บทความวิจยั

ความชุกของการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
ในจังหวัดเชียงใหม่หลังการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
นฤมล ขันตีกุล
กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของการโฆษณาอาหารและยาทีผ่ ดิ กฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัด
เชียงใหม่หลังการใช้มาตรการทางกฎหมายเพือ่ แก้ไขปญั หา วิ ธีการ: ผูว้ จิ ยั บันทึกรายการทีอ่ อกอากาศทางสถานีวทิ ยุ 7 คลื่นที่
ได้จากการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายจาก 35 สถานีทเ่ี คยฝา่ ฝื นกฎหมายในเรื่องการโฆษณาอาหารและยาและถูกเปรียบเทียบปรับ
โดยผูก้ ระทาความผิดได้จ่ายค่าปรับแล้วกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การบันทึกเสียงทาตัง้ แต่เปิ ดสถานีจนกระทัง่
ปิ ดสถานี เป็ นเวลา 2 วันที่ได้จากการสุ่มโดยเป็ น วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 1 วัน และวันธรรมดา 1 วัน ผลการวิ จยั : ทัง้ 7
คลื่นวิทยุยงั ฝ่าฝื นกฎหมายในเรื่องการโฆษณาอาหารและยา โดยที่ 5 ใน 7 คลื่นยังคงพบการฝ่าฝื นในผลิตภัณฑ์อาหารชื่อ
การค้าเดิมทีถ่ ูกดาเนินคดี การวิจยั พบการโฆษณาอาหารและยา 1,195 ครัง้ (ต่อ 14 วัน-สถานี) โดยเป็ นการโฆษณาที่ฝา่ ฝื น
กฎหมาย 340 ครัง้ (ร้อยละ 28.5) การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารฝา่ ฝื นกฎหมายมากกว่าผลิตภัณฑ์ยา โดยอาหารมีการโฆษณา
863 ครัง้ ฝ่าฝื นกฎหมาย 330 ครัง้ (ร้อยละ 38.2) ผลิตภัณฑ์ยามีการโฆษณา 332 ครัง้ ฝา่ ฝื นกฎหมาย 10 ครัง้ (ร้อยละ 3.0)
การศึกษาจาแนกรูปแบบการโฆษณาเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบดีเจทีจ่ ดั รายการเพลงประกอบการให้ความรูเ้ รื่องต่าง ๆ ซึง่
อยูใ่ นความสนใจของผูฟ้ งั 2. รูปแบบสปอตโฆษณาและการเปิดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์ผู้ทเ่ี คยใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการบรรยาย
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทม่ี พี ฤติกรรมการเปิดซ้าๆ การศึกษาพบ สปอตโฆษณา 971 ครัง้ (ต่อ 14 วัน-สถานี) ฝา่ ฝื นกฎหมาย 228
ครัง้ (ร้อยละ 23.5) รูปแบบดีเจ 224 ครัง้ ฝา่ ฝื นกฎหมาย 112 ครัง้ (ร้อยละ 50.0) สรุป : หลังการใช้มาตรการทางกฎหมาย
โดยการเปรียบเทียบปรับกับสถานีวทิ ยุทฝ่ี า่ ฝื นกฎหมายในเรื่องการโฆษณา ปญั หาไม่ได้หมดไปโดยสิน้ เชิง การศึกษานี้ไม่อาจ
สรุปได้วา่ ปญั หาลดลงหรือไม่ อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับติดตามการกระทาผิดในอนาคต
ว่าเปลีย่ นไปอย่างไรหลังจากการใช้มาตรการอื่น ๆ เพิม่ เติม
คาสาคัญ: โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย วิทยุกระจายเสียง อาหารและยา การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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Prevalence of Illegal Advertising of Food and Drugs among Radio Broadcasts
in Chiang Mai after Enforcing Legal Measures to the Problem
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Abstract
Objective: To investigate the prevalence of illegal advertising of food and drugs among radio broadcasts in
Chiang Mai province after enforcement of legal measures in order to the problems. Method: The researcher
recorded the programs broadcasted by 7 radio stations randomly chosen from 35 radio stations violating the law on
food and drug advertising and having paid the fine at Chiang Mai Provincial Public Health Office. The programs in
each radio station were recorded for 2 days from the start until the end of broadcasting with one randomly selected
weekend day (Sunday or Saturday), and one randomly selected weekday. Results: Al 7 radio stations still violated
