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ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย วิธีการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย เจ้าของสถานีวิทยุท้องถิ่น 8 รายและนักจัดรายการ 10 รายจาก 10 สถานใีนจังหวัดแห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ โดยเป็นสถานีที่มีใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 4 สถานีส่วนอีก 6 สถานีเป็นสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต การเก็บข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกถึงกระบวนการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดการโฆษณ าที่ผิดกฎหมาย 
ผลการวิจัย: กระบวนการเผยแพร่โฆษณามี 3 ขั้นตอน คือ 1. การติดต่อสถานีและนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จากผู้แทน
ผลิตภัณฑ์  2. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในวิทยุท้องถิ่นหลังการว่าจ้าง และ 3) การตรวจสอบการออกอากาศโดยผู้ว่าจ้าง เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพควบคุมการโฆษณาของสถานีโดยว่าจ้างชาวบ้านและตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้คอยดักฟัง เงื่อนไข 
7 ประการส่งผลให้มีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย คือ 1. ความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2. การมีวิธีการ
รับมือกับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 3. ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นเชื่อว่าประชาชนไม่รู้เท่าทันส่ือและไม่กล้าร้องเรียน 4. การ
ต้องการก าไรและการอยู่รอดทางธุรกิจ 5. ผลดีในเรื่องการยอมรับนับถือจากผู้อื่น 6. การขาดความรู้-ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาอย่างถูกกฎหมาย และ 7. ความเชื่อว่าการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย สรุป:  หน่วยงานภาครัฐ
สามารถใช้เงื่อนไขที่พบในการศึกษานี้เพื่อก าหนดมาตรการในการจัดการกับปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ของวิทยุท้องถิ่น  
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บทน า 
มูลค่าการบริโภคยาของคนไทยบ่งชีถ้ึงปัญหาการ

บริโภคที่ไม่เหมาะสมและเกินความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มยาปฏิชีวนะ สาเหตุหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเกิด
จากอิทธิพลของการโฆษณา (1) วิทยุเป็นส่ือโฆษณาที่
ส าคัญ คนไทยกว่า 18.7 ล้านคนรับฟังวิทยุ ชาวไทยอายุ
มากกว่า 10 ปีขึ้นไปฟังวิทยุวันละ 1.7 ชั่วโมงโดยเฉล่ีย (2) 
งบโฆษณาทางวิทยุของธุรกิจต่าง ๆ มีมูลค่ารวมสูงถึง 
6,114 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 และมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี (3)  

ในปี พ.ศ. 2547 สถานีวิทยุในประเทศไทยขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วจาก 500 กว่าสถานีเป็นกว่า 2,000 สถานี
ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้
สถานีวิทยุชุมชนสามารถโฆษณาได้ไม่เกิน 6 นาทีต่อ
ชั่วโมง แต่การขยายตัวดังกล่าวเกิดอย่างไร้ระเบียบ (4) ใน
ปี พ.ศ. 2556 มีสถานีวิทยุ 7,000-8,000 แห่งในประเทศ 
(5) ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอ านาจในการ
ปกครองประเทศ (6) และก าหนดเงื่อนไขว่า สถานีวิทยุ
ต้องได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการและใช้
เคร่ืองส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทาง
เทคนิคตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
(7) ดังนั้น  สถานีวิทยุที่ ไม่ ได้ รับอนุญาตฯ ต้องหยุด
ออกอากาศเป็นการถาวร เว็บไซต์ของ กสทช. ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ระบุว่า  ผู้รับใบอนุญาตฯ ที่สามารถ
ออกอากาศได้แบ่งเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
3,295 สถานี กิจการบริการสาธารณะ 700 สถานี และ
กิจการบริการชุมชน 219 สถานี (8)           

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่พบในวิทยุตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  คือ การเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างผิดกฎหมาย ในยุคก่อนการขยายตัวของจ านวน
สถานีวิทยุ (ก่อน พ.ศ. 2547) มีการส ารวจส ามะโนโฆษณา
ยาและอาหารในวิทยุกระเสียงทั่วประเทศปี พ.ศ. 2536 
จ านวน 351 วันสถานี พบการโฆษณา “ยา” และ “อาหาร” 
ฝ่าฝืนกฎหมายสูงถึงประมาณร้อยละ 90 และ 89 ของ
จ านวนชิ้นโฆษณา ตามล าดับ (9) การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 
2547-2556 (ยุคก่อน คสช.) จากทุกภูมิภาคของไทย (10-
14) พบการโฆษณายา อาหาร เครื่องส าอาง และ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (เช่น เครื่องมือแพทย์) ที่ละเมิดกฎหมาย
ร้อยละ 50-64, 46-84, 30-56 และ 68 ของจ านวนชิ้น
โฆษณา ตามล าดับ (10-13)  

ในยุค คสช. มีการจัดระเบียบวิทยุดังที่กล่าว
มาแล้ว แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า การโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างผิดกฎหมายกลับไม่ลดลงเลย การวิจัย 4 
เรื่องที่ลพบุรี สระบุรี และล าปาง (15-18) หลังการเข้ามา
บริหารประเทศของ คสช. พบการโฆษณาที่ผิดกฎหมายยา 
อาหาร เครื่องส าอาง และเครื่องมือแพทย์ร้อยละ 63-100, 
84-96, 42-100, และ 100.0 ของจ านวนชิ้นโฆษณา ตาม
ลาดับ (15, 17-18 ) โครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยความร่วมมือ
ระหว่าง กสทช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภค 
10 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ส ารวจการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา 
อาหาร และเครื่องส าอางทางส่ือวิทยุ ระหว่างเดือน
มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2557 พบสถานีวิทยุที่โฆษณา
อย่างผิดกฎหมาย 29 คล่ืน จากทั้งหมด 33 คล่ืนที่ติดตาม 
คิดเป็นร้อยละ 88 (19)  

การศึกษาถึงกลไกการควบคุมการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในประเทศไทย พบว่า ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีกฎหมายซึ่งรัดกุมและ
ครอบคลุมดี กลไกการพิจารณาโฆษณาก่อนออกการ
อากาศท าได้ ดี  แต่ กลไกการตรวจสอบ โฆษณ าที่
ออกอากาศของ อย. ยังไม่เข้มแข็งเพราะขาดก าลังคน การ
ตรวจสอบมักท าเมื่อมีการร้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ร้องเรียนจากองค์กรเอกชนและคู่แข่งทางการค้า การ
ร้องเรียนจากประชาชนมีน้อยมาก (10) งานวิจัยเดียวกันนี้
ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและพบว่า การ
ตรวจสอบโฆษณาที่ออกอากาศทางวิทยุถือว่าเป็นงานรอง
ที่ส าคัญไม่มากเท่างานอื่น จึงมักด าเนินการแบบตั้งรับ คือ 
เป็ นการรับ เรื่องร้องเรียนจากผู้ บ ริ โภคหรือองค์กร
ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยังไม่แน่ใจว่า
โฆษณาที่ออกอากาศนั้นได้รับอนุญาตจาก อย. หรือไม่ 
หรือมีการดัดแปลงหลังจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หาก
ส่งไปยัง อย. เพื่อตรวจสอบต้องใช้เวลายาวนานถึง 6 
เดือน (10)  

การแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้อง
เข้าใจถึงเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ประกอบการกระท าผิดอย่าง
ต่ อ เนื่ อง  งานวิ จั ยที่ ศึ กษ าปัญ หานี้ ในมุ มมองของ
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ผู้ประกอบการส่ือมีน้อยมาก งานวิจัยของ Kitisopee และ
คณ ะ (10 ) พบว่า บริษั ทยาส่งม อบข้อมูล เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และกฎหมายควบคุมโฆษณายาแก่บริษัทจัดท า
โฆษณา     เพื่อจัดท าสปอตและส่งเข้ารับการพิจารณาจาก 
อย. บริษัทจัดท าโฆษณามักเป็นผู้ซื้อเวลาการกระจายเสียง
ให้ด้วยโดยเลือกเวลาออกอากาศและสถานีวิทยุตาม
งบประมาณที่ได้รับจากบริษัทยา หากสถานีวิทยุทราบใน
ภายหลังว่า โฆษณาที่ออกอากาศผิดกฎหมาย สถานีมัก
แจ้งผู้ซื้อเวลาแทนที่จะให้นักจัดรายการหยุดออกอากาศ
ทันที ทั้งนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกับผู้ซื้อเวลา 
การหยุดออกอากาศจะกระท าเมื่อมีหลักฐานที่ชัดแจ้งหรือ
ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม บริบท
ในปัจจุบันแตกต่างอยา่งมากจากสภาพในปี พ.ศ. 2547 ซึ่ง 
Kitisopee และคณะ (10) ท าวิจัยทั้งในเรื่องจ านวนสถานี
วิทยุชุมชน จ านวนและชนิดผลิตภัณฑ์ การเปล่ียนแปลง
กฎและระเบียบในการควบคุมการโฆษณา ฯลฯ นอกจากนี้ 
การวิจัยดังกล่าวยังศึกษาเฉพาะการโฆษณายาเท่านั้น 

การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการแก้ไขการ
โฆษณาอย่างผิดกฎหมายในผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นมี
น้อยมาก การวิจัยโดยเพลิน จ าแนกพล (20)  พบว่า 
ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินรายการวิทยุชุมชนมีความรู้ด้าน
การโฆษณายาและอาหารในภาพรวม ร้อยละ 61.75 หาก
วิเคราะห์เฉพาะประเด็นที่จ าเป็นต้องรู้พบว่า ตัวอย่างเพียง
ร้อยละ 15.40 ที่มีความรู้ การไม่มีความรู้ในประเด็นที่
จ าเป็นจึงอาจเป็นสาเหตุของการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ดุริพัธ แจ้งใจ และ สงวน ลือ
เกียรติบัณฑิต (21) พบว่าการให้ความรู้ผู้ประกอบการวิทยุ
ไม่ สาม ารถแก้ ปั ญ ห าได้  ส่ วนก ารเดิ น ท า งไปพบ
ผู้ประกอบการวิทยุที่กระท าผิดเพื่อชี้แจงให้ความรู้ใน
ประเด็นที่พบว่าผิด ตลอดจนขอความร่วมมือนั้น สามารถ
ลดปริมาณการโฆษณาที่ผิดกฎหมายได้ แต่การใช้วิธีการ
ดังกล่าวเพียงวิธีเดียวในการแก้ปัญหามีข้อเสียคือ อาจเพิ่ม
การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการ
ส่ือ และต้องใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่อย่างมากในการ
ต รว จ จั บ โฆ ษณ าที่ ผิ ด ก ฎ ห ม าย แ ล ะก าร ไป พ บ
ผู้ประกอบการ  

งานวิจัยในผู้ประกอบการที่ผ่านมายังมีข้อจ ากัด
ในเรื่องบริบทที่แตกต่างจากปัจจุบันและผลการวิจัยที่แคบ
และจ ากัดท าให้ไม่อาจน าเสนอมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีขึ้นเพื่อ
ค้นหาเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการวิทยุเผยแพร่
โฆษณาที่ผิดกฎหมาย ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าเงื่อนไขที่
ส าคัญที่ค้นพบมาปรับปรุงและสร้างมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว  

พื้นที่ศึกษา 
จังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุที่ศึกษา 

เป็นจังหวัดหนึ่งทางตอนใต้ของไทย ในอดีตอาชีพหลักของ
ประชาชน คือ การท านาและการท าสวนผลไม้ ต่อมา การ
ท าสวนยางพาราได้รับความนิยม ท าให้นาข้าวและสวน
ผลไม้บางส่วนถูกเปล่ียนเป็นสวนยางพารา แต่การท านาก็
ยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนในจังหวัด การศึกษาของ
ประชาชนในจังหวัดอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองและมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน รายได้
ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้าง
ต่ า สภาพสังคมในจังหวัดพัฒนามาจากชุมชนเกษตรกรรม 
ประชาชนยังมีความผูกพันในระดับเครือญาติ มีวัฒนธรรม 
ได้แก่ การยึดพรรคพวก ยึดติดกับตัวบุคคล ให้ความสนใจ
ในกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐน้อย (22)  

ผู้วิจัยเลือกจังหวัดนี้เป็นสถานที่ศึกษาเพราะมี
การโฆษณาที่ผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก ซึ่งได้รับการ
ยืนยันโดยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่และการสุ่ม
ฟังโฆษณาทางสถานีวิทยุโดยผู้วิจัย นอกจากนี้ยังเป็น
พื้นที่ซึ่งผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการวิทยุท้องถิ่น จึงมีโอกาสสูงที่ผู้วิจัย
จะได้รับข้อมูลตามสภาพจริง   

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล คือ เจ้าของสถานีวิทยุท้องถิ่น 8 ท่าน

และนักจัดรายการวิทยุอีก 10 ท่านในจังหวัดแห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ เจ้าของสถานีวิทยุที่สมัครใจให้ข้อมูลต้องด าเนิน
กิจการมาไม่ต่ ากว่า 5 ปี และมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย คือ มีเอกสารแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษผู้ต้องสงสัยของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท าวิจัย  ส่วนนักจัดรายการ
วิทยุที่สมัครใจให้ข้อมูลต้องเป็นผู้จัดรายการที่มีการ
โฆษณ าผ ลิตภัณ ฑ์ สุ ขภ าพที่ ผิ ดกฎหมาย  และมี
ประสบการณ์การจัดรายการไม่น้อยกว่า 2 ปี นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 
ผู้อ านวยการสถานีวิทยุที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 ราย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 1 ราย ประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 ราย และ
เจ้าหน้าที่ กสทช.เขต 4 สงขลา 1 ราย 
 ผู้วิจัย 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยคือเครื่องมือที่
ส าคัญที่สุด ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงภูมิหลังของนักวิจัยเพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสภาพจริงและมีความ
ไวทางทฤษฎี ผู้วิจัยชื่อแรกเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
ผู้วิจัยชื่อแรกเป็นเภสัชกรที่เคยฝึกงานในกลุ่มงานก ากับยา
หลังออกสู่ตลาดและกลุ่มงานโฆษณา ส านักยา อย. ผู้วิจัย
มีภูมิล าเนาในจังหวัดที่ท าวิจยั จึงคุ้นเคยกับคนในพื้นที่และ
ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นบางสถานีเป็นอย่างดี  ผู้วิจัยชื่อ
แรกยังเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีประจ าจังหวัดในต าแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์
องค์กร และยังเป็นสมาชิกหอการค้าประจ าจังหวัด ท าให้มี
ความสนิทสนมคุ้นเคยกับนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
โฆษณา และประชาสัมพันธ์บางท่านในพื้นที่ นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยเป็นอดีตผู้ช่วยคณะท างานนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองภายในจังหวัด ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสันนิบาตเทศบาลประจ าจังหวัด ท าให้คุ้นเคย
กับผู้น าท้องถิ่นบางคนในพื้นที่ที่ผู้ประกอบการส่ือให้ความ
นับถือ   ในการวิจัยนี้  ผู้ น าท้ องถิ่ นแนะน าผู้ วิจัย ให้
ผู้ประกอบการส่ือบางรายรู้จัก ท าให้ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ให้ข้อมูลอย่างดียิ่ง ส่วนผู้วิจัยชื่อที่สองเป็นนักวิจัยที่
ศึกษาเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายทางวิทยุ
ท้องถิ่นมานานกว่า 5 ปี  
 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วิจัยเข้าพบเจ้าของสถานีวิทยุและนักจัดรายการ
วิทยุตามนัดหมาย เมื่อแนะน าตนเองแล้ว ผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของการวิจัย และระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์ หลังจากนั้นสอบถามความสมัครใจในการ
เข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามที่
ก าหนดไว้ และจดบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เช่น การแสดงกิริยา

ท่าทาง สีหน้าขณะให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้เวลา 1 
ชั่วโมงโดยประมาณ ผู้วิจัยขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลในการ
บันทึกเทปการสัมภาษณ์ หากไม่ได้รับอนุญาต ผู้วิจัยใช้
การจดบันทึกย่อแทน ซึ่งผู้วิจัยจะน าไปทบทวนและเขียน
ขยายความทันทีเมื่อมีโอกาส 

หลังการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยขอให้ผู้ให้ข้อมูลตอบ
แบบวัดความรู้เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่ง
ดัดแปลงมาจากแบบวัดของ ดุริพัธ แจ้งใจ และ สงวน ลือ
เกียรติบัณฑิต (21) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
โดยขอสังเกตการจัดรายการวิทยุ การติดต่อสถานีขอ
ผู้แทนผลิตภัณฑ์เพื่อขอลงโฆษณา (ในบางรายที่มีโอกาส) 
การตรวจเอกสาร (เช่น สัญญาการโฆษณา  ค าบรรยาย
การโฆษณาจากผู้ว่าจ้างโฆษณา เป็นต้น) และการรับฟัง
โฆษณาทางวิทยุ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกับการเก็บข้อมูล นั่น
คือ หลังการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยถอดเทปการ
สัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผลคะแนนจากการวัด
ความรู้ ข้อมูลจากการสังเกต และผลการตรวจสอบการ
โฆษณา หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่ม
เก็บข้อมูลในผู้ให้ข้อมูลรายต่อไป การเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์จะด าเนินการไปเรื่อย ๆ และส้ินสุดเมื่อข้อมูลมี
ความอิ่มตัวนั่นคือ ผู้ให้ข้อมูลรายใหม่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่
แตกต่างไปจากข้อสรุปที่นักวิจัยค้นพบ และผู้วิจัยเข้าใจ
เงื่อนหรือค าอธิบายของการเกิดการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
เป็นที่แจ่มแจ้ง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2556 -
ปลายปี พ.ศ. 2557 การเข้ายึดอ านาจของ คสช. เกิดขึ้น
ในขณะที่การเก็บข้อมูลยังไม่เสร็จส้ิน ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเห็น
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบการและนักจัด
รายการเมื่อสมดุลแห่งการบังคับใช้กฎหมายเปล่ียนไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาตาม
ค าแนะน าของ Miles และ Huberman (23) ซึ่งแบ่งการ
วิเคราะห์เป็น 3 ช่วง คือ 1) การจัดระเบียบข้อมูล คือ การ
ถอดเทปค าสัมภาษณ์อย่างละเอียดทุกค าพูด ตลอดจน
เสียงที่ไม่ใช่ค าพูด หลังจากนั้น พิจารณาความหมายของ
ข้อความนั้น ๆ พร้อมทั้งก าหนดรหัสบ่งบอกความหมาย
ให้กับข้อความ การก าหนดรหัสท าควบคู่ไปกับการเก็บ
ข้อมูล นั่นคือหลังการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะถอด
เทปและก าหนดรหัสให้ พร้อมทั้งด าเนินการในขั้นที่สอง
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และสามของการวิเคราะห์ข้อมูล (การแสดงข้อมูล และการ
สรุปผล) การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเสร็จส้ินก่อนที่จะเริ่ม
สัมภาษณ์ตัวอย่างรายต่อไป ท าให้ทราบว่าข้อมูลที่
รวบรวมได้นั้นตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษาเพียงพอหรือไม่ 
หากไม่ ผู้วิจัยจะปรับเปล่ียนแนวค าถามก่อนการสัมภาษณ์
ครั้งต่อไปในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยป้องกันอคติส่วนตัวใน
การก าหนดรหัสโดยน าข้อความจากการสัมภาษณ์ช่วงแรก 
ๆ มาก าหนดรหัสร่วมกับผู้วิจัยชื่อที่สองโดยก าหนดรหัส
แบบเป็นอิสระต่อกัน  หลังจากน้ันน ารหัสที่ได้มาตรวจสอบ
ความแตกต่างและอภิปรายเพื่อลดความไม่ลงรอย และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่ สุดในการ
ก าหนดรหัส 2) การแสดงข้อมูล ในขั้นนี้ผู้วิ จัยเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกันตามความหมาย (หรือ
รหัส) ที่สัมพันธ์กันของข้อความเหล่านั้นเพื่อจัดกลุ่มรหสัให้
มีความหมายที่สามารถบอกถึงค าอธิบายเกี่ยวกับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และ 3)  การหา
ข้อสรุปและการตีความถึงเงื่อนไขที่ส าคัญของการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้วยการใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต การ
ทดสอบความรู้ และการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลยังได้มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น ผู้ประกอบการ 
นักจัดรายการ พนักงานเจ้าหน้าที่  และประชาสัมพันธ์
จังหวัด ข้อสรุปที่ได้ผ่านการสอบทานระหว่างข้อมูลจาก
หลายแหล่งและหลายวิธีการ ผู้ วิจัยยังให้ผู้ ให้ข้อมูล
ตรวจสอบข้อสรุปที่ได้เพื่อให้ความเห็นว่า ข้อสรุปตรงกับ
ส่ิงที่ตนต้องการส่ือหรือไม่ 
 

ผลการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย เจ้าของสถานีวิทยุ
ท้องถิ่น 8 ราย และนักจัดรายการ 10 ราย จาก 10 สถานี 
โดยเป็นสถานีที่มีใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 4 
สถานี ส่วนอีก 6 สถานีไม่ได้รับใบอนุญาต แต่ลักลอบ
ออกอากาศ ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 39-55 ปี เป็นหญิง 5 
ราย เป็นโสด 8 ราย นับถือศาสานาอิสลาม 1 ราย ที่เหลือ
นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในระดับที่
สูง คือ จบปริญญาโท 7 ราย ปริญญาตรี 11 ราย และ 
ปวส. 1 ราย  ทั้งหมดมีประสบการณ์ในวงการวิทยุ 5-18 ปี 

ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น (ผวท .1- ผวท .8) เป็นทั้ ง
เจ้าของสถานีวิทยุและเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียง
และได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่คอ่นข้างมาก จัด
รายการวันละประมาณไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยเป็นรายการ
ข่าวส าหรับท้องถิ่นและข่าวเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลัก ส่วน
ใหญ่จะจัดรายการช่วง 05.00-07.00 น.หรือ 17.00-19.00 
น.ของทุกวันและจัดเพียงสถานีวิทยุเดียวเท่านั้น  
           นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น (นวท.1– นวท .10) 
เป็นนักจัดรายการอิสระในพื้นที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 
ปีในงานและจัดรายการประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน โดย
เป็นรายการบันเทิงทั่วไป ส่วนใหญ่จะจัดช่วงเวลา 10.00-
12.00 น.หรือ 13.00-16.00 น. ของทุกวันโดยจัดรายการ
มากกว่า 1 สถานี  
 
บริบทของสถานีวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดที่วิจัย  
จ ำนวนสถำนีวิทยุท้องถิ่น (เมื่อเริ่มกำรวิจัยในปี  พ.ศ. 
2556) 
             ข้อมูลของกสทช. เขต 4  จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ระบุว่า วิทยุท้องถิ่นในจังหวัดที่
วิจัยเพียง 4 สถานีจากทั้งหมด 76 สถานีที่ได้รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ ของ
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ระบุว่า ณ  วันที่  17 
มิถุนายน พ .ศ. 2556 มีสถานีวิทยุท้องถิ่นเพียงแค่ 40 
สถานีเท่านั้นที่มาแสดงตนตามหนังสือขอความอนุเคราะห์
แสดงตน ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่า ผู้ประกอบการจ านวนมากไม่ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลวิทยุ
ท้องถิ่น 
 
รูปแบบควำมเป็นเจ้ำของ 

สถานีวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดมีรูปแบบความเป็น
เจ้าของ 2 แบบ คือ 1) แบบเจ้าของคนเดียว: เจ้าของอาจ
เป็นนักจัดรายการวิทยุหรือบุคคลทั่วไปก็ได้ อ านาจการ
ตัดสินใจรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นกับเจ้าของเพียง
คนเดียว ระบบการท างานในสถานีเป็นแบบครอบครัว มี
การบริหารจัดการแบบง่าย ๆ มีพนักงานในสถานีไม่เกิน 2 
คน สถานที่ตั้งสถานีเป็นบ้านพักอาศัยทั่วไปที่แบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วนส าหรับสถานี และ 2) แบบหุ้นส่วน: เจ้าของ
สถานีมีหลายคน แต่ละคนอาจเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือ
บุคคลทั่วไปก็ได้  หุ้นส่วนแต่ละคนแบ่งชั่วโมงออกอากาศ



 

 
วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 8 เล่มที่ 1 มค.-มิย. 2559 
http://tjpp.pharmacy.psu.ac.th 
 

73 

กันเพื่ อดูแล อ านาจการตัดสินใจรับโฆษณาในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็นของหุ้นส่วนแต่ละคน การบริหารจัดการสถานี
ใช้การตั้งกรรมการผู้จัดการขึ้นมาหนึ่งคน และมีระบบการ
ท างานเหมือนบริษัทขนาดเล็ก ๆ มีพนักงาน 3-5 คน การ
ด าเนินการมีการจัดเก็บรายได้จากหุ้นส่วนแต่ละคนตามที่
ได้ตกลงกันไว้ในแต่ละเดือน พอครบปีจะมีการจ่ายเงินปัน
ผลแก่หุ้นส่วน สถานที่ตั้งมักเป็นอาคารพาณิชย์  
 
บทบำทของภำครัฐที่ก ำกับกำรโฆษณำ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจก ากับควบคุมสถานี
วิทยุท้องถิ่น คือ กสทช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้า
ระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ผิดกฎหมายในวิทยุ 
ได้แก่ อย. กสทช. และกองบังคับปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก .ปคบ .) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่ละหน่วยงานมอบหมายให้
หน่วยงานในส่วนภูมิภาครับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ของตน 
ส าหรับในพื้นที่ที่ศึกษา ส านักงาน กสทช .เขต 4 จังหวัด
สงขลา (ในปี พ.ศ. 2556) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  โดย  ท างานเป็นภาคี
เครือข่ายกับส านักงานประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัดในแต่
ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม ด้วยเขตพื้นที่รับผิดชอบที่กว้าง
และการขาดแคลนบุคลากร ท าให้ส านักงาน กสทช. เขต4 
ไม่ ส าม ารถ ท า ง าน ได้ เต็ ม ที่  ส่ ง ผ ล ให้ ส านั ก ง าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นฝ่ายช่วยท างานตั้งรับอยู่ในพื้นที่ 
เมื่อพบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่ือทั้งวิทยุท้องถิ่นหรือ
เคเบิลทีวี ก็ส่งต่อข้อมูลมายังส านักงาน กสทช. เขต4 เพื่อ
ตรวจสอบและระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุดังกล่าว
ต่อไป แต่เนื่องจาก กสทช .ในพื้นที่ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางเพื่อเข้าตรวจสอบและด าเนินการ ผู้ประกอบการ
วิทยุจึงสามารถไหวตัวได้ทันก่อนเสมอ การด าเนินการของ 
กสทช. ในพื้นที่จึงเน้นกรณีที่เกิดการร้องเรียน 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีบทบาทในการ
ช่วยก ากับดูแลสถานีวิทยุท้องถิ่นในพื้นที่ แต่กระบวนการ
ท างานเป็นเพียงการตั้งรับในพื้นที่และขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 
โดยไม่มีอ านาจในการตรวจสอบ ป้องปราม และจับกุม
ผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ ผิ ดกฎหมาย  ภ าระงาน ส่วน ใหญ่ ของส านั ก งาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเรื่องการประสานความร่วมมือ
โดยส่งเอกสาร การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานีวิทยุ
ท้องถิ่น และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิทยุ
ท้องถิ่นเท่านั้น ผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงไม่เกรง
ก ลั ว แ ล ะ ไม่ ค่ อ ย ให้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ ส า นั ก ง าน
ประชาสัมพันธ์  

ถึงแม้ว่า กสทช. จะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนใน
ระดับประเทศแล้วก็ตาม แต่พบว่า ผู้ร้องเรียนเรื่องโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในพื้นที่วิจัย จะแจ้งไปที่
ส านักงานสาธารณสุขประจ าจังหวัดก่อนเสมอ ผู้วิจัยสุ่มฟัง
รายการของสถานีวิทยุท้องถิ่นที่เข้าร่วมการวิจัยทั้ง 10 
สถานี (ช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) พบว่า ทุก
สถานีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
จ านวนมาก ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์และ
กวดขันของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด และส านักงาน กสทช.เขต 4 ในอดีต
ไม่ประสบผลส าเร็จแม้แต่น้อย  
 
บริบทหลังกำรเข้ำยึดอ ำนำจกำรปกครองของ คสช. 

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ส่งผลให้สถานี
วิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด 
ไม่สามารถออกอากาศได้  หลังจากน้ันได้มีประกาศฯ ฉบับ
ที่ 23/2557 (ลงวันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ท าให้
สถานีวิทยุที่ ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการไม่
สามารถออกอากาศได้เช่นกัน นั่นคือ สถานีวิทยุท้องถิ่น
ทุกสถานีถูกระงับการออกอากาศโดยส้ินเชิง ปัญหาการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายในวิทยุท้องถิ่นจึง
ยุติไปโดยปริยาย ณ ช่วงเวลาน้ัน ผู้วิจัยสุ่มฟังรายการวิทยุ
ในระหว่างวันที่  1-14 มิถุนายน พ .ศ . 2557 พบว่า ไม่
ปรากฏคล่ืนจากสถานีวิทยุท้องถิ่นใด ๆ  มีเพียงสถานีวิทยุ
ที่เป็นของภาครัฐเท่านั้นที่ออกอากาศ  

หลังจากนั้นได้มีประกาศฯ ฉบับที่ 66 /2557 (ลง
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557) และฉบับที่ 79 /2557 (ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) ระบุว่า สถานีวิทยุที่เคย
ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศได้จากภาครัฐ ต้องน า
เครื่องส่งมาตรวจสภาพเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
เทคนิคตามประกาศของ กสทช. หากผ่านการตรวจสภาพ 
สถานีวิทยุดังกล่าวก็สามารถออกอากาศได้ตามปกติได้  
ส าหรับสถานีวิทยุที่ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตฯ และ
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ค าขออยู่ในระหว่างการพิจารณา ก็ต้องน าเครื่องส่งมา
ตรวจสภาพก่อน และด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอน 
เมื่อได้รับอนุญาตและเครื่องส่งได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็
สามารถออกอากาศได้ ส่วนสถานีวิทยุที่ไม่ได้ยื่นค าขอ
ตั้งแต่ต้น จะถูกระงับการออกอากาศและไม่สามารถกลับมา
ออกอากาศได้อีกต่อไป ประกาศฉบับนี้ท าให้สถานีวิทยุ
ท้องถิ่นในพื้นที่ตื่นตัวกันอีกครั้งและได้ปรับตัวในหลาย
รูปแบบ  ผู้ ป ระกอบการวิทยุท้ องถิ่ นที่ ไม่ ได้ยื่ นขอ
ใบอนุญาต ได้หยุดออกอากาศ ดังค ากล่าว 

 
“พี่ก็ท ำใจแล้วนะ ไอ้สถำนีของเรำมันไม่ได้ขอ

อนุญำตไง ยิ่งยุค คสช.นะ ยอมเลยพี่ น่ีก็หยุดทุกอย่ำงแล้ว 
เมื่อเค้ำเอำจริง เรำก็ต้องรู้ตัวเองนะ ท ำอะไรไปตอนนี้ก็
เท่ำกับรนหำที่ถูกไหม๊ เค้ำยิ่งจับจ้องเรำอยู่ด้วย” (ผวท.8) 

 
ประกาศฯ ฉบับที่ 79 /2557 ท าให้ผู้ประกอบการ

บางแห่งกลับมาออกอากาศได้อีกครั้ง ข้อมูลจากส านักงาน 
กสทช. เขต 4 จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 
2557 ระบุว่า สถานีวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดที่เป็นสถานที่
วิจัย ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจ านวน 7 สถานี 
โดยมีสถานีที่อยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตและน าเครื่องส่งมา
ตรวจสภาพตามมาตรฐานทางเทคนิคอีก 15 สถานี ซึ่งคาด
ว่า คงจะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้ในเร็ววัน ส าหรับ
สถานีที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศแล้วนั้น มี 4 สถานี ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วย กลุ่มนี้ปรับตัว
โดยหยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และคืนเงิน
ค่าจ้างโฆษณาให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า
ของตนเอาไว้ เจ้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพเองก็เข้าใจใน
บริบทที่เปล่ียนไป และเปล่ียนแนวทางการตลาดจากการ
โฆษณาในวิทยุมาเป็นการให้ตัวแทนจ าหน่ายเดินเคาะ
ประตูบ้านลูกค้าและหาฐานลูกค้าแบบเครือข่ายมากขึ้น  
ผู้ประกอบการวิทยุก็หันมาเช่าช่วงเวลาจัดรายการในสถานี
วิทยุที่ ถู กกฎหมายหรือหางานอื่นท าไปพลางก่อน 
ผู้ประกอบการยังคงรักษาความสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้างโฆษณา
และ “รอโอกาส” กลับมาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายเพื่อหารายได้อีกเมื่อสถานการณ์เหมาะสม 
กระบวนการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายในวิทยุท้องถิ่น 

