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บทคัดยอ 

 วิจัยรืไองนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย ระบียบ ละ
กระบวนการทีไกีไยวขຌองกับการท าหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจพิจารณาการฆษณาทางทรทัศน์ 
อีกทัๅงพืไอระดมความคิดหใน  ขຌอสนอนะ จากผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอ
ทรทัศน์ระบบอนาลใอกละระบบดิจิทัลภาคพืๅนดิน ละพืไอจัดท าขຌอสนอตอนวทางการตรวจ
พิจารณาการฆษณาทางสืไอทรทัศน์฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน ดยมีวิธีการศึกษา ใ วิธีการ เดຌก 
การสืบคຌนขຌอมูลทางอกสาร ิDocumentary Research)  ทีไกีไยวกับนวทางการก ากับดูล 
กฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง  การสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth Interview) กับผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก 
ิKey Informants) การสนทนากลุมยอย ิFocus Group Interview) จากผูຌทนคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของชองหลัก ใ 5 ็ ้ ละผูຌปฏิบัติงานฝຆายฆษณา
ของทรทัศน์ระบบดิจิทัล   

 ผลการศึกษา มຌจากการทบทวนกฎหมายตางโ พบวา มีกฏหมายควบคุมละก ากับดูล
การฆษณาสินคຌาละบริการตางโ หลายฉบับ อยางเรกใตามจากการสัมภาษณ์ละสนทนากลุม
พบวา กฏหมายตางโ หลานัๅนบางฉบับ ป็นการวางกฎหมาย฿นภาพกวຌางดยเมมีการขยาย
สาระส าคัญพืไอป็นนวทางหรือหลักกณฑ์฿หຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์ทีไมีอยูดิม฿ชຌ฿นการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา กฎหมายบางฉบับ฿ชຌบังคับมาป็น
วลานาน เมทันตอสถานการณ์฿นปัจจุบัน    

 จากผลการศึกษาดังกลาวน าเปสูขຌอสนอนะ฿นการก าหนดนวทางการตรวจพิจารณา
การฆษณาทางสืไอทรทัศน์฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน ดังนีๅ ขຌอสนอตอกฎหมายทีไ฿ชຌป็นนวทางการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ ควรกຌเข฿หຌทันสมัย  ละ ขຌอสนอตอรูปบบ
ขององค์กรการก ากับดูลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ชน ฿หຌการท าฆษณา
ควรผานสมาคมฆษณาหงประทศเทย หรือผลักดันขึๅนป็นสภาวิชาชีพ นอกจากนีๅยังควรขยาย
ขอบขตของการตรวจพิจารณา฿หຌครอบคลุมทุกรูปบบ฿นการฆษณา ชน คบิลทีวีดຌวย รวมทัๅ ง
ควรสงสริม฿หຌบุคคลากรมีคุณภาพละมาตรฐาน฿นระดับดียวกัน 

                                                           

1 อุปนายกฝຆายภาครัฐสมาคมฆษณาหงประทศเทย 
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Abstract 

The study titled Awareness, Attitude, and Behavior of Construction Workers 

in Bangkok towards Quit Smoking  Messages has three research objectives as 
follows:   ิแี To study the awareness of Quit Smoking  Messages among 
construction workers in Bangkok. (2) To study the attitude that construction 

workers in Bangkok have towards Quit Smoking  Messages. (3) To study the 
behavior that construction workers in Bangkok have towards Quit Smoking  
Messages. 

The study used the quantitative research methodology. A survey was 

conducted from a sample of 400 respondents of both male and female 

construction workers, who smoke aged over 18 years. The researcher used the 

quota sampling method. The analysis was done using descriptive and inferential 

statistics.  

The research found that the respondents were most aware of the warning 

messages on the cigarette packaging (14.6%), followed by stickers (14.4%), and 

television messages (13.9%). The personal message (4.6%) has the lowest 

awareness level. The respondents reported that the message that had the most 

impact on attitude is television (4.11), followed by sticker (3.90%), and poster 

(3.89%). The images on the package (3.45%) have the lowest impact on the 

attitude. In terms of behavior the messages that have the most impact on 

behavior are family members (3.41%), followed by television (3.30%), and images 

on the cigarette packaging (3.25%). The mobile phone message has the lowest 

impact on behavior (2.99%). The research recommendation is that the most 

effective media to communicate to construction workers are images on packaging, 

stickers, television, and people in the family. It is also recommended that the 

messages should be communicated on a regular basis.  

Keywords : Awareness, attitude, behavior, construction worker 
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แ. บทน า 
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ป็นกระบวนการตรวจพิจารณา

ฆษณาส าหรับสืไอทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบอนาลใอก หรือทีไรียกวา ฟรีทีวี  ซึไงมีการด านินมา
ตัๅงตอดีตจนปัจจุบัน  ดยมีจุดริไมตຌน฿นการควบคุมหรือซในซอร์นืๅอหาฆษณาอยางขຌมงวดจาก
ภาครัฐอยางป็นทางการ ตัๅงต พ.ศ. 2518 ดยคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายสียงละวิทยุ
ทรทัศน์ ิกบว.ี อาศัยอ านาจละนวทางการควบคุมจากพระราชบัญญัติวิทยุกระจายสียงละ
วิทยุทรทัศน์ พ.ศ. 2518  ซึไงกณฑ์การตรวจพิจารณานัๅนจะอาศัยกฎหมายทีไกีไยวขຌอง  ชน 
พระราชบัญญัติทีไอยู ฿นการก ากับดูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา  อาทิ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. โ5โโ ิมาตรา ไเี  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. โ5แเ ิกຌเขพิไมติม 
พ.ศ. โ5โโี ิมาตรา ่่ี  พระราชบัญญัติครืไองมือพทย์ พ.ศ.โ55แ พระราชบัญญัติ
ครืไองส าอาง พ.ศ.โ535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.โ55แ นอกจากนีๅยังมี พระราชบัญญัติ
คุຌมครองผูຌบริ ภค พ.ศ.  โ5โโ ฿นกรณีทีไ ป็นสินคຌาหรือบริการทัไว เป ทีไนอกหนือจาก
พระราชบัญญัติของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ซึไงถือวาป็นยุคของการควบคุมสืไอดย
รัฐอยางขຌมงวด หตุพราะป็นสืไอหลักละมีอิทธิพลทีไสุด฿นชวงวลานัๅน ิพิรงรอง รามสูต รณะ
นันทน์ ละศศิธร ยุวกศล, โเเใ: แๆ-โใี 

ป พ.ศ. โ5ใ5 การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ คลายความขຌมงวดลง  
นืไองจากรัฐบาลเดຌยกลิกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ิกบว.ี ทีไคย
ท าหนຌาทีไตรวจพิจารณาการฆษณา ิCensor) กอนออกอากาศทางสถานีทรทัศน์ ละ฿หຌจัดตัๅง
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายสียง ละวิทยุทรทัศน์หงชาติ ิกกชี  ท าหนຌาทีไก ากับดูล
การฆษณาทน  ซึไงนยบายของรัฐบาลครัๅงนีๅถือวาป็นการปลีไยนบทบาทของภาครัฐจากการ
ควบคุมการฆษณา มาป็นการก ากับดูลการฆษณา จนป พ.ศ. 2537 รัฐบาลออกกฎกระทรวง
ฉบับทีไ 14 พ.ศ. 2537  หมวดทีไ 4 ฿หຌยกลิกการตรวจพิจารณาการฆษณาทางทรทัศน์ ละ฿หຌต
ละสถานีด านินการตรวจพิจารณากอนออกอากาศเดຌอง  สถานีทรทัศน์จึงรวมกับ สมาคม
ฆษณาธุรกิจหงประทศเทย ิสมาคมฆษณาหงประทศเทยี จัดตัๅง  คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์  ซึไงประกอบดຌวย ผูຌทนสถานีทรทัศน์ชอง 3 5 7 9 

ละผูຌทนจากสมาคมฆษณาธุรกิจหงประทศเทย พืไอท าหนຌาทีไพิจารณาตรวจสอบฆษณา
รวมกันทัๅงหมด  ดย฿ชຌหลักกณฑ์ดียวกับภาครัฐ  ละด านินการมาถึงปัจจุบัน ิบุหงา  ชัย
สุวรรณ, โเแใ: แไ-โเี    

 มืไอทคนลยีพัฒนาขึๅน  สืไอทรทัศน์กใพัฒนาตามกระสละความตຌองการของผูຌรับสาร  
จึงกิดรูปบบการสืไอสารผานสืไอทรทัศน์บบ฿หมขึๅน ิPlatform) คือ สืไอทรทัศน์คบิลทีวี
ทຌองถิไน ซึไงถือก านิดขึๅนอยางป็นทางการ฿นป พ.ศ. โ5ใๆ  สวนสืไอทรทัศน์ดาวทียมกใจัดตัๅงป็น
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สมาคมขึๅนอยางป็นทางการ พ.ศ. โ55แ  จึงป็นการพิไมชองทางการฆษณาส าหรับ
ผูຌประกอบการสินคຌาหรือบริการ  ทีไสามารถฆษณาเดຌดยเมตຌองผานการตรวจพิจารณากอน 
หมือนกับสืไอทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบอนาลใอก ิฟรีทีวีี พราะยังเมมีหนวยงานฉพาะทีไจะมา
ด านินการดຌานการตรวจพิจารณานืๅอหาฆษณากอนผยพร มีพียงการฝງาระวังละตรวจสอบ
การฆษณาจากหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง อาทิ อย. สคบ.  กสทช. จึงยังพบปัญหาการฆษณาทีไ
ละมิดกฎหมายการฆษณาอยางตอนืไอง ดยฉพาะการละมิดพระราชบัญญัติของ อย. สคบ. 
ละกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวกับการฆษณา ฿นลักษณะทีไป็นทใจ กินจริง หรือท า฿หຌผูຌบริภค 

มีความขຌา฿จทีไผิดพลาด ประกอบกับป พ.ศ. โ55็ ระบบทรทัศน์ของเทยพัฒนาเปป็นระบบ
ดิจิทัล  ตามมติการประชุมรัฐมนตรีสารสนทศอาซียน หรือ ASEAN Ministers Responsible 

for Information (AMRI)  ป็นผล฿หຌประทศเทยมีสถานีทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภาคพืๅนดินพิไมขึๅน
อีก โไ ชอง  ละมีการก าหนดบืๅองตຌนเวຌวา  ฿หຌน าการฆษณาทีไจะออกอากาศทางทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เปผานกระบวนการตรวจพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา
ทางทรทัศน์  ชนดียวกับทรทัศน์ระบบอนาลใอกดิม  พืไอป็นการสรຌางมาตรฐานการตรวจ
พิจารณา฿หຌหมือนกัน  ตปัจจุบันการรวมกลุมกับคณะกรรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ของระบบอนาลใอกดิม พืไอ฿หຌป็นคณะกรรมการชุดดียวกัน กใยังด านินการ
เมลຌวสรใจ ป็นพียง฿หຌผูຌประกอบการทรทัศน์ระบบดิจิทัลสงภาพยนตร์ฆษณาขຌาตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการชุดนีๅทานัๅน  ยังมิเดຌมีการสงคณะกรรมการจากสมาคมผูຌประกอบการ
ทีวีดิจิทัลขຌารวมตอยาง฿ด ภาพรวมการก ากับดูลการฆษณาส าหรับสืไอทรทัศน์ทัๅงชองหลัก
ละทรทัศน์ระบบดิจิทัลจึงยังเมมีความสมบูรณ์  ประกอบกับ฿นมิติของระบบกฎหมายการ
ฆษณาของประทศเทย กใยังถือวามีจุดออน  พราะกฎหมายกีไยวกับการฆษณาเมเดຌรวมป็น
หนึไงดียว  ตกระจายอยูตามหนวยงานของภาครัฐทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาบริการตละประภท จึง
ป็นการยากทีไผูຌปฏิบัติงานจะความขຌา฿จ ซึไงยอมสงผลตอมาตรฐานการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ทีไหลืไอมลๅ ากันอยู  อันอาจสงผลกระทบดຌานลบตอผูຌบริภคเดຌทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอม 

