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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของการโฆษณาเครื่องสําอางทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายทีพ่ บจากการเฝ้าระวังของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในปี งบประมาณ 2554-2558 และศึกษาถึงผลการดําเนินคดี ตลอดจนลักษณะข้อความ
โฆษณาทีฝ่ า่ ฝื นกฎหมาย วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เอกสาร โดยช่วงแรกเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการโฆษณาเครื่องสําอางจากสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอนั ตราย ของ อย. ในช่วง 5 ปี งบประมาณที่ศกึ ษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกสารเกีย่ วกับผลการตรวจสอบโฆษณาของ อย. และการดําเนินคดีดา้ นโฆษณาเครื่องสําอางซึง่ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามีคํา สังเปรี
่ ยบเทียบปรับ ช่วงที่สองของการศึก ษาเป็ นจัดประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอางที่ฝา่ ฝื นกฎหมายในมิตติ ่าง ๆ
ผู้วจิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อสรุปเกี่ยวกับลักษณะข้อความที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ผลการวิ จยั : การตรวจสอบโฆษณา
เครื่องสําอางของ อย. ใน 5 ปี งบประมาณทีศ่ กึ ษา จํานวน 63,266 รายการ พบการโฆษณาทีไ่ ม่ถูกต้องร้อยละ 0.54 สือ่ วิทยุ
สือ่ โทรทัศน์ และสือ่ อินเทอร์เน็ตมีการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย ร้อยละ 3.81 1.27 และ 0.91 ของจํานวนชิน้ โฆษณาทีต่ รวจสอบ
ตามลําดับ การดําเนินคดี 181 คดีเกีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจเครื่องสําอาง 179 รายและผูป้ ระกอบกิจการโฆษณา 172 ราย
จํานวนชิน้ โฆษณาเครื่องสําอางทีถ่ ูกดําเนินคดีเป็ นการโฆษณาทางนิตยสาร อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์รอ้ ยละ 57.46 22.81
10.09 ตามลําดับ ผูก้ ระทําความผิดถูกเปรียบเทียบปรับรวม 351 ราย ในช่วง 5 ปี ทศ่ี กึ ษา พบว่ามีผไู้ ม่มาชําระค่าปรับซึง่ ต้อง
ดําเนินคดีทางศาลร้อยละ 53.57 ของผู้กระทําความผิด เมื่อจําแนกความผิดตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง
พ.ศ. 2558 พบว่า ฝา่ ฝืนมาตรา 41(2) โดยแสดงข้อความทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับเครื่องสําอางร้อย
ละ 46.06 ข้อความโฆษณาทีฝ่ า่ ฝื นกฎหมายสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ข้อความที่ทําให้เข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มผี ลต่อ
โครงสร้างหรือการทํางานของระบบภายในร่างกาย ซึง่ เป็ นสรรพคุณทางยา 2. ข้อความทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการใช้ทไ่ี ม่จดั เป็ น
เครือ่ งสําอาง 3. การโฆษณาทีย่ งั ไม่สามารถพิสจู น์ความจริงตามข้อความโฆษณา และ 4. ข้อความทีไ่ ม่เหมาะสม เกินจริง หรือ
เป็ นเท็จ สรุป: ผลจากการศึกษาในครัง้ นี้สามารถนําไปจัดทําคู่มอื แนวการพิจารณาโฆษณาเครื่องสําอาง ตามพระราชบัญญัติ
เครือ่ งสําอาง พ.ศ. 2558 เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณาต่อไป
คําสําคัญ: โฆษณาผิดกฎหมาย เครือ่ งสําอาง การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค นิตเิ ภสัชกรรม
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บทนํา
เครื่อ งสํ า อางมีบ ทบาทในชีวิต ประจํ า วัน ของ
ผูบ้ ริโภคมากขึน้ และมีแนวโน้มในการอุปโภคเครื่องสําอาง
เพิ่ม สูง ขึ้น ส่ง ผลให้อุ ต สาหกรรมเครื่อ งสํา อางมีมูล ค่ า
ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดเครื่องสําอางในช่วง 5 ปี ท่ี
ผ่านมามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเฉลีย่ ร้อยละ 18 ต่อปี
โดยมีมลู ค่าตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดใน
ประเทศร้อยละ 60 หรือ 1.2 แสนล้านบาท และตลาด
ส่งออกร้อยละ 40 มูลค่า 9 หมืน่ ล้านบาท (1) หลังจากการ
เปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 นัน้ ธุรกิจเครื่องสําอางจะ
แข่งขันกันรุนแรงและคาดว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะ
เติบโตกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมีโอกาส
ขยายตัวไปกว่า 2 แสนล้านบาท ตลาดอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางในประเทศไทยกลุ่มดูแลผิวพรรณ มีมูลค่าสูง
ถึง 40,000 ล้านบาท เป็ นผลิตภัณฑ์บํารุงเพื่อผิวขาว ถึง
ร้อยละ 48 และผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวแบบทัวไปร้
่ อยละ 43 (2)
การโฆษณาเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการใช้
ในการแข่ ง ขัน ทางการตลาดโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สื่ อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สมาคมโฆษณาดิจิท ัล (ประเทศไทย)
เปิ ดเผยว่าในปี 2557-2558 งบโฆษณาผ่านสื่อดิจทิ ลั มี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 6,115
ล้านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตขึน้ จากปี 2556 ถึงร้อยละ
44 หรือ 4,248 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 33 ในปี 2558 โดยเฉพาะในส่วนของสื่อ
วีดโี อและเฟสบุ๊ค มีแนวโน้มได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ แทนที่
ดิสเพลย์ ทัง้ นี้ในปี 2557 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
ใช้ง บโฆษณากับ สื่อ ดิจิท ลั สูง เป็ น อัน ดับ สาม มีมูล ค่า ถึง
655 ล้านบาท (3)
ในการโฆษณาเครื่ อ งสํ า อาง กฎหมายมิ ไ ด้
กํ า หนดให้ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ต้ อ งมาขออนุ ญ าตก่ อ นการ
โฆษณา แต่ต้อ งอยู่ภ ายใต้บ ทบัญ ญัติข องกฎหมายซึ่ง มี
ความแตกต่างกันใน 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนวันที่ 9 กันยายน
2558 ต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.
2535 (4) และนับจากวันที่ 9 กันยายน 2558 เป็ นต้นไป
ต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ.2558 (5)
ด้ ว ยเหตุ ท่ีไ ม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตก่ อ นโฆษณา ทํ า ให้ม ีก าร
โฆษณาเครื่องสําอางได้อย่างเสรีในทุกสื่อโฆษณา ขณะที่
การเฝ้ า ระวัง การโฆษณาไม่ส ามารถทํา ได้ท วั ่ ถึง ทํา ให้
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ปญั หาการโฆษณาเครื่องสําอางผิดกฎหมายมีมากขึน้ และ
จัดการยากขึน้ ตามไปด้วย
ร้อยละ 42.9 ของจํานวนชิน้ โฆษณาเครื่องสําอาง
ทางวิทยุในจังหวัดลพบุรเี ป็ นไปอย่างผิดกฎหมาย (6) และ
การศึกษาในจังหวัดสงขลาก็พบว่า ร้อยละ 30.86 ของ
จํานวนชิ้นโฆษณาเครื่องสําอางทางวิทยุ มีลกั ษณะที่ผิด
กฎหมาย (7) อนึ่ งเมื่อมีก ารโฆษณาที่ไม่ถูก ต้อง กว่า ที่
ภาครัฐจะเข้าไปดําเนินการกับผูก้ ระทําผิด ผูบ้ ริโภคก็ได้รบั
โฆษณาไม่ถูก ต้อ งไประยะเวลาหนึ่ ง แล้ว จึง ดูเ สมือ นว่า
ภาครัฐไม่สามารถคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการโฆษณาได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั ้ง นี้ อาจเป็ นเพราะในอดี ต
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ.2535 ไม่มบี ทกําหนด
โทษเกี่ยวกับการโฆษณาไว้เป็ นการเฉพาะ (4)
การ
ดํา เนิ นการกับผู้ฝ่า ฝื นต้องใช้อํา นาจตามบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ.2522 (8-11) จึงทํา
ให้การดําเนินการล่าช้า ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยงั
พบผู้ ป ระกอบการบางรายมี ก ารกระทํ า ผิ ด ซํ้ า ซาก
เนื่ อ งจากผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ นั ้น สู ง กว่ า บทลงโทษตาม
กฎหมายมาก
ดัง นั ้น ผู้ วิ จ ั ย ในฐานะที่ เ ป็ นผู้ ร ับ ผิ ด ชอบงาน
ควบคุ ม เครื่ อ งสํ า อางและวั ต ถุ อ ั น ตราย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีหน้าทีจ่ ดั ทําแผน
ยุทธศาสตร์ในการจัดการปญั หาโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายของ
ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ พ.ศ.2557-2561 ร่วมกับ
หน่ วยงานอื่น อันได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้ บ ริโ ภค สํ า นั ก งานอัย การสู ง สุ ด และกองบัง คับ การ
ปราบปรามการกระทํ า ความผิด เกี่ ย วกับ การคุ้ ม ครอง
ผูบ้ ริโภค (12) จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาข้อความโฆษณาทีฝ่ า่ ฝื น
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอางในปี งบประมาณ 2554–2558
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผนการแก้ไขปญั หาและ
อุ ป สรรคในการเฝ้ าระวัง และควบคุ ม โฆษณาที่ ฝ่ า ฝื น
กฎหมายให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ ท่ีเปลี่ย นแปลงไป
และรวมทัง้ นํ าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็ นแนวทางในการจัดทํา
คู่ ม ื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาข้ อ ความโฆษณาด้ า น
เครื่องสําอางตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
ซึ่ง มีผ ลใช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 9 กัน ยายน 2558 เพื่อ เป็ น
เอกสารอ้างอิงในการพิจารณาข้อความโฆษณาสําหรับผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ภาคเอกชน และเป็ น ฐานข้อ มู ล ในการ
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ควบคุ ม กํ า กับ และดู แ ลการโฆษณาเครื่อ งสํา อางตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทนั ต่อเหตุการณ์

