรวจสอบควบคุมโฆษณาที่จะเผยแพร่  

2.6.4  การควบคุมโฆษณาโดยองค์กรประชาชน44 
 ในปัจจุบันมีองค์กรประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ประสงค์จะท างานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

และมีบางส่วน ได้จดทะเบียนในรูปสมาคม เช่น สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
องค์กรเหล่านี้ ให้ความสนใจ เป็นหูเป็นตา และช่วยปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภค ในอนาคตบทบาท
ขององค์กรประชาชนเหล่านี้จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 
57 ของรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น การส่งเสริมให้มีองค์กรเช่นนี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัด ก็เป็นก าลังเสริมที่
ส าคัญแก่ภาครัฐในการท าหน้าที่ควบคุมโฆษณาและคุ้มครองผู้บริโภค สังคมควรเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมโฆษณา 
 

                                                           
43  จาก การควบคุมโฆษณา จากภาพกว้าง มุมวิชาการ (น. 2-5), โดย พนา ทองมีอาคม ข, 2546, 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
44  แหล่งเดิม. 
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2.7  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทฤษฎีทางอาญา กล่าวว่า การลงโทษหรือการใช้โทษทางอาญา ต้องมีข้อจากัดไม่ควร 

ที่จะน ากฎหมายอาญา มาใช้เพื่อลงโทษพฤติกรรมที่ปราศจากภัยเป็นที่ยอมรับกันในสาขาวิชา
กฎหมายอาญาแล้วว่า ในประมวลกฎหมายอาญาใหม่นั้น หากจะใช้โทษและทฤษฎีใดก็ต้องระบุไว้
ให้ชัดเจนว่าร่างกฎหมายนั้นยึดถือเอาทฤษฎีใดเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปจะอ้างจุดประสงค์อันส าคัญ
และเป็นที่ยอมรับ คือ การให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรมทั้งปวง 
ตัวอย่างร่างประมวลกฎหมายอาญา สหรัฐอเมริกา ในมาตรา 11 A 2 ซึ่งบัญญัติไว้ดังน้ี45 

“วัตถุประสงค์ของประมวลกฎหมายนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความยุติธรรมขึ้นในระบบ
สหรัฐทั้งมวล เพื่อที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้มีความอบอุ่นใจในการรักษาไว้ซึ่งชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ประมวลกฎหมายนี้ มุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมและคงไว้ซึ่งระบบแห่งคุณธรรมของมหาชนและการปฏิบัติโต้ตอบของมหาชน โดยการ
ลงโทษทัณฑ์อันเหมาะสมประมวลกฎหมายนี้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคง
ของบุคคลทั้งปวง โดยการป้องปรามโดยวิธีแจ้งต่อสังคมให้เห็นถึงความผิดต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง 
และโทษทัณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้โดยตัวบทกฎหมายมีอยู่อย่างไร และเมื่อวิธีการนี้ใช้ไม่ได้ผล ก็จะใช้
วิธีแก้ไขผู้กระท าความผิด หรือการทาให้ผู้กระทาความผิดนั้นไม่สามารถที่จะกระท าผิดต่อไปได้ 
โดยวิธีการอันสมควร” 

วิธีการและทฤษฎีที่จะท าให้จุดมุ่งหมายของประมวลกฎหมายอาญาประสบผลส าเร็จ 
ได้นั้นพอที่จะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้สามประเภท คือ การแก้แค้นตอบแทน การขู่ก าหราบ 
และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด หรือตัดโอกาส หรือจากัดความสามารถในการกระท าความผิด 

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบกฎหมายในโลกที่มีอิทธิพลในหลายประเทศ 
ปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ ใหญ ่คือ 

1)  ระบบประมวลกฎหมายหรือซิวิลลอว์ (Civil Law) ได้แก่ ระบบประมวลกฎหมาย 
ซึ่งประเทศไทยก็รับมาใช้ ระบบนี้เกิดจากประเทศในยุโรปซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมัน ค าว่า 
Civil Law มาจากค าลาติน “Jus Civile ” Jus Civile นี้ใช้แก่คนพื้นเมืองโรมัน (Cives) ซึ่งได้รับเอก
สิทธ์ที่จะอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายนี้ ส่วนบุคคลอ่ืนนั้นต้องอยู่ใต้กฎหมายอีกกฎหมายหนึ่ง เรียกว่า
กฎหมายของโลกคือ “Jus Gentium” กฎหมาย Civil ของชาวโรมันนี้ โดยค าพิพากษาของศาลบ้าง 
การตีความของนักปราชญ์บ้าง ได้เจริญขึ้นจนเป็นระบบที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าจักรพรรดิจัส
ติเนียน (Justinian) ได้รวบรวมนักกฎหมายที่ส าคัญ ๆ ในสมัยของพระองค์แต่งชุมนุมกฎหมายแพ่งขึ้น 
                                                           

 45  จาก ทฤษฎีอาญา (เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม) (น. 11 – 15, 82 – 101), โดย  
อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, กรุงเทพฯ. 
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ซึ่งประเทศในภาคพื้นยุโรปได้น ามาใช้เป็นกฎหมายของตน และภายหลังได้น าเอาระบบกฎหมาย
นั้นมาประมวลเป็นประมวลกฎหมายแพ่ง46 และได้พัฒนาจนกลายมาเป็นระบบกฎหมายซิวิลลอว์
ในทุกวันน้ี 

2)  ระบบจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้แก่ระบบที่ไม่ใช่ลาย
ลักษณ์อักษร ค าพิพากษาของศาลถือเป็นกฎหมายและบรรทัดฐานส าหรับค าพิพากษาต่อ ๆ มา 
กฎหมายคอมมอนลอว์นี้มีแหล่งก าเนิดและวิวัฒนาการในประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรก  ทั้งนี้
เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนรากเหง้าของกฎหมายมา
จากลัทธิศักดินา (Feudalism) และเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากลัทธิดังกล่าว การพิจารณาข้อพิพาท
ได้กระท าในระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นต่างพิพากษาอรรถคดีโดยไม่ทราบว่าท้องถิ่นอ่ืน
พิพากษาว่าอย่างไร สิทธิและหน้าที่ของบุคคลจะมีมากน้อยเพียงใดจึงอยู่ที่สถานะของบุคคลตาม
ท้องถิ่น แต่ต่อมาพระมหากษัตริย์ได้พยายามก่อตั้งอ านาจที่ศูนย์กลางขึ้น จึงท าให้เกิดขัดแย้งกับ
ท้องถิ่นอย่างรุนแรง แต่พระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นผู้พิพากษาสูงสุดและเป็นที่มาแห่งความ
ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบในอันที่จะรักษาความสงบก็ได้จัดตั้งศาลของพระองค์ขึ้นเอง  และ
ส่งผู้พิพากษาเดินทางหมุนเวียนไปพิพากษาคดีทั่วราชอาณาจักร และผู้พิพากษานี้เองที่ได้ก่อตั้ง
ข้อบังคับที่มีรูปลักษณะเดียวกันเป็นคร้ังแรก และได้วางรากฐานความเป็นรูปลักษณะเดียวของ
กฎหมายโดยก่อตั้ งหลัก เกณฑ์ทั่ วไปขึ้น  ซึ่ ง เป็นสามัญ  (Common)  ส าหรับทุกส่วนของ
ราชอาณาจักร จึงเรียกกฎหมายนี้ว่าคอมมอนลอว์ จนถึงทุกวันน้ี47  

การลงโทษจึงหมายความถึงการที่รัฐก าหนดภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดแก่บุคคลซึ่งภาวะ
นั้นโดยปกติธรรมดาแล้วถือเป็นสิ่งไม่พึงปรารถณา ในอันที่จะตอบโต้เนื่องจากการที่บุคคลนั้น 
ได้กระท าความผิด หรือก่ออาชญากรรมขึ้น 

การลงโทษอาญานั้นเป็นการลงโทษที่รุนแรงและกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าโทษอาญาควรใช้กับ
การกระท าที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง

                                                           
46  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (น. 10), โดย หยุด แสงอุทัย ก, 2538, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
47  จาก กฎหมายอาญาภาค 1  (น. 15-20), โดย หยุด แสงอุทัย ข, 2540, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์. 
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เท่านั้น ศาสตราจารย์ Herbert L. Packer แห่งมหาลัยแสตนฟอร์ด เสนอหลักเกณฑ์ในการก าหนด
โทษอาญาซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไว้ดังนี้48 

 (1)  คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าการกระท านั้นคุกคามหรือเป็นอันตรายร้ายแรง  
ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยมีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของบุคคลและสังคม เช่น การฆ่าผู้อ่ืน การข่มขืน การใช้ก าลังการประทุษร้าย การชิงทรัพย์ 
เป็นต้น 

 (2)  การลงโทษทางอาญาต้องท าให้กระท าผิดนั้น ๆ ลดน้อยลง 
 (3)  การลงโทษอาญาต้องไม่ท าให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมต้องลดน้อยลง 
 (4)  หากเป็นความผิดอาญาแล้ว จะสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจับกุมผู้กระท าความผิดเป็น
ส าคัญ 

 (5)  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีประสิทธิภาพในการพิสูจน์ความผิดและ
ลงโทษผู้กระท าความผิด โดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่การด าเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตทั้ง  
ด้านคุณภาพและปริมาณ  

 (6)  ไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าการลงโทษทางอาญา 
แนวคิดในการก าหนดโทษและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่าง

กันตามแต่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยสากล
ความผิดต่าง ๆ ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประเทศใดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ได้แก่ 

Mala In Se และ Mala Prohibita โดยความผิดทั้งสองประเภทมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
ประการแรก Mala In Se คือ การกระท าที่เป็นความผิดในตัวของมันเอง ไม่ว่าจะกระท า

ลงในสถานที่ใด ยุคสมัยใด เวลาใด และโดยผู้กระท าผู้ใดก็ตาม โดยที่ในเบื้องต้นเมื่อมนุษย์มาอยู่
รวมกันเป็นสังคมและค่อย ๆ พัฒนากฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ศาสนา
ศีลธรรม จารีตประเพณี จนกระทั่ง ปรากฏอยู่ในรูปแบบของกฎหมาย ดังนั้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้
จึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเหมือนกันอยู่ พึงสังเกตได้ว่า ความผิดประเภทที่เป็นMala In Se มักจะเป็น
การกระท าที่เป็นข้อห้ามในทางศาสนา หรือทางศีลธรรมหรือเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติในทางจารีต
ประเพณีอยู่ด้วย เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ หรือหมิ่นประมาท เป็นต้น และ
ในบางกรณีอาจน าเอาข้อห้ามในทางจารีตประเพณีมาก าหนดเป็นบทบัญญัติอันเป็นเงื่อนไขในการ
ที่ผู้กระท าจะต้องรับโทษสูงขึ้น เช่น กรณีบุตรฆ่าบิดาหรือมารดา หรืออาจน ามาเป็นเหตุบรรเทาโทษ 
                                                           

 48  จาก ทฤษฎีอาชญาวิทยา (น. 12-15), โดย ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 2554, นนทบุรีฯ: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 
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เช่น กรณีบุตรที่ให้ที่พักพิงแก่บิดามารดาที่เป็นผู้กระท าความผิดและหลบหนีการจับกุม  กฎหมาย
ก าหนดให้ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ 

ประการที่สอง Mala Prohibita คือ การกระท าที่กฎหมายก าหนดให้เป็นความผิด ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ กล่าวคือ การกระท าหนึ่งอาจเป็นความผิดในประเทศหนึ่ง
หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่อาจไม่เป็นความผิดในอีกประเทศหรือในระยะเวลาอ่ืน เช่น ในช่วงวลา
หนึ่งศาลฎีกาของไทยเคยมีค าพิพากษาว่าการท าที่เรียกว่าการ “ฮั้วประมูล”เป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา ต่อมามีค าพิพากษาศาลฎีกาในอีกสมัยหนึ่งกลับหลักเดิม ว่าการกระท าดังกล่าวเป็น
วิถีทางที่พึงกระท าได้ในทางการค้าพาณิชย์  ดังนั้นจึงไม่ผิดกฎหมายและในปัจจุบันศาลฎีกาก็ได้
กลับไปใช้หลักเดิมแต่แรกเร่ิมที่ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด โดยลักษณะของ Mala Probihita 
จะตรงกันข้ามกับ Mala In Se ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ความผิดที่เป็น Mala Probihita มักจะเป็น
ความผิดที่ไม่ผิดต่อกฎเกณฑ์อื่นของสังคมรวมทั้งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

แต่รัฐก าหนดเอาว่าเป็นความผิดอาญาเพื่อประโยชน์ของรัฐเอง เช่น รัฐออกกฎหมาย
ก าหนดราคาสูงสุดที่บุคคลจะขายทรัพย์ของเขาได้ เป็นต้น และเอาโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ขายของเกิน
ราคาสูงสุดที่รัฐก าหนดไว้นั้น ซึ่งการขายของนี้ความจริงไม่ผิดศีลธรรม หรือมีข้อห้ามทางศาสนา
หรือจารีตประเพณีเลย นอกจากนี้ ยังมีความผิดในลักษณะนี้อีกมากมาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์  ความผิดประเภทนี้ที่ไม่ใช่ความผิดชั่ว  ร้ายในตัวของมันเองอย่าง Mala In Se แต่เป็น
ความผิดเพราะกฎหมายห้าม ซึ่งเรียกกันว่าเป็น “ความผิดในทางเทคนิค” หรือ Technical Offence 
ทั้งนี้ ก็จะมีแนวคิดในเร่ืองของกฎหมายอาญาแบ่งลักษณะของการกระท าความผิดไว้  3 ประเภทคือ 
ความผิดโดยการกระท า ความผิดโดยการงดเว้นการกระท า ความผิดโดยการละเว้นการกระท า ซึ่ง
ในแต่ละประเทศจะมีวิธีลงโทษอาญาที่แตกต่างกันตามหลักกฎหมาย ประเทศทางตะวันออกกลาง
ยังมีโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ เฆ่ียนโบย ตัดอวัยวะบางส่วน เช่น นิ้ว แขน ขา เป็นต้น การ
ขว้างก้อนหินใส่นักโทษจนตาย การเดินประจานความผิด บางประเทศในเอเชียยังมีโทษเฆี่ยนตี 
โบย จ าคุก ประหารชีวิต กักขัง วิธีลงโทษมาจากความเชื่อในท้องถิ่นหรือศาสนาของแต่ละประเทศ 

ส าหรับประเทศไทยนั้นประมวลกฎหมายอาญาก าหนดการลงโทษทางอาญาแก่จ าเลย
ไว้ชัดเจนว่ามี 5 แบบ เท่านั้น คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน การสั่งลงโทษ
รูปแบบอื่นเป็นสิ่งที่กระท าไม่ได้ ผู้กระท านอกกฎหมายจักถูกลงโทษหนัก การเฆี่ยนโบย ตัดอวัยวะ
ของร่างกาย เคยเป็นการลงโทษในไทยเมื่ออดีตกาล ความเจริญของบ้านเมืองและความรู้ของ
ประชาชนมีเพิ่มขึ้น จึงเกิดการพัฒนาวิธีลงโทษให้เป็นสากล โดยเฉพาะการประหารชีวิตนั้น
เมื่อก่อนไทยจะใช้วิธีตัดคอ ยิงเป้า ตามล าดับ ปัจจุบันนี้เลือกวิธีฉีดยาพิษแก่นักโทษดังที่ใช้กัน 
ทั่วโลก นอกจากนั้นยังก าหนดวิธีประหารชีวิตให้ชัดเจนในกฎหมายอาญาเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐ
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บิดเบือนหรือกระท าตามอ าเภอใจด้วย หลายปีที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้เลิกโทษประหารชีวิตด้วย
ความหวั่นเกรงการท างานด้านคดีที่ไม่ยุติธรรมและความผิดพลาดที่อาจฆ่าคนบริสุทธิ์ได้ แต่แนวคิด
เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตที่มีส่วนยับยั้งหรือลดการกระท าผิดในสังคมได้ยังเหนียวแน่นอยู่ แม้แต่
ในสหรัฐอเมริกาหรือบางประเทศในยุโรปซึ่งเข้มงวดกับสิทธิมนุษยชนอย่างมากยังไม่อาจเลิกโทษ
ประหารชีวิตได้ สิงคโปร์ มาเลเซีย หรือประเทศตะวันออกกลางยังมีโทษเฆี่ยนโบย ตัดอวัยวะของ
ร่างกายเป็นเร่ืองเหลือเชื่อส าหรับโลกยุคไซเบอร์ที่ยังมีการลงโทษแบบนี้อยู่แทนที่จะใช้โทษจ าคุก
หรือกักขัง นักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายยังไม่อาจเปลี่ยนแนวคิดการลงโทษแบบนี้ได้  ทุกคนต้องไม่
ลืมว่าผู้กระท าความผิดต้องรับการลงโทษทางอาญาซึ่งเป็นการลดสิทธิด้านมนุษยชนของเขาลงด้วย
การจ าคุก กักขัง ปรับ หรือโทษประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งจุดประสงค์คือความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
การสั่งสอน การชดใช้ต่อผู้ เสียหายหรือครอบครัวของผู้สูญเสียโดยรัฐควบคุมไว้  มิฉะนั้น 
สัญชาตญาณของมนุษย์ในการตอบโต้ที่รุนแรงจะสร้างความวุ่นวายแก่สังคมโดยรวมอย่างมาก  
ดังค ากล่าวที่ว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน รัฐจ าต้องเข้าไปเป็นตัวกลางในการลงโทษผู้กระท าผิดแทน
ผู้เสียหายตามกติกาของสังคม โทษอาญาจะใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดที่ผ่านกระบวนพิจารณา
ทางศาลแล้ว หากไม่ต้องการรับโทษทั้งห้าเช่น โทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน 
คนไทยต้องรู้และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด สิ่งที่ต้องจดจ าไว้คือ กฎหมายสันนิษฐานว่าทุกคนรู้
กฎหมายทุกฉบับแล้ว แต่ความเป็นจริงทุกคนไม่รู้กฎหมายสักฉบับ คนไทยจึงต้องปรับตัวให้รอบรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากขึ้น มิฉะนั้น อาจต้องรับโทษอาญาอย่างไม่เต็มใจ ส่งผล
ให้มีการน าทฤษฎีต่างที่สามารถน ามาปรับใช้ในการลงโทษผู้กระท าความผิดตัวอย่าง49 เช่น 

2.7.1  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนแก่ผู้กระท าความผิด50  
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) ทฤษฎีนี้ เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากระบบการเมืองการปกครอง ศาสนา และระบบสังคมในสมัยอดีตที่ผู้มีอ านาจปกครอง 
จะใช้วิธีการลงโทษเพื่อการตอบแทนผู้กระท าผิดให้ได้รับโทษ ในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟัน มีการ
ใช้วิธีการที่รุนแรง ทั้งการประหารชีวิต การลงทัณฑ์ทรมานด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สาสมกับ
ความผิดที่ผู้นั้นได้กระท าลงไป และเพื่อให้ผู้กระท าผิดสารภาพและเพื่อท าให้รู้สานึกถึงความผิดใน
การกระท าของตนทฤษฎีนี้มีแนวคิดในการลงโทษว่าผู้กระท าผิดมีเจตจ านงเสรี (Free Will) ในการ

                                                           
49  จาก ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษปรับ (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต) (น. 9-10), โดย รัตน์นริศ 

พิมพ์ลับ, 2553, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
50  จาก “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: หลักการและแนวคิด ใน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ทางเลือกใหม่ส าหรับกระบวนการยุติธรรมไทย,” โดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2545 (กันยายน), วารสารส านักงาน
กองทุน สนับสนุนการ. น. 25-30.  
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ที่จะคิด ตัดสินใจ และกระท าการด้วยตนเอง ประกอบกับมนุษย์มีความมีความสามารถในการใช้
เหตุผล เมื่อตัดสินใจท าสิ่งใดลงไปจึงต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของตนอย่างเต็มที่ เมื่อกระท าผิด
จึงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและสมควรได้รับการลงโทษซึ่งมีเหตุผลดังนี้51 

1)  เป็นการถูกต้องที่จะต้องได้รับโทษ น่าต าหน ิ
2)  เขาได้กระท าผิด 
3)  ลงโทษเขาดั่งเช่นที่เขาได้กระท าต่อผู้เสียหาย 
4)  โทษต้องก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่เขาพอ ๆ กับที่เขาสร้างความทุกข์ทรมานแก่

ผู้เสียหาย 
5)  มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผิดของเขากับความทุกข์ทรมานของโทษที่เขา

ต้องได้รับซึ่งในการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน ไม่ต้องสนใจต่ออนาคตของผู้ที่ถูกลงโทษ หรือ
สังคม มองแต่เพียงว่าพฤติกรรมในอดีตเขาเป็นอย่างไร ไม่มองถึงความร้ายแรงของการกระท า 
หากแต่ผู้กระท าทุกคนต้องได้รับโทษ  

2.7.2  ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์สูงสุด 
มองการลงโทษต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านลดอาชญากรรม และส่งเสริมให้คน

เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง การลงโทษต้องกระท าอย่างรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคกัน มีความ
รุนแรงตามที่กฎหมายก าหนดให้ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรม เช่น การป้องกันถาวร โดยการประหาร
ชีวิต, ป้องกันชั่วคราวโดยการจ าคุก ขัง ไว้ในสถานที่ที่เป็นเรือนจ า ตามระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวจะไม่มีวิธีการปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าผิด เน้นการท าให้ขาดอิสรภาพเท่านั้นและก็เพื่อยับยั้ง
อาชญากรรม แนวคิดของการลงโทษตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ ได้มีการพัฒนาเร่ือยมาถึงปัจจุบัน 
การลงโทษที่ดีตามแนวคิดนี้ ต้องประกอบด้วยหลักการดังนี้ 

1)  การลงโทษผู้กระท าความผิด มิได้มุ่งถึงการลงโทษสิ่งผิดที่ผู้นั้นกระท ามาแล้วใน
อดีตแต่เป็นการลงโทษเพื่อป้องกันการที่ผู้นั้น หรือบุคคลอ่ืนในสังคมจะกระท าความผิดขึ้นมาใหม่ 

2)  กล่าวอีกนัยหนึ่ง การลงโทษการกระท าที่เป็นความผิด จะมีความชอบธรรม ถ้าได้
กระท าเพื่อเป็นการป้องกันการกระท าผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3)  วิธีการลงโทษอันจะมีผลเป็นการป้องกันนี้ คือ การลงโทษเพื่อเตือนให้ผู้กระท าผิด 
และผู้อ่ืนตระหนักถึงผลการฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้น ผู้บัญญัติกฎหมายจึงต้องค านึงถึงผลของวิธีการ
ลงโทษผู้กระท าผิดว่า จะต้องสามารถป้องกันการกระท าผิดอันมีลักษณะทั่วไปด้วย มิใช่แต่เพียงการ
ที่ยับยั้งผู้กระท าผิดเท่านั้น 

                                                           

 51  แหล่งเดิม.  
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4)  การลงโทษผู้กระท าผิดจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เขาควรจะได้รับจากรัฐ
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับการเยียวยารักษา การที่เขามีการกระท าอัน
เป็นการต่อต้านสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขได้กับคนส่วนใหญ่ของสังคม 

5)  ความชอบธรรมของระบบการลงโทษจึงมิใช่การลงโทษที่รุนแรงดังเช่นในอดีต แต่
เป็นวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรม 

หากเปรียบเทียบทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์กับทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทน จะพบว่ามีหลักเกณฑ์แตกต่างกัน คือ ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์มองว่า การ
ลงโทษควรจะมองไปในอนาคต มากกว่ามองย้อนหลังไปในอดีต ส่วนทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทน จะมองแต่เฉพาะในอดีตเท่านั้น ในส่วนจุดมุ่งหมายการลงโทษ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ทดแทน เห็นว่า โทษที่จะลงต้องเหมาะสม และได้สัดส่วนกับความผิด ในขณะที่ทฤษฎีการลงโทษ
แบบอรรถประโยชน์ มีหลักเกณฑ์ว่า จะต้องลงโทษเพื่อป้องกันสังคม และจ านวนโทษต้องมาก
พอที่จะป้องกันสังคมได้ แต่ปริมาณโทษต้องไม่มากเกินไปกว่าที่จ าเป็นในการบรรลุผลในการ
ป้องกันด้วย โดยจะก าหนดโทษให้สูงตามความพอใจไม่ได้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมไม่มาก หรือ
น้อยเกินไป 

ทั้งนี้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ถือว่า การลงโทษก่อให้เกิดผลดีอันเกิดจากการลงโทษ
เพราะท าให้อาชญากรรมลดลงอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ประการ คือ  

ประการแรก การลงโทษจะมีผลยับยั้ง (Deterrence) มิให้การกระท าผิดอาญาโดยจะมี
ผลเป็นการยับยั้งทั้งแก่ตัวผู้กระท าผิด และแก่บุคคลทั่วไป  

ประการที่สอง การลงโทษจะมีผลเป็นการแก้ไข  (Reformative Effect) และฟื้นฟู 
(Rehabilitative Effect) ผู้กระท าผิดโดยท าให้ผู้กระท าผิดเปลี่ยนทัศนคติ และค่านิยมที่จะเชื่อฟัง 
และไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

ประการที่สาม การลงโทษจะมีผลเป็นการตัดโอกาสมิให้ผู้นั้นกระท าผิดขึ้นอีก 
(Incapacitive Effect) โดยการลงโทษจ าคุกเป็นการแยกผู้กระท าผิดออกไปจากสังคมผู้กระท าผิดจึง
ไม่มีโอกาสก่ออาชญากรรมขึ้นอีกในสังคม 

2.7.3  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟูผู้กระท าความผิด 
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory) มีแนวคิดว่า การลงโทษควร

มีเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ให้กลับตัวเป็นคนดี เพื่อไม่ให้ผู้กระทาผิดกลับมากระท าผิดซ้ าอีก
รวมทั้งพยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ การ
อบรม การฝึกอาชีพ ให้เพียงพอที่เขาจะใช้ในการดาเนินชีวิตได้ รวมทั้งการพยายามช่วยให้ผู้กระท า
ผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการที่ได้รับการลงโทษไปแล้ว การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดโดยมีการ
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ระบุถึงวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้กระท าตามกฎหมาย ที่เจ้าหน้าที่ทางด้านการแก้ไขฟื้นฟูจะต้องให้
ความรู้และให้ความช่วยเหลือในการบ าบัดผู้กระท าผิดเพิ่มขึ้น ส าหรับหลักการลงโทษตามทฤษฎี
การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ประกอบด้วย (1) หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าผิดต้องประสบกับสิ่งที่ท าลาย
คุณลักษณะประจ าตัวของเขาโดยให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้น (2) การลงโทษต้อง
เหมาะสมกับการกระท าผิดเป็นรายบุคคล (3) เมื่อผู้กระท าได้แก้ไขดีดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ 
และให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างที่มีการคุมขังตัวอย่าง เช่น  

1)  การลงโทษต้องเหมาะสมกับบุคคล 
2)  เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการกระท าผิด 
3)  เน้นการแก้ไขที่สาเหตุ 
4)  แก้ไขถูกต้องผู้กระท าจะไม่กลับมากระท าความผิดอีกอันส่งผลแก่ตัวผู้กระท า

ความผิดนั้นเอง 
5)  เน้นแก้ไขผู้กระท ากลับเป็นคนดี 

2.7.4  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม (Social Protection Theory)  
ปัจจุบันนักอาชญาวิทยาของส านักป้องกันสังคมให้ความสนใจในสิ่งส าคัญ  คือ 

บุคลิกภาพของผู้กระท าผิด กฎหมายอาญา และการควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อท าให้สังคมดีขึ้นและ
เพื่อป้องกันอาชญากรรม ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ได้พัฒนาเป็นแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการลงโทษ
เพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ 

1)  ควรจะมีการมองวิธีด าเนินการกับผู้กระท าความผิดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งคุ้มครอง
สังคมจากอาชญากรรมมากกว่าการลงโทษผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล 

2)  การลงโทษผู้กระท าผิด ไม่อาจใช้หลักกฎหมายเพียงอย่างเดียวได้  จ าเป็นจะต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล และสถานการณ์ของอาชญากรรม เพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาร่วมกันด้วย 

กล่าวโดยสรุป52 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันสังคมมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อ
คุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย โดยวิธีแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคมเพื่อตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท าผิดได้
กระท าผิดขึ้นอีก ส าหรับการลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคมนั้น มีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท าผิด และอบรมบ่มนิสัย มากกว่าการลงโทษ โดยเน้นการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม ส่วนการลงโทษจะเน้นให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล  เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้เป็นคนดี  โดยบัญญัติหลักเกณฑ์ในการป้องกันควบคุม และ 
                                                           

 52  จาก ความผิดกับความเหมาะสมของโทษทางอาญา และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 15), โดย ประชา กระมล, 2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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การปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าผิดไว้ในกฎหมายอาญาด้วย เช่น หลักเกณฑ์การน าวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยมาใช้กับผู้กระท าผิด เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคมจึงเป็น
มาตรการเสริมที่ส าคัญ อันจะน ามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงผู้กระท าผิดที่กลับตัวเป็นคนดียาก ซึ่ง
มาตรการเสริมดังกล่าว อาจน ามาใช้ในกรณีที่กฎหมายก าหนดอัตราโทษไว้น้อยไปไม่เพียงพอต่อ
การปรับปรุงแก้ไขผู้กระท าผิดบางประเภท จึงต้องน ามาตรการเสริมมาผนวกใช้ด้วย เช่น การน า
วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้กับผู้กระท าความผิดซ้ า เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม ควรให้การศึกษา การนันทนาการ  
การหางาน และการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง การสร้างสังคมที่เป็นธรรมยังยอมรับในหลักการให้
ความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์แก่ผู้ใหญ่ และประเด็นที่กระทาผิด ดังนั้น จึงเกิดการปฏิรูปการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดขึ้นเป็นคร้ังที่  2 โดยทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์  ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) เสนอว่าอาชญากรรมไม่ใช่การกระท าโดยเจตนาฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคมเสมอไป แต่
อาจเป็นปฏิกิริยาสนองตอบโดยไร้ส านึกต่อปัญหาส่วนบุคคล ผู้กระท าความผิดอาจเป็นคนเจ็บป่วย
มากกว่าจะเป็นคนชั่วร้าย การฝ่าฝืนกฎหมายน่าจะเป็นการเจ็บป่วยมากกว่าการเจตนากระท า
ความผิดอย่างแท้จริง 

แนวคิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่เชื่อว่าอาชญากรรมมิใช่เป็นการกระท าโดยเจตนา การปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าผิด ควรเน้นที่การแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษและต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว การที่เน้นที่การแก้ไขฟื้นฟูก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 ประการ 
คือ ศาลมีคาพิพากษาไม่แน่นอนตายตัว และการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่จะ
ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดนั้นเอง 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา 

เครื่องส าอาง ผ่านวิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีของไทยและต่างประเทศ 
 

ในบทที่  3 จะเป็นการศึกษาการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา 
เคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของไทยและต่างประเทศ ดังจะได้พิจารณาโดยล าดับดังนี ้
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา เครื่องส าอาง 
ผ่านวิทยุชุมชนและ เคเบิ้ลทีวีของไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม 
มี 3 ฉบับคือ (1) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553 (2) พระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 และ (3) พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยที่ พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้มีหน่วยงานเดียวท าหน้าที่ก ากับดูแลทั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ คือ กสทช.53 

ปัจจุบันนี้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจของหน่วยงานก ากับดูแล ที่มีความส าคัญ 
เป็นอย่างยิ่งในตลาดของบริการสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนและมีการแข่งขันไม่เต็มที่  เช่น  
ตลาดโทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน์ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกแบบโดย
ค านึงถึงการหลอมรวม (Convergence) หรือการบรรจบกันของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม 
ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

                                                           
53  จาก การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม (รายงานผลการวิจัย) (น. 1-5), โดย สมเกียรต ิตั้งกิจวานิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และเทียน
สว่าง ธรรมวณิช, 2554, กรุงเทพฯ: สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
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(กสทช.) มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันทาง
โทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า กสทช.มีการจัดโครงสร้างองค์กรภายในขึ้นมาเพื่อ
ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในยุคของการหลอมรวมสื่ออย่างไร เช่น การแยกหรือรวมหน่วยงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กับหน่วยงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม การมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดในการรับเร่ือง
ร้องเรียนจากผู้บริโภคและระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการ เป็นต้น 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวีอยู่ภายใต้บังคับว่า
ด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่  และกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งในแต่ละส่วนเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ การบริหารสถานี การป้องกันการผูกขาด และรายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งมีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมก ากับ และดูแล                   
การประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวีด้วย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาในข้อกฎหมายที่พระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวได้บัญญัตไิว้ 

3.1.1  นโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีการด าเนินกิจการธุรกิจ
เคเบิ้ลทีวี 

จะถูกควบคุมและก ากับดูแลโดยภาครัฐ54  ในเร่ืองการการด าเนินกิจการธุรกิจเคเบิ้ลทีวี
จะถูกควบคุมและก ากับดูแลโดยภาครัฐในเร่ืองหลัก ๆ ได้แก่ 

1)  การควบคุมเนื้อหารายการ (Content) กล่าวคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเน้นให้
กิจการ เคเบิ้ลทีวี ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งต้องให้บริการในแง่ของการให้
ความรู้และการศึกษาต่อประชาชนเป็นส าคัญ เห็นได้จากนโยบายการพัฒนาสื่อสารมวลชน ที่จะ
ควบคู่กันไปกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ก าหนดนโยบายไว้ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
                                                           

54  ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบรับสัญญาณโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก (เคเบิล
ทีว)ี ศึกษากรณีการใช้อุปกรณ์การรับเลียนแบบ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 37-43). เล่มเดิม. 
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และโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพลังงานไฟฟ้า การคมนาคม การสื่อสารและโทรคมนาคม  
อันเป็นการส่งเสริมการด า เนินงานด้านสื่อสารมวลชนโดยทางอ้อม และมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของ
ประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารมวลชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง
ในด้านบทบาทของสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาจิตใจ 

การสนับสนุนสิทธิเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนและประชาชน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมด้านการ จัดการสื่อสารมวลชนของประชาชนและองค์กรทางสังคมนอกจากนี้ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ก็ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาสื่อสารมวลชนไว้  โดยมุ่งพัฒนา
บุคคลและสังคมควบคู่กันไป เพื่อให้สัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
การให้ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ และเน้นการใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาได้
ด้วยตนเอง และจะส่งเสริมและสนับสนุนสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้อันเป็น
ประโยชน์แก่การด ารงชีพ และการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาและ
องค์การสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยขยายบริการการศึกษาให้มีทางเลือกที่
หลากหลายและพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ที่ เป็น
กฎหมายแม่บทของประเทศ ได้มุ่งเน้นสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารต่าง ๆ55 สิทธิในการ
ทราบข้อมูลข่าวสารและค าชี้แจงจากรัฐบาล56 สิทธิในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยชอบด้วย
กฎหมาย57 รวมทั้งได้ก าหนดให้คลื่นความถี่ของวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และวิทยุ
โทรคมนาคมเป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนา
สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมไว้ด้วย58 และในอนาคต ปรากฏตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 ที่เห็นชอบ “ร่างแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542 – 2551)” ซึ่งตามแผนพัฒนา
ดังกล่าว ได้ส ารวจข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ ไว้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับ
เป็นสมาชิก ในแง่ของเนื้อหารายการเป็นหลักเช่นกัน โดยมีสาระส าคัญคอื 

                                                           
55 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 37.  
56 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 58 และ 59.  
57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 39 และ 41.  
58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 40 และ 78.  
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 (1)  สถานการณ์ปัจจุบันของโครงสร้างสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ดังนี้ ประเภทที่ 1 สาธารณะรับได้โดยตรง คือ ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมรายการได้โดยตรง 
ได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9,NBT และTPBS และประเภทที่ 2 คือ เคเบิ้ลทีวีที่มีการ
ให้บริการอยู่โดยประมาณ 3 วิธี คือ การใช้คลื่นวิทยุระบบเอ็มเอ็มดีเอส (MMDS) การให้บริการโดย
ผ่านดาวเทียมระบบดีทีเอช (DTH) หรือ (DSTV) และการให้บริการทางสายน าสัญญาณหรือสายใย
แก้วน าแสง (CATV)  

 (2)  สภาพปัญหาด้านคุณภาพของสื่อวิทยุโทรทัศน์ คือ การน าเสนอเนื้อหาสาระของ
สื่อส่วนใหญ่ยังออกมาในรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารและมุ่งเน้นความบันเทิงเป็นหลัก  เนื่องจาก
การผลิตรายการมุ่งผลทางธุรกิจและขึ้นอยู่กับกลไกตลาดเป็นส าคัญ 

 (3)  สถานการณ์ปัจจุบันของผู้รับและผู้ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์  พบว่า โอกาสและการ
เข้าถึงสื่อด้านวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนยังมีความเหลื่อมล้ าต่างกัน ทั้งจากฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความแตกต่างทางพื้นที่ ซึ่งบางภูมิภาคห่างไกลและคลื่นโทรทัศน์เข้าไปไม่ถึง 

 (4)  สภาพปัญหาของผู้รับและผู้ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ คือ ประชาชนส่วนมากยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการกลั่นกรองและวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
ส่งผลต่อความเชื่อ พฤติกรรม และประโยชน์ในการพัฒนาความคิดและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
นอกจากนี้ข้อมูลจากการประชาพิจารณ์เพื่อปฏิรูปวิทยุโทรทัศน์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุว่า 
ประชาชนต้องการสิทธิและการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  การก าหนดนโยบาย และการ
ตรวจสอบการท างานของสื่อรวมทั้ง หลักประกันว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการมีส่วน
ก าหนดเน้ือหาสาระตามความต้องการเฉพาะของกลุ่มคนหรือท้องถิ่นในปัจจุบันนี้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งก็ได้บัญญัติหลักกฎหมายเร่ืองดังกล่าวไว้
ในแนวทางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งในเร่ืองเกี่ยวกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 นี้ จะได้กล่าวถึงในล าดับต่อ ๆ ไป 

2)  การควบคุมการแข่งขันทางการค้า  (Anti-Trust) กล่าวคือ เมื่อมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ต้องด าเนินการภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว อันรวมถึง
กิจการให้บริการเคเบิ้ลทีวี ด้วย ที่จะต้องไม่กระท าการอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจ ากัดการแข่งขัน 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรี และป้องกันมิให้เกิดการกระท า 
อันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ และเนื่องจากระบบตลาดของประเทศไทยมีขนาดเล็ก โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) และตลาดผู้ขายน้อยราย 
(Oligopoly) จึงจ าเป็นต้องมีการขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้น กฎหมายจึงพยายามมุ่งเน้นไม่ให้มีอุปสรรค
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ต่อการขยายตัวของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจส่วนรวม จึงใช้หลัก
ควบคุมพฤติกรรม (Conduct Control) เฉกเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่มีขนาดตลาดเล็ก 
และประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ นอกจากนี้การพิจารณาของการป้องกันหรือห้ามกระท า
ความผิดนั้น บางส่วนเป็นกฎข้อห้ามเสร็จเด็ดขาด (Per-se Rule) และบางส่วนจะต้องใช้หลักเหตุผล 
(Rule of Reason) เพื่อให้กฎหมายใช้บังคับได้อย่างถูกต้องซึ่งสาเหตุหลักที่อาจท าให้ผู้ประกอบการ
เคเบิ้ลทีวีจ าต้องรวมธุรกิจกัน (เช่น ในอดีตUTV รวมธุรกิจกับ  IBC กลายเป็น UBC) คือ  
เพื่อลดภาวะ การขาดทุนอย่างรุนแรงของผู้ประกอบการด้วยเหตุของสภาวะความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจและความผันแปรของค่าเงินบาท รวมทั้งเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองกับเจ้าของรายการหรือผู้ให้
ลิขสิทธิ์รายการ ต่างประเทศ เป็นผลให้สามารถจัดหารายการต่าง ๆ โดยเฉพาะจากต่างประเทศมา
เผยแพร่แก่สมาชิกได้มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น และเป็นผลให้ต้นทุนทางด้านรายการจาก
ต่างประเทศลดน้อยลง เพราะผู้ประกอบการไม่ต้องแย่งกันจัดหาลิขสิทธิ์รายการดังเดิม ท าให้เกิดผล
ดีทางอ้อมแก่ประเทศไทยในการประหยัดหรือลดการไหลออกของเงินตราไปต่างประเทศได้  และ
เพื่อลดต้นทุนการด าเนินการ โดยเฉพาะต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เช่น ค่าลิขสิทธิ์รายการ 

3)  การควบคุมการโฆษณา (Advertisement) กล่าวคือ รัฐมีนโยบายในการควบคุมมิให้
กิจการ เคเบิ้ลทีวีด าเนินการรับท าโฆษณา ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ในเอกสารส าคัญ 2 ฉบับ ยกตัวอย่างเช่น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) เช่นออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 มีข้อความว่า “ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตที่กระท า โดยการท าให้คลื่นแฮรต
เซียนผ่านไปทางสายหรือสื่อตัวน าไฟฟ้าตามมาตรา 5 วรรค 3 จะท าการโฆษณาหรือบริการธุรกิจ
มิได้” ซึ่งจากกฎกระทรวงฉบับนี้ จะเห็นได้ว่า มุ่งควบคุมเฉพาะกิจการ เคเบิ้ลทีวี ที่ใช้สายในการน า
สัญญาณเท่านั้นส่วนที่ใช้วิธีแพร่ไปในบรรยากาศ (โทรทัศน์สาธารณะหรือฟรีทีวีนั่นเอง) ไม่ได้ถูก
ควบคุมแต่อย่างใดและตามสัญญาร่วมด า เนินกิจการให้บริการ เคเบิ้ลทีวี  ระหว่าง อ.ส.ม.ท.  
กับ บริษัทเอกชน ได้ก าหนดข้อห้ามเร่ืองการรับท าโฆษณาไว้ ดังนี้ “บริษัทจะต้องด าเนินการหา
รายได้ โดยเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกตามเงื่อนไขของสัญญานี้  ห้ามมิให้บริษัทรับท าการ
โฆษณาในรายการที่ให้บริการตามสัญญานี้”59 ค าว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมายความรวมถึง กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

ในเร่ืองการห้ามโฆษณานี้ยังมีบางความคิดเห็นกล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทย  
ไม่อนุญาตให้มีการแพร่ภาพโฆษณาหรือบริการธุรกิจในเคเบิ้ ลทีวี แต่อนุญาตให้เฉพาะฟรีทีวี
                                                           

59  ค าว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หมายความรวมถึง กระท าการ 
ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า.  
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เท่านั้น อีกทั้ง ผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิ้ลทีวี ที่ได้รับสัมปทานจาก อ.ส.ม.ท. ก็ยังห้ามไม่ให้มีการ
แพร่ภาพโฆษณาในเชิง พาณิชย์ด้วย แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในยุคสมัยนี้มีต้นทุน
ในการประกอบธุรกิจสูงขึ้นมาก เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่าง ๆ มากมาย เช่น ค่าลิขสิทธิ์รายการ
ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับนโยบายของประเทศไทยกับประเทศ
อ่ืนในภูมิภาคนี้ที่นโยบายว่าด้วยการ โฆษณาในเคเบิ้ลทีวีเปิดกว้างกว่าของประเทศไทย ซึ่งนโยบาย
การอนุญาตให้มีโฆษณาในเคเบิ้ลทีวีของ ประเทศเหล่านั้นเปิดกว้างกว่าการอนุญาตให้มีโฆษณาใน
ฟรีทีวีเสียอีก เนื่องจากเหตุผลที่ว่าการโฆษณา ในฟรีทีวีสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกครัวเรือนที่มี
โทรทัศน์ ขณะที่ในเคเบิ้ลทีวีสมาชิกสามารถยกเลิกบริการ ได้ตามต้องการ จากแนวนโยบายที่
เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณา มิให้เคเบิ้ลทีวีรับท าการโฆษณา และจากความคิดเห็นในแง่มุมต่าง 
ๆ ในเร่ืองนี ้ผู้เขียนจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาดังกล่าวนี้ในบทต่อ ๆ  

3.1.2  ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์  เพื่ อ

ประชาสัมพันธ์  งานของรัฐเป็นหน้าที่หลักของกรมประชาสัมพันธ์  บทบาทหน้าที่ของสื่อ
วิทยุกระจายเสียงในอดีตผู้ที่เป็นเจ้าของสื่อจะมีเฉพาะหน่วยงานของทางราชการ  เท่านั้น ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  พ.ศ. 2498 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 มีผลท าให้มีผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มากขึ้น คือ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
และความหมายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เปลี่ยนไปจาก เดิม ดังต่อไปนี ้

3.1.2.1  ความหมายวิทยุชุมชนตามกฎหมายไทย 
วิทยุชุมชน มาจากค า 2 ค า ค าแรกคือ ค าว่า วิทยุ หรือ วิทยุกระจาย เสียงในที่นี้หมายถึง 

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส่งข่าวสารหรือรายการ และค าที่สองค าว่า ชุมชน60  
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิ จการ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 461 จ าแนกชุมชน
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1)  ชุมชนจ าแนกตามพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ กล่าวคือ กลุ่มประชาชนที่มี พื้นที่อาศัยใน
แหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมือง หรือในชนบท 

                                                           
60  จาก หลักการของวิทยุชุมชน (น. 1-2), โดย วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ข, 2553. 
61  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.  
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2)  ชุมชนจ าแนกตามความสนใจ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ 
ซึ่งชุมชนทั้ง 2 ลักษณะต้องมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันท า
กิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและ
การแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวม 2 ค าเข้าหากันแล้ว ประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
ชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ระบุว่า62 

“วิทยุกระจายเสียงชุมชน” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ
ที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นที่รับบริการส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและด าเนินการ
โดยชุมชนเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ปราศจากการครอบง าและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ 
โดยมิชอบกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองทุกระดับหรือเอกชนที่มุ่งหาก าไรในเชิงพาณิชย์63 

ทั้งนี้ ปรัชญาของวิทยุชุมชนยึดตามความเป็นสื่อมวลชนตามแนวคิดประชาธิปไตย  
วิทยุชุมชน จึงมีความหมายว่า สื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ
วิทยุชุมชนโดยชุมชน คนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อชุมชน การด าเนินการของ 
วิทยุชุมชนมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นต้น  

3.1.2.2  ความหมายของเคเบิ้ลทีวีของต่างประเทศ 
ค าว่า “CABLE TV”64 จากเอกสารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ และดูแล

ธุรกิจ  เคเบิ้ลทีวี  คือ Federal Communication Commission (FCC.) จ ากัดความว่า  “เคเบิ้ ลทีวี 
(CABLE TV)”65 เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียง (Video&Audio) เพื่อให้แพร่ภาพออกไปยังผู้รับ
ทางคู่สาย (Coaxial Cable) หรือสายใยแก้วน าแสง (Optic Fiber) การน าเสนอรายการโดยปราศจาก
สายดาวเทียม หรือวิธีการอ่ืน ๆ ไม่จัดเป็นเคเบิ้ลทีวี ซึ่งเคเบิ้ลทีวีเป็นบริการส่งวิดีโอให้บริการโดย
ผู้ประกอบการเคเบิ้ลให้กับสมาชิกผ่านทางคู่สายหรือใยแก้วน าแสง โดยการเขียนโปรแกรมที่ 
                                                           

62  ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 เมษายน 2554 เล่ม 128 
ตอนพิเศษ 41 ง. 