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลก่อนยุค คสช. เกี่ยวกับ
กระบวนการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพพบว่ามี 3 
ขั้นตอน คือ 1) การติดต่อผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือตัวแทน 2) การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ในวิทยุท้องถิ่นหลังการว่าจ้าง และ 3) การ
ตรวจสอบการออกอากาศโดยผู้ว่าจ้างและการต่อสัญญา 
ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 
กำรติดต่อผู้ประกอบกำรวิทยุท้องถิ่นจำกเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ในขั้นตอนนี้ผู้แทนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อยู่นอก

พื้นที่เข้ามาพบนักจัดรายการที่มชีื่อเสียงในพื้นที่ เพื่อขอให้
แนะน าสถานีวิทยุท้องถิ่นที่ “มีเรทติ้งดี” และแนะน านักจัด
รายการที่ มี ชื่ อ เสียง ประมาณ  5 อันดับแรก โดยมี
ค่าตอบแทนให้ประมาณ 500-1000บาท สถานีและนักจัด
รายการดังกล่าวจะเป็นเป้าหมายในการเข้าไปติดต่อขอลง
โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่อไป จากนั้นตัวผู้แทนผลิตภัณฑ์จะ
สอบถามข้อมูลจากร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในพื้นที่และ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้แทนผลิตภัณฑ์ด้วยกันอีก
ครั้งหนึ่ง จากนั้นเริ่มการติดต่อโดยอาศัยความใกล้ชิดกับ
บุคคลรอบข้างนักจัดรายการเป้าหมาย ทุกคนที่สามารถท า
ให้เข้าถึงผู้จัดรายการที่ถูกคัดเลือก จะได้ค่าตอบแทนในรูป 
ของเงินหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ผู้แทนท าสมุดบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยเป็นเล่ม
เล็กๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลต่อไปแก่ผู้แทนคนอื่นคล้าย ๆ กับ
ผู้แทนยา หรือเรียกว่า “ส่งเขต” เน่ืองจากผู้แทนผลิตภัณฑ์
เหล่าน้ัน มีการเข้าออกงานบ่อย  

ต่อมาผู้แทนผลิตภัณฑ์เข้าพบเจ้าของสถานีวิทยุ
ท้องถิ่นหรือนักจัดรายการวิทยุโดยตรง เพื่ออธิบายข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและขอบเขตของความต้องการที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต้องการจะโฆษณา รูปแบบการว่าจ้างโฆษณา มี 
2 แบบ คือ 1) การอ่านสปอตโฆษณาต้นชั่วโมง โดยบริษัท
เจ้ าของผ ลิตภัณฑ์ มี เอกสารให้ นั กจัดรายการและ
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุเป็นข้อมูลบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์และข้อความค าพูดรับรองจากผู้ ใช้  อยู่ ใน
กระดาษขนาด A4 ประมาณ 3-7 แผ่นและมีแผ่นสรุปข้อมูล
ทั้งหมดเป็น ข้อความส้ัน ๆ กระชับได้ใจความส าหรับให้
นักจัดรายการพูดสด ประมาณ 6-7 บรรทัด ใช้เวลาพูด
ประมาณ 35 วินาทีถึง 1 นาทีต่อการพูดสปอตโฆษณา 1 



 

 
วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 8 เล่มที่ 1 มค.-มิย. 2559 
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ครั้งสปอตชั่วโมงมีจุดหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟั งจ าชื่อ
ผลิตภัณฑ์ สรรพคุณ และสถานที่จ าหน่ายในพื้นที่ และ 2) 
การเปิดแผ่น CD ซึ่งบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์และการ
พูดกล่าวอ้างสรรพคุณรักษาโรคจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระยะเวลาประมาณ 3-5 นาที
ส าหรับแบบส้ัน (สปอต)  และแบบยาวประมาณ  20-50 
นาทีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดรายการสด 

อัต ราค่ าตอบแทนที่ บ ริษั ทต้ องจ่ าย ให้ กั บ
ผู้ ประกอบการสถานีวิทยุ และนักจัดรายการวิทยุมี
รายละเอียด ดังนี ้ 

ก. กรณีที่ว่าจ้างนักจัดรายการวิทยุ  1.1) การ
อ่านสปอตโฆษณาต้นชั่วโมง มีอัตราค่าจ้างพูดโฆษณา 25-
40 บาทต่อครั้งสปอตโฆษณามีความยาวประมาณ  6-7 
บรรทัด ใช้เวลาพูดประมาณ 35 วินาที ถึง 1 นาที  1.2) 
การเปิดแผ่น CD แบบส้ันเวลาประมาณ 3-5 นาที นักจัด
รายการมีหน้าที่ตั้งเวลาเปิดโฆษณาเป็นช่วง ๆ บริษัทให้
ค่าตอบแทนประมาณ 5000-7000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่
ตกลงกันว่า เปิดไม่เกิน 3 ครั้งต่อชั่วโมง หากนักจัด
รายการท างานในหลายช่วงเวลาผู้แทนผลิตภัณฑ์มักเป็นผู้
เลือกช่วงเวลาที่มีผู้ฟังมากที่สุด  

ข. กรณี ว่ าจ้ างนายสถานี วิทยุท้ องถิ่ นหรือ
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุ 2.1) การอ่านสปอตโฆษณาต้น
ชั่วโมง  การพูดโฆษณา1 ครั้งมีอัตราค่าจ้าง 10-40 บาท  
เมื่ อสถานี ได้ สปอต โฆษณ าจากผู้ แทนผ ลิตภัณ ฑ์ 
ผู้ประกอบการจะส่ังให้นักจัดรายการที่มาเช่าช่วงเวลาพูด
สดให้ โดยแบ่งค่าตอบแทนกันถือเป็นการช่วยนักจัด
รายการหารายได้แล้วแบ่งส่วนรายได้กัน 2.2) การเปิดแผ่น 
CD แบบส้ัน ระยะเวลาประมาณ 3-5 นาที จะมีการแบ่ง
ค่าตอบแทนให้นักจัดรายการคล้าย ๆ  การพูดสปอต
โฆษณาแต่จะคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ
ประมาณ 5000-12000 บาท นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่นมี
หน้าที่ตั้งเวลาเปิดโฆษณาเป็นช่วงตามที่ได้ตกลงกันกับ
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยผ่านทางผู้แทนผลิตภัณฑ์ที่
รับผิดชอบในเขตจังหวัดนั้นๆ  2.3) การเปิดแผ่น CD แบบ
ยาว ซึ่ งคล้ายกับการจัดรายการสด ณ ช่วงเวลานั้น
ประมาณ 20-50 นาที มักเปิดตั้งแต่ 20.00-04.00 น. โดย
เปิดซ้ าจนเหมือนกับการพูดหมุนเวียนไปเวียนมาตลอด 
อัตราค่าโฆษณาอยู่ที่ 25,000-60,000 บาทต่อเดือน  

ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นเข้าใจดีว่าในแต่ละ
พื้นที่มีอัตราค่าจ้างโฆษณาที่แตกต่างกัน อาทิเช่น อัตรา
ค่าจ้างโฆษณาในจังหวัดที่ศึกษาจะต่ ากว่าอ าเภอหาดใหญ่
เกือบ 2-3 เท่าตัว ส่วนพื้นที่ของจังหวัดที่ศึกษามีอัตรา
ค่าตอบแทนใกล้เคียงกันกับจังหวัดสตูลหรือสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีงบเพื่อการโฆษณา
มาก จะทุ่มงบประมาณไปกับการโฆษณาในเคเบิลทีวี และ
วิทยุท้องถิ่นโดยเน้นลูกค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในชนบทเป็น
หลัก และให้ความส าคัญกับการเลือกนักจัดรายการวิทยุ
หรือสถานีวิทยุที่ชาวบ้านชื่นชอบ เนื่องจากมองว่าการ
โฆษณาช่วยให้ท าการตลาดในกลุ่มลูกค้าหรือเครือข่ายใน
ชุมชนง่ายขึ้น และส่งผลต่อยอดขายโดยตรง   

หากผู้ประกอบการวิทยุหรือนักจัดรายการไม่รับ
โฆษณา ผู้แทนผลิตภัณฑ์จะเข้าหาคนใกล้ชิดซึ่งอาจเป็น 
ภรรยา เพื่อนนักจัดรายการ ญาติสนิท เป็นต้น ให้ช่วย
ติดต่อให้โดยมีข้อเสนอเพิ่มขึน้ ได้แก่ เพิ่มค่าโฆษณาอีก 1-
2 เท่า หรือตามที่ผู้จัดรายการหรือผู้ประกอบการต้องการ 
โดยตกลงเป็นราย ๆ ไป ถ้าหากว่าบุคคลดังกล่าวมี
ชื่อเสียงในพื้นที่มาก ก็จะมีค่าตอบแทนให้บุคคลใกล้ชิดที่
ท าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานให้เป็นแต่ละรายไป ตั้งแต่ 
300-5000 บาท  

 
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ในวิทยุท้องถิ่นหลังกำร

ว่ำจ้ำง 
หลังจากเผยแพร่โฆษณาตามเงื่อนไขในสัญญา

ว่าจ้าง หากยอดขายของผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวอยู่ใน
ระดับสูง ผู้ ว่าจ้างอาจจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับ
ผู้ประกอบการหรือนักจัดรายการ คือ มากกว่าที่ระบุใน
สัญญา ดังค ากล่าวต่อไปนี ้

 
“รอบหนึ่งก็เคลียกันทีหนึ่ง บำงทีนะพี่ก็ไม่รู้ อยู่ ๆ 

เงินโอนเข้ำบัญชีแล้ว ส่วนใหญ่จะได้เยอะกว่ำในสัญญำนะ 
ในสัญญำ 5000 พอดูในบัญชีได้ 6000-7000 เลย สูงสุดนะ
เค้ำโอนให้พี่ 12000 เลยแหละ พี่ต้องโทรศัพท์ไปขอบคุณ
เค้ำเลย ให้เยอะมำก ๆ” (นวท.1) 

 
“ของพี่มันท ำร่วมกันเป็นทีมใช่ไหม 5 สถำนีก็ 

26000 ต่อเดือนอ่ะ พอเอำเข้ำจริง เรำก็ลุยให้เค้ำนะ โหม
กระแสเลย ปรำกฏว่ำเค้ำโอนมำให้ 35000 ต่อเดือนเป็น



 

 
Thai Journal of Pharmacy Practice 

 Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016 
 

 76 

อย่ำงต่ ำนะ พวกพี่ดีใจกันเลย คิดดูได้เพิ่มกันตั้งคนละ 
2000 ถือว่ำโอเคเลยนะ” (นวท. 6) 

 
ส่วนเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการตัดสินใจรับโฆษณา

อย่างผิดกฎหมายแสดงอยู่ในหัวข้อถัดไป 
 
กำรตรวจสอบกำรออกอำกำศโดยผู้ว่ำจ้ำง 
เจ้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพควบคุมการโฆษณา

ตามสัญญาโดยว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้คอยสุ่มดักฟังการ
ออกอากาศ ร่วมกับการสุ่มฟั งโดยตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ทั้ง 2 ฝ่ายดักฟังอย่างเป็นอิสระต่อกัน
และต้องรายงานผลงแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงทุกเดือน
ในลักษณะของแบบบันทึกจ านวนครั้งของการเผยแพร่ส
ปอตโฆษณาต้นชั่วโมงที่เป็นการพูดสดและการเปิด CD 
แบบส้ัน  ส่วน CD แบบยาวนั้นสถานีหรือนักจัดรายการ
และผู้แทนผลิตภัณฑ์ใช้วิธีอัดเทปไว้เป็นหลักฐานและส่งให้
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าจ้างประชาชนและ
ตัวแทนจ าหน่ายในพื้นที่ให้ “ดักฟัง” อย่างเป็นความลับ นั่น
คือ ผู้แทนผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ และนักจัดรายการต่าง
ก็ไม่รู้ว่าผู้ดักฟังคือใคร วิธีการดังกล่าวได้ผลอย่างยิ่งท าให้
ผู้แทนผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการและนักจัดรายการต่างไม่
ก ล้าที่ จะสมรู้ร่วมคิดกันโกงค่ าโฆษณาจากเจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ (โดยไม่เผยแพร่โฆษณาหรือท าผิดสัญญา) ทุก
ฝ่ายจึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญา  ซึ่งส่งผลดีต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง   

 
“บริษัทมันก็รู้ช่องทำงนิ ว่ำโกงตรงไหนได้บ้ำง ถ้ำ

ผู้แทนมันฮั้วกับสถำนี  มันก็จบ เบิกเงินมำก็แบ่งกัน เรำก็
พูดบ้ำงไม่พูดบ้ำง ข้ำงผู้แทนก็รำยงำนแต่ละเดือนมั่ว ๆ ไป 
สุดท้ำยก็ไม่ได้อะไรจริงไหม เค้ำจ้ำงมือที่มองไม่เห็นแบบนี้ 
ก็เท่ำกับดัดหลังเรำกับพวกผู้แทนอยู่แล้ว ใครจะกล้ำล่ะ  พี่
ว่ำเค้ำจ้ำงชำวบ้ำนดักฟังเดือนหนึ่งก็หลำยบำทอยู่นะ แต่ก็
คุ้มค่ำอยู่” (ผวท.4) 

 
“เห็นผู้แทนเค้ำพูดนะ ท ำงำนให้เจ้ำนำยมำ 2 ปี

กว่ำแล้วยังไม่รู้เลยว่ำ ใครเป็นคนดักฟังในจังหวัด แต่มี
รำยงำนส่งเข้ำบริษัททุกเดือนเลยนะ รำยงำนเป็นวัน ๆ ไป
เลยละเอียดมำก เค้ำก็กลัวเหมือนกันว่ำ ข้อมูลจะตรงกับ
ของเค้ำที่ท ำรำยงำนส่งเข้ำไปไหม เค้ำพูดให้พี่ฟัง พี่ก็ยิ่งลง

โฆษณำให้เค้ำเลย แสดงว่ำมีคนตรวจสอบเรำอยู่ด้วย รับ
เงินเค้ำแล้วก็ไม่ใช่ว่ำสักแต่ลงโฆษณำส่ง ๆ ไปนะ..เจอแบบ
นี้ ดีไม่ไม่ดีแย่เลย พี่ก็ระวังตัวมำกขึ้นนะ” (ผวท.3) 

 
“พี่บอกเด็กที่สถำนีไว้เลย เปิดช่วงไหน……… 

ยังไงถ้ำวันไหนพี่ไม่อยู่ ต้องไม่พลำด เกิดไอ้พวกที่มันดัก
ฟังอยู่มันรำยงำนไป ซวยเลยสถำนีเรำ ไม่ได้นะ ต้องให้
เป็นไปตำมที่เรำตกลงกับเค้ำ  ถ้ำรู้ว่ำมือที่มองไม่เห็นเป็น
ใคร ค่อยว่ำกัน ไอ้นี่พี่กับผู้แทนก็หำกันจังแล้ว ยังไม่รู้เลย 
ใครสักที…. มีตัวตนแน่ แต่ไม่รู้นิ” (ผวท.1) 

 
ผู้ประกอบการและนักจัดรายการยังมีแนวโน้ม

เผยแพร่โฆษณามากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา เพราะมองว่า
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นแหล่งรายได้ที่เป็นกอบเป็น
ก า สามารถท าให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว และคุ้มทุนได้
เร็วขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและนักจัดรายการกลัว
ผลเสียหากท าผิดสัญญา เพราะมีตัวอย่างการยกเลิกการ
ว่าจ้างกับสถานีที่ท าผิดสัญญาและการบอกต่อกันในหมู่ผู้
ว่าจ้างโฆษณาให้ “บอยคอท” สถานีที่ไม่ท าตามสัญญา   

