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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง  แนวทางการกํากับดูแลการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522  เปนงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน  แนวทางการกํากับดูแล และพัฒนาแนว
ทางการกํากับดูแลดานการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน   ดวยการวิเคราะหรูปแบบการโฆษณาในเคเบิล
ทีวีทองถ่ินท่ีออกอากาศต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  โดยใชเกณฑการ
พิจารณาการฝาฝนและไมฝาฝนพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา  จากน้ันสํารวจ
ความคิดเห็นของผูชมเคเบิลทีวีทองถ่ิน จํานวน 400 ตัวอยาง  และดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกนักวิชาการ   
นักวิชาชีพและผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถ่ิน รวม 22 ทาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางพบเห็นการ
โฆษณาสินคาหรือบริการประเภทเคร่ืองสําอางมากท่ีสุด รองมาเปน อาหารเสริม  และอาหารตามลําดับ 
โดยมีการใชขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง  และใชขอความท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ 
อีกท้ังใหขอมูลไมครบถวน ซ่ึงโฆษณาลักษณะดังกลาวเปนโฆษณาท่ีมาพรอมกับรายการของส่ือโทรทัศน
ดาวเทียม  ซ่ึงเคเบิลทีวีทองถ่ินรับสัญญาณมาจากส่ือโทรทัศนดาวเทียมในลักษณะ Free-to-Air สวนการ
พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลน้ัน กลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพในวงการโฆษณา เสนอใหมีการกํากับดูแล
ดานโฆษณาของส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน ในรูปแบบของการกํากับดูแลรวม (Co-regulation)  สวนกลุมท่ี
ปรึกษา นายกสมาคม กรรมการภาคของสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย เสนอใหมีกระบวนการกํากับ
ดูแลตนเอง (Self-regulation)  
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Abstract 

 The research titled Approaches to Regulate Local Cable TV Advertising 

Conforming to the Consumer Protection Act B.E. 2522  was sponsored by The Office of 

the Consumer Protection Board,  aiming to study the types and forms of current 

advertising in local cable televisions and advertising regulation approaches in order to 

develop  appropriate local cable TV   advertising regulation approaches  in the future. 

This study analysed the types and forms of local  cable TV advertising broadcast during  

Jan  1, 2555  and Jun 30, 2555  whether  the advertisements  violate or complied with 

advertising laws  and  regulations.  Then there was an opinion survey of  400 samples of 

local cable television audience  countrywide  and there was an in-depth  interview with 

22 academics,  local cable TV  professionals and operators.   

 The audience samples had seen the advertisements of cosmetic products  and 

services most frequently,  then health foods and foods in general respectively with false, 

exaggerated and misleading contents.  These advertisements came along with free-to-air 

satellite TV programs. For the development of regulation approaches, the academics and 

advertising professionals proposed co-regulation approach for local cable TV advertising 

while the president, the advisors and members of regional boards of the Thailand Cable 

TV Association proposed self-regulation approach. 

Keywords: Regulation,  Advertising,  Local Cable Television, Consumer Protection Act B.E. 

2522 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ดวยประสิทธิผลและความนิยมของภาพยนตรโฆษณาทางส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน  ทําให
เจาของสินคาใชเปนส่ือหลักในการโฆษณา ซ่ึงสามารถสรางการรับรูและตอบโจทยทางการตลาดไดเปน
อยางดี (Marcus, 2008: 84)    ประกอบกับภาพยนตรโฆษณาทางส่ือโทรทัศนฟรีทีวีน้ัน มีกระบวนการ
ตรวจสอบกอนออกอากาศ มาต้ังแตยุคสมัยท่ีมีคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน หรือ กบว. ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ (บุหงา  ชัยสุวรรณ, 2556: 15)   

ปจจุบันพบวามีภาพยนตรโฆษณาในอีกส่ือหน่ึงท่ีเร่ิมเขามามีบทบาทในสังคม คือ การโฆษณาใน
สื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน  จากรายงานประจําป พ.ศ. 2555 ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน ของ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน, 2555)   ที่รายงาน
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วาในป พ.ศ. 2555   สื่อเคเบิลทีวีซ่ึงรวมถึงเคเบิลทีวีทองถ่ินดวยสามารถเขาถึงครัวเรือนไทยรอยละ 66  
ซ่ึงการเกิดข้ึนของสถานีเคเบิลทีวีไทยในยุคเร่ิมแรกน้ัน  ก็เพ่ือตองการแกปญหาสัญญาณโทรทัศนฟรีทีวีท่ี
ไมชัดเจน  ซ่ึงเปนเหตุผลเดียวกับการเกิดเคเบิลทีวีในประเทศสหรัฐอเมริกา  และดําเนินการโดยประชาชน  
ซ่ึงในชวงแรกยังไมมีกฎหมายรองรับ   ตอมากิจการเคเบิลทีวีไดถือกําเนิดอยางเปนทางการในป พ .ศ. 
2532 โดย IBC (International Broadcasting Corporation)  และในปจจุบันมีสถานีโทรทัศนเคเบิลทรู
วิชั่นส เปนสถานีโทรทัศนเคเบิลทีวีระบบบอกรับเปนสมาชิกรายใหญท่ีสุดในประเทศไทย  สวนสถานี
เคเบิลทีวีทองถ่ินเปนสถานีโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกท่ีใหบริการเฉพาะพ้ืนท่ีในชุมชน มีระบบการ
แพรภาพสัญญาณท่ีเปนแบบอนาล็อกและดิจิทัล โดยในชวงแรกเร่ิมของกิจการเคเบิลทีวี  มีชองเคเบิลทีวี
จํานวนมากท่ีไมรับโฆษณา มีรายไดจากคาสมาชิกเพียงอยางเดียว แตปจจุบันท้ั งสถานีเคเบิลทีวี และ
เคเบิลทีวีทองถ่ินจํานวนมากปรับเปล่ียนใหมีการโฆษณาได  (วิภา  อุตมฉันท, 2546: 132) 

