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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวไทยมากขึ้ น หากพิจารณา “ราคา” 

โฆษณาในช่องโทรทศัน์ดาวเทยีมยังถือว่ามีราคาน้อยกว่าราคาสปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินหรือ

ฟรีทวีี จึงเป็นสื่อที่ผู้โฆษณาให้ความสนใจจ านวนมาก แม้จะมีมาตรการในการก ากับดูแลควบคุมโฆษณา

ทางโทรทศัน์ดาวเทยีมอยู่แล้ว แต่กไ็ม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบธุรกิจน ากลยุทธ์วิธีการทางโฆษณา

ที่หลากหลายมาใช้อนัท าให้มีปัญหาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ทางโทรทศัน์ดาวเทยีม พบว่ายังมีประเดน็ปัญหา ดังต่อไปน้ี คือ 1. ปัญหาหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ 

กระจายเสยีงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 จะให้ความส าคัญในเร่ืองทั่วไป แต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก ท าให้ผู้ขอ

ใบอนุญาตที่เข้ามาประกอบกจิการสามารถขอรับใบอนุญาตโดยง่าย ส่งผลท าให้ผู้ประกอบกิจการบางราย

ที่ขาดความรับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่โฆษณาที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้บริโภค 2. ปัญหา

โฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ใช้ข้อความมีเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑเ์สริมสุขภาพและความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร แม้จะมีมาตรการในการ

ก ากับดูแลควบคุมที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่มาตรการบทลงโทษยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทไสยศาสตร์ ยังขาดมาตรการก ากับดูแลที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงหาก

เปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะมีมาตรการในการก ากับดูแล 

การโฆษณาทั้งเร่ืองการดูดวงและความเช่ือเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับความตาย  

เป็นการเฉพาะ 3. ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะแก้ไข

ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมได้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ

สาธารณรัฐสงิคโปร์จะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้ความส าคัญกับการวางผังโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชม

                                                           

* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์ปรีดีพนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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ที่เป็นเดก็ และมีการก าหนดรายการโฆษณา 4. ปัญหาองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์

ดาวเทียม พบว่า มาตรการในการควบคุมการโฆษณาส่วนใหญ่น้ันเป็นมาตรการในการควบคุมหลังจาก

โฆษณาน้ันๆ ถูกเผยแพร่ไปแล้วทั้งสิ้น  

 ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังต่อไปน้ี (1) ควรเพ่ิมหลักเกณฑ์

เง่ือนไขในการขอใบอนุญาตโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารมวลชน (2) ควรปรับเพ่ิมอัตราโทษส าหรับ

ผู้กระท าผิดในข้อหาโฆษณายาและอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สูงข้ึน (3) ควรเพ่ิมบทบัญญัติการก ากับ

ดูแลควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ (4) ควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกบัช่วงเวลาการออกอากาศ

รายการในช่วงเวลาใด การโฆษณาในรายการน้ันต้องสอดคล้องกับรายการประเภทน้ันๆ ตามประกาศ

เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 รวมถึง

ควรมีบทบัญญัติค านิยามเร่ืองโฆษณาที่ไม่เหมาะสมไว้ให้ชัดเจน (5) ควรก าหนดมาตรการในการควบคุม

โฆษณาก่อนการออกอากาศเผยแพร่แก่ประชาชนกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และ (6) ควรสร้างมาตรฐาน

จรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็นแนวปฏบัิติและควรมีการต้ังองค์กรส่วนกลางโดยมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อ

ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายให้สามารถรายงานตักเตือนไปยังสถานีที่แพร่ภาพได้โดยตรง 

นอกจากน้ีรัฐควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้รู้เท่าทนัสื่อโฆษณาเพ่ือเพ่ิมความเข้มแขง็ให้กับผู้บริโภคควบคู่

ไปกบัการมีมาตรการที่เหมาะสมด้วย 

 

1. บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีศักยภาพมากขึ้นมนุษย์ได้อาศัยประโยชน์ในเร่ืองเทคโนโลยีเข้าไป
พัฒนาท าให้การสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมีความหลากหลายเกิดขึ้นกับสื่อใหม่  ๆโดยเร่ือง
ดังกล่าวโทรทัศน์ดาวเทียมคล้ายกับโทรทัศน์ที่ออกอากาศแพร่ภาพโดยตรงเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมี
มาตรการในการก ากบัดูแลควบคุมโฆษณาทางโทรทศัน์อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ผู้ประกอบธุรกจิ