 
“พี่คิดอย่ำงนี้นะ งำนที่พี่ รับโฆษณำเนี้ย  ผิด

กฎหมำยไหมก็รู้นะว่ำผิดเต็มประตู แต่เรำถ้ำไม่ท ำก็อยู่
ไม่ได้ พอเรำมำโฆษณำให้เค้ำ เรำก็ต้องท ำให้ดีที่สุด คุยกัน
ไว้ยังไงก็ท ำให้ได้ตำมนั้น ไอ้พวกนี้มันมีคนดักฟังนะ ลอง
ลงให้มันไม่ครบสิ เป็นเรื่องแน่ เงินก็ไม่ได้ แถมยกเลิก
ขึ้นมำดีไม่ดี หมดที่ท ำมำหำกินกันเลยทนีี้ พวกนี้มันปำกถึง
กันหมดนะ จะว่ำไป” (นวท.1) 

 
“มันมีคนดักฟังทั้งนั้นแหละ ใครว่ำเค้ำเชื่อเรำ 

เพื่อนพี่โดนมำแล้ว นึกว่ำมันไม่รู้ ที่ไหนได้โดนแกล้งกลับ 
เล่นจนเจ๊งไปเลย ไม่มีใครเอำแถมพอจะมำพ่วงกับเพื่อน
ปรำกฏว่ำ พวกที่จะจ้ำงพูดต่อหน้ำเลยว่ำ ไม่เอำสถำนีนี้ ถ้ำ
เอำมำพ่วงก็ไม่จ้ำงยกทีม เอำสิทีนี้ อำยไหม แย่เลย ตั้งแต่
นั้นมำ ในจังหวัดกลัวกันมำก ลงให้ครบตำมสัญญำกัน
ทั้งนั้น แต่ก็ได้เงินคุ้มด้วยแหละ เค้ำเหมือนลูกค้ำรำยใหญ่ 
ใครจะกล้ำต่อกรว่ำไหมหละ เป็นผู้สนับสนุนอย่ำงเป็น
ทำงกำรเลย…”  (นวท. 4) 

 
กำรต่อสัญญำ 
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เจ้าของผลิตภัณฑ์ สุขภาพจะต่อสัญญาการ
โฆษณาทันทีหากยอดขายผลิตภัณฑ์ในรอบสัญญาที่ผ่าน
มาเป็นไปตามเป้าหมาย หากยอดขายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก็จะมีการเจรจาขอลดค่าโฆษณาหรือขอต่อ
สัญญาโฆษณาเป็นลักษณะเดือนต่อเดือน ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ประกอบการและนักจัดรายการจะยอมลดค่าโฆษณา เพื่อ
โน้มน้าวให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ยินยอมโฆษณาต่อไปโดยไม่
ไปติ ดต่ อผู้ ป ระกอบการวิ ท ยุ ท้ อ งถิ่ น ราย ใหม่  ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอาจมีข้อเสนอเพิ่มความถี่ของ
การออกอากาศใหม้ากขึน้  
 
เง่ือนไขที่ส่งผลให้เกิดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิดกฎหมายในสถานีวิทยุท้องถิ่น 

การวิ จั ยพ บ  7 เงื่ อน ไขส าคัญ ซึ่ ง ส่ งผล ให้
ผู้ประกอบการและนักจัดรายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผิดกฎหมายในสถานีวิทยุท้องถิ่น คือ คือ 1. ความเชื่อว่า
เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2. การมีวิธีการ
รับมือกับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 3. ผู้ประกอบการ
วิทยุท้องถิ่นเชื่อว่าประชาชนไม่รู้เท่าทันส่ือและไม่กล้า
ร้องเรียน 4. การต้องการก าไรและการอยู่รอดทางธุรกิจ 5. 
ผลดีในเรื่องการยอมรับนับถือจากผู้อื่น 6. การขาดความรู้-
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างถูกกฎหมาย และ 7. 
ความเชื่อว่าการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นเรื่องปกติใน
สังคมไทย 
 
1. ควำมเชื่อว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
กับวิทยุท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการและนักจัดรายการมองว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด และส านักงาน กสทช . เขต ไม่ได้
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แม้จะมีการออกตรวจสถานี
วิทยุท้องถิ่นในพื้นที่บ้าง แต่จะท าเฉพาะเมื่อเกิดเรื่อง
ร้องเรียนและจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น 
โดยไม่ได้ด าเนินการในระดับที่มีผลกระทบต่อสถานี 

“ที่รู้ ๆ นะ เค้ำก็ไม่อยำกจะมำตรวจอะไรเรำมำก
หรอก วันก่อนเจอกัน บอกพี่ เองเลยว่ำอย่ำให้มี เรื่อง
ร้องเรียนเลย ตอนนี้จะท ำอะไรก็ท ำ ๆ ไปเถอะ มีเรื่อง

ร้องเรียนทีไรเหนื่อยมำก ตำมจับใครก็ไม่ได้หนีหำยกัน
หมด” (นวท.8)  

 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐพบข้อมูลที่

สอดคล้องกัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังด้วยเหตุผล  4 ประการ คือ ก) ภาระงานที่มากและ
อัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ข) ผู้ด าเนินงานในพื้นที่ไม่มี
อ านาจบังคับใช้กฎหมาย ค) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้
ท างานแบบบูรณาการกัน และ ง) พนักงานเจ้าหน้าที่กังวล
ใน เรื่องผลกระทบจากการบั งคับ ใช้กฎหมาย ดั งมี
รายละเอียดต่อไปนี ้

ก) ภาระงานที่ ม ากและอัต ราเจ้ าหน้ าที่ ไม่
เพียงพอ: ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีแผนการสุ่มตรวจสถานี
วิทยุเป็นประจ าทุก 1 เดือน 3 เดือนหรือ 6 เดือน แต่การ
สุ่มตรวจมักไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าวเนื่องจากภาระงาน
ที่มากและอัตราเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ท าให้หน่วยงานภาครัฐเน้นแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาท
หรือการร้องเรียนเท่านั้น จ านวนสถานีวิทยุที่กระจายไปทั่ว
ประเทศก็เป็นสาเหตุที่ท าให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการโฆษณา
ได้ไม่ทั่วถึง 

 
“ฝ่ำยพี่นะ งำนก็ล้นมืออยู่แล้ว ไหนจะร้ำนยำ 

โรงงำน รณรงค์เอยอะไรเอย เยอะแยะไปหมดเอำไม่ทัน 
เรื่องวิทยุพี่ก็ท ำแผนตรวจเฝ้ำระวังเอำไว้นะ แต่เอำเข้ำจริง
ก็ไม่ค่อยจะตำมแผนสักเท่ำไรหรอกนะ ส่วนใหญ่เลยก็คือ
ถ้ำมีเรื่องถึงจะลงไปจับ ไปดูกันทีหนึ่ง เอำไม่ทันหรอก 
ขนำดพี่เป็นหัวหน้ำ แบ่งหน้ำที่แต่ละคนไปแล้วนะ คน ๆ 
หนึ่งก็ดูหลำย พรบ. เหมือนกันไม่ใช่ว่ำจะง่ำยนะ ท ำงำน
ด้ำนนี้ กระทบไปหมดแหละ พอเป็นเรื่องเป็นรำวขึ้นมำก็
ต้องมำช่วยกันนะ ไม่ใช่ว่ำของใครของมันนะ” (สสจ. 1)  

 
“ของพี่นะ พี่ให้ท ำแผนงำนประจ ำปีไว้อยู่แล้ว....

ถำมว่ำมันท ำให้ตรงตำมกรอบที่วำงไว้ได้ทั้งหมดไหม ก็
ต้องบอกว่ำไม่นะ เรำต้องเอำควำมจริงมำพูดกัน ตอนน้ีเอำ
อย่ำงเรื่องวิทยุ....เรื่องนี้นะพี่บอกลูกน้องไปเลยไว้เจอเรื่อง
ร้องเรียนค่อยว่ำกัน เอำไม่ทันแต่ละวัน ก็ท ำตำมแผน 
กรอบงำนที่ก ำหนดไว้ แต่หน่วยงำนพี่มันจะมีปัญหำเฉพำะ
หน้ำเข้ำมำอีก เดี๋ยวผู้ว่ำเรียกไปตรวจนู้นตรวจนี่ไม่ทันจริง 
ๆ” (สสจ. 1)  
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ข) ผู้ด าเนินงานในพื้นที่ ไม่มีอ านาจบังคับใช้

กฎหมาย 
กสทช. เขต 4 เป็นหน่วยงานที่ผู้ประกอบการให้

ความส าคัญมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ เพราะเป็นผู้มีอ านาจ
ในการอนุญาตให้ด าเนินกิจการของสถานี แต่ด้วยข้อจ ากัด
เรื่องก าลังคน ระยะทาง และความคุ้น เคยกับพื้ นที่
ส านักงาน กสทช.เขต 4 จึงขอความร่วมมือให้ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยก ากับดูแลสถานีวิทยุในพื้นที่ 
อย่างไรก็ตาม ส านักงานประชาสัมพันธ์ไม่สามารถบังคบัใช้
กฎหมายได้เนื่องจากไม่มีอ านาจตามกฎหมาย โดยท าได้
เพียงแค่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือจัดการอบรมให้ความรู้  ถึ งแม้ว่าทาง
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองจะพยายามเป็นแกนน า
ในการจัดระเบียบสถานีวิทยุ แต่ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น
ไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือนักเพราะถือว่า
ไม่ใช่หน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายโดยตรง  

 
 “ประชำสัมพันธ์เรำจะท ำอะไรได้ เรำท ำได้แค่ขอ
ควำมร่วมมือนะ อย่ำลืมสิ…เรำไม่ใช่คนบังคับใช้กฎหมำย
นะ เรำเชิญไปพวกนั้นมันก็มำเป็นพิธีเท่ำนั้น ไม่เห็นจะมี
อะไรดีขึ้น นี่พี่พูดเลยนะ เรื่องจริงเลย อยำกให้เห็นเวลำแต่
ละคนพูดมำก พูดดีมำกเลย เรำต้องยกระดับมำตรฐำนส่ือ
บ้ำงล่ะ มีคุณธรรม จริยธรรมบ้ำงล่ะ สำรพัดสำรเพ….โห
เหมือนละครช่อง 7 เลย สุดท้ำยกลับไปผีทั้งจอ ไม่มีอะไร
ทั้งนั้น ลงรูปเดิม มันไม่เห็นผลอะไรเลย เสียดำยงบมำก 
สูญป่ำวจริง ๆ” (ปชส.1)  
 

ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ท างานแบบบูรณา
การกัน: ด้วยภาระงานที่มาก ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่มุ่งท างานในส่วนของตน โดยไม่ได้ท างานแบบ
บูรณาการกัน จึงขาดพลังในการแก้ปัญหา 

 
“…ที่ส ำคัญเลยก็คือ แต่ละหน่วยงำนไปคนละทิศ

ละทำงเลย ปชส .เรำก็เชิญมำอบรม ให้ข้อมูล แนะน ำ
สำรพัด ถ้ำให้จับมือไปขออนุญำตได้คงท ำไปแล้ว พวก
เภสัชที่ สสจ.ก็ออกตรวจไปวัน ๆ ใครร้องเรียนก็ตำมไป 
แล้วจะทันไหมล่ะเอำจริง จับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอก ไปก็ไม่
เห็นไม่รู้อะไรทั้งนั้น ข้ำงต ำรวจที่โรงพักก็ไม่ได้ไปอยู่แล้ว 

ต้องมีเรื่องดัง ๆ จริง ๆ ถึงจะไปถูกไหม ข้ำงบนบอกให้
ท ำงำนร่วมกัน ผู้ว่ำก็ส่ังมำแต่ควำมจริงมันไม่ทันหรอก 
ร่วมกันยำกมำก แต่ละวันงำนล้นมือ” (ปชส.1)  

 
ง) พนักงานเจ้าหน้าที่กังวลในเรื่องผลกระทบจาก

การบังคับใช้กฎหมาย: วิทยุท้องถิ่นเป็นธุรกิจที่มักมีผู้มี
อิทธิพลหรือนักการเมืองในพื้นที่หนุนหลังท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าตนมีความเส่ียงในการบังคับใช้กฎหมาย 

 
“จะไปกลัวท ำไม ก็แค่ผู้หญิงคนเดียวนั่งรถตู้ สสจ. 

มำตรวจ ตัวเล็ก ๆ ทั้งนั้นแหละที่มำดู มำเจอเรำขู่กลับไปก็
หน้ำเสียแล้ว ให้มันรู้บ้ำง ไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมลีบนะ ท ำ
มำหำกินแบบนี้กต็้องมีคนหนุนหลังถูกไหม เกิดอะไรขึ้นมำ 
พอได้ช่วยกัน เอำอะไรกันนักหนำ อยู่ให้สบำย ๆ เถอะ 
อย่ำหำเร่ืองใส่ตัวดีกว่ำพี่ว่ำ” (ผวท.7)  

 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า และ

มุ่งเป้าการท างานไปที่การรณรงค์ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันส่ือ
และรู้จักตรวจสอบโฆษณาด้วยตัวเอง กระบวนการ
ดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ผิด
กฎหมายในพื้ นที่ ลดน้ อยลง แต่ ก ลับกลาย เป็นว่ า
ผู้ประกอบการวิทยุไม่ถูกด าเนินการในเชิงรุก ท าให้ไม่เกรง
กลัวอ านาจรัฐ ผู้ประกอบการวิทยุมองว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับผู้ประกอบการ จึงพยายามเล่ียงที่
จะลงพื้นที่ตรวจสถานี แต่กลับไปรณรงค์ในกลุ่มนักเรียน
มัธยม อาสาสมัครสาธารณสุข และชาวบ้านทั่วไป ซึ่งกลุ่ม
เหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า 

 
“ลูกน้องมันบอกพี่ว่ำ เรำผู้หญิงกันทั้งนั้น อย่ำไป

เส่ียงเลยดีกว่ำ พี่ก็เข้ำใจนะ แต่ละคนก็มีครอบครัว น้องเค้ำ
ก็บอกว่ำ งั้นเรำไปท ำเชิงรณรงค์ น่ำจะโอเคกว่ำไหม พี่ก็
เลยให้ไปท ำในนักเรียน อสม. และก็ชำวบ้ำนตำมอนำมัย
เลย จริง ๆ มันก็ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยของไอ้พวกที่โฆษณำ
หรอกนะ แต่ก็ดีกว่ำที่เรำไม่ได้ท ำอะไรบ้ำงเลย” (สสจ.1)  
 
2. กำรมีวิธีกำรรับมือกับกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

เหตุผลอีกประการที่ท าให้ผู้ประกอบการและนัก
จัดรายการกล้าโฆษณาอย่างผิดกฎมาย คือ ความเชื่อว่า 
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ตนเองมีวิธีรับมือกับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่  ด้วย
บริบทของการท างานวิทยุท้องถิ่นซึ่ งเป็นส่ือในพื้นที่ 
ผู้ประกอบการและนักจัดรายการจึงมีเครือข่ายทางสังคม
กว้างขวาง จึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะทราบว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะลงตรวจสถานีใด ในเวลาใด นอกจากนี้ ยังมีการ
รวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อคอยส่งข่าวเตือนซึ่งกันและ
กันในเร่ืองนี ้

 
“มำตรวจตอนไหน มันง่ำยมำกนะ เดี๋ยวคนนั้น

บอก คนน้ีบอกมำ เรำก็พอจะเดำได้ถูก มันก็เป็นข้อดีอย่ำง
หนึ่งของพวกพี่นะ รู้จักคนเยอะมำกไง ใครเป็นใครตำย 
ประกำศงำนนู้นงำนนี้ เรำก็ช่วยประกำศให้เค้ำหมดถูกไหม 
เค้ำก็เลยช่วยเรำ อีกอย่ำง....(จังหวัดที่วิจัย)...มันแคบน้อง 
ใครท ำอะไร เรำรู้หมดแหละ มำก็ไม่เจออะไรหรอก เชื่อพี่
เถอะ เอำทัน ๆ” (ผวท.7)  

 
“ถ้ำพูดกันตรง ๆ นะเรำก็มีพรรคพวกอยู่ เต็ม

ศำลำกลำง มันคงไม่ปล่อยให้คนมำจับพี่หรอก พอเริ่มจะ
ออกรถก็รู้แหละว่ำจะมำที่ไหน อีกอย่ำงนะ แต่ละคนก็พี่
น้องกันทั้งนั้น สำวเครือญำติกันได้หมดแหละ โทรหำคนนู้
คนนี้เดี๋ยวก็เรียบร้อย คุยกันได้ ไม่ต้องรุนแรงจริงไหม อีก
อย่ำงเรำก็ไม่ใช่พวกค้ำยำบ้ำ ค้ำของเถื่อนจริงไหมหละ เอำ
อะไรกันหนักหนำ” (ผวท.2)  

