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วารสารสำ�หรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดย สำ�นักงาน กสทช.
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ทรรศนะของเรา

รู้จักโฆษณา

ด้วยอุตสาหกรรมโฆษณาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น เราจึงเห็นโฆษณาสินค้าและบริการ
จ�ำนวนมากที่น�ำเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย เพียงเพื่อให้สินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นที่ติดตาของประชาชน
โดยทั่วไป ซึ่งความคิดเห็นสร้างสรรค์ดังกล่าวในบางครั้งอาจมีการน�ำมาใช้ในลักษณะที่เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงบอก
แก่ประชาชนจนอาจเข้าข่ายของการหลอกลวงหรือเอาเปรียบผูบ้ ริโภคทั้งทีร่ ตู้ วั และไม่ร้ตู วั บางกรณีกย็ ังพอเป็นที่รบั ได้ว่าเป็นวิถี
หรือการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตโฆษณา แต่ในขณะเดียวกันการโฆษณาชวนเชื่อในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ หากไม่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และร่างกายของประชาชนแล้ว การโฆษณาไม่ว่าจะมีการอวดอ้าง
สรรพคุณมากน้อยเพียงใด ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้บริโภคทั้งสิ้น ยิ่งการโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชนซ�้ำไปซ�้ำมา
จนท�ำให้ผู้รับชมรับฟังรายการดังกล่าวมีความรู้สึกคล้อยตามกับค�ำกล่าวอ้างในโฆษณา

ให้มากกว่าเดิม

กสทช. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีหน้าที่ตรวจสอบการประกอบ
กิจการของผู้ประกอบการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไม่ให้มีการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการ
โฆษณาที่มีลักษณะหวังผลก�ำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้ความถี่ประเภทบริการทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบกิจการกลุ่มใหญ่ของอุตสาหกรรมจะสามารถ
หารายได้จากการโฆษณาและการให้บริการทางธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที
และขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น สามารถหารายได้จากการโฆษณาและการให้บริการ
ธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที รวมทั้งได้ประกาศก�ำหนดการกระท�ำ
ที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้าก�ำไรเกินควรหรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ อาทิ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะต้องไม่โฆษณาอาหารหรือยาในลักษณะที่หลอกลวง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
หรือห้ามโฆษณาจูงใจประชาชนโดยหลอกลวงหรือกระท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า รวมไปจนถึงการห้ามผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพิ่มเสียงดังในช่วงโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท�ำร่างหลักเกณฑ์ เพื่อการก�ำ กับดูแล
การโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยหวังจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ทั้ง กสทช. ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ผู้ผลิตเนื้อหารายการ
และประชาชนได้ใช้เป็นกติการ่วมกันในการก�ำกับดูแลเนื้อหาการโฆษณา

โฆษณาคืออะไร
โฆษณาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของสังคมบริโภค เพือ่ การ
ขายสินค้าและบริการ การโฆษณา คือการสือ่ สารเพือ่ โน้มน้าว
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค โดยอาศัยช่องทางสื่อ
ต่างๆ ซึ่งยิ่งธุรกิจการค้าเติบโตมากเท่าไร การแข่งขันเพื่อ
ขายสินค้าและบริการยิ่งรุนแรง สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ขยายตัว
มากขึ้น โฆษณาก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท�ำให้
โฆษณามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันของคนในสังคม
แม้ โฆษณาจะสั้นเพียงเสี้ยวนาที แต่การที่โฆษณามาได้บ่อย
มาได้ถี่ มาได้ทุกที่ มาทุกชั่วโมง จนคนรู้สึกเคยชิน จึงมีคน
กล่าวว่า โฆษณาสร้างวัฒนธรรมในสังคมโดยไม่รู้ตัว
โดยทั่วไปโฆษณาจะบอกข้อเท็จจริงบางด้านเกี่ยวกับ
ข้ อ ดี ข องสิ น ค้ า โดยมั ก จะไม่ บ อกข้ อ จ�ำกั ด หรื อ ข้ อ เสี ย
และผูผ้ ลิตโฆษณาจะปรุงแต่งเพือ่ เร้าอารมณ์ความรูส้ กึ ของเรา
ให้ต้องการซื้อ หรือให้รู้สึกว่าสินค้านั้นมีความหมายต่อเรา
โฆษณาจะท�ำให้เชื่อว่า “ไม่ใช่สินค้านั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะชีวิต
เราไม่ดีพอจนกว่าจะบริโภคสินค้านั้นๆ”

โฆษณาแบบไหน
ที่เอาเปรียบผู้บริโภค
ในระหว่างทีเ่ รากำ�ลังดูโฆษณา ไม่วา่ จะเป็นโฆษณาคัน่ รายการ หรือโฆษณา
ระหว่างรายการ ในฐานะผู้บริโภค เราอาจโดนเอาเปรียบอย่างไม่รู้ตัว กสทช.
จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยกำ�หนดว่าการกระทำ�ในลักษณะ
ใดบ้ า งที่ เ ป็ น การเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น ความผิ ด ที่ มี โ ทษตามกฎหมาย
โดยลักษณะของโฆษณาที่เอาเปรียบผู้บริโภคมีดังนี้
โฆษณาที่ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โฆษณาที่จูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นๆ โดยมีลักษณะเนื้อหาที่หลอกลวง
โฆษณาโดยใช้วิธีเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจ
โฆษณาที่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
หากรู้ว่าโดนเอาเปรียบ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ Call Center
สำ�นักงาน กสทช. 1200 เพื่อคุ้มครองสิทธิของตัวเอง