63  จาก ส่ือเพื่อชุมชน: การประมวลองค์ความรู้ (น. 2-5), โดย กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2543, 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

64  Cable TV. ย่อมาจาก. Community Antenna Television.  
65  พนา ทองมีอาคม. (2554, 3 พฤษภาคม). อนาคตเคเบิ้ลทีวีอยู่ที่ประโยชน์ที่ให้แก่ชุมชน. สืบค้นเมื่อ  

15 เมษายน 2556, จาก http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~tpana/Futurecomunitycble.doc. 
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ไม่ต้องส่งมอบให้สายผ่านดาวเทียมหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ ภายใต้ค านิยามของ
คณะกรรมาธิการทั้งนี้ตามค าจ ากัดความนี้ “เคเบิ้ลทีวีเป็นบริการส่งสัญญาณภาพจากผู้ประกอบการ
เคเบิ้ลไปยังสมาชิกโดยผ่านคู่สายหรือสายใยแก้วน าแสง เป็นการส่งโปรแกรมภาพโดยไม่ส่งผ่าน
ไปยังระบบดาวเทียมหรือระบบอื่น ที่ไม่ใช่เคเบิ้ลทีวี และอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมาธิการ” 
(Cable television is a video delivery service provided by a cable operator to subscribers via a 
coaxial cable or fiber optics. Programming delivered without a wire via satellite or other facilities 
is not “cable television” under the Commission’s definitions.)  

ในบางความหมาย เคเบิ้ลทีวี เป็นระบบการให้บริการสัญญาณทีวี  ที่ เกิดจากการ
รวบรวมรายการต่าง ๆ เช่น รายการภาพยนต์ เพลง สารคดี และข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ 
เคเบิ้ลทีวีของทางบริษัทจะท าการรวบรวมสัญญาณเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วส่งต่อไปยังเครือข่าย
เน็ทเวิร์คที่จะส่งสัญญาณออกไปทางสายไปยังบ้านสมาชิกโดยมุ่งเน้นค าจ ากัดความไปที่การ
บอกรับเป็นสมาชิก กล่าวคือ เคเบิ้ลทีวี (Cable TV) เป็นโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกที่ใช้สื่อตัวน า
ไฟฟ้าดาวเทียมและคลื่นไมโครเวฟ ไม่ได้เผยแพร่สัญญาณไปยังสาธารณชน แต่ส่งไปให้เฉพาะ 
ผู้เป็นสมาชิกรับรายการเท่า ในขณะที่บางความหมายได้แปลตรงตามตัวว่า เคเบิ้ลทีวี คือ โทรทัศน์
ตามสายหรือบริการ โทรทัศน์ทางสาย (Cable Television) หมายถึง ระบบการส่งสัญญาณภาพและ
เสียงหรือรายการโทรทัศน์ จากสถานีผลิตรายการส่งผ่านสายเคเบิ้ลไปยังเคร่ืองรับผู้ชมทางบ้าน 
หรือไปยังพื้นที่ที่ไม่สามารถรับสัญญาณ โทรทัศน์ปกติได้ชัดเจน โดยการบอกรับเป็นสมาชิกและ
เสียค่าธรรมเนียมบริการ66 

ค าว่า “Cable TV” เป็นค าที่มีความหมายและใช้แทนกันได้กับค าว่า “Community 
Antenna TV.” ซึ่ งใช้ เขียนย่อว่า  “CATV” ซึ่ง เกิดมีค ร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี  
พ.ศ. 2493 วิธีการคือในชุมชนที่ไม่อาจรับฟรีทีวีได้ชัดเจน มีผู้ด าเนินการตั้งเสาอากาศขึ้นสูง ๆ  
ให้รับสัญญาณได้ดี แล้วน าสัญญาณโทรทัศน์ที่รับได้ มาขยายให้มีก าลังแรงขึ้น จากนั้นส่งสัญญาณ
นี้ไปตามบ้านสมาชิกโดยอาศัยสายเคเบิ้ลโลหะ โดยที่ CATV ใช้เสาอากาศสูง ๆ คุณภาพดีเพียงชุด
เดียว เพื่อให้ชุมชนทั้งชุมชนใช้ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของค าว่า “Community Antenna TV” และโดยที่ 
CATV ใช้เคเบิ้ลในการกระจายสัญญาณไปสู่บ้านเรือน จึงเป็นที่มา ของค าว่า “CABLE TV” ในการ
ใช้บริการรับสัญญาณนี้ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกและเสียค่าบริการด้วย67  

                                                           
66  จาก สรุปสาระจากการบรรยายให้ความรู้เรื่องเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม (น. 1), โดย วิชิต เอื้ออารีวรกุล, 

2555, กรุงเทพฯ. 
67  หนังสือวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2538 (น. 259-260). เล่มเดิม. 
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แต่ในส่วนของกฎหมายไทยไม่ได้ให้ความหมายเคเบิ้ลทีวี ไว้โดยตรงและเพียงแต่
สามารถเทียบเคียงได้กับ มาตรา 4 กล่าวคือ “กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเคร่ืองรับที่สามารถ
รับชมและฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย ระบบแสง 
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอ่ืน
ท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์” 

“กิจการโทรคมนาคม” หมายความว่า “กิจการซึ่งให้บริการการส่ง การแพร่ หรือการรับ
เคร่ืองหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจ
ความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่  ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน 
ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือ
กิจการอ่ืนที่ กสทช.ก าหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที่เป็นกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม” 

ทั้งนี้เป็นการอธิบายความหมายวิทยุชุมชนให้มีความใกล้เคียงมากที่สุดรวมทั้งก าหนด
ขอบเขตการด าเนินงานขององค์กรและการก ากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว  ให้ควบคุมกับ
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.1.2.3 การโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 252268 มาตรา 3 ให้ค านิยามค าว่า “โฆษณา”

หมายความถึง กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์
ในทางทางการค้า โดยมีสื่อโฆษณาที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย อย่างไรก็ตาม หากยึดถือ 
หลักเกณฑ์ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร  
พ.ศ. 2551 

ก็จะเห็นว่ามีสาระความรู้ที่ผู้บริโภคควรศึกษา เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิและการช่วยกัน
เฝ้าระวังการโฆษณาอาหารที่หลอกลวงหรือผิดกฎหมาย ซึ่งมีค าอธิบายความหมายที่น่าสนใจ เช่น 
ค าว่า “การโฆษณา หมายความรวมถึงการกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า หลักการปฏิบัติโฆษณาอาหารที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอ
อนุญาตผลิต หรือน าเข้า นั้นสามารถโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ ของอาหาร เฉพาะที่ได้รับ
อนุญาตในฉลาก โดยต้องไม่เป็นความเท็จหรือเกินความจริง  และไม่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
                                                           

68  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.  
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ในสาระส าคัญของอาหาร และให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หากมีการโฆษณากล่าวอ้าง
สรรพคุณทางสุขภาพนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในฉลาก ต้องน าผลการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์
อาหาร บทความรู้ หรือข้อมูลทางวิชาการ มาประกอบการขออนุญาตโฆษณาอาหาร ซึ่งต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และตีพิมพ์ 
ในวารสารทางการแพทย์หรือทางวิชาการที่เชื่อถือได้  โดยจะต้องแนบเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์
ฉบับเต็มมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายค าว่า “โฆษณา” หมายถึงเผยแพร่ข้อความออกไปยัง
สาธารณชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ เช่น โฆษณาสินค้า69 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการ
บริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 เมษายน 
2554 ซึ่งก าหนดว่าด้วยเงื่อนไข “โฆษณา” หมายความว่า การด าเนินการโดยวิธีใด ๆ ซึ่งมีเจตนาให้
ผู้ฟังเกิดความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ๆ “การหารายได้” หมายความว่า การรับการ
สนับสนุนการประกอบกิจการจากแหล่งใด ๆ โดยวิธีการใด ๆ ซึ่งมิใช่การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่มีลักษณะครอบง าการประกอบกิจการหรือเป็นการโฆษณาหรือมีบทบัญญัติกฎหมายห้ามไว้” 

จากความหมายดังกล่าว การโฆษณาจึงมีลักษณะส าคัญอยู่ 5 ประเด็น คือ 
1)  การโฆษณาเป็นรูปแบบของการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ า บริการ หรือ

ความคิดต่าง ๆ โดยพยายามให้ข้อมูลว่าสินค้าหรือบริการของตนมีคุณภาพดีอย่างไร สร้างความ
สะดวกสบายแก่ชีวิตอย่างไร ซื้อไปแล้วคุ้มค่าแค่ไหน เป็นต้น ทั้งยังมีการเสนอแนวความคิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่นการโฆษณารณรงค์เมาไม่ขับ การรณรงค์ต่อต้านบุหร่ี การบริจาค
โลหิต รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

2)  การโฆษณาจะต้องเสนอข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่าง  ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ท าให้กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้รู้จักสินค้าหรือบริการในเวลาที่
รวดเร็ว 

3)  การโฆษณามีลักษณะของการจูงใจโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริง แต่การที่ 
ผู้โฆษณาจะบอกความจริงทั้งหมดนั้นคงเป็นไปไม่ได้  เพราะสินค้าหรือบริการนั้นมักจะมีข้อดี
ข้อเสียอยู่ในตัว การโฆษณา จึงบอกแต่ส่วนที่ดีของสินค้าไว้เท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “สิ่งที่อยู่ใน
โฆษณาเป็นความจริงทั้งหมด แต่ความจริงทั้งหมดไม่ได้อยู่ในโฆษณา” 

                                                           
69  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  
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4)  การโฆษณาต้องระบุผู้โฆษณาอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล องค์กร ชื่อสินค้า 
หรือชื่อบริษัท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้แหล่งที่มาของการโฆษณาว่าเป็นสินค้ายี่ห้อใด ของบริษัทใด 

5)  ผู้โฆษณาจะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่สื่อมวลชน ผู้โฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อพื้นที่หรือเวลาจากสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อความการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย70 

3.1.3  หลักการขออนุญาตประกอบธุรกิจวิทยุชุมชนและ เคเบิ้ลทีวี 
การขออนุญาตจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  ต้องเป็นไปตามมาตรา41มีหลักว่า 

“ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติซึ่งการยื่นค าขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด เว้นแต่การประกอบกิจการทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
เช่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือ
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง 
จัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่เป็น
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบ
กิจการทางธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง  และกิจการ
โทรทัศน ์ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ 
กสทช. ประกาศก าหนด” 

ทั้งนี้ต้องประกอบพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551  

ประการแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้71 

1)  เป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอ่ืน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
พื้นที่ให้บริการ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ 
สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือเป็น “กลุ่มคน” ในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่ง
รวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (มาตรา 12)  

                                                           
70  การควบคุม ก ากับ และดูแล ธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย:  ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 16). เล่มเดิม. 
71  คู่มือ การกรอกแบบค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ  กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 (น. 9).  
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2)  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
3)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศ

ฉบับนี้มาแล้วยังไม่ครบสามปี  
4)  บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย  
5)  ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา 14 “ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 (2) และ (3) และ

มาตรา 12 นอกจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

  (1)  บุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 
  (2)  ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่  

เคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน  ซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ยังไม่ครบก าหนดสามปี”  

มาตรา 15 “ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 13 นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 8 และตามมาตรา 14 แล้วต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

(2)  เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอ านาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับ
หรือตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น” 

ต้องไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็น
กรรมการหรือบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอ่ืน ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศ
ฉบับนี้ยังไม่ครบก าหนดสามปี  

ประการที่สอง มาตรฐานทางเทคนิคของกิจการบริการชุมชนที่มาขอรับใบอนุญาต
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด  

ประการที่สาม วิธีการขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแบบค าขอ  
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐาน พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าวจ านวนสองชุด หรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  ณ ส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น 
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3.1.4  มาตรการก ากับดูแลสินค้าอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง 
ประเภทของสินค้าที่โฆษณาสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี โดยทั่วไปผู้ประกอบการใน

การผลิตและจ าหน่ายย่อมสามารถที่จะโฆษณาสินค้าใด ๆ ของตนได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมก ากับในการโฆษณาผ่านสื่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด 

1)  มาตรการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง 
ส าหรับสินค้าที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง ทางส านักงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคมีการเข้าร่วมตรวจสอบกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
(1)  การควบคุมก ากับโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ72 
 ก.  การโฆษณา สรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพเพื่อ

ประโยชน์ทางการค้า ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ วารสาร แผ่นพับ หรือด้วยวิธีขายตรง ผ่านสื่อเผยแพร่
ต่าง ๆ อาทิ คู่มือสินค้า เอกสารประกอบการขาย อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แม้แต่การขายตรงโดยใช้บุคคล
พูดปากต่อปาก ถ้าเผยแพร่เฉพาะท้องถิ่นหรือจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาต ได้ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้น  ๆ แต่หากเผยแพร่ทั่วประเทศจ าเป็นต้องขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ 

 ข.  ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เนื่องจากข้อมูลที่ระบุให้แสดงบนฉลาก
ล้วน เป็นข้อมูลซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ นอกจากต้อง ตรวจสอบข้อมูลโฆษณาให้แน่ชัดแล้ว ผู้บริโภคควร
ต้องตรวจสอบข้อความบนฉลากให้มีการแสดงสาระส าคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดด้วย 
โดยฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพนั้น ต้องแสดงข้อความภาษาไทย ได้แก่ ชื่ออาหาร  
เลขสารบบอาหารในเคร่ืองหมาย  อย. ชื่อและที่ตั้ งของผู้ผลิต  ผู้แบ่งบรรจุ  หรือผู้น า เข้ า  
(ในผลิตภัณฑ์น าเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตด้วย) ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบส าคัญ วันเดือนปีที่
ผลิต และ วันเดือนปีที่หมดอายุ โดยมีค าว่า “ผลิต” และ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” ก ากับ
ไว้ด้วย ค าแนะน าในการเก็บรักษา ในกรณีที่มีการเจือสี แต่งกลิ่นรส ใช้วัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแต่งรส
อาหาร หรือ วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล ต้องระบุบนฉลากด้วย  

ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนและ
การโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร มาตราที่ 40 มาตราที่ 41 และมาตราที่ 42 ดังนี ้

                                                           
72  จาก “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเสริมสุขภาพ,” โดย ระพีพรรณ ฉลองสุข, 2544-2545(21-22), 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, น. 160-191.  
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มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอัน
เป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

มาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะ
โฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 

มาตรา 42 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ผู้อนุญาตมีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการ
โฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 (2) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า
หรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการ
โฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์  คุณภาพหรือสรรพคุณ
ตามที่โฆษณา เปน็ต้น 

(2)  การควบคุมก ากับโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา  
โดยทั่วไปผู้ประกอบการในการผลิตและจ าหน่ายย่อมสามารถที่จะโฆษณาสินค้าใด ๆ 

ของตนได้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมก ากับในการโฆษณาผ่านสื่อ  
ทั้งนี้  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งนี้  ยา เป็นวัตถุที่ รับรองไว้ในต ารายาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือ
ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง
ส าเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท าหน้าที่ใด ๆ 
ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ จึงมีการควบคุมการโฆษณายาตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
หมวด 11 ว่าด้วยการโฆษณาได้แก่ 

มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง 

ก.  ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 
ข.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด  
มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดง

ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 
มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล 
มาตรา 90 ทวิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับ

การโฆษณาขายยาที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีได้ เป็นต้น 
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(3)  การควบคุมก ากับโฆษณาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
ทั้งนี้ในเร่ืองการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันการโฆษณาสินค้าและบริการ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากหลงเชื่อและได้รับความเสียหาย ทั้งนี้การ
ควบคุมการโฆษณาเคร่ืองส าอาง โดยต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 กล่าวคือมาตรา 3 “โฆษณา” หมายความถึงกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชน
เห็นหรือ ทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าซึ่งการโฆษณา เคร่ืองส าอางโดยต้องบังคับโดย
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 37 ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การโฆษณาเคร่ืองส าอาง  ทั้งนี้เพราะกฎหมาย
ดังกล่าวมุ่งให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนที่บริโภคโดยอนุโลมเมื่อพิจารณากฎหมายที่
มีอยู่ในปัจจุบันพบว่า กฎหมายยังมีความล้าสมัย บทบัญญัติไม่ได้ระบุว่า ห้ามโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
ผ่านวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีหรือ อินเตอร์เน็ตโดยตรง แต่มีบทลงโทษที่ต่ า อีกทั้งการพิสูจน์ยืนยันว่า
ได้รับความเสียหายเป็นภาระของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคไม่มีศักยภาพจะด าเนินการได้ เฝ้าระวังการ
โฆษณาและออกอากาศในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างเต็มที่ และเชื่อ
ว่าสามารถดูแลได้ในระดับหนึ่ งโดยเฉพาะระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ ลทีวีนอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการสื่อทีวีหลายรายยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวทางการโฆษณา โดยมักพบกลวิธีในการ
โฆษณาที่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค มีการสร้างข้อความที่ไม่ผิดชัดเจนแต่คนฟังเข้าใจ  ดังนั้น 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาเคร่ืองส าอาง ที่เอาเปรียบผู้บริโภค 
ต้องพิจารณาประวัติของการกระท าผิดที่ เกี่ ยวกับโฆษณาส าหรับขอรับใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบการใหม่ ตรวจสอบการโฆษณาในเคเบิ้ลทีวีอย่างจริงจัง ทบทวนการให้ใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายการโฆษณาเคร่ืองส าอาง เกินจริง จะเห็นว่าพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 37 กฎหมายจึงให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณาเกินจริงที่เข้าถึงได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพ73 มาบังคับใช้โดยให้ถือว่าอ านาจหน้าที่ของ 

                                                           
73  มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 
สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

 (1)  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
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คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ” เป็นต้น 

2)  มาตรการควบคุมเงื่อนไขการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง 
มาตรการควบคุมเงื่อนไขของโฆษณาทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีที่มักอวดอ้าง

สรรพคุณเกินจริงก็ยังไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา  
เคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียมได้รับความนิยมมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้บริโภค จึงน่า
วิตกกังวลว่า ผู้บริโภคจ านวนมากอาจหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหาย ปัญหาการโฆษณาที่
ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) 
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณามีการพิจารณาแนวทางควบคุมการโฆษณาที่เข้าข่ายเอา
เปรียบผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการโฆษณาสินค้าและบริการ ผ่านวิทยุ
ชุมชนและเคเบิ้ลทีวี อาทิ อาหารเสริมสุขภาพและเคร่ืองส าอาง เนื่องจากมีผู้เข้ามาร้องเรียนว่า 
เน้ือหาการโฆษณาสินค้านั้นมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง  

ในเบื้องต้นมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาของโฆษณา หากพบว่าอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริงอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา ส่วนที่ 1 
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา  
                                                                                                                                                                      

 (2)  ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการไม่ว่าจะกระท า
โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม  

 (3)  ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิด  กฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

 (4)  ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ ประชาชน 
 (5)  ข้อความอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไป

สามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1) 
 มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็น อันตรายแก่ผู้บริโภค

และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าส่ังดังต่อไปนี้ 

 (1)  ก าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค า เตือน เกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ทั้งนี้ โดย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะ
ก าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันส าหรับการโฆษณาที่ใช้ส่ือ โฆษณาต่างกันก็ได้  

 (2)  จ ากัดการใช้ส่ือโฆษณาส าหรับสินค้านั้น 
 (3)  ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น 
 ความใน (2) และ (3) ให้น ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วย การโฆษณาเห็นว่าการ

ใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติด้วย ฯลฯ. 
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มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็น
ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่ง
มอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 

ข้อความดังต่อไปนี้  ถือว่าเป็นข้อความที่ เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ 
เป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(1)  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(2)  ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 

(3)  ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(4)  ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
(5)  ข้อความอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็น

ความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)  
มาตรา 23 การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 24 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา 30 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับ
วิธีใช้หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณาจะก าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันส าหรับการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้ 

(2)  จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับสินค้านั้น 
(3)  ห้ามการโฆษณาสินค้านั้น 
ความใน (2) และ (3) ให้น ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาเห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม  ศีลธรรม หรือ
วัฒนธรรมของชาติด้วย 
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มาตรา 25 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใด
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ ยวกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือ
บริการน้ันต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดได้  

มาตรา 26 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณา
โดยทางสื่อโฆษณาใด สมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมาย
เพื่อการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณานั้นต้องมีถ้อยค าชี้แจงก ากับให้ประชาชนทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 
22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(2)  ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(3)  ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(4)  ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด 
ในการออกค าสั่งตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้กระท า
การโฆษณา  

มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใด
ที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ 

ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระท าการโฆษณา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือควร
ได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ 

มาตรา 29 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
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พิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้นก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้ เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการ
ตัดอ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุ  
อันสมควร 

การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรค
หนึง่ มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญา 

 (1)  มาตรการควบคุมเงื่อนไขการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 
ความหมาย  ผลิตภัณฑ์อาหารเส ริมสุขภาพจัด เป็นอาหารประเภทหนึ่ งตาม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 252274 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจาก
การรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง 
เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่ส าหรับ
ผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ 
น้ ามันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ ามันอีฟนิ่งพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโต
ซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม์คิวเท็น แคปซูล 
ฯลฯ  

1.  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพ 
 ก. โดยทั่วไปแม้พบว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับ

ผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษา หรือบรรเทาโรคใด ๆ ตลอดจน 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการท างานภายในร่างกาย หรือ ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ร่างกายได้  

                                                           
74  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
 (1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ  

แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี  
 (2)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 

และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส.  
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 ข.  ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจ าหน่าย
แตกต่างจากการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งต้องมีกระบวนการพิจารณาเร่ืองประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดก่อนว่าสามารถรักษา หรือ บ าบัด บรรเทาโรคได้จริง ถึงจะ
อนุญาตให้จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้ ดังนั้นจึงห้ามมิให้โฆษณาเผยแพร่ในเชิงก่อให้เกิดความ
เขา้ใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถรักษาหรือบรรเทาโรคใด ๆ เพราะการโฆษณาเช่นนั้นเป็น
การกล่าวอ้างสรรพคุณทางยา 

 ค.  ต้องไม่โฆษณาโดยท าให้เข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น 
เพียงอย่างเดียวจะท าให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้  แต่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องบริโภคอาหาร
หลักให้ครบส่วน รวมทั้งการออกก าลังกายและการพักผ่อนที่เหมาะสมด้วย  

 ง.  ไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างหรือรับรองคุณภาพคุณประโยชน์โดยบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงานใด ๆ  

 จ.  การโฆษณาโดยการแจกแจงคุณประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิดที่เป็น 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น สามารถกระท าได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์
ตามที่กล่าวอ้างจริง  

 ฉ.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดมีการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ หรือ
กระท าการโฆษณาโดยกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย  ต้องแสดงข้อมูล
โภชนาการบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคทราบด้วย  

 ช. ต้องไม่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารส าหรับควบคุมน้ าหนักหรือ
สามารถใช้ลดน้ าหนักได้  

 ซ. การที่ ผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารได้ รับอนุญาตให้จ าหน่ ายจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แสดงว่าส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองเฉพาะ
สรรพคุณตามที่ขออนุญาต ซึ่งก าหนดให้ระบุบนฉลาก ผู้บริโภคจึงควรศึกษารายละเอียด บนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง ไม่ควรเชื่อจากการกล่าวอ้างของผู้ขาย  

 ฌ. การพบเอกสารวิชาการ บทความ หรือคอลัมน์สุขภาพ เอ่ยถึงสารเคมีหรือ 
วัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติที่มีการกล่าวถึงการช่วยรักษาโรค หรือ ช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการ
ท างานภายในร่างกาย ตลอดจนช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย เช่น กล่าวว่าช่วยรักษา
โรคมะเร็ง เบาหวาน ช่วยลดน้ าหนัก ลดไขมันส่วนเกิน หรือ ลดร้ิวรอยปัญหาจุดด่างด าฝ้ากระบน
ใบหน้า ฯลฯ อาจท าให้ผู้ บริโภคหรือผู้จ าหน่ายเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเองจนก่อให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน หรือความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสาร นั้นสามารถรักษา บรรเทาโรค หรือ
เปลี่ยนแปลงร่างกายตนเองได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องเนื่องจาก ปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ใน
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นยังมีปริมาณไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกันบ าบัด รักษาโรค หรือ
เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ตลอดจนโครงสร้างร่างกายได้75 

ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาต้องมี เงื่อนไขตาม พระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 ในหมวด 5 การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร เช่น มาตรา 31 ผู้รับอนุญาต
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผู้ใดจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องน าอาหารนั้นมา
ขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารต่อผู้อนุญาตเสียก่อน และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
อาหารแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าได้ 

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 32 เมื่อได้มีประกาศตามมาตรา 6 (1) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 14 ซึ่งผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะอยู่ก่อนวันที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด งดผลิตอาหารจนกว่าจะได้รับใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา 31 เว้นแต่ผู้อนุญาตจะได้สั่งให้ท าการผลิตต่อไปได้เป็นการ
ชั่วคราว ภายในก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  

มาตรา 33 เมื่อได้มีประกาศตามมาตรา 6 (1) แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 15 ซึ่งน า
หรือสั่งอาหารควบคุมเฉพาะเข้ามาในราชอาณาจักรอยู่ก่อนวันที่ประกาศก าหนด น าอาหารนั้นมา
ขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา 31 ภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาดังกล่าวให้  

มาตรา 34 ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะต้องผลิตหรือน าเข้าซึ่ง
อาหารควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับอาหารไว้  

มาตรา 35 การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา  31 ต้องแจ้งรายการหรือ
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  ชื่ออาหาร 
(2)  ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
(3)  ขนาดบรรจ ุ
(4)  ฉลาก 
(5)  ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต 
(6)  ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการก าหนด 
(7)  รายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 

                                                           
75  จาก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง: ศึกษากรณีสินค้า ประเภทให้โทษ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 24), โดย พิรดา สุริโย, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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มาตรา 36 การแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร จะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก 
ผู้อนุญาต 

การขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร และการอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียน
ต ารับอาหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ต้องมีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารให้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ทะเบียนต ารับ
อาหารที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 39 

มาตรา 38 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร เพื่อให้อาหาร
นั้นปลอดภัยในการบริโภค หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้
แก้ไขต ารับอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควรหรือตามความจ าเป็น เพื่อให้อาหาร
นั้นปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งอาหารใดที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับอาหารไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
อาหารนั้นมีรายละเอียดไม่ตรงตามต ารับอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือเป็นอาหารปลอมตาม
มาตรา 27 หรือเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่อาจแก้ไขต ารับอาหารได้ตามมาตรา  38 
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เพิกถอนทะเบียนต ารับอาหารนั้นได้ การเพิกถอนให้กระท าโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 39  

มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอัน
เป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

มาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะ
โฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 

มาตรา 42 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ผู้อนุญาตมีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

(1)  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 

(2)  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต 
การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มี
คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา เป็นต้น 

(2)  มาตรการควบคุมเงื่อนไขการโฆษณายา 
ยา หมายถึง สารหรือวัตถุปรุงแต่งที่น ามาใช้โดยมีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ คือ บ าบัดโรค

รักษาโรคทั้งระยะสั้นและระยะยาวบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยป้องกันโรค วินิจฉัยโรค และ
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เสริมสร้างสุขภาพเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ประเภทของยาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 5 แบ่งได้
ดังนี้76 

ประเภทที่ 1  ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันหรือบ าบัดโรคสัตว์  

ประเภทที่ 2  ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบโรคศิลป์ 
แผนโบราณ การบ าบัดโรคสัตว์ที่อยู่ในต ารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนต ารายาแผนโบราณ 

ประเภทที่ 3  ยาสามัญประจ าบ้าน หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน หรือยาแผนโบราณที่
รัฐมนตรี ประกาศเป็นยาสามัญประจ าบ้าน เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ ยาต าราหลวง” ก็ได้ ยาจ าพวก
นี้ถือว่าควรจะมีไว้ประจ าบ้าน ถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กน้อยจะได้รักษาได้ทันที  

ประเภทที่ 4  ยาอันตราย หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ที่รัฐมนตรีประกาศ
เป็นยาอันตราย ยาประเภทนี้หากน ามาใช้ไม่ถูกต้อง โดยใช้ขนาดมากกว่าที่ก าหนดไว้ ก็เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้ยาได้ตามกฎหมายยาอันตรายจะต้องจ าหน่ายโดยเภสัชกร หรือผู้ที่อยู่ในความควบคุมของ
เภสัชกรท่านั้น    

ประเภทที่ 5  ยาควบคุมพิเศษ หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ การจ าหน่ายยาประเภทนี้ จะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ยาควบคุมพิเศษ

                                                           
76  พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4 หมายความว่า 
 (1)  วัตถุที่รับรองไว้ในต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
 (2)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความ

เจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 
 (3)  วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป หรือ 
 (4)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าที่ใด ๆ ของร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์ 
 วัตถุตาม (1) (2) หรือ (4) ไม่หมายความรวมถึง  
 (ก)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ 
 (ข)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช้ในการส่งเสริม

สุขภาพ เครื่องส าอาง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพ
เวชกรรม 

 (ค)  วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์ หรือการชันสูตรโรค
ซ่ึงมิได้กระท าโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย์.  
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ที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพราะยา
เหล่านี้อาจท าให้เสพติดได้ 

ประเภทที่ 6  ยาบรรจุเสร็จ หมายถึง ยาแผนปัจจุบันที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่าง ๆ ทาง 
เภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้ และมีฉลากครบถ้วนตาม พระราชบัญญัต ิ 

ประเภทที่ 7  ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสมปรุง
หรือแปรสภาพ  

ประเภทที่ 8  ยาเฉพาะที่  หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายใช้
เฉพาะที่เกี่ยวกับผิวหนัง หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ  

ประเภทที่ 9  ยาใช้ภายนอก หมายถึง ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมาย
ส าหรับใช้ภายนอก  

1)  การควบคุมการโฆษณายา 
การควบคุมการโฆษณาภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองด้านการโฆษณาแก่ผู้บริโภคสินค้า  
ทั่ว ๆ ไป โดยการก าหนดวิธีการที่น่าจะท าให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า 
รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ในระดับหนึ่งอาทิเช่น การควบคุม
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือที่จะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและการควบคุมวิธีการโฆษณา ใน
การพิจารณาองค์ประกอบในการกระท าผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้เป็นการใช้ความรับรู้ของ
วิญญูชนทั่วไปต่อรูปแบบและวิธีการโฆษณาในระดับปกติ  มิใช่การรับรู้ในระดับของผู้เชี่ยวชาญ
หรือช านาญการในเร่ืองสินค้านั้น ๆ77 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจัดเป็นกฎหมายทั่วไปในการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการทั่ว ๆ ไป แต่ในกรณีที่เป็นสินค้าและ/หรือบริการเฉพาะเช่น 
ยา อาหาร และเคร่ืองส าอาง จะมีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง อาทิ
เช่น พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง ซึ่งโดยปกติ ในการ
บังคับใช้กฎหมายทั่วไปนั้นต้องใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติเฉพาะเร่ืองนั้นมาพิจารณาปรับใช้ก่อน 
หากมีประเด็นใดที่กฎหมายเฉพาะ ไม่ครอบคลุม จึงจะน าบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไปมาบังคับใช้ 

                                                           
77  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72, 4 

พฤษภาคม 2522.  
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2)  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณายา จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติต่าง ๆ ของ
พระราชบัญญัติยา ซึ่งในปัจจุบัน มี 5 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์
ในการควบคุมก ากับ ดูแลการโฆษณายาเพื่อให้มีข้อมูลในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ที่เผยแพร่สู่ประชาชน เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม ท าให้เกิดการบริโภคที่ปลอดภัยตรง
ตามความจ าเป็นต่อสุขภาพมีเนื้อหาให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ว่าด้วย 
หมวด 11 การโฆษณา เช่น 

มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง 
(1)  ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถ

บ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้
ถ้อยค าอื่นใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน 

(2)  ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(3)  ไม่ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็นส่วนประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มี

วัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจ 
(4)  ไม่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาท าให้แท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างแรง 
(5)  ไม่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือยาคุมก าเนิด 
(6)  ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(7)  ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน 
(8)  ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการ

ของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 ความใน (5) และ (6) ไม่ใช้บังคับแก่ข้อความในฉลาก
หรือเอกสารก ากับยาและความใน (1) (4) (5) (6) (7) และ (8) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระท า
โดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 
เป็นต้น 

(3)  มาตรการควบคุมเงื่อนไขการโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
ในส่วนการร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เคร่ืองส าอาง ที่มีลักษณะ

การเอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีการโฆษณามีเงื่อนไขในผลิตภัณฑ์ ที่มีทั้งโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงใน
การให้ผลลัพธ์ทั้งสุขภาพร่างกาย ความสวยงามและลดความอ้วนผ่านวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีและทีวี
ดาวเทียม แยกเป็นผลิต ภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์  ยา ผลิตภัณฑ์และอาหาร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองส าอาง ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 เช่น กรณีเพื่อคุ้มครองอนามัยของบุคคล  
ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากล่าวคือ78 
                                                           

78  พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. 
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(1)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ ซึ่งการผลิต
เพื่อขายหรือการน าเข้าเพื่อขาย ต้องได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 16 เสียก่อน 

(2)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเคร่ืองส าอางควบคุม ซึ่งการผลิตเพื่อ
ขายหรือการน าเข้าเพื่อขาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

(3)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้าหรือขาย 
(4)  ก าหนดชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
(5)  ก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
(6)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเคร่ืองส าอางที่มีการควบคุมฉลาก 
เคร่ืองส าอางที่จะก าหนดเป็นเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ ต้องเป็นเคร่ืองส าอางที่อาจเป็น

อันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ หรือมีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
รุนแรงต่อสวัสดิภาพอนามัยของบุคคล 

ก่อนออกประกาศตามมาตรานี้  ให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตามควรแก่กรณี เว้นแต่จะเป็นเร่ืองเร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็นที่
ไม่อาจปฏิบัติได้เช่นนั้น 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษตาม
มาตรา 5 (1) เว้นแต่เลขาธิการจะรับขึ้นทะเบียนเคร่ืองส าอางนั้นแล้ว 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งร้านค้าปลอดอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่น าเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษเข้ามาเพื่อขายในร้านค้าปลอดอากร แต่ใน
การนี้รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือป้องกันการฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงบรรดากฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้ 

มาตรา 33 เคร่ืองส าอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเคร่ืองส าอาง
ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 

(1)  เคร่ืองส าอางที่มีสารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปนอยู่ด้วย 
(2)  เคร่ืองส าอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้ตามมาตรา 5 (4)  
(3)  เคร่ืองส าอางที่ผลิตหรือใช้ภาชนะบรรจุไม่ถูกสุขลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อ

ผู้ใช้ 
(4)  เคร่ืองส าอางที่มีสารอันสลายตัวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนภายหลังที่บรรจุภาชนะ

แล้ว และท าให้เกิดเป็นพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
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 มาตรา 34 เคร่ืองส าอางที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเคร่ืองส าอาง
ปลอม 

(1)  เค ร่ืองส าอางที่ใช้วัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท า เทียมขึ้นเป็นสารส าคัญของ
เคร่ืองส าอางนั้น หรือเป็นเคร่ืองส าอางที่ไม่มีสารส าคัญตามที่ได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(2)  เคร่ืองส าอางที่แสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง 
(3)  เคร่ืองส าอางที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ความจริง 
(4)  เคร่ืองส าอางซึ่งมีสารส าคัญขาด หรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือ

ตามที่แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตามที่ระบุไว้ในฉลาก  
มาตรา 35 เคร่ืองส าอางซึ่งมีสารส าคัญน้อยหรือมากกว่าที่ขึ้นทะเบียนเคร่ืองส าอางไว้ 

หรือที่ได้แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือที่ระบุไว้ในฉลาก เกินเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่ถึงขนาดดังกล่าว  ในมาตรา 34 (4) ให้ถือว่าเป็น
เคร่ืองส าอางผิดมาตรฐาน  

มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพื่อขาย หรือขายเคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภัย
ในการใช้ตามมาตรา 33 เคร่ืองส าอางปลอมตามมาตรา 34 หรือเคร่ืองส าอางผิดมาตรฐานตาม 
มาตรา 35 

มาตรา 37 ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การโฆษณาเคร่ืองส าอางโดยอนุโลม โดย
ให้ถือว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี  และให้
ถือว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ”  
เป็นต้น79 

ซึ่งในส่วนการคุ้มครองการโฆษณาที่มีเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 เช่น การโฆษณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นการใช้อ านาจทางปกครอง 
เพื่อให้อ านาจในการออกค าสั่งด าเนินการกับโฆษณาที่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ตามบทบัญญัติในมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 และ
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการ วิธีการควบคุมการโฆษณาเมื่อคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณา หรือส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนหรือตรวจพบว่า
โฆษณาใด อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522 
                                                           

79  การแทรกแซงของรัฐในทางเศรษฐกิจในขอบเขตของกฎหมายมหาชน  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 1-2). เล่มเดิม. 
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คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณา จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาเพื่อมีค าสั่งต่อไป ในการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณานั้น  
มีข้อพิจารณาดังนี้ 

1)  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการโฆษณาจะวินิจฉัยเป็นเบื้องต้นว่า การโฆษณานั้นเป็น
โฆษณาตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือไม่ ซึ่งกฎหมายได้
บัญญัติค านิยามค าว่า “โฆษณา” หมายถึง กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า80 จากค านิยามดังกล่าว ข้อความที่จะถือว่าเป็นการโฆษณาจึงต้อง
เป็นข้อความที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงสินค้าหรือ
บริการ เพื่อเชิญชวนให้สาธารณชนได้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการของตนนั่นเอง ดังนั้น การโฆษณา
จึงมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การเผยแพร่ข้อความต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

2)  เมื่อเป็นโฆษณา ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
แล้ว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยโฆษณาจะพิจารณาต่อไปว่า โฆษณาดังกล่าวเป็นโฆษณาที่ต้องห้าม
ตามกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือ เป็นโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวม ข้อความในโฆษณาที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น จะมีลักษณะดังนี้ 

  (1)  ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง บางท่านเรียกว่า โฆษณาลวง หมายถึง 
โฆษณาซึ่งแสดงข้อความแตกต่างจากความจริง และผลแห่งการแสดงเช่นนั้น ท าให้พฤติกรรมการ
บริโภคหันเหไปในทางที่ข้อความนั้นมุ่งหมาย ข้อความที่แสดงนั้นอาจเป็นเท็จหรือลวงอยู่ในตัวเอง
หรือแม้ไม่มีสิ่งแสดงว่าน่าจะเท็จ แต่ความหมายที่ผู้รับรู้ข้อความนั้นเข้าใจอาจเป็นเท็จ ก็ถือว่าเป็น
การลวงได้ 

นอกจากการใช้ข้อความที่ไม่เป็นจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การโฆษณาที่เป็นการอวดอ้าง
ความเป็นยอดในคุณภาพสรรพคุณโดยใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงระดับแห่งคุณภาพ เช่น ที่สุด ดีกว่า แห่ง
แรกแห่งเดียว หรือการโฆษณาเปรียบเทียบ หากผู้โฆษณาไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีสรรพคุณหรือ
คุณสมบัติตามข้อความโฆษณา หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าสินค้าตนดีกว่าของผู้อ่ืน ก็ถือว่าเป็นการใช้
ข้อความอันเป็นเท็จด้วย81 

                                                           
80  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 3.  
81  จาก ค าอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (น. 165 – 167), โดย สุษม ศุภนิตย์ ก, 2548, กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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  (2)  ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง 
หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม ลักษณะของข้อความที่ต้องห้าม ตามอนุมาตรา (2) หมายถึง 
ข้อความในโฆษณานั้น จะท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระส าคัญของสินค้าหรือบริการ การใช้
ข้อความโฆษณาในลักษณะเช่นนี้ ผู้โฆษณาอาจใช้วิธีอ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ไม่เป็นความจริง หรือเกินความจริง อย่างไรก็ดี ข้อความที่ต้องห้ามในลักษณะนี้  ยังไม่ถึง
ขนาดเป็นข้อความอันเป็นเท็จ หากผู้โฆษณาได้ท าการโฆษณาข้อความในลักษณะนี้  กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้โฆษณามีโอกาสพิสูจน์ว่า เป็นความจริงให้ปรากฏแก่คณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาได้ 
หากพิสูจน์ไม่ได้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจใช้อ านาจตามมาตรา 27 ในการด าเนินการกับ
ข้อความดังกล่าว 

  (3)  ข้อความที่ เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม  ให้มีการกระท าผิด
กฎหมาย หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ การวินิจฉัยว่าข้อความใด
เป็นข้อความที่ต้องห้ามตามอนุมาตรา (3) นี้ ค่อนข้างจะวินิจฉัยได้ยากในส่วนที่เป็นข้อความที่
สนับสนุนให้มีการกระท าผิดกฎหมาย อาจเห็นได้ชัดเจน เพราะอยู่ในการรู้เห็นของบุคคลทั่วไป แต่
ข้อความที่เป็นการผิดศีลธรรมหรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมนั้น คงจะต้องพิจารณาถึง
ระดับความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ว่าส่อไปในทางเป็นการท าลายศีลธรรมหรือวัฒนธรรม
หรือไม่ นอกจากนี้ ข้อความในการโฆษณาที่เป็นการแสดงถึงการขายบริการทางเพศ หรือส่อไปใน
ทางการขายบริการทางเพศ ก็เข้าข่ายต้องห้ามตามอนุมาตรานี้ด้วย 

  (4)  ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน ขณะนี้ ยังไม่ปรากฏข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเช่นนี้ 

  (5)  ข้อความอย่างอ่ืน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงที่
ก าหนดข้อความที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 22 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 รวม 3 ฉบับ คือ กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2523 
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2534 ลงวันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งก าหนดข้อความที่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ 
ข้อความโฆษณาที่รวมอยู่กับข้อความถวายพระพร ข้อความโฆษณาที่ประกาศว่า จะจัดให้มีการแถม
พกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคให้ของแถม ข้อความโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุดทางสื่อต่าง ๆ 
ข้อความโฆษณาขายที่ดิน เป็นต้น 
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3)  เมื่อปรากฏว่าข้อความที่โฆษณามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาจะอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
ออกค าสั่งทางปกครองให้ผู้ท าการโฆษณาปฏิบัติตามหรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถให้
ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์แสดงความจริงได้ หลังจากที่คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีค าสั่งเกี่ยวกับ
โฆษณานั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้ว หากผู้ได้รับค าสั่งไม่พอใจค าสั่งนั้น สามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่ ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่ง
ของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

ทั้งนี้การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้ได้รับค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  สามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นั้น  เป็นการให้มีการตรวจการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอีกคร้ังหนึ่งว่าได้ใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครองเหมาะสมตาม
ควรแก่กรณีหรือไม่ อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจนี้  เป็นการตรวจสอบโดยองค์กร 
ฝ่ายบริหารด้วยกันเองโดยไม่มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ดังเช่นระบบการตรวจสอบซึ่ง
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

3.1.5  องค์กรควบคุมก ากับดูแล 
3.1.5.1  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ

แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ตามมาตรา 9 โดยได้
บัญญัติให้การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปของคณะกรรมการประกอบด้วย 
  1.  นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 

  2.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  กรรมการ  

  3.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรรมการ  

  4.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ  

  5.  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรรมการ  

  6.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ  

  7.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ  

  8.  ปลัดกระทรวงคมนาคม  กรรมการ  

  9.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ  

  10.  ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ 

  11.  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการและเลขานุการ 
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ทั้งนี้มีอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ ในมาตรา 10 ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้82 

(1) พิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ  

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 36   
(3) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

หรือเสื่อมเสียแก่สิทธิ ของผู้บริโภคในกรณีนี้อาจระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบ
ธุรกิจด้วยก็ได้  

(4) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณาวินิจฉัยการ
อุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเ ร่ืองและ
คณะอนุกรรมการ  

(6) สอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  

(7) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมี
ผู้ร้องขอตามมาตรา 39 

(8) รับรองสมาคมตามมาตรา 40 
(9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และพิจารณาให้  ความเห็น ในเร่ืองใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย  

(10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เปน็ผู้ปฏิบัติการหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

นอกจากนั้น ทาง สคบ. ยังได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 11 แห่ง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

                                                           
82  จาก การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสถานพยาบาลสู่ชุมชน  

(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยา ประจ าปี 2554 การขับเคลื่อนระบบยา: ภารกิจร่วม กพย. 
และเครือข่าย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2554) (น. 10), โดย สุภาวดี เปล่งชัย, 2554, กรุงเทพฯ. 
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(กสทช.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
ป้องกันการโฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้บริโภคของผู้ประกอบกิจการทางโทรทัศน์แบบ
เคเบิ้ลทีวีและดาวเทียม เพราะในปัจจุบันการโฆษณาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากหลงเชื่อและได้รับความเสียหาย 

ดังนั้นปัญหาดังกล่าวได้ถูกร้องเรียนมาเป็นระยะ ดังเช่นในปี 2555 ทางมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค  16 จังหวัด ก็ได้มีการยื่นหนังสือไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง เพื่อให้ควบคุมโฆษณาที่เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
สุขภาพเผยแพร่ทางทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชน โดยระบุว่า เนื้อหาการโฆษณากว่า 
ร้อยละ 95 ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร มีการโฆษณาที่แสดงสรรพคุณเป็นยา ว่าบ าบัดบรรเทา 
รักษาหรือป้องกันโรค รวมถึงบ ารุงร่างกายได้ เป็นต้น 

3.1.5.2  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการมีฐานะการปกป้องและคุ้มครอง

สุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน
เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสม
ประโยชน ์โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองส าอาง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้
สารระเหย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

(3) เฝ้าระวังก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ 
และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวัง
ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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(5) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิ
ของตนได ้   

(6) พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ตาม มาตรา 7 “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการอาหาร” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมการแพทย์หรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการหรือผู้แทน อธิบดีกรมการค้าภายในหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน 
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเก้าคน 
ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต  น าเข้าหรือจ าหน่าย
อาหารไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ 

ให้รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้อ านวยการกอง กองควบคุมอาหารเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” 

มาตรา 8 “ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน า ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรือ 
ผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1) การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 19 
(2) การเพิกถอนทะเบียนต ารับอาหารตามมาตรา 39 
(3) การปฏิบัติการตามมาตรา 44 
(4) การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46” 
 มาตรา 9 “กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้” 
นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.นับเป็นหน่วยงานหลักใน

การให้อนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เคร่ืองมือแพทย์ รวมทั้งการอนุญาตโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
อย. ให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง มีผู้บริโภคร้องเรียนเร่ืองนี้เข้า
มาใน อย. และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก เราได้ด าเนินการทาง
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กฎหมายมาโดยตลอด แต่ อย. เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ จึงมีการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กสทช. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ) 
ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแก้ปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง
วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน ์ร่วมกันตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา เพื่อให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเต็มที่  ประกอบกับขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายในสื่อน่าจะดีขึ้นเป็นล าดับจากอ านาจหน้าที่
ที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม ขณะนี้ อย.  
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอาหารยาและเคร่ืองส าอาง เช่นกฎหมาย 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา พระราชบัญญัตอิาหาร พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง 
เป็นต้น  

3.1.5.3  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(National Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ กสทช.เห็นความส าคัญในการ
แก้ปัญหาโฆษณา ยา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย มีการ
ด าเนินการควบคุมเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามทางวิทยุกระจายเสียงที่ ผิด
กฎหมาย ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การโฆษณาขายทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ปรากฏมากมายใน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ จนมีการร้องเรียนมาที่ กสทช. เป็นระยะ ที่ผ่านมา ด้วยการก าหนดค าส าคัญ คือ 
เน้ือหาการโฆษณาวิทยุ และ ชื่อผลิตภัณฑ์จากรายงานการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ในสื่อ
เคเบิ้ลทีวีและวิทยุชุมชนของ พบเนื้อหาการโฆษณาใหญ่เป็นเนื้อหาวิทยุโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ
แตกต่างจากชื่อที่ใช้ค้นหา จากนั้นถอดความจากไฟล์เสียงเพื่อท าการวิเคราะห์ โดยจ าแนกประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ เข้าข่ายเป็น “ยา” และ “อาหาร” ด้วยการเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
อาทิ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร  
พ.ศ. 2551  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556  
เป็นการโฆษณาผิดกฎหมายเสียส่วนใหญ่83  
                                                           

83  ศินีนาฐ ศิริสุนทร. (2555, 6 กุมภาพันธ์). บทบาทใหม่ “กสทช.” คุมโฆษณายาเถื่อน. สืบค้นเมื่อ  
20 มกราคม 2557, จาก http://www.bangkokbiznews.com.html.  
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ในส่วนของเนื้อหาการโฆษณา วิทยุชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาหรืออาหารเสริม เช่น  
ยาสมุนไพรเกร็กคู ยาสตรีเด่นเจริญ ยากษัยเส้นพลังภูผา ยาบรรเทาริดสีดวงทวารตราภูหลวง ยาน้ า
สมุนไพรวัยทองยาดองมะกรูด ยาสมุนไพรเก้ายอด ยาน้ าสมุนไพรสตรีวรรณภา สมุนไพร BL99 
สมุนไพรโบโบถิ่น สมุนไพรลิลลี่ ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ยาสตรีสมุนไพรฟลอร่า ส่วนอีก  
6 ผลิตภัณฑ์ ไม่พบเลขทะเบียน อย. ได้แก่ ยาบ ารุงเลือดพลังภูผา ยามดลูกกาโน่ ยาบรรเทาริดสีดวง
ทวารหนักตรา 3 ก๊ก ยาป๊อกตรามือรับเหรียญทอง ยาสมุนไพรวี 888 ยาสตรีอนาริชโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการด าเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (อังกฤษ: National Broadcasting and Telecommunication 
Commission) หรือ กสทช. ว่าผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด ที่เป็นการโฆษณาเป็นสปอตโฆษณาที่ไม่ได้รับ
การอนุญาตโฆษณา กล่าวคือ พระราชบัญญัติยา 2510 มาตรา 88 และมาตรา 88 ทวิมาตรา 88 การ
โฆษณาขายยาโดยห้ามจะต้อง84 

(1) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถ
บ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้
ถ้อยค าอื่นใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน 

(2) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(3) ไม่ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็นส่วนประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มี

วัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจ 
(4) ไม่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาท าให้แท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างแรง 
(5) ไม่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือยาคุมก าเนิด 
(6) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(7) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน 
(8) ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการ

ของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 
ความใน (5) และ (6) ไม่ใช้บังคับแก่ข้อความในฉลากหรือเอกสารก ากับยาและความใน 

(1) (4) (5) (6) (7) และ (8) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 

                                                           
84  พระราชบัญญัติยา 2510 มาตรา 88 ทวิ “การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางส่ิงพิมพ์จะต้อง 
 (1)  ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 
 (2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด.” 
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มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง 

(1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด 
ทั้งนี้เมื่อจ าแนกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่าด้วยที่ใช้เนื้อหาโฆษณาไม่ได้รับการอนุญาต

โฆษณา ตามพระราชบัญญัติอาหาร 2522 มาตรา 41” ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ต้องน าเสียง  
ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้”  

จากการการศึกษาด้านกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ประเภทการโฆษณายา มีเนื้อหาที่อาจเข้าข่าย
การกระท าที่ต้องห้ามทางกฎหมายที่พบมากที่สุด คือ การโอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถบ าบัด บรรเทา 
รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด (พระราชบัญญัติยา 2510 
มาตรา88 (1)) “ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบ าบัด 
บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยค าอ่ืน
ใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน” 

นอกจากนั้นปัญหาการแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินจริง (พระราชบัญญัติยา 
2510 มาตรา 88 (2)) “ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง” 

นอกจากนี้ยังพบการโฆษณาที่เข้าข่ายการกระท าที่ต้องห้ามตามกฎหมายในมาตราอ่ืน ๆ 
อีกเช่น 

มาตรา 89 ห้ามมิให้ขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดงความ
ทุกข์ทรมานของผู้ป่วย  

มาตรา 88 (5) การให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือยาคุมก าเนิด พบ เนื้อหาการโฆษณา 
3 ชิ้น จาก 2 ผลิตภัณฑ์ 

มาตรา 88 (6) การแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษพบ เนื้อหาการ
โฆษณา 3 ชิ้นจาก 2 ผลิตภัณฑ์ 

มาตรา 88 (7) การรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน พบเนื้อหาการโฆษณา  
2 ชิ้น จาก 2 ผลิตภัณฑ์ 

มาตรา 88 (8) การโฆษณาว่า สามารถบ าบัดบรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการ
ของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามพระราชบัญญัติยา 2510 มาตรา 77 “ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศ
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ในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณายาว่าสามารถใช้บ าบัด  บรรเทา 
รักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการของโรคนั้นได้” (ได้แก่ โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค  
โรคเร้ือน โรคหรืออาการของโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต) ทั้งนี้การโฆษณาบางเร่ืองมี
การน าเสนอข้อความโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็น
การหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร (พระราชบัญญัติอาหาร 2522 มาตรา40) ได้แก่ 
การโฆษณาในลักษณะสรรพคุณทางยา เช่น ช่วยในการบ าบัดโรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ 
โรคเอดส์ โรคไขข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ โรคไต โรคผิวหนัง โรคตับ โรคหอบหืด โรคโลหิตจาง  
โรคความดันสูง ความดันต่ า ไขมันอุดตัน โรคไมเกรน โรคไซนัส (สมุนไพรคาวตองเทวดล)  
สุดยอดงานวิจัยระดับโลก ดื่มแล้วได้ผลเร็วตั้งแต่ขวดแรกช่วยท าลายเซลล์มะเร็ง  เซลล์เนื้องอก 
ไขมัน ความดัน เบาหวาน และช่วยขับล้างสารพิษ สารเคมีออกจากร่างกาย ผิวหน้าใสไร้ฝ้า  
(สมุนไพรเคลซีทีพลัส พลูคาวตอง)  

นอกจากนี้การโฆษณาสรรพคุณด้านความงามและสุขภาพเพศหญิง ส่วนใหญ่พบการ
โฆษณาสรรพคุณที่เน้นความงามทางสรีระ และสื่อถึงความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีขึ้นรวมทั้งในมิติการ
ใช้และการผลิตซ้ าค่านิยมทางสุขภาพ ความงาม เพศ พบว่า มักมีการใช้ภาษาหรือถ้อยค าที่แสดง
สรรพคุณที่เป็นส านวนซึ่งสะท้อนค่านิยมในเร่ืองสุขภาพและความงาม เช่น “ดูสวยใส เปล่งปลั่ง 
หน้าตามีราศีขึ้นเยอะ” “ผิวพรรณสวยงามมีน้ ามีนวล” “ท าให้หน้าใสมีเลือดฝาด” “ขับไล่เลือดเน่า
เลือดเสีย” รวมทั้งค่านิยมทางสุขภาพ ความงาม ที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น “ขาวเด้งเปล่งออร่ากว่าใคร” 
“หุ่นฟิตเฟิร์ม” “ฟิตกระชับ หุ่นเฟิร์ม” “หุ่นเซี๊ย” และยังพบว่า มีการผลิตซ้ าความคิดในมิติทางเพศ 
และ ความสัมพันธ์ของหญิง -ชาย โดยเน้นการสร้างความสนใจ  หรือ ความกังวล  เช่น  
“มั่นใจไร้กลิ่น” “ภายในกระชับดับกลิ่น” “ส าหรับคุณผู้ชายที่มีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว  
ล่มปากอ่าว” กับการชี้สู่ผลที่พึงประสงค์ เช่น “สามีรักสามีหลงไปไหนไม่รอด” “ทั้งใหญ่ ทั้งแข็งดี 
ทนนาน” “เพิ่มความเป็นชายได้ทุกสนาม” นอกจากนั้นยังมีการอ้างอิงธรรมชาติ เช่น “ผลิตจากยา
สมุนไพรต ารับดั้งเดิม” “สกัดจากธรรมชาติ” ทั้งยังพบการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ให้มีนัยยะของสรรพคุณ
ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ เช่น ยาสมุนไพรเก้ายอด ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ยาบ ารุงเลือดพลังภูผา  
ยามดลูกกาโน่ ส่วนใหญ่เนื้อหาที่ท าการศึกษา จะเน้นในเร่ือง ความงาม สุขภาพและสมรรถภาพ
ทางเพศ สุขภาพเพศหญิง เช่น ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีน้ ามีนวล (ยาสตรีเด่นเจริญ ยาสตรีฟลอร่า) 
ฟิตกระชับหุ่นเฟิร์ม” (ซันคลาร่า ยาสตรีอนาริช) หน้าอกเต่งตึง (เคน่าพลัส ออไรท์ เมอรินด้า)  
ช่วยให้ระบบภายในสะอาด มั่นใจไร้กลิ่น (ซันคลาร่า) สุขภาพเพศชาย เช่น มั่นใจกลับคืนสู่ความ
เป็นชายได้อีกครั้ง นกเขาไม่ขันจะกลับมาขันถี่ ๆ ตีปีกอีกครั้ง  
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ดังนั้น การโฆษณาทางสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
กฎหมายที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ กสทช. วางเงื่อนไขไว้โดยห้ามการใช้ถ้อยค าเพื่อการโน้มน้าวเชิญชวนในการประกอบกิจการ
วิทยุชุมชน ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติ 
อาหาร พ.ศ. 2522 หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. 2522 ฯลฯ พบว่า สาระในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองถ้อยค าและภาษา มีการก าหนดไว้อย่าง
กว้าง ซึ่งอาจเปิดช่องให้มีการตีความ ทั้งโดยผู้ก ากับดูแลการโฆษณา และโดยผู้ผลิตสื่อโฆษณา  
อีกทั้ง สาระส าคัญในกฎหมายยังไม่เท่าทันการใช้ภาษาโฆษณาของธุรกิจการค้าและการโฆษณา 
เช่น ที่ระบุว่า “แนวทางการโฆษณายาจะต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม”  
ตาม (แนวการโฆษณาขายยาต่อประชาชนทั่วไป ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545) ข้อ 4 “การพิจารณาอนุมัติข้อความ เสียง และภาพที่
ใช้ในการโฆษณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในระเบียบนี้85 

4.1  “หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป มีดังนี้ 
1)  ห้ามโฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ โดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดงความทุกข์

ทรมานของผู้ป่วยหรือโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 
2)  แนวการโฆษณาขายยาจะต้อง 

1. ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
2. ไม่ชักชวนให้ผู้บริโภคใช้ยาอย่างพร่ าเพร่ือเกินความจ าเป็น หรือท าให้เกิด

ความ เข้าใจว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้บริโภคเป็นประจ า 
3. ไม่เป็นการเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์อื่น 
4. ไม่ท าให้ผู้บ ริโภคส าคัญผิดว่า เป็นผลิตภัณฑ์ชนิด อ่ืน  เช่น อาหาร 

เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 
5. แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นการกระท าที่ ผิดกฎหมาย เช่น การขายยาใน

สถานที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตขายยา” รวมทั้ง “ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้อง
ร าท าเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย” ตามมาตรา 89 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
“ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือ
น าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ” และการห้ามมิให้วิทยุชุมชนโฆษณาเพื่อหารายได้

                                                           
85  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา  พ.ศ. 2545  

ตามความในมาตรา 88 ทวิแห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2522 ข้อ 4.  
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ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. 255186 ซึ่งเป็นข้อห้ามในการด าเนินการโฆษณาของวิทยุชุมชนที่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ตามมาตรา 10 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยใช้คลื่นความถี่  
มีสามประเภทดังนี้ 

(1)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ออกให้ส าหรับ
การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริการสาธารณะ แบ่งเป็นสามประเภท 

(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง ออกให้ส าหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้  การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริม
อาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สอง ออกให้ส าหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ออกให้ส าหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสาร 
อันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น 

(2)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบ
กิจการที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตาม
ความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ 

(3)  ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการเพื่อแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด อย่างน้อยแบ่งเป็นสามประเภท 

                                                           
86  มาตรา 21 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

บริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้.  
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(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ  ออกให้ส าหรับกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกภาคของประเทศ 

(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค ออกให้ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่การให้บริการในกลุ่มจังหวัด 

(ค) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับท้องถิ่น ออกให้ส าหรับกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีพื้นที่การให้บริการในจังหวัด 

ทั้งนี้วิทยุชุมชนเองตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาของวิทยุชุมชนได้ตามมาตรา 20 
“ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กรมประชาสัมพันธ์ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม จะหารายได้จากการโฆษณา
ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ของ
องค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการสาธารณะประเภทที่สอง ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบ
กิจการโดยไม่เน้นการแสวงหาก าไร” ดังกล่าว ซึ่งกฎหมายได้ห้ามไว้ชัดเจน เป็นต้น 

3.1.6  บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจเคเบิ้ลทีวีและวิทยุชุมชน 
3.1.6.1  ผู้ประกอบการ87 
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีมีปัญหาที่เป็นอยู่

ในขณะนี้ คือ โฆษณาเกือบทั้งหมดในสื่อเหล่านี้ผิดกฎหมายชัดเจน แต่ไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการ 
มีการกระท าความผิดซ้ าซากของผู้ประกอบการที่ถึงแม้จะโดนลงโทษตามกฎหมายแต่  ก็ยังมีการ
โฆษณาอย่างต่อเน่ืองอันน ามาซึ่งความเข้าใจผิดในการบริโภคของผู้รับสื่อที่บางคร้ังก่อให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตหรือเสียทรัพย์ทั้งเพื่อซื้อ สินค้าและรักษาตัวจากอันตรายที่เกิดจากการใช้สินค้าโดย
ได้รับข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องจากโฆษณาผิด ทั้งนี้ให้มีการน าข้อมูลการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ด าเนินกิจการฯ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการอาจเป็นผู้ให้โฆษณาสินค้าทางวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี หรือเจ้าของสถานีก็ได้ ซึ่งต้อง
                                                           

87  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มาตรา 3 บทนิยาม “ผู้ประกอบ
ธุรกิจ.”  
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บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มาตรา 3  
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อขาย
หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณา
ด้วย” ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์การ ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งก าหนดกลไกการ
ก ากับดูแลและบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนและรวด เร็ว ตลอดจนการพิจารณาออก
ค าสั่งในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

3.1.6.2  ผู้บริโภค88 
ค าว่าผู้บริโภค ยังจ ากัดตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 มาตรา 3 “ผู้บริโภค” หมายความว่า  ผู้ซื้อหรือผู้ได้ รับบริการจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือ
รับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ  
แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทน” ซึ่งก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยากที่จะระบุจ านวนออกมา เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มีอาการจากสารพิษไม่มีใครไปโรงพยาบาลและสถานีอนามัยท้องถิ่นก็ไม่สามารถ
วินิจฉัยการได้รับสารพิษจากสารก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง และการแสดงอาการในการสะสม
ของยาปราบ ศัตรูพืช ดังกล่าว นั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานหลายปี  

นอกจากนี้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อที่จะได้ด าเนินการช่วยเหลือ ผู้บริโภคได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ ตัวอย่าง ในการ
ด าเนินการในข้อที่ผ่านมาได้แก่ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืชและการส ารวจ
ทัศนคติเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ตลอกจนในการท าการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การศึกษาแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอันตรายที่อาจได้รับจากสินค้า หรือบริการผู้บริโภคควรจะได้ เรียนรู้และเข้าใจปัญหาตลอดจน
วิธีการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะได้สามารถคุ้มครองตนเองในเบื้องต้นก่อนนอกเหนือจาก
ความช่วยเหลือ จากรัฐบาลการส่งเสริมและการสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับจึง
เป็นหน้าที่ที่ส าคัญ อันหนึ่งของส านักงานอย่างไรก็ดีมีการประมาณว่าได้เกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
อย่างมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าเสียโอกาสในการประกอบกิจการงานของ
ผู้บริโภค และประชาชน อันเป็นผลโดยตรงมาจากการบริโภคอาหารเสริมยา และเคร่ืองส าอาง 
ที่โฆษณาตามวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีที่ไม่ถูกต้องนี้  

                                                           
88  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541, มาตรา 3บทนิยาม “ผู้บริโภค.” 
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3.1.7  มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเคเบิ้ล
ทีวีและวิทยุชุมชน 

แม้ปัจจุบันจะมีหน่วยงานดูแลและเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง  ทั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนภาคประชาชนต่าง ๆ แต่ยังไม่มี
ความร่วมมือที่ชัดเจน จึงต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชน ดังที่ ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 4589 ก็บัญญัติหลักกฎหมายไว้ในแนวทางเดียวกันดังนั้นเร่ืองการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการกับผู้กระท าผิดของผู้ประกอบการก็จะต้องมีการตรวจสอบให้ แน่นอนชัดเจนเสียก่อน
และมีหลักฐานเสียก่อน ว่าเป็นการกระท าผิดฝ่าฝืนจริงหรือไม่ เพราะจะอย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าว
เอาไว้แล้วว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคแห่งสิทธิเสรีภาพ หากไม่ปรากฏหลักฐานอันแน่นอนชัดเจนเพียงพอ 
แล้วมีการสั่งลงโทษ อาจมีการทักท้วงได้ว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เช่นกัน 

3.1.7.1  มาตรการลงโทษทางแพ่ง 
กรณีมีการฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หากมีการ

โฆษณาด้วยวิธีการอันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภคตามมาตรา  23 ที่ว่า “การโฆษณา
จะต้องไม่กระท าการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความร าคาญ
แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ตามที่กฎกระทรวงก าหนด” ประกอบกับ ปัจจุบันยังพบการโฆษณาในชุมชนและ
สื่อท้องถิ่นเข้าข่ายหลอกลวงจ านวนมาก เช่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักอวดอ้างสรรพคุณ
ว่าสามารถรักษาโรคแทนยาได้ มีการน าผู้ป่วยด้วยโรคร้ายมาชวนเชื่อว่าเมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นแล้วดีขึ้น อาการป่วยหายไป ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  ซึ่งเข้าเงื่อนไข
กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เช่นพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
                                                           

89  มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา 
และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 

 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิ ในครอบครัวหรือความ
เป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือ
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน  

 การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้  
 การห้ามหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือ บางส่วน 

หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงได้ตราขึ้นตามวรรคสอง ฯลฯ.  
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มาตรา 40 “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร”  

มาตรา 41 “ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะ
โฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้” 

หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น สั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่
ปรากฏในการโฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา หรือสั่งให้โฆษณาเพื่อ
แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาก าหนด โดยให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้กระท าการโฆษณา 

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าการบริโภคข้าวสาร
บรรจุถุงย่อมสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
พ.ศ. 2551 หลักการของ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 หลักการที่ส าคัญใน
ส่วนของการฟ้องคดี กระบวนการพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี ต่อไป คือ90 

1) ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภครับรอง มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ 

2) ผู้บริโภคสามารถฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นคดีผู้บริโภค โดยยื่นฟ้องด้วยวาจาหรือ
เป็นหนังสือก็ได้ และในทางกลับกันหากผู้บริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค ผู้บริโภค
สามารถยื่นค าให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ 

3) การฟ้องคดีของผู้บริโภค ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
4) เพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

และเที่ยงธรรม จึงให้เจ้าพนักงานคดีให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคตามสมควรใน
การยื่นค าฟ้อง โดยเฉพาะการตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลและภูมิล าเนาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ การตรวจหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าเป็นแก่การฟ้องคดี 

5) มีวิธีการด าเนินคดีที่รวดเร็ว จะเห็นได้จากที่ก าหนดให้ศาลนัดพิจารณาโดยเร็วและ
ออกหมายเรียกผู้ประกอบธุรกิจให้มาศาลเพื่อก าหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานใน
                                                           

90  จาก กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา (น. 15-20), โดย วิชช์ จีระแพทย์, 2523, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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วันเดียวกัน โดยให้พิจารณาติดต่อกันไม่เลื่อนคดี เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ แต่ให้
เลื่อนได้คร้ังละไม่เกิน 15 วัน และสุดท้ายก าหนดให้การพิจารณาคดีผู้บริโภคเป็นที่สุดในชั้น
อุทธรณ์ 

6) กระบวนการด าเนินคดี จะไม่เคร่งครัดมากนัก เช่น จะมุ่งเน้นให้มีการไกล่เกลี่ย 
และศาลมีอ านาจสั่งให้คู่ความท าการแก้ไขข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงได้ภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรได้  

7) ในกรณีที่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต  การออกแบบ หรือการ
ประกอบสินค้า หรือการให้บริการ ซึ่งศาลเห็นว่าอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบธุรกิจแต่เพียงฝ่าย
เดียว ก าหนดให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็นนั้นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจนั้น 

8) นอกจากนั้น ในการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในคดีนี้นั้น ศาลจะมีอ านาจ
ดังนี้91 

(1) ให้ศาลมีอ านาจพิพากษาคดีเกินค าขอของโจทก์ที่เป็นผู้บริโภคได้ หากปรากฏ
ว่าจ านวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องไม่ถูกต้องหรือวิธีการบังคับตามค าขอของโจทก์ไม่เพียงพอต่อ
การเยียวยาความเสียหาย  

(2) สงวนสิทธิในการแก้ไขค าพิพากษาในภายหลังได้ ถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับความ
เสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย ที่ยากที่ศาลจะทราบจ านวนความเสียหายที่แท้จริงในขณะ
ท าการพิพากษาคดีได้ ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

(3) มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคได้ 
เช่น ในกรณีที่ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความช ารุดบกพร่องของสินค้าและศาลเชื่อว่า
ความช ารุดบกพร่องนั้นปรากฏอยู่ในขณะส่งมอบสินค้านั้น และไม่อาจแก้ไขปัญหานั้น หรืออาจ
เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคที่น าสินค้านั้นไปใช้ได้  ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้า
ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคแทนการซ่อมแซมสินค้านั้นได้  

9)  และเมื่อศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีผู้บริโภคคดีหนึ่งแล้ว หากภายหลังมีการ
ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวกันเป็นคดีผู้บริโภคอีก โดยมีข้อเท็จจริงที่พิพาทกันเป็นอย่างเดียวกับ
ในคดีก่อนที่ศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วในคดีก่อนนั้น ศาลในคดีผู้บริโภคคดีหลังอาจมีค าสั่งให้ถือตาม
ข้อเท็จจริงในคดีก่อนนั้น โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานใด ๆ ก็ได้ 

ทั้งนี้โดยให้มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวก ง่ายและรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก 
ผู้บริโภคทั้งหลายจึงควรใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ให้สมตามเจตนารมณ์ที่ได้วางไว้แต่ต้น 

                                                           
91  แหล่งเดิม.  
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รวมทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจก็ควรให้ความส าคัญแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการน า
คดีขึ้นสู่ศาล 

3.1.7.2  มาตรการลงโทษทางอาญา92 
การก าหนดความผิดซึ่งเป็นโทษทางอาญา ได้แก่ โทษจ าคุก ปรับ และริบทรัพย์สิน 

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้แก่ มาตรา 36 “เมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยว่าสินค้าใด อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้นได้ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือ
ด าเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ และในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าสินค้าใด
อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะได้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าโดยอาจจะมีความผิดตามมาตรา 56 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใด  
ขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายเพราะสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา  36 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับถ้าผู้ประกอบ
ธุรกิจนั้นเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

นอกจากนี้การลงโทษผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเคเบิ้ลทีวีและวิทยุชุมชนกรณีขาย
สินค้าที่ ปลอมปนสารพิษอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  มาตรา 236 ผู้ใด
ปลอมปนอาหาร ยา หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนใด เพื่อบุคคลอ่ืนเสพ หรือใช้ และการปลอมปน
นั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจ าหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพ
หรือใช้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา 237 ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอ่ืนที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงใน
อาหาร หรือในน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ าใด ๆ และอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อ 
ประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสอง 
หมื่นบาท  

มาตรา 238 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืน
ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท  
                                                           

92  จาก ปัญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 28-30, 66-70), โดย สุภัทร แสงประดับ, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
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มาตรา 239 ถ้าการกระท าดังกล่าวในมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เป็นการกระท าโดย
ประมาท และใกล้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น 

การลงโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หลักเกณฑ์การลงโทษในกรณีมีการ
ฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หรือกรณีมีการฝ่าฝืนการโฆษณาตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ที่ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนหรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน าเสียงภาพ 
ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะโฆษณาได้” ประกอบกับ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 71 บัญญัติให้บุคคลผู้ที่
กระท าการฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท นอกจากนั้นพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ยังได้ก าหนดถึงอ านาจของผู้อนุญาตให้กระท าการโฆษณาในการออกค าสั่งต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้โฆษณากรณีกระท าการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

ก)  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณา ระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 

ข)  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต
การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณา อาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มี
คุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 

ทั้งนี้ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา
คุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความ
หลงเชื่อโดยไม่สมควรแต่หากจะท าการโฆษณาตามมาตรา 41 ก็ได้มีการก าหนดให้ผู้ประสงค์จะ
โฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ทาง
การค้า ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาตตรวจ
พิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตโฆษณาและการโฆษณาอาหาร เป็นไปตามเจตนารมย์ของ
กฎหมายส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทาง
การโฆษณาอาหารไว้กรณีผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยเร่ือง 
หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางการ
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โฆษณาอาหารไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะในการโฆษณาอาหาร พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6 เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม
อาหาร ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10) ก าหนดประเภทและชนิดอาหารที่
ผลิตเพื่อจ าหน่าย น าเข้าเพื่อจ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไข
และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลากโดยมีโทษ ตามมาตรา 51
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

3.1.7.3  มาตรการลงโทษทางปกครอง 
“โทษทางปกครอง” หมายถึง โทษที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองลงแก่ผู้กระท าการ

อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บริการสาธารณะสามารถด าเนินการต่อไปได้ โทษทางปกครองจึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี ้ 

1)  กฎหมายให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองที่จะมีค าสั่งลงโทษผู้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งทางปกครองอย่างชัดแจ้ง ซึ่งฝ่ายปกครองนี้นอกจาก
หมายถึงหน่วยงานของรัฐแล้ว ยังหมายรวมถึงองค์กรเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจมหาชน
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย เช่น องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น93 

2)  ฝ่ายปกครองมีอ านาจสั่งลงโทษได้เองโดยไม่ต้องฟ้องศาล 
3)  การลงโทษทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองดูแล

รับผิดชอบสามารถด าเนินการต่อไปได้94 
โทษทางปกครองมีข้อดีกว่าโทษทางอาญาหลายประการดังนี้ 
(1)  โทษทางปกครองมีกระบวนการขั้นตอนที่เรียบง่าย  รวดเร็วกว่ากระบวนการ

ลงโทษทางอาญาที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาพิพากษาคดียาวนาน อีกทั้งโทษทางปกครองยังมีผล
ใช้บังคับทันที เว้นแต่จะมีการสั่งทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง 

(2)  โทษทางปกครองมีความเหมาะสมส าหรับการปราบปรามการกระท าความผิดที่
แพร่หลายในวงกว้าง (délinquance de masse) เช่น การกระท าผิดเกี่ยวกับภาษีอากร การกระท าผิด
กฎจราจร เป็นต้น เน่ืองจากการฟ้องคดีจ านวนมากจะเป็นภาระต่อศาล ท าให้ศาลต้องใช้เวลาในการ
พิจารณาพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดล่าช้าเกินสมควร ท าให้การป้องกันและปราบปรามการกระท า
ผิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุด   

                                                           
93  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระท า

ทางปกครอง (น. 18), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2549, กรุงเทพฯ. 
94  จาก หลักกฎหมายมหาชน  (น. 15-20), โดย วิชัย สังข์ประไพ, 2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 
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(3)  โทษทางปกครองไม่ก่อผลร้ายทางสังคมแก่ผู้ถูกลงโทษ  เนื่องจากโทษทาง
ปกครองไม่มีลักษณะเป็นการประณามให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ หรือท าให้เสียประวัติ ดังที่เกิด
ขึ้นกับผู้ถูกลงโทษทางอาญา  

ทั้งนี้การลงโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  พ.ศ.  2551 ผู้ ใดกระท าการฝ่าฝืน  มาตรา  23 ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ  
ให้ด าเนินการหารายได้โดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและ  
การบริการธุรกิจ  แต่ทั้งนี้จะก าหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ได้ไม่ เกินชั่วโมงละ 
สิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนให้น า
ความในมาตรา 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับใบอนุญาตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก หรือค่าบริการ และเงื่อนไขใน
การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตได้ภายในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตาม  
วรรคสามแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อตกลงที่มี  
อยู่เดิม 