 
ผู้ประกอบการและนักจัดรายการที่ทราบข้อมูลจึง

มีเวลาหาวิธีต่าง ๆ เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เจ้าหน้าที่เอาผิดได้ 
เช่น การงดออกอากาศชั่วคราวเมื่อเกิดข้อร้องเรียน การ
อัดเทปปลอมเพื่อส่งให้หน่วยงานที่สุ่มตรวจหากเกิดข้อ
ร้องเรียน การอ้างว่าประสบภาวะขาดทุนหรือมีปัญหา
ภายในสถานี จึงปิดสถานีวิทยุ 

 
“พวกพี่อยู่ในวงกำรนี้ ก็ย่อมรู้ลู่ทำงอยู่แล้ว มันจะ

ไปยำกอะไร พอมีเรื่องดังขึ้นมำใช่ไหม ก็หยุดออกอำกำศ
ไปสักพักก็ได้นิ เด๋ียวเรื่องเงียบ ๆ ค่อยเปิดใหม่ก็ได้นะใคร
จะตำมเจอ เรำก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วนิ ใช่ไหม” (นวท.3)  

“ของพี่นะ…พี่ได้ใบอนุญำตมำนะ พี่ก็รู้ว่ำถ้ำผิด
ขึ้นมำ ปัญหำตำมมำจะเยอะอยู่แล้วถูกไหม พี่ก็บอกเด็ก
เลย อัดเทปกันเตรียมไว้ (เทปที่ท ำขึ้นให้มีลักษณะที่ถูก
กฎหมำย) ถ้ำเค้ำสุ่มขึ้นมำก็เอำเทปนี้แหละ ส่งไปให้ตรวจ

ไง ไม่เห็นจะยำก ก็เหมือนกันนั้นแหละ ท ำประเภทนี้ก็รู้นะ
ว่ำผิดไม่ใช่ไม่ผิด ต้องอยู่ให้เป็นแหละใช่ไหม กล้ำท ำแล้วก็
ต้องรู้วิธีแก้ไขสิ ไอ้พวกท ำไปแล้วถูกจับนิ น่ำอำยนะ ท ำไป
ได้ยั งไงให้ เค้ำจับได้  แสดงว่ำมันชั่ วโมงบินยังน้อย ” 
(ผวท.7)  

 
“มีตัวอย่ำงแล้วนี่ ใครจะกล้ำอีก เคยได้ยินใช่ไหม 

ที่ครูโรงเรียนนั้นโดนเข้ำ (ถูกข่มขู่หลังจำกครูร้องเรียนกำร
กระท ำ) สมแล้ว ท ำอวดเก่งดีนักอยู่ดีไม่ว่ำดี ชอบยุ่งเรื่อง
คนอื่น ให้มันรู้บ้ำงว่ำ พวกเรำทีมเรำไม่ใช่ใครๆ ๆ ๆจะท ำ
อะไรได้ง่ำย ๆ ในจังหวัดนี้พี่ เคลียร์ได้ พี่ไม่กลัวหรอก” 
(ผวท.7)  

 
การท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่มักประสบ

ปัญหา เพราะการลงพื้นที่มักตรวจไม่พบความผิดใดๆ 
หรือไม่สามารถหาหลักฐานของการกระท าความผิดใด ๆ 
ได้เลย  

 
“พี่ว่ำนะ พวกที่มำตรวจมันก็เบื่อเหมือนกันแหละ 

ไปท ำอย่ำงอื่นไม่ดีกว่ำหรือ มำก็ไม่ได้อะไรหรอก ใครจะโง่
ให้ยอมจับ จริงไหม เสียงในอำกำศ” (นวท.6)  

 
เหตุผลสองข้อ คือ การเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการมีวิธีการรับมือกับ
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เกรง
กลัวกฎหมายและตามมาด้วยการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
ในระหว่างการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ได้เกิดการยึดอ านาจ
การปกครองของประเทศโดย คสช. เหตุการณ์ในครั้งนี้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
และนักจัดรายการ อย่างมาก คสช. มีความเอาจริงเอาจัง
อย่างยิ่งในการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน รวมทั้งเรื่องการ
จัดระเบียบวิทยุท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในส่ือต่าง 
ๆ ถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระท าผิดใน
เรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการส่ังปิดวิทยุท้องถิ่น ตลอดจนการ
ก าชับหน่วยราชการต่าง ๆ ให้ท าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
สถานการณ์นี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักจัดรายการรับรู้
ถึ งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในยุคนี้และ
ตระหนักว่าวิธีการเดิมของตนในการหลีกเล่ียงกฎหมาย
อาจใช้ไม่ได้แล้ว ทั้งหมดนี้น าไปสู่การเกรงกลัวกฎหมาย
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และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการโฆษณาของตน เหตุการณ์นี้
เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า เหตุผลทั้งสองข้อที่กล่าวมาสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการโฆษณาอย่างผิดกฎหมายได้ดี ดัง
รายละเอียดค าพูดต่อไปนี ้

 
“อะนะพอพวกที่มีอ ำนำจมันเอำจริงขึ้นมำ เห็น

ไหม พวกเจ้ำหน้ำที่ที่ใส่เกียร์ว่ำง ท ำงำนกันไม่ทันเลยช่วง
นี้เห็นไหม…เรำก็ต้องระวังตัวด้วยไง พี่ก็หยุดเลยนะ ดูท่ำที
ก่อน สักพัก เด๋ียวค่อยว่ำกัน” (ผวท.5)  

 
“พวกพี่ ช่วงนี้ก็หยุด ๆ ออกอำกำศกันก่อน ยุค 

คสช. อย่ำพึ่งท ำอะไรเลย เงียบ ๆ กันไว้ก่อน เด๋ียวมีปัญหำ
ขึ้นมำไม่รู้ใครจะช่วย” (ผวท.1)  

 
“ตอนนี้พี่ประชุมดีเจทุกคนเลยนะ ปรับผังรำยกำร

กันใหม่เลย คัดโฆษณำมำลงด้วย ไอ้ที่ลักไก่กันออกอำกำศ 
เอำออกให้หมด เกิดเที่ยวออกอำกำศบ้ำ ๆ ไปถูกจับได้ผิด
กฎหมำยขึ้นมำ มันได้ไม่คุ้มเสียหรอกนะตอนนี้ อย่ำว่ำแต่มี
เส้นมีสำยเลย หำใครจะช่วยคุ้มครอง เส้นสำยที่ไหนยังหำ
ไม่ได้เลยตอนนี้ ไม่มีใครกล้ำกับพวกทหำรหรอก พี่พูดเลย 
เอำซิลองกะมัน เดี๋ยวได้สนุกแน่ ไม่มีใครกล้ำหรอกน้อง ” 
(ผวท.8)  

 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการและนักจัดรายการ

ยังรอคอยโอกาสที่จะสามารถโฆษณาผิดกฎหมายเพื่อหา
รายได้อีกครั้ง โดยคาดว่าเมื่อหมดยุค คสช. การบังคับใช้
กฎหมายจะอ่อนลง ตนจะสามารถท าเช่นน้ันได้ 

 
“สถำนีพี่ก็กลับมำออกอำกำศได้แล้วนะ....... อะไร

ที่เค้ำห้ำม พี่ก็หยุดไว้ก่อน.....เค้ำจ้องเรำกันอยู่ทั้งนั้นแหละ 
....อำหำรเสริม ยำ ผลิตภัณฑ์น้ ำมังคุดอะไรพี่จะหยุดไว้
ก่อนเลย พี่รับแต่พวกร้ำนวัสดุก่อสร้ำง ร้ำนอำหำร อะไร
เสียมำกกว่ำ สบำยใจด้วย เดี๋ยวต่อไปพอเลือกตั้งค่อยว่ำ
กันอีกที” (ผวท.5) 

“พวกเจ้ำของผลิตภัณฑ์สุขภำพ เค้ำก็เข้ำใจเรำนะ 
ก็ยังติดต่อกันอยู่เหมือนเดิมแหละไม่ได้หำยหน้ำหำยตำไป
ไหน เดี๋ยวให้ผ่ำนช่วงจัดระเบียบไปก่อนนะ ค่อยว่ำกันอีก
ที” (ผวท.6) 

 

            “คงหมดยุค คสช .นู้นแหละ ถึงคงท ำอะไรได้
เหมือนเดิมนะ” (นวท.9)  
 

“เดี๋ยวให้ผ่ำนช่วงจัดระเบียบไปก่อนนะ ค่อยว่ำ
กันอีกที  นี่สถำนีพี่ ก็ออกอำกำศได้แล้วนะ ดีที่ เรำได้
ใบอนุญำตไว้แล้วด้วยตอนน้ันไม่งั้น….ล ำบำกแน่ ๆ เลย พี่
ก็ต้องระวังตัวมำกขึ้นเดี๋ยวนี้นะ ทั้งจำกพวกเดียวกันเอง
บ้ำง เจ้ำหน้ำที่  กสทช.ที่สงขลำด้วยอีก พูดอะไรออกไป 
โดนอัดไว้หมดแหละ ถ้ำพลำดขึ้นมำโดนรุมกินโตะ๊แน่สถำนี
เรำ” (ผวท.6)  

 
การสุ่มฟังรายการวิทยุของคล่ืนที่ได้รับอนุญาตให้

กลับมาออกอากาศอีกครั้งในพื้นที่โดยผู้วิจัย ไม่พบการเผย
เเพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ ผิ ดกฎหมาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผลจากสถานการณ์
ของประเทศที่ผู้มีอ านาจในภาครัฐเอาจริงเอาจังในการ
ท างานท าให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด 
แต่ในอนาคตปัญหาดังกล่าวอาจกลับมาอีกได้  

 
3. ผู้ประกอบกำรวิทยุท้องถิ่นเชื่อว่ำประชำชนไม่รู้เท่ำทัน
ส่ือและไม่กล้ำร้องเรียน 

ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์
สุขภาพส่วนใหญ่ที่โฆษณาอย่างผิดกฎหมายในพืน้ที่ ได้แก่ 
ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและน้ าสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ชาย อายุ 45 ปีขึ้นไปและ
กลุ่มผู้ สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี อาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาลเมืองและมีระดับศึกษาไม่สูง  

 
“คนฟังแถวบ้ำนเรำ ก็ชำวบ้ำนทั้งนั้นเหละ คนใน

เมืองเค้ำไม่ค่อยฟังกันหรอก เปิดเคเบิลกัน ส่วนใหญ่จะเปน็
เสำร์อำทิตย์โน้น จันทร์ถึงศุกร์ก็ชำวบ้ำนทั้งนั้น ส่วนใหญ่ก็
ท ำยำงไปฟังไป เปิดตอนออกนำออกสวนอะไรแบบนี้
นะ……ถึงท ำให้วิทยุมีผลต่อคนกลุ่มนี้ไง พี่ถึงเลือกให้มำลง
โฆษณำช่วงจันทร์ถึงศุกร์  มันหำกินได้ง่ำยกว่ำ ไม่ตกเป็น
เป้ำสำยตำเจ้ำหน้ำที่ด้วย” (นวช.1)  

 
ผู้ ให้ ข้ อมู ลมี ค วามคิ ดว่ า  ก ลุ่มคน เห ล่านี้ มี

การศึกษาที่ไม่มากและไม่รู้ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท าให้ไม่
สามารถทราบได้ด้วยตัวเองว่า โฆษณาดังกล่าวได้รับ
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อนุญาตจากหน่วยงานรัฐหรือไม่  หรือหากทราบว่า 
โฆษณาดังกล่าวผิดกฎหมายก็ไม่กล้าหรือไม่รู้ช่องทางการ
ร้ อ ง เรี ย น ต่ อ ห น่ ว ย ง าน ข อ ง รั ฐ  ทั้ ง ห ม ด นี้ ท า ให้
ผู้ประกอบการและนักจัดรายการรู้สึกว่า ตนเองมีโอกาส
น้อยมากที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย 

 
“ห่ำย…คนที่ฟังก็พวกบ้ำน ๆ ทั้งนั้น พวกนี้ไม่รู้

เรื่องหรอกว่ำ จริงไม่จริง ยังไงเชื่อทั้งนั้น ไม่ว่ำพี่จะพูดอะไร
ไปนะ พี่ว่ำนะ พวกนี้ไม่ค่อยรู้หนังสือด้วย เวลำจะร้องเรียน
อะไรก็ยำก ท ำอะไรไม่ถูก แล้วใครล่ะจะมำเอำเรื่องพี่จริง
ไหม” (นวท. 6)  

 
ผู้ให้ข้อมูลมองว่า นักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียง

มักมีอิทธิพลทางความคิดต่อกลุ่มเป้าหมายข้างต้นด้วย นั่น
คือ เมื่อนักจัดรายการวิทยุพูดแนะน าผลิตภัณฑ์ใดๆ ผู้ฟัง
มักจะคล้อยตามเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์และสนใจทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การโฆษณาที่ประสบผลส าเร็จ คือ ท า
ให้ยอดขายเพิ่มขึ้น จะชักน าให้มีการว่าจ้างต่อหรือมีการ
ว่าจ้างโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ จึงเป็นช่องทาง
น ามาซึ่งรายได้แก่เหล่าผู้ประกอบการและนักจัดรายการ 
และ   ยังท าให้เกิดการยอมรับในสังคมและท้องถิน่ ทั้งหมด
นีก้่อให้เกิดแรงจูงใจในการโฆษณาอย่างผิดกฎหมาย 

การวิจัยพบว่า แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้เผยแพร่
โฆษณาที่ผิดกฎหมายผ่านส่ือของตนแก่ประชาชนที่ให้
ความเชื่อถือต่อตนเอง แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับไม่เชื่อถือในตัว
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเลย โดยมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ ไม่มีความ
ปลอดภัย และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้ งไม่
ต้องการใช้กับตนเอง นักจัดรายการบางคนถึงกับกล่าวว่า 
“ให้ฟรีพี่ก็ไม่เอำ” หรือ“ไม่ใช้เด็ดขำด” ค าพูดที่บ่งบอกถึง
ความคิดน้ี ได้แก่ 

“ไปดูเถอะ คนฟังรำยกำรแต่ละคนก็ชำวบ้ำน
ทั้งนั้น ของที่ลงโฆษณำมันถึงขำยได้ไง ขนำดพี่โฆษณำไป
เอง พี่ยังไม่อยำกจะใช้เลย อะไรไม่รู้ มันจะรักษำได้ดีขนำด
นั้น ว่ำปะ แต่ท ำไงได้ เรำรับเงินเค้ำมำแล้ว ก็ต้องท ำไป ไม่
มีใครอยำกทุบหม้อขำ้วตัวเองหรอกน้อง จริงไหม๊” (นวท.4)  

 

”ผลิตภัณฑ์ของมันที่เอำมำโฆษณำนะ พี่อ่ำน ๆ ดู
แล้ว พี่ว่ำมันดูดีเกินไปนะ เป็นไปได้หรอกิน 3, 4 กล่อง
อำกำรจะดีขึ้น หำยขำดบ้ำงอะไรบ้ำง ยำโรงพยำบำลยังไม่
ขนำดน้ันเลย เป็นไปไม่ได้ว่ำไหม พี่เองนะ ให้ฟรีพี่ก็ไม่เอำ
หรอก ไม่ใช้เด็ดขำด” (นวท. 7)  

 
“จริง ๆ แล้วพี่ก็ลองสมมุติตัวเองว่ำเป็นคนทั่วไป

มำสนใจเหมือนกันนะ พออ่ำนฉลำกกับกระดำษแนะน ำก็
รู้สึกขัด ๆ นะ มันยังไง ๆ ไม่รู้ เป็นตัวเองก็คงไม่ซื้อแน่ แต่
ลองคิดว่ำถ้ำชำวบ้ำนทั่วไปหละ พอมีดีเจพูดแล้วพูดอีก 
บำงทีมันก็คล้อยตำมว่ำไหม บำงคนเค้ำก็ไม่รู้หรอกว่ำจะ
ตรวจสอบยังไง เห็นออกอำกำศได้ก็ถูกไปหมด คิดว่ำเชื่อ
ได้ด้วย ก็คนไม่รู้นิแต่ถ้ำเป็นคนที่มีกำรศึกษำนะ พี่ว่ำเอำตะ 
ยังไงมันก็ไม่ซื้อแน่ ไปหำหมอที่โรงพยำบำล มอ.ไม่ดีกว่ำ
หรอ” (ผวท. 3)  