*ข้อมูลจาก bcp.nbtc.go.th
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วารสาร ‘รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ’ เล่มนี้ จะน�ำเสนอกรอบหลักการ และแนวทางในการก�ำกับดูแลเนื้อหาโฆษณาของ กสทช. ในฐานะผู้รับชมรายการผ่านสื่อโทรทัศน์
อาจคาดไม่ถึงว่า…เราก�ำลังบริโภคโฆษณา

นายสมบัติ ลีลาพตะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
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ความเป็นมาในการกำ�กับดูแล
เนื้อหาโฆษณาในประเทศไทย
โฆษณานับเป็นเครือ่ งมือทางการตลาดรูปแบบหนึง่ ทีส่ �ำ คัญในการใช้เป็นเครือ่ งมือ
สื่อสารสำ�หรับผู้ประกอบการกิจการทางธุรกิจ เพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า
ซึ่งโฆษณาเองก็มักถูกสร้างขึ้น เพื่อให้บอกข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวในด้านที่ดีที่สุด
เท่านั้น และเมื่อถูกเผยแพร่สารไปยังผู้บริโภคด้วยความถี่ที่สูงก็ย่อมมีอิทธิพลมาก
และเมื่ อ โฆษณามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
ท่ามกลางธุรกิจที่แข่งขันกันสูง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับเจอโฆษณาที่ใช้กลวิธี
ในการเอาเปรียบผู้บริโภค อย่างเช่นการโฆษณาชวนเชื่อ มีเนื้อหาเกินความเป็นจริง
จึงต้องมีการเข้ามาควบคุม หรือกำ�กับดูแล

ยุคการควบคุมโดยภาครัฐ

ยุคการกำ�กับดูแลโดยรัฐ

การควบคุมโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ เริ่มต้นครั้งแรก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2510 จากการตราพระราชบัญญัตยิ า ทำ�ให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจโฆษณาสินค้าประเภทยาทีจ่ ะทำ�การโฆษณาต้องขออนุญาต
คณะกรรมการยาก่อน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(กบว.) ที่ตั้งขึ้นตามระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ นการตรวจสอบพิจารณาเนือ้ หาของรายการ
ต่างๆ รวมถึงมีอำ�นาจในการควบคุมเซ็นเซอร์ (Censor) รายการ
และเนื้อหาโฆษณาด้วย

เมื่อปี พ.ศ. 2535 กบว. ก็ได้ถูกยกเลิก ซึ่งเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนสู่การรับผิดชอบ
การออกอากาศด้วยตัวเอง (Self-control) โดยรัฐบาลได้จดั ตัง้ คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) ขึ้น และได้ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังคณะกรรมการสถานี
วิ ทยุ และสถานี โ ทรทั ศ น์ ข องแต่ ล ะช่ อ ง เพื่ อ จะให้ ตรวจพิ จารณาโฆษณากั นเองทางโทรทัศน์
ตามระเบียบกฎหมายของรัฐ โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับ กบว. ในอดีต เช่น สินค้าและบริการ
ที่ห้ามมีการโฆษณา การกำ�หนดระยะเวลาสูงสุดที่สามารถโฆษณาได้ เป็นต้น มากกว่าการควบคุม
เซ็นเซอร์เนื้อหา ทั้งนี้การกำ�กับดูแลการโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ
• การห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นไปตาม
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
• การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ให้โฆษณาในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือ
กิจการเท่านั้น ซึ่งก็คือการเผยแพร่ภาพเครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในลักษณะส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม หรือค่านิยมที่ดีของ
สังคม โดยไม่ได้มีการโฆษณาสรรพคุณของสินค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์สำ�นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากำ�หนดไว้
• การโฆษณาอาหาร ยา เครื่องสำ�อาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องมีการขออนุญาตโฆษณา
จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจและพิจารณาอนุญาตก่อน
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ยุคการกำ�กับดูแลตนเองของสื่อ
(Self-regulation)
ตั้ ง แต่ ปี 2554 จนถึ ง ปั จ จุ บั น การกำ�กั บ ดู แ ล
เนื้ อ หาโฆษณาทางวิ ท ยุ - โทรทั ศ น์ คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งถือว่าเป็นองค์กร
หลักที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลเนื้อหาโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยมีบทบาทหน้าทีต่ รวจสอบการดำ�เนินการ
ผูป้ ระกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ไม่ ใ ห้ มี ก ารดำ�เนิ น การใดๆ ที่ เ อาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค
นั่ น หมายรวมถึ ง การโฆษณาที่ มี ลั ก ษณะค้ า กำ�ไร
เกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำ�คาญแก่
ผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งกฎหมายได้กำ�หนดไม่ให้
มีการกระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค โดยอาศัย
การโฆษณาที่มีลักษณะหวังผลกำ�ไรเกินควร หรือก่อ
ให้เกิ ด ความเดือ ดร้อ นรำ�คาญ อาทิ ห้า มโฆษณา
เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด ห้ามโฆษณา
อาหาร ยา ที่หลอกลวงเกินจริง ห้ามโฆษณาจูงใจ
โดยหลอกลวงหรือกระทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ
สำ�คัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้า ห้ามเพิ่มเสียงดังใน
ช่วงโฆษณาเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค เป็นต้น
ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากการกำ�กั บ ดู แ ลโดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ
อย่าง กสทช. แล้ว ยังมีการกำ�กับดูแลตนเอง ซึ่งเป็น
การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบ
วิชาชีพเพื่อกำ�กับดูแลตนเอง ภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพที่ร่วมกันจัดทำ�ขึ้น
ซึ่งตามหลักการของ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่ น ความถี่ แ ละกำ�กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 กำ�หนดให้
กสทช. สนับสนุนการดำ�เนินการดังกล่าว
ปัจจุบัน กสทช. ก็ได้หามาตรการหรือแนวทาง
ต่างๆ ทีจ่ ะทำ�ให้การโฆษณาผ่านทางสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์
เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง ในขณะเดี ย วกั น ผู้ บ ริ โ ภคสื่ อ
วิทยุ-โทรทัศน์ ก็มีความรู้เท่าทันการโฆษณา จึงเห็น
ได้ว่า การดำ�เนินการเป็นไปทั้งการสร้างความเข้าใจ
กับผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ การสร้าง
กลไกของผู้ประกอบกิจการให้มีการคัดกรองโฆษณา
ในสื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเฝ้าระวังและบังคับ
ใช้กฎหมาย ตลอดจนการสื่อสารกับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-
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โทรทัศน์ ด้วยช่องทางต่างๆ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดเห็นในการ
กำ�หนดแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นการ
กำ�กับดูแลโฆษณา บริการหรือสินค้า และการโฆษณา
ในรายการสำ�หรับเด็ก การจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำ�หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการ
โฆษณาบริการหรือสินค้า และการโฆษณาในรายการ
สำ�หรับเด็กทางโทรทัศน์ การจัดทำ�หลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
การกระทำ�ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Advertising, Sponsorship, Tie-in และ Advertorial /
Infomercial เป็นต้น