มักน ากลยุทธ์วิธีการทางโฆษณาที่หลากหลายมาใช้ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

ปัญหาการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสืบเน่ืองจากปัญหา ดังน้ี  

(1) หลักเกณฑใ์นการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ดาวเทยีม หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ดาวเทียมเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก ท าให้ผู้ขอใบอนุญาตที่เข้ามาประกอบ

กจิการสามารถขอรับใบอนุญาตโดยง่าย (2) ปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมในเน้ือหาที่ไม่

เหมาะสม เน่ืองมาจากไม่มีมาตรการทางกฎหมายก ากับดูแล หรือหากมีกฎหมายก ากับดูแลอยู่แล้ว แต่

ขาดมาตรการในการควบคุมที่มีประสทิธภิาพ หรือไม่มีบทลงโทษที่เหมาะสม (3) ปัญหาโฆษณาสินค้าใน

ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เดก็กลับจากโรงเรียน เน่ืองจากสื่อ
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วิทยุโทรทศัน์เป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและท าให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มของเดก็เป็นกลุ่มที่มีความรู้อยากเหน็

หรืออยากลอง การโฆษณานั้น จึงเป็นการกระตุ้นการซ้ือของเดก็ อีกทั้ง เดก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้ 

เดก็กจ็ะรับไว้ทั้งหมด ทั้งดีน้อยและไม่ดี (4) ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทาง

โทรทัศน์ดาวเทียม ยังขาดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล เน่ืองจากจ านวนโฆษณาทางโทรทัศน์

ดาวเทยีมที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายยังสามารถพบเหน็ได้อยู่ในปัจจุบัน 

 สมมติฐานของการศึกษา เน่ืองจากปัจจุบันปัญหาการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมที่ส่งผล

กระทบต่อผู้บริโภคได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์

ดาวเทยีม ปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมในเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์

ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และปัญหาเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม 

ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียม ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในอนัที่จะได้บริโภคสื่อโฆษณาที่ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้กระท าการโฆษณา 

 ขอบเขตการศึกษา ศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิอันประชาชน

ของประเทศจะพึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอันได้รับในปัจจุบัน ซ่ึงได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และบทพระราชบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนศึกษามาตรการทางกฎหมาย 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 

ทางโทรทศัน์ดาวเทยีม และวิธีด าเนินการศึกษา ได้ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการ

ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสอื บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและจากการสัมภาษณ์ 

(Interview) ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ดาวเทียมและผู้บริโภคที่รับชม

โทรทศัน์ทางดาวเทยีม 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ (1) เพ่ือศึกษาและทราบถึง

แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับผู้บริโภคด้านโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม (2) เพ่ือศึกษาและทราบถึง

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมตามกฎหมาย

ของประเทศไทยเปรียบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ (3) เพ่ือวิเคราะห์และทราบถึงปัญหากฎหมายต่างๆ 

ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม (4) เพ่ือเสนอแนะและทราบถึงมาตรการ

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหากฎหมายในการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียม 

 2.1 แนวคิดของการโฆษณา
1
 

  โฆษณาถือได้ว่าเป็นกระบวนการด้านสื่อสารมวลชนแขนงหน่ึงที่เกิดข้ึนเพ่ือจูงใจให้

ผู้บริโภคมีความต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการ หรือการให้บริการ โดยอาศัยเหตุผลจริงหรือเหตุผลสมมติ

จูงใจให้เกดิความนิยมช่ืนชอบในตัวสนิค้าหรือบริการ 

 2.2 ทฤษฎีหลกัสิทธิและเสรีภาพเกีย่วกบัการโฆษณา
2
 

  หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญประการหน่ึง คือ  

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นแนวคิดตามอุดมการณ์ในระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 

ที่ยึดถือลัทธิปัจเจกชนนิยม (Individualism) ที่มีหลักว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักด์ิศรี สิทธิและเสรีภาพ 

โดยปลอดจากการแทรกแซงหรือขัดขวางของผู้อื่น ด้วยเหตุน้ีรัฐหรือประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตย 

จึงบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองต่าง ๆ ที่มนุษย์แต่ละคนมี โดยสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการ

คุ้มครองที่ส าคัญ คือ สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Right and Liberties) เสรีภาพในการ

โฆษณากเ็ป็นที่ยอมรับและรับรองไว้ในกฎหมายแม่บทของประเทศต่าง ๆ และมีการจ ากัดเสรีภาพในการ

โฆษณาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่น 

 2.3 แนวคิดของการคุม้ครองผูบ้ริโภค
3
 

  ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกจิต่างมีฐานะทางเศรษฐกจิและอ านาจต่อรองที่ไม่เท่าเทยีมกัน 

(Unequal Bargaining Power) ท าให้หลักผู้ซ้ือต้องระวังไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกต่อไป 

แนวความคิดเร่ืองการซ้ือขายจึงได้เปล่ียนแปลงไปเป็นหลัก “ผู้ขายต้องระวัง” (Caveat Venditor และ 

Let the Seller Beware) ซ่ึงแต่เดิมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคเป็นไปตามหลัก

กฎหมายแพ่ง (Private Law) แต่ในการคุ้มครองผู้บริโภคน้ันนอกจากจะมีการพัฒนาหลักในกฎหมายแพ่ง

ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นแล้ว ได้มีการน ากฎหมายมหาชน (Public Law) มาใช้ด้วย เช่น การควบคุมการผลิต 

ฉลาก โฆษณา เป็นต้น รวมทั้งมาตรการควบคุมกันเอง (Self Regulation) ทั้งที่มีกฎหมายยอมรับและ

จัดท ากันเองโดยสมัครใจ เช่น สมาคมควบคุมการโฆษณา เป็นต้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็น

กฎหมายผสมหลายหลักกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน 

ท าให้เกดิแนวคิดที่รัฐควรจะมีบทบาทเข้ามาแทรกแซงเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการควบคุมการโฆษณา

เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

                                                           
1
 เสรี  วงษ์มณฑา (2546) : 10-11 

2
 วรพจน์  วิศรตุพิชญ์  (2538) : 27 

3
 ชัยวัฒน์  วงศว์ัฒนศานต ์ (2543)  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : 18 
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 2.4 ทฤษฎีความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัเอกชนเกีย่วกบัเรือ่งสิทธิเสรีภาพ
4
 

  บรรดาสทิธ ิ(Rights) ชนิดต่าง ๆ จึงเกดิตามมา ไม่ว่าจะเป็นสทิธใินการแสดงความคิดเหน็ 

สิทธิในทางการเมือง สิทธิในความเป็นบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน อย่างไรกต็ามในสังคมน้ันประกอบด้วย

คนหลายคน การใช้สิทธิเสรีภาพของคนหน่ึง จึงย่อมกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่น 

ด้วยเสมอไม่มากกน้็อย ขณะเดียวกนักมี็ประโยชน์บางอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

(Public Interests) ของกลุ่มสมาชิกอยู่ด้วย ซ่ึงแต่ละคนจะใช้สิทธิเสรีภาพของตนให้เสียหายแก่ประโยชน์

ส่วนรวมน้ันไม่ได้เช่นกนั กรอบหรือข้อจ ากัดของการใช้สิทธิและเสรีภาพจึงต้องมีอยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์

อนัร่วมกนัของสมาชิกในสงัคม การพิทกัษ์สทิธเิสรีภาพพ้ืนฐานของเอกชนอันเป็นเป้าหมายในการจัดการ

ปกครองของรัฐ ซ่ึงในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชนน้ัน ล้วนแต่อาศัยกฎหมายเป็นหลัก

ในการกระท าทางปกครองทั้งสิ้น 

 

 2.5 ทฤษฎีหลกัทีร่ฐัเขา้แทรกแซงเสรีภาพของประชาชนโดยรฐั 

  การที่รัฐจะเข้าแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลได้ กต้็องมีเหตุตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ด้วย 

โดยเหตุผลที่รัฐจะน ามาใช้ในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลไว้ โดยทั่วไป ได้แก่ 1) เพ่ือความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอนัดีของประชาชน (Public  Policy)
5
 2) เพ่ือความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสงัคม 3) เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่น 4) เพ่ือประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะ (Public 

Interest) 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์

ดาวเทียมตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

 3.1 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณา 

ทางโทรทศันด์าวเทียมตามกฎหมายของประเทศไทย 

  3.1.1 หลักเกณฑก์ารประกอบกจิการโทรทศัน์ดาวเทยีมของประเทศไทย 

   ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมจะต้องได้ รับใบอนุญาตจาก 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์

                                                           
4
 เดอืนเพญ็ ภิญโญนิธเิกษม, 2546.: 42-47 

5
 จักรกฤษณ ์ กาญจนศนูย์, 2524 : 49 
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และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตนอกจาก

จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของประกาศดังกล่าว และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐาน

และข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา ตามข้อ 9 ของประกาศดังกล่าว 

  3.1.2 การก ากบัดูแลด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมในเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม 

   3.1.2.1 โฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

และความงาม 

   1) ผลิตภัณฑ์ประเภทยา กฎหมายเฉพาะที่ก  ากับดูแลอยู่ คือ พระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 ซ่ึงบัญญัติให้การโฆษณาขายยาจะต้องไม่ขัดหรือฝ่าฝืนข้อห้าม ตามมาตรา 88 มาตรา 89 

และมาตรา 90 นอกจากน้ีการโฆษณาขายยาในสื่อวิทยุกระจายเสียง เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพ 

ภาพยนตร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา และต้องด าเนินการ

ตามเง่ือนไขที่ผู้อนุญาตก าหนด ตามมาตรา 88 ทวิ ส่วนกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกระท าการโฆษณายาโดยไม่ได้

รับอนุญาต (มาตรา 88 ทวิ) มีโทษปรับสถานเดียวคือไม่เกินหน่ึงแสนบาท ตามมาตรา 124 และหากผู้น้ัน

ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการโฆษณา ซ่ึงค าสั่งตามมาตรา 90 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ

ไม่เกนิห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอกีวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏบัิติตามค าสั่ง

ดังกล่าว ตามมาตรา 124 ทวิ 

   2) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามมาตรา 40 แห่ง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ

อาหารอันเป็นเทจ็ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร ประกอบกับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 

การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 หากกรณีมีการฝ่าฝืนการโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

มาตรา 40 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ตามพระราชบัญญัติอาหาร มาตรา 70 และกรณีผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืนประกาศซ่ึงออกตามมาตรา 6 (10) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สามหมื่นบาท นอกจากน้ี ผู้ใดที่ประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 

ทางวิทยุโทรทศัน์ ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ ตามมาตรา 41 

หากฝ่าฝืนมาตรา 41 ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จ าหน่ายอาหาร หรือผู้ท า

การโฆษณาระงับการโฆษณา หรือสามารถสั่งระงับการผลิต การน าเข้า การจ าหน่าย หรือการโฆษณาอาหาร 

ที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณาได้  

ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งน้ี กรณีผู้กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษ
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ปรับไม่เกนิห้าพันบาท ตามมาตรา 71 นอกจากน้ีมาตรา 72 ก าหนดว่า ผู้ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อนุญาตดังกล่าว 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และยังให้ปรับเป็นรายวัน

อีกวันละไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท และหากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง

หรือประกาศซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติน้ี มาตรา 46 ก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ได้คร้ังละไม่เกนิ 120 วัน 

   3) ผลิตภัณฑป์ระเภทเคร่ืองส าอาง มาตรการก ากบัดูแลเน้ือหาและวิธกีารโฆษณา 

ตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 หากเคร่ืองส าอางใด 

อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ให้เลขาธิการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่ง 

ให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท าการโฆษณาด าเนินการได้ตามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 กรณีโฆษณาใดฝ่าฝืน

มาตรา 41 หรือมาตรา 42 ให้เลขาธกิารโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้จดแจ้ง

หรือผู้ท าการโฆษณาด าเนินการ หรือมาตรา 45 กรณีที่เลขาธิการมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ 

ในการโฆษณาเป็นเทจ็หรือเกินความจริงตามมาตรา 41 วรรคสอง (1) ให้เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งให้

ผู้จดแจ้งหรือผู้ท าการโฆษณาพิสจูน์เพ่ือแสดงความจริงได้ รวมถึงมาตรา 46 ผู้จดแจ้งหรือผู้ท าการโฆษณา

เคร่ืองส าอางซ่ึงสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

   3.1.2.2 โฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีมที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ 

   ปัจจุบันไม่ได้มีการก าหนดมาตรการควบคุมเน้ือหาโฆษณาที่มีการน าเสนอ

ความเช่ือเหนือธรรมชาติ จะมีเพียงมติมหาเถรสมาคม เร่ือง “การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 

และในสื่อวิทยุโทรทศัน์” คร้ังที่ 1/2547 ที่ได้ปรารภถึงการโฆษณาและการเร่ียไรที่อวดอ้างสรรพคุณ

เกินสภาพที่น่าจะเป็นการชวนเช่ือและใช้สื่อเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าจะเป็นประโยชน์