 
ผู้ให้ข้อมูลมองว่า ประชาชนที่ทราบช่องทางการ

ร้องเรียน มักไม่กล้าร้องเรียนการกระท าผิดในพื้นที่ของตน 
เน่ืองจากเกรงกลัวว่า การร้องเรียนจะไม่เป็นความลับและผู้
ถูกร้องเรียนจะทราบตัวผู้ร้องเรียน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียถึง
ตนเองและครอบครัวได้  

 
“คนที่ร้องเรียนเข้ำไปทั้งที่ สสจ.หรือผู้ว่ำรำชกำร 

ก็อย่ำนึกนะว่ำพี่จะไม่รู้ พี่ท ำงำนกับท้องถิ่นมำตลอดเกือบ 
20 ปี พี่รู้จักทั้งนั้นแหละ พรรคพวกกันทั้งนั้น ท ำอะไรพี่
ไม่ได้หรอก ถ้ำพี่รู้นะไอ้คนที่โทรเข้ำไปเดือดร้อนแน่ ๆ ” 
(ผวท.8)  

 
“ที่พี่รู้มำนะ อำจำรย์โรงเรียนนั้นแกโดนขู่ด้วยนะ 

แกท ำเก่งแหละ แกโทรไปเลยที่..... (ชื่อหน่วยงำน) แจ้งนู้น
แจ้งนี่  ร้องเรียนเพื่อนพี่ที่ เป็นเจ้ำของสถำนีนี่แหละว่ำ
โฆษณำผิดบ้ำง ขำยของอ้ำงสรรพคุณบ้ำงสำรพัดสำรเพ ที
นี้คนที่รับโทรศัพท์ก็ญำติเพื่อนพี่นี่แหละ สนุกแหละงำนนี้ 
มันโทรไปบอกเพื่อนพี่เองเลย ทีนี่คงรู้นะว่ำจะเกิดไรขึ้น 
เรียบร้อย หลำบ ๆ ๆ เลย เล่นกับใครไม่เล่น แกไม่รู้หรือว่ำ
ไง เห็นว่ำตอนน้ีเงียบไปแล้ว อยู่เฉย ๆ ๆ ๆ” (นวท.3)  
 
4. ควำมต้องกำรก ำไรและกำรอยู่รอดทำงธุรกจิ 
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ในช่วงก่อนการยึดอ านาจการปกครองโดย คสช. 
การแข่งขันในวงการวิทยุท้องถิ่นมีสูงมาก เพราะมีการตั้ง
สถานีวิทยุท้องถิ่นจ านวนมาก  

 
“จะว่ำไปแล้วเดี๋ยวนี้ โฆษณำในคล่ืนวิทยุเรำก็มี

ไม่กี่ประเภทหรอก ร้ำนอำหำร ร้ำนวัสดุก่อสร้ำง ร้ำนมินิ
มำร์ทและก็พวกยำอะไรแบบนี้  สินค้ำที่เอำมำโฆษณำมี
ไม่กี่อย่ำงหรอก ถึงได้แย่งกันจะเป็นจะตำยไง คล่ืนก็เยอะ
ขึ้น แต่งำนมีเท่ำเดิม” (ผวท.4)  

 
ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้มีจ านวนสถานี

วิทยุมากมาย คือ 1) การตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นใช้เงินลงทุน
ที่ไม่สูงมาก ค่าบริหารจัดการรายเดือนต่ า แต่สามารถหา
รายได้อย่างยาวนานจากการเผยแพร่โฆษณา 2) การเปิด
โอกาสให้เปิดสถานีได้โดยข้อกฎหมาย 3) การแข่งขันกัน
หาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่น ท าให้มีความ
ต้องการใช้ส่ือเพื่อเข้าถึงชาวบ้านในชุมชน “เจ้าของตอนนั้น
ลงสมัครเลือกตั้งไง แกเลยเปิดสถานีวิทยุไปด้วยเลยไว้
แนะน า เหมือนอวยตัวแกนั้น พอเลือกตั้งเสร็จแกก็ชนะนะ 
ตอนนี้นะสถานีก็คอยประกาศผลงานให้แกไง ชาวบ้านชอบ
มาก พี่บอกเลย ไอ้พวกโฆษณายาต่าง ๆ วิ่งเข้าหาเลยนิ 
ช่วงบ่ายถึงจะลงโฆษณาให้นะ ถือว่าคุ้มนะ ตอนนี้รายได้ก็
ดีด้วย พวกพี่อยู่กันสบายเลย กลายเป็นว่าได้ค่าโฆษณา
จากพวกยาอะไรนี่แหละ เป็นรายได้หลักเรา ลูกน้องก็ยิ้ม
ออกกันเลยแหละ” (นวท. 6) 4) ผู้ประกาศวิทยุหรือนักจัด
รายการวิทยุที่เคยท างานกับหน่วยงานของรัฐ (เช่น อส
มท.,สวท.) หันมาเปิดสถานีวิทยุท้องถิ่นเสียเอง เนื่องจากรู้
ช่องทางจัดตั้งและแหล่งเงินสนับสนุนสถานีเป็นอย่างดี 
และ 5) กสทช. ไม่มีเจ้าหน้าที่มากพอในการก ากับดูแล
สถานีวิทยุท้องถิ่น จึงมีการลักลอบเปิดสถานีโดยไม่ถูกต้อง 
ไม่มีการเสียภาษี และไม่สามารถตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้ง
สถานีและบุคคลผู้เป็นเจ้าของสถานี 

จ านวนสถานีวิทยุท้องถิ่นที่มากมาย ก่อให้เกิด
การแข่งขันทางธุรกิจทีสู่ง สถานีจึงต้องขวนขวายเพื่อความ
อยู่รอด ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุทั้ง 8 คน ให้
ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน คือ การเผยแพร่โฆษณาที่ผิด
กฎหมายมีสาเหตุมาจากความต้องการอยู่รอดทางธุรกิจ 
หรือหารายได้มาอุดหนุนสถานีวิทยุให้เกิดสภาพคล่องและ

เล้ียงตัวเองได้ รายได้จากค่าเช่าชั่วโมงให้นักจัดรายการ
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  

 
 “พี่ให้เค้ำเอำโฆษณำมำลง ก็ไม่ไหวแล้วอะ ถ้ำจะ

รอแต่โฆษณำในพื้นที่ เพื่อนมันก็แย่งไปหมด ได้ก็ได้ไม่กี่
บำทหรอกล ำพังแต่ละเดือนก็จะตำยอยู่แล้ว เห็นแค่นี้ เดือน
หนึ่ง 30,000-40,000 บำทเลยนะ ได้พวกโฆษณำนั้นมำลง 
ก็อยู่ได้เลยไม่ต้องเอำอะไรแหละ เรำก็แค่ดูสัญญำณให้ดี 
อย่ำให้หลุดเป็นพอ” (นวท. 3)  

 
“เรื่องเงินไม่ต้องห่วง พวกนี้เงินดีมำก จ่ำยเต็มที่ 

ให้ขำยได้นิ ยิ่งเรำลงโฆษณำให้มำก ๆ ติดปำกชำวบ้ำนนะ 
พอโหมกระแสใช่ไหม๊ ยอดพุ่งเรำก็เงินเพิ่มทันที  ต้อง
ยอมรับนะตอนนี้ พวกนี้แหละพำพวกเรำ ทีมงำนเรำเอง
รอด เอำแต่โฆษณำร้ำนอำหำร ร้ำนไฟฟ้ำ ไปไม่รอดหรอก 
พี่พูดจริง วงกำรนี้ตอนน้ีหำที่ยืนยำกนะ ตัดรำคำแข่งกันจะ
ตำย” (ผวท. 5)  

 
สถานีที่ ได้รับความนิยมในพื้นที่หรือมีนักจัด

รายการที่มีชื่อเสียง มักไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน แต่สถานีวิทยุที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือไม่มีนักจัด
รายการที่เป็นที่รู้จักมักประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและ
ไม่สามารถเล้ียงตัวเองได้ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งผู้แทนผลิตภัณฑ์เข้ามาติดต่อเพื่อลง
โฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยเสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงเป็นที่น่า
พอใจแก่ผู้ประกอบการสถานี 

“ท ำไงได้ เรำพลำดตั้งแต่คิดมำตั้งสถำนีแล้ว พี่ก็
ไม่รู้ว่ำมันหำกินยำกขนำดนี้ ไม่มีใครมำติดต่อเลยเชื่อไหม
ตอนนี้ของพี่นะ พี่ให้เค้ำมำเหมำรำยเดือนรำยปีไปแล้ว พี่
คิดว่ำแค่เอำให้ได้แค่พอหลุดทุน หรือเท่ำทุนก็พอแล้ว 
เงียบมำก ๆ พวกสินค้ำยำที่มำเช่ำนะ ยอดเค้ำบอกว่ำดี
มำก นี่เห็นว่ำกลำงปีจะขึ้นค่ำเช่ำเหมำให้พี่อีก พี่ก็โอเคนะ 
ของเรำไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรนิ แอบ ๆ เอำ ได้ก ำไรนิด ๆ 
หน่อย ๆ ถือว่ำ ได้ค่ำเช่ำก็ดีใจแล้ว ไม่เจ๊งก็บุญเท่ำไรแล้ว” 
(นวท. 5)  
5. ผลดีในเรื่องกำรยอมรบันับถือจำกผู้อ่ืน 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งมองว่า การเป็นนักจัดรายการ
วิทยุที่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือมีชื่อเสียง น ามาซึ่ง
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ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทาง
วิทยุเป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการยอมรับ 

 
“ดีเจดัง ๆ แจ้งเกิดจำกยำก็เยอะนะ พูดจนได้ดี

เลยก็มี” (นวท. 2)  
 
ผู้ให้ข้อมูลคิดว่า โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

น ามาเผยแพร่นั้น ถึงแม้จะมีสรรพคุณไม่ค่อยน่าเชื่อถือ แต่
ก็อาจมีผู้ที่ทดลองใช้บางรายที่ได้ผล ในสังคมชนบท มักจะ
มีการบอกปากต่อปากเกิดเป็นกระแส ท าให้มีการถามหา
ผลิตภัณฑ์มากขึ้นและยอดขายผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ผลพลอย
ได้จะตกกับนักจัดรายการวิทยุด้วยคือ เกิดการยอมรับจาก
ชาวบ้านในพื้นที่ ส่ิงเหล่านี้เป็นค าอธิบายอันหนึ่งของการ
ยอมรับเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ของสถานีวิทยุท้องถิ่น 

 
“อย่ำงน้อยก็คงมีคนที่ใช้ของที่พี่โฆษณำบ้ำง ถ้ำ

ใช้แล้วได้ผล พี่ก็ได้หน้ำได้ตำไปด้วย ก็รู้ใช่ไหม๊ ชำวบ้ำน
เค้ำปำกต่อปำก มันก็ท ำให้เรำมีชื่อเสียงขึ้น ต่อไปก็ไม่ต้อง
ไปขอเค้ำจัดแล้ว เค้ำเชิญไปเลย” (ผวท. 8)  
 
6. กำรขำดควำมรู้-ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำอย่ำง
ถูกกฎหมำย 

งานวิจัยนี้ใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ใน
เรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้ประกอบการทั้ง 8 
รายและนักจัดรายการวิทยุรวม 15 ราย (จาก 18 ราย) โดย
นักจัดรายการ 3 คนปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงการทดสอบ การ
วิเคราะห์ค าตอบสามารถจ าแนกค าถามในการทดสอบได้
สามแบบ 

1) ค าถามที่ผู้ให้ข้อมูลตอบได้เกือบทุกคนหรือ
ตอบได้อย่างน้อย 2 ใน 3 คน เช่น "สามารถจัดรายการให้
คนไข้โทรมาเล่าสรรพคุณของยาที่ ใช้รักษาหรือไม่ ” 
(ค าถามแบบถูกผิด) หรือ “สามารถรับรองผลการรักษา
หายขาดจากการใช้ยาตามโฆษณาได้หรือไม”่ (ค าถามแบบ
ถูกผิด) เป็นต้น แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้ดีในประเด็น
เหล่านี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าค าถามในกลุ่มนี้มุ่งวัดความรู้ 
ไม่ได้วัดทักษะโดยตรง 

2) ค าถามที่ผู้ให้ข้อมูลเพียงครึ่งเดียวที่ตอบได้
ถูกต้อง เช่น “การโฆษณายาในข้อใดสามารถกระท าได้

ตามกฎหมาย” “ข้อใดจัดเป็นยา” หรือ “ข้อใดไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องส าอาง” (มี 4 ตัวเลือก) ค าถาม
ในกลุ่มนี้เป็นค าถามที่ไม่ได้วัดความรู้โดยตรง แต่เป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้หรือทักษะซึ่งยากกว่าค าถามที่วัดความรู้
ตรง ๆ จึงอาจบ่งชี้ว่า ผู้ให้ข้อมูลอาจมีปัญหาในเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ 

3) ค าถามที่ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดตอบผิด มี 2 
ข้อ คือ การประเมินเนื้อความโฆษณาว่าผิดกฎหมายใน
ประเด็นใด และบทก าหนดโทษในเรื่องเครื่องส าอาง แสดง
ว่า ผู้ให้ข้อมูลอาจมีปัญหาในการประเมินเนื้อความโฆษณา
และจดจ าบทลงโทษในเรื่องเครื่องส าอางไม่ได้  การขาด
ทักษะการประเมินโฆษณาที่ผิดกฎหมายอาจน ามาซึ่ ง
พฤติกรรมการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย  
 
7. ควำมเชื่อว่ำกำรโฆษณำทีไ่มถู่กกฎหมำยเป็นเร่ืองปกติ
ในสังคมไทย 

ผู้ประกอบการและนักจัดรายการมองว่าการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่อง
ธรรมดา บางรายถึงกับกล่าวว่า “สังคมไทยยังไม่ชินอีก
หรอ” ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งกล่าวว่า การกระท าดังกล่าว “ผิด
กฎหมาย แต่เป็นงานที่สุจริต” ในทางนิตินัย การกระท า
ดังกล่าวเป็นส่ิงต้องห้าม แต่ในทางพฤตินัยนั้น สถานีที่มี
เอกชนเป็นผู้ประกอบการ มักเผยแพร่โฆษณาที่ผิด
กฎหมายด้วยกันทั้งส้ิน  

 
“เอำตรง ๆ นะ พี่ก็ยอมรับว่ำมันเป็นเรื่องธรรมดำ

ของบ้ำนเรำไปแล้วนะ เรื่องโฆษณำยำทั้งหลำยใคร ๆ เค้ำก็
ท ำกันหมดแหละ แต่มันผิดไหม ผิดแน่ ๆ ถ้ำพูดกันเรื่องข้อ
กฎหมำย แต่ก็เป็นงำนที่สุจริตถูกไหม แค่มันผิดกฎหมำย 
จะท ำไงได้หล่ะ ก็ต้องยอมรับในจุด ๆ นี้นะ” (นวท. 6)  

 
ผู้ ให้ ข้อมูลบางรายมองว่า การออกอากาศ

โฆษณาต่าง ๆ เป็นสิทธิเสรีภาพที่ชอบธรรมขององค์กร
ส่ือสารมวลชนหรือวิทยุท้องถิ่น การจ ากัดสิทธิในการ
โฆษณาเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ไม่ว่าโฆษณานั้นจะที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ก็ตาม เพราะส่ือ
มีหน้าที่น าเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อสร้างทางเลือกให้
ผู้บริโภค การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายนั้น กระท าโดยผู้บริโภคแต่เพียงผู้เดียว และถือ
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เป็ น ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ข อ งผู้ บ ริ โภ ค เอ ง  โด ย
ผู้ประกอบการส่ือไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ ด้วย ดังนั้น 
การที่ทุกสถานีวิทยุท้องถิ่นมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมายจึงเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่
สมควรแล้ว เพราะส่ือต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ความคิดหรือความเห็น โฆษณาก็เป็นหนึ่งในความคิดหรือ
ความเห็นนั้นด้วย 

