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 ในระหวา่งทีเ่รากำาลงัดโูฆษณา ไมว่า่จะเปน็โฆษณาคัน่รายการ หรอืโฆษณา
ระหว่างรายการ ในฐานะผู้บริโภค เราอาจโดนเอาเปรียบอย่างไม่รู้ตัว กสทช.  
จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยกำาหนดวา่การกระทำาในลกัษณะ 
ใดบ้างท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเป็นความผิดท่ีมีโทษตามกฎหมาย  
โดยลักษณะของโฆษณาที่เอาเปรียบผู้บริโภคมีดังนี้ 
 โฆษณาที่ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 โฆษณาที่จูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นๆ โดยมีลักษณะเนื้อหาที่หลอกลวง 
 โฆษณาโดยใช้วิธีเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจ 
 โฆษณาที่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด
 หากรู้ว่าโดนเอาเปรียบ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ call center 
สำานักงาน กสทช. 1200 เพื่อคุ้มครองสิทธิของตัวเอง

ให้มากกว่าเดิม ให้มากกว่าเดิม 
รู้จักโฆษณารู้จักโฆษณา

โฆษณาคืออะไร
 โฆษณาเป็นเครือ่งมอืสำาคญัของสงัคมบรโิภค เพือ่การ
ขายสนิค้าและบริการ การโฆษณา คือการส่ือสารเพือ่โน้มน้าว  
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค โดยอาศัยช่องทางสื่อ
ต่างๆ ซึ่งยิ่งธุรกิจการค้าเติบโตมากเท่าไร การแข่งขันเพื่อ
ขายสินค้าและบริการยิ่งรุนแรง สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ขยายตัว
มากขึ้น โฆษณาก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำาให้
โฆษณามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันของคนในสังคม  
แม้โฆษณาจะสั้นเพียงเสี้ยวนาที แต่การที่โฆษณามาได้บ่อย  
มาได้ถี่ มาได้ทุกที่ มาทุกชั่วโมง จนคนรู้สึกเคยชิน จึงมีคน
กล่าวว่า โฆษณาสร้างวัฒนธรรมในสังคมโดยไม่รู้ตัว
  โดยทั่วไปโฆษณาจะบอกข้อเท็จจริงบางด้านเกี่ยวกับ 
ข้อดีของสินค้า โดยมักจะไม่บอกข้อจำากัดหรือข้อเสีย  
และผูผ้ลติโฆษณาจะปรุงแต่งเพือ่เร้าอารมณ์ความรูสึ้กของเรา 
ให้ต้องการซื้อ หรือให้รู้สึกว่าสินค้านั้นมีความหมายต่อเรา 
โฆษณาจะทำาให้เชื่อว่า “ไม่ใช่สินค้านั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะชีวิต
เราไม่ดีพอจนกว่าจะบริโภคสินค้านั้นๆ”

*ข้อมูลจาก bcp.nbtc.go.th

โฆษณาแบบไหน
ที่เอาเปรียบผู้บริโภค
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 ด้วยอุตสาหกรรมโฆษณาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น เราจึงเห็นโฆษณาสินค้าและบริการ

จ�านวนมากที่น�าเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย เพียงเพื่อให้สินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นที่ติดตาของประชาชน

โดยทั่วไป ซึ่งความคิดเห็นสร้างสรรค์ดังกล่าวในบางคร้ังอาจมีการน�ามาใช้ในลักษณะที่เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงบอก 

แก่ประชาชนจนอาจเข้าข่ายของการหลอกลวงหรอืเอาเปรยีบผูบ้รโิภคทั้งทีรู่ต้วัและไม่รู้ตวั บางกรณกีย็ังพอเปน็ที่รบัไดว่้าเปน็วถิี 

หรือการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตโฆษณา แต่ในขณะเดียวกันการโฆษณาชวนเชื่อในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวกับสุขภาพ หากไม่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และร่างกายของประชาชนแล้ว การโฆษณาไม่ว่าจะมีการอวดอ้าง

สรรพคุณมากน้อยเพียงใด ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้บริโภคทั้งสิ้น ยิ่งการโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชนซ�้าไปซ�้ามา  

จนท�าให้ผู้รับชมรับฟังรายการดังกล่าวมีความรู้สึกคล้อยตามกับค�ากล่าวอ้างในโฆษณา

 กสทช. ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีหน้าที่ตรวจสอบการประกอบ

กิจการของผู้ประกอบการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไม่ให้มีการกระท�าใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการ 

โฆษณาที่มีลักษณะหวังผลก�าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้ความถี่ประเภทบริการทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบกิจการกลุ่มใหญ่ของอุตสาหกรรมจะสามารถ

หารายได้จากการโฆษณาและการให้บริการทางธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที  

และขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น สามารถหารายได้จากการโฆษณาและการให้บริการ

ธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที รวมท้ังได้ประกาศก�าหนดการกระท�า 

ที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะท่ีเป็นการค้าก�าไรเกินควรหรือ 

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ อาทิ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะต้องไม่โฆษณาอาหารหรือยาในลักษณะท่ีหลอกลวง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง  

หรือห้ามโฆษณาจูงใจประชาชนโดยหลอกลวงหรือกระท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า รวมไปจนถึงการห้ามผู้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์เพิ่มเสียงดังในช่วงโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท�าร่างหลักเกณฑ์ เพื่อการก�ากับดูแล

การโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยหวังจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ทั้ง กสทช. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผู้ผลิตเนื้อหารายการ  

และประชาชนได้ใช้เป็นกติการ่วมกันในการก�ากับดูแลเนื้อหาการโฆษณา

 วารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จะน�าเสนอกรอบหลักการ และแนวทางในการก�ากับดูแลเนื้อหาโฆษณาของ กสทช. ในฐานะผู้รับชมรายการผ่านสื่อโทรทัศน์

อาจคาดไม่ถึงว่า…เราก�าลังบริโภคโฆษณา
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รู้จักเรา  

ความเป็นมาในการกำากับ
ดูแลเนื้อหาโฆษณา 

ในประเทศไทย

เรื่องจากปก  
การแบ่งประเภทโฆษณา
ที่ผู้บริโภคต้องรู้ ให้ทัน 

และจำาให้ ได้

รู้จักร้องเรียน
การปกป้องสิทธิประโยชน์ 

ของผู้บริโภค 

Q&A 
ไขข้อข้องใจต่างๆ  
เกี่ยวกับโฆษณา

ทรรศนะของเรา

นายสมบัติ ลีลาพตะ
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช. 