ปจจุบันการโฆษณาในสถานีเคเบิลทีวีทองถ่ินน้ัน สามารถโฆษณาได 6 นาที ตอ 1 ชั่วโมง  และยัง
ไมมีรูปแบบการกํากับดูแลตนเองอยางเปนรูปธรรมเหมือนการโฆษณาในสถานีโทรทัศนภาคพ้ืนดิน  ที่มี
การกํากับดูแลและตรวจสอบการโฆษณากอนออกอากาศต้ังแตอดีตจากหนวยงานภาครัฐ โดย
คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) และเปล่ียนมาเปนคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ตามลําดับ จนปจจุบันปรับรูปแบบมาเปนการ
กํากับดูแลตนเอง โดยสถานีโทรทัศนทุกชองรวมกับสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย สงตัวแทนเขามาเปน 
“คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน”  ดวยการรวมตรวจสอบโฆษณากอนท่ีจะ
ออกอากาศทางโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดินทุกชอง  โดยพิจารณาความถูกตองของเน้ือหาโฆษณาสินคาแต
ละประเภท ตามพระราชบัญญัติการโฆษณาสินคา ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22  ประกอบกับพิจารณาความเหมาะสมของภาพ
และเสียง ซ่ึงสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย  เปนสมาคมวิชาชีพหรือเปนแกนกลางในการสงเสริมการ
ดําเนินงานตามกลไกการกํากับดูแลตนเอง  (Self-regulation)  ของวิชาชีพโฆษณาทุกส่ือ โดยเฉพาะ
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน  แตกระน้ันก็ตาม ยังพบเห็นการโฆษณาท่ีไมเหมาะสม
และขัดตอกฎเกณฑหรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ เชน การโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน  การโฆษณา
ออนไลนในอินเทอรเน็ต เปนตน (บุหงา  ชัยสุวรรณ, 2556: 16-23)   

ธาราวุฒิ  สืบเชื้อ  (สัมภาษณ, 10 มกราคม 2555)  อุปนายกฝายประสานงานภาครัฐ  สมาคม
โฆษณาแหงประเทศไทย ใหทัศนะวา การโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน  ยังไมไดมีกระบวนการตรวจ
พิจารณากอนเผยแพรเหมือนการโฆษณาในส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน  เปนเพียงการตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมของโฆษณาโดยเจาหนาท่ีของแตละสถานีซ่ึงเปนเจาของชองน้ันๆ ทําใหยังพบเห็นการ
โฆษณาท่ีมีลักษณะไมเหมาะสมหลายประการ ท้ังการโฆษณาสินคาท่ีอวดอางสรรพคุณเกินความจริง การ
โฆษณาซํ้าบอยคร้ังเพ่ือพยายามจูงใจใหเกิดการคลอยตาม   ซ่ึงสินคาท่ีโฆษณามีความหลากหลาย  อาทิ 
พระเคร่ือง ผลิตภัณฑอาหารเสริมของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ อุปกรณเพ่ือสุขภาพ  การทํานายดวง
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ชะตา เปนตน   ซ่ึงปจจุบันมี 2 หนวยงาน ท่ีทําหนาท่ีเฝาระวังภาพยนตรโฆษณาในเคเบิลทีวี เคเบิลทีวี
ทองถ่ิน และโทรทัศนดาวเทียม ไดแก   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)   โดยการจัดต้ังเปนศูนยเฝาระวัง ใชวิธีการติดตามตรวจสอบ 
(Monitor) ภาพยนตรโฆษณาท่ีมีการแพรภาพในส่ือท่ีกลาวมา  หากพบวามีภาพยนตรโฆษณาท่ีฝาฝน
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายได  

จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการกํากับดูแล  Kleinsteuber (2004) ใหคําจํากัดความของคําวา 
“การกํากับดูแล” (Regulation)  วาเปนกระบวนการภายใตกฎขององคกรรัฐ โดยเนนสรางองคกรกํากับ
ดูแลท่ีเปนรูปแบบองคกรอิสระ (Independent regulatory body) ทําหนาท่ีกํากับดูแลและจัดการกับ
ปญหาตางๆ ของส่ือท่ีมีความซับซอน  สวน Damian Tambini (2008) อธิบายการกํากับดูแลวา เปนการ
ควบคุม (Controlling)  การกํากับ (Directing)  การปกครอง (Governing)  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ 
หลักการ และระบบ  ซ่ึง Bartle and Vass (2005)  ไดกลาวถึง การกํากับดูแลสื่อน้ันมีหลายระดับ  ต้ังแต 
1) ไมมีการกํากับดูแล  (No Regulation)   2) การกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation)  โดยมีการ
กําหนดกฎเกณฑการบริหาร การกํากับดูแลโดยองคกรวิชาชีพเอง  3) การกํากับดูแลรวม (Co-

regulation)  มีการกําหนดกฎเกณฑ การบริหาร การกํากับดูแลโดยองคกรกํากับ ท่ีประกอบดวยภาครัฐ
และองคกรวิชาชีพหรือองคกรท่ีถูกกํากับ  4) การใชกฎหมายควบคุม (Statutory Regulation)  มีการ
กําหนดกฎเกณฑการบริหาร การกํากับดูแลโดยองคกรของรัฐ  ดังภาพท่ี 1  
 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 1 : รูปแบบการกํากับดูแลส่ือ 

รูปแบบการกํากับดูแลซ่ึงเปนท่ีนิยม คือ การกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation)  และการกํากับ
ดูแลรวม (Co-regulation)  ซ่ึงองคกรวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพจะเปนผูจัดทําเกณฑมาตรฐานเพ่ือการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานของตนเอง   Campbell, A. (1999)  จึงใหคํานิยามของการกํากับ
ดูแลตนเอง (Self-regulation) วาเปนการท่ีอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพเปนผูกํากับดูแล แทนท่ีจะเปนรัฐ  
แตก็ไมใชวารัฐจะไมสามารถเขามาเก่ียวของได  ซ่ึง Bartle and Vass (2005)  ไดอธิบายวา การกํากับ
ดูแลตนเอง ก็คือรูปแบบของการกํากับดูแลท่ีอยูระหวางการไมมีการกํากับดูแลและการกํากับดูแลโดยรัฐ  
ซ่ึงการกํากับดูแลตนเองน้ันหมายความถึง การท่ีกฎเกณฑถูกกําหนดข้ึน นํามาบริหารและบังคับใชโดย
องคกรกํากับดูแล ซ่ึงอาจจะมีมากกวา 1 องคกร  ซ่ึง Bartle and Vass  ไดแบงประเภทการกํากับดูแล
ตนเองไว 5 ประเภท  จําแนกตามบทบาทของภาครัฐท่ีเขามาเก่ียวของ ไดแก 