เรื่องจากปก

การแบ่งประเภทโฆษณา
ที่ผู้บริโภคต้องรู้ ให้ทันและจำ�ให้ได้
เคยสงสั ย ไหมว่ า โฆษณามี กี่ แ บบ
หรือแบ่งประเภทกันอย่างไร และทำ�ไมต้องมี
การแบ่งประเภทโฆษณา
อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว คำ�ถามเหล่ า นี้ น่ า จะเป็ น ความรู้
ความเข้าใจเบือ้ งต้นทีเ่ ราควรทราบ เนือ่ งจากเราอาจไม่ทราบ
ว่ า การแบ่ ง ประเภทโฆษณามี ผ ลกั บ ผู้ รั บ สารทั้ ง สิ้ น
แน่นอนว่ามันมีความสำ�คัญอย่างมาก และผู้บริโภคควร
จะรูเ้ ท่าทันโฆษณาเพือ่ ให้เราทราบว่าผูป้ ระกอบกิจการนั้น
ได้ละเมิดสิทธิของเราโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
หรือไม่ นัน่ คือเหตุผลทีต่ อ้ งมีการแบ่งประเภทของโฆษณา
โดยการแยกประเภทของโฆษณานั้นได้จำ�แนกรูปแบบ
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. Advertising : โฆษณาทั่วๆ ไปที่เราเห็นหรือ
ได้ฟังระหว่างคั่นรายการในรูปแบบของสปอตโฆษณา
หรืออาจจะเป็นโฆษณาที่อยู่ในรายการนั้นๆ
2. Sponsorship : การโปรโมตผูส้ นับสนุนรายการ
โดยอาจอยูใ่ นรูปแบบการพูดถึงก่อนเข้ารายการ ระหว่าง
รายการ หลังจบรายการ หรือท้ายเครดิต
3. Tie-in : การแฝงโฆษณาสินค้าลงไปในเนื้อหา
รายการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือ
ผ่านการกระทำ�ของพิธีกร หรือนักแสดงที่ชี้ชวนหรือ
ชักจูงให้ผชู้ มสนใจสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ทีแ่ ทรกเข้ามา
ระหว่างเนื้อหา
4. Advertorial / Infomercial : การสร้าง
เนื้อหาเพื่อให้เชื่อมโยงกับสินค้าโดยตรง แต่ไม่อยู่ใน
เนื้อหาของรายการหลักที่นำ�เสนอ เป็นการแยกออกมา
อย่างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่โฆษณา

2. Sponsorship

จุ ด สั ง เกต : มี ก ารปรากฏของโลโก้ ผู้ ส นั บ สนุ น และมี ก าร
เอ่ยชื่อของผู้สนับสนุนรายการ หรือพูดถึงสินค้าที่สนับสนุน
ในช่วงนั้นๆ ของรายการบ้างแต่ไม่ยาว ซึ่งสามารถพบเห็น
ได้ ใ นช่ ว งก่ อ นเข้ า รายการ ระหว่ า งรายการ หรื อ เครดิ ต
ท้ายรายการ

4. Advertorial / Infomercial

จุดสังเกต : สินค้าหรือโลโก้ที่ปรากฏมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาของรายการอย่างชัดเจน
โดยมี ก ารพู ด ถึ ง สรรพคุ ณ ของสิ น ค้ า หรื อ สโลแกนของสิ น ค้ า นั้ น ๆ ในการสื่ อ สาร
เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของรายการ เช่น รายการทำ�อาหาร ต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นของ
ผู้สนับสนุนหลัก