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์



รู้จักเรา
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ความเป็นมาในการกำากับดูแล
เนื้อหาโฆษณาในประเทศไทย

 การควบคุมโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ เริ่มต้นครั้งแรก 

เมือ่ป ีพ.ศ. 2510 จากการตราพระราชบญัญตัยิา ท�าใหผู้ป้ระกอบ

ธรุกจิโฆษณาสนิคา้ประเภทยาทีจ่ะท�าการโฆษณาตอ้งขออนญุาต

คณะกรรมการยาก่อน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

(กบว.) ที่ตั้งขึ้นตามระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

โดยมบีทบาทหนา้ทีใ่นการตรวจสอบพจิารณาเนือ้หาของรายการ

ตา่งๆ รวมถงึมอี�านาจในการควบคมุเซน็เซอร ์(Censor) รายการ

และเนื้อหาโฆษณาด้วย

ยุคการควบคุมโดยภาครัฐ
 เมื่อปี พ.ศ. 2535 กบว. ก็ได้ถูกยกเลิก ซึ่งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนสู่การรับผิดชอบ 

การออกอากาศดว้ยตวัเอง (Self-control) โดยรฐับาลไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง 

และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) ขึ้น และได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังคณะกรรมการสถานี 

วิทยุและสถานีโทรทัศน์ของแต่ละช่อง เพื่อจะให้ตรวจพิจารณาโฆษณากันเองทางโทรทัศน์  

ตามระเบยีบกฎหมายของรฐั โดยอาศยัหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกนักบั กบว. ในอดตี เชน่ สนิคา้และบรกิาร 

ที่ห้ามมีการโฆษณา การก�าหนดระยะเวลาสูงสุดที่สามารถโฆษณาได้ เป็นต้น มากกว่าการควบคุม 

เซ็นเซอร์เนื้อหา ท้ังนี้การก�ากับดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ

•  การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นไปตาม 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

•  การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ให้โฆษณาในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือ

กิจการเท่านั้น ซึ่งก็คือการเผยแพร่ภาพเครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือช่ือเคร่ืองดื่ม

ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในลักษณะส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม หรือค่านิยมที่ดีของ

สังคม โดยไม่ได้มีการโฆษณาสรรพคุณของสินค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑส์�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค หรอืส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ 

ยาก�าหนดไว้

•  การโฆษณาอาหาร ยา เครื่องสำาอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องมีการขออนุญาตโฆษณา

จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจและพิจารณาอนุญาตก่อน 

ยุคการกำากับดูแลโดยรัฐ  ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันการก�ากับดูแล

เนื้อหาโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์ คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งถือว่าเป็นองค์กร

หลักที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลเน้ือหาโฆษณาทางสื่อวิทยุ-

โทรทศัน ์โดยมบีทบาทหนา้ทีต่รวจสอบการด�าเนนิการ 

ผูป้ระกอบการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์

ไม่ให้มีการด�าเนินการใดๆ ที่เอาเปรียบผู้บริโภค  

น่ันหมายรวมถึงการโฆษณาที่ มีลักษณะค้าก�าไร 

เกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ 

ผู้บรโิภคด้วยเชน่เดียวกัน ซึ่งกฎหมายได้ก�าหนดไม่ให้ 

มีการกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัย 

การโฆษณาที่มีลักษณะหวังผลก�าไรเกินควร หรือก่อ 

ให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ อาทิ ห้ามโฆษณา 

เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ห้ามโฆษณา 

อาหาร ยา ที่หลอกลวงเกินจริง ห้ามโฆษณาจูงใจ 

โดยหลอกลวงหรอืกระท�าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระ

ส�าคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค้า ห้ามเพ่ิมเสียงดังใน

ชว่งโฆษณาเพือ่ดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค เปน็ตน้  

ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ยุคการกำากับดูแลตนเองของสื่อ 
(Self-regulation)

 นอกจากการก�ากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ

อย่าง กสทช. แล้ว ยังมีการก�ากับดูแลตนเอง ซึ่งเป็น 

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบ

วิชาชีพเพื่อก�ากับดูแลตนเอง ภายใต้มาตรฐานทาง

จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพที่ร่วมกันจัดท�าขึ้น 

ซึ่งตามหลักการของ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 

คลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 

กระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ก�าหนดให ้ 

กสทช. สนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าว

 ปัจจุบัน กสทช. ก็ได้หามาตรการหรือแนวทาง

ตา่งๆ ทีจ่ะท�าใหก้ารโฆษณาผา่นทางสือ่วทิย-ุโทรทศัน์

เป็นไปอย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันผู้บริโภคสื่อ 

วิทยุ-โทรทัศน์ ก็มีความรู้เท่าทันการโฆษณา จึงเห็น 

ได้ว่า การด�าเนินการเป็นไปทั้งการสร้างความเข้าใจ 

กับผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ การสร้าง 

กลไกของผู้ประกอบกิจการให้มีการคัดกรองโฆษณา

ในสื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเฝ้าระวังและบังคับ

ใช้กฎหมาย ตลอดจนการสื่อสารกับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-

โทรทัศน์ ด้วยช่องทางต่างๆ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดเห็นในการ

ก�าหนดแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นการ

ก�ากับดูแลโฆษณา บริการหรือสินค้า และการโฆษณา

ในรายการส�าหรับเด็ก การจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ

จัดท�าหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการ

โฆษณาบริการหรือสินค้า และการโฆษณาในรายการ

ส�าหรบัเดก็ทางโทรทศัน ์การจดัท�าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั 

การกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสยีงและกจิการโทรทศันใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

Advertising, Sponsorship, Tie-in และ Advertorial / 

Infomercial เป็นต้น

 

 โฆษณานบัเปน็เครือ่งมอืทางการตลาดรปูแบบหนึง่ทีส่ำาคญัในการใช้เปน็เครือ่งมอื 
สื่อสารสำาหรับผู้ประกอบการกิจการทางธุรกิจ เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า  
ซึ่งโฆษณาเองก็มักถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บอกข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวในด้านที่ดีที่สุด
เท่านั้น และเมื่อถูกเผยแพร่สารไปยังผู้บริโภคด้วยความถี่ที่สูงก็ย่อมมีอิทธิพลมาก  
และเมื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
ท่ามกลางธุรกิจที่แข่งขันกันสูง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับเจอโฆษณาที่ใช้กลวิธี
ในการเอาเปรียบผู้บริโภค อย่างเช่นการโฆษณาชวนเชื่อ มีเนื้อหาเกินความเป็นจริง  
จึงต้องมีการเข้ามาควบคุม หรือกำากับดูแล 
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เรื่องจากปก

 เคยสงสัย ไหมว่า โฆษณามีกี่ แบบ  
หรือแบ่งประเภทกันอย่างไร และทำาไมต้องมี 
การแบ่งประเภทโฆษณา
 อันที่จริงแล้ว ค�าถามเหล่านี้น่าจะเป็นความรู้  

ความเข้าใจเบ้ืองต้นท่ีเราควรทราบ เน่ืองจากเราอาจไม่ทราบ 

ว่าการแบ่งประเภทโฆษณามีผลกับผู้รับสารทั้งสิ้น  

แน่นอนว่ามันมีความส�าคัญอย่างมาก และผู้บริโภคควร

จะรู้เท่าทันโฆษณาเพ่ือให้เราทราบว่าผู้ประกอบกิจการนั้น 

ได้ละเมิดสิทธิของเราโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย 

หรอืไม ่นัน่คอืเหตผุลทีต่อ้งมกีารแบง่ประเภทของโฆษณา  

โดยการแยกประเภทของโฆษณานั้นได้จ�าแนกรูปแบบ

ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. Advertising : โฆษณาทั่วๆ ไปที่เราเห็นหรือ