 

ไมมีการกํากับดูแล 

(No Regulation) 

การกํากับดูแลตนเอง 

(Self-regulation) 

การกํากับดูแลรวม 

(Co-regulation) 

การใชกฎหมายควบคุม 

(Statutory  Regulation) 
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1. Co-operative  หมายถึง ความรวมมือระหวางผูกํากับดูแลและผูถูกกํากับดูแล ในการ
ปฏิบัติการกํากับดูแลตามกฎเกณฑของรัฐ  ซ่ึงมีความคลายกับการกํากับดูแลรวม (Co-

regulation) จึงอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “Co-operative self-regulation” 

2. Delegated หมายถึง การกระจายอํานาจในการใชกฎหมาย หรือการกํากับดูแลของรัฐไปสู
หนวยงานกํากับดูแลตนเองท่ีไมไดเปนของรัฐ โดยรัฐมีสวนเก่ียวของในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการดําเนินการกํากับดูแล 

3. Devolved  หมายถึง การสงผานอํานาจรัฐไปยังหนวยงานกํากับดูแลตนเอง หรือเปนการ
กํากับดูแลตนเองโดยตัวบทกฎหมาย  บางคร้ังเรียกวา “Statutory Self-regulation” 

4. Facilitated  หมายถึง  การกํากับดูแลตนเองท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางชัดเจน
ในทางใดทางหน่ึง โดยปราศจากกฎหมายรองรับ 

5. Tacit  หมายถึง  การกํากับดูแลตนเองท่ีรัฐแทบจะไมมีสวนเขามาเก่ียวของ หรือเก่ียวของ
นอยมาก ถือวาเปนการกํากับดูแลตนเองอยางแทจริง (Pure self-regulation) 

อยางไรก็ตาม การกํากับดูแลตนเองน้ันกลาวไดวา เปนการกํากับดูแลท่ียังมีภาครัฐเขามาเก่ียวของ
ในรูปแบบท่ีตางกันไป  และการกํากับดูแลตนเองท่ีมีลักษณะของการรวมมือกันระหวางผูกํากับดูแลและผู
ถูกกํากับดูแล (ประเภทท่ี 1)  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติการกํากับดูแลตามกฎเกณฑของรัฐท่ีเรียกวา “Co-

operative self-regulation”  จึงมีความคลายกับการกํากับดูแลรวม (Co-regulation)  ซ่ึง The Legal 

Observations of the European Audiovisual Observatory  (2002)  อธิบายวา การกํากับดูแลรวม
นั้นมีสวนของการกํากับดูแลตนเองและการกํากับดูแลจากรัฐแบบเดิมผสมผสานอยูดวย โดยเปนการบูรณา
การระหวางระบบการกํากับดูแลตนเองกับกรอบการทํางานของรัฐ  โดยรัฐจะเปนผูกําหนดกรอบการ
ทํางานใหในดานกฎหมาย ท้ังน้ี เพ่ือสรางความม่ันใจวาการดําเนินการกํากับดูแลตนเองจะบรรลุ
ประสิทธิผล  และรัฐยังมีหนาท่ีสอดสองดูแลการทํางานของกระบวนการกํากับดูแลตนเองน้ีดวย อาจเขา
แทรกแซงไดเม่ือกระบวนการกํากับดูแลตนเองไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

สื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินน้ัน เปนส่ือท่ีไมไดมีกระบวนการกํากับดูแลตนเองดานการโฆษณาท่ีเปน
รูปธรรมและมาตรฐานเดียวกันท้ังหมด ถือเปนลักษณะของความรับผิดชอบแตละสถานีเคเบิล จึงทําใหเกิด
ปญหาในเร่ืองของการกํากับดูแลและดําเนินการเก่ียวกับการโฆษณา สงผลใหเกิดการโฆษณาท่ีหลากหลาย
ทั้งเหมาะสมและไมเหมาะสม ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงศึกษาเร่ือง แนวทางการกํากับดูแลการโฆษณาในส่ือ
เคเบิลทีวีทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มีจุดประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการ
โฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินที่ออกอากาศในปจจุบัน  ศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการโฆษณา  และ
พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลดานการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ.2522  และเน่ืองจากงานวิจัยน้ี เปนงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค  ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณประโยชน ในดานภาพลักษณท่ีดีแกสํานักงานฯ อีกท้ังยังเปนการ
ผลักดันใหเกิดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการกํากับดูแลการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินอีกดวย 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองน้ี เปนงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  คณะผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษา  ดังน้ี 

  1. การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ของสปอตโฆษณาท่ีแพรภาพต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   โดยเร่ิมจากการแบงภาคตามสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย 
ซ่ึงมี 10 ภาค แลวสุมเลือกจังหวัดท่ีมีกรรมการภาคประจําอยูมาภาคละ 1 จังหวัด รวม 10 จังหวัด ดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 :  การแบงผูรับชมเคเบิลทีวีทองถ่ินตามภาคของสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย 

ภาคท่ี ภาค จังหวัด 

1 ภาคกลาง ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก นครนายก พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรีอางทอง ปทุมธานี ลพบุรี สิงหบุร ี  

2 ภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี 
สระแกว ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 

ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ บุรีรมัย  
ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ นครราชสมีา ยโสธร สริุนทร 
อุบลราชธานี 