วิ ธีการวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ การ
วิจยั เอกสารและการระดมสมอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การวิ จยั เอกสาร
การวิจ ัย เอกสารเป็ น การรวบรวมข้อ พิจ ารณา
แนวคิด ปญั หาการโฆษณาและข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารที่
เกีย่ วกับการโฆษณาด้านเครื่องสําอาง ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ หนังสือ
ขออนุ ญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ
ขอศึกษาข้อมูลการดําเนินคดีดา้ นโฆษณาเครื่องสําอางของ
อย. ซึ่งเลขาธิการฯ มีคําสังเปรี
่ ยบเทียบปรับ และศึกษา
เอกสารที่ ส ื บ ค้ น จากห้ อ งสมุ ด ของ อย. และจากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ศกึ ษาได้แก่ 1) สรุปผลการ
ประชุ ม พิจ ารณาทางคดีข องคณะกรรมการกลัน่ กรอง
โฆษณาเครื่องสําอาง ของ อย. ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2554–
2558 2) สรุปผลการประชุมคณะทํางานตรวจสอบการ
โฆษณาเครื่องสําอาง สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุ
อัน ตราย 3)
กฎกระทรวง ระเบีย บคณะกรรมการ
เครื่องสําอาง คําสังคณะกรรมการเครื
่
่องสําอาง ประกาศ
สํ า นั ก งานคณะ กรรมการอาหารและยา ป ระกาศ
คณ ะ ก ร รม ก า ร เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ป ระ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริโภค พระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
ผู้บ ริโ ภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งสํา อาง
พ.ศ. 2535 และ 2558 4) หนังสือราชการตอบข้อซักถาม
หรือข้อหารือระหว่าง อย. กับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าและสํา นั ก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 5) บันทึกรายงานการ
ประชุมดําเนินคดีด้านโฆษณา ที่วเิ คราะห์ความเห็นของ
คณะกรรมการ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ด้ า นโ ฆษณา
เครื่อ งสํา อางที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม รวมทัง้ ผู้เ ชี่ย วชาญใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีใ่ ห้ความเห็นในการประชุม 6)
งานวิจ ัย และวิท ยานิ พ นธ์ต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุข ภาพและการโฆษณากฎหมาย ซึ่ง ผู้วิจ ยั
ค้นคว้าจากฐานข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7) เอกสารเผยแพร่ เช่น
คู่มอื การตรวจสอบโฆษณาเครื่องสําอาง Appendix III -

ASEAN Cosmetic Claim Guideline คู่มอื การขอ
ความเห็นเกี่ยวกับข้อความสําหรับโฆษณาเครื่องสําอาง
และแผ่ น พับ ความรู้ก ารพิจ ารณาแนวทางและข้อ ความ
โฆษณา (15-18) และ 8) เอกสารการดําเนินการเฝ้าระวัง
การโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งดําเนินการเองโดย อย. และ
การว่าจ้างบริษัทเอกชนในระยะแรกให้เฝ้าระวังโฆษณา
เฉพาะทางโทรทัศน์ และวิทยุ แต่ต่อมาด้วยข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ จึ ง มีก ารตัง้ หน่ ว ยงานใน อย. ทํ า หน้ า ที่
ตรวจสอบแทน
ผู้วิจ ัย ศึก ษารายละเอีย ดของคดีเ พื่อ วิเ คราะห์
ประเด็น ปริม าณโฆษณาที่ฝ่า ฝื น กฎหมาย สื่อ ที่ฝ่า ฝื น
กฎหมาย การพิจ ารณาคดีโฆษณาฝ่าฝื นกฎหมาย การ
ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ ลักษณะข้อความโฆษณาที่
ฝ่ า ฝื นกฎหมายและบทลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 (13) และพระราชบัญญัติ
เครือ่ งสําอาง พ.ศ. 2558
การประชุมระดมสมอง
ผู้ วิ จ ัย จัด การประชุ ม ระดมสมองเจ้ า หน้ า ที่ ท่ี
รับผิดชอบงานโฆษณาเครือ่ งสําอาง จํานวน 8 ท่าน ในช่วง
เดือ นธัน วาคม 2558 เพื่อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ข้อ สรุ ป จากการศึก ษาเอกสาร และวิเ คราะห์ห าข้อ สรุ ป
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอางที่ฝ่าฝื นกฎหมายในมิติ
ต่ า ง ๆ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม ระดมสมองประกอบด้ ว ย 1)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย 2) หัวหน้างานกํากับดูแลเครื่องสําอางหลังออกสู่
ต ล า ด 3) พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ต า ม
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 จํานวน 3 ท่าน
4) นิ ติ ก รกลุ่ ม กฎหมายอาหารและยา จํ า นวน 1 ท่ า น
5) เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบงานโฆษณาเครื่องสําอาง จํานวน
2 ท่าน ผู้วจิ ยั นํ าเสนอผลจากการวิจยั เอกสารให้ท่ปี ระชุม
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอ
ความเห็นเพิม่ เติมในประเด็นทีไ่ ม่ครบถ้วน โดยการประชุม
ระดมสมองใช้เวลาทัง้ สิน้ 5 ชัวโมง
่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปความถี่ ร้อยละ
เพื่อสรุปข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปใจความสําคัญ รวมทัง้ จัด
หมวดหมูค่ วามเห็นและข้อสรุปทีไ่ ด้
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ปริ มาณโฆษณาที่ผิดกฎหมายโดยรวม
การตรวจสอบโฆษณาเครื่องสําอางของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในทุ ก สื่อ โฆษณา (วิท ยุ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และแผ่นพับ/
ฉลาก) ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 จํานวนทัง้ หมด 63,266 รายการ พบ
การโฆษณาทีถ่ กู ต้องร้อยละ 99.46 ไม่ถกู ต้องร้อยละ 0.54
(ตารางที่ 1)
การนั บ จํ า นวนชิ้ น งานหรื อ จํ า นวนรายการ
โฆษณาที่ ต รวจสอบ ทํ า โดยนั บ จํ า นวนสิน ค้ า ที่ อ ยู่ ใ น
โฆษณาแต่ ล ะชิ้น เช่ น หากโฆษณาในหนั ง สือ พิม พ์ 1
กรอบมีก ารโฆษณาสิน ค้า 3 รายการ ซึ่ง อาจเป็ น สิน ค้า
ชนิดเดียวกันแต่ต่างสี ต่างกลิน่ ก็จะนับผลจํานวนเป็ น 3
ชิ้ น งานโฆษณา การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะนี้ เกิ ด
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการกําหนดตัวชี้วดั ว่า การ
ตรวจพบโฆษณาที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมายจะต้ อ งไม่ เ กิ น ค่ า
เป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ในแต่ละปี งบประมาณ ซึ่งเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ (ร้อยละของโฆษณาทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายทีพ่ บ) มีค่าตํ่ากว่า
ปริมาณปญั หาที่แท้จริงอย่างมาก จึงเกิดข้อตกลงระหว่าง
กองที่ควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ใน อย. ร่วมกันว่า
จะใช้วธิ กี ารดังกล่าวในการนับจํานวนชิ้นงานที่ตรวจสอบ
อัตราการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ พบในการวิจยั นี้ จะเห็น
ว่า มีค่ า ตํ่ า มากเมื่อ เทีย บกับ งานวิจ ยั ในอดีต ทัง้ นี้ เ พราะ
การศึกษาเหล่านัน้ ศึกษาเฉพาะโฆษณาในวิทยุทอ้ งถิน่ (67) แต่ตวั เลขในตารางที่ 1 เป็ นการสรุปมาจากการ
ตรวจสอบโฆษณาในทุกสือ่ ของ อย. ซึ่งร้อยละ 83.7 ของ
รายการโฆษณาที่ต รวจสอบเป็ น สื่อ สิ่ง พิม พ์ (นิ ต ยสาร

หนังสือพิมพ์ และแผ่นพับ/ฉลาก) ซึง่ สือ่ เหล่านี้มอี ตั ราการ
โฆษณาผิดทีต่ ่าํ กว่าสือ่ อื่น ๆ
การโฆษณาผิดกฎหมายจําแนกตามสื่อ
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบชิน้ งานโฆษณา
จําแนกตามสื่อประจําปี งบประมาณ 2554-2558
สื่อ
นิตยสารได้รบั การตรวจสอบมากเป็ นอันดับแรก (22,541
รายการหรือร้อยละ 35.52 ของชิน้ งานทีต่ รวจสอบทัง้ หมด)
ตามด้วยแผ่นพับ/ฉลาก และหนังสือพิมพ์ ในขณะทีส่ อ่ื วิทยุ
ได้รบั การตรวจสอบน้อยทีส่ ดุ คือ 105 รายการ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.17 โฆษณาทีเ่ ป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์รวมถึงสือ่ อินเทอร์เน็ต
เป็ นสื่ อ ลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร ที่ ต รวจสอบง่ า ย ทํ า ได้ ทุ ก
ช่วงเวลา และเก็บรวบรวมหลักฐานได้ง่าย จึงพบว่า สื่อ
เหล่านี้ถูกตรวจสอบจํานวนมาก สื่อสิง่ พิมพ์ดงั กล่าวมีการ
โฆษณาสินค้าตัง้ แต่ 1 รายการจนถึงหลายสิบรายการใน
แต่ ล ะครัง้ แต่ จ ากการตรวจสอบพบว่ า การโฆษณา
เครื่องสําอางที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ส่วนใหญ่มกั โฆษณาสินค้า
เพีย ง 1 รายการ ต่ า งจากโฆษณาที่ถู ก กฎหมายซึ่ง มัก
โฆษณาสินค้าครัง้ ละหลายรายการ ดังนัน้ ในภาพรวมจึงพบ
อัต ราการโฆษณาฝ่า ฝื น กฎหมายน้ อ ย (ตัว หารของการ
คํานวณอัตราคือจํานวนรายการสินค้า)
ส่วนสือ่ โทรทัศน์และวิทยุนนั ้ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ได้น้อยกว่าสื่อทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เนื่องจากสื่อทัง้ สอง
เป็ นสื่อเคลื่อนไหวที่ต้องเฝ้าตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ต้อง
ใช้เวลานาน และต้องใช้ความชํานาญเฉพาะเพื่อบันทึกเทป
ในช่วงที่มกี ารโฆษณาให้ทนั แล้วรวบรวมเป็ นหลักฐานใน
การดําเนินคดี เพราะการโฆษณาเกิดขึน้ ในช่วงสัน้ ๆ ของ
รายการโทรทัศน์และวิทยุเท่านัน้ อีกทัง้ การตรวจสอบสือ่