ได้ฟังระหว่างคั่นรายการในรูปแบบของสปอตโฆษณา 

หรืออาจจะเป็นโฆษณาที่อยู่ในรายการนั้นๆ 

 2. Sponsorship : การโปรโมตผูส้นบัสนนุรายการ
โดยอาจอยูใ่นรปูแบบการพดูถงึก่อนเขา้รายการ ระหวา่ง

รายการ หลังจบรายการ หรือท้ายเครดิต  

 3. Tie-in : การแฝงโฆษณาสินค้าลงไปในเนื้อหา

รายการน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือ

ผ่านการกระท�าของพิธีกร หรือนักแสดงที่ชี้ชวนหรือ 

ชักจงูใหผู้ช้มสนใจสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ทีแ่ทรกเขา้มา 

ระหว่างเนื้อหา

 4. Advertorial / Infomercial : การสร้าง
เนื้อหาเพื่อให้เชื่อมโยงกับสินค้าโดยตรง แต่ไม่อยู่ใน

เนื้อหาของรายการหลักท่ีน�าเสนอ เป็นการแยกออกมา

อย่างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่โฆษณา

ที่ผู้บริโภคต้องรู้ ให้ทันและจำาให้ได้
การแบ่งประเภทโฆษณา

ใจว้าวุ่น

 หลังจากมีการแบ่งประเภทแล้ว กระบวนการจัดการหลังจากมีการแบ่งประเภท 

โฆษณากเ็ป็นสิง่ท่ีนา่จบัตามอง ซ่ึงการเฝา้ระวงัจบัตามองโฆษณาแตล่ะประเภทนัน้ กสทช.  

กม็กีารกำาหนดแนวคดิในการเฝา้ระวงั เพือ่ใหป้ระชาชนรูเ้ทา่ทนั รวมถงึคดิวเิคราะห์ไดเ้อง 

ว่าถูกผิดหรือไม่อย่างไร ได้แก่

 1. Advertising : ต้องมีการแยกเนื้อหารายการกับการโฆษณาอย่างชัดเจน  

โดยผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงการได้รับข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายๆ แค่เปลี่ยนช่อง

 2. Sponsorship : แม้จะมีการก�าหนดให้แยกผู้สนบัสนนุกบัเนือ้หารายการออกจากกนั  

แตผู่บ้รโิภคอาจไมส่ามารถหลกีเลีย่งการไดร้บัขอ้มลูดงักลา่วได ้เนือ่งจากอยู่ในช่วงรายการ  

อกีท้ังดว้ยลักษณะการน�าเสนอท่ีไม่มีการกล่าวถงึสรรพคุณ คุณประโยชน ์จึงไมม่ผีลมากนกั 

ในการชกัจงูผูบ้รโิภค เปน็เพยีงเทคนคิการน�าเสนอใหเ้กดิการจดจ�าสนิค้าและบรกิารเทา่นัน้  

  3. Tie-in : ผูบ้รโิภคอาจไมส่ามารถหลกีเลีย่งการไดร้บัข้อมลูดงักลา่วได ้เช่น ไมส่ามารถ 

เปลี่ยนช่องได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา หรือแฝงมาพร้อมกับเนื้อหา 

ผ่านการเขียนบท รวมทั้งผู้บริโภคอาจไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเนื้อหาจริงๆ  

หรอืการแฝงเพือ่เหตผุลทางธรุกจิ แตด่ว้ยลกัษณะการน�าเสนอทีไ่มม่กีารกลา่วถงึสรรพคณุ  

คุณประโยชน์ จึงไม่มีผลต่อการเลือกใช้สินค้ามากนัก เป็นเพียงเทคนิคการน�าเสนอ 

ให้เกิดการจดจ�าสินค้าและบริการเท่านั้น

 4. Advertorial / Infomercial : แม้ว่าจะแยกกับเนื้อหารายการ โดยผู้บริโภค 

ไดร้บัสาระหรอืความบนัเทงิจากเนือ้หารายการ แตด้่วยความเช่ือมโยงของสนิค้าหรอืบรกิาร 

ต่อเน้ือหารายการ ผู้บริโภคอาจเข้าใจได้ว่า การเลือกใช้สินค้าหรือบริการน้ันจะท�าให้เกิดประโยชน์ 

ต่อตนเองได้ ฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิจารญาณของผู้บริโภคเองว่าจะตัดสินใจอย่างไร

ลักษณะของโฆษณาที่เราพบเจอในชีวิตประจำาวัน
 แมจ้ะมกีารแบง่ประเภทโฆษณาออกมาถงึ 4 แบบ เพ่ือใหผู้้บรโิภคไดรู้จ้กัโฆษณากนัมากกวา่เดมิ  

ทว่าการแยกประเภทของโฆษณาในทางปฏิบัติจริงๆ แล้วอาจจะมีการสับสนบ้างในบางที  

เนื่องจากโฆษณาบางประเภทก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน จนแยกไม่ออกว่าเรากำาลังโดนผู้ผลิต 

โฆษณาเอาเปรียบอยู่หรือเปล่า เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น เราได้นำาตัวอย่างโฆษณาประเภทต่างๆ  

มาให้ดูกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

1. Advertising

จุดสังเกต : มีการประกาศขายสินค้าและบริการกันอย่างเปิดเผย ซึ่งโฆษณาชนิดนี้ได้รับอนุญาต

ให้บอกเล่าสรรพคุณของสินค้าได้เต็มที่ เพราะผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นการโฆษณา แต่ก็มีกรอบ 

ระยะเวลาทีก่�าหนดระยะเวลาในการโฆษณา รวมถงึกรอบขอ้บงัคับเรือ่งการโฆษณาทีต่อ้งไมบ่รรยาย

สรรพคุณเกินจริง 

2. Sponsorship 

จุดสังเกต : มีการปรากฏของโลโก้ผู้สนับสนุน และมีการ 

เอ่ยช่ือของผู้สนับสนุนรายการ หรือพูดถึงสินค้าท่ีสนับสนุน 

ในช่วงนั้นๆ ของรายการบ้างแต่ไม่ยาว ซึ่งสามารถพบเห็น 

ได้ในช่วงก่อนเข้ารายการ ระหว่างรายการ หรือเครดิต 

ท้ายรายการ

3. Tie-in

จุดสังเกต : มีสินค้าหรือโลโก้ปรากฏอยู่ภายในรายการ 

แบบไมต่ัง้ใจเสมอืนเปน็สว่นหนึง่ของรายการ โดยอาจจะปรากฏ 

ตลอดทั้งรายการหรือช่วงใดช่วงหนึ่งโดยที่ไม่มีการพูดถึง 

สรรพคุณของสินค้า และอาจมีการให้ผู้ด�าเนินรายการ พิธีกร 

หรือตัวละครหยิบสินค้านั้นขึ้นมาถือหรือใช้แบบเป็นเรื่องปกติ 

4. Advertorial / Infomercial

จุดสังเกต : สินค้าหรือโลโก้ท่ีปรากฏมีการเช่ือมโยงกับเนื้อหาของรายการอย่างชัดเจน 

โดยมีการพูดถึงสรรพคุณของสินค้าหรือสโลแกนของสินค้านั้นๆ ในการสื่อสาร 

เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของรายการ เช่น รายการท�าอาหาร ต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นของ 

ผู้สนับสนุนหลัก                                      
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หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์  