ในการประกาศหลักเกณฑ์ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้คณะกรรมการค านึงถึง
ต้นทุนในการให้บริการและการให้ความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ รับใบอนุญาต  
ประเภทต่าง ๆ และการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตกับผู้บริโภคประกอบด้วย 

ทั้งนี้การประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ด าเนินการหารายได้โดยการโฆษณาการบริการ
ธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได้ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณา
และการบริการธุรกิจ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและ
ระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณาและการบริการธุรกิจแต่ทั้งนี้จะก าหนดการโฆษณาและการบริการ
ธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีคร่ึง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้อง 
ไม่เกินชั่วโมงละสิบนาทีโดยมาตรา มาตรา 60 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด95 

(1)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 47 วรรคสอง มาตรา 48 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 
(2)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

ตามมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 34 วรรคสอง หรือมาตรา 42 วรรคหนึ่ง 
(3)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 43 

                                                           
95  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551. 
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ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 396 
ซึ่งการลงโทษทางปกครองปรากฏตามมาตรา60 (2) ก าหนดว่าหากมีการฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 23 ต้องระวาง
โทษปรับทางปกครอง ชั้น 3 ซึ่งก าหนดโทษไว้คือ โทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้าน
บาท ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด ตามมาตรา 57 (3) เป็นต้น 

มาตรา 61 ถ้าการกระท าความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่องและ
คณะกรรมการได้พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองส าหรับความผิดนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ปรับรายวันอีกในอัตราดังต่อไปนี้ นับแต่วันที่มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว ตลอดเวลาที่
ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(1)  กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 1 ให้ปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท 
(2)  กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 2 ให้ปรับวันละไม่เกินสองหมื่นบาท 
(3)  กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น 3 ให้ปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ให้คณะกรรมการด าเนินการบังคับให้มีการช าระค่าปรับรายวันทุกสิบห้าวัน 
นอกจากนี้การลงโทษทางปกครองตามมาตรา 62 ให้ส านักงานเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการกระท าความผิดที่มีโทษทางปกครองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งลงโทษทาง
ปกครอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการพิจารณาสั่งลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการต้องค านึงถึงพฤติการณ์แห่งการ
กระท าและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น แต่คณะกรรมการอาจตักเตือนผู้กระท าความผิด
โดยไม่ลงโทษปรับทางปกครองก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระท านั้นมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองชั้น 1 
(2)  มิใช่ความผิดต่อเน่ือง 
(3)  เป็นการกระท าความผิดเป็นคร้ังแรกซึ่งกระท าโดยไม่จงใจ และ 
(4)  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

                                                           
96  มาตรา 57 โทษปรับทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 
 (1)  โทษปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 (2)  โทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 
 (3)  โทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท. 
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 มาตรา 63 เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ผู้ใดแล้ว ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตผู้นั้น กระท าการหรือ 
งดเว้นกระท าการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดอย่างเดียวกันซ้ าอีกได้  

มาตรา 64 คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 31 หรือ
มาตรา 63 

(2)  ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา 37 และเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(3)  ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือหลักเกณฑ์

หรือค าสั่งที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ีอีก หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(4)  ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติน้ี 
(5)  ผู้รับใบอนุญาตต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับงานแพร่เสียง

แพร่ภาพอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
(6)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจที่เป็นบริษัทฝ่าฝืนมาตรา 15 
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด แต่ต้องไม่เกินคร้ังละ

สามสิบวัน เป็นต้น 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง 
ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของต่างประเทศ 

1)  ระบบกฎหมาย จารีตประเพณี (Common Law System)  
3.2.1  สหราชอาณาจักร 

3.2.1.1  มาตรการในการควบคุมโฆษณาอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง  
โดยหลักของการวางหลักการควบคุมโฆษณาในกฎหมายต่างประเทศมีแนวคิดและ

วิวัฒนาการมาจากปัญหาในเร่ืองของการแข่งขัน  อันไม่เป็นธรรมในทางการค้า  ด้วยเหตุนี้ 
ในประเทศต่าง ๆ จึงได้ก าหนด หลักเกณฑ์ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อควบคุมการแข่งขัน 
อันไม่เป็นธรรมในทางการค้า ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นในระบบเศรษฐกิจและเป็นการ
ป้องกันเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริโภคและสังคม  

ทั้งนี้  กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเอกสารก ากับยาและเอกสารข้อมูลยาส าหรับผู้ป่วย  
หน่วยสารสนเทศผลิตภัณฑ์ยา (Product Information Unit:PIU) เป็นส่วนหนึ่งของ Post Licensing 
Division ของ องค์การควบคุมยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Medicines and Healthcare products 
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Regulatory Agency: MHRA) ของรัฐบาลอังกฤษ รับผิดชอบในนโยบายและข้อบังคับต่าง  ๆ 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ข้อมูลการใช้ยาส าหรับแพทย์และเภสัชกรรวบรวมอยู่ใน 
ฐานข้อมูลรวม (Summary of Product Characteristics:SPC) ซึ่งเดิมเรียกว่า “Data Sheet” ส่วนข้อมูล
ส าหรับผู้ป่วยหรือผู้บริโภครวบรวมอยู่ในฉลากยา แต่หากข้อมูลที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องทราบไม่ได้ระบุ
ในฉลากยา จะมีข้อมูลในแผ่นพับที่ เป็นเอกสารเพิ่มเติม (Patient Information Leaflets:PILs) 
เพิ่มเติม โดย PIU เป็นผู้ประเมินเอกสารดังกล่าวว่าเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่  หลังจากประเมิน
และได้รับการรับรองจาก PIU แล้ว บริษัทยาจึงสามารถใช้ฉลากยาและ PILs เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์
ในบรรจุภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ PIU ยังท าหน้าที่ประเมินสื่อการสอนเสริมเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น  
เทปบันทึกภาพ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น ส าหรับผู้ป่วยในกรณีที่ได้รับยาบางชนิด ซึ่งสื่อต่าง ๆ 
เหล่านี้ต้องเป็นสื่อที่ไม่มีการโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น  

โดยมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณายา97 
การโฆษณายาสามารถน าเสนอผ่านสื่อได้หลายรูปแบบ คือ  
1)  วารสารทางการแพทย์  
2)  นิตยสาร  
3)  หนังสือพิมพ์  
4)  โทรทัศน ์ 
5)  อินเตอร์เน็ต  
6)  โปสเตอร์ตามสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอน  
โดยปกติ MHRA’s Advertising Unit ท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อโฆษณายาต่าง ๆ ทุกวัน  

มีการตรวจโฆษณาก่อนออกสู่สาธารณะ มีการติดตามสืบสวนค าร้องเรียนต่าง ๆ และค าแนะน าต่าง ๆ 
จากอุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานควบคุมอ่ืน ๆ รวมทั้งให้ค าแนะน าที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาแก่  Post Licensing Division ซึ่งการโฆษณายาถูกควบคุมโดย
กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง โดย MHRA จะท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (self-regulation)  
อย่างมีแบบแผน (Codes of Practice) ส าหรับเภสัชอุตสาหกรรม ผ่านหน่วยงานที่ท าการตรวจสอบ
โฆษณาเกี่ยวกับเร่ืองยาโดยเฉพาะ (The Medicines (Advertising and Monitoring of Advertising) 
Amendment Regulations) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 เมษายน 2542ซึ่งอนุญาตให้โฆษณายาที่อยู่ในกลุ่ม
ยาที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา (Pharmacy Sale: P) หรือ กลุ่มยาส าหรับขายตามร้านทั่วไปโดย 

                                                           
97  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Licensing of Medicines. (2012, 16 

October). Retrieved August 20 2013, from 
http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=99 
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ไม่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา (General Sale List: GSL) ไม่รวมยากลุ่มที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ 
(Prescription Only Medicine: POM) เนื่องจากเป็นกลุ่มยาที่ไม่สามารถโฆษณาไปยังผู้บริโภค
โดยตรงได้  

ทั้งนี้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาของสหราชอาณาจักรนั้นมีทั้งการควบคุมใน
ระดับ รัฐบาลและเอกชนด้วยกัน การควบคุมในระดับภาครัฐ รัฐสภาสหราชอาณาจักร ได้มีการตรา
กฎหมายกลางขึ้น เพื่อใช้ควบคุมโฆษณาคือ Trade Descriptions Act of 1968 และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1972 เป็นการคุ้มครองการให้ข่าวสารที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งถ้าได้กระท าโดย
เจตนาเพื่อให้ เกิดความเข้าใจผิดในสินค้าและบริการจะมีความผิดในทางอาญาจ าคุก ไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 400 ปอนด์98 นอกจากการควบคุมโดยภาครัฐแล้ว สหราชอาณาจักรยังมีการ
ควบคุมโฆษณาในระดับภาคเอกชนด้วยกัน โดยใช้มาตรการก ากับดูแลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วยกันที่เรียกว่า “Self Regulations” ซึ่งเป็นมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการโฆษณาเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มาตรการในการก ากับดูแลหรือSelf Regulations เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวกันขององค์กรผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาซึ่งเรียกว่า 
“The Committee of Advertising Practice” หรือ “CAP” โดยจะท าหน้าที่ร่วมกันก าหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานในการก ากับดูและกิจการอันเกี่ยวกับพาณิชยกรรมและ อุตสาหกรรมไว้ในหลักการ
โฆษณาของสหราชอาณาจักร (The British Code of Advertising: The CAP Code) นอกจากนั้นยังมี
องค์กรอิสระที่ชื่อว่า The Advertising Standards Authority (ASA) โดยคณะกรรมการของ ASA  
จะเข้ามาท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Self Regulations) ด้วย99  

อย่างไรก็ตาม The CAP Code ไม่ได้ใช้บังคับถึงการควบคุมการโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศน์เป็นการเฉพาะ ซึ่งองค์กรในการก ากับดูแลการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์เป็นการเฉพาะนั้น 
จะมีคณะกรรมการอิสระในการควบคุมโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า The Independent Television 
Commission หรือ ITC โดยองค์กรนี้จะท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับควบคุมดูแลการโฆษณาเพื่อการค้า  
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เน่ืองจากสถานีโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 

                                                           
98  From Advertising Law Handbook (pp. 42-47), by Jefkins and Diana Wooley, 1973, Advertising 

Law Handbook. Law forpreventing Unjustifiable Lagniappes andMisleading Representation. EHS LawBulletin 
Series 6. 

99  From Comparative Advertising in the United Kingdom (p. 712), by Darren Fitzgerald, 1997, 
European Intellectual Property Review. 
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ประเภทที่ 1  คือ สถานีโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร หรือบรรษัทการกระจายเสียง
ของสหราชอาณาจักร (British Broadcasting Corporation: BBC) ซึ่งในการบริหารและด าเนิน
กิจการน้ัน จะใช้เงินค่าธรรมเนียม ที่เก็บจากผู้ชม 

ประเภทที่ 2  คือ สถานีโทรทัศน์เพื่อการค้าที่มีการโฆษณาสินค้าได้ เช่น ITV GMTV 
Channel 4 Channel 5 และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

โดย ITC จะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานในการโฆษณา (The ITC Advertising Standards 
Code) เพื่อบังคับใช้กับผู้รับใบอนุญาตจาก ITC ซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.2.1.2  มาตรการในการควบคุมโฆษณา 
สหราชอาณาจักรมีหน่วยงานที่ เ รียกว่า  คณะกรรมการควบคุมการออกอากาศ  

(The Broadcast Committee of Advertising Practice: BCAP) มีหน้าที่ในการควบคุมโฆษณา คือ 
ควบคุมมาตรฐานในการออกอากาศของโทรทัศน์ (Television Advertising Standards Code) จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อควบคุมโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ ภายใต้การดูแลของ Ofcom โดย Ofcom เป็นหน่วยงานที่
ก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์และวิทยุ โดยมีจุดมุ่งหมายให้โฆษณาไม่ขัดกฎหมาย เหมาะสม ซื่อสัตย์ 
เป็นความจริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าในผิด เป็นอันตราย หรือ ล่วงละเมิดต่อสังคมในวงกว้าง100  

Ofcom (Office of Communication) เป็นองค์กรอิสระที่ก ากับดูแล และออกกฎ ระเบียบ 
และข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักรตั้งขึ้นมาเพื่อให้
อุตสาหกรรมสื่อด าเนินการอย่างเป็นธรรม และปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเป็นผู้ออก 
ในอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุ  โทรทัศน์และโทรคมนาคม จัดท าส ารวจ ความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค รับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการสื่อแก่ประชาชน และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ผลิต101  

Ofcom ใช้ค าเรียกโฆษณาแฝงว่า Surreptitious Advertising โฆษณาแอบแฝงซ่อนเร้น 
หรือ Embed Advertising โฆษณาที่ฝังไว้ในเน้ือหารายการ 

Ofcom ท าหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชากรในฐานะพลเมืองและผู้บริโภค 
โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการโฆษณาแฝงว่า  “ห้ามมีการโฆษณาแฝง” เพราะเป็นหลักการพื้นฐาน
จริยธรรมการโฆษณาที่ส าคัญที่ใช้ในการปกป้องสิทธิผู้ชมผู้บริโภค คือ “โฆษณาจะต้องแยกออก

                                                           
100  จาก โครงการ ศึกษาและ เฝ้าระวังส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media monitor) รายงานผลการศึกษา

รอบที่ 28 รายการแนะน าสินค้าในฟรี  ทีวี (ช่อง 3,5,7,9 NBT และ TPBS) (น. 28), โดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2551, กรุงเทพฯ. 

101  ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (2552). รู้เท่าทันโฆษณาแฝง 2: กฎหมายคุมโฆษณาในต่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ
28 ธันวาคม 2556, จาก http://203.151.20.17/new_detail.php?newsid=1261454351&grpid=no 
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กับเนื้อหารายการอย่ างชัดเจน” (There must be a clear distinction between programmes and 
advertisements) ซึ่งหมายความว่า ในส่วนที่เป็นเน้ือหา ก็ห้ามมีโฆษณาอีกเด็ดขาด 

ในประเทศอังกฤษก าหนดกฎเกณฑ์ของรายการโทรทัศน์ว่า รายการใดที่มีการโฆษณา
เกิน 7 นาที ส าหรับรายการโทรทัศน์บริการสาธารณะและ 3 นาที ส าหรับสถานี โทรทัศน์บริการเชิง
พาณิชย์ มีบทลงโทษคือ ปรับเงิน 30,000-100,000 ปอนด์ ต่อเทปนั้น และ อาจพิจารณาปรับรายการ
ออกจากผังรายการทันที หากผู้บริโภคร้องเรียนมา  

“Ofcom” มีข้อก าหนดเกี่ยวกับปริมาณและความถี่ของการโฆษณาในสถานีโทรทัศน์ที่
ออกอากาศในประเทศอังกฤษ RADA-Rules on the amount and distribution of advertising ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังนี้ 39  

ปริมาณการโฆษณาต่อวัน ส าหรับช่องบริการสาธารณะ 
1)  ปริมาณการโฆษณาในวันหนึ่ง เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 7 นาทีต่อชั่วโมงการออกอากาศ 
2)  วัตถุประสงค์ตามข้อ 1. “การออกอากาศระหว่างวัน” หมายถึงช่วงเวลาระหว่าง 

6.00น.-และตลอดทั้งวัน 
3)  ในช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. และช่วงเวลา 7.00-9.00 น. หากไม่ได้รับอนุญาตจาก 

Ofcom ก่อน ปริมาณการโฆษณาโดยเฉลี่ยจะต้องไม่เกิน 8 นาที ต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตาม 
(จันทร์-อาทิตย์)  

ปริมาณการโฆษณาต่อวัน ส าหรับช่องอ่ืน ๆ ที่บริการเชิงพาณิชย์ 
1)  ปริมาณสปอตโฆษณาในวันหนึ่ง  ๆ เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 9นาที (หรือ 15 %)  

ต่อหนึ่งชั่วโมงของการออกอากาศ 
2)  การโฆษณาสามารถเพิ่มได้อีก 3 นาทีต่อชั่วโมง (หรือคิดเป็น 5%) ส าหรับรายการ

ซื้อขายสินค้าทางโทรทัศน์ (Teleshopping) โดยที่เวลาที่เพิ่มให้นี้  5% ห้ามน าไปใช้ในรูปแบบ 
สปอตการโฆษณาอื่น ๆ  

ปริมาณโฆษณาสูงสุดในชั่วโมง 
1)  ในหนึ่งชั่วโมงใด ๆ ก็ตาม มีโฆษณาสูงสุด ทั้งสปอตโฆษณาปกติ และสปอตโฆษณา

ขายสินค้า ได้ไม่เกิน 12 นาที ต่อชั่วโมง 
กฎ “RADA” ของ Ofcom ภายหลังได้มีการปรับปรุงตามข้อก าหนดของ  
“คณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์ไร้พรมแดน” ของสหภาพยุโรป (Television without 

Frontiers Directive) ที่พัฒนาขึ้นในภายหลังที่  Ofcom อธิบายในกฎใหม่ชื่อว่า COSTA-Code on 
Scheduling of TV Advertising ซึ่งก าหนดเวลาของการโฆษณาตามมาตรฐานยุโรป ดังนี้102  

                                                           
102  แหล่งเดิม.  
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(1)  ส าหรับสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะ  เฉลี่ยทั้งวันของการออกอากาศ  
ต้องไม่เกิน 7 นาที ต่อชั่วโมงและส าหรับเวลา 18.00-23.00น. ให้เฉลี่ยมีโฆษณาได้ไม่เกิน 8 นาที 
ต่อชั่วโมง 

(2)  ส าหรับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ (เชิงพาณิชย์) เฉลี่ยทั้งวันของการออกอากาศต้อง
ไม่เกิน 9 นาทีต่อชั่วโมง และอนุญาตให้มีโฆษณาในรายการซื้อขายสินค้าผ่อนโทรทัศน์ 
(Teleshopping) ได้ 3 นาทีต่อชั่วโมงของการออกอากาศ 

3.2.1.3  เงื่อนไขในการโฆษณา 
ในส่วนที่ 2 ของกลไกในการควบคุมการโฆษณา (Television Advertising Standards 

Code) เป็นการแสดงให้เห็น ถึงความแตกต่าง ระหว่างรายการโทรทัศน์และโฆษณามีจุดประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ชมจะสามารถรู้ได้ตลอดเวลาว่า สิ่งที่เขาดูอยู่นั้นเป็นรายการโทรทัศน์หรือโฆษณา 
และเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึง เนื้อหาสาระส าคัญที่ยังคงความเป็นอิสระไว้ (Editorial Independence) 
นั้น ไม่ได้บิดเบือนจุดประสงค์ไป เพื่อเป็นการโฆษณา การเชื่อมต่อระหว่างตัวรายการและโฆษณา
จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการโฆษณาด้วย103  

1)  การแยกโฆษณาออกจากรายการ 
(1)  ต้องมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
(2)  โฆษณามีข้อก าหนด (ไม่รวมถึงสปอตโปรโมทรายการ) ดังนี ้

โฆษณาจะต้องไม่รวมถึงข่าวที่ส าคัญและประกาศบริการสาธารณะ 
ก.  โฆษณานั้น จะต้องไม่ใช่สถานการณ์ หรือ การแสดงที่เหมือนกับรายการโทรทัศน์ 

ซึ่งท าให้ผู้ชม สับสนได้ว่า เขาก าลังดูรายการหรือโฆษณา 
ข.  ต้องไม่ท าให้ผู้ชมเชื่อว่าตนเองก าลังดูรายการโทรทัศน์อยู่ 
ค.  รวมถึงจะต้องไม่อ้างอิงถึงแหล่งข่าวจากรัฐสภา 
ง.  ต้องไม่ใช้ ภาพ หรือ เสียงของคนที่เป็นผู้ประกาศข่าว หรือบุคคลากรที่ออกหน้าจอ

โทรทัศน์อยู่เสมอ ๆ  

                                                           
103  วิทยุประชาชน จากชุมชนสู่สังคมประเทศ (เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ

พัฒนาวิทยุชุมชน). หน้าเดิม.  
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2)  ความเป็นอิสระในการน าเสนอรายการ (Editorial Independence)104 
(1)  สถานีจะต้องคงความเป็นอิสระไว้ และรับผิดชอบเนื้อหาที่น าเสนอรวมถึง 

จัดวางผังรายการ 
(2)  โฆษณามีข้อก าหนด (ไม่รวมถึงสปอตโปรโมทรายการ) ดังนี ้

ก.  จะไม่อ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ในรายการใช้ หรือแสดงภาพให้เห็น 
ข.  จะต้องไม่มีภาพบุคคลในรายการที่ก าลังชมอยู่มาเป็นผู้ขายในโฆษณา

รวมถึงการเป็นสปอนเซอร์ด้วย 
ค.  ห้ามอ้างอิงถึงรายการโทรทัศน์ที่ก าลังฉายอยู่ 
ง.  ห้ามรวมไปถึงชื่อรายการ สัญลักษณ์ แก่นเร่ืองเพลงที่ใช้ในรายการใน 

ส่วนที่ 5 เป็นแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. การกล่าวหาถึงค าจ ากัดความของโฆษณาที่หลอกลวง หรือ ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิด โดยกล่าวว่า โฆษณาห้ามหลอกลวงทั้งทางตรง และทางอ้อมเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
วัสดุคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าบริการ ข้อบ่งชี้ว่าโฆษณานี้เป็นโฆษณาที่หลอกลวงคือ เป็นการ
หลอกลวงผู้ชมและ ส่งผลถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้ชม หรือ การส่งเสริมการขายท าให้คู่แข่ง
เสียหาย 

 2. กล่าวถึงการกล่าวอ้างโดยก าหนดไว้ว่าในการโฆษณาค ากล่าวอ้างที่ใช้
ต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันค ากล่าวอ้างนั้น หลักฐานที่น ามาอ้างจะต้องอยู่บนพื้นฐานงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าไม่มีความรู้มาสนับสนุนหลักฐาน ให้หาใช้ที่ปรึกษาเฉพาะทางเกี่ยวกับเร่ือง
นั้น ๆ ควรระวังการใช้ค ากล่าวอ้างแบบโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริง (Absolute Claims) เช่น ... ดีที่สุด
... รับรองว่าถูกที่สุดนอกเสียจากว่าค ากล่าวอ้างนั้นจะมีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันโดยต้องค านึงถึง
ความเป็นจริงร่วมด้วย ซึ่งการรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนดีที่สุดเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
ตลาดในการค้านั้นมีการผันแปรตลอดเวลา อาจมีผลิตภัณฑ์คู่แข่งเพิ่มขึ้นแล้ว ในขณะที่โฆษณา
ออกอากาศอยู่ภายใต้การควบคุมโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดปี 1988 ของ ASA 

3.2.1.4  หน่วยงานหรือองค์กรที่ควบคุมก ากับดูแล 
การควบคุมโฆษณาในธุรกิจโดยทั่วไปของสหราชอาณาจักรมีหน่วยที่ชื่อว่าส านักงาน

ว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรม (Officer of Trading) เป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลในการโฆษณาโดย
ด าเนินการควบคุมภายใต้บทบัญญัติของข้อก าหนดว่าด้วยการควบคุมโฆษณาที่ก่อให้เกิดความ
สับสนหลงผิด (The Control of Misleading Advertising Regulations 1988) ส่วนองค์กรที่ท าหน้าที่
                                                           

104  ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (2552, 14 ธันวาคม). “รู้เท่าทนัโฆษณาแฝง: ประเทศไทย.” มติชนออนไลน์. 
สืบค้นเมือ่ 15 กุมภาพันธ์ 2557,จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1260795706&catid=02 
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ควบคุมก ากับดูแลในด้านโฆษณาที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์โดยเฉพาะมีชื่อว่า  The Independent 
Television Commission: ITC) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่หลัก ๆ คือการออกในอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์
สามารถท าการแพร่ภาพและเสียงได้ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกหรือ 
ระบบดิจิตอล และก าหนดมาตรฐานของเนื้อหารายการ การโฆษณา การอุปถัมภ์รายการ และ 
คุณภาพทางเทคนิค เปน็ต้น 

3.2.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.2.2.1  มาตรการในการควบคุมโฆษณาอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง  
ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดให้อาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง เป็นสินค้าภายใต้การ

ควบคุมของหน่วยงาน Food and Drug Administration (FDA) หรือหน่วยงานองค์การอาหารและยา
โดยกฎระเบียบของ FDA ก าหนดว่าข้อมูลบางอย่างปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้อมูลที่
จะต้องอยู่บนฉลากอาหารเสริมโภชนาการรวมถึง: ชื่ออธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ามันเป็น “เสริม”
ชื่อและสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ผลิตบรรจุหีบห่อหรือผู้จัดจ าหน่าย  รายการที่สมบูรณ์ของ
ส่วนผสมและสุทธิ เนื้อหาของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้แต่ละผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ยกเว้นบางสินค้า
ปริมาณไม่มากหรือที่ผลิตโดยธุรกิจขนาดเล็กที่มีสิทธิ์) จะต้องมีการติดฉลากโภชนาการในรูปแบบ
ของข้อเท็จจริงเสริมแผง ป้ายนี้ต้องระบุแต่ละส่วนผสมอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาสินค้าทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี โดยมีการออกกฎหมายส าหรับนโยบายหลัก ๆ เกี่ยวกับ
กิจการเคเบิ้ล ตาม The Telecommunications Act of 1996 ได้ให้นิยามของ “การให้บริการเคเบิ้ล”  
ไว้ชัดเจน ว่าหมายถึง 1) การส่งรายการวิดีโอหรือบริการรายการอ่ืนไปสู่สมาชิกแบบทางเดียวและ  
2) การโต้ตอบกลับของสมาชิก (ถ้ามี) ที่ถูกต้องการให้โต้ตอบ กรณีที่ต้องท าการเลือกหรือการใช้
บริการรายการวิดีโอ หรือบริการรายการอ่ืน105 

กฎหมายได้แยกกิจการ แบบเคเบิ้ลทีวี (Cable System) แยกต่างหากจากระบบดาวเทียม 
(Satellite System) อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการแข่งขันและความหลากหลาย
ของการแพร่ภาพรายการวิดีโอ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ความสะดวก และเป็นสิ่งจ าเป็นของ
สาธารณะ106 

                                                           
105  Telecommunications Act of 1996, Section 602 (6) (47 U. S. C. 522).  
106  Section 628(a) (47 U. S. C. 548).  
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ส าหรับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการเคเบิ้ลไว้ 
โดยเฉพาะเจาะจงนั้น สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1)  เพื่อก าหนดนโยบายของชาติเกี่ยวกับการสื่อสารทางเคเบิ้ล 
2)  เพื่อก าหนดขั้นตอนกระบวนการและมาตรฐานของการให้เอกสิทธิที่รัฐยอมให้

ผู้ประกอบการเคเบิ้ลประกอบกิจการในเขตหนึ่ง  (Franchise) ทั้ งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการ
เจริญเติบโตและพัฒนาต่อระบบเคเบิ้ล และท าให้เกิดความมั่นใจว่าระบบเคเบิ้ลสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการและความสนใจของชุมชนแต่ละท้องถิ่น 

3)  เพื่อก าหนดแนวทางส าหรับสหพันธ์รัฐ (Federal) และผู้บริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ใช้สิทธิตามข้อก าหนดของระบบเคเบิ้ล 

4)  เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจว่าการสื่อสารทางเคเบิ้ลจะจัดหามาให้ หรือถูกกระตุ้นให้
จัดหามาให้ ซึ่งการบริการและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อ
สาธารณชน 

5)  เพื่อก าหนดขั้นตอนอย่างเป็นล าดับส าหรับการต่ออายุสิทธิ  ทั้งนี้  เพื่อป้องกัน
ผู้ประกอบการเคเบิ้ลไม่ให้ถูกปฏิเสธการต่ออายุสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม โดยพระราชบัญญัติฯ  
ได้ก าหนดให้การต่ออายุสิทธิต้องค านึงถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอของการ
ให้บริการในอนาคตซึ่งจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

6)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการสื่อสารในระบบเคเบิ้ล และลดข้อก าหนดเดิม
ที่ไม่จ าเป็นที่ก่อให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ชอบธรรมต่อระบบเคเบิ้ล107 กรณีการให้เอกสิทธิ
ที่รัฐยอมให้ผู้ประกอบการเคเบิ้ลประกอบกิจการในเขตหนึ่งนั้น รัฐจะค านึงถึงประโยชน์ของ
สาธารณะ (Public Interest) เป็นหลัก และรัฐมักจะก าหนดเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะต้องจัดสรร
จ านวนช่องสัญญาณจ านวนหนึ่งส าหรับสาธารณะรัฐ หรือการศึกษาด้วย108  

ในส่วนความหมายของวิทยุชุมชนปรากฎตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยุชุมชน  
พ.ศ. 2553 ของประเทศอเมริกา (Local Community Radio Act of 2010) ได้ลงนามในกฎหมายโดย
ประธานาธิบดี บารัคโอบามาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2011 ปรากฏตามหมวด 2โดยให้ความหมายว่า
ด้วยวิทยุชุมชนหมายถึง “วิทยุที่กระจายเสียงหรือเป็นกิจการกระจายเสียงสถานีพลังงานต่ าในระบบ
ระบบเอฟเอ็ม  (F.M. = frequency modulation) ระบบเอฟเอ็ม  มีช่วงความถี่  88 - 108 MHz 
(เมกะเฮิรตซ์) สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้ากับคลื่นพาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะ
เปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการส่งคลื่นระบบ F.M. ส่งคลื่นได้เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียว 
                                                           

107  Telecommunications Act of 1996, Section 601 (47 U. S. C. 522).  
108  Section 611 (a) (47 U. S. C 522).  
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ถ้าต้องการส่งให้คลุมพื้นที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและเคร่ืองรับต้องตั้งเสาอากาศสูง  ๆ รับที่มีขนาด
เล็กที่ส่งก าลังต่ ามีการจ ากัดผู้ฟังและผู้ฟังมีส่วนร่วมในการด าเนินการรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ
ประสบการร่วมและความต้องการของชุมชน” โดยก าหนดจ านวนประชากรมากกว่า 3,000,000 ขึ้นไป 
และจ านวนประชากรความหนาแน่น มากกว่า 1,000 คน ต่อ พื้นที่หนึ่งตารางไมล์จ าเป็นต้องมีสถานี
วิทยุชุมชนระบบFMก าลังส่งต่ าด้วย109 

ทั้งนี้การโฆษณาเกี่ยวข้องกับหลักการปิดฉลากสินค้าการปิดฉลากสินค้าเป็นไปตาม
กฎหมายบางอย่างที่ปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FDA110 จะดูแลว่ามีการปิดฉลากสินค้า
เป็นไปตามกฎหมาย  FD & C Act, The Fair Packaging and Labeling Act ที่ก าหนดว่าสินค้า
เคร่ืองส าอางจะต้องระบุอาทิเช่น 

1)  แจ้งส่วนผสมของสินค้าที่วางขายแก่ผู้บริโภค  โดยระบุเรียงตามปริมาณของ
ส่วนผสมจากมากไปหาน้อย และปริมาณส่วนผสมที่ถูกต้อง 

2)  แจ้งชื่อและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงงานผลิต โรงงานบรรจุ หรือ ผู้กระจายสินค้า
โดยละเอียด 

3)  ระบุข้อแนะน าในการใช้ที่ปลอดภัยและหรือข้อความเตือน ที่เห็นได้ชัดเจน 
4)  แม้ว่า FDA ไม่มีอ านาจบังคับให้โรงงานผลิตพิสูจน์ถึงความปลอดภัยของสินค้า

เคร่ืองส าอางที่โรงงานผลิต แต่ในกรณีที่ความปลอดภัยของสินค้าเป็นสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน FDA 
ก าหนดว่าบนฉลากสินค้าจะต้องระบุข้อความเตือนไว้ดังนี้ “WARNING: The safety of this product 
has not been determined” 

5)  ในการปิดฉลากสินค้า  เคร่ืองส าอางที่  FDA ถือว่าเป็นทั้งยาและเคร่ืองส าอาง 
ในรายการส่วนผสมบนฉลากสินค้า รายการแรกสุดจะต้องระบุส่วนผสมที่เป็นตัวยาไว้ว่าเป็น  
“สารออกฤทธิ์ ” (Active Igredients) ซึ่งก็คือ สารเคมีที่ช่วยท าให้ เคร่ืองส าอางนั้น ๆ บรรลุ
ประสิทธิผลตามที่โฆษณาไว้บนฉลาก สารเคมีดังกล่าวถือว่าเป็นตัวยา โดยให้ระบุเรียงตาม
ตัวอักษร หลังจากนั้นให้ระบุส่วนผสมที่ใช้ในเคร่ืองส าอางที่ไม่เป็นตัวยาไว้ กล่าวคือ “เป็นยาที่
ไม่ได้รับรองจากทางการแพทย์” (Inactive Ingredient111) โดยเรียงตามล าดับความส าคัญจากมากไป
หาน้อย 

                                                           
109  Local Community Radio Act of 2010. Sec. 1-8.  
110  U.S. Food and Drug Administation. Retrived August 20, 2013, from 

http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/default.htm 
111  ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ.  (2547 , 15 ตุลาคม). เรื่องข้อควรรู้ในการส่งสินค้า

เครื่องส าอางเข้าไปจ าหน่ายในตลาดสหรัฐ. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2557, จากhttp://www.thaitradeusa.com 
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6)  สินค้าน าเข้าจะต้องระบุประเทศแหล่งที่มาเป็นภาษาอังกฤษไว้บนฉลากสินค้า 
7)  ต าแหน่งของฉลาก วิธีการระบุข้อมูลต่าง  ๆ บนฉลาก จะต้องเป็นไปตามที่ 

กฎหมายก าหนดไว้ เป็นต้น 
3.2.2.2  มาตรการในการควบคุมโฆษณา 
ทั้งนี้หน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า FDA มีการออกกฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัยของอาหารหรือ Food Safety Modernization Act มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า Food Safety Bill 
ถูกจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Federal Food, Drug and Cosmetic Act ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอุปทานอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการร่างกฎหมาย Food 
Safety Bill ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วมาก โดยถูกเสนอเพื่อพิจารณาเป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่  
3 มีนาคม 2009 และสภาสูงของสหรัฐฯลงมติยอมรับร่างกฎหมายนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2010  
มีประมาณการณ์ว่าการด าเนินงานตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องใช้เงินงบประมาณไม่ต่ ากว่า   
1.4 พันล้าน เหรียญฯในระยะเวลาห้าปีข้างหน้า (ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา FDA ได้รับงบประมาณ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเร่ืองอาหารเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจนถึงประมาณว่าเกินกว่า 800 
ล้านเหรียญฯในปัจจุบัน) การใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2014 และ 2015 หลังจากระยะเวลา
ที่กฎหมายนี้ได้ถูกทยอยบังคับใช้อย่างเต็มที่  กฎหมายฉบับนี้ให้อ านาจ FDA ในการจ้างผู้ตรวจ 
(Inspector) เพิ่มขึ้นอีก 2,000 คน และเป็นคร้ังแรกที่กฎหมายให้อ านาจ FDA ในการเรียกเก็บ 
(Recall) ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้การดูแลของ FDA ในปัจจุบันการเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาด 
ถือเป็นการกระท าตามความสมัครใจของเจ้าของสินค้า112 

เนื้อหาโดยสรุปของ Food Safety Bill ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าสินค้า
อาหาร ที่มีการอัพเดทมีดังนี้ 

บรรพที่ I – พัฒนาความสามารถในการป้องกันปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร 
มาตราที่ 101- 111 

                                                           
112  สภาคองเกรสแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่

โดยมีประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ลงนามรับรองเมื่อวันที่  4 มกราคม 2011 เพื่อสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการขนส่งและการผลิตอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมานานกว่า 70 ปี ซ่ึงก าหนด
ข้อปฏิบัติหลายประการเกี่ยวกับผู้ผลิต ผู้ด าเนินงาน ผู้บรรจุ และผู้ขนส่งอาหาร และขยายเขตอ านาจการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐ ทาง Registrar Corp จึงได้มีการวิเคราะห์กฎหมายฉบับใหม่และเตรียมข้อมูล
ที่ผู้ประกอบการทางด้านอาหารควรทราบเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านอาหารในการปฏิบัติตาม
กฎดังกล่าว.  
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บรรพที่ II – การปรับปรุงความสามารถในการตรวจพบและตอบสนองต่อปัญหาเร่ือง
ความปลอดภัยของอาหาร มาตราที่ 201-211 

บรรพที่ III – การปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารน าเข้า มาตราที่ 301- 310 
ทั้งนี้โดยหลัก FDA ให้ค าจ ากัดความของค าว่าเคร่ืองส าอางว่าคือ สิ่งที่ใช้ทาบนร่างกาย

ของมนุษย์เพื่อการช าระล้าง ท าให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจ หรือเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ที่ปรากฏ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและปฏิบัติการของร่างกาย ค าว่าเคร่ืองส าอางในความหมายของ 
FDA รวมถึงครีมและโลชั่นทาผิว แป้ง สเปรย์ น้ าหอม ลิปสติก ยาทาเล็บ เคร่ืองแต่งตาและ 
หน้า น้ ายาดัดผมถาวร ยาย้อมผม ยาดับกลิ่น ผลิตภัณฑ์เด็ก น้ ามันหอมส าหรับอาบน้ า สบู่อาบน้ าที่
เป็นฟองและน้ ายาล้างปาก  และวัตถุต่าง ๆ ที่ส าหรับใช้ เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkali Salt of 
Fatty Acid) และไม่ได้ปิดฉลากอวดอ้างสรรพคุณใด ๆ นอกจากการช าระล้างร่างกาย ไม่ถือว่าเป็น
เคร่ืองส าอาง ก่อนที่จะส่งสินค้าเคร่ืองส าอางเข้าไปจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่า
สินค้าที่ส่งไป FDA จะพิจารณาว่าเป็น “ยา” หรือเป็น “เคร่ืองส าอาง” หรือเป็น “เคร่ืองส าอางที่เป็นยา” 
FDA ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติรักษาหรือป้องกันโรค หรือที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและ
ปฏิบัติการของร่างกาย เป็น “ยา” ดังนั้น เคร่ืองส าอางที่มีการบรรยายสรรพคุณว่ามีคุณสมบัติในการ
รักษาและป้องกันโรค FDA จะถือว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นทั้ง “ยา” และเป็นทั้งเคร่ืองส าอางดังนั้นจึง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองของสินค้ายาและสินค้าเคร่ืองส าอางควบคู่กันไป 

ทั้งนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีเนื้อหาใหม่ดังต่อไปนี้ 
สาระส าคัญกฎหมายปฏิรูปความปลอดภัยสินค้าอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา (Food Safety 
Modernization Act - FSMA) ประ เทศสหรัฐอเมริกา  ได้ประกาศใช้กฎหมาย  Food Safety 
Modernization Act (FSMA) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  4 มกราคม 2554 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ปฏิรูประบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร โดยได้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมสาระส าคัญของ
กฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับปัจจุบัน (The Federal Food Drug, and the Cosmetic Act of 
1938) อีกทั้ง  เพิ่มอ านาจให้แก่  USFDA (US Food and Drug Administration) ในการบังคับใช้
กฎระเบียบต่าง ๆ กับผู้ประกอบการ ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าให้เข้มงวด 
มากขึ้น เพื่อเน้นให้การควบคุมเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Preventive Measure) แทนการตอบโต้

DPU



110 

ภายหลังเกิดปัญหา ทั้งนี้  โครงสร้างกฎหมาย FSMA ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 4 ส่วนหลัก 
ได้แก่113 

1)  การปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ใหม่ ๆ อาทิ 
 (1)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับและจัดระบบการเก็บข้อมูล

การผลิตให้ครอบคลุมสินค้าอาหารทุกประเภท นอกจากนี้ USFDA จะมีอ านาจในการก าหนดและ
บังคับใช้มาตรฐานสินค้าผักผลไม้สด (Fresh Produce) และส่วนประกอบวัตถุดิบ (Raw Ingredient) 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ซึ่งในระยะแรก USFDA จะก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผักผลไม้สดที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ มะเขือเทศ อย่างไรก็ดี ระเบียบดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้
จนกว่า USFDA และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จะประกาศระเบียบมาตรฐานและรายการผักผลไม้สด
ที่รวมอยู่ภายใต้ระเบียบนี้ การปรับปรุงข้อก าหนดความปลอดภัยด้านอาหาร/มาตรการ HACCP ซึ่ง
ปัจจุบันบังคับใช้กับสินค้าประมง และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายในสิ้นปี 2554 และจัดท ากฎระเบียบ
สุดท้ายในปี 2555  

 (2)  การปรับปรุงระเบียบการจดทะเบียนการค้า โดยกฎหมาย FSMA ก าหนดให้
เจ้าของ/ตัวแทนโรงงานผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่ส่งสินค้าเข้าสหรัฐฯ ต้องต่ออายุการ 
จดทะเบียนโรงงานผลิตทุก ๆ 2 ปี ซึ่งจะเร่ิมต้นบังคับใช้คร้ังแรกระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2555 และ 
ให้ต่ออายุได้ในช่วงดังกล่าวทุก ๆ 2 ปี ทั้งนี้ กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ในทันทีหากโรงงาน/ 
ผู้ส่งออกที่ไม่ได้จดทะเบียนใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถูกปฏิเสธน าสินค้าเข้าสหรัฐฯ ทันที 