ใจว้าวุ่น

ลักษณะของโฆษณาที่เราพบเจอในชีวิตประจำ�วัน
แม้จะมีการแบ่งประเภทโฆษณาออกมาถึง 4 แบบ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รจู้ กั โฆษณากันมากกว่าเดิม
ทว่ า การแยกประเภทของโฆษณาในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง ๆ แล้ ว อาจจะมี ก ารสั บ สนบ้ า งในบางที
เนื่องจากโฆษณาบางประเภทก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน จนแยกไม่ออกว่าเรากำ�ลังโดนผู้ผลิต
โฆษณาเอาเปรียบอยู่หรือเปล่า เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น เราได้นำ�ตัวอย่างโฆษณาประเภทต่างๆ
มาให้ดูกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

1. Advertising

จุดสังเกต : มีการประกาศขายสินค้าและบริการกันอย่างเปิดเผย ซึ่งโฆษณาชนิดนี้ได้รับอนุญาต
ให้บอกเล่าสรรพคุณของสินค้าได้เต็มที่ เพราะผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นการโฆษณา แต่ก็มีกรอบ
ระยะเวลาทีก่ ำ�หนดระยะเวลาในการโฆษณา รวมถึงกรอบข้อบังคับเรือ่ งการโฆษณาทีต่ อ้ งไม่บรรยาย
สรรพคุณเกินจริง
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3. Tie-in

จุ ด สั ง เกต : มี สิ น ค้ า หรื อ โลโก้ ป รากฏอยู่ ภ ายในรายการ
แบบไม่ตงั้ ใจเสมือนเป็นส่วนหนึง่ ของรายการ โดยอาจจะปรากฏ
ตลอดทั้ ง รายการหรื อ ช่ ว งใดช่ ว งหนึ่ ง โดยที่ ไ ม่ มี ก ารพู ด ถึ ง
สรรพคุณของสินค้า และอาจมีการให้ผู้ดำ�เนินรายการ พิธีกร
หรือตัวละครหยิบสินค้านั้นขึ้นมาถือหรือใช้แบบเป็นเรื่องปกติ

หลังจากมีการแบ่งประเภทแล้ว กระบวนการจัดการหลังจากมีการแบ่งประเภท
โฆษณาก็เป็นสิง่ ทีน่ า่ จับตามอง ซึง่ การเฝ้าระวังจับตามองโฆษณาแต่ละประเภทนัน้ กสทช.
ก็มกี ารกำ�หนดแนวคิดในการเฝ้าระวัง เพือ่ ให้ประชาชนรูเ้ ท่าทัน รวมถึงคิดวิเคราะห์ได้เอง
ว่าถูกผิดหรือไม่อย่างไร ได้แก่
1. Advertising : ต้องมีการแยกเนื้อหารายการกับการโฆษณาอย่างชัดเจน
โดยผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงการได้รับข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายๆ แค่เปลี่ยนช่อง
2. Sponsorship : แม้จะมีการกำ�หนดให้แยกผูส้ นับสนุนกับเนือ้ หารายการออกจากกัน
แต่ผบู้ ริโภคอาจไม่สามารถหลีกเลีย่ งการได้รบั ข้อมูลดังกล่าวได้ เนือ่ งจากอยูใ่ นช่วงรายการ
อีกทัง้ ด้วยลักษณะการนำ�เสนอทีไ่ ม่มกี ารกล่าวถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์ จึงไม่มผี ลมากนัก
ในการชักจูงผูบ้ ริโภค เป็นเพียงเทคนิคการนำ�เสนอให้เกิดการจดจำ�สินค้าและบริการเท่านัน้
3. Tie-in : ผูบ้ ริโภคอาจไม่สามารถหลีกเลีย่ งการได้รบั ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถ
เปลี่ยนช่องได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อหา หรือแฝงมาพร้อมกับเนื้อหา
ผ่ า นการเขี ย นบท รวมทั้ ง ผู้ บ ริ โ ภคอาจไม่ ส ามารถแยกแยะได้ ว่ า เป็ น เนื้ อ หาจริ ง ๆ
หรือการแฝงเพือ่ เหตุผลทางธุรกิจ แต่ดว้ ยลักษณะการนำ�เสนอทีไ่ ม่มกี ารกล่าวถึงสรรพคุณ
คุณประโยชน์ จึงไม่มีผลต่อการเลือกใช้สินค้ามากนัก เป็นเพียงเทคนิคการนำ�เสนอ
ให้เกิดการจดจำ�สินค้าและบริการเท่านั้น
4. Advertorial / Infomercial : แม้ว่าจะแยกกับเนื้อหารายการ โดยผู้บริโภค
ได้รบั สาระหรือความบันเทิงจากเนือ้ หารายการ แต่ดว้ ยความเชือ่ มโยงของสินค้าหรือบริการ
ต่อเนือ้ หารายการ ผูบ้ ริโภคอาจเข้าใจได้วา่ การเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ จะทำ�ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองได้ ฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิจารญาณของผู้บริโภคเองว่าจะตัดสินใจอย่างไร
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มองโฆษณาหลายมุม

“เราอยากเห็นโฆษณาไทยทีท่ ำ�ออกมาแบบไม่ตอ้ ง
ขายของมากเกิ น ไปก็ ไ ด้ เข้ า ใจว่ า ต้ อ งการ
ขายสินค้า แต่บางทีการขายกันตรงๆ มันไม่ได้
ทำ�ให้สินค้าน่าสนใจเสมอไปนะ เราเชื่อว่าความ
น่าค้นหามันมีเสน่ห์ดึงดูดเสมอ ก็เหมือนเวลา
จีบแฟนน่ะ ง่ายไปก็ไม่น่าสนใจหรอก ไม่ถูก
จดจำ�ด้วย ถ้าโฆษณาไทยคิดอะไรได้หลายชั้น
หน่อย เราอาจจะไม่อยากเปลี่ยนช่องไปมาเพื่อ
หนีโฆษณา แต่สามารถนั่งดูโฆษณาได้ในสถานะ
ที่พอๆ กับรายการทีวีดีๆ รายการหนึ่ง”