the law on food and drug advertisements. Out of 7, 5 radio stations breached the law by advertising food products
with the same brand names as those appeared in the illegal advertisements litigated in the past. The study identified
1,195 food and drug advertisements (in 14 station-days) with 340 (28.5%) being illegal. Food advertisements violated
the laws more than drug advertisements. Among 863 identified food advertisements, 330 (38.2%) violated the law.
Ten out of 332 drug advertisements violated the law (3.0%). The study classified advertisings into 2 types i.e., 1. live
broadcastings which radio hosts or DJs played the songs and having live talks on information interested by the
audiences, and 2. spot and repeated playing of recorded interviews of product users or description of product
information. The study identified 971 spot advertisings (in 14 station-days), 228 of which (23.5%) were illegal. Among
224 advertisings in DJ live talk, 112 (50.0%) were illegal. Conclusion: After law enforcement by imposing the fine
to radio stations violating the law on advertising, the problems have not completely disappeared. This study could
not draw a conclusion on the effects of legal enforcement. However, the findings from this study can be used as
baselines for monitoring the change in legal violations in the future when additional measures are implemented.
Keywords: advertising of health products, illegal advertisement, radio broadcasting, food and drugs, customer
protection
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บทนา
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมาย
ั หาที่สาคัญ ทัวทั
ทางวิทยุท้องถิ่น เป็ น ป ญ
่ ง้ ประเทศตัง้ แต่
อดีตถึงปจั จุบนั การศึกษาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ข้าข่าย
เป็ นยาทางวิทยุท้องถิน่ ของจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.2553
พบ การละเมิดกฎหมายยา ร้อยละ 64.01 ของจานวนชิ้น
โฆษณา (1) ในปี พ.ศ.2556 สถานีวทิ ยุในจังหวัดศรีสะเกษ
มีการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายร้อยละ 68.88 ของจานวน
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทัง้ หมด โดยร้อยละของโฆษณา
อาหาร ยา และเครื่อ งสาอางที่ผิด กฎหมาย คือ ร้อ ยละ
84.63, 55.66 และ 56.64 ตามลาดับ รูปแบบการโฆษณาที่
ผิดกฎหมายมากทีส่ ดุ คือ การโฆษณายาผ่านการสัมภาษณ์
ผูเ้ คยใช้ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาอาหารผ่านสปอตโฆษณา
วิทยุ (2) ในปี พ.ศ. 2558 โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของ
สถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ ในจังหวัดลพบุรรี อ้ ยละ 73.4 ของจานวน
ชิน้ โฆษณาทัง้ หมดฝา่ ฝื นกฎหมายพบว่า โดยเป็ นโฆษณา
อาหาร ยา เครือ่ งสาอาง และเครือ่ งมือแพทย์ทผ่ี ดิ กฎหมาย
ร้อยละ 79.2, 73.5 , 33.3 และ 100 ของจานวนชิน้ โฆษณา
ทีพ่ บทัง้ หมด ตามลาดับ (3) ในปี พ.ศ. 2559 การสารวจ
สถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ ในเขตอาเภอเมือง บุรรี มั ย์ 9 สถานี พบ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทัง้ หมด 153 ครัง้ ใน 18 วัน
สถานนีทเ่ี ก็บข้อมูล โดยเป็ นโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย 80 ครัง้
(ร้อยละ 52.29) ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร และเครื่องสาอางมี
การโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย ร้อยละ 91.07, 48.15 และ 6.97