โ. วัตถุประสงค์การศึกษา 

  2.1 พืไอทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย  ละทีไกีไ ยวขຌองกับการท าหนຌาทีไของ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ 

โ.โ พืไอระดมความคิดหใน ขຌอสนอนะ จากผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการฆษณา฿น
สืไอทรทัศน์ระบบอนาลใอกดิมละระบบดิจิทัลภาคพืๅนดิน 
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2.3 พืไอจัดท าขຌอสนอตอนวทางการก ากับดูลการฆษณาทางสืไอทรทัศน์ ฿หຌมี
มาตรฐานดียวกัน 

ใ. วิธีการศึกษา 

 การศึกษารืไองนีๅ ป็นการศึกษาชิงคุณภาพ ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูล ใ วิธีการ เดຌก  

1) การศึกษาอกสาร (Documentary Research) ทีไกีไยวกับการก ากับดูลการ
ฆษณา คือ กฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง เดຌก พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค 
พ.ศ. 2522 ของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริ ภค พ.ศ.2522 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืไนความถีไละก ากับกิจการวิทยุกระจายสียง วิทยุ
ทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายสียงละกิจการทรทัศน์ พ.ศ 2551 ทัๅงนีๅภาย฿นกรอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติ ิกสทช.ี ละพระราชบัญญัติยา พ.ศ2510 พระราชบัญญัติ์อาหาร  พ.ศ 
2522  พระราชบัญญัติครืไองมือพทย์  พ.ศ 2551 พระราชบัญญัติครืไองส าอาง 
พ.ศ 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา    

2) การสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก (Key Informants)   จ านวน ๆ คน ซึไงป็น
ตัวทนจากหนวยงานภาครัฐละองค์กรภาคอกชนทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการ
ฆษณา เดຌก ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละ
กิจการทรคมนาคมหงชาติ  ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา สมาคมฆษณาหงประทศเทย มูลนิธิพืไอการ
คุຌมครองผูຌบริภค ละนักวิชาการ   

3) การสนทนากลุม ิFocus Group interviewี แ กลุม  พืไอถอดบทรียนจากผูຌทน
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของชองหลัก 3 5 7 9 

ละผูຌปฏิบัติงานฝຆายฆษณาของทรทัศน์ระบบดิจิทัล  รายชืไอผูຌรวมสนทนากลุม
ยอยรวม 6 คน ดังนีๅ 
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 รายชืไอ ต าหนง หนวยงาน 

1. นางสาวสุกฤตา  จ านียร หัวหนຌาสวนงานตรวจสอบนืๅอหาละฆษณา เทยรัฐทีวี 

2. นายชาญสก  สียงสืบชาติ ผูຌจัดการฝຆายตรวจสอบนืๅอหา True ไ U 

3. นางจริยาวรรณ  ทรรพสุทธิ ผูຌจัดการฝຆายซนซอร์ อัมรินทร์ทีวี 

4. นางสาวพัชราภา  ฐากูรบุตร ผูຌจัดการ ผนกตรวจทปฆษณา ฝຆายฆษณา ชอง 3 

5. นายสุทพ  งานสนอง หัวหนຌาตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณา ชอง 5 

6. นายผาติยุทธ  ฿จสวาง  รักษาการผูຌอ านวยการฝຆายบริหารงานฆษณา ชอง 9 

 

4) หมายหตุ การสนทนากลุมครัๅงนีๅ  มีผูຌทนจากสถานีทรทัศน์ชองหลักทุกชอง
เดຌก  ใ 5 ็ ้ ละผูຌปฏิบัติงานฝຆายฆษณาของทรทัศน์ระบบดิจิทัลทุกชองขຌา
รวมประชุม หากทวาผูຌทนจากชอง 7 เมสามารถขຌารวมประชุมเดຌ อยางเรกใตาม 
ผูຌขຌารวมการสนทนากลุม หมายลข 3 ซึไงปัจจุบันป็นผูຌปฏิบัติงาน฿นฝຆายซนซอร์
ของอัมรินทร์ทีวี คยปฏิบัติงาน฿นชองนีๅมากอน จึงสามารถสะทຌอนปัญหาละ
น าสนอความคิดหในเดຌ฿นระดับหนึไง  

ขຌอมูลทีไเดຌรับน ามาวิคราะห์ละอภิปรายตามประดในทีไเดຌก าหนดเวຌตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดยการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา คือ ระหวางกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไป็น
ตัวทนประชาชน ละกลุมผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง รวมกับประสบการณ์ของผูຌวิจัยป็นระยะวลา   
30 ป ฿นการท างานดຌานการก ากับดูลการฆษณาทางทรทัศน์ 

ไ. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

1. เดຌขຌอสนอตอหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง  พืไอป็นนวทาง฿นการก ากับดูลรวมกัน  
ระหวางองค์กรภาครัฐ  สมาคมฆษณาหงประทศเทย  สมาคมผูຌประกอบการทีวีดิจิทัล  ฿นมิติ
การก ากับดูลการฆษณาทางทัศน์ระบบดิจิทัล พืไอคุຌมครองผูຌบริภคทีไมีประสิทธิภาพ   

2. มีขຌอสนอตอกระบวนการก ากับดูลกันองดຌานการฆษณาระหวางสมาคมฆษณาหง
ประทศเทย สมาคมผูຌประกอบการทีวีดิจิทัล สถานีทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบดิจิตอล 22 ชอง   



 

113 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 2 ฉบับทีไ 1 (มกราคม – มษายน โ55้) 

5. ผลการศึกษา 

 1. ทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย ระบียบ ละกระบวนการทีไกีไยวขຌองกับการท าหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณาทางทรทัศน์ 

จากการศึกษาทบทวนอกสารตางโทีไกีไยวขຌอง พบวา ปัจจุบันมีกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับ
การก ากับดูลฆษณาหลายฉบับ จ านกออกป็นกลุม เดຌก กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการก ากับ 

ดูลสืไอ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการควบคุมสินคຌาหรือบริการทีไฆษณา ดังรายละอียด฿น หนังสือ
คูมือการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ สมาคมฆษณาหงประทศเทย พ.ศ. โ55่ สรุป
฿นผนภาพดังตอเปนีๅ  (ธาราวุฒิ สืบชืๅอ ละบุหงา ชัยสุวรรณ, 2558 อຌางถึง฿น บุหงา ชัยสุวรรณุ โ55่ี
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จากผนภูมิขຌางตຌน หในเดຌวา หนวยงานภาครัฐทีไมีบทบาท฿นการก ากับดูลการฆษณา  
ประกอบดຌวยหลายหนวยงาน ดยตละหนวยงานมีกฎหมายหรือนวทาง฿นการควบคุมละ
ก ากับดูลการฆษณาสินคຌาละบริการทีไตกตางกันออกเป ดังนีๅ 
 

  1.แ ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค (สคบ.ี 
ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี  ป็นหนวยงานทีไมีฐานะทียบทากรม  

สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ.2522  ซึไงกຌเข
พิไมติมดยพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค ิฉบับทีไ 2) พ.ศ.2541 มีอ านาจหนຌาทีไรับรืไองราวรຌอง
ทุกข์จากผูຌบริภคทีไเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายอันนืไองมาจากการกระท าของผูຌประกอบ
ธุรกิจ พืไอสนอตอคณะกรรมการพิจารณาด านินการติดตามละสอดสองพฤติการณ์ของผูຌ
ประกอบธุรกิจ ซึไงกระท าการ฿ดโ อันมีลักษณะป็นการละมิดสิทธิของผูຌบริภค ละจัด฿หຌมีการ
ทดสอบหรือพิสูจน์สินคຌาหรือบริการ฿ดโ ตามทีไหในสมควรละจ าป็น พืไอคุຌ มครองสิทธิของ
ผูຌบริภค สนับสนุนหรือท าการศึกษาปัญหากีไยวกับการคุຌมครองผูຌบริภครวมกับสถาบันการศึกษาละ
หนวยงานอืไน พืไอทีไจะเดຌด านินการชวยหลือผูຌบริภคเดຌตรงกับปัญหาละความตຌองการสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌมีการศึกษากผูຌบริภค฿นทุกระดับการศึกษา กีไยวกับความปลอดภัยละอันตรายทีไ
อาจเดຌรับจากสินคຌาละบริการ ด านินการผยพรวิชาการ ละ฿หຌความรูຌ การศึกษากผูຌบริภค พืไอ
สรຌางนิสัย฿นการบริภคทีไป็นการสงสริมพลานามัย ประหยัด ละ฿ชຌทรัพยากรของชาติ฿หຌป็น
ประยชน์มากทีไสุด ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทีไมีอ านาจหนຌาทีไกีไยวกับการ
ควบคุม สงสริม หรือก าหนดมาตรฐานของสินคຌาหรือบริการ  ละปฏิบัติการอืไนโ ตามทีไ
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการฉพาะรืไองมอบหมาย (ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครอง
ผูຌบริภค, 2554: 20-22) 

การคุຌมครองผูຌบริภคดຌานฆษณา ป็นมาตรการหนึไงของ การคุຌมครองผูຌบริภค  ตาม
พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 ดยพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522  

เดຌก าหนด฿หຌมีการจัดตัๅงคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา มีอ านาจหนຌาทีได านินการคุຌมครอง
ผูຌบริภคตามมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 หงพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ.2522 ฉพาะ
รืไองทีไยังมิเดຌมีบัญญัติเวຌ฿นกฎหมายอืไน ดังนีๅ 

1. หนຌาทีไดยทัไวเป฿นการควบคุมดูลการฆษณาสินคຌาหรือบริการ ซึไงกฎหมายเดຌก าหนด 
ลักษณะของขຌอความทีไจะ฿ชຌ฿นการฆษณาเวຌดังนีๅ 

การฆษณาจะตຌองเม฿ชຌขຌอความทีไป็นการเมป็นธรรมตอผูຌบริภคหรือ฿ชຌขຌอความทีไอาจ 

กอ฿หຌกิดผลสียตอสังคมป็นสวนรวม ทัๅงนีๅ เมวาขຌอความดังกลาวนัๅนจะป็นขຌอความทีไกีไยวกับ  

หลงก านิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคຌาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การจัดหา 
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หรือ การ฿ชຌสินคຌาหรือบริการ ซึไงขຌอความตอเปนีๅถือป็นขຌอความทีไป็นการเมป็นธรรมตอผูຌบริภค
หรือ ป็นขຌอความทีไอาจกอ฿หຌกิดผลสียตอสังคมป็นสวนรวม   