ระยะหลังนี้มีเสียงร้องเรียนจากผู้บริโภคเข้ามามากมายถึงการเอาเปรียบของ
โฆษณาที่มักแฝงตัวมาในรายการด้วยรูปแบบต่างๆ จนทำ�ให้โฆษณากลายเป็น
ผู้ร้ายที่คอยแต่จะหาผลประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ในสายตาผู้บริโภค แต่ในความ
เป็นจริงแล้วเหรียญย่อมมี 2 ด้าน โฆษณาที่เป็นพระเอกก็มี โฆษณาที่เป็นผู้ร้าย
ก็มี หรือโฆษณาที่กึ่งๆ เป็นพระเอก กึ่งๆ เป็นผู้ร้ายก็มีอีกเช่นกัน แล้วในฐานะ
ผูบ้ ริโภคเราควรจะปฏิบตั ติ วั อย่างไรกับสถานการณ์ทเี่ ราพบเจอในปัจจุบนั เพือ่ ความ
เข้าใจในหลายแง่มมุ เราจึงได้มโี อกาสพูดคุยกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับโฆษณาทัง้ ในฝัง่ ของ
ผู้บริโภคและผู้ผลิตโฆษณา เพื่อให้เรามองเห็นในภาพรวมของสถานการณ์โฆษณา
ของไทยในมุมที่เปิดกว้างมากขึ้น แต่ไม่กระทบสิทธิของผู้บริโภค

สิรญ
ิ า ใจบุญ : นักเขียน

“ผมว่าสูตรของโฆษณามันก็ยงั ไม่เปลีย่ นอะไรมาก
คื อ เราเห็ น คอนเทนต์ ที่ ใ ช้ อ งค์ ป ระกอบอย่ า ง
อารมณ์ พรีเซ็นเตอร์ หรือเทรนด์สังคมมาสร้าง
จุดขายให้แบรนด์ของตัวเอง แต่เอาจริงผมว่า
คนเห็นโฆษณาผ่านรูปแบบอืน่ มากกว่าอีกนะ อย่าง
Influence (ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ)
การ Tie-in ในรายการหรือในละครซีรีส์ มันเป็น
โจทย์ที่ยากมากๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นโฆษณา
รูปแบบไหนก็ตาม แต่ตอนนี้เรามีชุดความคิด
การเชือ่ อะไรจากผลลัพธ์จริง จะซือ้ อะไรสักอย่าง
ต้องหาข้อมูลและทำ�ความเข้าใจอย่างละเอียด
คือผู้บริโภคหลอกไม่ได้ง่ายๆ อีกแล้ว โฆษณาที่
เราเห็นก็แค่ดูและจดจำ� แต่จะซื้อมั้ย ต้องเสิร์ช
ข้อมูลดูข้อเท็จจริงและกระแสตอบรับก่อน”

คิดอย่างไรกับโฆษณาไทยในปัจจุบัน
“โฆษณาในยุ ค ปั จ จุ บั น ในไทยที่ เ ห็ น นอกเหนื อ จากการ
ขายแบบ Hard Sale ที่เน้นขายแบบตรงๆ ไปยังลูกค้า
แล้วยังมีการนำ�เสนอด้วยมุมมองใหม่ๆ ทีม่ คี วามหมายต่อการ
ดำ�รงชีวิตของคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการดึงให้ผู้ชมมีอารมณ์
ร่วมกับคอนเทนต์ที่แบรนด์ต้องการนำ�เสนอ โดยไม่มุ่งเน้นที่
แบรนด์โดยตรงมากกว่าสมัยก่อน ชอบนะ...ดึงอารมณ์ร่วมดี
ดูอินๆ น้ำ�ตามีไหล (หัวเราะ)”
อัสนา มัน่ ปกป้อง : Project Executive

“โฆษณาไทยในปั จ จุ บั น มองเรื่ อ งการตลาดมากกว่ า เดิ ม
ในอดีตมันมีพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ หลังยุค
เฟือ่ งฟู คือช่วงสักปี 2530 - 2540 มัง้ การเล่าเรือ่ งใหม่ๆ หายไป
การทำ�งานตามโจทย์ทเี่ คยสร้างสรรค์กลายเป็นการทำ�งานตาม
โจทย์แบบตามโจทย์จริงๆ ครีเอทีฟ ก๊อบปี้ไรเตอร์ถูกจำ�กัด
กรอบมากขึ้น เพราะการแข่งขันมันสูงขึ้น ไม่ใช่ระหว่าง
เอเยนซ่ี ห รื อ ระหว่ า งลู ก ค้ า แล้ ว มั น แข่ ง กั น จนนั ว ไปหมด
เม็ดเงินโฆษณากระจายไปสู่สื่อใหม่ๆ อย่าง โซเชียลเน็ตเวิร์ค
อีเว้นต์ แอพพลิเคชั่น มากขึ้น คนทำ�งานถูกบีบให้ทำ�งาน
ตามใจลูกค้ามากกว่าเดิม เพราะเขาคือเจ้าของเงิน และบางที
ลูกค้าก็รสนิยมแย่จริงๆ”