ตามลาดับ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ทางวิท ยุ ท้อ งถิ่น ในยุ ค ที่ค ณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) ปกครองประเทศ ก็ยงั คงเป็ นปญั หาสาคัญ (4)
การศึก ษาในจัง หวัด เชีย งใหม่ พบว่ า มีก าร
โฆษณาที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายอาหาร ยา และ
เครื่อ งส าอางร้ อ ยละ 53 ของจ านวนชิ้ น โฆษณา เมื่อ
คัด เลือ กโฆษณาที่ผิด กฎหมายและอาจก่ อ ให้เ กิด ความ
เข้าใจผิดต่อผู้บริโภคมาศึกษาผลกระทบของโฆษณาต่อ
ผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เชื่อในประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตามโฆษณาและต้องการทีจ่ ะลองใช้เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หากผู้บริโ ภคทดลอง
ด้ว ยตนเองแล้ว ดีจ ริง ก็จ ะบอกแก่ ผู้อ่ืน ด้ว ย นอกจากนี้
ผู้ บ ริ โ ภ ค ยั ง เ ชื่ อ ว่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ฆ ษ ณ า ท า ง
วิทยุกระจายเสียงของชุมชน มีความปลอดภัยและผ่านการ
ตรวจสอบจากภาครัฐ (5)
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เงื่ อ นไขที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการวิ ท ยุ ท้ อ งถิ่ น
เผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผดิ กฎหมาย คือ
ความเชื่อ ว่า เจ้า หน้ า ที่ไ ม่บ งั คับ ใช้ก ฎหมายอย่า งจริง จัง
ผู้ ป ระกอบการมีวิ ธี ก ารรับ มือ กับ การด าเนิ น การของ
เจ้าหน้ าที่ ความเชื่อว่า ประชาชนไม่รู้เท่าทันสื่อและไม่
กล้าร้องเรียน ความต้องการกาไรและการอยูร่ อดทางธุรกิจ
ผลดีในเรื่องการยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื การขาดความรู้–
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างถูกกฎหมาย และ
ความเชื่อว่าการโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายเป็ นเรื่องปกติใน
ั หาการโฆษณา
สัง คมไทย (6) การศึ ก ษาวิธีแ ก้ ไ ขป ญ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผดิ กฎหมายทางสถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ ใน
จังหวัดสงขลา พบว่า มาตรการขอความร่วมมือจากสถานี
วิท ยุ ท่ีโ ฆษณาผิด กฎหมายนั น้ ใช้ ไ ด้ ผ ลกับ บางสถานี
เท่านัน้ คือ มีสถานีทง่ี ดการเผยแพร่โฆษณาทีไ่ ด้รบั การ
แจ้งจากเจ้าหน้าทีว่ า่ ผิดกฎหมาย แต่มกี ารเผยแพร่โฆษณา
ชิน้ ใหม่ทผ่ี ดิ กฎหมายทดแทน ดังนัน้ การบังคับใช้กฎหมาย
ในระดับทีส่ งู ขึน้ อาจเป็ นสิง่ จาเป็ นในบางสถานการณ์ (7)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบ
การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพและสถานพยาบาลของ
ผู้ป ระกอบการสื่อ วิท ยุก ระจายเสีย ง พบว่า ในปี 2558
สถานีวทิ ยุประเภทวิทยุธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ทงั ้ หมดมี
จานวน 104 คลื่น การเฝ้าระวังการโฆษณาจากสถานีวทิ ยุ
40 คลื่น (ร้อ ยละ 38.5 ของจ านวนสถานี ท ัง้ หมด) พบ
สถานีท่โี ฆษณาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 87.5 โดย
แบ่ง เป็ น สถานี ท่ีโ ฆษณาไม่ถูก ต้องตามกฎหมายอาหาร
ร้ อ ยละ 77.5 กฎหมายยา ร้ อ ยละ 35.0 กฎหมาย
เครื่องสาอาง ร้อยละ 15.3 และกฎหมายสถานพยาบาล
ร้อยละ 5.0
สถานการณ์ ดงั กล่าวในปี พ. ศ. 2559 ยังคง
เหมือนกับในปี พ.ศ. 2558 ในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ม ี
สถานีวทิ ยุประเภทธุรกิจ 126 คลื่นและสถานีวทิ ยุของ
ภาครัฐ 11 คลื่น รวม 137 คลื่น การเฝ้าระวังสถานี วิทยุ
จานวน 91 คลื่น (ร้อยละ 66.4 ของจานวนสถานีทงั ้ หมด)
พบการโฆษณาไม่ถูกต้องตามกฎหมายใน 64 คลื่น (ร้อย
ละ 70.3) สถานี ท่ฝี ่าฝื นกฎหมายอาหาร ยา สาอาง และ
สถานพยาบาลคิดเป็ นร้อยละ 42.9, 14.3, 5.5 และ 3.3
ของจานวนสถานีทงั ้ หมด ตามลาดับ โฆษณาที่ไม่ถูกต้อง
ทัง้ หมดจาแนกเป็ นการฝา่ ฝื นกฎหมายอาหาร 93 รายการ
(ร้อยละ 68.9 ของจานวนรายการที่ผดิ กฎหมายทัง้ หมด)
กฎหมายยา 28 รายการ (ร้ อ ยละ 20.7) กฎหมาย