เรื่องจากปก

ทุกวันนี้โฆษณามีผลต่อเนื้อหารายการมากแค่ไหนและส่งผลต่อ 
ผู้ผลิตคอนเทนต์รายการอย่างไร ?
 โดยครา่วๆ เราอาจแบ่งโฆษณาในสือ่โทรทัศนอ์อกเป็น 3 กลุม่ กลุม่แรกคอื  

‘สปอตโฆษณา’ โฆษณาลักษณะนี้จะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อเนื้อหารายการ

เนื่องจากมันถูกแยกออกมาจากตัวรายการอย่างชัดเจน และผู้บริโภคสามารถ

เลือกที่จะรับหรือไม่รับสิ่งนี้ก็ได้ แต่ปัญหาของเราอยู่ที่โฆษณาอีก 2 กลุ่ม  

กลุ่มหนึ่งคือการแจ้งสนับสนุนรายการ (Sponsorship) และอีกกลุ่มหนึ่งคือการ

ท�าให้สินค้าและบริการปรากฏในรายการ ( Product Placement หรือ Tie-in )  

เพราะโฆษณาลักษณะนี้จะแฝงตัวอยู่ในคอนเทนต์และบางทีก็ดูเหมือนจะจงใจ

มากเกนิไป เพราะตามนยิามแลว้โฆษณาทัง้ 2 กลุม่นีจ้ะตอ้งไมบ่รรยายสรรพคณุ 

แตท่กุวนันีเ้รามกัจะเหน็การใชม้มุกลอ้ง หรอืขนาดภาพทีใ่หญเ่กนิจ�าเปน็ในการ

ท�าให้สินค้าปรากฏในฉาก รวมถึงการที่ให้พิธีกรหรือนักแสดงโชว์ประสบการณ์

ร่วมกับสินค้าอยู่บ่อยๆ 

จริยธรรมของผู้ผลิตส่ือโฆษณาไทยทุกวันน้ีเป็นอย่างไรบ้างในมุมมอง 
ของอาจารย์ ?
 เรื่องของจริยธรรมไม่ได้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเหมือนกฎหมาย มันแล้วแต่ 

มุมมองและจุดยืนของแต่ละคน ซึ่งในมุมของกฎหมาย ระเบียบในการก�ากับ

โฆษณาในลกัษณะการแจง้สนบัสนนุรายการ (Sponsorship) และการท�าใหส้นิคา้

และบรกิารปรากฏในรายการ ( Product Placement หรอื Tie-in ) กย็งัไมม่รีะบไุว ้

ชัดเจน จึงมีช่องว่างในการน�าเสนอแฝงเข้าไปในเนื้อหาให้แก่ผู้บริโภคได้รับ

โฆษณาส่งผลกระทบต่อรายการจรงิหรือไม ่หรือมันเป็นความ
ต้องการของตัวผู้ผลิตเอง ?
 ปจัจบุนัผูผ้ลติรายการทีเ่ปน็คนด�าเนนิการเรือ่งโฆษณาสนิคา้เอง โดยที ่

เอเยนซ่ีโฆษณาไม่ได้ส่ังแต่แรกก็มีอยู่จริง ในสมัยก่อนที่ผู้ผลิตรายการจะ

ต้องคิดคอนเทนต์ข้ึนมาก่อนแล้วจึงให้ AE ไปเสนอขายรายการ แต่ใน

ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายท่ีคิดตัวเนื้อหาของรายการออกมาพร้อมกับคิด

เรื่องโฆษณาแฝงเข้าไป เพื่อน�าไปเสนอกับลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนต่างๆ 

เป็นแพ็คเกจก่อนก็มี

ในความคิดของอาจารย์ ทางออกและทางแก้ไขของเรื่องนี้ 
คืออะไร ?
 ตอ้งอาศยัความรว่มมือของ 3 สว่น คอื ผูก้�ากบักฎระเบยีบ (Regulator) 

ตัวผู้ผลิตรายการ และตัวผู้บริโภค ในทางผู้ก�ากับระเบียบอย่าง กสทช. 

ท่ีเป็นองค์กรหลักในการออกกฎหมายต้องพูดคุยกับทางฝ่ายเอเยนซี่  

ฝ่ายผู้ผลิตรายการ ผู้บริโภค รวมถึงสถานีต่างๆ เพื่อก�าหนดแนวทาง 

ในการก�ากับร่วมกัน ส่วนของผู้ผลิตเองก็ต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย

และเคารพสทิธขิองผูบ้รโิภค และสดุทา้ยในสว่นของผูบ้รโิภคตอ้งมคีวามรู ้

เท่าทันสื่อ ตั้งค�าถาม คิดและพิจารณาในการเสพสื่อ

“โฆษณาในยุคปัจจุบันในไทยที่เห็น นอกเหนือจากการ

ขายแบบ Hard Sale ที่เน้นขายแบบตรงๆ ไปยังลูกค้า  

แลว้ยงัมกีารน�าเสนอดว้ยมุมมองใหม่ๆ ทีมี่ความหมายตอ่การ 

ด�ารงชีวิตของคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการดึงให้ผู้ชมมีอารมณ์

ร่วมกับคอนเทนต์ที่แบรนด์ต้องการน�าเสนอ โดยไม่มุ่งเน้นที่

แบรนด์โดยตรงมากกว่าสมัยก่อน ชอบนะ…ดึงอารมณ์ร่วมดี 

ดูอินๆ น้�าตามีไหล (หัวเราะ)”

 ระยะหลังนี้มีเสียงร้องเรียนจากผู้บริโภคเข้ามามากมายถึงการเอาเปรียบของ

โฆษณาที่มักแฝงตัวมาในรายการด้วยรูปแบบต่างๆ จนท�าให้โฆษณากลายเป็น 

ผู้ร้ายที่คอยแต่จะหาผลประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ในสายตาผู้บริโภค แต่ในความ

เป็นจริงแล้วเหรียญย่อมมี 2 ด้าน โฆษณาที่เป็นพระเอกก็มี โฆษณาที่เป็นผู้ร้าย

ก็มี หรือโฆษณาที่กึ่งๆ เป็นพระเอก กึ่งๆ เป็นผู้ร้ายก็มีอีกเช่นกัน แล้วในฐานะ 

ผูบ้รโิภคเราควรจะปฏบิตัติวัอย่างไรกบัสถานการณ์ทีเ่ราพบเจอในปจัจบุนั เพ่ือความ 

เขา้ใจในหลายแงม่มุ เราจงึไดมี้โอกาสพดูคยุกบัผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโฆษณาทัง้ในฝัง่ของ

ผู้บริโภคและผู้ผลิตโฆษณา เพื่อให้เรามองเห็นในภาพรวมของสถานการณ์โฆษณา

ของไทยในมุมที่เปิดกว้างมากขึ้น แต่ไม่กระทบสิทธิของผู้บริโภค

คิดอย่างไรกับโฆษณาไทยในปัจจุบัน

อสันา มัน่ปกปอ้ง : Project Executive 

มองโฆษณาหลายมุม

“โฆษณาไทยในปัจจุบันมองเรื่องการตลาดมากกว่าเดิม  

ในอดีตมันมีพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ หลังยุค

เฟือ่งฟ ูคอืชว่งสกัป ี2530 - 2540 ม้ัง การเลา่เร่ืองใหม่ๆ  หายไป  

การท�างานตามโจทย์ทีเ่คยสร้างสรรคก์ลายเปน็การท�างานตาม

โจทย์แบบตามโจทย์จริงๆ ครีเอทีฟ ก๊อบปี้ไรเตอร์ถูกจ�ากัด 

กรอบมากขึ้น เพราะการแข่งขันมันสูงขึ้น ไม่ใช่ระหว่าง 

เอเยนซ่ีหรือระหว่างลูกค้าแล้ว มันแข่งกันจนนัวไปหมด  

เม็ดเงินโฆษณากระจายไปสู่สื่อใหม่ๆ อย่าง โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