ตารางที่ 1. ผลการตรวจสอบการโฆษณาเครือ่ งสําอางประจําปีงบประมาณ 2554-2558
ผลการตรวจสอบ (ร้อยละ)
จํานวนชิน้ งานที่
ปีงบประมาณ
ตรวจสอบ (รายการ)
ถูกกฎหมาย
ไม่ถกู กฎหมาย
2554
12,757
12,672 (99.33)
85 (0.67)
2555
15,462
15,386 (99.51)
76 (0.49)
2556
10,541
10,485 (99.47)
56 (0.53)
2557
13,282
13,221 (99.54)
61 (0.46)
2558
11,224
11,160 (99.43)
64 (0.57)
รวม
63,266
62,924 (99.46)
342 (0.54)
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ตารางที่ 2. ผลการตรวจสอบชิน้ งานโฆษณาจําแนกตามสือ่ ประจําปีงบประมาณ 2554-2558
สือ่ ต่างๆ
จํานวนชิน้
ผลการตรวจสอบชิน้ งานโฆษณา (ร้อยละ)
งานทีต่ รวจสอบ
ถูกต้อง
ไม่ถกู ต้อง
วิทยุ
105
101 (96.19)
4 (3.81)
โทรทัศน์
3,071
3,032 (98.73)
39 (1.27)
อินเทอร์เน็ต
7,284
7,218 (99.09)
66 (0.91)
นิตยสาร
22,541
22,339 (99.10)
202 (0.90)
หนังสือพิมพ์
14,941
14,921 (99.87)
20 (0.13)
แผ่นพับ/ฉลาก
15,524
15,513 (99.93)
11 (0.07)
ทัง้ สองชนิดนี้ตอ้ งใช้เครื่องมือทีท่ นั สมัยในการเก็บหลักฐาน
เดิม อย. ว่าจ้างบริษทั เอกชนให้เฝ้าระวังโฆษณาทางสือ่ ทัง้
สองนี้ แต่ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณจึงเปลี่ยนรูปแบบ
ให้ตงั ้ หน่ วยงานใน อย. ให้ทําหน้าที่ตรวจสอบแทน ดังนัน้
การดํ า เนิ น การจึ ง เป็ น การตรวจสอบสื่อ ทางวิท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ตามเรื่องร้องเรียนมากกว่าการเฝ้าระวัง เนื่องจาก
การเฝ้าระวังต้องใช้เวลาและบุคลากรมาก จนอาจทําให้การ
ตรวจสอบสือ่ ประเภทอื่นทําไม่ได้ตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
ซึง่ ถือเป็ นข้อจํากัดของการดําเนินการ
ส่วนสื่อวิทยุนัน้ พบว่ามีปญั หาในการเฝ้าระวังใน
กรุง เทพมหานครมาก เนื่ อ งจากมีค ลื่น วิท ยุ จํา นวนมาก
และมีปญั หาการรบกวนคลื่นสัญญาณวิทยุด้วย ทําให้การ
เฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ทําได้ยากเช่นกัน สื่อที่พบการ
โฆษณาไม่ถูกต้องสูงที่สุด คือ สื่อวิทยุ จากการตรวจสอบ
โฆษณา 105 รายการ พบว่าไม่ถูกต้อง 4 รายการ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.81 อัตราการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมายซึง่ พบในการ
วิจยั นี้มคี ่าตํ่ามากเมื่อเทียบกับงานวิจยั ในอดีตทีพ่ บอัตราที่
ผิดถึงร้อยละ 30-40 ของจํานวนชิน้ โฆษณา (6-7) ทัง้ นี้อาจ
เกิ ด จากหน่ ว ยที่ใ ช้ เ ป็ น ตัว หารในการคํ า นวณมีค วาม
แตกต่างกัน โดยตัวเลขของ อย. ใช้จาํ นวนผลิตภัณฑ์ทพ่ี บ
ทัง้ หมดเป็ น ตัว หาร ส่ ว นงานวิจ ัย ในอดีต ใช้จํ า นวนชิ้น
โฆษณาเป็ นตัวหาร ส่วนสื่อที่พบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง
ตํ่ า ที่ สุ ด คื อ สื่ อ แผ่ น พั บ จากการตรวจสอบ 15,524
รายการ พบการโฆษณาไม่ถูก ต้อ ง 11 รายการ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.07
ชิน้ งานโฆษณาทีไ่ ม่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่เป็ นสื่อ
วิ ท ยุ โทรทัศ น์ และนิ ต ยสาร เนื่ อ งจากสื่ อ วิ ท ยุ และ
โทรทัศน์ มักถูกตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนจากผูบ้ ริโภค
จึงมีโอกาสพบการกระทําผิดได้มากกว่าการเฝ้าระวังกรณี

ปกติ ในขณะที่ส่อื นิตยสารนัน้ เป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ จึงสามารถ
ตรวจสอบได้ง่ายกว่าสื่อเคลื่อนไหว อีกทัง้ สื่อนิตยสารจะมี
ระยะเวลาการโฆษณานานกว่ า สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ช นิ ด อื่ น
ส่วนมากจะเป็ นนิตยสารรายปกั ษ์หรือรายเดือน ทําให้การ
ตรวจเฝ้าระวังสามารถกระทําได้ง่ายกว่า จึงมีจํานวนการ
ตรวจสอบสูงกว่าและการเก็บรวบรวมหลักฐานทําได้งา่ ยทํา
ให้มโี อกาสพบการกระทําความผิดได้มากกว่าสื่อสิง่ พิมพ์
ชนิดอื่น ๆ
สื่อ วิท ยุ แ ละโทรทัศ น์ นั ้น มีล ัก ษณะการว่ า จ้ า ง
โฆษณาในหลาย ๆ สถานี ในคราวเดียวกัน จึงทําให้การ
ตรวจสอบว่ า ผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะสถานี แ ก้ ไ ขการ
โฆษณาตามทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จ้งทําได้ยาก อีกทัง้ การดําเนินคดี
กับสื่อทัง้ สองประเภทมีหลายขัน้ ตอนและใช้เวลานาน ซึ่ง
ไม่ทนั ต่อสถานการณ์ ผูป้ ระกอบการอาจจะผลิตโฆษณาชิน้
ใหม่และยกเลิกโฆษณาชิน้ เก่าไปแล้ว การดําเนินคดีในสื่อ
ดังกล่าวจึงเป็ นลักษณะการวิง่ ตามปญั หา
ส่วนสื่อนิตยสารนัน้ ต้องทําสัญญาว่าจ้างโฆษณา
กันล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลานานและมีระยะเวลาในสัญญา
โฆษณาต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมีการทําต้นฉบับและตีพมิ พ์
ล่วงหน้า การปรับเปลีย่ นให้ถูกต้อง หรือการระงับโฆษณา
ไม่สามารถกระทําได้ทนั ทีห ลังจากพบการกระทําผิด ซึ่ง
ส่งผลให้การแก้ไขทําได้ยาก
การพิ จารณาคดีกบั โฆษณาที่ผิดกฎหมาย
เมือ่ พบการโฆษณาเครือ่ งสําอางทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ง้ หมด เพื่ อ นํ า เสนอให้
คณะทํางานตรวจสอบการโฆษณาเครื่องสําอางพิจารณาให้
ความเห็น/ข้อสรุป แม้วา่ คณะทํางานฯ จะมีความเห็นว่า
194
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ตารางที่ 3. ผลการพิจารณาคดีการโฆษณาเครื่องสําอางทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายแยกตามประเภทผูก้ ระทําความผิด
ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
รวม

จํานวนคดี
(คดี)
37
27
14
51
52
181

ประเภทผูก้ ระทําความผิด
ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ผูป้ ระกอบกิจการ
เครือ่ งสําอาง (ราย)
โฆษณา (ราย)
36 (46.15)
42 (53.85)
27 (36.49)
47 (63.51)
14 (45.16)
17 (54.84)
51 (60.00)
34 (40.00)
51 (61.45)
32 (38.55)
179 (51.00)
172 (49.00)

เป็ นการโฆษณาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย แต่หากชิ้นงานโฆษณา
นัน้ มีขอ้ มูลผู้ประกอบการไม่ชดั เจน และเมื่อสืบค้นข้อมูล
หรือ หลัก ฐานเพิ่ม เติม แล้ว ไม่พ บข้อ มูล หรือ มีข้อ มูล ไม่
ชัดเจน เช่น การโฆษณาทางสือ่ ออนไลน์หรือเฟสบุ๊คทีไ่ ม่ม ี
การแจ้งชื่อ ทีอ่ ยูผ่ ูโ้ ฆษณา รวมทัง้ การโฆษณาขายสินค้าที่
ไม่มแี หล่งผลิตทีช่ ดั เจน ไม่มกี ารจดแจ้งการผลิต หรือไม่ม ี
การแสดงฉลาก ปญั หาเหล่านี้ทาํ ให้ไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะ
ติด ตามผู้ฝ่า ฝื น กฎหมายมาดํา เนิ น คดีไ ด้ อย่า งไรก็ต าม
ยังคงต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังและขยายผลต่อไป ส่วน
ชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏข้อมูลผู้ประกอบการชัดเจน ให้
เสนอคณะกรรมการกลันกรองโฆษณาเครื
่
่องสําอางทีฝ่ า่ ฝืน
กฎหมายพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการดําเนินคดี
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกลันกรองฯ
่
มีความเห็น/ข้อสรุปว่า
เป็ น การโฆษณาที่ฝ่ า ฝื น กฎหมายแล้ ว จึง ให้ นํ า เสนอ
เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดํา เนิ น การ
เปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายต่อไป
ตารางที่ 3 แสดงผลการพิจารณาคดีการโฆษณา
เครื่องสําอางที่ฝา่ ฝื นกฎหมาย 181 คดี ในปี งบประมาณ
2554-2558 ผูป้ ระกอบธุรกิจถูกเปรียบเทียบความผิด 179
ราย ส่ ว นผู้ ป ระกอบกิ จ การโฆษณาถู ก เปรี ย บเที ย บ
ความผิด 172 ราย จํานวนคดี (181 คดี) มีมากกว่าจํานวน
ผูป้ ระกอบธุรกิจเครื่องสําอางทีท่ าํ ผิด (179 ราย) เพราะไม่
มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางได้
จํานวน 2
ราย
จึงถือว่าผู้ประกอบการโฆษณา
เครื่ อ งสํ า อางกระทํ า ผิ ด เพีย งลํ า พัง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เครือ่ งสําอางทีก่ ระทําผิดเป็ นบุคคลธรรมดา 31 ราย (ร้อย
ละ 17.32) และเป็ นนิตบิ ุคคล 148 ราย (ร้อยละ 82.68)
195

จํานวนผูม้ าชําระ
ค่าปรับ (ราย)
2
31
22
48
60
163 (46.43)