 (1) ขຌอความทีไป็นทใจหรือกินความจริง  
(2) ขຌอความทีไจะกอ฿หຌกิดความขຌา฿จผิด฿นสาระส าคัญกีไยวกับสินคຌาหรือบริการ  เมวา

จะกระท าดย฿ชຌหรืออຌางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิไง฿ดสิไงหนึไงอันเมป็นความจริงหรือ 
กินความจริงหรือเมกใตาม  

(3) ขຌอความทีไป็นการสนับสนุนดยตรงหรือดยอຌอม฿หຌมีการกระท าผิดกฎหมายหรือ 
ศีลธรรม หรือน าเปสูความสืไอมสีย฿นวัฒนธรรมของชาติ  
 (4) ขຌอความทีไจะท า฿หຌกิดความตกยกหรือสืไอมสียความสามัคคี฿นหมูประชาชน  

  (5) ขຌอความอยางอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง  
ทัๅงนีๅ หากขຌอความทีไ฿ชຌ฿นการฆษณาทีไบุคคลดยทัไวเปสามารถขຌา฿จเดຌวา  ขຌอความ

ฆษณา ดังกลาวเมอาจป็นความจริงเดຌอยางนทຌ จะเมถือวาป็นขຌอความทีไตຌองหຌาม฿นการ
ฆษณา   

2. กรณีทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา หในวาสินคຌา฿ดอาจป็นอันตรายตอผูຌบริภค 

ละคณะกรรมการวาดຌวยฉลากเดຌมีการก าหนด฿หຌป็นสินคຌานัๅนป็นสินคຌาทีไควบคุมฉลาก 
คณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา มีอ านาจ฿นการทีไจะออกค าสัไง ดังนีๅ 

(1) ก าหนด฿หຌการฆษณาดังกลาวตຌองมีการนะน าหรือค าตือนกีไยวกับวิธีการ฿ชຌ หรือ
อันตรายควบคูเปกับการฆษณาตามงืไอนเขทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณาก าหนด  

(2) จ ากัดการ฿ชຌสืไอฆษณาสินคຌานัๅนโ  

  (3) หຌามเม฿หຌท าการฆษณาสินคຌานัๅนโ  

ทัๅงนีๅ การหຌามตาม (2) ละ(3) ตຌองป็นกรณีทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณาหในวา 

การ฿ชຌ หรือประยชน์ของสินคຌานัๅนโ ขัดตอนยบายทางสังคม ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติ  
  3. กรณีทีไคณะกรรมการวาดຌวยการฆษณา หในวา การฆษณาสินคຌาหรือบริการ฿ด มี
ความจ าป็นทีไผูຌบริภคตຌองทราบถึงขຌอทใจจริงกีไยวกับสภาพ ฐานะ ละรายละอียดอยางอืไน
กีไยวกับผูຌประกอบธุรกิจ สามารถก าหนด฿หຌสดงหรือจຌงขຌอทใจจริงดังกลาวเดຌ  
  4. มีอ านาจ฿นการออกค าสัไง฿หຌผูຌฆษณาท าการกຌเขขຌอความหรือวิธีการฆษณา, หຌามการ 

฿ชຌขຌอความฆษณาบางอยางทีไปรากฏ฿นการฆษณา , หຌามการฆษณาหรือหຌาม฿ชຌวิธีการฆษณา
นัๅนโ หรือ฿หຌผูຌฆษณาท าการกຌเขความขຌา฿จผิดของผูຌบริภค ตามหลักกณฑ์ ละวิธีการทีไ
คณะกรรมการวาดຌวยการฆษณาก าหนด 

  5. มีอ านาจออกค าสัไง฿หຌผูຌฆษณาพิสูจน์ขຌอความฆษณาพืไอสดงความจริงเดຌ ถຌาสงสัยวา
ขຌอความทีไฆษณาป็นทใจหรือกินความจริง ละ฿นกรณีทีไผูຌฆษณามีการอຌางอิงรายงานทาง
วิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบัน หรือบุคคลอืไน฿ด หรือยืนยันขຌอทใจจริงอัน฿ด
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อันหนึไง฿นการฆษณา หากเมสามารถพิสูจน์เดຌวาป็นจริงตามทีไฆษณา ฿หຌถือวา ผูຌฆษณารูຌหรือ
ควรรูຌวาขຌอความนัๅน ป็นทใจ    

 6. ฿หຌความหในกีไยวกับกรณีทีไผูຌฆษณามีขຌอสงสัยวา การฆษณาจะป็นการฝຆาฝนกฎหมาย
หรือเม  

7. มีอ านาจ฿นการปรียบความผิดผูຌฆษณา ละจຌาของสืไอฆษณาทีไกระท าความผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค  

(ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2541  

จากขຌอมูลดังกลาว จะหในเดຌวา สคบ. มีอ านาจทีไคอนขຌางจะครอบคลุม กวຌางขวาง ฿นการ
ก ากับดูลการฆษณา ซึไงก าหนด฿หຌสามารถออกค าสัไง฿หຌมีการกຌเขขຌอความหรือวิธีการฆษณา หຌาม
การฆษณาหรือหຌาม฿ชຌวิธีการฆษณา ตลอดจนมีอ านาจ฿นการปรยีบทียบอาความผิดตอผูຌฆษณาเดຌ 
อยางเรกใดี มาตรา 21  วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติการคุຌมครองผูຌบริภคฯ พ.ศ. 2522  ละทีไกຌเข
พิไมติม เดຌบัญญัติวา ฿นกรณีทีไกฎหมายวาดຌวยการ฿ดเดຌบัญญัติรืไอง฿ดเวຌดยฉพาะลຌว ฿หຌบังคับตาม
บทบัญญัติหงกฎหมายวาดຌวยการนัๅน... ดังนัๅน ฿นกระบวนการด านินการ พืไอเม฿หຌกิดความทับซຌอน
ของอ านาจหนຌาทีไของหนวยงานตางโ มืไอป็นการฆษณาอาหาร ยา ละผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึไงมี
กฎหมายก าหนดฉพาะ ดย฿หຌป็นอ านาจหนຌาทีไของส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ตามขຌอ 1.3 
การก ากับดูลดยสวน฿หญ จึงป็นการพิจารณาละด านินการดยส านักงานคณะกรรมการอาหารละ
ยาป็นหลัก ทัๅงนีๅ อาจมีการด านินการวมกัน฿นบางกรณีทีไมีความจ าป็นละหมาะสม 

ทัๅงนีๅ ผูຌรวมสนทนากลุมเดຌสะทຌอนปัญหาละอุปสรรคดຌานกฎหมายเวຌวา กฎหมายดຌาน
การคุຌมครองผูຌบริภคของ สคบ. นัๅนเมป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาดຌานการน ากฎหมายมาปฏิบัติต
อยาง฿ด  พราะคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ เดຌมีการรวมประชุมละประสานงานรวมกับ สคบ. 
อยางสมไ าสมอ  ประกอบกับมีการจัดการประกวด สคบ. AD Award พืไอพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ทีไมีลักษณะทีไ หมาะสม ป็นประยชน์ตอผูຌบริ ภคละสังคม ดย
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ บางสวนกใรวมป็นกรรมการตัดสินดຌวย  ซึไงท า฿หຌเดຌนวคิดทีไดีพืไอ
น ามา฿ชຌป็นนวทางการตรวจพิจารณา   

นอกจากนัๅน สคบ. ยังเดຌมีการก าหนดนวทางการฆษณสินคຌาหรือบริการตามพระราชบัญญัติ
คุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 พืไอกຌเขปัญหาการฆษณาทางสืไอวิทยุทรทัศน์ทีไมีการ฿ชຌขຌอความดຌวย
อักษรลอย ิsuperี ขนาดลใก มีระยะวลาสัๅน อานเมทัน หรือการฆษณาทางสืไอหนังสือพิมพ์ ทีไผูຌ
ฆษณา฿ชຌตัวอักษรขนาดลใกมากจนอานทบเมหในละวางอยูเกลขຌอความทีไป็นสาระส าคัญ เวຌ฿น
ประกาศส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค รืไอง นวทางการฆษณสินคຌาหรือบริการตาม
พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริภค พ.ศ. 2522 อีกดຌวย 
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1.โ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละ
กิจการทรคมนาคมหงชาติ ิกสทช.ี 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติ ิกสทช.ี ป็นองค์กรทีไจัดตัๅงขึๅนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืไนความถีไละก ากับ
กิจการวิทยุกระจายสียง วิทยุทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ดยมีหลักการละ
นืๅอหาสาระตามจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ทีไก าหนด฿หຌมีองค์กรทีไท าหนຌาทีไจัดสรร
คลืไนความถีไละก ากับกิจการ วิทยุกระจายสียง วิทยุทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม ตพียง
องค์กรดียว คือ คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติ หรือ กสทช.  พืไอ฿หຌการก ากับดูลกิจการดังกลาว มีมาตรฐานดียวกันละมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน อีกทัๅงมีความสอดคลຌองกับความจริญกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไ
ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว  ละ฿นพระราชบัญญัติฉบับนีๅ มาตรา 31 เดຌกลาวถึง การคุຌมครอง
ผูຌ บ ริ  ภ ค จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร   ด ย  ฉ พ า ะ  รืไ อ ง ก า ร  ฆ ษ ณ า   
ดยสรุปวา พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองผูຌบริภคมิ฿หຌถูกอาปรียบจากผูຌประกอบกิจการกระจาย
สียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคม ฿หຌ กสทช. มีหนຌาทีไตรวจสอบการด านินการของผูຌ
ประกอบกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคม มิ฿หຌมีการอาปรียบ
ผูຌบริภค ดยอาศัยการ฿ชຌครือขายหรือการฆษณาอันมีลักษณะป็นการคຌาก าเรกินควร หรือ
กอ฿หຌกิดความดือดรຌอนร าคาญ  ซึไง กสทช. มีอ านาจสัไงระงับการด านินการดังกลาวเดຌ  

ทัๅงนีๅ คณะกรรมการ กสทช. เดຌก าหนดลักษณะของการกระท าทีไถือป็นการกระท าทีไป็น
การอาปรียบผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ทีไกีไยวขຌองกับประดในการ
ฆษณา เวຌ฿นขຌอ 5 ของประกาศคณะกรรมการ กสทช. รืไอง การกระท าทีไป็นการอาปรียบ
ผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์  พ.ศ.2555 ละ ขຌอ.7 ของประกาศดังกลาว
ยังเดຌก าหนดกลเก฿นการตรวจสอบขຌอทใจจริงกรณีการอาปรียบผูຌบริภค฿นการท าหนຌาทีไของ
อนุกรรมการดຌานกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ ดยมีสาระส าคัญคือ กรณีผูຌประกอบ
กิจการกระจายสียงหรือกิจการทรทัศนรายหนึไงราย฿ดด านินการ฿นลักษณะอาปรียบผูຌบริภค
฿หຌผูຌบริภคทีไเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายมีสิทธิรຌองรียนตอคณะกรรมการ กสทช. ฿นกรณีมี
หตุสมควรอันสงสัยวาผูຌประกอบการราย฿ดด านินการ฿นลักษณะป็นการอาบรียบผูຌบริภค 
คณะกรรมการอาจจะสัไง฿หຌมีการตรวจสอบขຌอทใจจริง฿นกรณีดังกลาว ดยคณะกรรมการอาจ
มอบหมาย฿หຌอนุกรรมการคุຌมครองผูຌบริภคดຌานกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ปฎิบัติ
หนຌาทีไ฿นการตรวจสอบละสนอความหในตอคณะกรรมการ กสทช. กใเดຌ 