อีเว้นต์ แอพพลิเคชั่น มากขึ้น คนท�างานถูกบีบให้ท�างาน

ตามใจลกูคา้มากกวา่เดมิ เพราะเขาคอืเจา้ของเงนิ และบางที

ลูกค้าก็รสนิยมแย่จริงๆ”

ปฐมพงศ์ ชัยเขื่อนขันธ์ : นักลงทุนอิสระ 

“เราอยากเห็นโฆษณาไทยท่ีท�าออกมาแบบไม่ต้อง 

ขายของมากเกินไปก็ได้ เข้าใจว่าต้องการ 

ขายสินค้า แต่บางทีการขายกันตรงๆ มันไม่ได้

ท�าให้สินค้าน่าสนใจเสมอไปนะ เราเช่ือว่าความ

น่าค้นหามันมีเสน่ห์ดึงดูดเสมอ ก็เหมือนเวลา

จีบแฟนน่ะ ง่ายไปก็ไม่น่าสนใจหรอก ไม่ถูก

จดจ�าด้วย ถ้าโฆษณาไทยคิดอะไรได้หลายชั้น

หน่อย เราอาจจะไม่อยากเปลี่ยนช่องไปมาเพื่อ

หนีโฆษณา แต่สามารถนั่งดูโฆษณาได้ในสถานะ

ที่พอๆ กับรายการทีวีดีๆ รายการหนึ่ง”

สริญิา ใจบญุ : นกัเขยีน 

“ผมว่าสูตรของโฆษณามนักย็งัไมเ่ปลีย่นอะไรมาก 

คือเราเห็นคอนเทนต์ที่ใช้องค์ประกอบอย่าง

อารมณ์ พรีเซ็นเตอร์ หรือเทรนด์สังคมมาสร้าง

จุดขายให้แบรนด์ของตัวเอง แต่เอาจริงผมว่า 

คนเหน็โฆษณาผา่นรปูแบบอืน่มากกวา่อกีนะ อยา่ง 

In f luence (ผู้ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ)  

การ Tie-in ในรายการหรือในละครซีรีส์ มันเป็น 

โจทย์ที่ยากมากๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นโฆษณา 

รูปแบบไหนก็ตาม แต่ตอนนี้เรามีชุดความคิด

การเชือ่อะไรจากผลลพัธจ์รงิ จะซือ้อะไรสกัอยา่ง

ต้องหาข้อมูลและท�าความเข้าใจอย่างละเอียด  

คือผู้บริโภคหลอกไม่ได้ง่ายๆ อีกแล้ว โฆษณาท่ี

เราเห็นก็แค่ดูและจดจ�า แต่จะซื้อมั้ย ต้องเสิร์ช

ข้อมูลดูข้อเท็จจริงและกระแสตอบรับก่อน”

จักรกฤช ชูชีพ : นักศึกษา

“รูส้กึวา่โฆษณาสมยันีเ้นน้ขายคน ไมเ่นน้ขายของ 

คนก็คือดารา เซเลบเลย ไมใ่ชก่ารสรา้งคาแรก็เตอร ์

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่อยู่ในความทรงจ�า ไม่เหมือน 

โฆษณาเมื่อก่อน ที่เพลง ไดอะล็อก ตัวละคร 

ทุกวันนี้เราก็ยังจ�าได้”

พิชญนาถ ครองญาติ  
: พิสูจน์อักษรอิสระ
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เรื่องจากปก

อุปนายกสมาคมโฆษณาฝ่ายประสานงานภาครัฐ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ธาราวุฒิ สืบเชื้อ 

จรรยาบรรณของผูผ้ลติสือ่โฆษณาในสมยันีเ้ปน็อยา่งไรบา้ง ?
 ก่อนท่ีจะพูดถึงเร่ืองจรรยาบรรณ ผมคิดว่าเราจะต้องดูข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ก่อนว่ามันพูดถึงประเด็นในเร่ืองนี้ว่าอย่างไร มีข้อก�าหนดไว้ว่าอย่างไรบ้าง 

กฎหมายเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา แต่ถ้าเป็นโฆษณาประเภท Product 

Placement หรือ Tie-in ที่ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับใช้ออกมา หรือในสื่อ 

บางประเภทที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งเรื่องที่เป็นสีเทาๆ พวกเหมาะสม 

หรือไม่นั้นคือเรื่องจริยธรรม พบว่าผู้ผลิตสื่อโฆษณาส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม แสดงใหเ้หน็ผา่นงานโฆษณาทีค่นดสูามารถรับได ้แตย่งัมงีานโฆษณา 

ที่ล่อแหลมต่อวัฒนธรรมอันดีที่มีปัญหาอยู่บ้าง

ในแวดวงของผู้ผลิตสื่อโฆษณา มีการพูดคุยหรือมองเห็น
ปัญหาในจุดนี้บ้างหรือไม่ ?
 ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเอง ไดต้อกย้�าถงึเร่ืองของจรรยาบรรณ 

วชิาชพีในการท�างานในวงการโฆษณาอยูเ่สมอๆ เรามีจรรยาบรรณวชิาชพีตัง้แต่

พ.ศ. 2519 และมีการพัฒนากลไกการก�ากับดูแลตนเองมาประมาณ 20 ปีแล้ว 

แต่ท่ีอยากจะบอกคอื ในฐานะสมาคมโฆษณาฯ เราท�าไดแ้ครั่บผดิชอบกบับรษิทั

ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมเทา่นัน้เอง เราพยายามเครง่ครดัมากขึน้ มกีารประชมุ 

กนัตลอดเกีย่วกบัเรือ่งนี ้แตม่นัมอีกีมากนกัทีท่�ากนัเองโดยทีไ่มแ่นใ่จวา่ไมรู่ห้รอื

ตัง้ใจท่ีจะท�าใหผ้ดิบดิเบอืน เราไมส่ามารถรบัผดิชอบอะไรไดท้ัง้หมด มโีฆษณา

บางตัวที่ผู้ประกอบการท�าเองหรือท�าร่วมกับบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ ซึ่งอาจเป็น

บริษัทขนาดเล็ก หรือไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมโฆษณาฯ หรือเป็นโฆษณา 

ในส่ือทางเลือกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการที่มีโฆษณาเข้าไป 

แฝงตัวขายสินค้าอยู่ในรายการ มันเป็นเรื่องของฝ่ายขายและข้อตกลงของ 

ผู้ผลิตรายการมากกว่าที่จะเกิดจากเอเยนซี่หรือผู้ผลิตโฆษณา 

หากผู้ผลิตรายการไม่ทำาการขายในลักษณะน้ี จะทำาให้ผู้สนับสนุน
เกิดความไม่พอใจหรือเปล่า ?
 หากจะมีการก�าหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาจ�ากัดไม่ให้เกิดการแฝง