 
 “เรำก็โฆษณำไป เอำค่ำจ้ำงเค้ำมำแล้ว ชำวบ้ำน

เค้ำก็เลือกเองถูกไหม ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ก็เลือกเอำเองเลย 
แต่ถ้ำเรำไม่ลงโฆษณำสินั่นคือเรำไม่รับผิดชอบ” (นวท.3)  

 
“พี่ว่ำ พวกพี่…หมำยถึงนี่พูดแทนส่ือทุกคนนะ 

เรำผิดตรงไหนอะ เรำก็ลงโฆษณำให้ผู้บริโภคติดสินใจ 
เลือกบริโภคกันเอำเอง จริงไหม เรำส่งเสริมให้มีกำรแข่งขัน
กันโดยเสรี ผลประโยชน์ก็ตกกับชำวบ้ำน ได้ยำดี ของดีไว้
ใช้ มำห้ำมก็ไม่ถูกนะ พวกพี่ผิดอะไร กฎหมำยเมืองไทยก็
อย่ำงนี้แหละแย่มำก ประเทศอื่นเค้ำตำมสบำยเลยนะ บ้ำน
เรำนี่แหละ อะไร ๆ ก็ว่ำพวกพี่ผิด ไม่มีจรรยำบรรณบ้ำง 
เห็นแก่เงินบ้ำง พูดมำได้ คิดแล้วก็แย่นะ” (ผวท. 8)  

 
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลบางรายเห็นว่า การน า

เรื่องสิทธิเสรีภาพของส่ือในการแสดงความคิดเห็นหรือ
โฆษณาต่างๆ มาอ้างนั้นเป็นเพียงเหตุผลที่ใช้บังหน้า
เหตุผลที่แท้จริง คือ เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านธุรกิจและ
ไม่รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือสารมวลชนดังค ากล่าว
ต่อไปนี้  

 
“เรื่องโฆษณำยำที่ผิดกฎหมำย....เค้ำจะอ้ำง

เหมือน ๆ กันว่ำ เป็นสิทธิเสรีภำพของส่ือ มำบังคับสื่อไม่ได้ 
ผู้บริโภคต้องตัดสินใจเอำเอง จริง ๆ นะเค้ำก็อ้ำงไปงั้น ๆ 
แหละ ข้ออ้ำงว่ำไปต่ำง ๆ นำ ๆ แท้จริง คือ อำยกันไง ถ้ำ
ถำมว่ำเป็นเพรำะพวกพี่ใชไ่หม พวกดีเจที่ไม่มีจรรยำบรรณ 
รับรองมันเถียงกันไม่ขึ้นแล้ว เงียบกันหมดแหละ แต่พี่
ยอมรับนะ พี่เลยเล่ำให้ฟังไง” (นวท. 5)  
การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายใน
วิทยุท้องถิ่น มี ลักษณะคล้ายกับอาชญากรรมโดยผู้มี
สถานะทางสังคม (white collar crime) ตามนิยามของ 

Sutherland (24) กล่าวคือ 1) เป็นการกระท าผิดในการ
ประกอบอาชีพ และ 2) เป็นการกระท าโดยผู้มีสถานะที่ดี
ทางสังคม ผู้ประกอบการวิทยุหรือนักจัดรายการเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่องทางสังคม และมีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชน ดังจะเห็นได้ว่า ประชาชน
บางส่วนเชื่อว่าส่ิงที่โฆษณาออกอากาศเป็นส่ิงที่ถูกต้อง
เสมอ หากไม่ถูกต้องคงออกอากาศไม่ได้ ความเชื่อนี้
สะท้อนความไว้ใจของประชาชนบางส่วนต่อบุคคลในอาชีพ
ส่ือ อย่างไรก็ตาม บุคคลในอาชีพ ส่ือกลุ่มนี้กลับเป็น
ผู้กระท าผิดในการประกอบอาชีพภายหลังม่านแห่งความ
ไว้วางใจ อันเป็นการทรยศต่อศรัทธาของประชาชน การ
อภิปรายต่อไปนี้อาศัยทฤษฎีอาชญวิทยามาเพื่อท าความ
เข้าใจข้อค้นพบในการศึกษานี้ 
 
วัฒนธรรมในการโฆษณาของวิทยุท้องถิ่น 

วัฒนธรรมการโฆษณาผลิตภัณฑสุ์ขภาพอยา่งผิด
กฎหมายเป็นส่ิงที่ปรากฏเด่นชัดจากการวิจัยนี้ วัฒนธรรม
นีแ้พร่หลายและมีผลครอบง าพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไป
ตามทฤษฎีการคบค้าสมาคมที่ แตกต่าง  (differential 
association ข อ ง  Sutherland (24) ผู้ ป ร ะก อบ อ าชี พ
เกี่ยวกับวิทยุท้องถิ่นอาจไม่ใช่คนเลวร้ายแต่ดั้งเดิม แต่เมื่อ
ก้าวเข้าสู่วงการวิทยุท้องถิ่น เขาถูกแยกตัวออกจากสังคม
เดิม วิธีคิดหรือวัฒนธรรมแบบเก่าถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรม
ชุดใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวงการวิทยุท้องถิ่น นั่นคือ 
เขาประสบกับการคบค้าสมาคมใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม 
(differential association) วัฒนธรรมดังกล่าวประกอบด้วย
การให้ นิ ย ามแก่ สถานการณ์ ต่ าง  ๆ   (definition of 
situations) ซึ่ งคือ ค่านิยมและบรรทัดฐานในเรื่องการ
โฆษณาที่ผิด กฎหมาย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การ
บอกว่า ไม่ต้องสนใจกฎหมายใด หน่วยงานใด กฎหมาย
อะไรฝ่าฝืนได้โดยไม่โดนลงโทษหรือการโฆษณาผิดไม่ใช่
เรื่องอัปยศ ผู้ร่วมอาชีพเป็นผู้สอนถึงสถานการณ์และ
วิธีการที่ใช้กระท าผิด ไม่ว่าจะเป็นการส่ังให้ท าโดยเจ้าของ
สถานี การเรียนรู้จากผู้ประกอบการด้วยกัน หรือผู้แทน
ผลิตภัณฑ์ที่มาติดต่อเรื่องโฆษณาที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ 
ยังมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมย่อยนี้ เป็นส่ิงค้ าและยืนยัน
ความถูกต้องเหมาะสมของการละเมิดกฎหมายในวงการ
ต่อไปเรื่อย ๆ เช่น กล่าวว่ามันเป็นงานที่ผิดกฎหมายแต่
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สุจริต สังคมยังไม่ชินกันอีกหรือ ต่างประเทศท าได้ในเรื่อง
แบบนี้ ฯลฯ ผู้ที่ท างานกับวิทยุท้องถิ่นจะเบี่ยงวิธีคิดไป
เรื่อย ๆ จนมองข้ามอันตรายที่ เกิดจากโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย จนท าให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาจึงน าไปสู่
การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย (25)     

ธรรมเนียมเรื่องโฆษณาที่ผิดกฎหมายอุบัติและ
ถูกถ่ายทอดได้ดีในสภาวะที่ไร้ความเป็นระเบียบ (anomie) 
นั่นคือ สภาวะที่อ่อนแอของจริยธรรมและกฎหมายที่
ต่อต้านโฆษณาที่ผิด และสภาวะที่องค์กรผู้กระท าผิดมี
ความเข้มแข็งในการส่งเสริมโฆษณาที่ผิด  สาเหตุที่ท าให้
แรงต้านการโฆษณาที่ผิดกฎหมายอ่อนแอได้แก่ 1) ด้วย
ความมีสถานะทางสังคมของผู้ประกอบการและดีเจ ท าให้
ประชาชนไม่คิดว่ามีการหลอกลวง จึงไม่เกิดการลุกขึ้นมา
ร้องเรียน 2) ผู้ท างานเกี่ยวกับวิทยุท้องถิ่นมีเครือข่ายที่
สามารถรับมือกับการควบคุมธุรกิจของรัฐเช่น ทราบ
ก าหนดการมาตรวจสถานี การคุกคามผู้ร้องเรียน การใช้
เครือข่ายของตนในการ “เคลียร์” เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ 
และ 3) เหยื่อผู้ถูกกระท าหรือผู้บริโภคอ่อนแอขาดการ
รวมตัว ขาดความรู้ในการประเมินโฆษณา และไม่อาจ
คุ้มครองตนเองได้ ในทางตรงข้าม ผู้ท างานในวิทยุท้องถิ่น
มีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายและ
พยายามท าให้ผู้บังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ  
 
ความบีบคั้นและการมีโอกาสให้โฆษณาอย่างผิด
กฎหมาย 
             วิทยุท้องถิ่นเป็นองค์กรธุรกิจที่ต้องการก าไรเพื่อ
การอยู่รอด ซึ่งผิดกับหลักการเริ่มแรกของการก าเนิดวิทยุ
ท้องถิ่นในประเทศไทย การบิดเบี้ยวของปรัชญานี้ส่งผลให้
เกิดปัญหาในการโฆษณา จ านวนของสถานีวิทยุที่มีมากท า
ให้ผู้ประกอบการวิทยุพยายามอยู่รอดและสร้างก าไร  จึงมี
แ ร งบี บ คั้ น ต่ อ เนื่ อ งต ลอด เว ล า ใน ก ารห าราย ได้ 
ผู้ประกอบการต้องเลือกว่าจะท าตามแรงกดดันเพื่อให้
สถานีมีก าไรหรือยอมรับการปิดกิจการ บุคคลมักรู้สึกด้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมงานที่ก้าวหน้ากว่า (26) จึงก่อ
แรงบีบคั้นให้โฆษณาอย่างผิดกฎหมาย งานวิจัยในอดีตชี้
ว่า ปัญหาทางการเงินขององค์กรมีความสัมพันธ์กับการฝ่า
ฝืนกฎหมายของบริษัท (27) การกระท าผิดกฎหมายของ
บริษัทจะพบมากในบริษัทที่หวังผลก าไร (เมื่อเทียบกับ
องค์กรที่ไม่หวังผลก าไร)  บริษัทที่มีก าไรค่อนข้างน้อย 

บริษัทที่ผลประกอบการแย่ลง และบริษัทในอุตสาหกรรมที่
ก าลังตกต่ า  

การมุ่งเน้นความส าเร็จทางการเงินก่อให้เกิดทั้ง
แรงบีบคั้นและภาวะไร้กฎเกณฑ์ (anomie) นั่นคือ ภาวะที่
บรรทัดฐานในการบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการที่ชอบธรรม
นั้นเกิดอ่อนแอและไม่มีผลในทางปฏิบัติ  ในภาวะเช่นนี้ 
บุคคลสามารถใช้วิธีการใด ๆ ก็ได้ที่สามารถท าให้ถึง
เป้าหมายได้เร็วที่สุด อาชญากรรมของผู้ประกอบธุรกิจจึง
เกิดขึ้นง่าย (28) วิทยุท้องถิ่นอยู่ในบริบทที่มีทั้งแรงบีบคั้น
และภาวะไร้กฎเกณฑ์ 

แต่การกระท าผิดจะไม่เกิดขึ้นได้หากไม่มีโอกาส 
แรงบีบคั้นและโอกาสจึงเป็น 2 ปัจจัยที่ประกอบกันและ
ก่อให้เกิดการกระท าความผิด โอกาสดังกล่าวในวิทยุ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดของ Benson และ Simpson 
(29) ที่ว่า ได้แก่  โอกาสก่อความผิดมีสององค์ประกอบ 1) 
เป้าหรือเหยื่อที่น่าลงมือ เช่น การที่ประชาชนยังไม่รู้เท่า
ทันส่ือ 2) การไร้ซึ่งส่ิงคุ้มกันที่มีความสามารถเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การ
โฆษณาอย่างผิดกฎหมายจึงมีโอกาสเกิดสูง 
 
การหาข้ออ้างว่าไม่ได้ท าผิด 

ผู้มีสถานะทางสังคมมีความสามารถและความ
เชี่ยวชาญสูงในการอ้างค าพูดที่ใช้เข้าข้างตนเอง (30) ผู้ที่
ท างานในวิทยุท้องถิ่นก็เช่นกัน เขาเหล่านี้แก้ตัวว่า ตน
ไม่ได้ท าผิด ส่ิงที่ท าไปไม่ได้ก่อความเสียหายเป็นเพียงแค่
การน าเสนอข้อมูลซึ่งใคร ๆ ก็ท า  การตัดสินใจซื้อเป็นของ
ผู้บริโภค ไม่เกี่ยวกับตน และยังมองเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
แทรกแซงส่ือ และกฎหมายไม่เหมาะสม เหตุผลเหล่านี้ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ในการลบล้างไม่ใหเ้กิดความรู้สึกผิด และ
สามารถท าผิดได้ เหตุผลเหล่านี้มีรูปแบบซ้ า ๆ เหมือนเดิม
ในผู้ ให้ข้ อมูลทุ กคนและยั งไม่ต่ างจากที่ รายงานใน
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกระท าความผิดอื่น ๆ (30) 
ผลการศึกษาชี้ว่า ข้ออ้างที่ใช้มีรากลึกในระบอบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมและความเชื่อที่ผูกติดกับระบอบนั้น โลกธุรกิจเต็ม
ไปด้วยค่านิยมและอุดมคติที่สามารถใช้เพื่อนิยามการ
กระท าที่ผิดให้ดูไม่เลวร้ายหรือเป็นส่ิงดี (29) บรรทัดฐาน
และธรรมเนียมเหล่านี้ท าให้ผู้ท างานในวิทยุท้องถิ่นตีความ
ความผิดที่ตนท าในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาชญากรรม เช่น 
เป็นเพียงการให้ข้อมูล 



 

 
Thai Journal of Pharmacy Practice 

 Vol. 8 No 1 Jan-Jun 2016 
 

 86 

 
การโฆษณาที่ผิดกฎหมายท าให้ได้ประโยชน์มากกว่า
ความเสี่ยง 

การโฆษณาอย่างผิดกฎหมายเกิดจากการชั่งข้อดี
และข้อเสียของการกระท าดังกล่าวโดยผู้ประกอบการและ
นักจัดรายการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ Paternoster 
และ Simpson (31) ข้อดี คือ ผลตอบแทนที่มากและการ
ได้รับชื่อเสียงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการโฆษณาอย่างผิด
กฎหมาย เพราะส่ิงเหล่านีม้ีน้ าหนักมากกว่าความเส่ียงหรอื
ข้อเสียซึ่ง คือ โอกาสและความรุนแรงของการถูกลงโทษ
ตามกฎหมาย การลงโทษทางสังคม และการลงโทษตนเอง 
(เช่น การสูญเสียความเคารพในตนเอง) ข้อเสียเหล่านี้ถือ
ว่ามีน้อยมากในความคิดของผู้ประกอบการและนักจัด
รายการ เพราะเขาไม่เชื่อว่า จะมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง ไม่คิดว่าการกระท าแบบนี้เป็นเรื่องอัปยศน่า
อับอายเพราะเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และไม่รู้สึกผิด
เมื่อกระท าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการประเมินข้อเสีย
ของการท าตามกฎหมายว่าไม่อาจท าให้ธุรกิจอยู่รอด การ
วิจัยในอดีตพบว่า ผู้ที่เคยกระท าผิดมักกระท าผิดซ้ าอีก 
(32) ผู้กระท าผิดในการศึกษานี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ 
ก่อการกระท าผิดซ้ า ๆ มาเป็นเวลานาน  

การวิจัยนี้พบว่า การเข้มงวดของ คสช. ในการจัด
ระเบียบสถานีวิทยุ ท าให้การโฆษณาที่ผิดกฎหมายหมดไป 
เพราะผู้กระท าผิดเล็งเห็นว่าความเส่ียงอาจมากกว่า
ประโยชน์ที่ได้รับ งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลถึงช่วงปลายปี พ.ศ. 
2557 ผลที่พบจึงเป็นผลระยะส้ันของการจัดระเบียบฯ 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในเวลาต่อมา (ต้นปี พ.ศ. 2558) ใน
หลายพื้นที่ (15-18) พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิดกฎหมายจ านวนมาก  ปัญหาที่พบอาจเป็นปัญหาเดิมที่
มีอยู่ต่อเนื่องมาจากยุคก่อน คสช. หรืออาจเป็นไปได้ว่า 
ปัญหาได้หมดไปแล้วเกิดขึ้นใหม่ เพราะพนักงานเจ้าหน้า
ไม่ได้จัดการปัญหาอย่างจริงจัง 
 
หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการก่อปัญหานี ้

ทฤษฎีอาชญากรรมที่รัฐและบริษัทเอกชนมีส่วน
ร่วมก่อ (state-corporate crime) (33) ตรงกับสถานการณ์
ในงานวิจัยนี้ ถึงแม้จะมีกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรัดกุม แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้
ยับยั้งการกระท าผิดด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น การขาดแคลน

เจ้าหน้าที่ ภาระงานที่ล้นมือ การท างานเชิงตั้งรับเพียง
ประการเดียว เป็นต้น งานวิจัยของ Hongsamoot (34) พบ
ผลเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่รู้สึก
ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจมีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
ในงานวิจัยนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแรงกดดันจากผู้ประกอบการ
วิทยุท้องถิ่นในพื้นที่ ในอดีตพบว่า ผู้บริหารระดับสูงของ 
อย. ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินคดีอย่างเข็มงวดกับผู้กระท า
ความผิด แต่ให้ผู้ปฏิบัติงานค านึงถึงปรัชญาการท างานของ
กระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นงานที่ให้คุณมากกว่าให้โทษ 
แนวทางการท างานโดยรวมจึงมุ่งเน้นเรื่องให้การศกึษาและ
การป้องปรามผู้กระท าความผิด (34) ในมุมมองของทฤษฎี
อาชญากรรมที่รัฐและบริษัทเอกชนมีส่วนร่วมก่อ (33) 
ภาครัฐไม่อาจปฏิเสธว่า ตนมีส่วนท าให้การกระท าผิดนี้
ด ารงคงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน เพราะเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการกระท าผิด 
 

ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลการวิจัยเพื่อ

จัดการความเส่ียงในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิดกฎหมายในวิทยุท้องถิ่นดังนี ้

1. การค้นหาและส่ือสารความเส่ียง 
การค้นหาความเส่ียง คือ การท าให้ภาครัฐหรือ

ประชาชนค้นพบด้วยตนเองว่ามีปัญหาในเรื่องนี้เกิดขึ้นใน
พื้นที่อย่างทันต่อสถานการณ์ ส่วนการส่ือสารความเส่ียง 
คือ การที่ผู้ค้นพบปัญหาส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่น การ
ค้นหาและส่ือสารความเส่ียงท าได้โดย 

1.1 อาชีพเฝ้าระวัง: การท าให้ภาครัฐทราบปัญหา
ที่เกิด อาจท าโดยสร้างอาชีพ “เฝ้าระวัง“ คือ ให้ประชาชน
หรือองค์กรเพื่ อสังคม (social enterprises) ตรวจสอบ
โฆษณาที่ออกอากาศในพื้นที่ของตนเอง รวบรวมหลักฐาน
ที่จ าเป็นและครบถ้วนเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ โดยอาจได้รับ
ค่าตอบแทนในสองลักษณะ คือ การได้รับค่าตอบแทนราย
เดือน หรือ ผู้แจ้งข้อมูลได้รับสินบนน าจับเมื่อภาครัฐ
ด าเนินการปรับผู้กระท าผิดกฎหมายแล้ว กฎระเบียบของ
ภาครัฐได้เอื้อในการด าเนินการในลักษณะดังกล่าว แต่
กลไกนี้ยังไม่ได้ถูกใช้ในเชิงรุกมากเท่าที่ควร นักร้องเรียน
อิสระที่มาจากภาคประชาชน ท าให้ค้นหาปัญหาได้เร็วขึ้น
และถือเป็นการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
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และร่วมมือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแค่
รอการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 

วิธีการนี้ เป็นการเลียนแบบวิธีการที่ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์จ้างประชาชนในพื้นที่เพื่อตรวจสอบวิทยุท้องถิ่น
ว่าได้ออกอากาศโฆษณาตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งงานวิจัย
พบว่า วิธีการนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรม
ผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นอย่างมาก การใช้ข้อมูลการ
ร้องเรียนเพื่อด าเนินการทางกฎหมายจะเปล่ียนความเชื่อ
ของผู้ประกอบการที่ว่า เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง ประชาชนไม่รู้เท่าทันส่ือและไม่กล้าร้องเรียน 
หรือการโฆษณาที่ ไม่ถู กกฎหมายเป็น เรื่องปกติ ใน
สังคมไทย ซึ่งจะช่วยเปล่ียนวัฒนธรรมการโฆษณา ปิด
โอกาสการโฆษณาอย่างผิดกฎหมาย ท าให้ เชื่ อว่ า
ประโยชน์น้อยกว่าความเส่ียงที่เกิดในการโฆษณาอย่างผิด
กฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องท าให้ระบบการแจ้ง
ข้อมูลเป็นความลับเพื่อให้ประชาชนกล้าร้องเรียน เช่น มี
ศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะส่วนกลางที่ปกปิดชื่อผู้
ร้องเรียนแทนที่จะเป็นศูนย์รับเรื่องในพื้นที่ การมีระบบชั้น
ของการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ระบบดังกล่าวต้องมีประสิทธิภาพในการด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว 

1.2 การส่ือสารความเส่ียงสู่ประชาชนเพื่อการ
คุ้มครองตนเอง: ภาครัฐควรท าให้ประชาชนสามารถค้นหา
ความเส่ียงในเรื่องการโฆษณาที่ผิดกฎหมายได้ด้วยตนเอง 
เช่น การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ที่ประชาชนสามารถ
ค้นหาได้เองว่า ข้อความที่พบเห็นนั้นได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายหรือไม่  รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการ
ส่ือสารความเส่ียงสู่ประชาชน โดยใช้ส่ือที่เข้าถึงประชาชน
ได้เป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่มไลน์ ซึ่งบางบริษัท เช่น ทรู มี
สมาชิกในกลุ่มถึง 8 ล้านบัญชี ท าให้การส่ือสารความเส่ียง
ทรงพลัง การส่ือสารเช่นนี้จ าเป็นส าหรับโฆษณาผลิตภัณฑ์
ผิดกฎหมายชิ้นที่เป็นปัญหาในวงกว้าง หรือเป็นโฆษณาที่
เกิดขึ้นใหม่และมีแนวโน้มที่ปัญหาจะขยายวงออกไป 

นอกจากนี้ ยังต้องรณรงค์ในประชาชนกลุ่มที่
อาจจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมายให้สามารถคุ้มครองตัวเองได้ เช่น ใช้สปอต
โฆษณาวิทยุเป็นภาษาถิ่นส้ัน ๆ สอนให้สังเกตข้อความ
หรือโรคที่ห้ ามไม่ ให้ โฆษณาตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ผลดีผลเสียต่อสุขภาพที่ เกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายตลอดจนท าให้ประชาชน
กล้าร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตน 

 
2. การแก้ไขความเส่ียงที่พบ 
2.1 การด าเนินการกับ “คดีตัวอย่าง” เพื่อเปล่ียน

วัฒนธรรมการท าผิด: หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายทุก
หน่วยต้องประสานความร่วมมือกันด าเนินการกับ “คดี
ตัวอย่ าง ” ซึ่ งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณาอย่างผิด
กฎหมายในวงกว้างทั่วประเทศ หรือเป็นผู้ประกอบการที่
ท าผิดกฎหมายซ้ า ๆ การด าเนินคดีดังกล่าวต้องเป็นความ
ร่วมมือกันหรือเป็นเครือข่ายในระดับประเทศอย่างพร้อม
เพ รียงที่  “ลงมื อ ” ใน เวลาเดี ยวกัน  เช่ น  ส านั กงาน
สาธารณสุขในหลายจังหวัดร่วมด าเนินงานกับ อย. กสทช 
และ บก. ปคบ. ทั้งนี้เพราะผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดกังวลใจอย่างมากกับผลกระทบต่อตนเอง
เนื่องจากการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตามกฎหมาย การ
ท างานในรูปแบบที่เป็นเครือข่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
สร้างความรู้สึกถึงความปลอดภัยในการท างาน และ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 

การด าเนินการกับ “คดีตัวอย่าง” จะเปล่ียนความ
เชื่อผู้ประกอบการที่ว่า เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง การมีวิธีการรับมือกับการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้ผล การโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นเรื่อง
ปกติในสังคมไทย ซึ่งจะช่วยเปล่ียนวัฒนธรรมการโฆษณา 
ปิดโอกาสการโฆษณาอย่างผิดกฎหมาย ท าให้เชื่อว่า
ประโยชน์น้อยกว่าความเส่ียงที่เกิดในการโฆษณาอย่างผิด
กฎหมาย 

ข้อค้นพบที่ส าคัญในการวิจัยนี้ คือ การโฆษณา
อย่างผิดกฎหมายคือวัฒนธรรมย่อยในหมู่ผู้ประกอบการ 
และวัฒนธรรมนี้ถูกถ่ายทอดสืบต่อมานาน การด าเนินการ
กับ “คดีตัวอย่าง” จะเปล่ียนวัฒนธรรมเดิมสู่วัฒนธรรมใหม่ 
ซึ่งหมายความว่า การด าเนินการของเจ้าหน้าที่จะเหนื่อย
มากในช่วงแรก แต่เมื่อด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง
ระยะหนึ่ง วัฒนธรรมที่เปล่ียนไปจะถูกส่งต่อท าให้ปัญหา
ลดลงและงานการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ก็จะเบา
ลงเมื่อเวลาผ่านไป  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของเรื่องอยู่ที่เครือข่ายของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เหนียวแน่น ซึ่งเสริมสร้างศักยภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายจากการเรียนรู้แลกเปล่ียนกันและ
การปฏิบัติจริง (เสริมจากการอบรมแบบชั้นเรียน) โดย“คดี
ตัวอย่าง” จะเป็นบทเรียนที่ดีส าหรับเจ้าหน้าที่ การเผยแพร่
ความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายในบางพื้นที่สู่พื้นที่
อื่น ๆ จะเป็น “ตัวเร่งปฏิกิริยา” ให้เภสัชกรหรือผู้บังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่ตระหนักว่า ปัญหานี้แก้ไขได้ 

2.2 การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
วิทยุท้ องถิ่น : ผลการทดสอบความรู้และทักษะของ
ผู้ประกอบการวิทยุพบว่า ยังขาดทักษะในการประยุกต์ใช้
ความรู้  ประกอบกับความเชื่ อของผู้ประกอบการว่า 
เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้เกิดความ
ไม่ใส่ใจความรู้ในประเด็นเรื่องโทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืน
กฎหมาย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้ว 
ต้องควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
วิทยุท้องถิ่นในประเด็นทักษะที่จ าเป็นต่อการโฆษณาอย่าง
ถูกกฎหมาย เช่น การตรวจสอบโฆษณาขั้นต้น เป็นต้น 

2.3 ส่งเสริมให้เกิดมาตรการลงโทษในแบบอื่น
ร่วมกับมาตรการทางกฎหมาย: ผู้ประกอบการไม่เชื่อว่า
เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และไม่ให้
ความส าคัญใด ๆ เลยกับการลงโทษทางสังคมและการรู้สึก
ผิดต่อตนเองการเสียชื่อเสียงหรือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้
เกิดมาตรการลงโทษในแบบอื่นร่วมกับมาตรการทาง
กฎหมาย ตัวอย่าง เช่น  มาตราที่  39 ในพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 
2551 บัญญัติให้ กสทช. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นองค์กรเพื่อจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพและควบคุมกันเองภายใต้มาตรฐาน
นั้น การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมต้องค านึงถึงการ
คุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน
และการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชพีขององค์กร ขณะนี ้
กสทช. ได้จัดท าคู่มือจริยธรรมการก ากับดูแลกันเองใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว กสทช. ควรเร่งท าให้เกณฑ์จริยธรรมที่ก าหนดมีผล
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มของผู้ รับ
ใบอนุญาตที่รวมเป็นองค์กรให้สามารถควบคุมกันเองอย่าง
เข้มแข็งภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนด 

มาตรการดังกล่าวมีความส าคัญมาก เพราะเป็นที่
ทราบดีว่า กฎหมายอาญาหรือโทษที่รุนแรงได้ผลไม่มากใน
การควบคุมอาชญากรรมทั้ งอาชญากรรมทั่ วไปและ
อาชญากรรมโดยผู้มีสถานะทางสังคม (35) จึงควรชักจูง
หรือบังคับให้วิทยุท้องถิ่นมีการควบคุมตนเอง การลงโทษ
ท าเพื่อประณามหรือตีตราในผู้ประกอบการที่เกลียดการ
ควบคุมของรัฐอยู่ก่อนแล้วมักส่งผลลบ ผู้ประกอบการ
เหล่านี้มักแข็งขืน หาเหตุผลมาหักล้างความรู้สึกผิด 
ผู้ประกอบการที่รู้สึกเสียหน้ามักรวมกลุ่มกัน สร้างความ
เป็นเอกภาพในหมู่ผู้กระท าผิด และเกิดการคบค้าสมาคม
กันในลักษณะที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดการโฆษณาที่ผิด
กฎหมายมากขึ้นไปอีก ทั้งยังท้าทายและฟ้องร้องการ
ท างานบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ (35)  

2.4 กลไกที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการ
ปกป้องเจ้าหน้าที่: ภาครัฐควรก าหนดกลไกที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพในการปกป้องเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ
จากการข่มขู่และประทุษร้ายโดยผู้ประกอบการที่กระท าผิด
หรือที่สูญเสียผลประโยชน์ ผู้มีอ านาจต้องประชาสัมพันธใ์ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการทราบว่าจะเข้าถึงกลไก
นี้ได้อย่างไรเมื่อเกิดปัญหา หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้น เมื่อได้รับการข่มขู่ ระบบหรือกลไกดังกล่าวต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจัง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ
ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการปกป้องเจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ร้องเรียน  
เพื่อให้รู้สึกว่ามีที่พึ่งพิงและไม่ถูกโดดเดี่ยวเมื่อเกิดปัญหา
จากการบังคบใช้กฎหมาย 

 
3. การติดตามปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ผิดกฎหมาย 
ภาครัฐควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นอิสระเพื่อ

ติดตามผลส าเร็จของการด าเนินการแก้ปัญหาโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย โดยไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียง
แห่งเดียว เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะถูกประเมินผลงาน
ด้วยความส าเร็จจากการด าเนินงาน ท าให้มีแนวโน้มจะ
เลือกรายงานเฉพาะบางแง่มุมของปัญหานี้  หน่วยงาน
ส่ วน กลางจึ ง ไม่ ท ราบ สภ าพ จ ริ งข อ งปั ญ ห าแล ะ
ประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ 
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ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุและนักจัด
รายการในจังหวัดที่ ศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้ าที่ จาก
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงาน กสทช .  
เจ้าหน้าที่ อสมท. และเจ้าหน้าที่ สวท. ที่กรุณาให้ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่ อการวิจัย  รวมทั้ งขอขอบคุณอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ าจังหวัดที่ศึกษา  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
ประจ าจังหวัด และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรุณา
อ านวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
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RESEARCH ARTICLE 

Objective: To study the process of health product advertising in local radios and explain the conditions 
leading to illegal advertising of health products among the operators of local radios.  Method: This research was a 
qualitative study. The informants were eight owners of local radio stations and 10 disc jockeys from 10 radio 
stations. Four of which operated with a license, while six of them had no licenses. Data collection method was in-
depth interview on the process of health product advertising and conditions facilitating illegal advertising. Results: 
Process of health product advertising involved three stages: 1. product representatives contacted radio stations and 
famous disc jockeys in the areas, 2. broadcasting of advertising after signing the contract, and 3. monitoring of 
advertising by contractors: health product owners controlled broadcasting by hiring residents in the area and 
product representatives to check advertising on air. Seven conditions facilitating the broadcasting of illegal health 
product advertisings included; 1. the perception of the absence of strict law enforcement by regulators 2. having the 
measures to handle with the action of regulators 3. the perception among local radio operators that the consumers 
were media-illiterate and dared not to file the compliant 4. profit seeking and survival on business operation 5. 
being respected by the others as a result of broadcasting the ads 6. inadequate knowledge and skill in lawful 
advertising and 7. the perception that illegal advertising was a normal and widespread practice in Thai society.  
Conclusion: The regulators could use the conditions found in this study to set the measures to curb with the 
problems of illegal advertising of health products among local radios. 
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