 นอกจากนีๅ กสทช. ยังมีอ านาจหนຌาทีไก ากับดูลการฆษณาผานทางสืไอวิทยุ -ทรทัศน์ ฿หຌ
ป็นเปตามกฎหมายภาย฿ตຌพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ 
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พ.ศ. 2551 ดยมาตรา 20 หงพระราชบัญญัติดังกลาวก าหนดวา ฿นการประกอบกิจการกระจาย
สียงละกิจการทรทัศน์ ผูຌรับ฿บอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายเดຌจากการ
ฆษณาเมเดຌ วຌนตป็นการหารายเดຌดยการฆษณาหรือผยพรขาวสารกีไยวกับงานหรือกิจการ
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอืไนทีไมีวัตถุประสงค์฿นการ
ด านินกิจการพืไอประยชน์สาธารณะ ดยเมสวงหาก าเร฿นทางธุรกิจ หรือการสนอภาพลักษณ์
ขององค์กรบริษัท ละกิจการดยมิเดຌมีการฆษณาสรรพคุณ คุณประยชน์ หรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทีไกีไยวขຌองทัๅงทางตรงละทางอຌอม ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ยกวຌนกิจการฯ สาธารณะทีไมีวัตถุประสงค์หลักพืไอความมัไนคงของรัฐหรือความปลอดภัย
สาธารณะ ฿หຌหารายเดຌจากการฆษณาเดຌทาทีไพียงพอตอการประกอบกิจการดยเมนຌนการ
สวงหาก าเร มาตรา 21 ก าหนดวา ฿นการประกอบกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ ผูຌรับ
฿บอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายเดຌจากการฆษณาเมเดຌ ละมาตรา 23 ก าหนด
วา ฿นการประกอบกิจการทางธุรกิจ ฿หຌด านินการหารายเดຌดยการฆษณาการบริการธุรกิจ การ
จัดกใบคาสมาชิก หรือดยวิธี อืไน฿ดเดຌ  ดยการด านินการดังกลาว ฿หຌคณะกรรมการ  

มีอ านาจประกาศก าหนดหลักกณฑ์กีไยวกับลักษณะละระยะวลาสูงสุด฿นการฆษณาละการ
บริการธุรกิจ ตจะก าหนดการฆษณาละการบริการธุรกิจเดຌเมกินชัไวมงละสิบสองนาทีครึไง ดย
มืไอรวมวลาฆษณาตลอดทัๅงวันฉลีไยลຌวตຌองเมกินชัไวมงละสิบนาที  

   ฿นป  พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการ
ทรคมนาคมหงชาติ เดຌก าหนดหลักกณฑ์การกระท าทีไป็นการอาปรียบผูຌบริภคขึๅน ตาม
ประกาศ รืไองการกระท าทีไป็นการอาปรียบผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์ 
พืไอป็นการคุຌมครองสิทธิสรีภาพของผูຌบริภคมิ฿หຌถูกอาปรียบจากผูຌประกอบการกิจการกระจาย
สียงละกิจการทรทัศน์฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละป็นธรรม 

หลังจากนัๅน฿นป พ.ศ. 2558  กสทช. เดຌพยายามหามาตรการหรือนวทางตาง โ ทีไจะท า
฿หຌการฆษณาผานทางสืไอวิทยุ-ทรทัศน์ป็นเปอยางถูกตຌอง ละสามารปฏิบัติเดຌ฿นทิศทาง
ดียวกัน ดยมุงนຌนการมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆาย ดຌวยการจัดกิจกรรมตางโ อาทิ 
การศึกษาขຌอมูลการฆษณาบริการหรือสินคຌากินกวาระยะวลาทีไกฎหมายก าหนด  การจัด Focus 

group พืไอระดมความคิดหใน฿นการก าหนดนวทางการคุຌมครองผูຌบริภค฿นประดในการก ากับ
ดูลฆษณาบริการหรือสินคຌาละการฆษณา฿นรายการส าหรับดใก การจัดประชุมปฏิบัติการพืไอ
จัดท าหลักกณฑ์การคุຌมครองผูຌบริภคกีไยวกับการฆษณาบริการหรือสินคຌาละการฆษณา฿น
รายการส าหรับดใกทางทรทัศน์การจัดท าหลักกณฑ์กีไยวกับการกระท าทีไป็นการอาปรียบ
ผูຌบริ ภค฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์฿นสวนทีไ กีไยวขຌองกับ Advertising, 
Sponsorship, Advertorial / Infomercial ละ Tie-in ป็นตຌน อยางเรกใตาม จนถึงปัจจุบัน 
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มีนาคม พ.ศ. 2559  มีพียงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายสียงกิจการทรทัศน์ละ
กิจการทรคมนาคมหงชาติ รืไอง การกระท าทีไป็นการอาปรียบผูຌบริภค฿นกิจการกระจายสียง
ละกิจการทรทัศน์  พ.ศ. 2555 พียงฉบับดียว ทีไขยายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติทัๅง 2 

ฉบับ 

นอกจากนัๅนจากผลการสัมภาษณ์จาะลึกพบวา กสทช. เมเดຌป็นผูຌชีไยวชาญทุกรืไอง ตຌอง
เปท างานรวมกับหนวยงานทีไมีอ านาจฉพาะรืไอง / ผลิตภัณฑ์ ชน อาหาร ยา ละผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ละ กสทช. เมเดຌมีขอบขตอ านาจดຌานนืๅอหาทีไกิดขึๅนทาง Internet อีกทัๅง฿นปัจจุบัน 
กสทช. ยังเดຌออก฿บอนุญาตจ านวนมาก฿หຌก วิทยุหลัก ๑๎๐ สถานี วิทยุขนาดลใก ๒ พันกวา
สถานี ทีวีดิจิทัล ๎๐ กวาชอง ทรทัศน์ดาวทียม ๒ รຌอยกวาชองรายการ ซึไงกระจายอยูทัไว
ประทศ ท า฿หຌกระบวนการก ากับดูล ละบังคับ฿ชຌกฎหมายท าเดຌเมทัไวถึง  

1.ใ กระทรวงสาธารณสุข - ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิอย.ี   ป็นหนวยงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

มีหนຌาทีไ฿นการควบคุม ก ากับ ละดูลการฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไอยู฿นความรับผิดชอบ  ซึไงป็นสวน
หนึไงของการคุຌมครองผูຌบริภค  พืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌรับขຌอมูลขาวสารการฆษณาทีไถูกตຌอง  อยู฿นขอบขต
ของกฎหมายละป็นธรรม  ดยมีหนຌาทีไตรวจพิจารณาละอนุญาตค าขอฆษณา ฿หຌความหในกีไยวกับ
ขຌอความฆษณา รวมทัๅงการตรวจสอบละฝງาระวังการฆษณาทางสืไอตางโ ชน สืไอคบิลทีวี สืไอ
วิทยุกระจายสียง สืไอวิทยุทรทัศน์ สืไออินทอร์นใต สืไอหนังสือพิมพ์ รวมทัๅงสิไงพิมพ์ตางโ พืไอ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง มีกฎหมายกีไยวกับการฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไอยู฿นความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ทัๅงสิๅน ่ ฉบับ   ิละฉบับกຌเขพิไมติม)  

 กฎหมายทัๅง 8 ฉบับ ฿หຌอ านาจ อย.ตกตางกันเป ดยผูຌศึกษาหในวา นืไองจากผลิตภัณฑ์
สุขภาพตละประภทมีผลกระทบตอผูຌบริภคทีไตกตางกัน ดยฉพาะมืไอกีไยวขຌองกับการฆษณา ซึไงสงผล
ตอความขຌา฿จ ความชืไอ ละการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์ดຌวยขຌา฿จ฿นสรรพคุณ คุณประยชน์ของผลิตภัณฑ์
ดังกลาว ดยหากกิดการฆษณา฿นผลิตภัณฑ์ทีไท า฿หຌกิดความขຌา฿จผิด มีความชืไอทีไผิดเปจากความป็นจริง 
ละลือกซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพลຌวสงผลเมพียงตอการสียทรัพย์สิน ตสงผลสียตอสุขภาพ ละชีวิต ซึไง
อาจกิดจากการขาดอกาสทางการรักษา หรือผลกระทบทีไกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ดยตรง จึงนาจะป็น
จตนารมณ์ของกฎหมายทีไก าหนดบทบัญญัติทีไตกตางกันเป อยางมีนัยส าคัญกีไยวกับการอนุญาตการ
ฆษณาสุขภาพออกป็น ๏ กลุม ดังมีรายละอียดตอเปนีๅ ิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา, โ55แ: แ  ี

(http://elib.fda.moph.go.th/library/default.asp?page2=elaw) 

กลุมทีไ แ กฎหมายก าหนด฿หຌยืไนขออนุญาตกอนท าการฆษณา  ประกอบดຌวย 

 แี พระราชบัญญัติยา พ.ศ.โ5แเ    
 โี พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522   
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 ใี พระราชบัญญัติครืไองมือพทย์ พ.ศ.2551    
กลุมทีไ โ กฎหมายมิเดຌก าหนด฿หຌยืไนขออนุญาต ตตຌองฆษณา฿หຌอยู฿นขอบขตของ

กฎหมาย  ประกอบดຌวย 

 แี พระราชบัญญัติครืไองส าอาง พ.ศ.2535  กຌเขพิไมติม พ.ศ. โ55่ 

 โี พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 กลุมทีไ ใ ผลิตภัณฑ์ทีไกฎหมายหຌามท าการฆษณาพืไอการคຌาตอประชาชนทัไวเป วຌนต
ป็นการฆษณาซึไงกระท าดยตรงตอผูຌประกอบวิชาชีพวชกรรม วิชาชีพทันตกรรม วิชาชีพภสัช
กรรม หรือผูຌประกอบการบ าบัดรคสัตว์ชัๅนหนึไง  ประกอบดຌวย 

 แี พระราชบัญญัติวัตถุทีไออกฤทธิ์ตอจิตละประสาท พ.ศ.โ5แ่   
 โี พระราชบัญญัติยาสพติด฿หຌทษ พ.ศ.2545 