ตราสินค้าในรายการเยอะเกินไป ก็เห็นว่าเป็นไปได้ เช่ือว่าไม่ว่าจะเป็น 

ผู้สนับสนุนหรือผู้ผลิตรายการก็พร้อมที่จะท�าตามอย่างแน่นอน แต่ในฐานะ

ของสมาคมโฆษณาฯ เราก็เห็นใจผู้ผลิตรายการที่ต้องการสปอนเซอร์มาช่วย

สนับสนุนรายการด้วยเหมือนกัน 

ทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานี้คือทางใด ?
 ผมคิดว่าถ้าหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มาพูดคุยและสรุปหาทางออก 

ร่วมกันได้ ผู้ผลิตรายการสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องแฝงโฆษณาในเนื้อหา 

มากเกินไป สปอนเซอร์สามารถขายสินค้าได้ ท�าให้สินค้าของเขาเป็นท่ีรู้จัก

สนใจได ้และผูบ้รโิภคกย็งัไดร้บัชมรายการดีๆ  ทีม่ปีระโยชน ์ทกุฝา่ยกพ็รอ้ม

ทีจ่ะปฏบิตัติามอยา่งแนน่อน ดงันัน้จงึควรทีจ่ะตอ้งสรา้งความสมดลุระหวา่ง

ธุรกิจ และจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นักวิชาการ จากแผนงานวิจัยนโยบายอาหาร 
และโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

นงนุช ใจชื่น

โฆษณาทุกวันนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไรบ้าง ?
 ขอให้ข้อมูลกลยุทธ์การโฆษณาโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน

กอ่นคะ่วา่ การโฆษณาใชพ้รเีซน็เตอรท์ีเ่ปน็ดาราดงั การต์นู และการใช ้Mock Up  

ที่ท�าให้อาหารมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง ในส่วนของเนื้อหาโฆษณาก็ 

มุง่เนน้เรือ่งการสง่เสรมิใหบ้รโิภคเกนิความจ�าเปน็ การบรโิภคแทนอาหารมือ้หลกั 

การใชค้�าทีท่�าใหรู้ส้กึวา่ราคาถกูลง การท�าใหรู้ส้กึวา่เดน่กวา่หรอืดอ้ยกวา่คนอืน่  

ทั้งมีเนื้อหาส่อไปในทางเพศซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็ก อีกทั้งพบโฆษณาแฝงทุก 

รปูแบบ ดงันัน้โฆษณาจะบอกขอ้เทจ็จรงิบางดา้นเกีย่วกบัขอ้ดขีองสนิคา้ โดยมกั 

จะไม่บอกข้อจ�ากัดหรือข้อเสีย และผู้ผลิตโฆษณาจะปรุงแต่งเพื่อเร้าอารมณ์ 

ความรู้สึกของเราให้ต้องการซ้ือ หรือให้รู้สึกว่าสินค้านั้นมีความหมายต่อเรา 

โฆษณาจะท�าให้เช่ือว่า “ไม่ใช่สินค้านั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะชีวิตเรายังไม่ดีพอ 

จนกว่าจะบริโภคสินค้านั้นๆ”

 โฆษณาจึงมีผลกระทบต่อเด็ก โดยโฆษณาเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการบริโภค และงานวิจัยจ�านวนมากยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า เด็กที่มีความถี่

ในการรบัชมโฆษณาและจ�านวนช่ัวโมงในการเปิดรบัสือ่มาก จะสง่ผลให้เดก็เกดิ

การสะสมข้อมูลไว้ในสมอง และเมื่อถึงเวลาที่เด็กต้องการรับประทานอาหารจะ

ท�าใหเ้ดก็ระลกึถงึยีห่อ้อาหารทีไ่ดร้บัชมจากการโฆษณา แลว้เลอืกซือ้อาหารตาม

ทีโ่ฆษณาในทีส่ดุ ดงันัน้การโฆษณาจงึเปน็สาเหตหุนึง่ทีน่�าไปสูก่ารบรโิภคอาหาร

ที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ ซึ่งเมื่อเด็กรับประทานอาจก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวและเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ค่ะ

มองในหลกัความเปน็จรงิ คดิวา่ผูผ้ลติโฆษณาทีเ่กีย่วกบัเดก็นัน้  
ใส่ใจกับคนรับสารที่เป็นเด็กแค่ไหน
 ในความคดิเหน็สว่นตวั คดิวา่ใสใ่จกบัเดก็นอ้ยมากนะคะ เพราะผล 

การศึกษาวิจัยก็ยั งพบว่ามีการโฆษณาที่ ไม่ เหมาะสมกับเด็กอยู่   

อย่างท่ีกล่าวถึงกลยุทธ์การโฆษณาข้างต้น และเม่ือถามหาความรับผิดชอบกับ 

ผูผ้ลติโฆษณา กจ็ะไดค้�าตอบวา่ พอ่แมผู่ป้กครองตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มให้

ความรูแ้กเ่ดก็ หรอืไมก่จ็ะมุง่ไปทีค่ณะกรรมการเซน็เซอรช่์อง หรอืหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโฆษณาก่อนออกอากาศ (Pre Sensor) ว่า  

มีการพิจารณาอนุญาตให้โฆษณาได้

โฆษณาชนดิไหนที่ผู้ปกครองควรให้ความเขา้ใจแก่เดก็เพือ่ไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อโฆษณา
 จริงๆ แล้วก็โฆษณาทุกประเภททุกชนิดนะคะ เพราะโฆษณาสมัยนี้ 

มเีทคนคิแพรวพราว แตท่ีน่า่กงัวลคอืโฆษณาทีส่รา้งคา่นยิมในการบรโิภค

แบบผิดๆ หรือท�าให้เข้าใจผิด เช่น โฆษณาอาหารที่กินแล้วจะสวย หล่อ 

หรอืไดร้บัความสนใจจากเพศตรงขา้ม และกโ็ฆษณาประเภทกนิแลว้ฉลาด 

เกง่ มคีวามสามารถโดดเดน่กวา่คนทีไ่มไ่ดก้นิ โฆษณาเหลา่นีไ้มจ่�าเปน็ตอ้ง 

ใหค้วามรูจ้�ากดัเฉพาะใหเ้ดก็รูเ้ทา่ทนัสือ่เทา่นัน้คะ่ ตนเองเชือ่วา่สมควรจะ 

ตอ้งใหค้วามรูเ้รือ่งเทา่ทนัสือ่และรูเ้ทา่ไลท่นัโฆษณาแกพ่อ่แมแ่ละผูป้กครอง

ด้วยค่ะ
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การดำาเนินการ
 จากข้อร้องเรียนดังกล่าว ส�านักงาน กสทช. ได้ขอให้ผู้ถูกร้องด�าเนินการชี้แจง 

ข้อเท็จจริงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดส่งวัสดุโทรทัศน์ 

ทีม่กีารบนัทกึรายการในชว่งระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นขอ้รอ้งเรยีน โดยจะตอ้งไมแ่กไ้ขหรอื 

ดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง เพื่อส�านักงาน  

กสทช. จะน�าเสนอตอ่คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นกจิการกระจายเสยีงและ 

กิจการโทรทัศน์ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กสท. และ กสทช. 