เครื่อ งส าอาง 6 รายการ (ร้ อ ยละ 4.4) และกฎหมาย
สถานพยาบาล 8 รายการ (ร้อยละ 5.9)
ในปี พ.ศ.2559 ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด
เชีย งใหม่ จึง ได้ก าหนดแนวทางการก ากับ ดูแ ลโฆษณา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ แ ล ะ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ผ่ า น ท า ง
วิทยุกระจายเสียง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพิม่ เติม
จากมาตรการอื่น ๆ ที่ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว ได้แก่ การ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่นายสถานี นักจัดรายการหรือดี
เจ การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ประกอบด้วย
เครือข่าย เช่น พนักงานเจ้าหน้ าที่ระดับอาเภอ เครือข่าย
ภาคประชาชน การศึกษานี้เป็ นการประเมิน ความชุกของ
การโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ผิ ด กฎหมายทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่หลังการเพิม่ การใช้
ั หา ผลการวิจ ัย
มาตรการทางกฎหมายเพื่อ แก้ ไ ขป ญ
สามารถใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับติดตามการกระทาผิด
ในอนาคตว่าเปลีย่ นไปอย่างไรหลังจากการใช้มาตรการอื่น
ๆ เพิม่ เติม

วิ ธีการวิ จยั
มาตรการการจัดการกับปัญหา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มมี าตรการ
ในการจัดการกับ ผู้ประกอบการสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารหรือยา ดังนี้ 1. การ
ดาเนินการตามกฎหมาย (เปรียบเทียบปรับ) ตามระเบียบ
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาว่ า ด้ ว ยการ
เปรียบเทียบปรับ พ.ศ.2536 ซึ่งใช้สาหรับความผิดทีม่ โี ทษ
ปรับสถานเดียวตามกฎหมายอาหารและยา ความผิดที่ฝ่า
ฝื นกฎหมายโฆษณาอาหารมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
โดยความผิด ครัง้ ที่ 1 ปรับ เป็ น จ านวนเงิน 1,000 บาท
ความผิ ด ครั ง้ ที่ 2 ปรั บ เป็ นจ านวนเงิ น 2,000 บาท
ความผิด ครัง้ ที่ 3 ปรับ เป็ น จ านวนเงิน 4,000 บาท และ
ความผิดครัง้ ที่ 4 ปรับเป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท สาหรับ
ความผิดที่ฝ่า ฝื น กฎหมายโฆษณายา มีโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
ความผิดครัง้ ที่ 1 ปรับเป็ นจานวนเงิน
20,000 บาท ความผิ ด ครัง้ ที่ 2 ปรับ เป็ นจ านวนเงิ น
40,000 บาท ความผิ ด ครัง้ ที่ 3 ปรับ เป็ นจ านวนเงิ น
80,000 บาท และความผิดครัง้ ที่ 4 ปรับ เป็ น จ านวนเงิน
100,000 บาท 2. การประกาศแนวทางการด าเนิ น งาน
ควบคุม กากับการโฆษณาในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ด้วย

กิจกรรมการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสือ่
วิท ยุ ภาครัฐ และภาคประชาชน ในวัน ที่ 16 กัน ยายน
2559 3. การประกาศเจตนารมณ์ ช ัด เจนด้ ว ยการส่ ง
หนั ง สือ ลงวัน ที่ 5 ตุ ล าคม 2559 เพื่อ แจ้ง ข้อ มู ล การท า
MOU และความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้แก่สถานีวทิ ยุทุกแห่งภายหลังกิจกรรม MOU
ตัวอย่าง
ตั ว อย่ า งในการวิ จ ั ย นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจและคลื่นภาครัฐ จานวน 35
แห่ ง ในจัง หวัด เชีย งใหม่ ท่ีไ ด้ ร ับ การตรวจเฝ้ าระวัง ใน
ปี ง บประมาณ 2559 ซึ่ง พบว่ า มีก ารโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์
อาหารหรือยาที่ฝ่าฝื นกฎหมายและได้รบั การดาเนินการ
ตามกฎหมายโดยการเปรียบเทียบปรับในความผิดดังกล่าว
ผู้วิจ ัย เลือ กตัว อย่า งมาอย่า งสุ่ม จ านวน 7 แห่ ง (ร้อ ยละ
20.0)
การบันทึกและประเมิ นโฆษณา
การบัน ทึกเสียงออกอากาศท าตัง้ แต่เ ปิ ดสถานี
จนกระทังปิ
่ ดสถานี เป็ นเวลา 2 วันทีไ่ ด้จากการสุม่ โดยเป็ น
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 1 วัน และวันธรรมดา 1 วัน การ
บันทึกเสียงทาระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 –เดือน
มกราคม พ.ศ.2560
ผู้วิจ ัย ประเมิน ความถู ก ต้อ งตามกฎหมายของ
ข้อความการโฆษณาจากรายการที่บนั ทึก ไว้ด้วยตนเอง
โดยใช้ แ บบเก็ บ ข้อ มู ล ที่ผู้ วิจ ัย ออกแบบเพื่อ เก็ บ ข้อ มู ล
ผู้วิจ ัย ปฏิบ ัติง านในต าแหน่ ง เภสัช กรช านาญการพิเ ศษ
หัวหน้ างานควบคุมกากับผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาด
ซึ่งรับผิดชอบงานเฝ้าระวังด้านโฆษณา 10 ปี หากพบว่ามี
ข้อความหรือลักษณะทีค่ ลุมเครือซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่อาจประเมินได้
จะมีผูป้ ระเมินในระดับจังหวัดจานวน 2 คน ร่วมพิจารณา
บุคลากรทัง้ สองคนดารงตาแหน่ งเภสัชกรชานาญการ โดย
ท่ า นแรกเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบงานเฝ้ า ระวัง ด้า นโฆษณาซึ่ง
รับ ผิด ชอบงานมาแล้ ว 3 ปี คนที่ส องเป็ น หัว หน้ า งาน
คุม้ ครองสิทธิผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข ซึ่งผ่านการทางาน
ด้านเฝ้าระวังด้านโฆษณา 10 ปี หากความเห็นไม่เป็ นทีย่ ุติ
ผูว้ จิ ยั ขอความเห็นจากพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบด้าน
การโฆษณาจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาจ าแนกรู ป แบบการโฆษณาเป็ น 2
รูปแบบ คือ 1. รูปแบบดีเจ คือ ผู้จดั รายการเปิ ดเพลง
ประกอบการให้ความรูเ้ กี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่
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ในความสนใจของผูฟ้ งั 2. รูปแบบสปอตโฆษณา ซึง่ ในการ
วิจยั นี้รวมถึงการเปิดเสียงทีม่ กี ารบันทึกเสียงสัมภาษณ์ผใู้ ช้
ผลิตภัณฑ์ หรือการบรรยายข้อมูลของผลิตภัณฑ์แบบซ้า ๆ
เช่ น การอ้ า งอิง วิธีก ารปลู ก “แบบออร์แ กนิ ค ” เป็ น ต้ น
เนื่องจากมีพฤติกรรมการเปิ ดซ้า ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา

ผลการวิ จยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อ มูล การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์
อาหารและยาของสถานี วิท ยุ จ ัง หวัด เชีย งใหม่ ท่ีศึก ษา
การศึกษาพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา 1,195
ครัง้ ใน 14 วัน-สถานี โดยเป็ นการโฆษณาทีฝ่ า่ ฝื นกฎหมาย
340 ครัง้ (ร้อยละ 28.5 ของจานวนครัง้ ของการโฆษณา)
หากจาแนกตามประเภทผลิต ภัณฑ์ พบว่า การโฆษณา
ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารฝ่า ฝื น กฎหมายมากกว่า ผลิต ภัณ ฑ์ย า
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารทัง้ หมด 863 ครัง้ ฝา่ ฝืนกฎหมาย
330 ครัง้ (ร้ อ ยละ 38.2 ของจ านวนครัง้ การโฆษณา)
ผลิตภัณฑ์ยามีการโฆษณา 332 ครัง้ ฝ่าฝื นกฎหมาย 10
ครัง้ (ร้อยละ 3.0 ของจานวนครัง้ การโฆษณา)
การโฆษณาที่มรี ูปแบบผ่านการพูดของดีเจ 224
ครัง้ ฝา่ ฝื นกฎหมาย 112 ครัง้ (ร้อยละ 50.0) การโฆษณา
รูปแบบสปอตโฆษณา 971 ครัง้ ฝ่าฝื นกฎหมาย 228 ครัง้
(ร้อยละ 23.5)
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีโ ฆษณาเมื่อจ าแนกตามนิ ย ามของ
กฎหมาย พบว่า เป็ นยา 27 ผลิตภัณฑ์และเป็ นอาหาร 42
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารจาแนกเป็ นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 26 ผลิตภัณฑ์ กาแฟ 11 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มใน