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ประกอบดวย 11 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร 
เลย หนองคาย อุดรธานี ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 
สกลนคร หนองบัวลําภ ู

5 ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก เชียงราย นาน แพร ลําปาง 
เชียงใหม พะเยา แมฮองสอน ลําพูน 

6 ภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก พิจิตร 
อุตรดิตถ ชัยนาท นครสวรรค เพชรบูรณ อุทัยธานี 

7 ภาคตะวันตก ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุร ี

8 ภาคใตตอนบน ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก กระบ่ี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุ
ราษฎรธานี ชุมพร พังงา ระนอง 

9 ภาคใตตอนลาง ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก ตรัง ปตตานี ยะลา สตลู 
นราธิวาส พัทลุง สงขลา 

10 กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี 

 

  ประกอบดวยจังหวัด ปทุมธานี ตราด นครราชสีมา รอยเอ็ด ลําพูน กําแพงเพชร นครปฐม พังงา 
สงขลา สมุทรปราการ  และสุมเลือกบริษัทผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถ่ินมาจังหวัดละ 1 บริษัท จากน้ัน
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ศึกษาผังรายการในแตละทองถ่ิน โดยพิจารณาจากลักษณะของความเหมือน และความแตกตางของ
รายการ และลักษณะของโฆษณา  ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา รายการท่ีนําเสนอในส่ือเคเบิลทีวี
ทองถ่ินท่ัวประเทศมีความเหมือนกันถึง 70%  ซ่ึงในสวนของรายการท่ีแตกตางกันน้ันจะเปนรายการ
เฉพาะของแตละทองถ่ิน  ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงกําหนดการรวบรวมสปอตโฆษณาเพ่ือนํามาวิเคราะห จาก
แหลงขอมูล 2 แหง ดังน้ี 

 1) สปอตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ รวบรวมจากศูนยเฝาระวังและรับเร่ืองรองเรียนผลิตภัณฑ
สุขภาพ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
 2) สปอตโฆษณาสินคาหรือบริการ  รวบรวมจากศูนยเฝาระวังตรวจสอบการโฆษณา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
 จากน้ัน นํามาวิเคราะห โดยพิจารณาความถูกตองของเน้ือหาโฆษณาสินคาแตละประเภท ตาม
พระราชบัญญัติการโฆษณาสินคา ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22  ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ดังน้ี 

1. พระราชบัญญัติการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหโฆษณาเพ่ือการคาได มีดังน้ี 

1) พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510     การโฆษณายา  
2) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522    การโฆษณาอาหาร    

3) พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ.2551    การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย    

4) พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ.2535   การโฆษณาเคร่ืองสําอาง  

5) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551    การโฆษณาวัตถุอันตราย 

 

2. พระราชบัญญัติการโฆษณาท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค  ไดแก พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522   มาตรา 22  ซ่ึงคุมครองการโฆษณา
สินคา/การบริการ (ที่นอกเหนือจาก อย. ดูแล)    บาน/คอนโด  และสินคาในการควบคุมของ อย. (นํามา
พิจารณารวมดวย) ซ่ึงโดยสรุปมาตราน้ีระบุวา การโฆษณาตองไมใชขอความท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
หรือใชขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  

ดังน้ัน จึงกําหนดเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหเน้ือหาเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1) เกณฑการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีฝาฝนกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ไดแก 
1. ขอความท่ีฝาฝนการโฆษณายา 
2. ขอความท่ีฝาฝนการโฆษณาอาหาร 

3. ขอความท่ีฝาฝนการโฆษณาเคร่ืองมือแพทย 
4. ขอความท่ีฝาฝนการโฆษณาเคร่ืองสําอาง  
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5. ขอความท่ีฝาฝนการโฆษณาวัตถุอันตราย   

2) เกณฑการโฆษณาท่ีฝาฝนกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดแก 
1. ขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง 
2. ขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ 

3. ขอความท่ีเปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออม ใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

4. ขอความท่ีจะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมความสามัคคีในหมูประชาชน 

5. ขอความอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2534) (4)  และ (5) 

นอกจากน้ี ยังพิจารณาความเหมาะสมของการใชภาพและเสียงประกอบดวย 

 

2. การสํารวจความคิดเห็นของผูรับสาร (Survey Research) ซ่ึงเปนผูรับสารของส่ือเคเบิลทีวี
ทองถ่ิน โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 400 คน จากประชากรท่ัวประเทศ  ซ่ึงปจจุบันมีผูรับสารท่ีบอกรับ
เปนสมาชิกเคเบิลทีวีทองถ่ินท่ัวประเทศจํานวน 5,000,000 ครัวเรือน  (รายงานประจําป พ.ศ.2554, 

สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย)   คณะผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวน โดยใชสูตร
การคํานวณของ Taro Yamane  กําหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคล่ือน + - 5% คํานวณได
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง  จากน้ันใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกจังหวัดท่ีมีกรรมการภาคของสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยอยูประจําจังหวัดน้ันๆ  รวม 10 

จังหวัด ประกอบดวย ปทุมธานี ตราด นครราชสีมา รอยเอ็ด ลําพูน กําแพงเพชร นครปฐม พังงา สงขลา 
สมุทรปราการ ดังตารางท่ี 2  แลวสุมตัวอยางตามสัดสวน เพ่ือเลือกกลุมตัวอยางจังหวัดละ 40 ตัวอยาง 
รวม 400 ตัวอยาง 

ตารางท่ี 2  การสุมจังหวัดของผูรับชมเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