 จากการทบทวนกฏหมาย ของ อย. รวมกับผลการสัมภาษณ์จาะลึก ละการสัมภาษณ์
กลุม พบวา การน ากฎหมายของ อย มา฿ชຌปฎิบัติ฿นการด านินงานตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์ เมเดຌมีอุปสรรคมากนัก พราะเดຌมีการประสานงานการก ากับดูลรวมกับ 
อย. ผานทางสมาคมฆษณาหงประทศเทย มืไอมีกฎ ระบียบ฿ดออกมา฿หม ทางคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาฯ กใเดຌรับทราบขຌอมูลสมอ อีกทัๅงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ สามารถ
ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไของ อย. ทีไรับผิดชอบดຌานการควบคุมก ากับดูลการฆษณาผลิตภัณฑ์
ประภทตางโ หากมีขຌอสงสัยหรือประดในปัญหา฿ด กใจะสอบถามเปดยตรง  ชน การฆษณา
อาหาร ยาละครืไองมือพทย์ ดยปกติ กอนท าการฆษณาอาหาร ยา ละครืไองมือพทย์ 
ผูຌประกอบการจຌาของสินคຌาหรือบริษัทตัวทนฆษณาจะตຌองน า Script Story Board ทีไยังเมเดຌ
ถายท าเปขออนุญาตฆษณากับทาง ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา.กอน ซึไงจะมีการระบุ
งืไอนเข฿น฿บอนุญาตมาอยางชัดจนวา ควร฿ชຌภาพละขຌอความอยางเร มืไอถายท าสรใจลຌว 
จะตຌองสง฿หຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ตรวจสอบกอนอนุญาต฿หຌออกอากาศฆษณาจะเม
สามารถปลีไยนปลงกຌเขพิไมติมภาพ ขຌอความละสียง นอกหนือจากทีไเดຌรับอนุญาตจาก อย.
เดຌ สวนการฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไเมตຌองขออนุญาตกอนการฆษณา ชน ครืไองส าอาง อย. 
ก าหนดนวทางการพิจารณาการฆษณาครืไองส าอางบงป็นกลุมผลิตภัณฑ์  พืไอ฿หຌ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ฿ชຌ฿นการตรวจสอบกอนอนุญาต฿หຌออกอากาศฆษณา สวนการ
ฆษณาวัตถุอันตรายทีไ฿ชຌ฿นบຌานรือน คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯจะ฿ชຌนวทางการฆษณาเล
หรือก าจัดมลง ประกาศของ  สคบ.ละฉลากละอกสารจดจຌงชองวัตถุอันตราย จาก อย. 
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบกอนอนุญาต฿หຌออกอากาศฆษณา 

สวนสินคຌา อาหาร ยา ละครืไองมือพทย์ ทีไตຌองขออนุญาตกอนการฆษณา  ทาง
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ฿หຌความหในวา ป็นการสะดวกตอการท างานมากขึๅน พราะมี
กรอบการพิจารณาทีไชัดจนจาก อย.มาลຌว ท า฿หຌการตรวจพิจารณาด านินการเดຌงายขึๅน  ต฿น



 

122 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

ฝຆายของจຌาของสินคຌาละบริษัทตัวทนฆษณาจะเมสะดวก พราะการขออนุญาต ตຌอง฿ชຌวลา 
บางครัๅงเมทันตามก าหนดทีไตຌองออกอากาศ 

ปัญหาดຌานอืไนโ ผูຌรวมสนทนากลุม฿หຌความหในวา การตรวจพิจารณาการฆษณาของ
คลินิกวชกรรมสริมความงาม  มักจะพบปัญหา฿นการตรวจพิจารณา นืไองจากกฎหมายเมเดຌ
ก าหนด฿หຌขออนุญาตกอนการฆษณา อีกทัๅงยังเมมีหนวยงานภาครัฐทีไจะท าหนຌาทีไ฿หຌค าปรึกษา 
ตสามารถขอค าปรึกษาเดຌจากนักกฎหมาย อยางเรกใตาม คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ กใ เมเดຌ
มีความรูຌหรือมีความชีไยวชาญ฿นรืไองนีๅดยฉพาะ จึงป็นปัญหาตอการตรวจพิจารณา ละ
จຌาของสินคຌามักอຌางวานักกฎหมาย฿หຌความหในลຌว  ซึไงป็นการกลาวอຌางทีไเมมีอกสารการเป
ขอรับค าปรึกษาทีไป็นระบบหมือน อย. 

 สวนการน ากฎหมายของ อย มา฿ชຌปฎิบัติ. กใเมเดຌมีอุปสรรค พราะเดຌมีการประสานงาน 

ความรวมมือ฿นการก ากับดูลรวมกับ อย. ผานทางสมาคมฆษณาหงประทศเทย มืไอมีกฎ 
ระบียบ฿ด 

ออกมา฿หม อีกทัๅงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ สามารถประสานงานกับจຌาหนຌาทีไของ 
อย. ทีไรับผิดชอบดຌานการควบคุมก ากับดูล การฆษณาผลิตภัณฑ์ประภทตางโ หากมีขຌอสงสัย
หรือประดในปัญหา฿ด กใจะสอบถามเปดยตรง . 

นอกจาก กระทรวงสาธารณสุข จะมีส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ละ ฿น
ประดในของการฆษณาครืไองดืไมอลกอฮอล์  ตาม พระราชบัญญัติควบคุมครืไองดืไมอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ซึไงอยู฿นอ านาจหนຌาทีไก ากับดูลของ กรมควบคุมรค กระทรวงสาธารณสุข  ผูຌขຌารวม
การสนทนากลุม เดຌอภิปรายวา สาระส าคัญนวทางปฏิบัติ฿นการฆษณากวຌางกินเป เมมี
กฎกณฑ์ทีไ฿ชຌป็นกรอบ฿นการตรวจพิจารณาทีไชัดจนท า฿หຌมีปัญหายากตอการตีความ  ชน การ
ฆษณาครืไองดืไมอลกอฮอล์ ทีไ฿ชຌนวทางการสงสริมสังคม หรือน าสนอ฿นรูปบบสารคดี  ตกใ
เมเดຌมีค าจ ากัดความทีไระบุวา อะเรคือ การสงสริมสังคม  สวนการจะท าฆษณาทีไป็นนวของ
สารคดี  ฿นทางปฏิบัติกใถือวาท าเดຌยาก     

โ. ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ตอกระบวนการก ากับดูลการฆษณา฿นสืไอทรทัศนระบบ
ดิจิทัลภาคพืๅนดินดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณาทางทรทัศน์  

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ิฟรีทีวีดิมี ป็นการรวมตัว
กันประกอบดຌวยผูຌทนสถานีทรทัศน์ ชอง  3,5,7,9 กับตัวทนสมาคมฆษณาหงประทศเทย
ขึๅนมา ท าหนຌาทีไพิจารณาตรวจสอบภาพยนตร์ฆษณาทัๅงหมด ตัๅงขึๅนดยเมมีอ านาจตามกฎหมาย
รองรับ พราะป็นการก าหนดอ านาจหนຌาทีไดยตรง ตป็นการด านินการรวมกัน ซึไงน าเปสูรืไอง Self-

regulation ดยตรง  ดยยังคงหลักกณฑ์ชนดียวกับทีไตรวจสอบดยภาครัฐรวมทัๅงมีการ฿ชຌ
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จรรยาบรรณวิชาชีพฆษณาดຌวย ซึไงกลุมองค์กรหลานีๅป็นผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการด านินการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ดยตรง 
 

ความคิดหในตอกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์฿นปัจจุบัน 

จากการสัมภาษณ์จาะลึก ฿นมุมมองขององค์กรก ากับดูล฿หຌทัศนะกีไยวกับกระบวนการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ วามีปัญหาลดนຌอยลงมืไอทียบกับกระบวนการ฿นอดีต อันนืไองจากนัก
วิชาชีพริไมมีความขຌา฿จ฿นกระบวนการด านินงาน ละมีการกลัไนกรองจากคณะกรรมการของวิชาชีพกอนทีไ
จะผยพรนืๅอหาฆษณาออกเปตามสืไอตางโ อีกทัๅงมีการจัดผูຌประสานงานระหวางนักวิชาชีพ ละจຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐท า฿หຌมีความขຌา฿จกันมากขึๅน  สอดคลຌองกันกับ ฿นทัศนะของนักวิชาชีพ฿หຌความหในวา กระบวนการ
ก ากับดูล฿นปัจจุบันมีความสมบูรณ์ ละมีปัญหา฿นการด านินงานนຌอย  ินายวิทวัส ชัยปาณี นายก
สมาคมกิติมศักดิ์ สมาคมฆษณาหงประทศเทยี  

จากผลการสนทนากลุม พบวา กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์   ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เดຌด านินการตอจาก คณะกรรมการบริหาร
วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ิกบว.ี  ดย฿นป พ.ศ. โ5ใ5 เดຌมีการประกาศ฿ชຌระบียบวา
ดຌวยวิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์ ละเดຌยกลิกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายสียงละ
วิทยุทรทัศน์ หรือ กบว. น าเปสู การจัดตัๅงคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายสียงละวิทยุ
ทรทัศน์หงชาติ หรือ กกช. ขึๅนมาทน ดยนຌนบทบาท฿นการก ากับดูลมากกวาการควบคุม
นืๅอหา ละเดຌมีการอนถายงานตรวจพิจารณาฆษณา฿หຌกับกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายสียงละวิทยุทรทัศน์หงชาติ ซึไงป็นหนวยงานสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ท า
ห นຌ า ทีไ  ท น  พืไ อ ร อ ป ร ะ ก า ศ ฿ ชຌ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ฉ บั บ ทีไ  แ ไ  ิ พ . ศ .  โ 5 ใ ็ ี  ทีไ อ ยู 
฿นระหวางการรางละตรียมการ฿นขณะนัๅน ตอมา฿นป พ.ศ. โ5ใ็ เดຌมีการประกาศ฿ชຌ
กฎกระทรวง ฉบับทีไ 14 อนถายความรับผิดชอบ฿นการพิจารณาความหมาะสมของนืๅอหา
รายการละการฆษณาทางสืไอมวลชนขนงนีๅเปสูนายสถานีวิทยุละทรทัศน์อยางป็นรูปธรรม 
ทัๅงนีๅเดຌยกลิกหนຌาทีไ฿นการควบคุมซนซอร์ฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์อยางป็นทางการ หลือ
พียงบทบาท฿นการก ากับดูล฿หຌป็นเปตามระบียบ กฎกณฑ์ทานัๅน สถานีทรทัศน์ฟรีทีวีจึงเดຌ
รวมกับสมาคมฆษณาหงประทศเทย จัดตัๅงคณะกรรมการตรวจพิจารณาฆษณาทางทรทัศน์
ขึๅน พืไอท าหนຌาทีไ฿นการซนซอร์ฆษณาทางทรทัศน์฿หຌอยู฿นกรอบของระบียบละกฎกณฑ์ของ
ทางราชการ ดยยึดถือกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการฆษณา ทัๅงพระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌบริ ภค 
พ.ศ. โ5โโ ของส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค พระราชบัญญัติของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยา รวมทัๅงระบียบของกรมประชาสัมพันธ์ รืไองศีลธรรม จรรยาบรรณ 
ละขຌอก าหนดรืไองการ฿ชຌภาษาซึไงจะตຌองอຌางอิงขຌอมูลจากราชบัณฑิต นืไองจากการ฿ชຌภาษา 
ดยฉพาะภาษาเทย฿นภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์มีความขຌมงวดมากกวาสืไออืไนโ พราะ
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ป็นสืไอหลักทีไขຌาถึงมวลชนจ านวนมากละสรຌางความถีไเดຌมาก ดยฉพาะรืไองจรรยาบรรณซึไง
เมเดຌป็นกฎหมาย ตตຌอง฿ชຌวิจารณญาณ ทางคณะกรรมการฯ ระบุวา ประดในนีๅ฿ชຌกณฑ์รืไอง
ค ว า ม  ห ม า ะ ส ม ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม เ ท ย  ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง สิ น คຌ า ห รื อ บ ริ ก า ร 

฿นการพิจารณา ชน การ฿ชຌภาพทีไ Close-up ทีไหนຌาอกอยางหมาะสม ละป็นการฆษณาชุด
ชัๅน฿น การฆษณานีๅกใสามารถผานเดຌ ตถຌาภาพหในรองอกมากกินเป อาจจะ฿หຌบลอภาพ฿น
บริวณนัๅน หรือถຌาป็นภาพ Long Shot ซึไงเมนากลียด เมผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ กใสามารถ
ผานเดຌ   