ภาชนะบรรจุท่ปี ิ ดสนิท 3 ผลิตภัณฑ์ และอาหารทัวไป
่ 2
ผลิต ภัณ ฑ์ ข้อ มูล การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร 2
อันดับแรก มีจานวน 172 ครัง้ และ 121 ครัง้ ตามลาดับ
ผลการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา
ของสถานี วิท ยุ 7 คลื่น ที่ถู ก ปรับ ในอดีต เนื่ อ งจากการ
โฆษณาที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย พบว่ า ยัง คงพบการฝ่ า ฝื น
กฎหมาย ทัง้ 7 คลื่น โดยเป็ นการฝา่ ฝื นกฎหมายอาหารทัง้
7 คลื่น แต่ไม่มกี ารโฆษณาฝ่าฝื นกฎหมายยา 4 คลื่น โดย
มี 1 คลื่นที่ไม่พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาด้วยรูปแบบสปอตโฆษณาทัง้ หมดไม่พบการ
ฝา่ ฝืนกฎหมาย
จากตารางที่ 2 พบว่า 5 ใน 7 คลื่น (คลื่นที่ 3–7)
มีโ ฆษณาอาหารที่ฝ่ า ฝื น กฎหมายในผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีช่ือ
การค้าเดียวกับในอดีต คือ “ผลิตภัณฑ์ C” จานวน 3 คลื่น
(คลื่นที่ 3, 4 และ 6) ทัง้ ยังพบการฝ่าฝื นกฎหมายโฆษณา
โดยโฆษณาผลิตภัณฑ์ช่อื การค้าใหม่จานวน 2 คลื่น (คลื่น
ที่ 1-2)
เมื่อ เปรีย บเทีย บข้อ มูล การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์ยาในวันธรรมดากับวันหยุดเสาร์หรือ
อาทิตย์ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่าง จากการโฆษณาทัง้ หมด
1,195 ครัง้ การโฆษณาในวันธรรมดา 594 ครัง้ (ร้อยละ
49.7 ของจานวนครัง้ การโฆษณาทัง้ หมด) ฝา่ ฝื นกฎหมาย
172 ครัง้ (ร้อยละ 29.0 ของจานวนครัง้ การโฆษณาวัน
ธรรมดา) วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์มกี ารโฆษณา 601 ครัง้
(ร้อยละ 50.3 ของจานวนครัง้ การโฆษณาทัง้ หมด) ฝ่าฝื น
กฎหมาย 168 ครัง้ (ร้อ ยละ 28.0 ของจ านวนครัง้ การ
โฆษณาวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์)

ตารางที่ 1. จานวนครัง้ ของการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาโดยสถานีวทิ ยุในจังหวัดเชียงใหม่ทเ่ี ป็ นตัวอย่าง
โฆษณาอาหาร
โฆษณายา
รวมทัง้ หมด
สถานี
วิทยุ
รายการ ฝา่ ฝืน
ร้อยละ รายการ ฝา่ ฝืน
ร้อยละ รายการ
ฝา่ ฝืน
ร้อยละ
คลื่นที่ 1
58
18
31.0
7
1
14.3
65
19
29.2
คลื่นที่ 2
93
43
46.2
0
0
0.0
93
43
46.2
คลื่นที่ 3
220
85
38.6
184
1
0.5
404
86
21.3
คลื่นที่ 4
68
62
91.2
32
8
25.0
100
70
70.0
คลื่นที่ 5
87
39
44.8
4
0
0.0
91
39
42.9
คลื่นที่ 6
85
67
78.8
27
0
0.0
112
67
59.8
คลื่นที่ 7
252
16
6.3
78
0
0.0
330
16
4.8
รวม
863
330
38.2
332
10
3.0
1,195
340
28.5
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ตารางที่ 2. ผลิตภัณฑ์อาหารและยาทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายด้านโฆษณาในสถานีวทิ ยุของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนและหลังการใช้
มาตรการทางกฎหมาย1
สถานีวทิ ยุ

ก่อนการใช้มาตรการทางกฎหมาย

หลังการใช้มาตรการทางกฎหมาย

คลื่นที่ 1
คลื่นที่ 2

Z
C

A
B

คลื่นที่ 3

C

C

คลื่นที่ 4
C
คลื่นที่ 5
D
คลื่นที่ 6
C
คลื่นที่ 7
E
1: สัญลักษณ์ Z A B C D และ E เป็ นชื่อสมมุตแิ ทนผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารโฆษณาฝา่ ฝืนกฎหมาย

สรุปผลและการอภิ ปรายผล
การวิจยั พบว่า หลังการใช้มาตรการทางกฎหมาย
ั หา ป ญ
ั หาการโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพ
ในการแก้ป ญ
อย่างผิดกฎหมายยังคงมีอยู่ สถานีวทิ ยุ ทัง้ 7 คลื่นที่เคย
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างผิดกฎหมายและถูกปรับ
ยัง คงฝ่ า ฝื น กฎหมาย สัด ส่ ว นของการโฆษณาที่ ผิ ด
กฎหมายโดยเฉี่ยคิดเป็ นร้อยละ 28.5 ของจานวนครัง้ การ
โฆษณา (พิสยั คือ ร้อยละ 4.8 - 70.0) การศึกษาพบการ
ฝ่าฝื นกฎหมายอาหารมากกว่าด้านยา โดยพบการฝ่าฝื น
กฎหมายด้านโฆษณาอาหาร ร้อยละ 38.2 ของจานวนครัง้
การโฆษณา (พิส ยั คือ ร้อ ยละ 6.3 - 91.2) และด้า นยา
ร้อยละ 3.0 ของจานวนครัง้ การโฆษณา (พิสยั คือ ร้อยละ
0– 25.0) ผลการศึกษาทีพ่ บมีรอ้ ยละของการโฆษณาทีผ่ ดิ
กฎหมายน้อยกว่า การศึกษาของมัลลิกา จันทรวงศ์ (5) ใน
จังหวัดเชียงใหม่ท่พี บว่า สถานีวทิ ยุชุมชน 10 แห่ง มีการ
โฆษณาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ 53 ของจานวน
ชิ้นโฆษณาทัง้ หมด โดยเป็ นการโฆษณาอาหารอย่างไม่
ถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ยาและเครื่ อ งส าอาง
นอกจากนี้ยงั พบการโฆษณาอาหารและเครื่องสาอางแสดง
สรรพคุ ณ เป็ น ยา ร้อ ยละ 74.5 และ ร้อ ยละ 93.8 ของ
จานวนชิ้นโฆษณาที่ไม่ถูกต้องในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
ตามลาดับ อัตราการโฆษณาอาหารและยาที่ผดิ กฎหมาย
ในวันธรรมดา คือ ร้อยละ 29.0 และในวันเสาร์หรืออาทิตย์
คือ ร้อยละ 28.0
การฝา่ ฝืนกฎหมายของ 5 ใน 7 คลื่น เป็ นการฝา่
ฝืนในผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ ชี ่อื การค้าเดิม สาหรับผลิตภัณฑ์