2)  การเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบป้องกันความปลอดภัยอาหาร (Accountability) 
กล่าวคือ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารตลอดสาย โดยกฎหมาย FSMA ได้เพิ่มอ านาจ 
ใหม่ ๆ ให้ USFDA ในการตรวจสอบและปฏิบัติตาม อาทิ 

 (1)  อ านาจในการเข้าถึงบันทึกเอกสาร (Record Access) USFDA สามารถเรียก
ตรวจสอบบันทึกเอกสาร แผนความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
ขั้นตอนการขนส่ง และหลักฐานแสดงการด าเนินงานตามแผน HACCP หรือมาตรการป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ โดยเอกสารเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้อย่างต่ า  2 ปีทั้งนี้ 
ระเบียบดังกล่าวจะเร่ิมมีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค. 2556  

 (2)  การเพิ่มความรับผิดชอบของผู้น า เข้า  ในการรับรองผู้จัดส่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ ว่าได้จัดซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย  มีการควบคุมเชิงป้องกันเพียงพอ ดังนั้น 

                                                           
113 รายงานสถานเอกอัครราชฑูตวอชิงตัน. (2554). สาระส าคัญกฎหมายปฏิรูปความปลอดภัยสินค้า

อาหารของสหรัฐฯ. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2556, จาก 
http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/th/information_business/detail.php?info=869  
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กฎระเบียบนี้อาจส่งผลให้ผู้น าเข้าเรียกร้องข้อมูลจากผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกมากขึ้น  และเร่ิมมีผล
บังคับใช้ในเดือน ม.ค. 2556  

3)  การติดตามและตรวจสอบ (Oversight) โดยมุ่งเน้นตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า
อย่างละเอียด ซึ่งรวมถึง 

 (1)  การเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบโรงงานผลิตทุกปี  โดย USFDA จะเข้าตรวจ
สถานที่ผลิตอาหารและฟาร์มในประเทศ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ความเสี่ยงสูง ภายใน 5 ปี 
หลังการออกกฎหมายและไม่ต่ ากว่าทุก ๆ 3 ปี ต่อจากนั้น ส าหรับอาหารน าเข้า ภายใน 1 ปีแรก 
หลังการประกาศใช้ USFDA ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศอย่างน้อย 600 แห่ง และ
เพิ่มจ านวนการตรวจสอบขึ้น 2 เท่าทุกปีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน กฎหมายก าหนดให้ นอกจากนี้ 
USFDA มีอ านาจปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากโรงานผลิตที่ไม่ยินยอมให้เข้าตรวจสอบได้ 

 (2)  การให้อ านาจตัดสินใจโดยเด็ดขาดแก่กรรมาธิการอาหารและยาของสหรัฐฯ 
(USFDA Commissioner) ในการบังคับเรียกคืนสินค้าแทนผู้ผลิต และอ านาจระงับใบทะเบียน
ชั่วคราว  

4)  การเพิ่มขีดความสามารถการท างานโดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (Leveraging) อาทิ 
เช่นการให้อ านาจ USFDA ในการจัดท าความตกลง หรือแผนงานความร่วมมือด้านเทคนิคเพื่อ
แบ่งปันข้อมูลเชิงรุกกับประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ การจัดท าความตกลงระหว่างหน่วยงานในสหรัฐฯ 
เร่ืองการใช้ทรัพยากรเพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารทะเลทั้งในและต่างประเทศ การจัดตั้งระบบ
การยอมรับการตรวจสอบโดยบุคคลที่  3 (องค์กร/ห้องปฏิบัติการ) ในการรับรองมาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านอาหารของสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการตรวจสอบ เป็นต้น  

ทั้งนี้ โดยที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าที่ส าคัญไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษากฎระเบียบและการควบคุมการรับรองและการจดทะเบียนโรงงาน
สินค้าเคร่ืองส าอางและส่วนผสมในเคร่ืองส าอางและการรับรองและการจดทะเบียนโรงงานที่
สามารถส่งเข้าไปจ าหน่ายในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาของ FDA ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี ้ 

(1)  สินค้าเคร่ืองส าอางและส่วนผสมในเคร่ืองส าอางสามารถส่งเข้าไปจ าหน่ายใน
ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการรับรองจาก FDA เสียก่อน ทั้งนี้มีข้อยกเว้น
ว่าจะต้องไม่ใช่ส่วนผสมที่ FDA ออกกฎหมายห้ามไว้ และส่วนผสมที่เป็น สีจะต้องใช้สีที่ FDA 
ยอมรับแล้วเท่านั้น FDA มีอ านาจที่จะปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเคร่ืองส าอางถ้าตรวจพบว่ามีการเจือ
ปนสิ่งสกปรกหรือมีการใช้ส่วนผสมหรือสีที่ต้องห้าม114  
                                                           

114  กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องส าอาง  อเมริกา ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ณ นคร
ลอสแอนเจลิส 23 ธันวาคม 2553. สืบค้นจาก Congressional Research Service, Library of Congress.  
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(2)  กฎหมายไม่บังคับให้โรงงานผลิตเคร่ืองส าอางจะต้องจดทะเบียนไว้กับ FDA แต ่
FDA สนับสนุนให้โรงงานผลิตท าการจดทะเบียนโรงงานผลิตและระบุรายการสินค้าและส่วนผสม
ที่ใช้ไว้กับ FDA ที่หน่วยงาน Voluntary Cosmetic Registration Program ผลดีของการจดทะเบียน
ไว้กับ FDA ก็คือ FDA จะคอยให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของ FDA ได้ 

(3)  FDA จะเข้าควบคุมสินค้าเคร่ืองส าอาง ก็ต่อเมื่อสินค้านั้น ๆ ได้มีการวางตลาด
จ าหน่ายต่อผู้บริโภคแล้ว ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในสินค้าเคร่ืองส าอางที่วางจ าหน่ายโดยปกติแล้ว
โรงงานผลิตหรือผู้ขายจะต้องเป็นผู้เรียกเก็บสินค้า (Recall) เองและ FDA จะเข้าไปควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของโรงงานที่ท าการเรียกเก็บสินค้าของตนออกไปจากตลาด FDA ไม่มีอ านาจในการสั่ง
เรียกเก็บสินค้า (recall) ด้วยตนเองแต่จะต้องขออ านาจศาลเสียก่อน ในกรณีนี้ FDA จะต้องท าการ
พิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้า นั้น ๆ มีการปิด ฉลากที่ไม่ถูกต้องหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
FDAหลังจากนั้นจึงขออ านาจศาลในการสั่งเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาด 

ทั้งนี้ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา “เคร่ืองส าอาง” หมายถึงสินค้าที่มีไว้เพื่อการ
ท าความสะอาด ท าให้สวยงามท าให้เกิดการดึงดูดใจหรือแก้ไขภาพลักษณ์ภายนอกให้เปลี่ยนไป 
สินค้าที่เข้าข่ายในกลุ่มนี้คือ ครีมท าให้ผิวชุ่มชื่น น้ าหอม ลิปสติก ยาทาเล็บ เคร่ืองส าอางส าหรับ
ตกแต่งตาและแต่งหน้า ยาสระผม น้ ายาดัดผมถาวร ยาย้อมผม ยาสีฟัน และยาดับกลิ่นตัว สินค้า
เหล่านี้สามารถจะมีคุณสมบัติของ “ยารักษาโรค” ได้หากมีการโฆษณาบรรยายสรรพคุณของสินค้า
ไปในทางรักษา บ าบัด ป้องกัน บรรเทา วิเคราะห์โรค หรือที่จะส่งผลต่อโครงสร้างหรือปฏิบัติการ
ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ หรือมีส่วนผสมใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นตัวยารักษาโรค
สินค้าที่เข้าข่ายหรือมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นทั้งเคร่ืองส าอางและยารักษาโรคไปพร้อม ๆ กัน เช่น 

1)  ยาสระผม หากระบุเพียงว่าเพื่อท าความสะอาดผม สินค้านั้นถือเป็นเคร่ืองส าอาง 
หากมีการระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมว่ารักษาป้องกันรังแค ช่วยบรรเทาอาการผมร่วง ยาสระผมนั้นจะ
เป็นมีคุณสมบัติของการเป็นยารักษาโรคเพิ่มขึ้นมา 

2)  ยาสีฟันมีโอกาสกลายสภาพเป็นยารักษาโรคได้ในระดับสูงมากเช่นยาสีฟันที่มีการ
ผสมฟลูออไรด์ ถือว่ามีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นเป็นยารักษาโรค เช่นเดียวกันกับยาสีฟันต่าง ๆ ที่ ระบุรรพ
คุณว่าสามารถป้องกันฟันผุ รักษาเหงือก บ ารุงรากฟัน ป้องกันการปวดฟันเข้าข่ายเป็นยารักษาโรค
ทั้งสิ้น 

3)  ยาดับกลิ่นตัวที่ระบุสรรพคุณว่าระงับเหงื่อ 
4)  เคร่ืองส าอางใด ๆ ก็ตาม (ครีมทาตัวหรือเคร่ืองส าอางทาหน้า) ที่ระบุสรรพคุณว่า 

มีคุณสมบัติป้องกันแดด (Sun Screen) ได้ 
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5)  เคร่ืองส าอางที่มีคุณสมบัติในการปลูกผมให้งอกขึ้นมาใหม่  ลดไขมันที่จับตัวเป็น
ก้อนใต้ผิวหนัง รักษาเส้นเลือดขอด สร้างเซลผิวหนังขึ้นมาใหม่ หรือชะลอความแก่สินค้าเหล่านี้ 
เข้าข่ายเป็นยารักษาโรคทั้งสิ้น 

6)  น้ ามันหอมหรือน้ าหอมต่าง  ๆ ที่ อ้างสรรพคุณว่าเป็น  “Aromatherapy” เช่น 
ช่วยบรรเทาอาการเครียด ท าให้นอนหลับสบาย หรือท าให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 

3.2.2.3  เงื่อนไขในการโฆษณา 
FDA ได้ก าหนดมาตรการในการโฆษณาเพื่อมิให้เอาเปรียบและหลอกลวงผู้บริโภค 

โดยได้ก าหนดให้มีการโฆษณาเป็นไปตามระเบียบนั้นก็คือจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962 ประธานาธิบดี
จอห์น เอฟ เคเนดี้ ได้ประกาศกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บัตรเครดิตไม่ให้สถาบันการเงินเอาเปรียบ
ลูกค้า (Consumer’s Bill of Rights) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะยกระดับการให้ความคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคให้สูงขึ้น โดยมีองค์ประกอบดังนี้115 

1. ที่จะเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในราคาที่เป็นธรรม 
2. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 
3. สิทธิจะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า 
4. สิทธิที่จะได้รับการรับรู้จากรัฐบาลในการเรียกร้อง โดยเฉพาะความปลอดภัยในการ

บริโภคสินค้าที่จะต้องไม่จ ากัดประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง แต่จะเป็นการที่
กฎหมายสามารถให้ความคุ้มครองเป็นไปในลักษณะทั่วไป  

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ตาม ข้อ 1 2 3 และ 4 ดังกล่าว 

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1963 ได้มีการน าหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดมาใช้ในกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยเป็นคร้ังแรกในคดี  Green man กับ Yuba Power 
Product.Inc. ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลมุ่งหมาย
ที่จะให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส าคัญเนื่องจากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์ที่เดินด้วย
เคร่ืองจักรกลที่มีความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น การใช้หลักความ
รับผิดทางสัญญาหรือละเมิดไม่อาจเยียวยาความเสียหายได้อย่างเพียงพอ เพราะข้อจ ากัดการพิสูจน์
ถึงความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจ าเลยในคดีเหล่านี้  และด้วยผลของ 

                                                           
115  จาก การวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา 

กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์อาหารและยา (รายงานผลการวิจัย) (น. 6), โดย จุฑา สังขชาติ, 2552, สงขลา: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยการประสานงานของสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาค. 
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ค าพิพากษาในคดี Green man กับ Yaba Pawer Prods. Inc. ท าให้สถาบันกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา 
(The American Law Institute) น าหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดมาบัญญัติรับรองไว้เป็น
กฎหมายลายลักษณ์อักษรในกฎหมายคอมมอนลอว์ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ืองละเมิด  
The Restatement Second of Torts 1975 โดยแก้ไขกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด (Restatement of 
Torts) ซึ่งก าหนดให้ผู้ขายมีความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ โดยไม่ก าหนดว่า
ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ซื้อท าให้ผู้เสียหายมีโอกาสในการเรียกค่าเสียหายได้มากขึ้น  โดยไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยความผูกพันตามสัญญาโดยหลักเกณฑ์ในมาตรา 402 A ของกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดที่
แก้ไขปรับปรุงฉบับที่สาม (The Restatement Second of Torts) ที่ก าหนดว่า 

อนุมาตรา (1) ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่สภาพบกพร่องอันก่อให้เกิดอันตรายโดย  
ไม่สมควรแก่ร่างกายของผู้ใช้หรือผู้บริโภค หรือทรัพย์สินของเขา ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายที่
เกิดขึ้นต่อผู้นั้น ถ้า 

ก.  ผู้ขายอยู่ในธุรกิจการขายนั้น เช่น เป็นผู้ดูแล 
ข.  เป็นที่คาดหมายได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภค โดยไม่มีการเปลี่ยน

สภาพที่ส าคัญไปจากเดิมขณะที่ขาย 
อนุมาตรา (2) ใ ห้ใช้บทบัญญัติในอนุมาตรา (1) บังคับได้ แม้ว่า 
ก.  ผู้ขายจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการตระเตรียมและขายผลิตภัณฑ์ของ

เขาและ 
ข.  ผู้ใช้หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้น  ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือมีสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์นั้นกับผู้ขายโดยมาตรา 402 A นี้ ก าหนดให้ผู้ขายสินค้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยใน
ประการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอันไม่สมควรแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้หรือผู้บริโภค และ
สินค้าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอันตรายเช่นว่านั้นแก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภค ถ้าผู้ขายเป็นผู้ประกอบธุรกิจใน
การขายสินค้า เช่นน้ัน และสินค้าดังกล่าวได้ถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของสินค้าในสาระส าคัญไปจากสภาพที่ขาย ผู้ขายต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้น แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังในการตระเตรียมและขายสินค้าแล้ว  และผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่
ได้รับความเสียหายไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญากับผู้ขาย ตามบทบัญญัตินี้ถือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตและจ าหน่ายสินค้าจะต้องรับผิดทั้งหมดตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ขายปลีก ซึ่งหลักความ
รับผิดโดยเคร่งครัดที่ใช้แก่ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกานี้เรียกว่าการกระจายความรับผิด Chain of Distribution Liability เพราะบุคคลใด 
ก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจ าต้องอยู่ภายใต้หลักความรับผิดทั้งหมดทุกคนแม้ว่า
จะไม่ได้ผลิตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ามากน้อยเพียงใดก็ตาม 
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นอกจากนี้ในเนื้อหาตามมาตรา 402 B ที่ก าหนดว่า “ผู้ใดท าธุรกิจขายสังหาริมทรัพย์ 
โดยมีการโฆษณาประกาศหรือกระท าการในลักษณะดังกล่าวต่อสาธารณะชน โดยแสดงข้อความ
เกี่ยวกับลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าที่ขายผิดไปจากความจริง จะต้องรับผิดต่ออันตรายที่เกิดกับ
ผู้บริโภคสินค้านั้น ซึ่งเนื่องจากการหลงเชื่อข้อความในโฆษณานั้น โดยสุจริต แม้ว่าไม่มีการ
หลอกลวง หรือประมาทเลินเล่อ และผู้บริโภคสินค้านั้นไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือมีสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
สินค้านั้นกับผู้ขาย” 

ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคณะกรรมาธิการการคมนาคมแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐ 
(The Federal Communication Commission (FCC)) จัดตั้งขึ้นโดย The Communication Act of 1934
ตัวอย่างเช่นมีการจ ากัดการควบคุมโฆษณาในรายการส าหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กฎหมาย  The 
Children’s Television Act of 1990 รายการส าหรับเด็กอายุ 12 ปี หรือต่ ากว่านั้นผู้ให้บริการสามารถ 
โฆษณาได้ 10.5 นาทีต่อชั่วโมงในวันหยุด และ 12 นาทีต่อชั่วโมงระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เสียหายจากกรณีการ
บริโภคสินค้าหรือบริการการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย จึงมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดี
แพ่งทั้งทางสัญญาและทางคดีละเมิดได้ แต่จะมีความแตกต่างกันในประเด็นความสามารถในการ
เป็นโจทก์สิทธิเรียกค่าเสียหายและอายุความ  

3.2.2.4  หน่วยงานหรือองค์กรที่ควบคุมก ากับดูแล116 
การควบคุมโฆษณานั้น เป็นกิจกรรมที่สามารถมี หรืออาจกล่าวได้ว่าสมควรมีผู้เกี่ยวข้อง

หลายฝ่าย ทั้งจากรัฐและองค์กรวิชาชีพ ทั้งนี้ เพราะการโฆษณาเป็นสิ่งที่แพร่หลายอย่างมากมายจน
อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และในส่วนผลกระทบ ก็สามารถมีผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง
ทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคม ในส่วนของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ถือว่าเป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมโฆษณา แต่ไม่มีบทบาทในการ
ป้องกันการผูกขาดและดูแลการแข่งขันทางธุรกิจให้เป็นธรรม (เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะ
ยาวและสามารถดูแลการโฆษณาที่เอาเปรียบคู่แข่งขัน) ซึ่งปัจจุบันหน้าที่นี้เป็นของคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้าของกระทรวงพาณิชย์ หากเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนที่บางท่านอาจถือเป็น
แบบอย่าง ก็อาจเทียบเคียงได้กับ Federal Trade Commission (FTC) ของอเมริกา แต่ในความเป็น
จริงแล้ว กล่าวได้ว่าแตกต่างกันมาก เพราะของสหรัฐอเมริกันนั้น FTC ท าหน้าที่ดูแลด้านการค้า
โดยตรงและมีขอบเขตอ านาจสูงกว่ามาก คือมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลการแข่งขันทาง

                                                           
116  จาก ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซ้ือสินค้าตาม  

ค าพรรณนา: ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและฉลาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 140-141), โดย พิชญาภา สันติธรารักษ์, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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การค้าให้เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน และ FTC ถือได้ว่าเป็นองค์กรอิสระ เพราะจัดตั้ง
โดยกฎหมาย แต่งตั้งโดยวุฒิสภาจากการเสนอของประธานาธิบดี มีวาระแน่นอนและท างานเป็น
คณะมนตรี (Commission)  

หน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งคือคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวง
สาธารณะสุข ควบคุมดูแลโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง หน่วยงานนี้ บางท่านอาจ
เทียบเคียงกับ Food and Drug Administration (FDA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นองค์กร
ฝ่ายบริหาร ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณะสุข อาจก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณายา แต่ในการ
ควบคุมโฆษณา หน่วยงานนี้ท าหน้าที่ร่วมกับ Federal Communication Commission (FCC) โดยให้
ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองวิชาการด้านอาหารและยามากกว่าจะลงมือคุมโฆษณาโดยตรง แต่ปัจจุบัน
มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแนะน ามากกว่าและท างานในลักษณะร่วมเป็นกรรมการอยู่ใน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ของสหรัฐอเมริกา แต่หากพิจารณาดี ๆ แล้ว จะพบว่า FCC 
อเมริกันวางระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาของสื่อกระจายเสียงบ้าง เช่นการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจาก
ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายภายใน90วัน เป็นต้นแต่การท างานจะประสานงานกับ FTC ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค และไม่ได้เข้ามาควบคุมยุ่งเกี่ยวในเร่ืองของธุรกิจ เป็นแต่เน้นควบคุมโฆษณาใน
ฐานะสื่อและควบคุมผ่านสื่อ (เช่น สั่งให้สถานีหยุดออกอากาศโฆษณาต้องห้าม เช่นโฆษณาบุหร่ี 
หรือลงโทษปรับเงินสถานี เพิกถอนใบอนุญาต)  

ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารหลาย
หน่วยงาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน โดย FDA ประกอบไปด้วยหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 

1) ศูนย์ความปลอดภัยอาหารและ โภชนาการประยุกต์ (Center for Food Safety and 
Applied Nutrition: CFSAN)  

2) ศูนย์การพัฒนาอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Center for Drug Evaluation 
and Research: CDER)  

3) ศูนย์ส าหรับอุปกรณ์และรังสีสุขภาพ (Center for Devices and Radiological Health: 
CDRH)  

4) ศูนย์ชีวประเมินผลและวิจัย (Center for Biologics Evaluation and Research: CBER)  
5) ศูนย์ด าเนินงานด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Center for Veterinary Medicine:CVM)  
6) ส านักงานการก ากับดูแลกิจการ (Office of Regulatory Affairs)  
7) ศูนย์แห่งชาตเิพื่อการวิจัยทางพิษวิทยา (National Center for Toxicological Research)  
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ส่วนในระดับมลรัฐต้องพิจารณากฎหมายที่ใช้ภายในรัฐนั้น ๆ ว่าก าหนดรายละเอียดใน
เร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภคไว้อย่างใด เช่น อาจมีหน่วยงานของรัฐดูแลรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือ 
ฟ้องคดีให้ โดยผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าวอาจเป็นอัยการของมลรัฐนั้น (State Attorney General) เป็นต้น 

2)  ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System)  
3.2.3  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

3.2.3.1  มาตรการในการควบคุมโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอาง 
เดิมทีประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐจะไม่เข้าไปมีบทบาทแทรกแซงเสรีภาพ

ในการประกอบธุรกิจการค้าของประชาชนเนื่องจากหลักที่ว่า  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพใน
การคิด พูด เขียน ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจการค้าด้วย กระทั่งปี ค.ศ. 1896 ได้มี
การยอมรับหลักการให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการประกอบธุรกิจได้ โดยมีการตรากฎหมายป้องกันการ
แข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าที่มีชื่อว่า Law Against Unfair Competition of 1909 หรือ Gestez 
Gegen den Unlauterem Wettbewerb ซึ่งเรียกโดยย่อว่า UWG ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายฉบับนี้เมื่อปี ค.ศ. 2008117 เพื่อควบคุมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยทั่วไป  
เป็นการสร้างมาตรฐานในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ 
โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย UWG118 นี ้มีอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ  

1) ป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า 
2) ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิผู้บริโภค 
3) ผดุงและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ 
กฎระเบียบในการน าเข้าผลิตภัณฑ์คอสเมติก ผลิตภัณฑ์สปา เรียกว่า “Cosmetics 

Ordinance หรือ Kosmetik-Verordnung (KVO)” ในกฎระเบียบฉบับนี้จะระบุข้อกฎหมายที่ส าคัญ 
ในการน าเข้าผลิตภัณฑ์คอสเมติก เช่น 

1) ส่วนประกอบที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ 
2) สารออกฤทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้ได้เพียงจ ากัด (Provisions concerning Substances with 

Restricted Authorization)  
3) สีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ (Authorised Colouring Agents)  
บทบัญญัติว่าด้วยการท าฉลากบนกล่องและบรรจุภัณฑ์ เช่น ชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือ

ผู้ผลิตที่มีถิ่นฐานอยู่ใน EU การระบุอายุการใช้งานหลังจากที่เปิดใช้ จุดประสงค์ในการใช้งาน ฯลฯ 

                                                           
117  Act against unfair competition 2008 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2008. 
118  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา (น. 96). เล่มเดิม. 
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หน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานต่อหน่วยงานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น การแจ้งที่อยู่ของที่ท า
การผลิต น าเข้า ไปยังหน่วยงาน Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) เพื่อที่จะได้ส่งต่อไปยังศูนย์ควบคุมพิษ (Poison Control Centres)  

ในส่วนการน าเข้าและจ าหน่ายยาประเภทต่าง  ๆ ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี จะต้องได้รับอนุญาตจาก Federal Institute for Drugs and Medical Devices Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)  

ในการขออนุญาตจะต้องมีเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ใช้ (สรรพคุณ ความปลอดภัย…)  
2) เอกสารงานวิจัยทางคลินิค 
3) การทดลองใช้กับผู้ป่วย เหล่านี้เป็นต้น 
3.2.3.2  มาตรการในการควบคุมโฆษณา 
กฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าหรือ UWG ในส่วนที่ 1 จะเป็น

การก าหนดถึงหลักการทั่วไปในการควบคุมการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงหลักในการ
กระท าโดยสุจริตอันเป็นจรรยาบรรณของผู้  ประกอบธุรกิจ ได้ก าหนดให้ศาลเป็นผู้ที่มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด ในส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงมาตรการการเยียวยาแก้ไขความเสียหายอันเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
เนื่องมาจากการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานที่  แหล่งก าเนิด ตลอดจนลักษณะ 
คุณภาพและปริมาณของสินค้าและบริการ ในส่วนที่  4 เป็นบทก าหนดโทษในทางอาญา โดย
ผู้กระท าการโฆษณาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ต้องได้รับโทษจ าคุกและปรับ โดยให้
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอยู่ที่ศาล และในส่วนที่ 13 เป็นส่วนของบทบัญญัติว่าด้วยการปลดเปลื้องความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค และการจัดตั้งองค์กรเอกชน ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ 
เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทันท่วงที เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค กฎหมาย UWG ได้ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าที่สามารถด าเนินการสั่งห้ามการ
ขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น 

ด้วยเหตุที่กฎหมาย UWG ได้ก าหนดถึงการควบคุมก ากับดูแลการโฆษณา โดยให้
อ านาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานในการให้ค าปรึกษาและควบคุมการโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตลอดจนระเบียบที่วางไว้ แต่ทั้งนี้จะไม่มีอ านาจในการออกค าสั่งระงับหรือแก้ไขโฆษณาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายนั้นในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค โดยเน้นให้มีการควบคุมกันเองของ
ภาคเอกชนด้วยกัน กฎหมาย UWG จึงมีมาตรการในการเยียวยาแก้ไขความเสียหายในกรณีที่เกิดการ
แข่งขันโดยไม่เป็นธรรมขึ้น ซึ่งกฎหมาย UWG เดิมนั้น ผู้บริโภคไม่มีสิทธิในการด าเนินการฟ้องคดี
ตามกฎหมายได้เอง แต่จะให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการฟ้องร้องคดี ซึ่งได้แก่ องค์กรของเอกชนที่มี
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วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเสียหายโดยตรง และ
สมาคมท าการค้าเท่านั้น ต่อมาแม้จะมีการแก้ไขกฎหมาย UWG ขึ้น แต่ก็ยังคงให้สิทธิในการ
ฟ้องร้องคดีเป็นของสมาคมผู้บริโภคและสมาคมการค้าเท่านั้น สมาคมการค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมาก
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีมีชื่อว่า “สมาคมต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า” 
(Zenprale Zur Bekampfung Unlauteran Wettbewerbs)119 ซึ่งมีเพียงปริมาณของคดีที่มีการด าเนินคดี
ในชั้นศาลนั้นมีจ านวนน้อยมาก นอกนั้นคดีส่วนใหญ่สามารถยุติได้โดยผู้ถูกเรียกร้องยินยอมตามค า 
เรียกร้องของสมาคม โดยการฟ้องคดีตามกฎหมาย UWG นี้จะเป็นการฟ้องให้ระงับการโฆษณาโดย
ไม่มีการเรียกค่าเสียหาย การประนีประนอมยอมความในศาลเพื่อให้หยุดโฆษณาหรือแก้ไขข้อความ
จึงสามารถท าได้ และนอกจากนั้น คู่กรณียังสามารถแต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องขึ้นเพื่อตัดสินชี้ขาดคดีได้อีกด้วย 

3.2.3.3  เงื่อนไขในการโฆษณา 
กฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า Law Against Unfair Competition 

of 1909 หรือ Gestez Gegen den Unlauterem Wettbewerb ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายฉบับนี้ เมื่อปี ค.ศ. 2008 เรียกโดยย่อว่า UWG มีสาระส าคัญในการควบคุมโฆษณา 
ดังต่อไปนี้120 กฎหมาย (UWG) ได้ก าหนดถึงการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ ดังนี ้

4) การโฆษณาที่เป็นเท็จ (False Advertising) เป็นการใช้ค าว่ากว้าง ๆ เพื่อให้ศาลได้ใช้
ดุลพินิจตีความได้ตามความเหมาะสมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่มีการด าเนินคดี 

5) การโฆษณาที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด (Misleading Advertising) เป็นการโฆษณาซึ่ง
ใช้ข้อความในลักษณะที่สามารถตีความได้หลายอย่าง หรือคลุมเครือ 

6) การโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Advertising) ซึ่งได้แก่ การโฆษณาเปรียบเทียบ
สินค้าโดยหลอกลวงและการโฆษณาที่ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ต้องเปิดเผย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า121 การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ยังคงยึดถือหลักความสัมพันธ์ตามสัญญาเป็นหลักในการพิจารณาตามหลักของ
การรับประกัน ซึ่งผู้ขายมีความรับผิดต่อผู้ซื้อ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงไม่อาจ ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้
อย่างแท้จริง ซึ่งศาลและนักกฎหมายเยอรมันได้พยายามที่จะขยายความคุ้มครอง ตามหลักสัญญาให้
ไปถึงผู้บริโภคที่ต้องได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ที่มิได้มีนิติสัมพันธ์กับ

                                                           
119  แหล่งเดิม.  
120  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา (น. 95). เล่มเดิม. 
121  ปัญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 66-69). เล่มเดิม. 
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ผู้ผลิตต้องรับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค หรือโดยถือว่าผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับ ประโยชน์
จากสัญญาเพื่อบุคคลที่สาม (Third Party Beneficiary) ส่วนภาระการพิสูจน์ความเสียหายของ
กฎหมายเยอรมัน ภาระการพิสูจน์ตกแก่ โจทก์ที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่จ าเป็น ในการตั้ง
ฐานสิทธิฟ้องร้องของตน โจทก์จึงต้องพิสูจน์ความเสียหายที่ได้รับการผิดสัญญาของคู่สัญญาอีก 
ฝ่ายหนึ่ง และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ แห่งการกระท าของจ าเลย และความเสียหายของโจทก์
อย่างไรก็ดี คดีความรับผิดเพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภคนี้ เป็นการยากที่โจทก์จะน าสืบให้เห็นถึงความ
รับผิดดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรับผิดของผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตมีการจัดองค์กรอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้น หากพยานหลักฐานฟัง ได้ว่า สินค้านั้นมีความช ารุดบกพร่อง ศาลเยอรมันก็ให้
สันนิษฐานว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ ของผู้ผลิต ทั้งนี้เพราะเหตุแห่งการช ารุดบกพร่องเป็นเร่ือง
ที่อยู่ภายในการควบคุมและดูแลของ ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ผู้ผลิตจึงอยู่ในฐานะที่จะอธิบายถึงความ
ช ารุดบกพร่องได้ดีกว่า ภาระการ พิสูจน์จึงกลับไปอยู่ที่ฝ่ายจ าเลย แต่การได้รับประโยชน์ในภาระ
การพิสูจน์นี้  จ ากัดเฉพาะคดีที่  ฟ้องผู้ผลิตเท่านั้น หากเป็นคดีที่ฟ้องผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ขาย  
ศาลเยอรมันจะถือหลักภาระการ พิสูจน์ตามหลักคดีธรรมดาทั่วไป โจทก์จึงมีภาระการพิสูจน์ต้อง
น าสืบให้เห็นถึงความประมาท เลินเล่อของผู้ขายด้วย122 

หลักการฟ้องคดีในเร่ืองละเมิด เป็นไปตามหลักทั่วไปของหลักความรับผิดทาง ละเมิด 
คือ ผู้กระท ามีความรับผิดส าหรับการกระท าโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ที่มุ่งหมายจะคุ้มครอง
อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติในมาตรา 823 BGB ซึ่งหลักดังกล่าว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
ได้น าเอามาใช้ด้วย ดังปรากฏในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์  

ทั้งนี้เมื่อปี ค.ศ. 1968 ในคดีโรคระบาดไก่ (Huhnerpestfall) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
วัคซีนป้องกันโรคระบาดไก่ซึ่งจ าเลยได้ปรุงขึ้นนั้น ไม่ได้มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องเพียงพอ ท าให้ 
เชื้อโรคระบาดที่ใช้เป็นวัคซีนยังมีฤทธิ์รุนแรงอยู่ เมื่อผู้เสียหายน ามาใช้ฉีดไก่ของตน ท าให้ไก่ของ 
ผู้เสียหายต้องตายไปถึงสี่พัน กว่าตัวภายในเวลาไม่กี่วันต่อมาปรากฏว่าวัคซีนนี้เป็นพิษอยู่ตั้งแต่ 
ก่อนน าออกจ าหน่ายแล้วแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการที่วัคซีนเป็นพิษนี้  เกิดขึ้นได้อย่างไร ศาลสูง 
แห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้พิพากษาให้จ าเลย ซึ่งเป็นผู้ปรุงวัคซีนต้องชดใช้ 
ค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายให้แก่โจทก์ผู้เสียหายตามมาตรา 823 วรรคแรกแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งเยอรมัน ในค าพิพากษาคดีนี้  ศาลได้วางหลักว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนั้นช ารุด

                                                           
122  จาก “ความรับผิดเพื่อผลิตภัณฑ์: ข้อคิดบางประการในแง่กฎหมายเปรียบเทียบ (ความรับผิดเพื่อ

ผลิตภัณฑ์: ข้อคิดบางประการในแง่กฎหมาย),” แปลโดย กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2531, โดย Woffgang Freihen Von 
Marschall, วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 18(1). น. 172-173.  
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บกพร่อง ผู้ผลิตย่อมมีหน้าที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ความช ารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้น เป็นเพราะ
พฤติการณ์ ที่ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ การผลักภาระการพิสูจน์กลับมายังฝ่ายผู้ผลิตเช่นนี้ เป็นหลักที่
ชอบด้วย เหตุผล เพราะในกรณีเหล่านี้การจะให้ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความผิดของผู้ผลิตย่อม
เป็น ภาระหนักเกินควรค าพิพากษาดังกล่าว จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง  

3.2.3.4  หน่วยงานหรือองค์กรที่ควบคุมก ากับดูแล 
จะท าให้เห็นว่าตามระเบียบว่าด้วย อาหารของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคือหน่วยงานท้องถิ่น  German Lander (Federal states)  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หากตรวจพบความผิดพลาดเร่ืองมาตรฐาน ก็จะส่งข้อมูลสู่
ระบบ Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) กรณีที่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต้องการเสนอ
สินค้าอาหารเสริมเข้าตลาดของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จ าเป็นต้องแจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Federal Office of Consumer Protection) และหน่วยงาน
ที่ควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อยู่ภายใต้การควบคุมของ Bundesamt fr 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: BVL ในช่วงที่เร่ิมต้นท าการตลาด และส่งตัวอย่าง
ของฉลากสินค้า ให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบฉลากของอาหารเสริมจ าเป็นต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้123 

(1) ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามระเบียบการปิดฉลากอาหาร 
(2) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสารอาหาร 
(3) ระบุจ านวนร้อยละของสารอาหารที่ควรบริโภคต่อวัน 
(4) ค าเตือนเร่ืองการบริโภค โดยระบุปริมาณและจ านวนว่าไม่ควรบริโภคเกินเท่าใด

ต่อวัน 
(5) ข้อความแจ้งว่าอาหารเสริมนั้น ๆ ไม่ควรบริโภคแทนอาหารทั่วไป 
(6) ข้อความเตือนให้เก็บให้พ้นจากมือเด็ก 
 ทั้งนี้ทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้มีการแบ่งแยกการเนินการ

กันอย่างชัดเจนระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์เอกชนและสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชน โดยในส่วนที่
เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชนที่เป็นของรัฐนี้  มีองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารและควบคุม รวมทั้ง 
มีส่วนในการจัดระเบียบสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชนประกอบด้วย 

                                                           
123  ปัญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 66). เล่มเดิม. 
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1)  คณะกรรมการการแพร่ภาพกระจายเสียง (The Rundfunkrat: Rundfunkrat)  
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลความสนใจของสาธารณะ และเป็นหน่วยงาน

สูงสุดของสถานีหน่วยงานนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐและจากกลุ่มสังคมที่เกี่ยวข้อง 
2)  คณะกรรมการบริหารหรือสภาบริหาร (Verwaltungsrat) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจาก 

Rundfunkrat มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการในปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเลขาธิการตรวจสอบงบประมาณและบัญชีประจ าที่เสนอโดยเลขาธิการ ตลอดจนรับคนงานเพื่อ
ท าหน้าที่ด้านบริหาร 

3)  เลขาธิการ เป็นผู้แทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อตอบสนองต่อประโยชน์
สาธารณะและต่อศาล เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรายการต่าง ๆ ทั้งเป็นผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจทาง
องค์กรโดยเป็นผู้คัดเลือกและสอดส่องดูแลพนักงาน 

ส่วนหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแลการแพร่กระจายเสียงเอกชนในระดับสหพันธรัฐ
ทั้งหมด เรียกว่า “Landesmedienanstalt” หน่วยงานนี้ มีโครงสร้างเหมือนสถานีของรัฐบาล ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานบริหารตามกฎหมายมหาชน แต่ไม่ได้สร้างรายการของตนเอง ท าหน้าที่
รับผิดชอบการออกใบอนุญาตและการสอดส่องดูแลระบบของเอกชน  ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการการแพร่ภาพกระจายเสียง  และสภาความคิดเห็น ซึ่งคอยสอดส่องดูแลสถานี
แพร่กระจายเสียงบริษัทเอกชน และตัดสินใจเร่ืองการออกใบอนุญาต โดยมีผู้อ านวยการเป็น
ตัวแทนของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย ด้านกิจการโทรคมนาคมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี มีองค์กรที่รับผิดชอบเร่ืองกิจการโทรคมนาคม 2 องค์กร คือ กระทรวงเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐ และ The Regulatory Authority for Telecommunicationsand Post, Reg 
TP ซึ่งอยู่ภายในความรับผิดชอบของกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐ124 

ทั้งนี้โดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐ มีอ านาจหน้าที่ในด้าน
นโยบายทางโทรคมนาคมของรัฐ ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ส่วน Reg TP มีอ านาจ
หน้าที่หลักในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) ท าให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน 
2) ท าให้เกิดการร่วมมือด้านเทคนิคที่จ าเป็นในกลุ่มผู้ให้บริการและป้องกันมิให้เกิด

การกีดกันทางการค้า 
3) ออกใบอนุญาตเพื่อการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ 

                                                           
124  Medicinal Products Act. (The Drug Law). Germany. Medicinal Products Act in the Version 

Published on 12 December 2005 (Federal Law Gazette) Part I P. 3394, Last Amended by Article 1 of the Law 
of 25th May 2011 (Federal Law Gazette I P. 946) (2011; 145 pages). 