ภาคท่ี ภาค จังหวัด 

1 ภาคกลาง ปทุมธานี 

2 ภาคตะวันออก ตราด 

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง นครราชสมีา 

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอยเอ็ด 

5 ภาคเหนือตอนบน ลําพูน 

6 ภาคเหนือตอนลาง กําแพงเพชร 

7 ภาคตะวันตก นครปฐม 

8 ภาคใตตอนบน พังงา 

9 ภาคใตตอนลาง สงขลา 

10 กรุงเทพและปริมณฑล สมุทรปราการ 
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  3. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)  กับผูใหขอมูลหลัก  (Key Informants) ไดแก 
บุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการโฆษณา  วงการเคเบิลทีวีทองถ่ินโดยแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมนักวิชาการ 
และนักวิชาชีพในวงการโฆษณา จํานวน 10 ทาน  และกลุมท่ีปรึกษา นายกสมาคม กรรมการภาคของ
เคเบิลทีวีทองถ่ินจํานวน 12 ทาน  รวม 22 ทาน 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยท้ัง 3 สวนได ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหสารโฆษณา 
การวิเคราะหเน้ือหาสารโฆษณาท่ีนําเสนอในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 

2555 ถึง 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 สรุปไดตามตาราง ดังน้ี 

1) ตารางสรุปจํานวนและรอยละของโฆษณาท่ีผานการวิเคราะห จากสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555   

 
ตารางท่ี 3 : สรุปจํานวนและรอยละของโฆษณาท่ีผานการวิเคราะห จากสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555 

จากตารางท่ี 3  สรุปวา เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555  มีจํานวนโฆษณาท่ีไดรับการ
วิเคราะหรวมท้ังส้ินจํานวน 4,633  เร่ือง ซ่ึงพบการโฆษณาท่ีถูกตองตาม พรบ.มากกวาการโฆษณาท่ีฝาฝน 
พรบ. คือมีจํานวนการโฆษณาท่ีถูกตองตาม พรบ. จํานวน  4,169  เร่ือง คิดเปนรอยละ 89.9 สวนการ
โฆษณาท่ีฝาฝน พรบ. มีจํานวน 464 เร่ือง คิดเปนรอยละ 10.1  โดยสวนใหญเปนการฝาฝนกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 5 (5) โดยไมระบุวันเร่ิมตนและสิ้นสุดท่ีผูประกอบธุรกิจจัดใหมีการใหของแถม หรือใหสิทธิหรือ
ประโยชนโดยใหเปลา 
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2) ตารางสรุปจํานวนและรอยละของโฆษณาท่ีผานการวิเคราะห จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555   

 
ตารางท่ี 4 : สรุปจํานวนและรอยละของโฆษณาท่ีผานการวิเคราะห จากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555 

จากตารางท่ี 4 สรุปวา เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีจํานวนโฆษณาท่ีไดรับการวิเคราะห
รวมท้ังส้ินจํานวน 121 เร่ือง  ซ่ึงพบการโฆษณาท่ีฝาฝน พรบ. มากกวาโฆษณาท่ีถูกตองตาม พรบ. คือมี
จํานวนโฆษณาท่ีฝาฝน 108 เร่ือง คิดเปนรอยละ 89.3 โดยสวนมากเปนการฝาฝน พรบ.อาหาร พ.ศ. 
2522 มาตรา 41 ดวยการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารโดยไมไดรับอนุญาต
กอนทําการโฆษณา  สวนโฆษณาท่ีถูกตองตาม พรบ. มีจํานวน 13 เร่ือง คิดเปนรอยละ 10.7 

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูรับสารของเคเบิลทีวีทองถ่ิน จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม ซ่ึง

เปนคําถามปลายปด โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  ผลการศึกษามีดังน้ี 

จากการสํารวจพบกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากท่ีสุดจํานวน 270 คน เพศชายจํานวน 130 คน 

มีสถานภาพโสดมากท่ีสุดจํานวน 243 คน รองลงมาคือสมรส  จํานวน 143 คน กลุมตัวอยางสวนใหญมี
อายุระหวาง  15-20 ป   จํานวน 123 คน รองลงมาคือ 21-25 ป   จํานวน 70 คน และอายุ 26-30 ป  
จํานวน 43 คน  กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 156 คน รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาจํานวน 106 คน และระดับ ปวช. ปวส. ปวท. จํานวน  92  คน  กลุมตัวอยางสวนใหญมี
อาชีพเปนนักเรียนและนักศึกษาจํานวน 153 คน รองลงมาคือคาขาย  จํานวน 67 คน และประกอบธุรกิจ
สวนตัวจํานวน  44  คน  กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมเคเบิลทีวีทองถ่ินทุกวัน มากท่ีสุดคือ  291 คน 
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รองลงมารับชมส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินไมแนนอน จํานวน 49 คน และเปดรับ ชม  2-3 วันตอสัปดาหจํานวน 
44 คน  

กลุมตัวอยางพบเห็นการโฆษณาสินคาหรือบริการประเภทเคร่ืองสําอางจากเคเบิลทีวีทองถ่ินมาก
ที่สุด จํานวน 210 คน  รองลงมาคืออาหารเสริม  จํานวน 189  และประเภทอาหาร  จํานวน 173 คน  
กลุมตัวอยางพบการโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือเกินจริงมากท่ีสุด จํานวน 185   คน รองลงมาคือการโฆษณาท่ี
ใหขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการไมครบถวน  จํานวน 107 คน และการโฆษณาท่ีทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการ จํานวน 105 คน  

กลุมตัวอยางระบุวาการชมโฆษณาหรือรายการจากส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน ไมมีผลตอตัดสินใจซ้ือ
สินคา มากท่ีสุดจํานวน 205 คน  สวนอีก 195 คิดวามีผลตอตัดสินใจซ้ือสินคา   กลุมตัวอยางเห็นดวย
ระดับมากเก่ียวกับการโฆษณาท่ีทําใหรูจักสินคาหรือบริการของผูประกอบการรายยอยในทองถ่ิน และการ
โฆษณายังมีสวนชวยสนับสนุนการขายสินคาหรือบริการของผูประกอบการรายยอยในทองถ่ิน  อีกท้ังยังมี
ผลตอการจดจําย่ีหอได และการตัดสินใจซ้ือ 

3. ผลการสัมภาษณเชิงลึก 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก 2 กลุม ดังน้ี 