C
D
C
E

ั หา พบว่ า เป็ น การโฆษณาของผู้ จ าหน่ า ย
ที่ เ ป็ น ป ญ
ผลิตภัณฑ์ท่ซี ้อื เวลาเพื่อจัดรายการและโฆษณา มิใช่การ
รับจ้างโฆษณาเท่านัน้ นักจัดรายการบางรายทีซ่ อ้ื เวลาเพื่อ
จัดรายการมากกว่า 1 คลื่น ซึง่ ถูกตรวจสอบและพบการฝา่
ฝื นกฎหมายโฆษณาอาหาร ได้แจ้งกับผู้วิจยั หลังจากมา
ชาระค่าปรับว่า “....เข้าใจว่าเจ้าหน้ าที่จะทาการตรวจ 3
เดือ นต่ อ ครัง้ ..........และจะไปจัด รายการที่จ ัง หวัด อื่น
เนื่ อ งจากการตรวจเข้ม ไม่เ ท่ า เชีย งใหม่ พี่น่ า จะดีใ จนะ
.........” การสัม ภาษณ์ เชิงลึก ในนัก จัดรายการที่ฝ่า ฝื น
กฎหมายโฆษณาอาหารพบว่า สามารถขายผลิตภัณฑ์ท่ี
โฆษณาได้ 1,000 กล่องต่อเดือน ราคาขายกล่องละ 1,500
บาท นันคื
่ อ มีมลู ค่าการขาย 1,500,000 บาทต่อเดือน ซึง่
แสดงให้เห็นว่า ค่าปรับน้ อยกว่ารายได้อย่างมาก นักจัด
รายการบางรายถึงกับเชิญชวนผู้ฟงั ให้สมัครเป็ นทีมขาย
ตรงด้วย
ในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ( 42 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ )
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็ นกลุ่มที่มกี ารโฆษณามากที่สุด
(26 ผลิตภัณฑ์) ซึ่งมีหลากหลายของผลิตภัณฑ์ มีค วาม
เสี่ ย งหรื อ พร้ อ มที่ จ ะเสี่ ย งโฆษณาอย่ า งผิ ด กฎหมาย
เนื่องจากค่าตอบแทนทีไ่ ด้มากกว่าการถูกเปรียบเทียบปรับ
ตามพระราชบัญ ญัติอ าหาร พ.ศ.2522 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น การ
โฆษณาตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หลัง การใช้ ม าตรการทางกฎหมายพบการฝ่ า ฝื น
กฎหมายโฆษณาอาหาร ร้ อ ยละ 38.2 แต่ ห ากเป็ น
ผลิตภัณฑ์ยา ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510 ผูใ้ ดฝา่ ฝื น
การโฆษณา มาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 หรือ
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มาตรา 90 ต้องระวางตาม มาตรา 124 ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท จากงานวิจ ัย พบว่ า หลัง การใช้ม าตรการทาง
กฎหมาย การฝ่า ฝื น กฎหมายโฆษณายามีเพียง ร้อยละ
3.0 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
และผลิต ภัณ ฑ์ ย า พบว่ า 4 ใน 7 คลื่น ไม่ ม ีก ารฝ่ า ฝื น
กฎหมายยาด้า นการโฆษณา และมี 1 คลื่น ที่ไ ม่พ บการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยา นอกจากนี้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา
ด้ ว ยรู ป แบบสปอตโฆษณาทั ง้ หมดไม่ พ บการฝ่ า ฝื น
กฎหมาย
การศึก ษานี้ ด าเนิ น การในช่ ว งเวลาสัน้ ท าให้
ตั ว อย่ า งไม่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ าหมายทั ้ง 35 สถานี
นอกจากนี้ ก ารวิจ ยั ครัง้ นี้ ยงั ไม่ไ ด้เก็บ ข้อ มูล การโฆษณา
ในช่วงก่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายโดยระเบียบวิธี
วิจยั เดียวกับที่ใช้หลังมีมาตรการ ทาให้ไม่สามารถบอกได้
ว่า มาตรการที่ใช้เพิม่ เติมมีผลต่อการฝ่าฝื นกฎหมายด้าน
โฆษณาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาการวิจยั ในครัง้ นี้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลนาเข้าสาหรับติดตามการกระทาผิดใน