ส่วนรวม มหาเถรสมาคมมีอ านาจการควบคุมการโฆษณาอวดอ้างอานุภาพพระบูชาและวัตถุมงคล 

ที่กระท าโดยพระภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน ส าหรับประชาชนทั่วไปจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23 

  3.1.3 การก ากบัดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 

   ปัจจุบันไม่มีกฎหมายก ากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

น้ันโดยตรง หากจะมีเพียงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรค 2 

ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือประกอบการโฆษณา

หรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณาของสมาคม

โฆษณาธุรกจิแห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ในเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทศัน์ พ.ศ. 2556 
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  3.1.4 องค์กรควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทศัน์ดาวเทยีม 

   องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโฆษณามี 3 องค์กร ได้แก่ 1) คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอ านาจหน้าที่ตาม

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  2) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

โดยมีอ านาจด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองส าอาง 

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วย 

ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเคร่ืองมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 3) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีอ านาจหน้าที่

คุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และตามมาตรา 14 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นคณะกรรมการ 

เฉพาะเร่ือง โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาน้ันเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 3.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นการโฆษณาโทรทศันด์าวเทียม

ของต่างประเทศ ไดแ้ก่ 1) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  เมื่อน ากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 

มาเปรียบเทียบจะเหน็ได้ว่า ประเทศสิงคโปร์มีบทบัญญัติว่าด้วยเร่ืองจะมีมาตรการในการก ากับดูแล 

การโฆษณาทั้งเร่ือง การดูดวงและความเช่ือเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับความตาย 

ประกอบกับในส่วนของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมน้ันจะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้

ความส าคัญกับการวางผังโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเดก็ และมีการก าหนดรายการโฆษณา 

ได้แก่ ความยาวของโฆษณา หากเป็นกลุ่มโฆษณาจะถูกจ ากัดช่วงเวลาที่ออกอากาศ ห้ามรายการโฆษณา

ออกอากาศก่อนหลังหรือระหว่างรายการเดก็ รวมถึงต้องระบุข้อความให้ผู้ชมทราบว่าเป็นการโฆษณา 

และ 2) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย จะมีมาตรการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากโฆษณา 

ที่ไม่เหมาะสม ตามบรรพ 3 เร่ือง สื่อโฆษณา คุณสมบัติและข้อบังคับเกี่ยวกับเน้ือหา มาตรา 13 (6) 

การสื่อสารโฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจและทางกายต่อเยาวชน และจะต้องท าตาม

ข้อปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือการป้องกันเยาวชน นอกจากน้ี การโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุและระยะเวลา

โฆษณา ตามมาตรา 14 (2) โฆษณาที่มีจุดหมายโดยตรงเป็นเยาวชนที่ไร้ความสามารถทางกฎหมายน้ัน

ไม่สามารถออกอากาศได้โดยตรงก่อนหรือหลังรายการเดก็ 
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4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในดา้นการโฆษณาโทรทศัน์

ดาวเทียม ไดแ้ก่ปัญหา ดงันี้  

 4.1 ปัญหาหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม  

ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2555  

จะให้ความส าคัญในเร่ืองทั่วไป แต่ไม่ได้เคร่งครัดมาก ท าให้ผู้ขอใบอนุญาตที่เข้ามาประกอบกิจการ

สามารถขอรับใบอนุญาตได้โดยง่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการบางรายที่ขาดความรับผิดชอบด าเนินการ

เผยแพร่โฆษณาที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้บริโภค ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมหลักเกณฑ์ในการขอ

ใบอนุญาต โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกองค์กรควบคุมวิชาชีพหรือจรรยาบรรณในการประกอบ

วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกจิสื่อสารมวลชน 

 4.2 ปัญหาโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียมที่ใชข้อ้ความมีเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่ง

ผลิตภัณฑเ์ป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งประเภท

ยาและอาหาร มีมาตรการในการก ากับเน้ือหาของโฆษณาที่ไม่เหมาะสมและการควบคุมโฆษณา  

โดยจะต้องขออนุญาตจากผู้มีอ านาจก่อนท าการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.  2510 และ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่มาตรการการลงโทษ

ผู้กระท าผิดของทั้งสองพระราชบัญญัติยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก 

บทก าหนดโทษเดิมไม่สามารถระงับยับย้ังการกระท าผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้กระท าผิด 

ไม่เกิดความเกรงกลัวต่ออัตราโทษในกฎหมายปัจจุบัน ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส าอางน้ัน  