กลุมที่ 1  นักวิชาการ และนักวิชาชีพท่ีเก่ียวของในวงการโฆษณา จํานวน 10 ทาน  
กลุมท่ี 2  ที่ปรึกษา นายกสมาคม กรรมการภาค ประจําสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย 
จํานวน 12 ทาน   จากการศึกษาตามประเด็นสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1) ทัศนะท่ีมีตอการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

ผูใหขอมูลหลักมีทัศนะตอการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินวา ผูประกอบการซ่ึงเปนนักธุรกิจทองถ่ิน ซ่ึงก็
อาจจะทราบหรือไมทราบกฎหมายการโฆษณาตางๆ  เพราะในประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการโฆษณา
อยูอยางกระจัดกระจาย  การโฆษณาในส่ือน้ียังไมมีระบบการตรวจพิจารณา ท่ีเปนมาตรฐานเหมือนกับ
การโฆษณาในส่ือฟรีทีวี เจาหนาท่ีดานการโฆษณายังขาดความรูเร่ืองระเบียบการโฆษณาสินคาประเภท
ตางๆ  จึงใชเพียงวิจารณญาณพิจารณา ประกอบกับมีกระบวนการผลิตท่ีงาย ไมซับซอน ใชทุนนอย จึงพบ
เห็นการโฆษณาท่ีมีลักษณะเกินจริง  เปนเท็จ  และทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ  เนนการจูงใจ
ดวยวิธีการและกลยุทธท่ีหลากหลาย  และเนนความถ่ีสูง  สวนมากเปนการโฆษณา ยา และผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

2) ปญหาของการโฆษณาในเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

ผูใหขอมูลหลักระบุวา ปญหาการโฆษณาในเคเบิลทีวีทองถ่ินคอนขางนอยกวาในส่ือโทรทัศนดาวเทียม  
เน่ืองจากส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินแตละแหงจะมีชองของตัวเอง 1-2 ชอง  ทํารายการเองสวนมากจะเปน
รายการขาวในทองถ่ิน สวนการโฆษณามีท้ังการผลิตสรางสรรคเองและท่ีลูกคาผลิตมาแลว นํามาแพรภาพ
ไดเลย ดังน้ัน เจาหนาท่ีจะใชวิจารณญาณพิจารณาความเหมาะสมของการโฆษณาเทาน้ัน  สวนชองท่ี
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เหลืออีกจํานวนมาก เปนการรับสัญญาณแบบ Free-to-Air มาจากโทรทัศนผานดาวเทียม ซ่ึงมีโฆษณาติด
มากับรายการตางๆ น้ันดวย  สวนมากเปนการโฆษณาท่ีมีลักษณะไมเหมาะสม เพราะไมไดผานการ
ตรวจสอบ   และสวนมากเปนปญหาการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ เชน  อาหาร ยา เคร่ืองสําอาง 
เคร่ืองมือแพทย  เปนตน อีกท้ังการโฆษณาสินคาสวนใหญเหลาน้ีไมไดรับอนุญาตจาก อย .  สารท่ีส่ือจึง
สรางใหเกิดการโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไป  เกินความจริง  มีการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในทองถ่ิน/ประเทศ 
มาเปนแบบอยางผูที่ใชแลวประสบความสําเร็จ นอกจากน้ียังใชกลยุทธท่ีสรางความถ่ี  และบางกรณีมีการ
โฆษณาเกินเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดวย  ซ่ึงในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ระบุวา กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ีไมใชคล่ืนความถ่ี
สามารถหารายไดจากการโฆษณาและการบริการธุรกิจไมเกินชั่วโมงละ 6 นาท ี

3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจพิจารณากอนแพรภาพของโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน   
ผูใหขอมูลหลักสวนมากเห็นวาการโฆษณาในเคเบิลทีวีทองถ่ินมีกลุมเปาหมายหลักคือ คนในชุมชน  และ
สินคาหรือบริการสวนมากเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจําหนายเฉพาะในทองถ่ินเทาน้ัน  ดังน้ัน จึงตองการใหมี
ระเบียบการโฆษณาท่ีเหมือนกัน  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติทุกเคเบิลทีวีทองถ่ิน  และผูใหขอมูลหลักอีกกลุมหน่ึง
เห็นวาควรมีระบบการตรวจพิจารณาโฆษณาท่ีคลายกับของฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน เ พ่ือใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังหมด   

4) แนวทางในการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ดานการโฆษณาของส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

ผูใหขอมูลหลักใหความเห็นวา   กลุมผูประกอบกิจการเคเบิลทีวีทองถ่ิน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคมี
การรวมตัวกันเปนสมาคม ท่ีเห็นชัดคือ สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย ซ่ึงภายในสมาคมจะมีแนว
ทางการกํากับดูแลกันเองของกลุมสมาชิกอยูแลว แตอาจจะยังไมครอบคลุมเร่ืองของการนําเสนอโฆษณา 
และกลไกการบังคับใชอาจยังไมชัดเจน  โดยเจาของสินคาและเจาของเคเบิลทีวีทองถ่ินควรมีแนวทางการ
ทํางานดานการโฆษณารวมกัน โดยศึกษากฎเกณฑ ระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวกับการโฆษณาสินคาหรือบริการ 
โดยมีการรวมมือกับภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยภาครัฐจะใหความรูเก่ียวกับการโฆษณาสินคาประเภทตางๆ ท่ีถูกตอง  
เพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหมีการสรางสรรคโฆษณาท่ีถูกตามระเบียบ ท้ังน้ีใหยึดรูปแบบการตรวจสอบ
โฆษณาเหมือนในส่ือฟรีทีวี  ซ่ึงจะทําใหโฆษณาท่ีผานส่ือมีลักษณะท่ีถูกตองตามระเบียบของสินคาแตละ
ประเภท  นอกจากน้ัน อาจมีการจัดต้ังองคกรเพ่ือรับเร่ืองรองเรียนดานการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน
โดยเฉพาะดวย  

5) แนวทางการกํากับดูแลดานการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