  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ มีกณฑ์การพิจารณาคือ ขຌอกฎหมาย ทีไ
กีไยวกับการฆษณา  สวนประดในทีไเมเดຌอยูภาย฿ตຌขຌอกฎหมายกใจะ฿ชຌหลักจรรยาบรรณ  อันเดຌก ความ
หมาะสม ความสอดคลຌองกับบริบทสังคมเทย  ลักษณะละความหมาะสมของภาพ฿นการพิจารณาป็นหลัก 

 

นอกจากนีๅ  จากการสนทนากลุม พบปัญหาทีไส าคัญอีกคือคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ 
มักจะถูกต าหนิวาป็นผูຌทีไลຌาสมัย ตมาท าหนຌาทีไตรวจพิจารณาฆษณาซึไงป็นรูปบบการสืไอสารทีไ
ทันสมัย มຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ จะ฿ชຌหตุผล฿นการอธิบายผลการพิจารณา กใมักจะเดຌรับ
ค าต าหนิวา ขาดความขຌา฿จ฿นนวความคิดสรຌางสรรค์ ฿นการด านินการ  คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ จึง฿ชຌวิธีการคือ อนุมัติ฿หຌออกอากาศเดຌ ตตຌองมีการติดงืไอนเข ละครัๅงตอเปกใตຌอง
ท า฿หຌถูกตຌอง  ละพิจารณาตละกรณีเปตามความหมาะสม  

 

กระนัๅนกใตามจากการสัมภาษณ์จาะลึกผูຌขຌอ฿หຌขຌอมูลหลัก ซึไงป็นจຌาหนຌาทีไภาครัฐซึไงป็น
ตัวทนหนวยงานภาครัฐทีไท าหนຌาทีไกีไยวกับการก ากับดูลการฆษณา นักวิชาการ ละ ตัวทน
จากสมาคมวิชาชีพฆษณา พบ ประดใน จุดขใง หรือจุดออน / ชองวางทางกฎหมาย หลักกณฑ์ 
ละกลเก ทีไ฿ชຌการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของฟรีทีวีระบบอนาลใอกดิม ทีไ
ควรปรับปรุงเปพรຌอมโกับการพัฒนากลเกการด านินการรวมกับ ทีวีดิทิทัล  มีรายละอียด
ดังตอเปนีๅ  
 

จุดขใง หรือจุดออน / ชองวางทางกฎหมาย หลักกณฑ์ ละกลเก ทีไ฿ชຌการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของฟรีทีวีระบบอนาลใอกดิม  

การตรวจพิจารณา การฆษณาสมัยกอนประมาณ 30 – 40 ป พบปัญหานຌอย 
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ  ฿ชຌหลักกฎหมาย  ขຌอกฎหมายป็นกณฑ์฿นการพิจารณา สวน
ผูຌประกอบการยอมรับ กຌเขปรับปลีไยนตามกฎหมาย ต฿นปัจจุบันคนรุน฿หมมักเมยอมรับกฎหมาย 
อาจจะพราะเดຌรับการสอนทีไมุงนຌน฿นรืไองการตลาด การ฿ชຌความคิด ิidea) ทีไจะผลิตฆษณา฿หຌดดดน 
ดึงดูด มุงอาชนะคูขงมากกินเป หรือนຌนรืไองการเดຌรับผลประยชน์มากกินกวาความจริงทีไถูกตຌอง  
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ระบบการตรวจพิจารณาจัดวาป็นจุดขใง พราะคณะกรมการตละทาน คือผูຌทีไมีความรูຌ ความสามารถ 
฿นดຌานฆษณาละมีประสบการณ์฿นการตวรจพิจารณารวมกันกับคณะกรรมการซนต์ซอร์ กบว.  
สามารถกลัไนกรองขຌอความฆษณาทีไเมพึงประสงค์ ละเมสมควรน าเปออกอากาศ ซึไงป็นรืไองทีไดีมาก 
สวนกฎหมายหรือหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการตรวจพิจารณาฯ กใควรตຌอง฿ชຌกฎหมายละหรือประกาศทีไออกดย
หนวยงานภาครัฐ น ามา฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ฿นการตรวจพิจารณาฆษณาทางทรทัศน์  

ทัๅงนีๅ ฿นสวนของกฎหมายละหรือประกาศนัๅนมีหลักกณฑ์ทีไพียงพอ ดังนัๅน หากจะท า฿หຌมี
ความขຌมขใงยิไงขึๅนของกลเกการก ากับดูล ควรมุงนຌนทีไการสริมสรຌางความรวมมือของฝຆายตางโทีไขຌา
มากีไยวขຌอง หรือหากมีกฏหมาย กใควร฿หຌป็นกฎหมายทีไ฿หຌนวทางปฏิบัติ฿นภาพรวม  

อีกประดในหนึไงทีไป็นชองวาง คือ  ควรมีการบูรณาการ การตรวจพิจารณาการฆษณาทาง
ทรทัศน์฿หຌครอบคลุมเป฿นสืไอทรทัศน์ทุก Platform เมวาจะป็นทรทัศน์ดาวทียม หรือคบิลทຌองถิไนทีไ
มีปัญหามาก ท า฿หຌกิดความรูຌสึกวามีชองวาง มีความหลืไอมลๅ า฿นมาตรฐานการ  ท า฿หຌกิดการเดຌปรียบ
สียปรียบกัน  

 ซึไงปัจจุบันพระราชบัญญัติของหนวยงานภาครัฐตางโทีไบัญญัติออกมาควบคุมละก ากับ
ดูลการฆษณามี 30กวาฉบับเมสะดวกตอการน าเปปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯจึง
มีความจ าป็นทีไจะตຌองรวบรวมจัดท าป็นหนังสือรวมกฎหมายควบคุมละก ากับดูลการฆษณา
พืไอเวຌ฿ชຌ฿นการตรวจพิจารณาฯ 

 ประดในทีไนาสน฿จ อีกประการคือ ระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณานัๅน  เม฿ช  
ป็นสิไงทีไกิดขึๅนจากกฎหมาย  มຌวากฎหมายทีไส าคัญทีไสุด คือ รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิสรีภาพ 

ของประชาชน฿นการขียน การพิมพ์ การฆษณา รวมทัๅงมีกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการฆษณา
สินคຌาทีไออกดยหนวยงานภาครัฐอืไนโกใตาม หากทวาคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณานัๅนกิดขึๅนจากการรวมกลุมพืไอตรวจสอบฆษณากอนออกอากาศกันอง ซึไงถือวา
สอดคลຌองกับระบบการก ากับดูลกันอง 

  
ใ.  ขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนต์ฆษณาทางทรทัศน์฿หຌมีมาตรฐาน
ดียวกัน  
 

จากการสนทนากลุม พบ ปัญหาการฆษณาดຌานชองดิจิทัล ประสบปัญหารืไองกณฑ์
มาตรฐานการพิจารณาของตละชองดิจิทัลทีไดูหมือนจะยังเมป็นมาตรฐานดียวกัน นืไองจากดย
ปกติการฆษณาทีไขຌามาถึงชองดิจิทัล จะมี โ ลักษณะ คือ  

แี การฆษณาทีไประสงค์จะฆษณา฿นชองหลัก ใ 5 ็ ้ ละชองดิจิทัล การฆษณานีๅจะ
ผานการตรวจจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ชุดนีๅกอน ลຌวจึง
จะน ามาออกอากาศ฿นชองดิจิทัลเดຌ  
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โี การฆษณาทีไประสงค์ฆษณา฿นชองดิจิทัลทานัๅน  ฿นกลุมนีๅฆษณาจะเมผาน
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ นืไองจากสามารถน าเปสง฿หຌชองดิจิทัลตรวจพิจารณากอน
ออกอากาศเดຌองลย จึงกิดการกลาวอຌางวา มืไอมาสงภาพยนตร์ฆษณาตัวดียวกันเป฿หຌชองดิจิทัลชอง
หนึไง ฿หຌพิจารณาผาน ตมืไอมาสง฿หຌชองดิจิทัลอีกชองหนึไง กลับพิจารณาเมผานผูຌพิจารณาตละชอง จึง
ถูกกลาวหาวาเมมีมาตรฐานดียวกัน฿นการพิจารณา  ซึไงผูຌพิจารณากใเมเดຌตຌองการ฿หຌกิดความหลืไอมลๅ า฿น
ลักษณะนีๅ  นอกจากนีๅ  จຌาหนຌาทีไชองดิจิทัลยังประสบปัญหาวาลูกคຌาท าอกสารการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ หายเป ซึไงทางจຌาหนຌาทีไจึงตຌองเปของตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ อง  หรือกรณีทีไลูกคຌาน า File ทีไยังเมเดຌกຌเขมาสง฿หຌพืไอออกอากาศ ลຌวจຌงวาผานการตรวจ
ลຌวจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ซึไงบางครัๅงจຌาหนຌาทีไกใเมสามารถรูຌเดຌ มืไอ฿หຌออกอากาศเปจึงถูก
ทักทຌวงจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ ภายหลัง 

จากสภาพการณ์ดังกลาว จะหในเดຌวา การฆษณาทีไผานระบบการตรวจพิจารณา 

ดย คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ การฆษณาหลานีๅเมวาจะ
ออกอากาศทางชอง3 5 7 9 หรือดิจิทัลนีๅจะเมมีปัญหา  ฿นขณะทีไฆษณาทีไเมผาน อาจจะกิด
ปัญหาเดຌ จึงควรจะ฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน  ดยกลเกดังกลาว ควร฿หຌป็นการด านินงานดยนຌน
การมีสวนรวมของทุกฝຆาย เมวาจะป็นภาครัฐ ผูຌประกอบการ ละหนวยงานฝງาระวังจากสังคม  

อยางเรกใตาม  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทีได านินการอยู คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ ยืนยันวา เดຌท าหนຌาทีไ฿นฐานะของ การป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์  ฿นขณะดียวกันกใจะ฿ชຌมุมมอง฿นฐานะ การป็นผูຌบริภคดຌวย  
ประกอบการพิจารณา ซึไง฿หຌความส าคัญ฿นประดในทีไวา  การฆษณาจะตຌองป็นประยชน์ตอ
ผูຌบริภค เมอาปรียบ ละมิดสิทธิผูຌบริภค หรือสงผลกระทบดຌานลบตอผูຌบริภค  

กระนัๅน ผลการศึกษาสัมภาษณ์จาะลึก ทีไพบวา การด านินงานควรป็นลักษณะของ
องค์กรทีไป็นการ฿หຌบริการมากกวา ป็นผูຌขຌามาควบคุม  รวมทัๅงการพัฒนาอบรม฿หຌความรูຌก
บุคคลกรดຌวย ส าหรับ฿นงงบประมาณ฿นการด านินการ จากผลการศึกษา พบวา ภาครัฐ รวมทัๅง
ผูຌประกอบการอง ควรจะขຌามามีสวนรวมกัน พืไอสนับสนุน฿หຌกิดกลเกการด านินการดຌวย ิ ดร.
ตรี บุญจือ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคม
หงชาติี 