อนาคตว่าเปลีย่ นไปอย่างไรหลังจากการใช้มาตรการอื่น ๆ
เพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะ
การเฝ้ า ระวัง การฝ่า ฝื น โฆษณาด้ว ยการบัน ทึก
การออกอากาศของสถานีวทิ ยุตลอด 24 ชัวโมงนี
่
้ ค่อนข้าง
ยุ่ ง ยากหากใช้ ใ นกระบวนการเฝ้ าระวัง ในระบบปกติ
เนื่องจากเสียงทีไ่ ด้อาจไม่ชดั เจนในบางช่วง วิธที เ่ี หมาะสม
ที่ผู้ วิจ ัย ใช้ ใ นระบบเฝ้ า ระวัง ของส านั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่ คือ การเฝ้าฟงั และบันทึกว่า ได้ฟงั จาก
คลื่นใด เวลาใด บริเวณใด (เนื่องจากอาจมีคลื่นความถี่ท่ี
กระจายเสี ย งใกล้ เ คี ย งกั น ทั บ ซ้ อ นพื้ น ที่ บางส่ ว น)
สาระสาคัญ หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ใ ดปรากฏในโฆษณา เมื่อ ได้
ข้อมูลดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะ
จัด ท าหนัง สือ ราชการเพื่อ ขอข้อ มูล การบัน ทึก เสีย งจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 9
เชีย งใหม่ ตามกฎหมายนายสถานวิท ยุ ต้อ งบัน ทึก การ
ออกอากาศของตนอย่างน้อย 45 วัน กสทช. มีอานาจเรียก
ให้เจ้าของสถานีสง่ มอบบันทึกการออกอาศดังกล่าวได้
การเฝ้ าระวั ง ควรท าอย่ า งต่ อ เนื่ องโดยเพิ่ ม
เครือ ข่ า ยในการเฝ้ า ระวัง ทัง้ ภาครัฐ และภาคประชาชน
เพื่อให้สถานีวทิ ยุ นักจัดรายการตระหนักถึงระบบการเฝ้า
ระวังที่เข้มแข็ง
และลดการกระทาผิด มาตรการทาง
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กฎหมายทีใ่ ช้ควรเป็ นการดาเนินการร่วมกันระหว่างภาคีท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อข้อมูลการเปรียบเทียบปรับสถานี
วิทยุไปยัง กสทช.เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป เนื่องจาก
กฎหมายของ กสทช. จะรุนแรงกว่ากฎหมายอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง กาหนดว่า
ในกรณีท่ผี ู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม ดาเนินการใด ๆ ในประการที่
น่ า จะเป็ นการเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค โดยอาศัย การใช้
เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลกั ษณะเป็ นการค้ากาไรเกิน
ควร หรือ ก่ อ ให้ เ กิด ความเดือ ดร้อ นร าคาญ ไม่ ว่ า ด้ ว ย
วิธกี ารใดตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กาหนด ให้ กสทช. มี
อานาจสังระงั
่ บการดาเนินการดังกล่าวได้ โดยมีบทกาหนด
โทษตามมาตรา 77 คือ ผู้ป ระกอบกิจ การกระจายเสีย ง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมผู้ใดได้รบั คาสัง่
ตามมาตรา 31 วรรคสองแล้ว ไม่ปฏิบตั ติ าม ให้ กสทช. มี
อานาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวัน
ละไม่เ กิน หนึ่ ง แสนบาทตลอดเวลาที่ย งั มิไ ด้ป ฏิบ ัติต าม
คาสัง่ นอกจากนี้ยงั ควรเพิม่ มาตรการส่งเสริมคนทาดี “สื่อ
สร้างสรรค์” เช่น การมอบเกียรติบตั รสาหรับนายสถานีทไ่ี ม่
มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ผิด
กฎหมาย และมีการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
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