อ านาจของคณะกรรมการเคร่ืองส าอางล้วนแต่เป็นอ านาจที่ควบคุมโฆษณาหลังจากมีการเผยแพร่โฆษณา

ให้ผู้บริโภครับชมแล้วทั้งสิ้น (2) ผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ ยังขาดมาตรการก ากับดูแลที่เฉพาะเจาะจง 

จะมีเพียงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 และมาตรา 23 เท่าน้ัน ที่ก  ากับดูแล

การกระท าของประชาชนทั่วไป ส่วนมติมหาเถรสมาคม เร่ือง “การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 

และในสื่อวิทยุโทรทัศน์” จะใช้บังคับกับพระภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ 

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วน้ัน จะมีมาตรการในการก ากับดูแลการโฆษณาทั้งเร่ือง  

การดูดวงและความเช่ือเหนือธรรมชาติ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับความตาย เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน  

จึงจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมอัตราโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในข้อหาโฆษณายาและอาหารที่ไม่ได้ 

รับอนุญาตให้สงูขึ้น และเพ่ิมบทบัญญัติการก ากบัดูแลและควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ 

 4.3 ปัญหาโฆษณาผลิตภณัฑใ์นช่วงเวลาไม่เหมาะสม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดที่จะแก้ไข

ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑใ์นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมได้ และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 จะใช้บังคับเพียงรายการทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
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หรือฟรีทีวีเท่าน้ัน ไม่ได้บังคับใช้กับรายการของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม หากเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้ความส าคัญกับการวางผังโฆษณา 

ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมที่ เป็นเด็ก และมีการก าหนดรายการโฆษณา ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิม

บทบัญญัติเกี่ยวกับช่วงเวลาการออกอากาศรายการในช่วงเวลาใด การโฆษณาในรายการน้ัน 

ต้องสอดคล้องกบัรายการประเภทน้ัน ๆ ตามประกาศดังกล่าว 

 4.4 ปัญหาองคก์รของรฐัที่ควบคุมดูแลโฆษณาทางโทรทศันด์าวเทียม พบว่า มาตรการ

ในการควบคุมโฆษณาส่วนใหญ่น้ันเป็นมาตรการในการควบคุมหลังจากโฆษณาน้ัน ๆ ถูกเผยแพร่ไปแล้ว

ทั้งสิ้ น ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการในการควบคุมโฆษณาก่อนการออกเผยแพร่แก่ประชาชน 

กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและควรสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติและควรต้ัง

องค์กรส่วนกลางโดยมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย ให้สามารถรายงาน

ตักเตือนไปยังสถานีแพร่ภาพได้โดยตรง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ผู้เขียนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ดังน้ี  

(1) เพ่ิมหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการขอใบอนุญาต โดยต้องให้มีการเป็นสมาชิกในองค์กรควบคุมวิชาชีพ

หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน (2) ปรับอัตราโทษกรณี

โฆษณายาและอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ีควรมีการควบคุมโฆษณาเคร่ืองส าอาง

โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อนน าไปโฆษณาเช่นเดียวกับการโฆษณายาและอาหาร (3) มีบทบัญญัติในการ

ก ากบัดูแลเกี่ยวกบัเร่ืองโฆษณาผลิตภัณฑป์ระเภทไสยศาสตร์ (4) จัดให้มีบทบัญญัติเพ่ิมเติมกรณีหากเป็น

ช่วงเวลาการออกอากาศรายการในช่วงเวลาใด โฆษณาในรายการน้ัน ๆ จะต้องสอดคล้องกับรายการ

ประเภทน้ัน ๆ ตามประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 รวมถึงควรมีบทบัญญัติค านิยาม เร่ือง โฆษณาที่ไม่เหมาะสมให้ชัดเจน  

(5) ก าหนดมาตรการในการควบคุมโฆษณาก่อนการออกอากาศเผยแพร่แก่ประชาชนกับผลิตภัณฑ์ 

ทุกประเภท และ (6) สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณที่สามารถยึดเป็นแนวปฏบัิติ ประกอบกับควรมีการตั้ง

องค์กรส่วนกลางโดยมีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสื่อที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย ให้สามารถรายงาน

ตักเตือนไปยังสถานีที่แพร่ภาพได้โดยตรง นอกจากน้ี รัฐควรให้ความรู้ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสื่อโฆษณา

เพ่ือเพ่ิมความเข้มแขง็ให้กบัผู้บริโภคควบคู่ไปกบัการมีมาตรการที่เหมาะสม 
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