ดยสรุปจากผลการศึกษา จะหในเดຌวา มຌจะมีกฏหมายควบคุมละก ากับดูลการ
ฆษณาสินคຌาละบริการตางโ หลายฉบับ ตจากผลการศึกษาพบวา กฏหมายตางโ หลานัๅนบาง
ฉบับ ป็นการวางกฎหมาย฿นภาพกวຌางดยเมมีการขยายสาระส าคัญพืไอป็นนวทางหรือ
หลักกณฑ์฿หຌคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ทีไมีอยูดิม฿ชຌ฿นการ
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ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา กฎหมายบางฉบับ฿ชຌบังคับมาป็นวลานาน เมทันตอสถานการณ์
฿นปัจจุบัน 

นอกจากนัๅน กฎหมายตางโ ยังปຂดอกาส฿หຌมีการตีความดยคณะกรรมการตรวจ
พิจารณา ซึไง฿นบางครัๅงกรรมการตรวจพิจารณากใยังตีความกฎหมายตางกัน ป็นสาหตุ฿หຌกิด
ความสับสนของผูຌปฏิบัติ จึงควรด านินการ฿หຌมีการรวมตัวกันของจຌาหนຌาทีไผูຌมีหนຌาทีไ฿นการ
ตรวจสอบการฆษณาของสถานีทรทัศน์ดิจิทัล ซึไงป็นชองทีวีทีไกิดขึๅน฿หม฿หຌขຌารวมป็น
คณะกรรมการตรวจภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ทัๅงนีๅ  พืไอลดปัญหาการตีความละ฿หຌมี
มาตรฐาน฿นการพิจารณาป็นเป฿นนวทางดียวกันของทุกชองทีวี นอกจากนีๅยังควรขยาย
ขอบขตของการตรวจพิจารณา฿หຌครอบคลุมทุกรูปบบ฿นการฆษณา ชน คบิลทีวีละทรทัศน์
ดาวทียมดຌวย รวมทัๅงควรสงสริม฿หຌบุคคลากรมีคุณภาพละมาตรฐาน฿นระดับดียวกัน 

 

ขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ 

จากผลการศึกษา฿นสวนของการทบทวนปัญหา อุปสรรค฿นกฎหมาย ระบียบ 
ละกระบวนการทีไกีไยวขຌองกับการท าหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจพิจารณาการฆษณาทาง
ทรทัศน์ ความคิดหใน ขຌอสนอนะ จากผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลการฆษณา ฿นสืไอทรทัศน์
ระบบอนาลใอกละระบบดิจิทัลภาคพืๅนดิน น ามาสูขຌอสนอตอนวทางการตรวจพิจารณาการ
ฆษณาทางสืไอทรทัศน์ ฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน  สามารถบงประดในขຌอสนอป็น โ สวน
ดังตอเปนีๅ  
 

แ.แ ขຌอสนอตอกฎหมายทีไ฿ชຌป็นนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอ
ทรทัศน์ 

จากผลการศึกษา ฿นสวนของการศึกษาอกสารพบวา มีกฏหมายตางโหลายฉบับทีไขຌามา
กีไยวขຌองตามตละประภทสินคຌา ละสืไอฆษณา อยางเรกใตาม จากผลการศึกษาพบวา กฏหมาย
นัๅนป็นสิไงทีไปຂดอกาส฿หຌมีการตีความดยผูຌพิจารณา ละจากมาตราทีไ ระบุ สามารถตีความเดຌ
กวຌางมาก ท า฿หຌป็นปัญหาตอการน าเปพิจารณา กระนัๅนกใตามการกຌเขขຌอกฎหมายคงป็นเปเดຌ
ยาก 

ดຌวยหตุนีๅ  ขຌอสนอถึงสิไงทีไอาจจะท าเดຌ คือ ภาครัฐหรือองค์กรก ากับดຌานกฎหมายควรมี
การตีความตามมาตราทีไปรากฏ฿หຌผูຌปฏิบัติงานกิดความขຌา฿จ฿นนวทางดียวกัน พืไอจะเดຌมีนว
ปฏิบัติทีไชัดจนหมือนกัน   

การด านินงานตอกฎหมายทีไ฿ชຌป็นนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางสืไอ
ทรทัศน์ จึงควรมีการบูรณาการการ฿ชຌกฎหมายดຌานการฆษณาของทัๅง 3 องค์กรทีไกีไยวขຌอง เดຌก 
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ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง 
กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ ิกสทช.ี ละ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
ละยา ิอย.ี ดยพัฒนา฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ของการฆษณา฿นปัจจุบัน 

ยิไงเปกวานัๅนลຌว ดຌวยกฎหมาย฿หຌอ านาจ กสทช. สคบ. ละ อย. สวน฿หญป็นการ฿หຌ
ด านินการฆษณาเปกอน ตอยู฿นความรับผิดชอบตามกรอบของกฎหมาย ซึไงเม฿ชการตรวจสอบ
กอนออกอากาศ ิCensor) ดยหนวยงานภาครัฐ ยกวຌนฉพาะบางผลิตภัณฑ์ของ อย. การทีไมี
คณะกรรมการตรวจพิจารณาการฆษณาทางทรทัศน์จึงป็นชองทางหนึไงทีไเมเดຌมีกฎหมายรองรับ 
ตกใสามารถกຌเขปัญหาทีไกิดจากการกระท าความผิดเดຌ จากผลการศึกษาดังกลาวน าเปสู
ขຌอสนอ฿นประดในรืไองการพัฒนาเปสูการรวมตัวของกิจการอืไนโ ทีไนอกจากทีวีดิจิทัล พราะ
ตอบจทย์ของการมีอิสระ ป็นเปตามบริบทของกฎหมาย ทีไ฿หຌสิทธิ สรีภาพของการสืไอสารบน
ความรับผิดชอบของผูຌประกอบกิจการ ฿นขณะดียวกันกใเมถูกทรกซง/ตรวจสอบกอน
ออกอากาศจากหนวยงานภาครัฐ ป็นการท างานดຌวยความสมัคร฿จ  ละกิดผลทีไท า฿หຌมีความ
ผิดพลาดชิงกฎหมายนຌอยลง ละมีการพิจารณาประดในรืไองมาตรฐานทางจริยธรรม
นอกหนือเปจากกฎหมายดຌวย ท า฿หຌหในวา กระบวนการตรวจพิจารณาดຌวยกันอง ป็นกลเกทีไ
ตอบจทย์ ซึไงมีความหมาะสมทีไจะตຌองขยายผลตอเป 

แ.โ ขຌอสนอตอรูปบบขององค์กร การก ากับดูลการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา 

ทางทรทัศน์ 

จากผลการศึกษาพบวา ผูຌ฿หຌขຌอมูลทีไป็นตัวทนของ องค์กรก ากับดูล กระบวนการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์  ป็นกลเกการก ากับดูลทีไ กสทช. สงสริมละสนับสนุน
฿หຌรวมกลุมกันของผูຌประกอบการละผูຌประกอบวิชาชีพพืไอก ากับดูลกันอง  ฉะนัๅน หาก กสทช. 
หในวากลเกนีๅจะป็นประยชน์  หรือป็นสิไงทีไสามารถชวย฿นการปกปງองคุຌมครองผูຌบริภคเดຌ  ดย
การด านินการควรจะสงสริม฿หຌมีการรวมกลุมกันอยางป็นรูปธรรม ฿นรูปบบของคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ของฟรีทีวีทุก Platform ทีไป็นมาตรฐานดียวกัน 
คิดวารูปบบขององค์กรทีไขຌามาตรวจพิจารณาฆษณา ควรจัดด านินการดຌวยการสงสริม ฿หຌกิด
ความรวมมือกันดยสมัคร฿จ  ดยเมตຌอง฿ชຌกฎหมายมาบังคับพืไอ฿หຌกิดการก ากับดูลกันอง  
ป็นรืไองของการรวมมือกันท างานดยสมัคร฿จพราะการ฿ชຌกฎหมายจะท า฿หຌผูຌปฏิบัติงานมี
ความรูຌสึกวาวาระบียบมีมาก เมอิสระ฿นการท างาน 

นักวิชาชีพสนอวาการท าฆษณาควรผานสมาคมฆษณาหงประทศเทย หรือผลักดันขึๅน
ป็นสภาวิชาชีพ ซึไงอาจจะก าหนด฿หຌ ผูຌทีไท าฆษณาเดຌควรจะตຌองมี฿บอนุญาตฆษณา พราะ
ฆษณาป็นสิไงทีไมีผลกระทบตอสังคม ตอผูຌบริภค ผูຌทีไจะผลิตฆษณาเดຌละสงเปออกอากาศเดຌ จึง
ควรมี฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพนีๅ  ละทางสืไอองกใตຌองเมสามารถรับฆษณาจาก฿ครกใเดຌ ควร
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ป็นองค์กรทีไมี฿บอนุญาตทานัๅน หรือป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพหรือสมาคม ินายวิทวัส ชัยปาณี 
นายกกิติมศักดิ์ สมาคมฆษณาหงประทศเทยี 

องค์กรฝງาระวังสืไอ  มีความคาดหวัง฿หຌก ากับดูลกันองดยผูຌประกอบการมีความขຌมขใง มาก
ขึๅน  สนอ฿หຌผูຌประกอบการควรตรวจพิจารณาการฆษณาดຌวยตนองกอน฿นขัๅนรก  จากนัๅนมีการก ากับ
ดูลกันองอีกขัๅนหนึไงจากการรวมกลุมของบรรดาผูຌประกอบการสินคຌาประภทดียวกัน ละชัๅนทีไ ๏ คือ การ
รวมกลุมกันของผูຌกีไยวขຌองทัๅงหมดป็นขัๅนสุดทຌาย ละควรมีกระบวนการติดตามหลังจากการผยพร
ฆษณาผานสืไอเปลຌว ดยผูຌด านินการคือ องค์กรก ากับดูล รวมกับภาคประกันสังคม ละองค์กรฝງา
ระวังสืไอ  ินายพชร  กลຌวกลຌา  จຌาหนຌาทีไฝຆายศูนย์องค์กรผูຌบริภคละนยบาย มูลนิธิพืไอ
ผูຌบริภคี 

ดຌวยหตุนีๅ นวทางการกຌปัญหาพืไอสรຌาง฿หຌการตรวจพิจารณาภาพยนตร์การฆษณา 

ทางทรทัศน์ทัๅงชอง 3 5 7 9 ละชองดิจิทัล฿หຌมีมาตรฐานดียวกัน  คือ  การรวมกลุมกันของชอง 
ใ 5 ็ ้ ดิม ละชองดิจิทัล ทุกชอง  สงภาพยนตร์ฆษณาตรวจทีไ คณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์   ชุดดียวกัน  ด านินการดยมีสมาคมฆษณาหงประทศเทย 
ป็นผูຌประสานงาน ละ฿หຌผูຌทนจากชองดิจิทัล ขຌารวมป็นกรรมการตรวจพิจารณาดຌวยอยางป็น
ทางการรวมกับคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ชุดดิม  