DPU



123 

4) อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรที่เป็นคลื่นความถี่ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมและ
ผู้ให้บริการ 

5) ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากเร่ืองของข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่าย 
6) รายงานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฎหมายถึงเร่ืองประเด็นเกี่ยวกับการก ากับ

ดูแล 
เมื่อพิจารณาสถานะขององค์กรผู้มีอ านาจจัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับดูแลการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วพบว่า เป็นหน่วยงานรัฐบาลในระดับกระทรวงและเป็นหน่วยงานของฝ่าย
บริหารตามกฎหมายมหาชน โดยกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ด าเนินงานโดย
หน่วยงานของรัฐเอง (สถานีแพร่ภาพกระจายเสียงมหาชน) จะมีคณะกรรมการอิสระที่มีอ านาจ
ก าหนดค่าธรรมเนียม เรียกว่า KEE Kommission ที่มีสถานะไม่ขึ้นตรงต่อองค์กรหรือหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนใด ส่วนที่ด าเนินการโดยบรรษัทเพื่อการแพร่ภาพกระจายเสียงมหาชนจะบริหารงานโดย
เลขาธิการ และก ากับการดูแลการด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (Verwaltungsrat) และ
คณะกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง (The Rundfunkrat) และกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
เอกชน จะมีหน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตและก ากับดูแล ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ
พิเศษที่เรียกว่า KEK ในการออกใบอนุญาตเพื่อป้องกันการผูกขาดกิจการ  

จะเห็นได้ว่าการจัดโครงสร้างหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น มุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณชนโดยส่วนรวม การจัดสรรการสื่อสารสาธารณะมีการเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาประกอบกิจการส่วนกิจการโทรคมนาคม ได้มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการโดยป้องกันการ
ผูกขาดกิจการเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ซึ่งสถานะขององค์กรผู้มีอ านาจดังกล่าว 
แม้ว่าจะมิได้มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ แต่ก็มีข้อดี คือ ประหยัดต้นทุนการปฏิบัติงานเนื่องจาก
สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานในการ ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังมีทรัพยากร 
ข้อมูลสื่อสาร และความเชี่ยวชาญสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบกระจายเสียง และ
การแพร่ภาพรวมไปถึงการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ดี  อย่างไรก็ตาม องค์กรผู้มี
อ านาจในการพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลหน่วยงานที่ให้บริการโทรคมนาคม  อาจเกิดความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้ง่ายเนื่องจากไม่อาจประกันความเป็นอิสระจากการเข้าแทรกแซงจาก
นักการเมืองที่มีอ านาจเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีอ านาจในลักษณะอ่ืน ๆ แต่ปัญหาดังกล่าวไม่เกิดกับ
องค์กรก ากับดูแลการแพร่ภาพกระจายเสียง เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรในบรรษัทเพื่อการแพร่
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ภาพกระจายเสียงเป็นการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน โดยมีการก าหนดองค์ประกอบและ
โครงสร้างอันเป็นหลักประกันให้ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถาบันอื่นใดของรัฐ 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ไม่อนุญาตให้โฆษณา  
ปิดฉลากหรือประกาศชวนเชื่อ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปในทางผลต่อการรักษา กรณีที่ยังไม่ได้
รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น DPU



บทที ่4 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 

ยา และเครื่องส าอาง ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
 

การโฆษณาในปัจจุบันมีการน ากลยุทธ์หลักวิชาการโฆษณา มาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ มักจะใช้วิธีการโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เพื่อ
เป็นปัจจัยส าคัญเรียกร้องความสนใจจากลูกค้า ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ทั้งนี้การโฆษณา
อาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอาง ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี มีทั้งในสินค้าทั่วไปและ
สินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ ให้เช่น เคร่ืองดื่ม กาแฟ และเคร่ืองดื่มชนิดกาแฟผสมสารสกัดที่มี
คุณสมบัติเน้นเพื่อความงาม เมื่อผู้บริโภคหลงเชื่อโฆษณาและบริโภคเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดผล
เสียหายต่อผู้บริโภค ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้งการโฆษณาดังกล่าวยังไม่มี มาตรการทาง 
กฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาเพื่อความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการเฉพาะ ดังนั้นในบทนี้
ผู้เขียนจึงท าการวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 
ยา และเคร่ืองส าอาง ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1  ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี           

ในปัจจุบันการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอาง มีการด าเนินการผ่าน
วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีเพื่อหารายได้โดยการรับท าการโฆษณาหรือบริการธุรกิจใด  ๆ ได้ โดย 
ผู้ประกอบธุรกิจวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทยจึงมีรายได้หลักมาจากการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมสมาชิก ซึ่งเป็นที่ต้องยอมรับกันว่า ในปัจจุบันนี้กิจการวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีใน
ประเทศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงโดยการให้บริการด้วยรายการ ชั้นน าต่าง ๆ ทั้งจากที่ผลิตขึ้นเอง
ในประเทศและได้ขยับขยายกิจการเพื่อแข่งขันกันในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจ  วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี
ด้วยกัน โดยการซื้อลิขสิทธิ์รายการต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง หรือแม้กระทั่งลิขสิทธิ์การ
ถ่ายทอดสดรายการส าคัญต่าง ๆ จากต่างประเทศมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชม ท าให้ในปัจจุบันนี้
ต้นทุนในการให้บริการส าหรับกิจการวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีเพิ่มขึ้นสูงเป็นเงาตามตัวแต่ใน
ขณะเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาโดยตลอดว่าการประกอบกิจการธุรกิจวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  
ในประเทศไทยมีรายได้หลักมาจากการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณา  
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ผู้เขียนเห็นว่าหากท าการพิจารณาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จะเห็นได้ว่า นิยามความหมายของค าว่า “วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี” 
มิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง แต่จะเป็นการบัญญัติโดยภาพรวมกว้าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความหมาย
ของการด า เนินประกอบธุรกิจในรูปวิทยุชุมชนรวมทั้ ง เคเบิ้ลทีวี  กล่าวคือมาตรา  4  ใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า 

“กิจการกระจายเสียง” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทั้งนี้ 
กฎหมายมิได้นิยาม ความหมายของวิทยุชุมชนไว้ เพียงแต่ได้กล่าวถึงผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการชุมชน ต้องเป็นสมาคม มูลนิธินิติบุคคลอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหา
ก าไรในทางธุรกิจ หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน 

“กิจการโทรทัศน์” หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายมิได้นิยามเคเบิ้ลทีวีไว้แต่อย่างใด คงกล่าวถึงเฉพาะ“กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” หมายความว่ากิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งไม่ต้อง
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่  ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใดนั้นเอง 

นอกจากนั้นเมื่อท าการศึกษาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 4 
จ าแนกชุมชนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1)  ชุมชนจ าแนกตามพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ กล่าวคือ กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยใน
แหล่งเดียวกันไม่ว่าจะในเมือง หรือในชนบท 

2)  ชุมชนจ าแนกตามความสนใจ แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ 
ซึ่งชุมชนทั้ง 2 ลักษณะต้องมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันท า
กิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและ
การแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้อย่างไรก็ตาม เมื่อรวม 2 ค าเข้าหากันแล้ว ความหมายของวิทยุชุมชน
ปรากฏในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 
เมษายน 2554 ระบุว่าความหมายของวิทยุชุมชน “วิทยุกระจายเสียงชุมชน” หมายความว่า  
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กิจการกระจายเสียงเพื่อ ประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์
ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและด าเนินการโดยชุมชนเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและ
การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของประชาชน ปราศจากการ
ครอบง าและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองทุกระดับหรือ
เอกชนที่มุ่งหาก าไรในเชิงพาณิชย์119 

ดังนั้น ผู้ เขียนเห็นว่า การที่บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้นิยาม
ความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีไว้โดยเฉพาะว่าจะมีความหมายเช่นใดและครอบคลุม
เพียงใด จึงอาจเกิดปัญหาอันมีผลกระทบต่อผู้บริโภค หากจะมีมาตรการทางกฎหมายออกมาในการ
บังคับใช้ในนิยามความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
โฆษณาแล้วจึงจ าเป็นต้อง มีการก าหนดความหมายให้ครอบคลุมถึง ความหมายของวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวี ทั้งหมดเพราะการประกอบกิจการวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี มุ่งให้บริการด้วยถ้อยค า หรือ
ภาพในรายการต่าง ๆ เมื่อผู้ออกอากาศมีเจตนาเจาะจงให้เป็นการโฆษณา รวมทั้งการโฆษณาที่ฝั่งไว้
ในเนื้อหาของรายการปกติด้วย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวียังไม่มี
ความชัดเจนในเร่ืองความหมายก่อให้เกิดความสับสนรวมทั้งในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อ 
ท าการควบคุมและก ากับในเร่ืองการโฆษณาเกี่ยวกับการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหาร เสริม
สุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 

เมื่อเปรียบเทียบความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของไทยกับสหราชอาณาจักร 
จะเห็นได้ว่า ความหมายของระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร  
จะมีบรรษัทการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจักร BBC (British Broadcasting Corporation) ด้วย
กฎบัตร (Charter) ในพระบรมราชโองการผ่านทางรัฐสภาในปี ค.ศ. 1927 โดย BBCได้ รับสิทธิ 
ผูกขาดการกระจายเสียงทั้งหมดของประเทศ และมี สถานะเป็นบรรษัทสาธารณะซึ่งมีรายได้จาก
การเก็บค่าธรรมเนียมจากผังและผู้ชม (License Fee) และจะเป็นระบบที่ให้บริการโดยภาครัฐ
ให้บริการเป็นแนวนโยบายหลัก ซึ่งรัฐเป็นผู้จัดระเบียบด้านการจัดสรรคลื่น ที่มาของรายได้ 
คุณภาพของรายการซึ่งองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์จะมีสถานะเป็น
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาลส่วนงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมนั้น
จะมีหน่วยงานแบบกึ่งอิสระก ากับดูแลการเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ ราคาค่าบริการ หมายเลข
โทรคมนาคม บริการเสริมต่าง ๆ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐมนตรีในบางกรณี 
แต่ในการปฏิบัติงานก ากับดูแลจะมีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการควบคุมการออกอากาศ The 
Broadcast Committee of Advertising Practice (BCAP) มี กลไกในการควบคุมการโฆษณา คือ 

DPU



128 

Television Advertising Standards Code จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ ภายใต้การ
ดูแลของ OFCOM (Office of Communication) โดย OFCOM เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุ โดยมีจุดมุ่งหมายให้โฆษณาไม่ขัดกฎหมาย เหมาะสม ซื่อสัตย์ เป็นความจริง 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าในผิด เป็นอันตราย หรือ ล่วงละเมิดต่อสังคมในวงกว้าง125  

OFCOM (Office of Communication)  เป็นองค์กรอิสระที่ก ากับดูแล  และออกกฎ 
ระเบียบ และข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักรตั้งขึ้น
มาเพื่อให้อุตสาหกรรมสื่อด าเนินการอย่างเป็นธรรม และปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนี้ยัง
เป็นผู้ออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคม จัดท าส ารวจ ความ
คิดเห็นของผู้บริโภค รับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการสื่อแก่ประชาชน และให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ผลิต 

เมื่อเปรียบเทียบความหมายและระบบการด าเนินการของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นการด าเนินการในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ได้มีการแบ่งแยกการด าเนินการกันอย่างชัดเจนระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์เอกชนและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชน โดยในส่วนที่เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชนที่เป็นของรัฐนี้ มีองค์กรที่
ท าหน้าที่บริหารและควบคุม  รวมทั้งมีส่วนในการจัดระเบียบสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชน
ประกอบด้วย 

1)  คณะกรรมการการแพร่ภาพกระจายเสียง (The Rundfunkrat: Rundfunkrat)  
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลความสนใจของสาธารณะ และเป็นหน่วยงาน

สูงสุดของสถานีหน่วยงานนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐและจากกลุ่มสังคมที่เกี่ยวข้อง 
2)  คณะกรรมการบริหารหรือสภาบริหาร (Verwaltungsrat) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจาก 

Rundfunkrat มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการในปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเลขาธิการตรวจสอบงบประมาณและบัญชีประจ าที่เสนอโดยเลขาธิการ ตลอดจนรับคนงานเพื่อ
ท าหน้าที่ด้านบริหาร 

3)  เลขาธิการ เป็นผู้แทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ 
และต่อศาล เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรายการต่าง ๆ ทั้งเป็นผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจทางองค์กรโดย
เป็นผู้คัดเลือกและสอดส่องดูแลพนักงานในการด าเนินการทางด้านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 

                                                   
125  โครงการ ศึกษาและ เฝ้าระวังส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media monitor) รายงานผลการศึกษา 

รอบที่ 28 รายการแนะน าสินค้าในฟรี ทีว ี(ช่อง 3, 5, 7, 9 NBT และ TPBS) (น. 28). เล่มเดิม. 
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เปรียบเทียบกับเกี่ยวกับความหมายและระบบการด าเนินการของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ล
ทีวีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีกลุ่มผู้ด าเนินงานเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ผู้แสวงสันติและรักอิสระ 
ลักษณะส าคัญของวิทยุท้องถิ่นนี้แตกต่างจากวิทยุ  2 รูปแบบที่มีอยู่  คือ วิทยุสาธารณะ (Public 
Radio) และวิทยุธุรกิจ (Commercial Radio) ในหลายลักษณะ เช่น ส่งกระจายเสียงด้วย ก าลังส่งต่ า 
(ประมาณ 1 กิโลวัตต์) ครอบคลุม ในพื้นที่จ ากัด ประมาณ 6-10 กิโลเมตร ซึ่งท าให้แตกต่างจากวิทยุ
สาธารณะระดับชาติ และ ด าเนินงานโดย ไม่แสวงหาก าไร (Non-commercial) ซึ่งท าให้แตกต่างไป
จากวิทยุธุรกิจ เงินที่ใช้ด าเนินการส่วนใหญ่ได้มากจากสมาชิกในชุมชน หรือมาจากการบริจาคของ
มูลนิธิ องค์กรการกุศล และการระดมทุนของกลุ่มผู้ด าเนินงาน ต้นก าเนิดวิทยุชุมชนมาจาก
ต่างประเทศ นอกเหนือจากเร่ืองก าลังส่ง พื้นที่ครอบคลุม และการไม่แสวงหาผลก าไรแล้ว ลักษณะ
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสถานีวิทยุท้องถิ่นก็คือ ยึดหลักว่ากรรมสิทธิ์และการควบคุมวิทยุเป็น
ของประชาชน รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริหารจัดการโดยใช้ อาสาสมัคร 
ที่เป็นตัวแทนของชุมชนเป็นหลัก โดยมีเจา้หน้าที่ประจ าสถานีเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งมุ่งเน้น
ไม่แสวงหาผลก าไรน้ันเอง 

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความหมายและระบบการด าเนินการของวิทยุชุมชนของ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีกับประเทศไทยซึ่งยังไม่มีความ
ชัดเจนในเร่ืองความหมายความส าคัญของวิทยุชุมชนมีการด าเนินงานโดยคนในชุมชนเป็นผู้ผลิต
และเป็นผูด้ าเนินการหรือเป็นผู้บริโภค มีการด าเนินการในการประกอบกิจการที่ไม่ได้มุ่งเพื่อบริการ
สาธารณะแต่มุ่งจัดการเร่ืองภาคธุรกิจและแสวงหาก าไรเพราะมีการโฆษณาสินค้าภาควิทยุชุมชน
และเคเบิ้ลทีวีโดยใช้ระบบอาสาสมัครเข้ามาช่วย ซึ่งขัดต่อหลักการส าคัญของวิทยุชุมชน การสร้าง
ความมีส่วนร่วม ให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันรับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ การผลิต 
และการน าเสนอรายการ แต่การด าเนินการทั้งหมดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะมีการใช้ประโยชน์
จากวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีด าเนินการในรูปแบบภาคธุรกิจและมุ่งแสวงหาผลก าไรในการ
ประกอบกิจการท าให้ผู้บริโภคภาคประชาชนได้รับความเสียหายทางอ้อม 
 
4.2  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในส่วนของการโฆษณา 

ในการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในส่วนของการโฆษณา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอางเพื่อการสื่อสารการตลาด 
โดยความตั้งใจของผู้ประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งเร้าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้  หรือเกิด
การสื่อสารและต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยผู้ประกอบธุรกิจเสียค่าใช้จ่ายหรือ
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ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ เพื่อหวังผลในทางธุรกิจหรือต้องการให้สามารถขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น
อาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอาง 

ดังจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดแนวทางในการโฆษณาอาหารเสริมยาเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ล
ทีวีโดยต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกล่าวคือพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510126 พระราชบัญญัติ
เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535127 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522128 และพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522129 แต่ปรากฏว่ามีการละเมิดกฎหมายดังกล่าวเป็นจ านวนมากซึ่งการประกอบ
กิจการวิทยุชุมชนต้องบังคับตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551130 โดยไม่สามารถโฆษณาเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพราะเป็นข้อห้ามที่ปรากฏตาม
มาตรา20ได้131 เนื่องจากความไม่ชัดแจ้งเกี่ยวกับการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ

                                                   
126  มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดงความทุกข์

ทรมานของผู้ป่วย  
มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล 
มาตรา 90 ทวิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณา

ขายยาที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ได้ เป็นต้น. 
127  มาตรา 37 ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การโฆษณาเครื่องส าอางโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรี  และให้ถือว่าอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ” เป็นต้น. 

128  มาตรา 23 การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ 
หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง. 

129  มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเทจ็หรือเปน็
การหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร. 

130  มาตรา 21 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้. 

131  มาตรา 20 ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กรมประชาสัมพันธ์ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สาม จะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ 
เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดย
ไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการโดยมิได้มีการโฆษณา
สรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด. 
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ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งนี้ซึ่งปัญหาหลักคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคือใคร ท าให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ด้าน กสทช.เองก็
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 ซึ่งก าหนดว่าด้วยเงื่อนไข “โฆษณา” 
หมายความว่า การด าเนินการโดยวิธีใด ๆ ซึ่งมีเจตนาให้ผู้ฟังเกิดความต้องการ บริโภคสินค้าหรือ
บริการน้ัน ๆ “การหารายได้” หมายความว่า การรับการสนับสนุนการประกอบกิจการจากแหล่งใด ๆ 
โดยวิธีการใด ๆ ซึ่งมิใช่การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะครอบง าการประกอบกิจการหรือ
เป็นการโฆษณาหรือมีบทบัญญัติกฎหมายห้ามไว้ นั้นหมายความว่ามีข้อห้ามมิให้โฆษณาหลอกลวง
ผิดกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แต่ปัญหาการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในส่วน
ของการโฆษณาที่ผ่านส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ขอความร่วมมือเรามาตลอด แต่ไม่ชี้ว่าใครที่ผิด บอกแต่ภาพ
กว้างให้ผู้ประกอบการใช้ดุลพินิจ ขณะที่การให้บริการ กลุ่มเหล่านี้ยังไม่มีหน่วยงานในการก ากับ
เนื้อหาที่สื่อสารให้กับประชาชน อย่างชัดเจนเพียงแต่ถ้ามีการโฆษณาผิดกฎหมาย กฎหมายให้
อ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วย
การโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น แก้ไข
ยกเลิกการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเท่านั้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเนื่องจาก ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ ทักษะในการค้นข้อมูล ขาดแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยังขาดความตระหนักใน
การประยุกต์ใช้กฎหมายคุ้มครองตนเอง อีกทั้งผู้บริโภคในชนบทยังเชื่อในประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์และเชื่อในค ากล่าวอ้างว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐแล้วของผู้โฆษณาซึ่งไม่เป็น
ความจริง ส่วนรูปแบบการโฆษณาโดยเฉพาะอาหารเสริมสุขภาพ และยาพบว่ามีการใช้สื่อหลายแขนง 
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ที่ผู้ประกอบการนิยมใช้เพื่อให้เข้าถึงคนหมู่มากในท้องถิ่นได้เป็น  
2 กลุ่มสื่อหลักคือ วิทยุชุมชน และสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี เพื่อให้เข้าถึงชนชั้นกลางในเมือง มีการ
ใช้สื่อบุคคล เช่น ดารา นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์  หรือแม้แต่ชาวบ้านในท้องถิ่น  
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นที่สังเกตว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในภูมิภาค
โดยใช้เนื้อหาการน าเสนอที่ต่างกันไป แต่ให้นักจัดรายการเป็นตัวกลางในการสื่อสารเหมือนเดิม ซึ่ง

                                                                                                                                                  
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ

ประเภทที่สอง ให้หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการโดยไม่เน้นการแสวงหาก าไร 
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การโฆษณาดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดอุปสงค์เทียม  มีโอกาสใช้
ผลิตภัณฑ์มากเกินจ าเป็น อันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรืออันตรายให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากมีการ
โฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะที่โอ้อวดเกินจริงและการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ทั้งนี้ปัญหาที่ส าคัญในการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในส่วนของการโฆษณา
คือเนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช.ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเร่ืองอาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะ  
จึงไม่สามารถตรวจสอบ พิสูจน์ได้ว่าสินค้าชนิดใดผิดหรือถูก ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดังนั้น
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช.จะสามารถด าเนินการในเบื้องต้นได้คือ จะให้ใบอนุญาตหรือคุ้มครองเฉพาะ
สถานีที่น าเสนอเนื้อหาสินค้าที่ได้รับการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) แล้วเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.มีอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีภาระหน่ที่ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนแบบ One Stop Service โดยท าควบคู่กับการ
ออกกฎ ระเบียบ เพื่อส่งเสริมผู้บริโภค สื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาอาหาร
เสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอาง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

ถึงแม้ว่าหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ขอความร่วมมือมาโดยตลอด หรือ
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.จะได้มีการท างานอย่างเต็มที่ โดยขอความร่วมมือเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากการโฆษณาที่โอ้อวด เกินจริง หรือท าให้หลงเชื่อเหล่านี้แล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ 
และความแตกต่างระหว่างจ านวนผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณา
อาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอางอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่มีความพอดีกับจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างกันมาก จึงเป็นปัญหาส าคัญ
สร้างความเสียหายกับผู้บริโภคทั้งรุนแรงต่อชีวิต และสิ้นเปลืองทรัพย์สินโดยไม่จ าเป็นแต่ก็ได้อาศัย
หน่วยงานเอกชนที่มีความพร้อมเช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ด าเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาอาหารเสริม ยา
เคร่ืองส าอางทางสื่อทุกประเภท 

แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางจะก าหนดให้ต้องขอ
อนุญาตโฆษณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจึงโฆษณาได้  แต่กลับพบการ
ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมายอย่างกว้างขวางเนื่องจากการด าเนินคดีทางกฎหมายมีหลายขั้นตอน  
ไม่คล่องตัว ขาดการเข้าถึงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ แนวปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งมีสื่อจ านวนมากและ
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กระจายได้รวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ประกอบกับบทลงโทษ 
ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับรายได้จากธุรกิจ “ระบบเฝ้าระวัง” ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่เท่า
ทันเทคโนโลยีตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชนในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหา และขาดกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคเท่าทันสื่อ  และปัจจุบัน ยังไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลสื่อโดยเฉพาะและมีบุคคลากรเชี่ยวชาญมีเคร่ืองมือไม่ครบถ้วน 
ไม่พร้อมด าเนินการตรวจสอบการโฆษณาอาหารเสริม ยา เคร่ืองส าอาง ท าให้ไม่สามารถบังคับให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างเคร่งครัดได้
ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั้งขาดกลไกในการก ากับ ดูแลจรรยาบรรณของกลุ่ม 
ผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนขาดแผนยุทธศาสตร์ที่จะจัดการปัญหาได้รอบด้าน มีประสิทธิภาพ 
ต่อเน่ือง ยั่งยืนและเท่าทันสื่อใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

นอกจากนั้นวิทยุชุมชนหรือเคเบิ้ลทีวีจะมีการด าเนินการโดยมีโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่แพร่ภาพซ้ าตลอดทั้งวัน เข้าข่ายน่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเนื่องจากมีการอวดอ้างสรรพคุณทางการบ าบัดรักษาทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือ
อาหารเสริม ในกรณียา มีการใช้ค าโฆษณาที่ไม่ถูกต้องหลายรูปแบบทั้งใช้บุคคลอ่ืนรับรองหรือ 
ยกย่องสรรพคุณ ชักชวนให้ใช้อย่างพร่ าเพร่ือเกินจ าเป็น หรือระบุสถานที่จ าหน่ายโดยไม่มีหลักฐาน
ว่าสถานที่นั้นได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่าย  ในโฆษณาท าให้ยากต่อการควบคุมก ากับ ผู้ผลิต 
ต่างต้องการขายสินค้าของตนเองให้ได้มากที่สุดและโฆษณาที่ออกมาส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยตรงไปตรงมา 
เกินจริง อ้างสรรพคุณรักษาโรค ทั้งที่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อได้เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานของรัฐน้ีด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีองค์กรที่ท าหน้าที่บริหาร
และควบคุมรวมทั้งมีส่วนในการจัดระเบียบสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาชนประกอบด้วย 

1)  คณะกรรมการการแพร่ภาพกระจายเสียง (The Rundfunkrat: Rundfunkrat) เป็นผู้ได้
รับมอบหมายให้ จัดการดูแลความสนใจของสาธารณะ และ เป็นหน่วยงานสูงสุดของสถานี
หน่วยงานนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐและจากกลุ่มสังคมที่เกี่ยวข้อง 

2)  คณะกรรมการบริหารหรือสภาบริหาร (Verwaltungsrat) ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจาก 
คณะกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง (Rundfunkrat) มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการในปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ตรวจสอบการด าเนินงานของเลขาธิการ ตรวจสอบงบประมาณ และบัญชีประจ าที่
เสนอโดยเลขาธิการ ตลอดจน รับคนงานเพื่อท าหน้าที่ด้านบริหาร 
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3)  เลขาธิการ เป็นผูแทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อตอบสนองต่อประโยชนสาธารณะ 
และต่อศาล เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบรายการต่าง ๆ ทั้งเป็นผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจทางองค์กรโดย
เป็นผู้คัดเลือกและสอดส่องดูแลพนักงานส่วนหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแลการแพร่กระจายเสียง
เอกชนในระดับสหพันธรัฐทั้งหมด เรียกว่า “Landesmedienanstalt” หน่วยงานนี้  มีโครงสร้าง
เหมือนสถานีของรัฐบาล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริหารตามกฎหมายมหาชน แต่ไม่ได้สร้าง
รายการของตนเอง ท าหน้าที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาตและการสอดส่องดูแลระบบของเอกชน 
ประกอบไปด้วยคณะกรรมการการแพร่ภาพกระจายเสียง และสภาความคิดเห็น ซึ่งคอยสอดส่อง
ดูแลสถานีแพร่กระจายเสียงบริษัทเอกชน และตัดสินใจเร่ืองการออกใบอนุญาต โดยผู้อ านวยการ
เป็นตัวแทนของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย  

ส่วนทางด้านกิจการโทรคมนาคมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีองค์กรที่
รับผิดชอบเร่ืองกิจการโทรคมนาคม 2 องค์กร คือ กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งสหพันธ
รัฐและ The Regulatory Authority for Telecommunicationsand Post (Reg TP) ซึ่งอยู่ภายในความ
รับผิดชอบของกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่ งสหพันธรัฐโดยกระทรวงเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐ มีอ านาจหน้าที่ในด้านนโยบายทางโทรคมนาคมของรัฐ ทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ ส่วน Reg TP มีอ านาจหน้าที่หลักในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ ส าคัญ อาทิเช่น 

1)  ท าให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีอย่างเท่าเทียมกัน 
2)  ท าให้เกิดความร่วมมือทางด้านเทคนิคที่ จ าเป็นในกลุ่มผู้ให้บริการและป้องกันมิให้

เกิดการกีดกันทางการค้า 
3)  ออกใบอนุญาตเพื่อการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ 
4)  อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรที่เป็นคลื่นความถี่ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมและ

ผู้ให้บริการ 
5)  ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากเร่ืองของข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่าย 
6)  รายงานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฎหมายถึงเร่ืองประเด็นเกี่ยวกับการก ากับ

ดูแลฯลฯ 
จะเห็นได้ว่าผู้เขียนพิจารณาสถานะขององค์กร ผู้มีอ านาจจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ

ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วพบว่าเป็นหน่วยงานรัฐบาลในระดับกระทรวงและเป็นหน่วยงาน
ของฝ่ายบริหารตามกฎหมายมหาชน โดยกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ด าเนินงานโดย
หน่วยงานของรัฐเอง (สถานีแพรภาพกระจายเสียงมหาชน) จะมีคณะกรรมการอิสระที่มีอ านาจ
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ก าหนดค่าธรรมเนียม เรียกว่า KEE Kommission ที่มีสถานะไม่ขึ้นตรงต่อองค์กรหรือหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนใด  

ส่วนที่ด าเนินการโดยบรรษัทเพื่อการแพรภาพกระจายเสียงมหาชนจะบริหารงานโดย
เลขาธิการ และก ากับดูแลการด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร  (Verwaltungsrat) และ
คณะกรรมการแพร่ภาพกระจายเสียง (The Rundfunkrat) และกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
เอกชน จะมีหน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตและก ากับดูแล  เรียกว่ า Landesmedienanstalt 
ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพิเศษที่เรียกว่า KEK ในการออกใบอนุญาตเพื่อป้องกันการผูกขาด
กิจการ กรณีการประกอบกิจการโทรคมนาคมองค์กรผู้มีอ านาจ  คือ กระทรวงเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐ และ The Regulatory Authority for Telecommunications and Post (Reg TP) 
จะเห็นได้ว่าการจัดโครงสร้างหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น มุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
สาธารณชนโดยส่วนรวม การจัดสรรการสื่อสารสาธารณะมีการเปิดโอกาสให เอกชนเข้ามา
ประกอบกิจการ ส่วนกิจการโทรคมนาคมได้มุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการโดยป้องกันการผูกขาด
กิจการเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีซึ่งสถานะขององค์กรผู้มีอ านาจดังกล่าว แม้ว่าจะ
มิได้มีสถานะเป็นองค์กรอิสระแต่มีข้อดี คือ ประหยัดต้นทุนการปฏิบัติงานเนื่องจากสามารถใช
โครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยังมีทรัพยากร ข้อมูล
สื่อสาร และความเชี่ยวชาญสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบกระจายเสียง และการแพร่
ภาพรวมไปถึงการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะได้ดี 

ในส่วนการวิเคราะห์เปรียบกฎหมายของสหราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่า กฎหมาย
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ผู้มีอ านาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตและ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของสหราช
อาณาจักร แล้วพบว่าการก าหนดให้  สภาผู้ว่าการ (Council of Governors) ที่ก ากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ภาครัฐที่ด าเนินการโดย B.B.C. คณะกรรมการกระจายเสียง
เอกชน (IBA) ที่มีอ านาจพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
ภาคเอกชน ที่ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 องค์กร คือ ITC เพื่อดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ และ อ านาจการ
จัดการ (Radio Authority) เพื่อดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมทั้ง คณะกรรมาธิการมาตรฐานการ
ออกอากาศ (Broadcasting Standard Council) มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมีอ านาจอย่าง
เต็มที่ แม้จะท าให้การพิจารณาอนุญาตก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐ ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายดังเช่น นโยบายของฝ่ายบริหารและไม่เกิดผลประโยชน์
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ส่วนตัวในการปฏิบัติงานแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าองค์กรเหล่านี้จะปลอดจากการแทรกแซง
ทางการเมือง ส าหรับองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการโทรคมนาคมนั้น ได้มีการจัดตั้งส านักงาน
โทรคมนาคม (Office of Telecommunications: OFTEL) ขึ้น เพื่อให้บริการโทรคมนาคมเปลี่ยนจาก
ลักษณะการผูกขาดมาสู่การแข่งขันการให้บริการมากขึ้น โดยเป็นองค์กรอิสระที่มาควบคุมก ากับ
การ ได้รับงบประมาณซึ่งอนุมัติจัดสรรมาจากรัฐสภา แต่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดนั้น
ได้มาจากค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและ
การลงทุนแต่ งตั้ งอธิบดีส านั กงานโทรคมนาคม  (Director General of Telecommunications:  
DG OFTEL) ขึ้นมาควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกระทรวงการค้าและ
การลงทุน (DTI) เป็นองค์กรหลักที่ก าหนดนโยบายการค้าอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคม ผู้เขียน
เห็นว่าอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการควบคุมธุรกิจผ่านทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีตามกฎหมาย
ของสหราชอาณาจักรโดยมีอ านาจด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดตลาดการแข่งขัน 
อ านาจหน้าที่ของ OFTELที่ส าคัญ เช่น 

1) ออกใบอนุญาต แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
2) อนุมัติให้ผู้ด าเนินการสามารถจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมตามเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
3) พิจารณาทบทวนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม 
4) ตรวจสอบการร้องทุกข์  อุทธรณ์ที่ เกี่ยวกับการให้บริการส่วนหน้าที่ของ  DG 

OFTEL ที่ส าคัญ ได้แก่ 
 (1)  จัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
 (2)  ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

การให้บริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพของการให้บริการ ระบบ
เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาการของการโทรคมนาคมและกิจกรรมโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและการค้าบริการ
ระหว่างประเทศ 

ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนเห็นว่า 
การด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว การคุ้มครอง ควบคุม ก ากับอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดให้เคร่ืองส าอางเป็นสินค้าภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน Food 
and Drug Administration (FDA) หรือหน่วยงานองค์การอาหารและยาโดยกฎระเบียบของ FDA 
โดยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาใช้ FDA จะมีอ านาจหน้าที่ในการตอบสนองที่ดีขึ้นและออก
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ค าสั่งให้เรียกอาหารกลับได้เมื่อมีปัญหาความปลอดภัยทางด้านอาหารเกิดขึ้น  FDA จะมีการ
รับประกันให้ว่า อาหารน าเข้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่ากับอาหารที่ผลิตขึ้นในสหรัฐฯ 
ก าหนดว่าข้อมูลบางอย่างปรากฏบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้อมูลที่จะต้องอยู่บนฉลากอาหาร
เสริมโภชนาการรวมถึง ชื่ออธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็น “อาหารเสริม” ชื่อและสถานที่
ประกอบธุรกิจของผู้ผลิตบรรจุหีบห่อหรือผู้จัดจ าหน่าย รายการที่สมบูรณ์ของส่วนผสมและสุทธิ 
เน้ือหาของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้แต่ละผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ยกเว้นบางสินค้าปริมาณไม่มากหรือที่
ผลิตโดยธุรกิจขนาดเล็กที่มีสิทธิ์ ) จะต้องมีการติดฉลากโภชนา การโฆษณาในรูปแบบของ
ข้อเท็จจริง ต้องระบุแต่ละส่วนผสมอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ในส่วนการด าเนินการควบคุมการ
จัดการในเร่ืองธุรกิจผ่านทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  อยู่ภายใต้การควบคุมของFederal 
Communications Commission (FCC) เป็นหน่วยงานอิสระรัฐบาลสหรัฐอเมริกา FCC ก่อตั้งขึ้นโดย
การสื่อสาร ค.ศ. 1934 และถูกกล่าวหาว่ามีการสื่อสารระหว่างรัฐและต่างประเทศการควบคุมโดย
วิทยุ โทรทัศน์ ลวดดาวเทียมและสายเคเบิ้ล อ านาจ FCC ครอบคลุม 50 รัฐ โดยมีองค์กรในการ
ด าเนินงานอาทิเช่น ส านักสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจ (The Office of Communications Business 
Opportunities: OCBO) ท าหน้าที่ รับผิดชอบในการสนับสนุนให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจด้าน
โทรคมนาคมเพื่อชนกลุ่มน้อยและสตรี หน่วยงานนี้จะท างานร่วมกับวิสาหกิจ อุตสาหกรรม องค์กร
ภาคสาธารณะ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลให้แก่ FCC ในการวางนโยบายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็น
เจ้าของธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมี
หน้าที่ในการพัฒนานโยบายและการน าไปปฏิบัติในด้านผู้บริโภค รวมถึงผู้บริโภคที่ด้อยโอกาสใน
การเข้าถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม มุ่งเน้นนโยบายการให้บริการสาธารณะการศึกษา 
รวมทั้งการรับฟังความต้องการและการร้องเรียนของผู้บริโภค หน่วยงานนี้ยังต้องประสานความ
ร่วมมือทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐ (State) เมือง (Local) และระดับชุมชน เพื่อการเตรียมการ 
ด้านเทคโนโลยีในการสนับสนุนการแก้สถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการบังคับใช้กฎ ระเบียบ (The 
Enforcement Bureau: EB) มีหน้าที่รับผิดชอบให้ FCC ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ระบุไว้ในกฎหมาย
อย่างครบถ้วน รวมทั้งรับผิดชอบการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ ของ FCC ซึ่งหน่วยงานนี้จะมี
ขอบเขตของความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

อย่างไรก็ตาม อ านาจการควบคุมดูแลสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของ
ประเทศไทยผู้เขียนเห็นว่า องค์กรผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตก ากับ  ดูแลหน่วยงานที่
ให้บริการโทรคมนาคม ยังไม่มีความพร้อมเพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในรูปแบบการโฆษณาอาหาร
เสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอางเน่ืองจากไม่อาจประกันความ เป็นอิสระจากการเข้าแทรกแซงจาก
นักการเมืองที่มีอ านาจเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีอ านาจในลักษณะอ่ืน ๆ แต่ปัญหาในปัจจุบันองค์กรก ากับ
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ดูแลการแพร่ภาพกระจายเสียง เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรในบรรษัทเพื่อการแพร่ภาพกระจาย
เสียงเป็นการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชน โดยมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเพื่อหาประโยชน์
ในการใช้วิทยุชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์และท าการปลุกระดมแนวความคิดหรือการหาประโยชน์
ในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยมีการก าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างอันเป็นหลักประกัน ให้อยู่ภายใต้
อิทธิพลของสถาบันอ่ืนหรือหน่วยงานด้านอ่ืน ๆ ของรัฐ และผู้ประกอบธุรกิจ ก็ยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ จึงเกิดปัญหาในเร่ืองการโฆษณาที่เป็นเท็จและเกินจริงที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
4.3  ปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลสินค้าท่ีโฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 

ประเด็นปัญหาในเร่ืองการก ากับดูแลสินค้าสามารถแบ่งเป็นประเภทสินค้าที่ผู้บริโภค
ใช้บริโภคในชีวิตประจ าวันใช้อุปโภคบริโภคเพื่อการด ารงชีพอยู่ และสินค้าประเภทที่บริโภคแล้ว
ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งหากมีการบริโภคเกินความจ าเป็นก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค ซึ่งต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี อธิบาย
โดยสังเขปได้ดังนี ้

4.3.1  การก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทอาหารเสริมสุขภาพ 
โดยหลักผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 ในหมวด 5 

โดยต้องมีการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ตามมาตรา 31 เสียก่อน เช่น ผู้รับอนุญาต
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผู้ใดจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องน าอาหารนั้นมา
ขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารต่อผู้อนุญาตเสียก่อน และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
อาหารแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าได้การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
อาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ตามปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 34 ระบุให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหาร
ควบคุมเฉพาะต้องผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับอาหารไว้ 
โดยมีการแจ้งรายการหรือรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่ออาหาร 
(2) ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
(3) ขนาดบรรจุ 
(4) ฉลาก 
(5) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต 
(6) ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการก าหนด 
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(7) รายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ต้องปฎิบัติโดยเคร่งครัดตามมาตรา 35 เป็นต้น 

ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาการก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทอาหารเสริมสุขภาพเหล่านั้น
ยังมีการโฆษณาที่เกินความจริงซึ่งกฎหมายบัญญัติให้อาหารเสริมที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองจาก อย. โดยด าเนินการและได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในหมวด 5 โดยต้องมีการขึ้นทะเบียน
และการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ตามมาตรา 31 เสียก่อน เช่น ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือ 
มาตรา 15 ผู้ใดจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องน าอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียน
ต ารับอาหารต่อผู้อนุญาตเสียก่อน และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารแล้ว จึงจะ
ผลิตหรือน าเข้าได้การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนใหญ่ที่พบเป็นการโฆษณา
ชวนเชื่อกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานกระทั่งท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากสูญเสียเงินทองและ
กระทบต่อสุขภาพรวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อ การด ารงชีวิต ของผู้บริโภคได้ สินค้า ประเภทนี้เรียกว่า
เป็นสินค้าประเภทให้โทษ อันได้แก่เคร่ืองดื่มผสมคาเฟอีน เช่น เคร่ืองดื่มกาแฟ เคร่ืองดื่มกาแฟผสม
สารสกัดที่มีคุณสมบัติด้านความงาม ส าหรับการก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวีโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทให้โทษ มักจะต้องมีความแตกต่างจากสินค้าประเภท
ทั่วไป เพราะเนื่องจากสินค้าประเภททั่วไปเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคบริโภคแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและชีวิตไม่เกิดความเสียหายใด การควบคุมโฆษณาสินค้าก็จะไม่มีความซับซ้อนมากนัก 
หากแต่เป็นการโฆษณาสินค้าประเภทให้โทษการควบคุมการโฆษณาสินค้าประเภทนี้จะต้องมี
มาตรการควบคุมที่เคร่งครัด กล่าวคือส าหรับสินค้าที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพทางส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีการเข้าร่วมตรวจสอบกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่มีปัญหาในเร่ือง
การด าเนินการหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไม่สามารถดูแลปัญหาดังกล่าวได้ทั่วถึง 
เนื่องจากปัญหาเช่นเดิมกล่าวคือ บุคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงสื่อโฆษณามีจ านวนมากและปรากฏ
ผ่านหลายช่องทาง การด าเนินการของหน่วยงานก็มีหลายขั้นตอนกว่าจะเสร็จ แต่อันตรายที่เกิดกับ
ผู้บริโภคเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้ทันที ทุกเมื่อ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา คือ การท าให้ผู้บริโภคประชาชน
รากหญ้าชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทัน 
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4.3.2  การก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทยา 
การก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทยาต้องกล่าวถึงความหมายของค าว่า  “ยา” 

หมายถึง สารหรือวัตถุปรุงแต่งที่น ามาใช้โดยมีจุดมุ่งหมาย 6 ประการ คือ บ าบัดโรครักษาโรคทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยป้องกันโรค วินิจฉัยโรค และเสริมสร้างสุขภาพ
เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
และสัตว์ ประเภทของยาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ 2510 หมวด 11 ว่าด้วยการโฆษณา
กล่าวคือผู้ที่ต้องการโฆษณาต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง 
เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนต์หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง 

1)  ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 
2)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด 
ทั้งนี้ผู้อนุญาต “ผู้อนุญาต” หมายความว่า (1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ส าหรับการอนุญาตผลิตยาหรือการน า
หรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย  ส าหรับการอนุญาตขายยาในกรุงเทพมหานคร  
(3)  ผู้ว่ าราชการจังหวัด  ส าหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู่ ในเขตอ านาจนอกจาก
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการก ากับดูแลการโฆษณายา ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ วิทยุชุมชน 
เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกสทช. โดยเร่ืองของ เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน 
การน าผู้ประกอบการทั้งหมดมาลงทะเบียนขอใบอนุญาต และเมื่อคลื่นสถานีต่าง ๆ ได้รับ
ใบอนุญาตแล้วก็จะต้องท าตามเงื่อนไขที่กสทช. ตั้งเกณฑ์ไว้ เช่น ก าหนดเวลาในการโฆษณา 
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาต้องได้รับการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับอย.แล้ว เป็นต้น 