ในปี งบประมาณ 2554-2556 ผูป้ ระกอบกิจการ
โฆษณาหรือเจ้าของสื่อโฆษณามีสดั ส่วนการกระทําผิดสูง
กว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ เครื่อ งสํ า อาง เนื่ อ งจากช่ ว งเวลา
ดังกล่า วมีก ารตรวจสอบการโฆษณาผ่า นสื่อนิ ตยสารสูง
กว่า สื่อ อื่น ๆ และเป็ น การโฆษณาผ่า นนิ ต ยสารจํา นวน
หลายฉบับ ในคราวเดีย วกัน ทํา ให้แ ต่ ล ะคดีม ีผู้ป ระกอบ
กิจการโฆษณาเป็ นผูก้ ระทําผิดมากกว่า 1 รายโดยพบมาก
สุดถึง 10 รายในคดีเดียวกัน ส่วนปี งบประมาณ 25572558 นัน้ ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางมีสดั ส่วนการ
กระทําผิดสูงกว่าผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาหรือเจ้าของสื่อ
โฆษณา เนื่ องจาก อย. มีก ารตรวจสอบโฆษณาผ่า นสื่อ
อินเทอร์เน็ ตมากขึ้น ซึ่งการโฆษณาในสื่อประเภทนี้เป็ น
การโฆษณาโดยผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสําอางเองโดยไม่
ผ่านผู้ประกอบกิจการโฆษณา บางครัง้ ก็พบว่าผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเครื่องสําอางทําการโฆษณาในหลาย ๆ เว็บไซต์ แต่
ทัง้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะดําเนินคดีกบั ผูป้ ระกอบธุรกิจรวมเพียงคดี
เดียวเท่านัน้
ต า ร า ง ที่ 4 แ ส ด ง จํ า น ว น ชิ้ น ง า น โ ฆ ษ ณ า
เครื่องสํา อางที่ถูก ดํา เนิ นการเปรียบเทียบความผิด 228
เรื่อง จําแนกตามสือ่ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2554-2558 สื่อที่
ถู ก เปรีย บเทีย บความผิด เป็ น อัน ดับ 1 คือ สื่อ นิ ต ยสาร
จํ า นวน 131 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.46 ของชิ้ น งาน
ทัง้ หมด 228 ชิ้นที่ถูกดําเนินคดี รองลงมาคือชิ้นงาน
โฆษณาผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ต จํานวน 52 เรื่อง คิดเป็ นร้อย
ละ 22.81 ชิ้น งานโฆษณาผ่ า นสื่อ โทรทัศ น์ จํ า นวน 23
เรือ่ ง (ร้อยละ 10.09) ส่วนสือ่ ทีถ่ กู เปรียบเทียบความผิดตํ่า
ทีส่ ดุ คือ สือ่ วิทยุ (1 เรือ่ งหรือร้อยละ 0.44) ใน 5 ปี
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ตารางที่ 4. จํานวนชิน้ งานโฆษณาเครือ่ งสําอางทีถ่ กู ดําเนินคดีและจํานวนชิน้ งานทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายจําแนกตามประเภทสือ่
โฆษณา
จํานวนชิน้ งานโฆษณาทีถ่ กู ดําเนินคดี
จํานวนชิน้ งานทีฝ่ า่ ฝืน
สือ่ โฆษณา
1
กฎหมาย (ร้อยละ )
2554 2555 2556 2557 2558 รวม (ร้อยละ2)
นิตยสาร
202 (64.85)
39
40 15 21 16
131 (57.46)
อินเทอร์เน็ต
66 (78.79)
4
2
2
20 24
52 (22.81)
โทรทัศน์

39 (58.97)

-

1

-

11

11

23 (10.09)

หนังสือพิมพ์
แผ่นพับ

20 (65.00)
11 (72.73)

2
-

6
3

1
3

2
-

2
2

13 (5.70)
8 (3.51)

วิทยุ

4 (25.00)

-

-

-

-

1

1 (0.44)

45

52

21

54

56

228 (100)

รวม

1: ร้อยละของชิน้ งานโฆษณาทีถ่ กู ดําเนินคดีจากสือ่ นัน้ ๆ เมือ่ เทียบกับชิน้ งานทัง้ หมดทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายในสือ่ นัน้ ๆ
2: ร้อยละของชิน้ งานโฆษณาทีถ่ กู ดําเนินคดีจากสือ่ นัน้ ๆ เมือ่ เทียบกับชิน้ งานโฆษณาทัง้ หมด 228 ชิน้ ทีถ่ กู ดําเนินคดี
แต่เมื่อเปรียบเทียบจํานวนชิ้นงานโฆษณาที่ถูก
ดํ า เนิ น คดี ก ับ จํ า นวนชิ้น งานที่ต รวจสอบพบว่ า ฝ่ า ฝื น
กฎหมาย พบว่า สื่ออินเทอร์เน็ตถูกดําเนินคดีสงู ที่สุด คือ
ร้อยละ 78.79 ของจํานวนชิน้ งานในสือ่ อินเทอร์เน็ตทีพ่ บว่า
ฝา่ ฝื นกฎหมาย รองลงมาคือสื่อแผ่นพับร้อยละ 72.73 สื่อ
หนังสือพิมพ์รอ้ ยละ 65.00 สื่อนิตยสาร ร้อยละ 64.85
และสือ่ โทรทัศน์รอ้ ยละ 58.97 สื่อทีถ่ ูกดําเนินคดีต่าํ ทีส่ ุด
เทียบกับจํานวนชิ้นงานโฆษณาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย คือ สื่อ
วิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ทัง้ นี้เนื่องจากสื่ออินเทอร์เน็ต
และแผ่นพับแสดงชื่อผลิตภัณฑ์และเลขทีใ่ บรับแจ้งชัดเจน
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมันในผลิ
่
ตภัณฑ์ ดังนัน้ การ
สืบ สวนหาผู้ ก ระทํ า ความผิด จึง ทํ า ได้ ง่ า ย สํ า หรับ การ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็สามารถสืบหาผู้กระทําความผิด
จากชื่อของหนังสือพิมพ์และสัญญาว่าจ้างการโฆษณาได้
ง่า ยเช่ น กัน ส่ว นสื่อ โทรทัศ น์ แ ละวิท ยุ นั น้ การรวบรวม
ประมวลหลัก ฐานทํา ได้ยากกว่า จึงทํา ให้ก ารดํา เนิ น คดี
เทียบกับจํา นวนชิ้นงานโฆษณาที่ตรวจสอบพบว่า ฝ่าฝื น
กฎหมายมีอตั ราทีต่ ่าํ กว่า (21)
ผลการดําเนิ นการเปรียบเทียบปรับ
ในการเปรีย บเที ย บปรับ อย. ถื อ ปฏิ บ ัติ ต าม
ระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคว่าด้วยเงือ่ นไขและ
หลัก เกณฑ์ ใ นการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ

คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 ข้อ 5 ของระเบียบดังกล่าว
ระบุว่า ให้ผู้มอี ํานาจเปรียบเทียบกําหนดเงินค่าปรับตาม
บัญชีอตั ราค่าปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 การประชุมคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคครัง้
ที่ 6/2542 วันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 2542 ได้มมี ติกาํ หนดบัญชี
อั ต ราค่ า ปรั บ โดยให้ ผู้ ท่ี ร ั บ มอบอํ า นาจดํ า เนิ น การ
เปรี ย บเที ย บผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ในอั ต ราสู ง สุ ด ตามที่
กฎหมายกํา หนดในทุ ก กรณี และในกรณี ท่ีม ีก ารกระทํา
ความผิดเป็ นครัง้ ที่ 2 และครัง้ ต่อๆ ไป ให้ดําเนินคดีทาง
ศาล (4, 8-11, 13, 18)
ผ ล ก า ร ชํ า ร ะ ค่ า ป รั บ ก า ร ฝ่ า ฝื น ก า ร โ ฆ ษ ณ า
เครื่องสําอาง
ในปี งบประมาณ 2554-2558 มีการดําเนินคดี
เกีย่ วกับโฆษณาเครื่องสําอาง 181 คดี มีผถู้ ูกเปรียบเทียบ
ปรับ จํานวน 351 ราย (ตารางที่ 3) แต่มาชําระค่าปรับแล้ว
163 ราย คิดเป็ นร้อยละ 46.43 และยังไม่มาชําระค่าปรับ
188 ราย คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.56 (ตารางที่ 3) ผู้ ก ระทํ า
ความผิดมีจํานวนมากกว่าจํานวนคดีนัน้ เนื่องมาจากแต่
ละคดีอาจประกอบด้วยผูก้ ระทําความผิดมากกว่า 1 ราย
ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ เครื่อ งสํ า อางหรือ ผู้ก ระทํ า การ
โฆษณาทีอ่ าจมีจาํ นวนหลายรายก็ได้ ซึง่ มักพบในกรณีทม่ี ี
การว่าจ้างโฆษณาในหลาย ๆ สือ่ ในคราวเดียวกัน
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จํานวนผูม้ าชําระค่าปรับมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวน
ผู้ก ระทํา ความผิด เพราะกระบวนการจัดทํา หนังสือ ทาง
ราชการที่เ กี่ย วข้อ งและขัน้ ตอนดํ า เนิ น คดีม ีม าก จึง ใช้
ระยะเวลาพอสมควรกว่าที่ผู้กระทําผิดจะรับทราบและมา
ชํา ระค่ า ปรับ การเปรีย บเทีย บปรับ เกิด ขึ้น หลัง จากการ
พิจารณาของคณะกรรมการกลันกรองโฆษณาเครื
่
่องสําอาง
ที่ฝ่า ฝื น กฎหมาย จากนัน้ มีข นั ้ ตอนในการเสนอผลการ
พิจารณาให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม
แล้วจึงทําบันทึกแจ้งกลุม่ กฎหมายอาหารและยาดําเนินการ
ต่อ กลุ่มกฎหมายอาหารและยาจะจ่ายคดีให้นิติกรแต่ละ
ท่า นเป็ น เจ้า ของสํา นวน เมื่อ นิ ติก รได้ร บั สํา นวนมาแล้ว
จะต้องทําหนังสือแจ้งผูก้ ระทําความผิดมาเปรียบเทียบปรับ
ซึง่ พบว่าจํานวนคดีในความรับผิดชอบของนิตกิ รแต่ละท่าน
มีเ ป็ น จํา นวนมาก ทัง้ สํา นวนในแต่ ล ะคดีนั น้ มีเ อกสารที่
เกี่ยวข้องมาก และแต่ละท่านต้องรับผิดชอบงานในหลาย
พระราชบัญ ญัติ จึง เกิ ด ความล่ า ช้ า ในการดํ า เนิ น การ
นอกจากนี้ ผู้ถูกเปรียบเทียบปรับบางรายมีท่พี กั อาศัยไม่
ตรงตามที่ แ จ้ ง ต่ อ อย. และไม่ ต รงตามทะเบี ย นบ้ า น
พนักงานเจ้าหน้าที่จงึ ไม่สามารถติดต่อให้มาชําระค่าปรับ
ได้
หากผูก้ ระทําผิดไม่มาชําระค่าปรับ กลุ่มกฎหมาย
อาหารและยาจะทํ า หนั ง สือ แจ้ ง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เจ้า ของคดีไ ปร้อ งทุ ก ข์ก ล่ า วโทษต่ อ พนั ก งานสอบสวน
จากนั น้ พนั ก งานสอบสวนจะออกหมายเรีย กผู้ ก ระทํ า
ความผิด มารับ ทราบข้อ กล่ า วหา และดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายต่อไป กระบวนการนี้ม ี 2 แนวทาง (21) ได้แก่ 1.
หากผู้ก ระทํา ความผิดยินยอมที่จ ะเสียค่า ปรับ พนัก งาน
สอบสวนจะส่งผู้กระทําผิดมาเปรียบเทียบปรับที่ อย. ใน
อัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด
2. หากผู้กระทํา
ความผิดไม่ยนิ ยอมเสียค่าปรับ ก็จะเข้าสู่กระบวนการส่ง
ฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาคดี ซึ่งการเปรียบเทียบความผิด
นัน้ จะเป็ นไปตามอํานาจศาล โดยอาจมีการเปรียบเทียบ
ปรับในอัตราตํ่ากว่าอัตราสูงสุดก็ได้ ผูป้ ระกอบการบางราย
จึง ไม่ ม าชํ า ระค่ า ปรับ เพราะหากมาชํ า ระค่ า ปรับ จะถู ก
เปรีย บเทีย บปรับ ในอัต ราสูง สุด ตามที่ก ฎหมายกํ า หนด
ทัง้ นี้ ก ลุ่ ม กฎหมายอาหารและยาจะติด ตามคดี โดยทํ า
หนัง สือ ทวงถามคดีจ ากพนัก งานสอบสวนเป็ น ระยะ แต่
พบว่าส่วนใหญ่การติดตามคดีทําได้ยาก เนื่องจากเจ้าของ
สํานวนนัน้ มีการโยกย้าย เลื่อนตําแหน่ ง คดีดงั กล่าวจะถูก
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โอนกลับไปยังผูก้ ํากับการสถานีตํารวจ เพื่อมอบหมายแก่
เจ้าของสํานวนรายใหม่ทม่ี ารับหน้าที่แทนต่อไป พนักงาน
สอบสวนรายใหม่ก็ต้องเริ่มต้น ศึก ษารายละเอียดทางคดี
ใหม่ ทําให้การดําเนินคดีหยุดชะงักลง
ความถี่ในการกระทําความผิ ด
ดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า คณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโ ภคมีม ติใ ห้ผู้รบั มอบหมายดํา เนิ นการเปรียบเทียบ
ความผิดในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนดในทุกกรณี
และในกรณีทม่ี กี ารกระทําความผิดซํ้าเป็ นครัง้ ที่ 2 และครัง้
ต่อ ๆ ไป ให้ดําเนินคดีทางศาลนัน้ กรณีจะถือว่าเป็ นการ
กระทําความผิดซํ้าเป็ นครัง้ ที่ 2 ได้ จะต้องเป็ นการกระทําที่
มีลกั ษณะเดียวกันทุกประการกับการกระทํา ความผิดใน
ครัง้ แรก เช่น การกระทําผิดในข้อหาเดิมและใช้ขอ้ ความ
เหมือนเดิมในสื่อเดิม การเริม่ นับความผิดซํ้าเป็ นครัง้ ที่ 2
นัน้ จะเริม่ นับหลังจากทีม่ กี ารเปรียบเทียบความผิดครัง้ ก่อน
หน้าเสร็จสิน้ แล้วด้วย
ปจั จุบนั พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้และมีบทบัญญัตเิ รื่องการควบคุมการโฆษณา
แล้ว จึงมีแนวทางปฏิบตั เิ ทียบเคียงกับการนับการกระทํา
ความผิดซํ้าตามพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นทีอ่ ยู่
ในความดูแ ลของ อย. โดยกํา หนดให้ก ารนับว่า เป็ นการ
กระทํ า ความผิด ซํ้ า เป็ น ครัง้ ที่ 2 เมื่อ มีก ารกระทํ า การ
โฆษณาฝ่ า ฝื น ตามข้อ หาเดิม ไม่ ว่ า จะเป็ น ในสื่อ ใดหรือ
กระทําผิดด้วยข้อความโฆษณาใดก็ตาม แต่ทงั ้ นี้จะเริม่ นับ
ความผิด ซํ้ า เป็ น ครัง้ ที่ 2 หลัง จากที่ม ีก ารเปรีย บเทีย บ
ความผิดครัง้ ก่อนหน้าเสร็จสิน้ แล้วเช่นกัน (18)
ในปี งบประมาณ 2554-2558 ผูป้ ระกอบธุรกิจ
เครื่องสําอาง 179 รายที่กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
โฆษณา เป็ นผูท้ ก่ี ระทําความผิดครัง้ แรก จํานวน 175 ราย
(ร้อยละ 97.76) และเป็ นผูก้ ระทําความผิดซํ้า จํานวน 4
ราย (ร้อยละ 2.23) ผูป้ ระกอบกิจการโฆษณาจํานวน 138
ราย (ร้อยละ 80.23) ถูกเปรียบเทียบความผิดเป็ นครัง้ แรก
และอีก 34 ราย (ร้อยละ 19.76) ถูกเปรียบเทียบความผิด
ซํ้า มีผปู้ ระกอบกิจการโฆษณาทีถ่ ูกเปรียบเทียบความผิด
ซํ้าสูงสุดถึง 7 ครัง้ จํานวน 1 ราย
ลัก ษณะความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ เ ครื่ อ งสํา อาง
พ.ศ.2558
เ มื่ อ นํ า ข้ อ ค ว า ม โ ฆ ษ ณ า ที่ พ บ ว่ า ฝ่ า ฝื น
พระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งสํา อาง พ.ศ.
2535 ในช่ ว ง
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ตารางที่ 5. การเทียบเคียงความผิดตามลักษณะความผิดในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
มาตราที่
จํานวนครัง้ ทีฝ่ า่ ฝืนในปีงบประมาณต่าง ๆ (ครัง้ )
ตัวอย่างข้อความทีฝ่ า่ ฝืน
ฝา่ ฝืน
2554
2555 2556 2557 2558 รวม (%)
41(1)
6
6
3
8
10 33 (18.23) -สวยเหมือนสาวเกาหลี ภายใน 7 วัน
41(2)
22
12
6
27
20 87 (48.06) -ยับยัง้ การสร้างเม็ดสีเมลานิน
-กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน
41(3)
7
9
4
15
12 47 (25.97) -รักษาสิวอักเสบทีม่ กี ารติดเชือ้ ผดผื่นคัน
อาการนํ้าเหลืองเสีย
-รักษาอาการข้อเข่าเสือ่ ม
41(4)
1
0
1
1
5
8 (4.42) -อวัยวะเพศแข็งตัวได้เร็วขึน้ อึด ทน นาน
41(5)
0
0
0
0
0
0 (0.00)
41(6)
0
0
0
0
0
0 (0.00)
41(7)
1
0
0
0
5
6 (3.31) -ครีมทีผ่ ลิตโดยเภสัชกร ผูเ้ ชีย่ วชาญ เจ้าหน้าที่
ใน โรงพยาบาลใช้ครีมนี้กนั ทุกคน
-ส่งวิเคราะห์แล้ว อย.รับรองว่าปลอดภัย 100%
ปี งบประมาณ 2554-2558 มาเทียบเคียงกับข้อบัญญัตติ าม
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสําอาง พ.ศ.2558 พบว่ามีการฝา่ ฝืน
ตามมาตรา 41(1)-(4) และ 41(7) ดังแสดงในตารางที่ 5
จากตารางที่ 5 พบว่า โฆษณาเครื่องสําอางทีผ่ ดิ กฎหมาย
เป็ นการฝ่าฝื นกฎหมายมากที่สุดในมาตรา 41(2) (ร้อยละ
48.06) โดยแสดงข้อความทีจ่ ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระสําคัญ เกี่ยวกับเครื่องสําอาง ไม่ว่า จะกระทํา โดยใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอัน
ไม่เป็ นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่กต็ าม รองลงมา
ได้แก่ การฝ่าฝื นมาตรา 41(3) (ร้อยละ 25.97) โดยแสดง
ข้อความที่แ สดงสรรพคุณที่เป็ นการรัก ษาโรคหรือที่ม ิใ ช่
จุดมุง่ หมายเป็ นเครือ่ งสําอาง การฝา่ ฝืนมาตรา 41(1) (ร้อย
ละ 18.23) โดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จหรือเกินความจริง
การฝ่าฝื นมาตรา 41(4) (ร้อยละ 4.42) โดยแสดงข้อความ
ทีท่ าํ ให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบํารุงกาม และการฝา่ ฝืนมาตรา
41(7) (ร้อ ยละ 3.31) โดยแสดงข้อ ความอย่า งอื่น ตามที่
กํ า หนดในกฎกระทรวง (อ้ า งอิง ตามบทเฉพาะกาลใน
มาตรา 94) ส่ ว นข้อ ความที่เ ป็ น การสนั บ สนุ น ให้ม ีก าร
กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนําไปสูค่ วามเสือ่ มเสีย
ในวัฒ นธรรมของชาติแ ละข้อ ความที่จ ะทํา ให้เ กิด ความ
แตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัค คีใ นหมู่ประชาชนนัน้
(มาตรา 41(5) และ (6)) ไม่พบการฝา่ ฝืนแต่อย่างใด