ผูใหขอมูลหลักแสดงความคิดเห็นเปน 2 แนวทาง  คือ สวนหน่ึงใหความเห็นวา  ควรใชแนวคิดการกํากับ
ดูแลรวมกัน (Co-regulation) ระหวางสมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย กับภาครัฐ 
ไดแก กสทช.   สคบ. อย. ในการกํากับดูแลดานการโฆษณา ซ่ึงภาครัฐควรแสดงบทบาทเปนฝายสนับสนุน
ดวยการอํานวยความสะดวกในการริเร่ิมจัดต้ังระบบการกํากับดูแลและการจัดทําคูมือและสรางความรู 
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ความเขาใจรวมกันใหกับผูประกอบการ  และผูใหขอมูลหลักอีกสวนหน่ึงใหความเห็นวา ควรใชรูปแบบ
การกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation)   

6) แนวทางในการกําหนดมาตรฐานการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทอง ถ่ิน ท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522    

ผูใหขอมูลหลักใหความเห็น 2 แนวทาง  คือ แนวทางท่ี 1 หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝาย ท้ังสมาคมเคเบิล
ทีวีแหงประเทศไทย กสทช. สคบ. อย. ฯลฯ  ควรรวมมือกันจัดทําคูมือในการโฆษณาตามหลัก
พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ข้ึนมาเปนมาตรฐาน เพ่ือใชเปนคูมือกลางในการศึกษา
และการนําไปบังคับใช โดยตองเขียนเปนขอปฏิบัติท่ีชัดเจน เขาใจงาย  โดยผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
สรางสรรคส่ือโฆษณาในเคเบิลทีวีทองถ่ินตองศึกษากฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกับการโฆษณาสินคา หรือบริการ
ตาง ๆ  สวนแนวทางท่ี 2 สรางกระบวนการตรวจสอบภาพยนตรโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน ใหมีความ
คลายคลึงกับกระบวนการตรวจสอบภาพยนตรโฆษณาของส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน  โดยใหเคเบิลทีวี
ทองถ่ินแตละภูมิภาค ซ่ึงแบงตามสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยน้ัน  จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบได
เอง ดวยการยึดตาม พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแต
ละภูมิภาคควรมีแนวปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

การอภิปรายผลการวิจัย 

1. รูปแบบการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

จากการศึกษาพบวา การโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินปจจุบัน สามารถพบเห็นการโฆษณาท่ีไม
เปนธรรมตอผูรับสาร กลาวคือ  มีการใชขอความเปนเท็จหรือเกินความจริง   มีขอความท่ีจะกอใหเกิด
ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ     สอดคลองกับผลการวิเคราะหรูปแบบโฆษณาท่ี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ที่พบวามีการฝาฝนประมาณรอยละ  10.1  และหาก
พิจารณาตามพระราชบัญญัติของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   พบวามีการโฆษณาท่ีฝา
ฝนเปนผลิตภัณฑอาหารมากท่ีสุด  รอยละ 98.3 ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของผูชม
เคเบิลทีวีทองถ่ิน ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ กลุมตัวอยางเห็นดวยวาการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน  
มีลักษณะที่เปนเท็จหรือเกินจริงมากท่ีสุด รองมาคือ มีการใหขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการไมครบถวน  
และทําใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับท่ี บุหงา  ชัยสุวรรณ (2556: 15) 

กลาวไววา การโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินยังมีการฝาฝนกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   และ
พระราชบัญญัติการโฆษณาท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ไดแก 
พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522   มาตรา 22  แตท้ังน้ี สวนมากจะเปนโฆษณาท่ีมาจากส่ือ
โทรทัศนดาวเทียม  ซ่ึงตางจากการโฆษณาในส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน ที่จะตองมีการพิจารณาความ
ถูกตองของเน้ือหาโฆษณาสินคาแตละประเภทกอนท่ีจะออกอากาศ  ตามพระราชบัญญัติการโฆษณาของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22  
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

ประกอบกับพิจารณาความเหมาะสมของภาพและเสียง  โดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร
โฆษณาทางโทรทัศน  ทั้งนี้หากการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินมีกระบวนการตรวจสอบการโฆษณากอน
แพรภาพไดอยางเปนมาตรฐาน  ก็จะสอดคลองกับผลการศึกษาซ่ึงเปนทัศนะของผูใหขอมูลหลักท่ีเสนอไว
วาจะทําใหเกิดโฆษณาท่ีเปนธรรมตอผูรับสาร  เปนประโยชนในทางบวก คือ ชวยทําใหประชาชนรูจัก
สินคาหรือบริการของผูประกอบการรายยอยในทองถ่ิน  

2.   แนวทางการกํากับดูแลและการพัฒนาแนวทางเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการโฆษณาในส่ือ

เคเบิลทีวีทองถ่ิน 

จากขอสรุปการสัมภาษณนักวิชาการ นักวิชาชีพ และผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถ่ินท่ีเก่ียวของ  
ทําใหพบประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1. ความเห็นของนักวิชาการ นักวิชาชีพในวงการโฆษณา เสนอใหมีรูปแบบการกํากับดูแลดานโฆษณาของส่ือ
เคเบิลทีวีทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบของการกํากับดูแลรวม (Co-regulation) โดยประสานความ
รวมมือกับภาครัฐ เพ่ือสรางแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม  ท้ังน้ีเพ่ือกอใหเกิดการสรางสรรคโฆษณาท่ี
ถูกตอง สวนรูปแบบการตรวจพิจารณา ใหยึดตัวแบบการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรโฆษณาทางส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน  ซ่ึงสอดคลองกับที่ Bartle and Vass (2005)  ได
กลาวถึง การกํากับดูแลรวมวาเปนรูปแบบการกํากับดูแลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ การบริหาร การกํากับ
ดูแลโดยองคกรกํากับ ซ่ึงประกอบดวยภาครัฐและองคกรวิชาชีพหรือองคกรท่ีถูกกํากับรวมกัน   อีกทั้งยัง
สอดคลองกับท่ี The Legal Observations of the European Audiovisual Observatory  (2002)  