 พร้อมกันนี้ ส�านักงาน กสทช. ได้ท�าการศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นจาก 

หลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจัดท�าแนวคิดส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาในการ 

ก�าหนดหลักเกณฑ์ก�ากับดูแลการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  

(Advertising, Sponsorship, Tie-in และ Advertorial / Infomercial ) ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหวา่ง

การพัฒนาแนวคิด และจะต้องน�าเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นตอ่ กสท. และ กสทช. เพือ่ให้เกดิการคุม้ครองผูบ้รโิภคไม่ให้ถกูเอาเปรยีบ

จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยอาศัยการโฆษณาท่ีมีลักษณะ 

หวังผลก�าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

รู้จักร้องเรียน

การควบคุมดูแลเน้ือหาโฆษณา นอกจากภาคส่วน
ของรัฐท่ีมีบทบาทในการเข้ามาดูแลแล้ว  

ประชาชนเองในฐานะผู้บริโภค 
ก็มีส่วนสำาคัญในการปกป้องดูแล 

สิทธิประโยชน์ของตนเองจากการถูกเอารัด 
เอาเปรียบของการโฆษณาเช่นกัน 

ดังเช่นตัวอย่างข้อร้องเรียน กรณีผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์มีการโฆษณา

กรณีที่ 1 เป็นข้อร้องเรียนการกระท�าของผู้ประกอบกิจการ
โทรทศัน์ไมใ่ชค้ลืน่ความถี ่ประเภทโครงขา่ยระดบัชาต ิซึง่ผูร้อ้งเรยีน 

เป็นผู้ใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม แบบจ่ายค่าบริการ 

รายเดอืน เนือ่งจากเขา้ใจวา่ชอ่งรายการตา่งๆ ในแพค็เกจนัน้จะไมม่ ี

การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการทางธุรกิจเหมือนช่องฟรีทีวี  

ซึง่ระยะหลงัมกีารโฆษณามากขึน้เร่ือยๆ ทัง้ขายสนิคา้และแนะน�า 

ตัวอย่างรายการซ้�าซาก ใน 1 ชั่วโมง มีการโฆษณาสินค้า 16 นาที  

ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ และเห็นว่าเสียเวลา 

ในการรับชมรายการเป็นอย่างมาก ท�าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความ

เดือดร้อนร�าคาญ 

กรณทีี ่2  เปน็ขอ้รอ้งเรยีนการกระท�าของผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดนิ 

ในระบบดิจิตอล พบมีการโฆษณามากกว่า 20 นาที ต่อ 1 ชั่วโมง ซ่ึงไม่เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ค ข้อ 3.1 “การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คล่ืนความถี่ ให้หารายได้จากการโฆษณาและ 

การบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและ 

การบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที” โดยขอให้ 

ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาคั่นรายการโทรทัศน์ 

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องดังกล่าว

ข้อกฎหมาย
 ตามกฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ หารายได้

จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวม 

เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที และให้ผู้รับ 

ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันท์ีไ่มใ่ชค้ลืน่ความถีท่ีม่กีาร 

บอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น หารายได้จากการโฆษณาและการบริการ 

ธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ  

ตลอดท้ังวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินช่ัวโมงละ 5 นาที และหากมีการออกอากาศรายการ 

โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนดหรือบ่อยครั้ง 

ที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  

โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก�าไรเกินควร  

หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ 

12

ประเด็นปัญหา
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Q&A
 ต่างประเทศมีการกำากับดูแลโฆษณาท่ีมีลักษณะ
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์บ้างหรือไม่ ? แล้วเป็นอย่างไร ?

 ต่างประเทศก็มีการกำากับดูแลโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการ 

เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน  

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร 

• ห้ามการโฆษณาแฝง (Surreptitious Advertising) หมายถึง  

การแสดงถึงสินค้า บริการ หรือเคร่ืองหมายการค้า 

ในรายการ ซึ่งผู้ประกอบกิจการฯ ตั้งใจโฆษณาแต่ไม่ได้

แยกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นโฆษณา และได้รับค่าตอบแทน 

หรือประโยชน์อันมีมูลค่าอื่นใดให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ  

หรือผู้ผลิตรายการ 

• สินค้า บริการ หรือเครื่องหมายการค้าไม่ควรปรากฏเด่นใน

รายการ หรือไม่มีเหตุผลสมควรแก่การวาง 

• การค�านวณระยะเวลาโฆษณาไม่รวม Sponsorship  

Announcement, Te lepromot ion, Adver t i ser- 

Funded Programme and Infomercial, Teleshopping 

Windows (During at Least 15 Mins), Charity Appeals  

และนับเวลาตามชั่วโมงของนาฬิกา (Clock Hour)

 หากเรารับชมรายการต่างๆ หรือละครและภาพยนตร์ 
อาจมีการแทรกโฆษณาโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจะมีข้อสังเกตได้
อย่างไรบ้าง ? การโฆษณาและการโปรโมตสินค้ามีกี่ประเภท 
อะไรบ้าง ?

 ลักษณะของโฆษณาแบ่งออกเป็น

 โฆษณา (Advertising) คือชิ้นงานโฆษณาทั่วไป หรือสปอต (Spot) 

ที่แยกออกจากเนื้อหารายการอย่างชัดเจน โดยมีทั้งแบบที่เป็นการอธิบาย

สรรพคุณ คุณประโยชน์ของสินค้าและบริการ หรือแบบที่เป็นการสร้าง 

ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนใหญ่มีความมุ่งหวังก�าไรทางธุรกิจ และผู้เผยแพร่

กับเจ้าของผลิตภัณฑ์มีผลตอบแทนระหว่างกัน

• วิธีสังเกต สังเกตได้ง่าย เพราะแยกกับเนื้อหารายการ

• ขอ้หา้ม ไมเ่กนิ 12 นาทคีรึง่/ชัว่โมง ทัง้วนัเฉลีย่ไมเ่กนิ 10 นาที/ช่ัวโมง 

ในระบบฟรีทีวี/ดิจิตอลทีวี และไม่เกิน 6 นาที/ชม. ทั้งวันเฉลี่ย

ไม่เกิน 5 นาที/ชม. ในกิจการแบบบอกรับสมาชิก เช่น โทรทัศน์

ดาวเทียม/เคเบิลทีวี ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงในการรับชมได้ 

โดยการเปลี่ยนช่องอื่น

 การสนับสนุนรายการ (Sponsorship) คือการที่เจ้าของสินค้าหรือ

บรกิารสนบัสนนุรายการ และไดร้บัการแจง้ ประกาศ แสดงภาพของสนิคา้ 

เครื่องหมายการค้า เป็นการตอบแทน

• วิธีสังเกต สังเกตได้ง่าย เพราะแสดงให้เห็นหรือพูดถึงก่อนเครดิต 

ต้นรายการ ก่อนและหลังเข้าช่วงโฆษณา หรือหลังเครดิต 

ท้ายรายการ และในรายการมักใช้ค�าว่า ‘สนับสนุนโดย…’ หรือ  

‘ขอขอบคุณ…’ แต่ก็มีผลให้เราจดจ�าได้

• ข้อห้าม ยังไม่มีข้อห้ามในประเทศไทย แต่ในหลายประเทศจะ 

ไม่อนุญาตให้แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

หรือบางประเทศให้ท�าได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

ข้อ 1   

ข้อ 2   ข้อ 3   

  

 หากท่านพบว่าในช่องรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์มีการ
โฆษณาสินคา้ หรอืบรกิารธรุกจิ ทีม่ลีกัษณะเปน็การเอาเปรยีบ 
ผู้บริโภค ท่านจะทำาอย่างไร ?