ลักษณะข้อความที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
การตรวจสอบโฆษณาที่ผดิ กฎหมายพบลักษณะ
ข้ อ ความโฆษณาที่ ฝ่ า ฝื นกฎหมาย 4 ประเภทหลั ก
ดังต่อไปนี้
1. ข้อความทีท่ ําให้เข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มผี ลต่อ
โครงสร้างหรือการทํางานของระบบภายในร่างกาย ซึ่งเป็ น
สรรพคุณทางยา จึงทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง เช่น ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวทีม่ สี ารไวท์เทนนิ่งใช้
ข้อความว่า สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทําให้สผี ิวขาวขึ้น
มากกว่าหรือแตกต่างจากสีผวิ เดิมตามธรรมชาติ หรือใช้
ข้อความอื่นทีม่ คี วามหมายในทํานองเดียวกัน ทําลายเซลล์
สร้างเม็ดสี ยับยัง้ กระบวนการสร้างเม็ดสี
2. ข้อความที่มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้ทไ่ี ม่จดั เป็ น
เครื่องสําอาง
เช่น ข้อความที่กล่าวอ้างในการบําบัด
บรรเทา รักษาแผลเป็ น สมานรอยแผลเป็ นทุกชนิด (แผล
นูนคีรอยด์ แผลหลังการผ่าตัด แผลจากอุบตั เิ หตุ แผลจาก
ไฟไหม้ หรือ แผลจากการแกะสิว) เพิม่ จํานวนเซลล์อย่าง
เห็นได้ชดั
3. การโฆษณาเครือ่ งสําอางทีย่ งั ไม่สามารถพิสจู น์
ความจริงตามข้อความโฆษณา เช่น การระบุระยะเวลาที่
ได้ร บั ผลในการใช้ผ ลิตภัณฑ์ การอ้า งถึงการรับรองจาก
สถาบันต่าง ๆ และอ้างถึงลิขสิทธิ ์
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4. ข้อความทีไ่ ม่เหมาะสม หรือเกินจริง หรือเป็ น
เท็จ เช่น การใช้ขอ้ ความโฆษณาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการยืนยัน
ข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสจู น์ ได้แก่ ครัง้ แรก สุดยอด
สมบูรณ์แบบ มหัศจรรย์
ข้อเสนอแนะจากการระดมสมอง
ผลการศึกษาเอกสารและการระดมสมองในกลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญสรุปได้วา่ สือ่ โฆษณาทีห่ น่วยงานซึง่ รับผิดชอบ
ควรเพิม่ ระดับการควบคุมกํากับจากมากไปน้อย ได้แก่ สื่อ
วิทยุ โทรทัศ น์ นิ ต ยสาร สื่อหนังสือ พิม พ์ และแผ่นพับ /
ฉลาก ตามลําดับ เนื่องจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็ นสื่อที่
กระจายโฆษณาไปในวงกว้าง สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
เป็ นการเปิ ดโฆษณาซํ้า ๆ หลายรอบต่อวัน การจัดการสื่อ
เหล่านี้ท่ฝี า่ ฝื นกฎหมายทําได้ยาก พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
รวบรวมพยานหลักฐานหลายกระบวนการ การโฆษณามัก
กระทํา ในช่ ว งสัน้ ๆ เพื่อ ให้เ กิด ความสนใจแล้ว เปลี่ย น
รู ป แบบไป ส่ ว นสื่อ นิ ต ยสารและหนั ง สือ พิม พ์เ ป็ น สื่อ ที่
กระจายได้กว้างเช่นกัน แต่ผบู้ ริโภคเข้าถึงได้ยากกว่าวิทยุ
และโทรทัศน์ โฆษณาในนิตยสารและหนังสือพิมพ์คงอยู่
นาน การจัดการเมื่อฝ่าฝื นกฎหมายทําได้ไม่ยาก แต่การ
แก้ไขโฆษณาที่ฝ่าฝื นกฎหมายและเผยแพร่ไปแล้วนัน้ ทํา
ได้ยากเพราะการว่าจ้างโฆษณาทางสื่อนิตยสารนัน้ มักมี
ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนทําการตีพมิ พ์นาน และมีสญ
ั ญาว่าจ้าง
ลงโฆษณาต่อเนื่องหลายฉบับติดต่อกัน จึงมีความซับซ้อน
ในการแก้ไขโฆษณาให้ถูกต้อง ส่วนสื่อแผ่นพับ/ฉลาก เป็ น
การโฆษณาที่กระจายไปเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภค สามารถ
จัด การได้ ง่ า ยกว่ า สื่อ ประเภทอื่น ๆ เนื่ อ งจากมัก ระบุ
บริษัท ผู้ ผ ลิต ทํ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้ ทํ า การ
โฆษณาได้งา่ ยกว่า
นอกจากนัน้ เครื่องสําอางที่โฆษณาทําให้เข้าใจ
ได้ว่า ผลิต ภัณ ฑ์ม ีผ ลต่ อ โครงสร้า งหรือ การทํา งานของ
ระบบภายในร่างกาย ซึ่งเป็ นสรรพคุณทางยา ได้แก่ ครีม
หน้ า ขาว หน้ า เด้ง ครีม แก้ฝ้ า กระ จุ ด ด่ า งดํ า มีโ อกาส
ลักลอบใส่สารห้ามใช้ เช่น ส่วนประกอบของสารปรอทที่
อาจทํ า ให้ ท างเดิน ป สั สาวะอัก เสบและไตอัก เสบ หรือ
ผลิตภัณฑ์ทอ่ี า้ งสรรพคุณปลูกผม ลดการหลุดร่วงของเส้น
ผม อาจมีสว่ นผสมของตัวยา minoxidil หรือ finasteride ที่
อาจเกิดอันตรายต่อผู้ท่ีใช้ได้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มกี าร
โฆษณาสู ง ที่ สุ ด และอาจมี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย ของ
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ผู้บริโภค ผู้วจิ ยั จึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาทัง้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาวเพื่อแก้ไขปญั หาการโฆษณาเครื่องสําอาง
ทีผ่ ดิ กฎหมายดังต่อไปนี้
แนวทางการพัฒนาระยะสัน้
1. จํานวนบุคลากรทีค่ วบคุมกํากับการโฆษณามี
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน อีกทัง้ การร้องทุกข์กล่าวโทษซึง่
มี ข้ อ กฎหมายซับ ซ้ อ น เป็ นภาระของเภสัช กรที่ เ ป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึง่ มีความรูด้ า้ นกฎหมายเพียงเบือ้ งต้น
เท่านัน้ จึงควรกําหนดให้การร้องทุกข์กล่าวโทษต้องมีผทู้ ม่ี ี
ความชํานาญในข้อกฎหมายร่วมด้วย เช่น นิตกิ ร โดยจัด
จ้างนิติกรประจํา หน่ วยงานระดับกองที่ทําหน้ าที่ควบคุม
กํา กับผลิตภัณฑ์สุข ภาพ เพื่อให้เป็ น ผู้ป ระมวลหลัก ฐาน
ทางคดีและร่วมร้องทุกข์กล่าวโทษ และกําหนดให้การร้อง
ทุกข์กล่าวโทษทีเ่ ดิมให้ดาํ เนินการทีท่ อ้ งทีเ่ กิดเหตุ เป็ นการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษทุกคดีสามารถดําเนินการที่กองบังคับ
การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโ ภค ซึ่ง มีท่ีตงั ้ อยู่ท่ีศูนย์ราชการถนนแจ้ง วัฒ นะ ซึ่ง
สะดวกในการเดิน ทาง และพนั ก งานสอบสวนมีค วาม
เชี่ย วชาญในการทํ า คดีคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคโดยตรง การ
ปรับ เปลี่ย นเช่ น นี้ จ ะทํา ให้ส ามารถลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการลงได้มาก
2. อย. ควรปรับปรุงขัน้ ตอนการดําเนินการกับ
การโฆษณาเครื่ อ งสํ า อางที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย ป จั จุ บ ัน
หน่ วยงานยังถือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 จะมีผล
บังคับใช้แล้วก็ตาม เพราะต้องรอจนกว่าจะกําหนดระเบียบ
ในเรื่องขัน้ ตอนใหม่ให้เสร็จสิน้ ในปจั จุบนั องค์ประกอบของ
คณะทํางานตรวจสอบการโฆษณาเครื่องสําอาง (8 คน)
และคณะกรรมการกลันกรองโฆษณาเครื
่
่องสําอางที่ฝ่าฝื น
กฎหมาย (13 คน) มีกรรมการซํ้าซ้อนกัน จากการที่
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกอบกับได้มมี ติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.
2554 ในเรื่องนี้ จึงเป็ นโอกาสดีท่ี อย. จะปรับเปลี่ยน
ขัน้ ตอนการดํา เนิ นงานให้กระชับและรวดเร็วขึ้นได้ โดย
ยกเลิก คณะทํ า งานตรวจสอบฯ ทัง้ นี้ ก ารโฆษณาที่ผิด
กฎหมายชัด เจนโดยไม่ต้อ งมีก ารพิสูจ น์ ใ ด ๆ หรือ การ
พิสู จ น์ นั ้น ไม่ ทํ า ให้ ส าระสํ า คัญ ของการโฆษณาฝ่ า ฝื น
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กฎหมายเปลี่ ย นแปลงไป ควรให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เจ้ า ของคดีพิจ ารณาสัง่ คดีไ ด้โ ดยไม่ ต้ อ งนํ า เรื่อ งเสนอ
คณะกรรมการกลันกรอง
่
ฯ พิจารณาอีก ส่วนในกรณีท่ี
โฆษณามีล กั ษณะคลุม เครือ จํา เป็ น ต้อ งมีก ารพิสูจ น์ ห รือ
หากผลการพิสู จ น์ นั น้ ทํ า ให้ ส าระสํ า คัญ ของการฝ่ า ฝื น
กฎหมายเปลี่ย นแปลงไปได้ ควรให้พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่
สืบสวนประมวลหลักฐานแล้วแจ้งข้อกล่า วหาต่อผู้ฝ่าฝื น
กฎหมาย จากนัน้ ให้โ อกาสผู้ก ระทํา ความผิดส่งเอกสาร
หรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิม่ เติม (หน้ าที่พสิ ูจน์ ทราบและแก้
ต่างทางคดีเป็ นหน้ าที่ของผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ )แล้ว
นําเสนอคณะกรรมการกลันกรอง
่
ฯ เพื่อพิจารณาและมีมติ
ทางคดีต่ อ ไป การปรับ เช่ น นี้ เ ป็ น การลดขัน้ ตอนการ
ดํา เนิ น การ ลดเอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง และสามารถจัด การ
ปญั หาการโฆษณาได้ทนั ท่วงที อันจะส่งผลดีต่อผูบ้ ริโภค
3. อย. ควรกําหนดรูปแบบการขยายผลการ
ดําเนินการทางกฎหมายกับผูผ้ ลิตเครื่องสําอางหรือเจ้าของ
ผลิต ภัณ ฑ์ หากพบหลัก ฐานเชื่ อ มโยงได้ ว่ า ผู้ ทํ า การ
โฆษณาได้รบั ข้อมูลจากผู้ผ ลิตเครื่อ งสํา อางหรือเจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์ซ่งึ จะมีหรือไม่มสี ่วนรูเ้ ห็นเกี่ยวกับการโฆษณา
นัน้ ก็ตาม เนื่องจากพบว่า ผูผ้ ลิตเครื่องสําอางหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นัน้ ได้รบั ประโยชน์ กบั การโฆษณาร่วมด้วย จึง
ถือ ได้ว่า เป็ น ตัว การหรือ ผู้ส นับ สนุ น ให้ม ีก ารกระทํา การ
โฆษณาเครือ่ งสําอางทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย
4. กรณีพบการโฆษณาเครื่องสําอางที่เข้าข่าย
เป็ นการโฆษณาที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็ นยาอย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางรายการหนึ่งที่
ลัก ลอบนํ า เข้า มาจากประเทศมาเลเซียโดยมีก ารจดแจ้ง
ก่อนนํ าเข้า แต่มกี ารโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณว่าเป็ นครีม
มหัศ จรรย์ใ ช้ท าตรงจุ ด ชีพ จรเพื่อ รัก ษาโรคต่ า ง ๆ เช่ น
ไซนั ส อัก เสบ ไทรอยด์ เบาหวาน ความดัน โลหิ ต สู ง
กระบวนการโฆษณาใช้ส่อื แผ่นพับโฆษณาผ่านระบบขาย
ตรง อาศัยการจัดประชุมสมาชิกตามศูนย์กระจายสินค้าใน
จังหวัดต่าง ๆ โดยให้สมาชิกจ่ายค่าอบรมและมีการแจก