จักรกฤช ชูชีพ : นักศึกษา

“รูส้ กึ ว่าโฆษณาสมัยนีเ้ น้นขายคน ไม่เน้นขายของ
คนก็คอื ดารา เซเลบเลย ไม่ใช่การสร้างคาแร็กเตอร์
ผ่านมาแล้วก็ผา่ นไป ไม่อยูใ่ นความทรงจำ� ไม่เหมือน
โฆษณาเมื่อก่อน ที่เพลง ไดอะล็อก ตัวละคร
ทุกวันนี้เราก็ยังจำ�ได้”
พิ ช ญนาถ ครองญาติ
: พิสูจน์อักษรอิสระ

ปฐมพงศ์ ชัยเขื่อนขันธ์ : นักลงทุนอิสระ

8

อาจารย์กุลนารี เสือโรจน์
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกวันนี้ โฆษณามีผลต่อเนื้อหารายการมากแค่ ไหนและส่งผลต่อ
ผู้ผลิตคอนเทนต์รายการอย่างไร ?

โฆษณาส่งผลกระทบต่อรายการจริงหรือไม่ หรือมันเป็นความ
ต้องการของตัวผู้ผลิตเอง ?

โดยคร่าวๆ เราอาจแบ่งโฆษณาในสือ่ โทรทัศน์ออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ แรกคือ
‘สปอตโฆษณา’ โฆษณาลักษณะนี้จะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อเนื้อหารายการ
เนื่องจากมันถูกแยกออกมาจากตัวรายการอย่างชัดเจน และผู้บริโภคสามารถ
เลือกที่จะรับหรือไม่รับสิ่งนี้ก็ได้ แต่ปัญหาของเราอยู่ที่โฆษณาอีก 2 กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งคือการแจ้งสนับสนุนรายการ (Sponsorship) และอีกกลุ่มหนึ่งคือการ
ทำ�ให้สินค้าและบริการปรากฏในรายการ ( Product Placement หรือ Tie-in )
เพราะโฆษณาลักษณะนี้จะแฝงตัวอยู่ในคอนเทนต์และบางทีก็ดูเหมือนจะจงใจ
มากเกินไป เพราะตามนิยามแล้วโฆษณาทัง้ 2 กลุม่ นีจ้ ะต้องไม่บรรยายสรรพคุณ
แต่ทกุ วันนีเ้ รามักจะเห็นการใช้มมุ กล้อง หรือขนาดภาพทีใ่ หญ่เกินจำ�เป็นในการ
ทำ�ให้สินค้าปรากฏในฉาก รวมถึงการที่ให้พิธีกรหรือนักแสดงโชว์ประสบการณ์
ร่วมกับสินค้าอยู่บ่อยๆ

ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตรายการทีเ่ ป็นคนดำ�เนินการเรือ่ งโฆษณาสินค้าเอง โดยที่
เอเยนซี่โฆษณาไม่ได้สั่งแต่แรกก็มีอยู่จริง ในสมัยก่อนที่ผู้ผลิตรายการจะ
ต้องคิดคอนเทนต์ขึ้นมาก่อนแล้วจึงให้ AE ไปเสนอขายรายการ แต่ใน
ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายที่คิดตัวเนื้อหาของรายการออกมาพร้อมกับคิด
เรื่องโฆษณาแฝงเข้าไป เพื่อนำ�ไปเสนอกับลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนต่างๆ
เป็นแพ็คเกจก่อนก็มี
ในความคิดของอาจารย์ ทางออกและทางแก้ ไขของเรื่องนี้
คืออะไร ?

ต้องอาศัยความร่วมมือของ 3 ส่วน คือ ผูก้ ำ�กับกฎระเบียบ (Regulator)
ตัวผู้ผลิตรายการ และตัวผู้บริโภค ในทางผู้กำ�กับระเบียบอย่าง กสทช.
ที่เป็นองค์กรหลักในการออกกฎหมายต้องพูดคุยกับทางฝ่ายเอเยนซี่
ฝ่ายผู้ผลิตรายการ ผู้บริโภค รวมถึงสถานีต่างๆ เพื่อกำ�หนดแนวทาง
ในการกำ�กับร่วมกัน ส่วนของผู้ผลิตเองก็ต้องมีความเข้าใจในกฎหมาย
และเคารพสิทธิของผูบ้ ริโภค และสุดท้ายในส่วนของผูบ้ ริโภคต้องมีความรู้
เท่าทันสื่อ ตั้งคำ�ถาม คิดและพิจารณาในการเสพสื่อ

จริยธรรมของผูผ
้ ลิตสือ่ โฆษณาไทยทุกวันนีเ้ ป็นอย่างไรบ้างในมุมมอง
ของอาจารย์ ?

เรื่องของจริยธรรมไม่ได้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเหมือนกฎหมาย มันแล้วแต่
มุมมองและจุดยืนของแต่ละคน ซึ่งในมุมของกฎหมาย ระเบียบในการกำ�กับ
โฆษณาในลักษณะการแจ้งสนับสนุนรายการ (Sponsorship) และการทำ�ให้สนิ ค้า
และบริการปรากฏในรายการ ( Product Placement หรือ Tie-in ) ก็ยงั ไม่มรี ะบุไว้
ชัดเจน จึงมีช่องว่างในการนำ�เสนอแฝงเข้าไปในเนื้อหาให้แก่ผู้บริโภคได้รับ
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ธาราวุฒิ สืบเชื้อ

นงนุช ใจชื่น

อุปนายกสมาคมโฆษณาฝ่ายประสานงานภาครัฐ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

นักวิชาการ จากแผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP)

จรรยาบรรณของผูผ
้ ลิตสือ
่ โฆษณาในสมัยนีเ้ ป็นอย่างไรบ้าง ?