กระนัๅนกใตาม จากผลการวิจัยพบวา หากพิจารณาปรียบทียบกับกระบวนการท างาน
บบปัจจุบันทีไมีคณะกรรมการจากชอง ใ 5 ็ ้ ละสมาคมฆษณาหงประทศเทยทานัๅน การ
ทีไจะปรับคณะกรรมการฯ ฿หຌมีจ านวนทีไพิไมขึๅนจากตัวทนชองดิจิทัลอีก โไ ชอง จะสงผลตอการ
ท างานทีไอาจจะลาชຌาลง พราะการพิจารณาขຌอซักถามจะมีมากขึๅน   ผูຌทนจากชองดิ จิทัลสวน
หนึไงยังมีประสบการณ์ เมมากนัก อาจจะตຌอง฿ชຌวลาอธิบายพืไอสรຌางความขຌา฿จรวมกัน ซึไงท า฿หຌ
หาขຌอสรุปเดຌยาก   

จากผลการศึกษาดังกลาว จึงอาจน าเปสูทางกຌ฿นชิงระบบ อาทิ การด านินงาน฿น
ชวงรก฿หຌชองดิจิทัลขຌามารวมวันละ โ คน ิจากสองชองดิจิตอลีสลับจากจ านวนชองดิจิตอล
ทัๅงหมดทีไมีอยู฿นปัจจุบัน 22 ชอง  ซึไงมีสิทธิ฿นการสนอความคิดหในละออกสียงเดຌ ละหาก
คณะกรรมการชุด฿หมนีๅมีความรูຌละมาตรฐานดียวกันลຌว฿นอนาคตกใเมจ าป็นวาตຌองมี
คณะกรรมการทีไป็นตัวทนจากทุกชองกใเดຌ พืไอลดจ านวนคณะกรรมการลง ฿ชຌวิธีการหมุนวียน
กันขຌารวม ตละชองเมตຌองขຌารวมทุกวัน ซึไงจะป็นขຌอดี คือ แี ความรับผิดชอบตอผูຌชมมีความ
ชัดจน  โี มีระบบการตรวจพิจารณาทีไป็นมาตรฐานดียวกัน ละ  ใี ลบชองวางละความ
หลืไอมลๅ าทีไกิดขึๅน 

จัดตัๅงองค์กร การรวมกลุมกันของชอง ใ 5 ็ ้ ดิม ละชองดิจิทัล ทุกชอง  สง
ภาพยนตร์ฆษณาตรวจทีไ คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์   ชุด
ดียวกนั   
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ดังนัๅน การรวมตัวกันพืไอสรຌางระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์฿หຌ
กิดป็นรูปบบทีไมีมาตรฐานดียวกัน ด านินการดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาชุดดียวกัน ฿ชຌ
คูมือนวทางการตรวจพิจารณาทีไป็นนวทางดียวกัน  รวมทัๅงมีการอบรมชิงปฏิบัติการส าหรับผูຌ
ปฏิบัติอยางสมไ าสมอ  จะท า฿หຌอุตสาหกรรมการฆษณาเทยพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงถือวา
ป็นนวทางการคุຌมครองผูຌบริภคทีไดี ดยฉพาะสืไอหลักอยางสืไอทรทัศน์ 

 

ขຌอสนอ฿นงกระบวนการด านินงาน  

 จากผลการศึกษา พบวา  ควรประกอบเปดຌวย การด านินงานทีไประสานระหวาง ภาครัฐ 
ทีไป็นหนวยงานก ากับดูลการฆษณา ตลอดจนสินคຌาตางโทีไมีการฆษณาผานสืไอทรทัศน์ 
ผูຌประกอบการฆษณา ตลอดจน หนวยงานฝງาระวังทางสังคม  

 ดยประดในส าคัญทีไสุด฿นการพัฒนานวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์ดิจิทัล คือการสรຌางความขຌา฿จกัน฿นทุกฝຆายถึงประดในรืไองการตีความนวทางหรือขຌอ
กฏหมายตางโ ทีไขຌามากีไยวขຌอง ละการปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไมาจากดຌานดิทิทัลเดຌขຌามาป็นสวนหนึไง
ของกระบวนการด านินการ นวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ ดยเม
ตຌองยกวาป็น กรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ระบบอนาลຍอก หรือ 
ระบบดิจิทัล  

 ดยรูปบบกลเก฿นการด านินการสามารถวิคราะห์ละน าสนอเดຌ ดังบบจ าลอง
กระบวนการ ดังตอเปนีๅ  
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จຌาของฆษณา/บริษัทตัวทนฆษณา 

จัดสงชิๅนงานฆษณาพืไอตรวจพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน ์

ประกอบดຌวย  
ตัวทนจากสมาคมฆษณาหงประทศเทย 

ตัวทนสถานีทรทัศนร์ะบบอนาลຍอก 

ตัวทนสถานีทรทัศนร์ะบบดิจิทลั 

 

ผยพรออกอากาศเดຌทุกสถานีทรทัศน์  

ผานการพิจารณา เมผานการพิจารณา 

กฏหมาย 

นวทางการด านินงานจากภาครฐั 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพฆษณา 

การตรวจสอบจาก  
องค์กรฝງาระวังทางสังคม 
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ขຌอสนอพิไมติมตอการพัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทาง
ทรทัศน์ 

จากผลการศึกษาพบวา กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยตร์ฆษณานัๅนป็นเปดยสมัคร
฿จ ดย฿ชຌนวทางตามกฏหมาย ฿นอนาคตความสมัคร฿จมຌจะเดຌผล ตอาจเมยัไงยืน ดังนัๅน จึง
ควรมีการสรຌางกลเก฿หຌมีความยัไงยืนตอเป฿นอนาคต อาจป็นชิงการสรຌางกฎหมาย  หรือการ
รองรับชิงองค์กร กฎหมาย฿นทีไนีๅอาจมองเดຌ 2 ชิง เดຌก 1ี มี พรบ. สภาวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับ
ฆษณา ละ 2ี การตัๅงป็นองค์กรตามกฎหมาย ชิงนิติบุคคล จากการทบทวนกฎหมายนวทาง
ตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ พบวา มຌจะมีกฎระบียบ
ทีไพียงพอ ตกใยังมีปัญหาทีไดนชัด คือ การขาดความขຌา฿จ฿นการตรวจพิจารณาเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ดังนัๅน ภาครัฐควรท าความขຌา฿จกับผูຌประกอบกิจการดຌวย นืไองจากผูຌประกอบกิจการ
ตຌองป็นผูຌปฏิบัติ ฿หຌมีความขຌา฿จตอการตีความกฎหมาย พืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติทีไถูกตຌอง ป็นเป฿น
นวทางดียวกัน ซึไงการท าความขຌา฿จอาจอยู฿นรูปบบการชีๅจง การจัดหลักสูตรฝຄกอบรม
ผูຌปฏิบัติงานป็นกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ การจัดท าคูมือ การ
ทบทวนป็นระยะ ฯลฯ  รวมทัๅง ควรมีการน าคูมือ นวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณา
ทางทรทัศน์  ทีไสมาคมฆษณาหงประทศเทย รวมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
สียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ เดຌจัดท าขึๅนมาจก฿หຌผูຌปฏิบัติงานทัๅงชอง
หลัก ใ 5 ็ ้ ละชองดิจิทัล ป็นสมือนนวทางหลักทีไทุกชองตຌองถือปฏิบัติชนดียวกัน 

 นอกจากนีๅ ควรมีการด านินการดຌานการจัดอบรมชิงปฏิบัติการ พืไอพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ  จัดอบรมชิงปฏิบัติการรืไองนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
ฆษณาทางทรทัศน์  อยางนຌอยปละ ใ ครัๅง  หรือทุก ๆ ดือน ดย฿หຌคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาฯ ดิม ป็นวิทยากรหลัก มีสมาคมฆษณาหงประทศเทยป็นกนกลาง  สวนรืไอง
สถานทีไ  กใอาจจะ฿หຌชองตางโ วียนกันเปป็นจຌาภาพ฿นการจัด ทัๅงนีๅ  พืไอปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌปฏิบัติงานเดຌสืไอสารละถึงปัญหาละอุปสรรคจากการท างานละหานวทางกຌปัญหารวมกัน  
รวมทัๅงลกปลีไยนขຌอมูล ความรูຌซึไงกันละกัน   

฿นงของงบประมาณ฿นการด านินการปัจจุบัน อยูภาย฿ตຌความรับผิดชอบของ
ผูຌประกอบการพียงฝຆายดียว ดังนัๅน หากตຌองการ฿หຌกิดความยัไงยืน จึงควรผลักดัน฿หຌมีมองถึงการ
สนับสนุนดยภาครัฐ  รวมทัๅง฿หຌทุกภาคสวนทีไขຌามากีไยวขຌองเดຌรวมกันรับผิดชอบ฿นงบประมาณ
การด านินการเดຌ 

ผลการด านินการ ปัญหา ละอุปสรรค ตลอดจนขຌอสนอนะ ควรมีการน าเปขยายผล
ตอเป อาทิชน ทุกภาคสวน ควรจะเดຌรับทราบละน าขຌอสนอนะนีๅเป฿ชຌปฏิบัติ ละจริงจังกับ
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การท างาน ภาครัฐขຌามาป็นผูຌน าอยางจริงจัง  ภาคอกชนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
ผลกระทบของฆษณาตอสังคม ภาคประชาชนควรท าหนຌาทีไของตน ฝງาระวังปัญหาละมีการ
พัฒนาศักยภาพ฿นการรูຌทาทันสืไอฆษณา 

ยิไงเปกวานัๅนลຌว หากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ฆษณาทางทรทัศน์ชุด
฿หม สามารถด านินงานเดຌอยางป็นรูปธรรมละมีประสิทธิภาพลຌว ควรน ากระบวนการดังกลาว
เป฿ชຌกับการฆษณา฿นสืไอทรทัศน์ดาวทียม ละคบิลทีวีทຌองถิไน พืไอ฿หຌมีการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ฆษณากอนการผยพร ดยการประสาน ความรวมมือกับสมาคมฆษณาหงประทศ
เทย พืไอก าหนดรูปบบการตรวจพิจารณาการฆษณาทีไหมาะสม฿นสืไอคบิลทีวีทຌองถิไน พรຌอมทัๅง
คณะกรรมการตรวจพิจารณาทีไหมาะสมตอเป พืไอจะน าเปสูการมีสืไอฆษณาทีไสรຌางสรรค์ 
หมาะสมกับสังคมเทย ละป็นการคุຌมครองผูຌบริภคตอเป 

็. บรรณานุกรม 

บุหงา  ชัยสุวรรณ. (โเแใี การก ากับดูลตนองของวิชาชีพฆษณา   กรณีศึกษาพัฒนาการของ
กลเกการกับดูลตนองของสมาคมฆษณาหงประทศเทย.  วารสารวิชาการอิสรา
ปริทัศน์.  โิไี ,  ้-โ็ 

พิรงรอง  รามสูต ละศศิธร ยุวกศล  ิโเเใ).  การก ากับดูลนืๅอหาของสืไอวิทยุละทรทัศน์฿น
ประทศเทย.  อกสารการวิจัย฿นครงการ การปฏิรูประบบสืไอ สนอตอ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 

ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค. ิ2554) สคบ. กับการคุຌมครองผูຌบริภค. พิมพ์ครัๅงทีไ 
15.กรุงทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิ2551)  คูมือการฆษณาขายยาปี 2551.กรุงทพมหานคร: 
ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา ิ2554) คูมือการตรวจสอบฝ้าระวังฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพบืๅองตຌน. พิมพ์ครัๅงทีไ โ. กรุงทพมหานคร: องค์การสงคราะห์ทหารผานศึก฿นพระ
บรมราชูปถัมภ์. 

 

 

 