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวพร้อมบรรยายรูปแบบการตลาด รวมทัง้
การอบรมวิธกี ารโฆษณาขายสินค้า และมีการนํ าบุคคลที่
เป็ นผูป้ ่วยมาอ้างอิง การกระทําดังกล่าวเป็ นการโฆษณาที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคในวงกว้างและอาจทํา
ให้ผูบ้ ริโภคเสียโอกาสจากการรักษาที่เหมาะสม จึงควรใช้
มาตรการการเพิกถอนใบรับแจ้งฯ ซึง่ ผูร้ บั จดแจ้งโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสําอางสามารถใช้อํานาจ
ตามมาตรา 37(1) ประกอบมาตรา 14 วรรคสาม และ
มาตรา 6(8) แห่งพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
ดํ า เนิ น การเพิก ถอนใบรับ จดแจ้ง เพื่อ เป็ น การคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภคต่อไป และให้ดาํ เนินคดีกบั ผูป้ ระกอบการในข้อหา
แจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ เจ้ า พนั ก งาน ซึ่ ง เป็ น โทษทางอาญา
เพิม่ เติมด้วย
5. การกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนในเรื่อง
ของการใช้อํานาจออกคําสังตามมาตรา
่
43 และ มาตรา 44
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งสํ า อาง พ.ศ. 2558 ของ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเครื่ อ งสํ า อางนั ้ น อาจเสนอให้
คณะกรรมการฯ ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลัก การไว้ เ ป็ น
แนวทาง เพื่อให้เลขาธิการสามารถใช้อํานาจออกคําสังได้
่
รวดเร็วยิง่ ขึ้น เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
ความเห็นชอบในการออกคําสังทุ
่ กครัง้ จะใช้เวลาในการ
เตรีย มการประชุ ม มาก เนื่ อ งจากมีร ะเบีย บขัน้ ตอนทาง
ราชการหลายขัน้ ตอน ทําให้ไม่สามารถจัดการกับปญั หาได้
ทันต่อเหตุการณ์
6.
อย. ควรปรับ ปรุ ง คู่ ม ือ การโฆษณา
เครื่อ งสํา อาง เพื่อ ให้ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ใช้เ ป็ น คู่ม ือ ในการ
จัด ทํ า โฆษณาให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยเพิ่ ม เติ ม
ข้อ ความที่ม ีก ารพิจ ารณาแล้ว ว่ า มีก ารฝ่ า ฝื น กฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ป จั จุ บนั เพิ่ม เติม โดยมี
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ข้อความที่เป็ นเท็จหรือเกินความจริง
ข้อ ความที่จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจผิด ในสาระสํ า คัญ
เกี่ยวกับเครื่องสําอาง ข้อความที่แสดงสรรพคุณทีเ่ ป็ นการ
รักษาโรคหรือทีม่ ใิ ช่จุดมุง่ หมายเป็ นเครือ่ งสําอาง ข้อความ
ที่ทําให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบํารุงกาม ข้อความที่เป็ นการ
สนับสนุ นโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มกี ารกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรมหรือนํ าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของ
ชาติ และข้อความทีจ่ ะทําให้เกิดความแตกแยกหรือเสือ่ ม
เสียความสามัคคีในหมูป่ ระชาชน
7. อย. ควรประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและแนว
ทางการโฆษณาทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายดังนี้
7.1 ประชาสัมพันธ์บทกําหนดโทษของการ
โฆษณาทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายให้มากขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
รั บ ทราบและปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายต่ อ ไป
นอกจากนี้ ค วรประชาสัม พัน ธ์ เ ว็บ ไซต์ ข อง อย. สํา นั ก
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ควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอนั ตรายที่ม ีข้อมูลดังกล่า ว
และประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าสามารถติดต่อทีง่ านโฆษณา
กลุ่ ม กํ า กับ ดู แ ลเครื่อ งสํ า อางหลัง ออกสู่ ต ลาด สํา นั ก
ควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอนั ตราย อาคาร 4 ชัน้ 4
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอรายละเอียด
ทีเ่ กีย่ วข้อง
7.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ผูบ้ ริโภค ทัง้ ใน
ด้านความรูเ้ กีย่ วกับเครื่องสําอาง และข้อชีแ้ จงเกีย่ วกับการ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องขออนุ ญาตโฆษณาเครื่องสําอาง
ก่ อ นทํา การโฆษณานั น้ ผู้บ ริโ ภคจะได้ร ะมัด ระวัง และมี
วิจารณญาณก่อนเชื่อคําโฆษณานัน้ ๆ
7.3 ประชาสัม พัน ธ์ก ารยื่น ขอความเห็น ในการ
โฆษณาเครื่องสําอางเนื่องจากผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนใหญ่ไม่
ทราบว่าการโฆษณาเครื่องสําอางสามารถใช้ขอ้ ความหรือ
บรรยายสรรพคุณอย่างไรได้บ้าง พนักงานเจ้าหน้ าที่พบ
ปญั หาว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ทําโฆษณาเอง มักค้นคว้าหา
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางทีม่ กี ารโฆษณาอยูแ่ ล้วใน
สือ่ ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร อินเทอร์เน็ต วิทยุโทรทัศน์ เคเบิล้
ทีวี เป็ น ต้น โดยนํ าข้อความที่พบมาประยุก ต์ ดัดแปลง
หรือเป็ นแนวทางในการทําชิ้นงานโฆษณาของตนเอง แต่
ผูจ้ ดั ทําโฆษณาจะไม่ทราบเลยว่า ชิน้ งานโฆษณาทีป่ รากฏ
ในสื่อ นัน้ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายหรือ ไม่ แต่ ถ้า ผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิจ ไม่ม นใจหรื
ั่
อ สงสัย ว่ า ข้อ ความโฆษณาของตนเอง
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรือ ไม่ สามารถยื่น ขอความเห็น
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบ
คณะกรรมการเครือ่ งสําอางในเรือ่ งนี้ เมื่อเจ้าหน้าทีข่ อง อย.
พิจ ารณาแล้ว จะมีห นัง สือ แจ้ง ให้ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ทราบ
ภายใน 60 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการ
โฆษณาได้รบั คําขอ ถ้าไม่แจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา 46
วรรคหนึ่ ง ที่ผ่า นมามีผู้ย่ืน คํา ขอน้ อ ยมาก เมื่อ เทีย บกับ
จํ า นวนชิ้ น งานที่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มาขอคํ า แนะนํ า การ
โฆษณาเครือ่ งสําอาง
เมื่อ เจ้า หน้ า ที่ไ ด้อ ธิบ ายกฎระเบีย บ รวมทัง้
หลักเกณฑ์แนวทางการโฆษณาแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโฆษณา
และช่ ว ยปรับ ข้อ ความโฆษณาให้ส อดคล้อ งกับ ประเภท
ผลิตภัณฑ์และกฎหมาย พบว่า จํานวนชิ้นงานที่เข้ามาขอ
คําปรึกษามีเพิม่ มากขึน้ แต่จํานวนผูท้ ม่ี ายื่นขอความเห็น
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอางที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
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นัน้ กลับพบว่ามีจาํ นวนลดลง อาจเป็ นเพราะระยะเวลาทีใ่ ช้
ในการพิจารณานาน ไม่ทนั ต่อการโฆษณาในปจั จุบนั ที่ม ี
การแข่ง ขัน สูง ประกอบกับ ข้อ ความโฆษณาที่ผ่ า นการ
พิจารณาอาจถูกตัดข้อความส่วนที่ผู้ประกอบการต้องการ
สื่อให้ผู้บริโภคตีความจนเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เครือ่ งสําอาง
8. ป จั จุ บ ัน อย. เผยแพร่ ข้อ มู ล การดํ า เนิ น คดี
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป รั บ ร า ย เ ดื อ น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.fda.moph.go.th โดยระบุ ชื่อผู้ประกอบการ ที่ตงั ้
กฎหมายที่ ฝ่ า ฝื น มาตรา ข้ อ หาความผิ ด และวัน ที่
เปรียบเทียบปรับ การเผยแพร่ขอ้ มูลลักษณะนี้ได้ประโยชน์
น้ อ ย อย. ควรปรับ ให้ ม ีก ารระบุ ช่ือ ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละการ
โฆษณาที่ฝ่ า ฝื น ซึ่ ง จะได้ ป ระโยชน์ ท ัง้ การป้ องปราม
ผูป้ ระกอบการรายอื่นและผูบ้ ริโภคได้ทราบข้อเท็จจริง อัน
จะทําให้ผปู้ ระกอบการระมัดระวังมากขึน้
9. อย. ควรจัดอบรมเจ้าหน้ าที่ของสํานักงาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด ผ่ า นระบบวีดิ โ อทางไกลในเรื่ อ ง
วิธีดํา เนิ น การเมื่อ พบการโฆษณาเครื่อ งสํา อางที่ฝ่า ฝื น
กฎหมาย ทัง้ เรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน การบันทึก
เทป การถอดเทป รวมถึง การตรวจสถานที่ การบัน ทึก
คําให้การต่าง ๆ จนสามารถดําเนินคดีกบั ผู้กระทําฝ่าฝื น
ั หาของ
กฎหมายได้ การขาดทัก ษะเหล่ า นี้ ม ัก เป็ น ป ญ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นระดับ ภู ม ิภ าค จนนํ า ไปสู่ ก ารไม่ ส ามารถ
ดําเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าประชุมได้จาํ นวนมากและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง อย. จึงควรจัดอบรมผ่านระบบวีดโิ อทางไกล
งานวิจยั นี้ยงั เสนอให้ อย. จัดทําฐานข้อมูลการโฆษณาทีฝ่ า่
ฝื นกฎหมาย โดยอาศัยความร่วมมือจากศูนย์สารสนเทศ
ของ อย. เพื่อเปิ ดเผยให้เจ้าหน้ าที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดใช้เป็ นข้อมูล โดยฐานข้อมูลดังกล่าวต้องมีการจัด
หมวดหมู่ แ ละมีก ารปรับ ปรุ ง ตลอดเวลา เพื่อ ให้ท ัน ต่ อ
สถานการณ์ปจั จุบนั
10. อย. ควรจัดอบรมหรือให้มชี ่องทางให้ความรู้
แก่ เ จ้ า ของสื่อ โฆษณา บรรณาธิ ก าร หรื อ ผู้ พิจ ารณา
ข้อความโฆษณาก่อนตีพิม พ์ โดยอาจเป็ นการอบรมเชิง
ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่อ ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โฆษณาทราบแนว
ทางการโฆษณาเครื่องสําอางทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายและได้
ฝึกปฏิบตั จิ นเกิดความชํานาญในการคัดกรองเบือ้ งต้น