ในสื่อทางเลือกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการที่มีโฆษณาเข้าไป
แฝงตัวขายสินค้าอยู่ในรายการ มันเป็นเรื่องของฝ่ายขายและข้อตกลงของ
ผู้ผลิตรายการมากกว่าที่จะเกิดจากเอเยนซี่หรือผู้ผลิตโฆษณา

ก่อนทีจ่ ะพูดถึงเรือ่ งจรรยาบรรณ ผมคิดว่าเราจะต้องดูขอ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ก่อนว่ามันพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไร มีข้อกำ�หนดไว้ว่าอย่างไรบ้าง
กฎหมายเป็นพื้นฐานในการพิจารณา แต่ถ้าเป็นโฆษณาประเภท Product
Placement หรือ Tie-in ที่ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับใช้ออกมา หรือในสื่อ
บางประเภทที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ รวมทั้งเรื่องที่เป็นสีเทาๆ พวกเหมาะสม
หรือไม่นั้นคือเรื่องจริยธรรม พบว่าผู้ผลิตสื่อโฆษณาส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แสดงให้เห็นผ่านงานโฆษณาทีค่ นดูสามารถรับได้ แต่ยงั มีงานโฆษณา
ที่ล่อแหลมต่อวัฒนธรรมอันดีที่มีปัญหาอยู่บ้าง

หากผูผ
้ ลิตรายการไม่ท�ำ การขายในลักษณะนี้ จะทำ�ให้ผสู้ นับสนุน
เกิดความไม่พอใจหรือเปล่า ?

หากจะมีการกำ�หนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาจำ�กัดไม่ให้เกิดการแฝง
ตราสินค้าในรายการเยอะเกินไป ก็เห็นว่าเป็นไปได้ เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น
ผู้สนับสนุนหรือผู้ผลิตรายการก็พร้อมที่จะทำ�ตามอย่างแน่นอน แต่ในฐานะ
ของสมาคมโฆษณาฯ เราก็เห็นใจผู้ผลิตรายการที่ต้องการสปอนเซอร์มาช่วย
สนับสนุนรายการด้วยเหมือนกัน

ในแวดวงของผู้ ผ ลิ ต สื่ อ โฆษณา มี ก ารพู ด คุ ย หรื อ มองเห็ น
ปัญหาในจุดนี้บ้างหรือไม่ ?

ทางออกที่ดีที่สุดของปัญหานี้คือทางใด ?

ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเอง ได้ตอกย้ำ�ถึงเรือ่ งของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการทำ�งานในวงการโฆษณาอยูเ่ สมอๆ เรามีจรรยาบรรณวิชาชีพตัง้ แต่
พ.ศ. 2519 และมีการพัฒนากลไกการกำ�กับดูแลตนเองมาประมาณ 20 ปีแล้ว
แต่ทอี่ ยากจะบอกคือ ในฐานะสมาคมโฆษณาฯ เราทำ�ได้แค่รบั ผิดชอบกับบริษทั
ทีเ่ ป็นสมาชิกของสมาคมเท่านัน้ เอง เราพยายามเคร่งครัดมากขึน้ มีการประชุม
กันตลอดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ แต่มนั มีอกี มากนักทีท่ ำ�กันเองโดยทีไ่ ม่แน่ใจว่าไม่รหู้ รือ
ตัง้ ใจทีจ่ ะทำ�ให้ผดิ บิดเบือน เราไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้ทงั้ หมด มีโฆษณา
บางตัวที่ผู้ประกอบการทำ�เองหรือทำ�ร่วมกับบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ ซึ่งอาจเป็น
บริษัทขนาดเล็ก หรือไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมโฆษณาฯ หรือเป็นโฆษณา

ผมคิ ด ว่ า ถ้ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ม าพู ด คุ ย และสรุ ป หาทางออก
ร่วมกันได้ ผู้ผลิตรายการสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องแฝงโฆษณาในเนื้อหา
มากเกินไป สปอนเซอร์สามารถขายสินค้าได้ ทำ�ให้สินค้าของเขาเป็นที่รู้จัก
สนใจได้ และผูบ้ ริโภคก็ยงั ได้รบั ชมรายการดีๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ ทุกฝ่ายก็พร้อม
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอย่างแน่นอน ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ และจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
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โฆษณาทุกวันนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไรบ้าง ?

มองในหลักความเป็นจริง คิดว่าผูผ
้ ลิตโฆษณาทีเ่ กีย่ วกับเด็กนัน้
ใส่ใจกับคนรับสารที่เป็นเด็กแค่ไหน