แต่มีปัญหาในเร่ืองการควบคุมก ากับการโฆษณายาตามกฎหมายกล่าวคือแม้กฎหมาย
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หมวด 11 ว่าด้วยการโฆษณากล่าวคือ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ
หรือภาพยนต์หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้
อนุญาต และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนดเช่น “ผู้อนุญาต” หมายความว่า (1) เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย ส าหรับการ
อนุญาตผลิตยาหรือการน าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (2) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย  ส าหรับการอนุญาตขายยาใน
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กรุงเทพมหานคร (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ านาจ
นอกจากกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งเป็นปัญหากฎหมายข้อบังคับ การก ากับดูแลเน้ือหาสินค้าที่ล่อแหลมในเคเบิ้ลทีวีและ
วิทยุชุมชน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับเนื่องจากส านักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเร่ืองอาหารและยา หน่วยงาน
ดังกล่าวจึงยังติดปัญหาท าให้ไม่สามารถตรวจสอบพิสูจน์ทราบได้ว่ายาชนิดใดผิดหรือถูกแม้ว่า
กฎหมายบัญญัติว่าการโฆษณายาต้องน ายามาขึ้นทะเบียน88ทวิก็ตาม  ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
แต่เมื่อไม่เป็นหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเร่ืองในหน่วยงานเดียวท าให้การควบคุก ากับการ
โฆษณายาเกิดปัญหาผลเสียตกแก่ผู้บริโภคตามมา  ดังนั้นเกณฑ์การควบคุมก ากับที่ส านักงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  
จะสามารถด าเนินการได้เพียงให้ใบอนุญาตหรือคุ้มครองเฉพาะสถานีที่น าเสนอเนื้อหาสินค้าที่
ได้รับการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเท่านั้น  

4.3.3  การก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทเคร่ืองส าอาง 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบที่

หลากหลายในการจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการของตน การโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการน ามาใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ แต่ปัญหาการโฆษณา
เคร่ืองส าอางผู้โฆษณาผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ตาม
บทบัญญัติในการคุ้มครองอนามัยของบุคคล ตามมาตรา 5 กล่าวคือ 
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1)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษ ซึ่งการผลิต
เพื่อขายหรือการน าเข้าเพื่อขาย ต้องได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 16132 เสียก่อน 

2)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเคร่ืองส าอางควบคุม ซึ่งการผลิตเพื่อขาย
หรือการน าเข้าเพื่อขาย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

3)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้าหรือขาย 
4)  ก าหนดชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
5)  ก าหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
6)  ก าหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของเคร่ืองส าอางที่มีการควบคุมฉลาก 
ทั้งนี้เมื่อผู้เขียนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลเคร่ืองส าอางที่โฆษณาผ่านวิทยุ

ชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในเร่ืองเคร่ืองส าอางที่จะก าหนดเป็นเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษการดูแลสินค้าที่
โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี ซึ่งเป็นเคร่ืองส าอางที่อาจเป็นอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้  หรือ 
มีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษ หรือวัตถุอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อสวัสดิภาพอนามัยของ
บุคคล ก่อนออกประกาศตามมาตรานี้ ให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตามควรแก่กรณี เว้นแต่จะเป็นเร่ืองเร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติ
ได้โดยกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพื่อขายเคร่ืองส าอางควบคุมพิเศษตามมาตรา 5 
(1) เว้นแต่เลขาธิการจะรับขึ้นทะเบียนเคร่ืองส าอางนั้นแล้ว ซึ่งต้องปฏิบัติตาม มาตรา 37 กล่าวคือ
ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา มาใช้บังคับแก่การโฆษณา

                                                   
132  มาตรา 16 การขึ้นทะเบียนเครื่องส าอางควบคุมพิเศษ ให้ระบุสาระส าคัญดังต่อไปนี้ไว้ในทะเบียน 
 (1)  ช่ือและสถานประกอบการของผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้น าเข้าเพื่อขาย 
 (2)  ช่ือทางการค้าของเครื่องส าอาง 
 (3)  สารส าคัญและวัตถุอื่นที่ใช้เป็นส่วนผสม 
 (4)  กระบวนการผลิต 
 (5)  วิธีการวิเคราะห์ 
 (6)  สถานที่ผลิต เครื่องมือและเครื่องใช้ในการผลิตส าหรับกรณีผู้ผลิตเพื่อขาย 
 (7)  วิธีการเก็บรักษา 
 (8)  ภาชนะบรรจุ 
 (9)  ฉลากที่มีการควบคุมตามมาตรา 5 (6) 
 เครื่องส าอางควบคุมพิเศษของผู้ขอขึ้นทะเบียนรายเดียวกันที่แตกต่างกันเพียงในส่วนของช่ือ  

ทางการค้า สี ขนาดบรรจุ หรือส่วนที่มิใช่สาระส าคัญประการอื่นที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ขึ้นทะเบียนรวมกันในทะเบียนเครื่องส าอางควบคุมพิเศษเดียวกัน. 
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เคร่ืองส าอางโดยอนุโลม เช่น ในส่วนการคุ้มครองการโฆษณาที่มีเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เช่น การโฆษณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นการใช้
อ านาจทางปกครอง เพื่อให้อ านาจในการออกค าสั่งด าเนินการกับโฆษณาที่ใช้ข้อความที่ไม่เป็น
ธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ตามบทบัญญัติใน
มาตรา 22 ถึงมาตรา 29 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการ  

ปัญหาการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองส าอางค์ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ยังมีการใช้กลวิธีใช้ข้อความโฆษณาโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับเคร่ืองส าอาง 
ใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นต้น 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข เป็นหน่วยงานซึ่งมี
หน้าที่หลักในการก ากับดูแลและส่งเสริมการผลิต การจ าหน่าย การสั่งน าเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร 
และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุม เคร่ืองส าอาง ยังไม่มีกฎหมายที่ให้
เป็นผลบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ความปลอดภัย ความเหมาะสม ประโยชน์จากการใช้และการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงยังส่งผล
เสียหายต่อผู้บริโภคเช่นเดิม 

ผู้เขียนเห็นว่าจากมาตรการดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  ดังกล่าว
เป็นเพียงมาตรการควบคุมโฆษณาที่มีผลในทางตรงเท่านั้น อาจยังไม่ครอบคลุมถึงการโฆษณา
สินค้าประเภทให้โทษที่มีการท าการโฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภค มีการหลีกเลี่ยงมาตรการทางกฎหมาย
ที่ควบคุมโฆษณาทางตรงท าการโฆษณาทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น กรณีการท าการโฆษณายา 
ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองส าอางในเร่ืองสุขภาพผู้บริโภคเองโดยให้บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมการันตี 
การโฆษณาตามรายการเกมโชว์ ทอคค์โชว์ หรือมีโฆษณาเพื่อขายสินค้าให้เข้ากับเนื้อหารายการ 
โดยท าให้ปรากฏต่อผู้บริโภคเพื่อให้รับรู้ถึงสินค้านั้น ๆ จึงกล่าวได้ว่า เมื่อมีการบริโภคการโฆษณา
มากขึ้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะในสินค้าประเภทให้โทษ เช่นเคร่ืองส าอาง โทษของการ
โฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือเกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพ เนื่องจากผลการตรวจสอบ
การโฆษณาล้วนโอ้อวดสรรพ คุณเกินจริง ผู้เขียนเห็นว่าสาเหตุที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
เน่ืองจากจริยธรรมการโฆษณาของผู้ประกอบการในปัจจุบันยังไม่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคชัดเจน
แม้รู้ว่าไม่ถูกต้อง เป็นการโฆษณาเกินจริง ก็จงใจให้มีการโฆษณาไปก่อน เพื่อให้ได้ก าไรอย่างน้อย 
1 เดือน ท าให้ผู้บริโภครับทราบและหลงเชื่อโฆษณา ซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ เมื่อไม่ได้ผลจึงมีการ
ร้องเรียนเข้ามาภายหลังเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการติดตามตรวจสอบโฆษณาเมื่อออกอากาศ 
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หรือน าเสนอทางสื่อต่าง ๆ ไปแล้ว เป็นเร่ืองยุ่งยากมากกว่า ซึ่งนั้นหมายความว่าผู้ประกอบการ 
มุ่งหาก าไรเพียงอย่างเดียวตามระเบียบดังกล่าวมีกฎหมายก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางที่
โฆษณาต้องด าเนินแต่กฎหมายก็ยังไม่สามารถบังคับโดยเคร่งครัดเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคได้
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเหล่านั้นได้ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้กฎหมายห้ามกระท าการโฆษณาด้วยวิธีอันอาจก่อให้เกิดความ
ร าคาญแก่ผู้บริโภค ซึ่งการโฆษณาสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี ดังกล่าว เป็นการ
ละเมิด บทบังคับของมาตรการควบคุมโฆษณาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และมิได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การควบคุมของ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงท า
ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายกับการโฆษณาประเภทสินค้า  เพราะการโฆษณาประเภท
สินค้าให้โทษนั้นมีความแตกต่างกันในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค 
หรือความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคแต่เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจที่โฆษณาอาหารเสริมยา
เคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 

ในส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการก ากับดูแลเคร่ืองส าอาง ตามกฎหมายของ 
สหราชอาณาจักร จะท าให้เห็นว่าการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเคร่ืองส าอางที่ เกี่ยวข้องทางด้าน
การแพทย์ในสหราชอาณาจักรจ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต เรียกว่า “Marketing Authorization”  
(ซึ่งเดิมเรียกว่า “Product Licences”) นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตหรือกระจาย
ผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน  เรียกว่า Manufacturer’s and Wholesale Dealer’s 
Licences รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตก่อน  จึง
สามารถน ามาทดลองใช้ในมนุษย์ได้ เรียกว่า Clinical Trial Authorizations ส่วนการขออนุญาตทั้ง2
ชนิด นั้นประเมินเพื่อให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โดยทีม Medical, Pharmaceutical 
and Scientific Staff จาก MHRAในกฎหมายมาตรฐาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา และองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ยา โดย จะเป็นองค์ประกอบตามกฎหมายที่ส าคัญในการควบคุมยา  และช่วยในการ
ตรวจสอบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสหราชอาณาจักร 

ในส่วนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณาการก ากับดูแล อาหารเสริมสุขภาพ ยา และ
เคร่ืองส าอาง ของสหราชอาณาจักร การโฆษณายาสามารถน าเสนอผ่านสื่อได้หลายรูปแบบ คือ 
วารสารทางการแพทย์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต โปสเตอร์ตามสถานีรถไฟใต้
ดินในสหราชอาณาจักร มี หน่วยงาน MHRA ท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อโฆษณายาต่าง ๆ ทุกวัน มีการ
ตรวจโฆษณาก่อนออกสู่สาธารณะ มีการติดตามสืบสวนค าร้องเรียนต่าง ๆ และค าแนะน าต่าง ๆ 
จากอุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานควบคุมอ่ืน ๆ รวมทั้งให้ค าแนะน าที่
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เกี่ยวข้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาแก่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต (Post Licensing Division) ด้วยและ
การโฆษณายาถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง โดย MHRA ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล  (Self-regulation)  อย่ า งมี แบบแผน  (Codes of Practice)  ส าห รับ เภสัช อุตสาหกรรม  
ผ่าน หน่วยงานที่ท าการตรวจสอบการโฆษณาที่ เกี่ยวกับเร่ืองยาโดยเฉพาะThe Medicines 
(Advertising and Monitoring of Advertising) Amendment Regulations ที่ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ เ มื่ อ  
5 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งอนุญาตให้โฆษณายาที่อยู่ในกลุ่มยาที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา 
(Pharmacy sale: P) หรือกลุ่มยาส าหรับขายตามร้านทั่วไปโดยไม่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา 
(General sale list: GSL) ไม่รวมยาในกลุ่มที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ (Prescription only medicine: POM) 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มยาที่ไม่สามารถโฆษณาไปยังผู้บริโภคโดยตรงได้  

นอกจากนี้ยังมี  หน่วยงานที่ประสานทางด้านการโฆษณา  หรือ The Medicines 
Advertising Liaison Group หรือ MALG ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานที่มี
การจัดการโฆษณารวมทั้งหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องในเร่ืองการโฆษณาอาหาร  ยา และ
เคร่ืองส าอาง ที่มีส่วนร่วมกับการควบคุมการโฆษณายาโดยจัดการประชุมปีละ 2 คร้ัง เพื่อปรึกษา
ปัญหาส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาในขณะนั้น หน่วยงานการตรวจสอบการ
โฆษณาการควบคุมก ากับอาหาร ยา และเคร่ืองส าอางค์  โฆษณา หรือ MHRA สามารถเรียก
ตรวจสอบสื่อโฆษณาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ (Pre-vetting) ในกรณีที่ยาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้
จ าหน่าย ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา เช่น จากยาที่
ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ (POM) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มยาที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา (Pharmacy sale: P) 
หรือ การโฆษณาครั้งก่อนหน้านี้ของผลิตภัณฑ์ยาไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ซึ่งมีความแตกต่างจาก
การควบคุมการก ากับการโฆษณาอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง ตามกฎหมายของไทยมีเพียง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่  เป็นหน่วยงานราชการ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการติดตาม ก ากับ และดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และวัตถุอันตราย ส่วนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจเพียงในการรับเร่ืองร้องเรียนในด้านการโฆษณาและการด าเนินการ
ฟ้องร้องผู้กระท าความผิดแทนผู้เสียหาย เป็นต้น 

กรณีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุ
ชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามผู้เขียนได้ศึกษาจะเห็นได้ว่า การ
ควบคุมในเร่ืองอาหารเสริม ยา เคร่ืองส าอางที่เป็นสินค้าบริโภคใช้กฎเกณฑ์เดียวกับประเทศต่าง ๆ 
ในกลุ่มสมาชิกในทวีปยุโรป เช่น วัตถุดิบที่ใช้ต้องปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ เร่ิมตั้งแต่ 
สารประกอบที่ใช้เป็นส่วนผสมของการผลิต ตลอดจนสารเคมีหรือสารสกัดจากธรรมชาติต่าง ๆ 
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และกฎระเบียบต่าง ๆ อ้างอิงอีกมาก อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการผลิตเคร่ืองส าอาง ผู้ผลิตต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี หรือสารที่สกัด
จากธรรมชาติก็ตาม สารเหล่านั้นจะต้องปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขอนามัยกับผู้ใช้ 
และไม่ก่อภาวะมลพิษกับธรรมชาติ เช่น ปราศจากสารเคมีตกค้างต่าง ๆ จ าพวก ปรอท แคดเมียม จะ
ท าให้เห็นว่าตามระเบียบว่าด้วย อาหารของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ควบคุมตรวจสอบคือหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานตรวจสอบอาหารท้องถิ่น (German 
Lander: federal states) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หากตรวจพบความผิดพลาดเร่ือง
มาตรฐาน ก็จะส่งข้อมูลสู่ระบบ เตือนความปลอดภัยในเร่ืองอาหาร (Rapid Alert System for Food 
& Feed:  RASFF) ก ร ณี ที่ ผู้ ผ ลิ ต  ห รื อ ผู้ น า เ ข้ า ต้ อ ง ก า ร เ ส น อ สิ น ค้ า อ า ห า ร เ ส ริ ม 
เข้าตลาด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจ าเป็นต้องการแจ้งหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือ Federal Office of Consumer Protection และหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
Food Safety (Bundesamt fr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: BVL) ในช่วงที่เร่ิมต้น
ท าการตลาด และส่งตัวอย่างของฉลากสินค้า ให้หน่วยงานดังกล่าวตรวจสอบฉลากของอาหารเสริม
จ าเป็นต้องมีรายละเอียด ดังนี ้

(1) ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามระเบียบการปิดฉลากอาหาร 
(2) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสารอาหาร 
(3) ระบุจ านวนร้อยละของสารอาหารที่ควรบริโภคต่อวัน 
(4) ค าเตือนเร่ืองการบริโภค โดยระบุปริมาณและจ านวนว่าไม่ควรบริโภคเกินเท่าใด

ต่อวัน 
(5) ข้อความแจ้งว่าอาหารเสริมนั้น ๆ ไม่ควรบริโภคแทนอาหารทั่วไป 
(6) ข้อความเตือนให้เก็บให้พ้นจากมือเด็ก 
ดังนั้นจะท าให้เห็นว่าทั้งนี้  ตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ไม่อนุญาตให้โฆษณา ปิดฉลากหรือประกาศชวนเชื่อ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปในทางที่มีผลต่อ
การรักษา กรณีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

กรณีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณา
ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการควบคุมในเร่ืองความปลอดภัยของ
อาหาร ยา และเคร่ืองส าอางที่โฆษณาทางวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  มีกรรมาธิการการค้า
สหรัฐอเมริกา  (The Federal Trade Commission: FTC) เป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คือ คณะกรรมาธิการ 5 คน แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
สหรัฐฯ FTC ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค คือมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน และ FTC ถือได้ว่าเป็นองค์กร
อิสระ เพราะจัดตั้งโดยกฎหมาย แต่งตั้งโดยวุฒิสภาจากการเสนอของประธานาธิบดี มีวาระแน่นอน
และท างานเป็นคณะมนตรี  (Commission) รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่งคือ
คณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมดูแลโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ยา และ
เคร่ืองส าอาง หน่วยงานนี้ บางท่านอาจเทียบเคียงกับ Food and Drug Administration (FDA) ของ
อเมริกัน ซึ่งหน่วยงานนี้ของอเมริกาเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณะสุข  
อาจก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณายา แต่ในการควบคุมโฆษณา หน่วยงานนี้ท าหน้าที่ร่วมกับ 
FTC โดยให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองวิชาการด้านอาหารและยามากกว่าจะลงมือคุมโฆษณาโดยตรง  

ดังนั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องบัญญัติหรือก าหนดกฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีที่มีลักษณะเป็นสินค้าประเภทให้โทษ
มากกว่าคุณประโยชน์เพื่อให้ครอบคลุมถึงโฆษณาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง โดย
ห้ามแพร่ภาพหรือกระจายเสียงประเภทโฆษณาสินค้าที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภค 
ไม่อาจไม่มีความรู้ต่อชนิดและประเภทของสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีที่มีลักษณะ
สนับสนุนหรือกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคและก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้ความคุ้มครอง
และเป็นธรรมมากที่สุด 
 
4.4  ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 

ปัจจุบันพบว่าโฆษณายาและอาหารมีปัญหาฝ่าฝืนกฎหมาย และมีผลกระทบกับผู้บริโภค
โดยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะผู้ชมเขตท้องถิ่น ชาวบ้านผู้สูงอายุที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปบริโภคโดยไม่รู้เท่าทัน
จนท าให้เกิดปัญหาเช่น กรณีผู้ป่วยอาการทรุดจนต้องขูดมดลูก กรณีเด็กซื้อยาแก้ไอจากร้านเกม 
และกรณีวัยรุ่นเสียชีวิตจากการกินยาลดความอ้วนที่ซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต ฯลฯกล่าวว่าโดยหลักการ
แล้วส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้บริโภคทั้งหมด 7-8 ชนิด 
เช่น อาหาร ยาเคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย์ วัตถุอันตราย ซึ่ง มีการควบคุมการประกอบการทั้งการ
ผลิต การขาย และน าเข้าผลิตภัณฑ์ ส าหรับตัวสินค้าจะดูแลเร่ืองคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย 
การโฆษณาที่ผ่านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดเงื่อนไขในการโฆษณาต้อง
ขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. และส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (ส านักงาน กสทช.) เนื่องจาก 
มีผลิตภัณฑ์จ านวนมากจึงต้องแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้

1)  กลุ่มที่ต้องขออนุญาตจึงจะโฆษณาได้เช่น ยา อาหาร เคร่ืองส าอางบางอย่าง และ
เคร่ืองมือแพทย์ 
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2)  กลุ่มที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่บังคับไว้เช่น 
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเคร่ืองส าอางบางประเภท 

3)  กลุ่มห้ามโฆษณา เช่น ยาเสพติด วัตถุมีพิษ กล่าวคือถึงแม้จะมีบทบัญญัติกฎหมาย
ห้ามมีการโฆษณาที่มีเงื่อนไขอันส่งผลเสียหายต่อผู้บริโภคเช่น 

4.4.1  เงื่อนไขของสินค้าในการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดเงื่อนไขในการในการโฆษณาไว้ตาม

รายละเอียดดังน้ี 
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็น

เท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
มาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทาง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน 
หรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะ
โฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 

มาตรา 42 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่ง
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

(1)  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาระงับการโฆษณา
อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 

(2)  ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต 
การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ 
คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา  

ผู้เขียนเห็นว่าถึงแม้จะมีบทบัญญัติกฎหมายห้ามมิให้มีการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ
ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามเบื้องต้นแล้วนั้น แต่ยังมีปัญหาในการโฆษณาเช่นเดิมกล่าวคือ ส่วนที่
เป็นปัญหาคือการโฆษณาที่มีเงื่อนไขโดยการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชนเคเบิลทีวี  ที่ขออนุญาต 
เป็นอาหารธรรมดาเท่านั้น แต่แนวทางปฎิบัติในการโฆษณาของผู้ประกอบการโฆษณาเนื้อหาเป็น
อาหารเสริม ก็ถือเป็นการโฆษณาที่เกินขอบเขต ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค การโฆษณาอาหารว่ากินแล้วแข็งแรงไม่ถือว่าผิด เพราะในอาหารมีสารอาหารที่ท าให้
แข็งแรงได้แต่ถ้าโฆษณาว่าสามารถรักษาโรค ท าให้สวย หรือมีผลต่อโครงสร้างการท าหน้าที่ต่อ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 ที่ห้าม 
มิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง
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ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อย่างชัดเจน เว้นจะได้ขออนุญาตตามมาตรา 41 เพราะเสนอ
สรรพคุณทางยา ซึ่งนั้นเป็นการโฆษณาที่ผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายอย่างชัดเจน 

4.4.2  เงื่อนไขของสินค้าในการโฆษณายา 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณายา ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติ

ยา พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมก ากับ ดูแลการโฆษณายาเพื่อให้มีข้อมูลในการเลือก
ซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เผยแพร่สู่ประชาชน เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม  
ท าให้เกิดการบริโภคที่ปลอดภัยตรงตามความจ าเป็นต่อสุขภาพมีเนื้อหาให้ความคุ้มครองตาม 
พระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 ว่าด้วย หมวด 11 การโฆษณา ว่าด้วย 

มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง 
(1) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถ

บ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้
ถ้อยค าอื่นใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน 

(2) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(3) ไม่ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็นส่วนประกอบของยาซึ่งความจริงไม่มี

วัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจ 
(4) ไม่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาท าให้แท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างแรง 
(5) ไม่ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาบ ารุงกามหรือยาคุมก าเนิด 
(6) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(7) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน 
(8) ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการ

ของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 ความใน (5) และ (6) ไม่ใช้บังคับแก่ข้อความในฉลาก
หรือเอกสารก ากับยาและความใน (1) (4) (5) (6) (7) และ (8) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระท า
โดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  
เป็นต้น 

ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการโฆษณายามีปัญหาในเร่ืองการควบคุมก ากับ
กล่าวคือส่วนผลิตภัณฑ์ยาเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการโฆษณาในวิทยุชุมชนมากที่สุด โดยมีกลยุทธ์สร้าง
แรงจูงใจและตอกย้ าบ่อย ๆ จากข้อมูลของศูนย์ผู้พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภค สมาคมผู้บริโภคพบการ
โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลที่ฉายวนไปวนมาอย่างน้อย 4 คร้ังต่อวัน สูงสุด 11 คร้ังต่อวัน 
ขณะที่บางแห่งพบว่ามีคลื่นวิทยุท้องถิ่นหลายแห่งที่มีผู้ประกอบการรายเดียวเหมาโฆษณา  
ตลอดทั้งวัน 
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นอกจากนี้ ยังพบกลยุทธ์การโฆษณาที่ท าให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างการพูดสด การรับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการ ผู้มีชื่อเสียง การอ้างประสบการณ์การใช้ 
ที่เป็นการชวนเชื่อ และในการโฆษณาเหล่านี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่น ามาโฆษณา
นั้นปลอดภัย ผ่านการรับรองจากภาครัฐแล้ว ซึ่งเป็นการโฆษณาที่มีเงื่อนไขผิดไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายตามมาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอัน
เป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้ 
อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยค าอ่ืนใดที่มีความหมายท านองเดียวกัน แต่ปัญหาดังกล่าว 
ยังไม่สามารถบังคับในเร่ืองการบังคับเงื่อนไขการโฆษณายาให้เป็นไปตามกฎหมายได้เพราะ
ผู้ประกอบการไม่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพมุ่งเพียงผลประโยชน์จากการประกอบการ
เท่านั้นส่งผลให้เกิดปัญหาความเสียหายตกแก่ผู้บริโภคโดยตลอดเช่นเดิม 

ในขณะที่เงื่อนไขและเนื้อหาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา 
33 ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนเนื้อหารายการ ลักษณะและระยะเวลาในการโฆษณา รวมทั้ง
ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  
แต่ถ้าเป็นการโฆษณายาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เช่น มาตรการที่ห้ามแสดง
สรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินจริง “ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง’’ 

นอกจากนี้ยังพบการโฆษณาที่เข้าข่ายการกระท าที่ต้องห้ามตามกฎหมายในมาตราอ่ืน ๆ 
อีกเช่นมาตรา 89 ห้ามมิให้ขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดงความทุกข์
ทรมานของผู้ป่วย ตาม และที่ส าคัญคณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับการออกอากาศ พักใช้หรือ 
เพิกถอน ใบอนุญาตได้ เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปได้ยากเพราะการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน
และเคเบิ้ลทีวีที่แพร่ภาพซ้ าอย่างน้อย 4 คร้ัง และสูงสุดถึง 11 คร้ังต่อวันหรือมากกว่านั้นทาง
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม ไม่มีบุคลาการด้านการตรวจสอบที่เพียงพอหรือไม่มีเคร่ืองมือด าเนินการเพียงพอเมื่อ
เทียบกับการกระท าความผิด 
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4.4.3  เงื่อนไขของสินค้าในการโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 37 ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่  
การโฆษณาเคร่ืองส าอางโดยอนุโลม ปรากฏตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคตาม มาตรา 22 
การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 
สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้
สินค้าหรือบริการ 

ข้อความดังต่อไปนี้  ถือว่าเป็นข้อความที่ เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ 
เป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 

(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(4) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 
(5) ข้อความอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็น

ความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)  
มาตรา 23 การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย

หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เป็นต้น 

เงื่อนไขกฎหมายในเร่ืองการโฆษณาเคร่ืองส าอาง ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง 
พ.ศ. 2535 จ าเป็นต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 มาตรา 37 เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมเนื้อหาและผิดเงื่อนไขให้ใช้หลักกฎหมายการโฆษณาโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23 เป็นต้นปัญหาด าเนินการตามกฎหมายในการ
ควบคุมก ากับเงื่อนไขปัจจุบันยังไม่สามารถเอาผิดได้ถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ปัญหาการโฆษณาที่มี
กลยุทธ์ท าให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อ ผ่านรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เช่น การพูดสดและ
รับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ  การโฆษณาโดยภาษาถิ่น  
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การสนทนาระหว่างนักจัดรายการกับผู้ที่อ้างว่ามีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ การอ่านจดหมาย
จากผู้ฟังทางบ้านที่เขียนมาเล่าสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาแฝงโดยให้บุคคลากรด้าน
สุขภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหากฎหมายว่าด้วยการควบคุมเงื่อนไขการโฆษณา
ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ทั้งสิ้นกล่าวคือ ผู้ประกอบการปัจจุบันมีการให้ข้อมูล
เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ในที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่น ามาโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและผ่านการ
รับรองจากภาครัฐแล้วซึ่งในขณะที่ใช้วิธีกลยุทธการโฆษณาในขณะนั้นเป็นการยากที่ตรวจสอบได้
โดยทันทีแต่ผลของการโฆษณาในขณะนั้นก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเมื่อผู้บริโภคได้รับ
ข้อมูลการโฆษณาที่ผิดเงื่อนไขตามกฎหมาย ทั้งนี้ปัญหาและมีการร้องเรียนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
การอวดอ้างโฆษณาที่เกินจริงผิดเงื่อนไขการโฆษณา  

ผู้เขียนเห็นว่าในเร่ืองการควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 
ยาและเคร่ืองส าอาง จึงเป็นเร่ืองยากต่อการด าเนินการตรวจจับกุมด าเนินการตามกฎหมายการ
โฆษณาชวนเชื่อตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อบังคับให้เป็นไปโดยเคร่งครัด
แต่ต้องรอให้เกิดปัญหาเสียหายกับผู้บริโภคเสียก่อนหน่วยงานของรัฐจึงจะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเคร่ืองส าอางจะมีแนวทางพิจารณาการโฆษณา
เคร่ืองส าอาง ดังนี ้

1)  ต้องขออนุญาตทางภาครัฐก่อนท าการโฆษณา โดยต้องยื่นค าขอต่อส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แต่จะต้องปฏิบัติตามกรอบก าหนดของกฎหมาย และพร้อมที่จะแสดง
หลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าข้อความที่โฆษณานั้นเป็นจริง 

2)  การโฆษณานั้นจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวจะเป็นข้อความที่ เกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้า หรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา 
หรือการใช้สินค้าหรือบริการ เช่น 

(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง (ยกเว้นข้อความที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้
ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นจริงได้โดยแน่แท้)  

(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ 
ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง 

(3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
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(4) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่
ประชาชน 

3)  การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือ
จิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค 

4)  การโฆษณาที่มีข้อความเกี่ยวกับการแถม พก หรือรางวัลด้วยการเสี่ย งโชค จะต้อง
แสดงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ของรายการในการโฆษณาให้ครบถ้วน 

ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ไม่ได้มีบทนิยามในเร่ืองการโฆษณา
ไว้แต่อย่างใด และให้น าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ ผู้เขียนเห็นควร
เพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองโฆษณาเคร่ืองส าอางไว้ในพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง  
พ.ศ. 2535 โดยอาจเพิ่มเติมในเร่ืองให้ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองส าอาง ซึ่งหาก
ให้ด าเนินการโดยอิสระไม่ต้องขออนุญาตจะไม่เป็นดีต่อผู้บริโภค และควรเพิ่มเติมในส่วนอ านาจ
คณะกรรมการในการก ากับดูแลเร่ืองการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่แจ้งไว้กับ
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้บริโภคหรือเครือข่ายผู้บริโภคจึงมีข้อเสนอเพื่อ
ควบคุมปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทาง โดยเสนอให้ทาง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ออกประกาศควบคุมปริมาณสถานี
ให้พอเหมาะแก่ผู้บริโภคแต่ยังติดปัญหาในเร่ืองการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งผู้บริโภคต้อง
มีความรอบรู้ที่จะเลือกใช้ให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางเน่ือง 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสินค้าที่
โฆษณาผ่านสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานอาหารและยา Food 
and Drug Administration (FDA) หรือหน่วยงานองค์การอาหารและยา ยกตัวอย่างเช่นกฎระเบียบ
ของ FDA ปี ค.ศ. 1963 ได้มีการน าหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดมาใช้ในกรณีความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยเป็นคร้ังแรกในคดี Green man กับ Yuba Power Product. Inc. ซึ่งเป็น
คดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลมุ่งหมายที่จะให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นส าคัญเนื่องจากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์ที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกลที่
มีความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่ เพิ่มมากขึ้น การใช้หลักความรับผิด 
ทางสัญญาหรือละเมิดไม่อาจเยียวยาความเสียหายได้อย่างเพียงพอ เพราะข้อจ ากัดการพิสูจน์ถึง
ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจ าเลยในคดีเหล่านี้  และด้วยผลของ 
ค าพิพากษาในคดี Green man กับ Yaba Pawer Prods. Inc. ท าให้สถาบันกฎหมายแห่งอเมริกา  
(The American Law Institute) น าหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดมาบัญญัติรับรองไว้เป็น
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กฎหมายลายลักษณ์อักษรในกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหรัฐอเมริกาเร่ืองละเมิด The Restatement 
Second of Torts 1975 โดยแก้ไขกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด (Restatement of Torts) ซึ่งก าหนดให้
ผู้ขายมีความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ โดยไม่ก าหนดว่าผู้เสียหายต้องเป็นผู้
ซื้อท าให้ผู้เสียหายมีโอกาสในการเรียกค่าเสียหายได้มากขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยความผูกพัน
ตามสัญญาโดยหลักเกณฑ์ในมาตรา 402 A ของกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดที่แก้ไขปรับปรุงฉบับ 
ที่สาม (The Restatement Second of Torts) ที่ก าหนดว่า 

อนุมาตรา (1) ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่สภาพบกพร่องอันก่อให้เกิดอันตรายโดย  
ไม่สมควรแก่ร่างกายของผู้ใช้หรือผู้บริโภค หรือทรัพย์สินของเขา ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายที่
เกิดขึ้นต่อผู้นัน้ ถ้า 

ก.  ผู้ขายอยู่ในธุรกิจการขายนั้น เช่น เป็นผู้ดูแล 
ข.  เป็นที่คาดหมายได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภค โดยไม่มีการเปลี่ยน

สภาพที่ส าคัญไปจากเดิมขณะที่ขาย 
อนุมาตรา (2) ให้ใช้บทบัญญัติในอนุมาตรา (1) บังคับได้ แม้ว่า 
ก.  ผู้ขายจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการตระเตรียมและขายผลิตภัณฑ์ของ

เขาและ 
ข.  ผู้ใช้หรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้น  ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือมีสัญญาใด ๆ ที่ เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์นั้นกับผู้ขายโดยมาตรา 402 A นี้ ก าหนดให้ผู้ขายสินค้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยใน
ประการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอันไม่สมควรแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้หรือผู้บริโภค และ
สินค้าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอันตรายเช่นว่านั้นแก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภค ถ้าผู้ขายเป็นผู้ประกอบธุรกิจใน
การขายสินค้า เช่นน้ัน และสินค้าดังกล่าวได้ถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของสินค้าในสาระส าคัญไปจากสภาพที่ขาย ผู้ขายต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
นั้น แม้ว่าจะได้ใช้ความระมัดระวังในการตระเตรียมและขายสินค้าแล้ว 

ในส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้เขียนเห็นว่า
กฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีมีการควบคุมให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วย อาหารกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า (Law Against 
Unfair Competition of 1909 หรือ Gestez Gegen den Unlauterem Wettbewerb ซึ่งได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ เมือ่ปี ค.ศ.2008) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า UWG หรือ UWG นั้นมีสาระส าคัญใน
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การควบคุมโฆษณา ดังต่อไปนี้133 กฎหมาย (UWG) ได้ก าหนดถึงการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไว้ ดังนี ้

ก.  การโฆษณาที่เป็นเท็จ (False Advertising) เป็นการใช้ค าว่ากว้าง ๆ เพื่อให้ศาลได้ใช้
ดุลพินิจตีความได้ตามความเหมาะสมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในขณะที่มีการด าเนินคดี 

ข.  การโฆษณาที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด (Misleading Advertising) เป็นการโฆษณาซึ่ง
ใช้ข้อความในลักษณะที่สามารถตีความได้หลายอย่าง หรือคลุมเครือ 

ค.  การโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Advertising) ซึ่งได้แก่ การโฆษณาเปรียบเทียบ
สินค้าโดยหลอกลวงและการโฆษณาที่ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ต้องเปิดเผย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่อนุญาตให้โฆษณา  
ปิดฉลากหรือประกาศชวนเชื่อ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปในทางผลต่อการรักษา กรณีที่ยังไม่ได้
รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ในส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรการโฆษณาสินค้า
ผ่านสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของสหราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามองค์ประกอบตามกฎหมาย
ที่ส าคัญในการควบคุม และช่วยในการตรวจสอบยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานควบคุมยา
และผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หรือ Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) 
ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเอกสารก ากับยาและเอกสารข้อมูลยาส าหรับผู้ป่วย 
หน่วยสารสนเทศผลิตภัณฑ์ยา (Product Information Unit; PIU) เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานออก
ใบอนุญาต (Post Licensing Division) ของ MHRA รับผิดชอบในนโยบายและข้อบังคับต่าง  ๆ 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยปกติ MHRA ท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อโฆษณายาต่าง ๆ  
ทุกวัน มีการตรวจโฆษณาก่อนออกสู่สาธารณะ มีการติดตามสืบสวนค าร้องเรียนต่าง ๆ และ
ค าแนะน าต่าง ๆ จากอุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานควบคุมอ่ืน ๆ รวมทั้งให้
ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาแก่หน่วยงานออกใบอนุญาต (Post Licensing Division) 
การโฆษณายาถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง  โดย MHRA ซึ่งมีการก ากับดูแล 
(Self-regulation) อย่างมีแบบแผน (Codes of Practice) ส าหรับเภสัชอุตสาหกรรมจะผ่าน โฆษณา
และรวมไปถึงการตรวจสอบการโฆษณา (The Medicines (Advertising and Monitoring of Advertising) 
Amendment Regulations) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งอนุญาตให้โฆษณายาที่อยู่ใน
ที่อยู่ในกลุ่มยาที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา (Pharmacy sale: P) หรือกลุ่มยาส าหรับขายตามร้าน
ทั่วไปโดยไม่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา (General sale list: GSL) ไม่รวมยากลุ่มที่ต้องใช้ใบสั่ง

                                                   
133  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณา (น. 95). เล่มเดิม. 
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แพทย์ (Prescription only medicine: POM) เน่ืองจากเป็นกลุ่มยาที่ไม่สามารถโฆษณาไปยังผู้บริโภค
โดยตรงได้  

นอกจากนี้ยังมี องค์กรทางการแพทย์ที่ดูแลการโฆษณา (The Medicines Advertising 
Liaison Group (MALG) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่าย เช่นสมาคมโฆษณา (Advertising 
Association) มาตรฐานการโฆษณาจากผู้มีอ านาจ (Advertising Standards Authority) ศูนย์กวาดล้าง
การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (Broadcast Advertising Clearance Center) คณะกรรมการปฏิบัติการของ
การโฆษณา (Committee of Advertising Practice)  หน่วยงานควบคุมกรรมสิทธิ์ของสหราช
อาณาจักร (Proprietary Association of Great Britain) หน่วยงานดูแลการจ่ายยาตามที่แพทย์สั่ง 
(Prescription Medicines Code of Practice Authority) สถานีวิทยุที่ดูและกวาดล้างการโฆษณา 
(Radio Advertising Clearance Center) และส านักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (MHRA)  
ที่มีส่วนร่วมกับการควบคุมการโฆษณายาโดยจัดการประชุมปีละ 2 คร้ัง เพื่อปรึกษาปัญหาส าคัญ ๆ 
ที่เกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาในขณะนั้น  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ควบคุมก ากับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency: MHRA) สามารถเรียกตรวจสอบสื่อโฆษณาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 
(Pre-vetting) ในกรณีที่ยาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา เช่น จากยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ (POM) เป็นยาหรือกลุ่มยา 
ที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้สั่งจ่ายยา (Pharmacy sale: P) หรือโฆษณาคร้ังก่อนหน้านี้ของผลิตภัณฑ์ยา 
ไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขตามกฎหมาย นั้นเอง 

ดังนั้น กฎหมายการควบคุมเงื่อนไขการโฆษณาของสินค้า ที่โฆษณาสถานีวิทยุชุมชน
และเคเบิ้ลทีวีของไทย จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบและมีมาตรการเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกินจริงและผิดกฎหมายในเคเบิ้ลทีวี โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไขประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาอาหารและยาที่เอาเปรียบผู้บริโภค ต้องพิจารณา
ประวัติของการกระท าผิดที่ เกี่ยวกับโฆษณาเพื่อเป็นแนวทางส าหรับขอรับใบอนุญาตของ
ผู้ประกอบการใหม่ ตรวจสอบการโฆษณาในเคเบิ้ลทีวีอย่างจริงจัง ทบทวนการให้ใบอนุญาตแก่
ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง มีการลงโทษปรับผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย 
โดยต้องค านึงถึงรายได้ของผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย ใช้การค านวณรายได้ของ
ผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด ที่ส าคัญต้องมีระบบรับเร่ืองร้องเรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณาเกิน
จริงที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
รวดเร็วในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
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4.5  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
ในเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบการโฆษณาสินค้าที่ผ่านสถานีวิทยุชุมชนและ

เคเบิ้ลทีวีที่มีในปัจจุบัน เห็นได้ว่ามาตรการก ากับดูแลการโฆษณาที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในเร่ืองการ
โฆษณาอันได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และมาตรการควบคุมการโฆษณา 
ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดขอบเขตมาตรการการลงโทษ ในความผิดอันเกี่ยวกับการ 
ฝ่าฝืนการโฆษณา ดังนี้ 

ในกรณีที่มีการโฆษณาการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองบริโภค พ.ศ. 2522 หาก  
มีการโฆษณาโดยกระท าด้วยวิธีการอันอาจก่อให้เกิดความร าคาญ แก่ผู้บริโภคตามมาตรา 23  
“การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออัน
อาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ประกอบกับ มาตรา 27 
ซึ่ งวางหลักไว้ โดยก าหนดว่ ากรณีถ้ าหาก เป็นโฆษณาที่ เห็นว่ าการโฆษณาใด  ฝ่ าฝืน  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่าง เช่น  
ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นโนการโฆษณาให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของ
ผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ซึ่ง
ในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดนั้น ให้ คณะกรรมการว่าด้วย การโฆษณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท า
ของผูก้ระท าการโฆษณาและกรณีผู้ใด โฆษณาหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หลักเกณฑ์การลงโทษในกรณีการฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 มาตรา 40 ที่ก าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร” และหากมีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติดังกล่าว พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยให้บุคคลที่กระท าการฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 70 และกรณีมี
การฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ที่ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใด
ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทาง วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ทาง ฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใด 

DPU



158 

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น 
ให้ผู้อนุญาต ตรวจพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้”  

กรณีมีการฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หากมีการ
โฆษณาด้วยวิธีการอันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภคตามมาตรา 23 ที่ว่า “การโฆษณา
จะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิด
ความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ตามที่กฎกระทรวงก าหนด” ประกอบกับ ปัจจุบันยังพบการโฆษณา
ในชุมชนและสื่อท้องถิ่นเข้าข่ายหลอกลวงจ านวนมาก เช่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพมักอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคแทนยาได้ มีการน าผู้ป่วยด้วยโรคร้ายมาชวนเชื่อ
ว่าเมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้วดีขึ้น อาการป่วยหายไป ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง
อย่างยิ่ง ซึ่งเข้าเงื่อนไขกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เช่นพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ. 2522 มาตรา 40 “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอัน
เป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร”  

ผู้เขียนเห็นว่าการลงโทษด้วยการโฆษณาตามมาตรา 41 กรณีฝ่าฝืนโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องน าเสียง ภาพ 
ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพิจารณาก่ อน โดยกฎหมาย 
ให้อ านาจตามบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27 ในกรณีที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) 
หรือมาตรา 25ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเช่น สั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏใน
การโฆษณา หรือผู้ท าการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 
41 (1-2) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท าการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต  
การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มี
คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการ
โฆษณา หรือสั่งให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด โดยให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการ
กระท าของผู้กระท าการโฆษณา ตามมาตรา 41 รวมทั้งมีการลงโทษตามมาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืน  
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ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทซึ่งเป็นการลงโทษทางอาญาที่พิจารณาแล้วอัตราการลงโทษ
ปรับยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้การโฆษณาสินค้าที่ผ่านวิทยุชุมชนเคเบิ้ลทีวี 

ทั้ งนี้หากพิจาณาหลัก เกณฑ์การลงโทษในกรณีมีการฝ่ าฝืนการโฆษณาตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดว่า  
ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 23 โดยท าการในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ด าเนินการหารายได้
โดยการโฆษณาการบริการธุรกิจการจัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอ่ืนใดได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจ ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดในการโฆษณา  และ 
การบริการธุรกิจแต่ทั้งนี้จะก าหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาที
คร่ึง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที 

โดยมาตรา 60 (2) ก าหนดว่าหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศ
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 23 ต้องระวาง โทษปรับทางปกครอง134 ชั้น 3 ซึ่ง
ก าหนดโทษไว้คือ โทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ใด  
ตามมาตรา 57 (3)  

ซึ่งเมื่อได้พิเคราะห์ ถึงมาตรการลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่ายังมีปัญหา
ในส่วนของมาตรการลงโทษการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวนั้น
มิได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงบทลงโทษที่เกี่ยวกับการโฆษณาที่มีบทลงโทษที่พอสมควรรวมทั้ง
ค่าปรับก็ไม่แพงเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับรายได้จากการโฆษณาสินค้าที่ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ ลทีวี 
อย่างเห็นไดช้ัดเจน อีกทั้งหากมีการโฆษณาเกินเวลาที่ก าหนดก็ยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้ประกอบธุรกิจท าการโฆษณาสินค้าที่ผ่านสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
โดยเฉพาะการท าโฆษณาสินค้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประเภทให้โทษนั้น เป็นเพราะรัฐยัง
ขาดมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่า
การตั้งองค์กรของรัฐที่ เป็นอิสระอีกองค์กรหนึ่งเพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ เรียกว่า 
กรรมาธิการมาตรฐานการออกอากาศ (The Broadcasting Standard Commission หรือ BSC) เพื่อ
ดูแลมาตรฐานของรายการ โดยท าหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการรับเร่ืองร้องทุกข์จากการปฏิบัติที่  
                                                   

134  มาตรา 57 โทษปรับทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 
(1)  โทษปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
(2)  โทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 
(3)  โทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท. 
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ไม่ชอบธรรมหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของวิทยุและโทรทัศน์ ควบคุมความรุนแรงต่าง ๆ 
ตลอดจนการให้ความเป็นธรรมและรักษามาตรฐานที่เหมาะสม โดยองค์กรนี้มีอ านาจส าคัญในการ
ตรากฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้าน
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศจะกระท าโดย BBC และ Radio Authority ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ และเชื่อมโยงดาวเทียมระหว่างทวีปของการกระจายเสียงของชาติยุโรปตะวันตกและ  
ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนรายการและความร่วมมือกันหลาย ๆ ด้านร่วมกันองค์กรที่
ประกอบกิจการการน าเสนอรายการทางวิทยุโทรทัศน์ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ในปัจจุบัน สถานี
วิทยุโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ BBC หรือ (British Broadcasting 
Corporation) และบรรดาสถานีวิทยุโทรทัศน์อิสระที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการวิทยุ
โทรทัศน์อิสระ ITC หรือ (Independent Television Commission) BBC เป็นนิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้น
โดยเอกสารจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ Royal Charter และได้ท าข้อตกลงกับรัฐไว้ว่าจะด าเนินกิจการ
ให้บริการรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลง 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของอ านาจหน้าที่ของบีบีซีจะปรากฏอยู่ในเอกสารจัดตั้งและข้อตกลง
ดังกล่าว 

ส่วนการให้บริการวิทยุโทรทัศน์อ่ืน ๆ ในประเทศอังกฤษนั้น ด าเนินงานโดยสถานีวิทยุ
โทรทัศน์อิสระซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) (Broadcasting Act 1990) ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการวิทยุ
โทรทัศน์อิสระขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในเครือของ
บีบีซี ในปีค.ศ. 1996 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
(BSC หรือ Broadcasting Standards Commission) ขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) (Broadcasting Act 1996) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรับฟัง
ค าร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นธรรมในรายการและมาตรฐานของรายการที่น าออกเผยแพร่ทางวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง นอกจากนี้ BSC ยังมีหน้าที่ในการจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติ 
(Code of conduct) เกี่ยวกับความเป็นธรรมและมาตรฐานของรายการไว้เป็นตัวอย่างให้กับบีบีซีและ 
ITC อีกด้วย ทั้งนี้ BBC และ ITC มีข้อแตกต่างที่ส าคัญบางประการ ข้อแตกต่างประการแรก คือ  
การก ากับดูแลการด าเนินงานของ BBC อยู่ภายใต้บังคับของเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลและข้อตกลงที่
ได้ท าไว้กับรัฐ แต่การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ส่วนข้อแตกต่าง
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ BBC จะด าเนินการจัดเสนอรายการวิทยุโทรทัศน์ด้วยตนเอง  แต่
คณะกรรมการไม่ได้จัดท ารายการเองและเป็นเพียงองค์กรที่ก ากับดูแลและออกใบอนุญาตให้สถานี
วิทยุโทรทัศน์อ่ืน ๆ ด าเนินกิจการจัดท ารายการนั้นเอง 
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ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้เขียนเห็นว่าในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป กฏ ระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะเป็นไปตามที่สหภาพยุโรปได้ก าหนดไว้ให้ทุกประเทศสมาชิกถือ
ปฏิบัติ ซึ่งกฎ ระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามสากล การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 
ก็เป็นไปในท านองเดียวกัน แต่โดยทั่วไปการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยาต้องอยู่ภายใต้
กระทรวงคุ้มครองผู้บริโภค โภชนาการและเกษตร (Bundesministerium für Verbraucher- schutz 
Ernährung und Landwirtschaft) ก าหนดนโยบายและดูแลด้านการเกษตร อาหาร การบริโภค และ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าทั่ว  ๆ ไปร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุขด้านความปลอดภัย การไว้วางใจได้ในสินค้าอาหาร โดยมีส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค
และความปลอดภัยของอาหาร (Bundesamtfuer Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: 
BVL) เป็นหน่วยงานของกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภค โภชนาการ และเกษตร ผู้บริโภคมักจะถูกเอา
รัดเอาเปรียบถูกละเมิดสิทธิโดยผู้ประกอบธุรกิจเสมอมา และสืบเนื่องจากในสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นจ านวนกว่า 3 ล้าน กิจการ จึงมีการแข่งขันทางการค้าสูง ท าให้
ผู้บริโภคมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ รัฐบาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงพยายาม
ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองจ าเป็นต้องบังคับตามในส่วนการน าเข้าและจ าหน่ายยาประเภทต่าง  ๆ ในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีจะต้องได้รับอนุญาตจาก Federal Institute for Drugs and Medical Devices 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายจะต้อง
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบในการขออนุญาตจะต้องมีเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 

1)  ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ใช้ (สรรพคุณ ความปลอดภัย)  
2)  เอกสารงานวิจัยทางคลินิค 
3)  การทดลองใช้กับผู้ป่วย เหล่านี้เป็นต้น 
ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าตามระเบียบว่าด้วย อาหารของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบคือหน่วยงานท้องถิ่น German Lander (federal states)  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หากตรวจพบความผิดพลาดเร่ืองมาตรฐาน ก็จะส่งข้อมูลสู่
ระบบ Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) กรณีที่ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต้องการเสนอ
สินค้าอาหารเสริมเข้าตลาดประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจ าเป็นต้องการแจ้งไปยัง ส านักงาน
คุ้ มค รองผู้ บ ริ โภค Federal Office of Consumer Protection แ ละ  Food Safety (Bundesamt fr 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: BVL ในช่วงที่เร่ิมต้นท าการตลาด และส่งตัวอย่าง
ของฉลากสินค้า นอกจากนี้ ยังมีโดยหลักการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคของ
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ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการด าเนินการจัดต้ังสมาคม องค์กรภาคเอกชนอีกจ านวนมาก
ที่ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค การจัดท าเว็ปไซต์ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี(www.lebensmittelwarnung.de) จะเพิ่มความโปร่งใส ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น เพราะ
มีการเปิดเผยชื่อของ ผู้ประกอบการที่กระท าผิดด้วย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตัวตรง
ตามกฏเกณฑ์มากขึ้น ผู้ผลิต ผู้ ส่งออกของไทยจึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลเอาใจใส่ การผลิต
สินค้าทุกขั้นตอนให้มากเป็นพิเศษ มิให้เกิด ความผิดพลาด ผิดกฎระเบียบต่าง ๆ ขึ้นได้ เพราะเมื่อ
ถูกตรวจพบ จะมีการประกาศในเว็ปไซต์ดังกล่าว ท าให้ ผู้บริโภคและผู้น าเข้าขาดความไว้วางใจ 
ในสินค้าจากไทย เกิดเป็นผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย 

ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นได้ว่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงาน คือส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(U.S. FDA) ที่ เ รียกว่าการควบคุมของหน่วยงาน Food and Drug Administration (FDA) หรือ
หน่วยงานองค์การอาหารและยาโดยกฎระเบียบของ FDA ก าหนดว่าข้อมูลบางอย่างปรากฏบน
ฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นหน่วยงานภายใต้  Department of Health and Human Service 
(DHHS) หน่วยงานบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety and Inspection 
Service: FSIS) ภายใต้ U.S. Department of Agriculture (USDA) นอกจากนี้มีองค์กรอิสระร่วมมือ
กับรัฐบาล ในการดูแลความปลอดภัยของอาหาร เช่น สมาคมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Products 
Association: FPA) หน่วยงานที่ดูแลสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Environment Protection Agency: 
EPA) เนื่องจากปัญหาจากสารยาฆ่าแมลง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินการเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวข้องกับอาหารและยาของอเมริกาการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า
การบังคับใช้กฎหมายตามเนื้อหากฎหมายว่าด้วยฉบับนี้ให้ อ านาจ FDA ในการจ้างผู้ตรวจ 
(inspector) เพิ่มขึ้นอีก 2,000 คน และเป็นคร้ังแรกที่กฎหมายให้อ านาจ FDA ในการเรียกเก็บ 
(recall) ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้การดูแลของ FDA ในปัจจุบันการเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดถือ
เป็นการกระท าตามความสมัครใจของเจ้าของสินค้าโดยมีการบังคับใช้กฎหมายก าหนดเนื้อหา FDA 
ว่าด้วยกฎหมาย Food Safety Modernization Act มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า Food Safety Bill ถูกจัดท าขึ้น
เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของอุปทานอาหารของสหรัฐฯโดยสรุปของ Food Safety Bill ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการค้าสินค้าอาหาร ที่มีการอัพเดทมีดังนี้ 

บรรพที่ I – พัฒนาความสามารถในการป้องกันปัญหาเร่ืองความปลอดภัยของอาหาร 
มาตราที่ 101- 111 

DPU



163 

บรรพที่ II – การปรับปรุงความสามารถในการตรวจพบและตอบสนองต่อปัญหาเร่ือง
ความปลอดภัยของอาหาร มาตราที่ 201-211 

บรรพที่ III – การปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารน าเข้า มาตราที่ 301- 310  
จะท าให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายตัวกฎหมายฉบับใหม่เป็นขั้นตอนส าคัญในการ  

ท าให้ระบบ ความปลอดภัยทางด้านอาหารของสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยอมรับว่า 
มีปัญหาในการน ากฎหมายไปบังคับใช้ให้ได้อย่างเต็มที่  เพราะกฎหมายมิได้รวมการเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายส าหรับข้อก าหนดใหม่ ๆ ผู้อ านวยการส านักงานอาหารและยากล่าว
ว่า “เราขอเรียกร้องให้รัฐสภา อุตสาหกรรมและผู้ร่วมผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท างานร่วมกับเรา เพื่อให้
เป็นที่แน่ใจว่า FDA มีแหล่งรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารและการปกป้องอาหาร” เป็นต้น  

ดังนั้น การที่กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ก าหนดมาตรการลงโทษที่เป็นการเฉพาะ
ว่ามีบทลงโทษเพียงใดเพียงแต่ถ้าการโฆษณาอาหารตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นผลการฝ่าฝืนต้อง
ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่ างจ า135 ซึ่ง
โดยหลักจ าเป็นต้องมีการบัญญัติมาตรการควบคุมการโฆษณาและก าหนดโทษโดยมีลักษณะ
เหมือนคล้ายกับโทษของการโฆษณาอาหารที่ฝืนตามประมวลกฎหมายอาญา 136 ทั้งนี้เพื่อท าให้การ

                                                   
135  มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22มาตรา 23 

มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ  
หลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(2)  ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(3)  ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(4)  ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด 
ในการออกค าส่ังตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้กระท าการโฆษณา. 
136  มาตรา 236 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพย์หรือใช้ และ

การปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจ าหน่าย หรือเสนอขาย ส่ิงเช่นว่านั้นเพื่อบุคคล

เสพย์หรือใช้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ. 
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บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดสมเหตุสมผลกับความเสียหายต่อผู้บริโภคโดยไม่มุ่งเน้นการลงโทษทาง
ปกครองและเพื่อส่งผลให้มีมาตรการควบคุมโฆษณาอาหารเสริม ยา เคร่ืองส าอางที่เป็นสินค้าผ่าน
สถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 DPU



บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

ปัญหาการโฆษณาสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอางโดยการ
เผยแพร่ทางเคเบิ้ลทีวีและวิทยุชุมชน ในปัจจุบันยังมีการโฆษณาเกินที่จริง การหลอกขายสินค้าที่
ไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค ดังนั้นผู้เขียนจึงท าการสรุปปัญหาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1.1  ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
การที่บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า วิทยุชุมชน

และเคเบิ้ลทีวีไว้โดยเฉพาะว่าจะมีความหมายเช่นใดและครอบคลุมเพียงใด  การตีความใน
บทบัญญัติบทนิยามความหมายของวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  จึงมีผลกระทบต่อความคุ้มครองของ
ผู้บริโภค เพราะการประกอบกิจการวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี มุ่งเน้นการให้บริการด้วยถ้อยค า หรือ
ภาพในรายการต่าง ๆ มีเจตนาเฉพาะให้เป็นการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจของผู้ชมหรือผู้รับฟังรายการ 
อีกทั้งท าให้เกิดความติดขัดในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อท าการควบคุมและก ากับในเร่ืองการ
โฆษณาเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  และใน
ปัจจุบันการประกอบการดังกล่าวมุ่งเน้นในเร่ืองธุรกิจและแสวงหาก าไรมีผลประโยชน์มากกว่า
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

5.1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในส่วนของการ
โฆษณา 

การควบคุมดูแลสถานีออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของประเทศไทยยังไม่อาจ
ประกันความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคได้หน่วยงานและอ านาจการควบคุมดูแลสถานีออกอากาศวิทยุ
ชุมชนและเคเบิ้ลทีวีของประเทศไทย ยังไม่มีความพร้อมเพื่อรองรับกับรูปแบบการโฆษณาอาหาร
เสริม ยา เคร่ืองส าอางในปัจจุบัน นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายในการควบคุม ก ากับ และดูแล 
ธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทยยังมีช่องว่างที่สมควรจะปรับปรุงและแก้ไข อีกหลายประการ
เนื่องจากในชั้นแรกจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์พ.ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการควบคุม ก ากับ และดูแล ธุรกิจวิทยุชุมชนและเคเบิ้ล
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ทีวีในประเทศไทย เป็นกฎหมายที่บัญญัติและประกาศใช้มานาน จนไม่สามารถก้าวทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบันได้ทัน ถึงแม้จะมีการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายฉบับนี้อยู่เป็นระยะ ๆ 
แต่ยังไม่ครอบคลุมในการใช้ควบคุมก ากับ และดูแล ธุรกิจเคเบิ้ลทีวีละวิทยุชุมชนในประเทศไทย 
เพราะในปัจจุบันมุ่งใช้สื่อดังกล่าวในการหาประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์  หรือการหา
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ และผู้ประกอบธุรกิจ ก็ยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจึงเกิดปัญหาในเร่ืองการโฆษณาที่เป็นเท็จและเกินจริง 

5.1.3  ปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี 
5.1.3.1  การก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทอาหารเสริมสุขภาพ 
พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ขึ้นทะเบียนเช่น ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 

14 หรือมาตรา 15 ผู้ใดจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องน าอาหารนั้นมาขอขึ้น
ทะเบียนต ารับอาหารต่อผู้อนุญาตเสียก่อนจึงสามารถโฆษณาได้ตามกฎหมาย จากการตรวจสอบ
พบว่าอาหารเสริมสุขภาพบางชนิดได้รับใบอนุญาต แต่น าเสนอข้อมูลการโฆษณามีลักษณะการ
แพร่ภาพซ้ า ๆ และมีวิธีการน าเสนอหลายรูปแบบ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความตระหนักในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าเสนอ นอกจากนี้ยังพบว่า อาหารเสริมบางชนิดไม่มีหลักฐาน
ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือรองรับ อันเป็นการส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภค  

5.1.3.2  การก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาประเภทยา 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 หมวด 11 ว่าด้วยการโฆษณากล่าวคือต้องปฏิบัติตาม 

มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ
หรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้อง ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจาก
ผู้อนุญาต ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด จากการตรวจสอบพบว่าในปัจจุบัน มีการใช้
ข้อความต้องห้าม อาทิเช่น การใช้ข้อความโอ้อวดว่าสามารถบ าบัดบรรเทา ได้แก่ รักษาหรือ 
ป้องกันโรค หายจากความเจ็บป่วยแบบหายขาด ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีผลข้างเคียง ช่วยฟื้นฟูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินจริง เช่น มีพลังอย่างน่า 
ตื่นตาตื่นใจในการขับไล่เลือด ช่วยกระชับมดลูก คืนความสาว เป็นต้น การแสดงสรรพคุณยา
อันตรายหรือควบคุมพิเศษ เป็นต้น อีกทั้งโฆษณาบางชนิดในกลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตจาก 
อย.ในการโฆษณาอีกด้วย  

5.1.3.3  การก ากับดูแลสินค้าโฆษณาประเภทเคร่ืองส าอาง 
พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ด าเนินการตามมาตรา 37 กล่าวคือ

โดยบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การ
โฆษณาเคร่ืองส าอางโดยอนุโลม เช่น การโฆษณาที่เกินความจริงหลอกลวงผู้บริโภคขัดต่อกฎหมาย 
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ตามบทบัญญัติในมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 และมาตรา 36 เป็นต้น จึงยังคงเป็นปัญหาในการก ากับ
ดูแลในเร่ืองดังกล่าว เพราะไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่จะเข้ามาตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ก่อนที่จะมาขออนุญาตโฆษณา เพราะหากเคร่ืองส าอาง
ดังกล่าวไม่ได้รับการรับรอง เมื่อท าการโฆษณาเผยแพร่ไปจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งในยุค
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญในเร่ือง ความสวยงามเป็นอย่างมาก เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่จะต้อง
มีการก ากับดูแลสินค้าที่จะโฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.1.4  ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีแบ่งออกได้
ดังนี ้ 

5.1.4.1  เงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาประเภทอาหารเสริมสุขภาพ 
หลักเกณฑ์ตามมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ

ของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรนอกจากได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น การโฆษณาอวดสรรพคุณ 
เกินจริง ทางวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ยังคงเป็นปัญหาในการหลอกลวงผู้บริโภคเพราะมีข้อความ
โฆษณาสรรพคุณป้องกันโรคต่าง ๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่ติดปัญหาตรงที่ยังไม่มี
หน่วยงานที่จะท าก าหนดเงื่อนไข ตรวจสอบเนื้อหาของการน าเสนอข้อมูลการโฆษณาว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งพบว่ามีการโฆษณาโดยระบุข้อความ อาทิ ผิวสวย หน้าใส ภายในกระชับ
ปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่สามารถควบคุมก ากับให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ตามกฎหมายได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคเช่นเดิม 

5.1.4.2  เงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาประเภทยา 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณายาต้องด าเนินตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เร่ือง

การโฆษณาเช่น มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้องไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาเท่านั้น มิได้
ก าหนดเงื่อนไขของการใช้เน้ือหาใน ถ้อยค าที่ใช้ในการโฆษณายาไว้แต่อย่างใด ซึ่งในแง่กลไกของ
การโฆษณา ผู้ประกอบการมีกลยุทธ์โดยการแพร่ภาพการโฆษณาซ้ าหลาย ๆ คร้ัง เมื่อผู้บริโภคได้
ยินได้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ในที่สุด ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่าง ๆ ถึงแม้สินค้าชนิดนั้นจะไม่ได้อยู่ในความสนใจส่วนตัวเป็นพิเศษ  
แต่ผู้บริโภคก็ยังสามารถจดจ าถ้อยค าโฆษณาของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นได้และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ 
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หากผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพียงเพื่อหวังก าไรจาก
ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว โดยมิได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ก็มักจะมีการอวดอ้างสรรพคุณ 
เกินจริง ซึ่งเป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ผิด ๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้เช่นกัน 
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5.1.4.3  เงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาประเภทเคร่ืองส าอาง 
พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ด าเนินการตามมาตรา 37 กล่าวคือ

โดยบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็น
ธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งไม่ได้มีการระบุเงื่อนไข ถ้อยค า เนื้อหา ที่จะใช้ในการโฆษณา เมื่อกฎหมาย
มิได้ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมายื่นขออนุญาตต่อ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนท าการโฆษณา ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่
จะท าการโฆษณาโดยมุ่งส่งเสริมการขายอย่างเต็มที่  โดยเน้นไปในเร่ืองความสวยงามเป็นหลัก  
อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางประเภทก็ยังไม่มีความชัดเจนระหว่างยา และเคร่ืองส าอาง ผู้ประกอบธุรกิจ 
ก็มักจะจัดประเภทสินค้าของตนเป็นเคร่ืองส าอาง เพราะสามารถส่งเสริมการขายได้ง่าย ไม่ต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้มีการโฆษณา ท าให้มีการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 
ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค 

5.1.5  ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
ปัญหาในส่วนของการลงโทษการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมาตรการ

ทางกฎหมายดังกล่าวนั้นมิได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงบทลงโทษที่เกี่ยวกับการโฆษณาของ
ผู้ประกอบการสถานี อีกทั้งบทลงโทษในส่วนของค่าปรับนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้จากการ
โฆษณาสินค้าที่ผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี รวมถึงการโฆษณาที่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งยังคงเป็น
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้ประกอบธุรกิจท าการโฆษณาสินค้าที่ผ่าน
สถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  โดยเฉพาะการท าโฆษณาสินค้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทให้โทษนั้น เป็นเพราะรัฐยังขาดมาตรการลงโทษที่มีประสิทธิภาพในการบังคับ  
จึงก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมก ากับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 
ยา และเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  ทั้งการก ากับดูแลสื่อในประเทศไทยแต่ละ
ประเภทมีกฎหมายเฉพาะจนท าให้เกิดช่องว่างในการก ากับดูแลสื่อบางประเภท เช่น การควบคุม
การโฆษณายาอาหารเสริมสุขภาพ และเคร่ืองส าอาง ในอนาคตควรจะต้องเข้มงวด รัดกุมขึ้นให้
สอดคล้องกับแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านยาที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนอกจากการ  “ควบคุม” 
ประเภทต่าง ๆ แล้วผู้บริโภคและผู้ประกอบวิชาชีพยังควร “รู้เท่าทัน” โฆษณาด้วยและเพื่อให้มีการ
ป้องกันและปราบปรามการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางผ่านวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวี ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทางแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ 
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5.2.1  ผู้เขียนเห็นควรบัญญัติบทนิยามของความหมายของ “วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี”  
ให้ปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 4 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีหลักว่า “วิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวี” หมายความว่าการประกอบ
กิจการจัดการองค์กรสื่อกระจายเสียงในระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลข่าวสารที่สนองตอบต่อความต้องการอันหลากหลายของปัจเจกบุคคล ที่รวมตัวกันเป็นชุมชน 
เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา ไม่แสวงหาก าไรทางธุรกิจ การค้า หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมทางการสื่อสารของคนในชุมชนและปราศจากการ
แทรกแซงจากกลุ่มบุคคล” ทั้งนี้อาจเทียบเคียงกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้นิยาม
ความหมายของค าว่า “เคเบิ้ลทีวี” ให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามพระราชบัญญัติโทรคมนาคม 1996 
(The Telecommunications Act of 1996)  ตามค าจ ากั ดความมาตราที่  3 (Sec. 3. Definitions)  
ในหมวดที่ (8) ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความหมายของเคเบิ้ลทีวีโดยกว้าง ๆ กล่าวคือ  
“การให้บริการเคเบิ้ล” หมายถึง (1) การส่งรายการวิดีโอหรือบริการรายการอ่ืนไปสู่สมาชิกแบบทาง
เดียวและ (2) การบอกรับการเป็นสมาชิกที่ต้องการให้น าส่งรายการ กฎหมายได้แยกกิจการเคเบิ้ลทีวี 
(Cable System) แยกต่างหากจากระบบดาวเทียม (Satellite System) อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาการแข่งขันและความหลากหลายของการแพร่ภาพรายการวิดีโอ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประโยชน ์ความสะดวก และเป็นสิ่งจ าเป็นของสาธารณะ” 

 ในส่วนความหมายของวิทยุชุมชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยุชุมชน พ.ศ. 2553 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Local Community Radio Act of 2010) ปรากฏตามหมวด 2 โดยให้
ความหมายว่าด้วยวิทยุชุมชนหมายถึง “วิทยุที่กระจายเสียงหรือเป็นกิจการกระจายเสียงสถานี
พลังงานต่ าในระบบเอฟเอ็ม (F.M.: frequency modulation) มีช่วงความถี่ 88 - 108 MHz  (เมกะเฮิรตซ์) 
สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้ากับคลื่นพาหะ โดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตาม
สัญญาณคลื่นเสียง ในการส่งคลื่นระบบ F.M. ส่งคลื่นได้เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียว ถ้าต้องการส่งให้
คลุมพื้นที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและเคร่ืองรับต้องตั้งเสาอากาศสูง ๆ รับที่มีขนาดเล็กที่ส่งก าลังต่ า 
มีการจ ากัดผู้ฟังและผู้ฟังมีส่วนร่วมในการด าเนินการรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและประสบการร่วม
และความต้องการของชุมชน” โดยก าหนดจ านวนประชากรมากกว่า 3,000,000 ขึ้นไป และจ านวน
ประชากรความหนาแน่น มากกว่า 1,000 คน ต่อ พื้นที่หนึ่งตารางไมล์จ าเป็นต้องมีสถานีวิทยุชุมชน
ระบบ FM ก าลังส่งต่ าด้วย 
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5.2.2  ผู้เขียนเห็นควรให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานี
ออกอากาศวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีในส่วนของการโฆษณา โดยบัญญัติมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
“การบังคับใช้ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอาง ควรก าหนดเนื้อหา
ระยะเวลาในการโฆษณา ก าหนดกลไกการก ากับดูแลอย่างชัดเจนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท า
การตรวจสอบสื่อโฆษณาก่อนที่จะมีการออกอากาศ เหมือนอย่างเช่น กฎหมายของสหราชอาณาจักร 
และเห็นควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการขอรับใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โฆษณาอาหารและยา โดยต้องพิจารณาประวัติของการกระท าผิดที่เกี่ยวกับโฆษณา อันส่งผลต่อการ
ขอรับและต่อใบอนุญาตต่อ กสทช. ของผู้ประกอบการต้องท าการตรวจสอบการโฆษณาทางเคเบิ้ล
ทีวีด้วย มีการลงโทษปรับผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย โดยค านวณจากฐานรายได้ของ
ผู้ประกอบการที่กระท าผิดกฎหมาย” 

5.2.3  ผู้เขียนเห็นควรให้มีการก ากับดูแลสินค้าที่โฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและ เคเบิ้ลทีวี  
ในชีวิตประจ าวันใช้อุปโภคบริโภคอาจก่อให้เกิดผลเสียหายไม่เกิดประโยชน์ผู้บริโภคจ าเป็นต้องมี
ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถบังคับเป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี ้

 5.2.3.1  การก ากับดูแลการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ 
 ผู้เขียนเห็นควรให้มีบทบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมว่าด้วยการควบคุมก ากับโฆษณา

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังมีการโฆษณาที่เกินจริง โดยอาจบัญญัติ
ให้อาหารเสริมที่โฆษณาต้องได้รับการรับรองจาก อย. โดยด าเนินการและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณา ซึ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 ในหมวด 5 โดยก าหนดให้การขอขึ้นทะเบียนอาหารโดยบัญญัติกฎหมายให้ต้องแนบ
เน้ือหาของการโฆษณาเกี่ยวกับอาหารเสริมมาพร้อมกับการขึ้นทะเบียนอาหารเฉพาะตามมาตรา 31
และเห็นควรก าหนดให้การด าเนินการหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่อยู่
ในชุมชนให้สามารถดูแลปัญหาดังกล่าวได้ทั่วถึง  

 5.2.3.2  การก ากับดูแลการโฆษณายา  
ผู้เขียนเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยหมวด 11 การโฆษณาโดยบัญญัติว่ามาตรการ

ก ากับดูแลการโฆษณายา ที่โฆษณาผ่านโทรทัศน์และวิทยุ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม  
เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. โดยให้อ านาจ กสทช. ท าการตรวจสอบเนื้อหาที่ออกอากาศด้วย 
และส านักงานก าหนดคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบชนิดประเภทของยาโดยจัดการ
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อบรมผู้เชี่ยวชาญเร่ืองอาหารและยา เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลเพื่อให้มีความรู้และร่วมกันด าเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นได้ทุกเร่ืองในหน่วยงานเดียว 
แบบ (One Stop Service) ดังกล่าวจึงยังติดปัญหาท าให้ไม่สามารถตรวจสอบพิสูจน์ทราบได้ว่า 
ยาชนิดใดผิดหรือถูกแม้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการโฆษณายาต้องน ายามาขึ้นทะเบียน 88 ทวิโดยให้
หน่วยงานราชการท้องถิ่นที่มีแผนกสาธารณะสุขและบุคคลากรอยู่ในพื้นที่สามารถด าเดินการ
ตรวจสอบการควบคุมก ากับการโฆษณาในพื้นที่โดยมีการออกใบรับรองและด าเนินตรวจสอบ 
ในเบื้องต้นได้ด้วย เป็นต้น   

5.2.3.3  การก ากับดูแลการโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
ผู้เขียนเห็นควรบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเคร่ืองส าอางเป็นการเฉพาะโดย 

ไม่ต้องให้อ านาจด าเนินการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตาม มาตรา 37 กล่าวคือให้น าบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในส่วนที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา มาใช้บังคับแก่การโฆษณาเคร่ืองส าอางโดย
อนุโลม ควรให้เพิ่มบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะโดยบัญญัติให้“การโฆษณาขายเคร่ืองส าอางทาง
วิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์
จะต้อง (1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต (2) ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด (3) ขึ้นทะเบียนเคร่ืองส าอางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  ห้ามมิให้
โฆษณาขายเคร่ืองส าอางโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องร าท าเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของ
ผู้ป่วยห้ามมิให้โฆษณาขายเคร่ืองส าอางโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัล  โดยให้เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณา
ขายเคร่ืองส าอางที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ีได้”   

5.2.4  ผู้เขียนเห็นควรเพิ่มเติมเงื่อนไขของสินค้าที่โฆษณาสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวี  
ในการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ ยาและเคร่ืองส าอางมีปัญหาฝ่าฝืนกฎหมาย และมีผลกระทบกับ
ผู้บริโภคโดยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีด าเนินการเพื่อให้การควบคุมเงื่อนไขการ
โฆษณา ดังนี ้

5.2.4.1  เงื่อนไขของการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารเสริมสุขภาพ 
ผู้เขียนเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายการโฆษณาอาหารเสริมสุขภาพโดยก าหนด

ขอบเขตของการโฆษณา โดยให้ผู้โฆษณาจัดส่งขอบเขตการโฆษณาอาหารเสริมทุกคร้ังที่ 
ขออนุญาตและมีองค์ประกอบเช่น วัน เวลา เนื้อหา สถานที่การโฆษณา ผลดี ผลเสีย โดยก าหนดไว้
อย่างชัดเจนตามมาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งต้องท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค   
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5.2.4.2  เงื่อนไขของการโฆษณาสินค้าประเภทยา 
โดยหลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณายา ต้องด าเนินการตาม พระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์ควบคุมก ากับ ดูแลการโฆษณายาเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม 
ท าให้เกิดการบริโภคที่ปลอดภัยตรงตามความจ าเป็นต่อสุขภาพ ผู้เขียนเห็นควรบัญญัติกฎหมาย
ก าหนดห้ามมีให้มีการโฆษณายาชนิดประเภทเดี่ยวกันใน 1 วันเกินกว่า 3 คร้ังต่อวัน เพราะปัจจุบัน
พบการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีที่มีการแพร่ภาพซ้ าอย่างน้อย 4 คร้ังต่อวัน สูงสุด  
11 คร้ังต่อวัน บางแห่งมีคลื่นวิทยุท้องถิ่นหลายแห่งที่มีผู้ประกอบการรายเดียวซื้อโฆษณาตลอดทั้ง
วันเพราะผู้ประกอบการไม่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เมื่อกระท าผิดให้มีผลต่อในอนุญาต 
ผู้ประกอบสถานีที่ท าการโฆษณานั้น ๆ ด้วย เพราะส่วนใหญ่มุ่งผลประโยชน์จากการประกอบการ
เท่านั้น 

5.2.4.3  เงื่อนไขของการโฆษณาสินค้าประเภทเคร่ืองส าอาง 
ผู้เขียนเห็นควรบัญญัติกฎหมายให้ผู้ที่ต้องการโฆษณาเคร่ืองส าอางต้องขออนุญาตการ

โฆษณาเคร่ืองส าอางก่อนทุกครั้งเพราะปัจจุบันการโฆษณาเคร่ืองส าอางไม่ต้องขออนุญาตท าให้เกิด
ปัญหาและเกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 แม้จะ
มีการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 37 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเนื้อหาและผิดเงื่อนไขให้ใช้หลัก
กฎหมายการโฆษณาโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22- 23 
เป็นต้น 

ดังนั้นผู้เขียนเห็นควรให้ผู้ประกอบการด าเนินการขออนุญาตการโฆษณาเคร่ืองส าอาง 
จะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะปัจจุบันการโฆษณาเคร่ืองส าอางไม่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย โดยอาจเทียบเคียงกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ในเร่ืองกฎหมายแพ่งลักษณะ
ละเมิดที่แก้ไขปรับปรุงฉบับที่สาม (The Restatement Second of Torts)ที่ก าหนดตามมาตรา 402 A 
ของกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิดที่แก้ไขปรับปรุงฉบับที่สาม (The Restatement Second of Torts)  
ที่ก าหนดเงื่อนไขการโฆษณาสินค้าว่า 

อนุมาตรา (1) ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่สภาพบกพร่องอันก่อให้เกิดอันตรายโดย 
ไม่สมควรแก่ร่างกายของผู้ใช้หรือผู้บริโภค หรือทรัพย์สินของเขา ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายที่
เกิดขึ้นต่อผู้นั้นถ้า ก. ผู้ขายอยู่ในธุรกิจการขายนั้น เช่น เป็นผู้ดูแล ข. เป็นที่คาดหมายได้ว่าผลิตภัณฑ์
นั้นถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพที่ส าคัญไปจากเดิมขณะที่ขาย 

อนุมาตรา (2) ให้ใช้บทบัญญัติในอนุมาตรา (1) บังคับได้แม้ว่า ก. ผู้ขายจะได้ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างที่สุดในการตระเตรียมและขายผลิตภัณฑ์ของเขาและ ข. ผู้ใช้หรือผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือมีสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นกับผู้ขายโดยมาตรา 402 A นี ้
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ก าหนดให้ผู้ขายสินค้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยในประการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอันไม่สมควร
แก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ใช้หรือผู้บริโภค และสินค้าดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอันตรายเช่นว่านั้น
แก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคซึ่งนั้นเป็นเงื่อนไขการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นอย่างดี 

5.2.5  ผู้เขียนเห็นควรให้มีการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา
โฆษณาที่ผิดกฎหมายของอาหารเสริมสุขภาพ ยา และเคร่ืองส าอางอย่างเคร่งครัด โดยมีองค์กรศาล
เท่านั้นเป็นผู้ชี้ขาดการลงโทษโดยมีการก าหนดโทษทางอาญาอย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันการลงโทษ
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการปรับซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก โดยเทียบเคียงและน ากฎหมายป้องกัน 
การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าที่มีชื่อว่า Law Against Unfair Competition of 1909 หรือ 
Gestez Gegen den Unlauterem Wettbewerb ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเรียกโดย
ย่อว่า UWG ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เมื่อปี ค.ศ. 2008 Act against unfair 
competition 2008 มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2008 หรือ UWG ในส่วนที่ 1 จะเป็น
การก าหนดถึงหลักการทั่วไปในการควบคุมการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงหลักในการ
กระท าโดยสุจริตอันเป็นจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ ได้ก าหนดให้ศาลเป็นผู้ที่มีอ านาจวินิจฉัย
ชี้ขาด ในส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงมาตรการการเยียวยาแก้ไขความเสียหายอันเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
เนื่องมาจากการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานที่  แหล่งก าเนิด ตลอดจนลักษณะ 
คุณภาพและปริมาณของสินค้าและบริการ ในส่วนที่ 4 เป็นบทก าหนดโทษในทางอาญา โดย
ผู้กระท าการโฆษณาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ต้องได้รับโทษจ าคุกและปรับ โดยให้
อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอยู่ที่ศาลเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพเพิ่มบทลงโทษ 
สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสังคม การก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนตลอดจน 
การพิจารณาการออกค าสั่งทางปกครอง ในการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต  

นอกจากนี้เห็นควรเพิ่มการลงโทษมากขึ้นโดยการปรับเพิ่มยกตัวอย่างเช่นการบัญญัติ
บทลงโทษผู้เขียนขอยกตัวอย่างในกรณีการโฆษณายาเมื่อเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติยา  
พ.ศ. 2510  

มาตรา 124 ผู้ใดโฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืนมาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 หรือ 
มาตรา 90 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา 124 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งสั่งตามมาตรา 90 ทว ิต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว” 
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เห็นควรเพิ่มการลงโทษมากขึ้นโดยการปรับเพิ่มเป็นจ านวนเงิน รวมทั้งเพิ่มโทษปรับ
รายวันโดยให้การค านวณโทษปรับจากฐานรายได้ของผู้ประกอบการถ้ามีรายได้มากก็ต้องเสีย
ค่าปรับมากขึ้นตามรายได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวหากกระท าผิดจะถูกปรับเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งเป็นการป้องปรามผู้กระท าผิดเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็วและเข้มงวดโดย
ก าหนดเป็นแนวทางมาตรฐานและใช้ปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง 

รวมทั้งการรับเร่ืองร้องเรียนและพิจารณาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยา
โดยเร็วอย่างน้อยภายใน 60 วันเท่านั้นในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนแต่ละเร่ืองตามกฎหมายของ
ประเทศไทยโดยน าเอาบทบัญญัติตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคณะกรรมาธิการการ
คมนาคมแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐ (The Federal Communication Commission: FCC) จัดตั้งขึ้นโดย 
The Communication Act of 1934 เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคสามารถร้องเรียนถึง
หน่วยงานท้องถิ่นที่ก ากับ ดูแลซึ่งสามารถท าได้ทางจดหมาย โทรสาร หรืออินเตอร์เน็ต และภายใต้ 
The Communication Act 1996 โดยกฎหมายบัญญัติให้ต้องพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคให้
แล้วเสร็จภายใน 90 วันทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยเร็วและกลับคืนสู่
สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้นการที่ผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะในท าวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว ผู้เขียนก็คาดหวัง
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมาย ผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน หรือเคเบิ้ลทีวี และผู้บริโภคก็คือประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับประโยชน์มากที่สุด และเกิดผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
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