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016

11. อย. ควร จัดอบรมหรือให้มชี ่องทางให้ความรู้
แก่ ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ เครื่อ งสํา อางเกี่ย วกับ แนวทางการ
โฆษณาเค รื่ อ งสํ า อาง เ นื่ องจากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เครือ่ งสําอางเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับผูป้ ระกอบธุรกิจโฆษณาเพื่อ
ใช้ใ นการโฆษณาที่ไ ม่ ถู ก ต้อ งหลายด้า น เช่ น การอ้า ง
สรรพคุณของวัตถุดบิ หรือเครื่องสําอางในทางยา การให้
ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจเครื่องสําอางในเรื่องโฆษณาหรือ
การแสดงสรรพคุ ณ ของเครื่ อ งสํ า อางให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎ ห มา ยนั ้ น จ ะ เป็ นก ารช่ ว ย ให้ ผู้ ป ระ กอ บธุ รกิ จ
เครื่องสําอางสามารถให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ส่อื ต่าง ๆ เพื่อ
การโฆษณา
12. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนผูบ้ ริโภคในการร่วมจัดทํา
ร่างแนวทางการแสดงสรรพคุณของเครื่องสําอาง เพื่อให้
เกิดความยอมรับจากทุกภาคส่วน อาจช่วยลดปญั หาการ
ต่ อ ต้ า นจากภาคเอกชนที่ อ าจเกิด ขึ้น จากการกํ า หนด
แนวทางจากภาครัฐเพียงฝา่ ยเดียว นอกจากนี้ยงั ควรมีการ
จัดตัง้ องค์กรอิสระขึน้ มาเพื่อควบคุมกระบวนการโฆษณา
ซึ่งกันและกัน เองโดยภาคีดงั กล่าว เพื่อเป็ นการลดภาระ
ของภาครั ฐ ในการดํ า เนิ น การภายใต้ ข้ อ จํ า กั ด ด้ า น
อัตรากําลังต่อไป
13. อย. ควรจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ ง
ของทัง้ ประเภทผลิตภัณฑ์ สื่อ ผู้ประกอบการ เพื่อให้
สามารถจัดการปญั หาตามระดับความเสีย่ งของปญั หาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด
แนวทางการพัฒนาระยะยาว
1. อย. ควรจั ด ทํ า กฎหมายระดั บ รองตาม
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
ให้มคี วาม
ละเอียดและชัดเจน ทัง้ นี้ถงึ แม้ว่าจะมีการบัญญัตไิ ว้ใน
มาตรา 41(3) แห่งพระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
ว่ า การโฆษณาเครื่อ งสํา อางต้อ งไม่ ใ ช้ข้อ ความที่แ สดง
สรรพคุณที่เป็ น การรัก ษาโรคหรือที่มใิ ช่จุดมุ่งหมายเป็ น
เครือ่ งสําอางแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าว
อยู่ในช่วงเริม่ บังคับใช้ แนวทางการจัดการจึงยังไม่มคี วาม
ชัดเจน ทําให้พบข้อขัดข้องในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบังคับ
ใช้บทบัญญัตดิ งั กล่าว
2. อย. ควรขอความร่วมมือจากสภาวิชาชีพทาง
สาธารณสุข เช่น แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัช

กรรม เป็ นต้น เพื่อประสานความร่วมมือในการดําเนินการ
ทางจริยธรรมวิช าชีพกับบุค ลากรทางการแพทย์ท่ีเป็ นผู้
แนะนํ าสินค้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางอย่างไม่
ถูกต้อง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวนัน้ สามารถทําให้ผบู้ ริโภค
เชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางนัน้ มากขึน้
3. อย. ควรพัฒนาความร่วมมือระหว่า งภาครัฐ
เพื่อ ประสานการบังคับ ใช้ก ฎหมายให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ
และอุ ด ช่อ งโหว่ข องกฎหมาย ตลอดจนส่ง ต่ อ ข้อ มูล และ
ขยายผลการดํา เนิ นการกับ ผู้ก ระทํา การฝ่า ฝื นกฎหมาย
อย่างจริงจัง ดังนี้
3.1 การโฆษณาเครื่องสําอางที่เข้าข่ายเป็ นการ
ประกอบธุร กิจ ขายตรงและตลาดแบบตรง ควรมีก ารส่ง
ข้ อ มู ล ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและการ
ขออนุ ญ าตการโฆษณาตลาดแบบตรง หากไม่ ไ ด้ ร ับ
อนุ ญาตจะต้ อ งดํ า เนิ น การตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ที่
เกีย่ วข้องต่อไป
3.2 ควรร่วมมือกับ กสทช. ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่
รับ ผิ ด ชอบหลัก ในการควบคุ ม สื่อ ต่ า ง ๆ และมีร ะบบ
Intensive watch เป็ นเครื่องมือทีท่ นั สมัยในการตรวจสอบ
โฆษณาได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและใช้ ร ะยะเวลาน้ อ ย
ตลอดจนมีความแม่นยําสูง สามารถใช้กํากับดูแลโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างเข้มข้น
ขึน้
3.3 อาจ พั ฒ นาแนวทางเพื่ อ ใช้ ม าตรการ
ตรวจสอบภาษี โดยส่ ง ข้อ มูล การโฆษณาให้ ส รรพากร
ตรวจสอบผลการดําเนินธุรกิจและจัดเก็บภาษีอย่างเข้มงวด
3.4 ควรร่วมมือ กับหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่ น
บริษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ม ีข้ อ มู ล การ
กระจายสิน ค้ า รวมทัง้ ข้อ มู ล ที่จ ะสามารถนํ า สืบ ไปถึ ง
ผูก้ ระทําความผิดได้
4. อย. ควรพัฒ นารู ป แบบการตรวจสอบสื่อ
โฆษณาด้วยผูบ้ ริโภค โดยมีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การหา
แนวทางจัด จ้ า งผู้ บ ริโ ภคเพื่อ ตรวจสอบโฆษณา และ
รวบรวมหลั ก ฐานเพื่ อ จั ด การกั บ สื่ อ ที่ โ ฆษณาฝ่ า ฝื น
กฎหมาย หรือ การกํา หนดสิน บนนํ า จับ เพิ่ม ขึ้น เพื่อ เป็ น
แรงจูง ใจในการร่ว มตรวจสอบ แต่ ท งั ้ นี้ ผู้ต รวจสอบต้อ ง
รวบรวมหลั ก ฐานให้ ค รบถ้ ว นทั ง้ กระบวนการตั ง้ แต่
บันทึกภาพ เสียง และจัดทําเอกสาร ถอดเทปจนสามารถ
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นํ า มาดํ า เนิ น คดีก ับ ผู้ ก ระทํ า ผิด ได้ เ ลย เนื่ อ งจากหาก
รวบรวมเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นเท่านัน้ ก็ไม่สามารถแก้ปญั หา
กําลังคนภาครัฐทีม่ ไี ม่เพียงพอในการจัดการเช่นเดิม

สรุปผล
ผลจากการศึ ก ษาในเรื่ อ งความชุ ก ของการ
โฆษณาเครื่องสํา อางที่ฝ่า ฝื นกฎหมายที่พบจากการเฝ้า
ระวังของ อย. ผลการดําเนินคดี ตลอดจนลักษณะข้อความ
โฆษณาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย สามารถนํ าไปจัดทําคู่มอื แนว
ท า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า โ ฆ ษ ณ า เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ต า ม
พระราชบัญญัตเิ ครื่องสําอาง พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ใน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณาต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ

การวิจยั ครัง้ นี้สาํ เร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จาก
บุคคลและหน่ วยงานต่อไปนี้ แผนงานพัฒนาวิชาการและ
กลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ที่สนับสนุ น
งบประมาณในการวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ นายแพทย์ บุ ญ ชั ย
สมบูร ณ์ สุข เลขาธิก ารคณะกรรมการอาหารและยา
เ ภ สั ช ก ร ป ร ะ พ น ธ์ อ า ง ต ร ะ กู ล ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการอาหารและยา ดร. เภสัชกรหญิงสุมาลี
พรกิจประสาน ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอาง
และวัตถุอนั ตราย ทีใ่ ห้การส่งเสริมโอกาสและสนับสนุ นการ
ทําวิจยั ครัง้ นี้
เภสัชกรหญิงพรพรรณ สุนทรธรรม
อาจารย์ทป่ี รึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสงวน
ลือเกียรติบณ
ั ฑิต
ดร.อัศนี วันชัย ทีใ่ ห้คําแนะนํ า
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เภสัชกรหญิงนํ้าหนึ่ง
ศรีประเสริฐยิง่ และเภสัชกรหญิงกาญจนา ลิ้มถาวรกิจ
และเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มกํากับดูแลเครื่องสําอางหลังออกสูต่ ลาด
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอนั ตรายทุกท่าน ที่ให้
ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูล และความร่วมมือในการวิจยั อย่างดี
ยิง่
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Surveillances and Handlings of Advertisings Violating the Cosmetics Act by
Food and Drug Administration during the Fiscal Year of 2011-2015
Chatchai Panichsupphaporn
Cosmetics and Hazardous Substances Control Bureau, Food and Drug Administration

Abstract
Objective: To study the prevalence of advertisings violating the Cosmetics Act identified in the
surveillances of Food and Drug administration (FDA) during the fiscal year of 2011 to 2015, to examine the results
on relevant litigations, and characteristics of advertising messages breaching the Law. Methods: This study was a
documentary research. The first step involved data collection from related documents on cosmetics advertising from
the Cosmetics and Hazardous Substances Control Bureau in FDA during 5 studied fiscal years, especially those on
FDA’s surveillances of advertisings and litigation of the cases on cosmetic advertisings to be fined by the order of
FDA’s Secretary General. The second phase involved brain-storming among experts to examine accuracy of
information and analyze the data to reach the conclusions on illegal advertisings of cosmetics in various dimensions.
The researcher employed content analysis to summarize the characteristics of advertising messages violating the
Law. Results: FDA’s examination of 63,266 cosmetics advertisings during 5 studied fiscal years showed 0.54% of
unlawful advertisings. Law breaking advertisings on radio, television, and Internet were accounted for 3.81%, 1.27%,
and 0.91% of total number of examined advertisings in corresponding media, respectively. One hundred eighty one
litigations involved 179 cosmetics businessmen and 172 advertising businessmen. Around 57.46%, 22.81%, and
10.09% of the litigated advertisements were those appeared on magazines, internet, and television, respectively.
Among 351 offenders to be fined during 5 studied fiscal years, 53.57% did not pay the fine and had to be
prosecuted. When categorized the offences according to the Cosmetics Act 2015 A.D., 46.06% of messages
violated the section 41(2) on showing the messages that might lead to misunderstandings of essential details of
cosmetics. Law violating messages could be categorized into 4 groups, including 1) messages that might lead to the
understandings that the product affects structures or functions of body systems which is considered by law as the
effects of drugs; 2) messages showing the purposes of the product use inconsistent to legal definition of cosmetic; 3)
claims in advertisings that cannot prove their credibility; and 4) inappropriate, over-claimed or falsified messages.
Conclusions: The results from the study can be applied to the development of a handbook on the guideline for
evaluation of cosmetics advertisement according to the Cosmetics Act 2015 A.D.
Keywords: illegal advertisings, cosmetics, consumer protection, pharmacy laws

205