อธิบายวา การกํากับดูแลรวมน้ันเปนการบูรณาการระหวางระบบการกํากับดูแลตนเองกับกรอบการ
ทํางานของรัฐ  โดยรัฐจะเปนผูกําหนดกรอบการทํางานใหในดานกฎหมาย เพ่ือสรางความม่ันใจวาการ
ดําเนินการกํากับดูแลตนเองจะบรรลุประสิทธิผล  และรัฐยังมีหนาท่ีสอดสองดูแลการทํางานของ
กระบวนการกํากับดูแลตนเองน้ีดวย 

 

2. ความเห็นของกลุมผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถ่ิน  สวนมากตองการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation)  
เพราะท่ีผานมาก็ถือวาเปนการกํากับดูแลตนเองแลว โดยมีสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยเปนแกนกลาง   
เพียงแตการดําเนินการอาจไมครอบคลุมถึงการตรวจสอบการโฆษณาท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันกอนมีการ
แพรภาพ   ฉะน้ัน จึงมีความตองการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กสทช. สคบ. อย. รวมกับสมาคมเคเบิล
ทีวีแหงประเทศไทย รวบรวมขอมูล และจัดทําเปนขอกําหนดหรือระเบียบเก่ียวกับการโฆษณาสินคาหรือ
บริการตางๆ พรอมท้ังใหความรูเร่ืองการตรวจพิจารณาการโฆษณาแกผูประกอบการหรือผูเก่ียวของ  เพ่ือ
การสรางสรรคโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินท่ีเหมาะสม   และปรารถนาใหมีระบบการตรวจพิจารณา
เหมือนกับการโฆษณาในส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน ท่ีการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินควรผานการ
ตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ ซ่ึงแตละภาคของสมาคมฯ สามารถดําเนินการไดเอง แตท้ังน้ีอยูภายใต
กระบวนการและกฎระเบียบเดียวกันทุกภาค  ซ่ึงมีความสอดคลองกับท่ี Bartle and Vass (2005)  กลาว
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วา การกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation) เปนการกําหนดกฎเกณฑการบริหาร การกํากับดูแลตนเองท้ัง
กระบวนการขององคกรวิชาชีพเอง   

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา ทําใหเห็นถึงภาพรวมการดําเนินงานดานการโฆษณาและปญหาการโฆษณาใน
สื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน ทั้งจากมุมมองของผูสงสาร อันไดแก ผูประกอบการ  และมุมองของผูรับสาร ไดแก 
ผูชมท่ีเปนสมาชิกของส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน  และในสวนของการพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลดานการ
โฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ินใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  จากการ
วิเคราะหและอภิปรายผลพบวา มีการนําเสนอแนวทางการกํากับดูแลการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน 2 
ลักษณะ  คือ กลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพในวงการโฆษณา เสนอใหมีการกํากับดูแลการโฆษณาในส่ือเคเบิล
ทีวีทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบการกํากับดูแลรวม (Co-regulation)  สวนกลุมผูประกอบการ
เคเบิลทีวีทองถ่ิน  ตองการใหมีกระบวนการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation)  

ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงเห็นวาแนวคิดดังกลาวมิไดมีความขัดแยงหรือตรงขามกันแตอยางใด   
สามารถท่ีจะประสานความตองการน้ีไดเปนอยางดี  จึงเสนอแนวทางการกํากับดูแลการโฆษณาในส่ือ
เคเบิลทีวีทองถ่ินท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ในรูปแบบ การกํากับดูแล
ตนเอง (Self-Regulation) ประเภท Co-operative  หรือเรียกวา “Co-operative self-regulation”
ตามแนวคิดของ  Bartle and Vass (2005)  ที่ระบุวา เปนความรวมมือระหวางผูกํากับดูแลและผูถูก
กํากับดูแล ในการปฏิบัติการกํากับดูแลตามกฎเกณฑของรัฐ  ซ่ึงมีความคลายกับการกํากับดูแลรวม  (Co-

regulation)  ที่ฝายนักวิชาการ นักวิชาชีพในวงการโฆษณาตองการใหเกิดข้ึน  ซ่ึงนําไปสูแนวทางปฏิบัติท่ี
เปนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของท้ังสองฝาย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ในการดําเนินการพัฒนากระบวนการการ
กํากับดูแลตนเอง(Self-Regulation) ในแบบ Co-operative self-regulation 

2. ประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย เพ่ือจัดทําคูมือการโฆษณาสินคาหรือ
บริการ พรอมการใหความรู สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของ เพ่ือนําไปปฏิบัติ  

3. ประสานความรวมมือกับสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย  เพ่ือวางกระบวนการตรวจ
พิจารณาการโฆษณาในส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน โดยใชตัวแบบเหมือนกับการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรโฆษณาทางส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดิน  

 จากขอเสนอท่ีกลาวมาน้ี  จัดเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ยังมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยใน
อนาคตท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอวงการโฆษณาและสังคม คือ  
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1) ประเด็นการศึกษาแนวทางการกํากับดูแลการโฆษณาในส่ือโทรทัศนดาวเทียม ถือวาเปนส่ือท่ี
ทรงอิทธิพลตอผูรับสารมากเชนกัน เพราะมีการโฆษณาสินคาหลากหลายประเภท ท่ีมี
ลักษณะไมเหมาะสมปรากฏใหเห็นเสมอ  จึงเปนประเด็นที่ควรศึกษา 

2) สําหรับวิธีการวิจัยท่ีเปนการวิเคราะหสาร หากระยะเวลาอํานวยอาจจะวิเคราะหสปอต
โฆษณาใหครบ 12 เดือน  หรือมีการวิเคราะหโฆษณาในส่ือโทรทัศนฟรีทีวีภาคพ้ืนดินรวม
ดวย เพ่ือเปรียบเทียมกันใหเห็นความแตกตางก็เปนแนวทางท่ีนาสนใจ 
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