 รอ้งเรยีน กสทช. ได ้โดยกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคสือ่ไวห้ลายเรือ่ง

ด้วยกัน เพราะฉะนั้นพบเรื่องเหล่านี้ร้องเรียนได้ทันที เช่น

• ระยะเวลาการโฆษณา ห้ามช่องดิจิตอลทีวี/ฟรีทีวี โฆษณาเกิน  

12 นาทีครึ่ง/ชั่วโมง หรือช่องโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี โฆษณา

เกิน 6 นาที/ชั่วโมง

• ห้ามโฆษณาอาหาร ยา ท่ีหลอกลวงเกินจริง เช่น ยารักษาทุกโรค 

น้�าผลไม้รักษามะเร็ง ยาลดความอ้วนเห็นผลทันตา

• ห้ามโฆษณาจูงใจโดยหลอกลวงหรือกระท�าให้เกิดความเข้าใจผิด 

ในสาระส�าคญัเกีย่วกบับรกิารหรอืสนิคา้ เชน่ จะมาอา้งรายงานทาง

วชิาการ สถติ ิโดยไมไ่ดศ้กึษาจรงิไมไ่ด ้หรอืจะบดิเบอืนสาระส�าคญั 

บอกส่วนผสมที่ผิดไป ให้เข้าใจผิดก็ไม่ได้

• ห้ามเพิ่มเสียงดังในช่วงโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

• ห้ามเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความ หรือเน้นย้�าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เกินควรโดยไม่มีเหตุผล

 หากพบการกระทำาในลกัษณะเช่นทีก่ลา่วขา้งตน้นี ้กส็ามารถรอ้งเรยีน 

มาได้ที่ สำานักงาน กสทช. เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หรือ Call Center 1200  

(โทรฯ ฟรี 24 ชั่วโมง)
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 การแทรกสินค้าในรายการ (Tie-in) มีอยู่ 3 แบบ คือ 

 1) Product Placement หรือการวางสินค้าอย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะมาเป็นภาพสินค้า เครื่องหมายการค้า หรือพูดถึง 

หรือ 2 อย่างประกอบกัน เช่น รายการข่าวที่มีการวางแก้ว 

ท่ีหันเครื่องหมายการค้าออกมาให้เห็น หรือเปล่ียนฉากแล้วเห็น

ป้ายกลางแจ้งแสดงสินค้า 

 2) Product Movement หรือการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

มีความเกี่ยวข้องให้มีภาพ เสียง ท่ีเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

เคลื่อนไหวไปพร้อมกับตัวละคร พิธีกร ผู้ด�าเนินรายการ ฯลฯ  

เช่น ตัวละครหยิบจับสินค้า หรือการจับป้ายรับรางวัล) และ 

 3) Product Experience เป็นการสร้างความเชื่อมโยง 

เกี่ยวข้องโดยตรง ให้มีการแสดงการใช้ หรือพูดถึงคุณสมบัติ 

ของสินค้า ประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ เช่น ตัวละครใช้

แปรงสีฟันยี่ห้อ ก. ในตอนเช้า

• วิธีสังเกต ถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถสังเกตได้ แต่หลีกเลี่ยง 

ยากเพราะแทรกอยู่ในเนื้อหารายการ ซ่ึงผู้รับชมไม่สามารถ 

หลีกเลี่ยงการดูได้

 รายการโฆษณา / โฆษณาในรายการ (Advertorial /  

Infomercial) เป็นรายการท่ีท�าหน้าท่ีโฆษณาหรือจ�าหน่ายสินค้า 

หรอืบรกิาร เช่น รายการท�าอาหาร โดยใช้กะทยิีห่อ้ ข. หรอืการท�า 

ข่าวธุรกิจเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

• วิธีสังเกต ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ อาจคิดว่าเป็นรายการ เป็นการ

น�าเสนอความรู้ แต่จริงๆ มุ่งเน้นให้เราเห็นการใช้งานสินค้าหรือ

บริการ หรือให้เห็นข้อดี หลายคนอาจไม่รู้ว่ามีจุดมุ่งหมายขาย

สินค้าหรือบริการนั้น



 มาถึงหน้าสุดท้าย เราเชื่อว่าผู้อ่านน่าจะได้ทำาความรู้จัก
โฆษณามาในระดับสนิทสนมแล้วแน่ๆ แต่ เพื่อความสนุกและ
เป็นการทดสอบไปในตัว ลองมาดูกันไหมว่า คุณรู้จักโฆษณา 
ดีพอและสามารถแยกประเภทของโฆษณาได้แล้ว มาลองดูกัน ! 
 (อา้งองิจาก : (รา่ง) แนวคดิการจดัท�าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกระท�าทีเ่ปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Advertising, Sponsorship, Product Placement หรือ Tie-in)

http://bcp.nbtc.go.th
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732 หรือ www.facebook.com/con.rights

คุณรู้จักโฆษณา ดีหรือยัง ?

1. มีการแนะนำาการใช้ส่วนประกอบ
ในสกู๊ปทำาอาหารน้ันๆ และกล่าวถึง 
การสนับสนุนโดยสินค้า A

2. มีสปอตบรรยายสรรพคุณ
ของสินค้าหรือบริการ 

รายการแนะนำสินค�า

nana
Fo od Tree

WATER

3. มีการแนะนำาสินค้า หรือสาธิต 
การใช้สินค้า โดยมีคำาบรรยาย 
แจ้งผู้บริโภคว่า ‘รายการแนะนำา
สินค้า’

4.  มีการย้ำาสรรพคุณของสินค้า 
หลังจบหรือก่อนเข้าช่องรายการ

5. มีข่าวเปิดตัวสินค้าโดยบรรยาย
สรรพคุณเสร็จสรรพ

6. มีการขึ้นเครดิตผู้สนับสนุน
ทั้งก่อนเข้ารายการ และหลังจบ
รายการ

7. มีการให้ตัวละครหยิบสินค้า
ชนิดนั้นขึ้นมาเพื่อโชว์หรือใช้งาน 
ให้เห็น

8. มีสินค้าปรากฏในรายการชัดเจน  
ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง เครื่องหมาย 
การค้าหรือเครื่องหมายอื่นใด ข้อความ  
หรือเสียงบรรยาย

 โฆษณาท่ีคุณเห็นต่อไปน้ีคือการโฆษณาประเภท 
ไหนบ้างระหว่าง Advertising, Sponsorship, Tie-in  
และ Advertorial / infomercial ? 

8 คะแนน = ดีใจด้วยคุณเก่งมาก 

 6 - 7 คะแนน = ท�าความเข้าใจอีกนิดเดียว

 4 - 5 คะแนน = ลองคิดดูใหม่ ใจเย็นๆ

 1 - 3 คะแนน = กลับไปอ่านอีกทีให้เข้าใจ

 0 = ไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้

เฉลย

2 และ 3 

4 และ 6  

7 และ 8 

1 และ 5 

Tie-in

Advertorial / Infomercial

Advertising 

 Sponsorship

รวมคะแนน
=

=

=

=

ON AIR

WAY

Tree

nana