ขอให้ข้อมูลกลยุทธ์การโฆษณาโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน
ก่อนค่ะว่า การโฆษณาใช้พรีเซ็นเตอร์ทเี่ ป็นดาราดัง การ์ตนู และการใช้ Mock Up
ที่ทำ�ให้อาหารมีขนาดใหญ่เกินกว่าความเป็นจริง ในส่วนของเนื้อหาโฆษณาก็
มุง่ เน้นเรือ่ งการส่งเสริมให้บริโภคเกินความจำ�เป็น การบริโภคแทนอาหารมือ้ หลัก
การใช้คำ�ทีท่ ำ�ให้รสู้ กึ ว่าราคาถูกลง การทำ�ให้รสู้ กึ ว่าเด่นกว่าหรือด้อยกว่าคนอืน่
ทั้งมีเนื้อหาส่อไปในทางเพศซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็ก อีกทั้งพบโฆษณาแฝงทุก
รูปแบบ ดังนัน้ โฆษณาจะบอกข้อเท็จจริงบางด้านเกีย่ วกับข้อดีของสินค้า โดยมัก
จะไม่บอกข้อจำ�กัดหรือข้อเสีย และผู้ผลิตโฆษณาจะปรุงแต่งเพื่อเร้าอารมณ์
ความรู้สึกของเราให้ต้องการซื้อ หรือให้รู้สึกว่าสินค้านั้นมีความหมายต่อเรา
โฆษณาจะทำ�ให้เชื่อว่า “ไม่ใช่สินค้านั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะชีวิตเรายังไม่ดีพอ
จนกว่าจะบริโภคสินค้านั้นๆ”
โฆษณาจึงมีผลกระทบต่อเด็ก โดยโฆษณาเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการบริโภค และงานวิจัยจำ�นวนมากยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า เด็กที่มีความถี่
ในการรับชมโฆษณาและจำ�นวนชัว่ โมงในการเปิดรับสือ่ มาก จะส่งผลให้เด็กเกิด
การสะสมข้อมูลไว้ในสมอง และเมื่อถึงเวลาที่เด็กต้องการรับประทานอาหารจะ
ทำ�ให้เด็กระลึกถึงยีห่ อ้ อาหารทีไ่ ด้รบั ชมจากการโฆษณา แล้วเลือกซือ้ อาหารตาม
ทีโ่ ฆษณาในทีส่ ดุ ดังนัน้ การโฆษณาจึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีน่ ำ�ไปสูก่ ารบริโภคอาหาร
ที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ ซึ่งเมื่อเด็กรับประทานอาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวและเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ค่ะ

ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าใส่ใจกับเด็กน้อยมากนะคะ เพราะผล
การศึ ก ษาวิ จั ย ก็ ยั ง พบว่ า มี ก ารโฆษณาที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก อยู่
อย่างทีก่ ล่าวถึงกลยุทธ์การโฆษณาข้างต้น และเมือ่ ถามหาความรับผิดชอบกับ
ผูผ้ ลิตโฆษณา ก็จะได้คำ�ตอบว่า พ่อแม่ผปู้ กครองต้องเข้ามามีสว่ นร่วมให้
ความรูแ้ ก่เด็ก หรือไม่กจ็ ะมุง่ ไปทีค่ ณะกรรมการเซ็นเซอร์ชอ่ ง หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโฆษณาก่อนออกอากาศ (Pre Sensor) ว่า
มีการพิจารณาอนุญาตให้โฆษณาได้

โฆษณาชนิดไหนที่ผู้ปกครองควรให้ความเข้าใจแก่เด็กเพือ
่ ไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อโฆษณา

จริงๆ แล้วก็โฆษณาทุกประเภททุกชนิดนะคะ เพราะโฆษณาสมัยนี้
มีเทคนิคแพรวพราว แต่ทนี่ า่ กังวลคือโฆษณาทีส่ ร้างค่านิยมในการบริโภค
แบบผิดๆ หรือทำ�ให้เข้าใจผิด เช่น โฆษณาอาหารที่กินแล้วจะสวย หล่อ
หรือได้รบั ความสนใจจากเพศตรงข้าม และก็โฆษณาประเภทกินแล้วฉลาด
เก่ง มีความสามารถโดดเด่นกว่าคนทีไ่ ม่ได้กนิ โฆษณาเหล่านีไ้ ม่จำ�เป็นต้อง
ให้ความรูจ้ ำ�กัดเฉพาะให้เด็กรูเ้ ท่าทันสือ่ เท่านัน้ ค่ะ ตนเองเชือ่ ว่าสมควรจะ
ต้องให้ความรูเ้ รือ่ งเท่าทันสือ่ และรูเ้ ท่าไล่ทนั โฆษณาแก่พอ่ แม่และผูป้ กครอง
ด้วยค่ะ
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รู้จักร้องเรียน

ข้อกฎหมาย

ประเด็นปัญหา

การควบคุมดูแลเนือ้ หาโฆษณา นอกจากภาคส่วน
ของรัฐทีม่ บี ทบาทในการเข้ามาดูแลแล้ว
ประชาชนเองในฐานะผู้บริโภค
ก็มีส่วนสำ�คัญในการปกป้องดูแล
สิทธิประโยชน์ของตนเองจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบของการโฆษณาเช่นกัน
ดังเช่นตัวอย่างข้อร้องเรียน กรณีผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์มีการโฆษณา

กรณีที่ 1 เป็นข้อร้องเรียนการกระทำ�ของผู้ประกอบกิจการ กรณีที่ 2 เป็นข้อร้องเรียนการกระทำ�ของผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน
โทรทัศน์ไม่ใช้คลืน่ ความถี่ ประเภทโครงข่ายระดับชาติ ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียน
เป็นผู้ใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม แบบจ่ายค่าบริการ
รายเดือน เนือ่ งจากเข้าใจว่าช่องรายการต่างๆ ในแพ็คเกจนัน้ จะไม่มี
การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการทางธุรกิจเหมือนช่องฟรีทีวี
ซึง่ ระยะหลังมีการโฆษณามากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ ขายสินค้าและแนะนำ�
ตัวอย่างรายการซ้ำ�ซาก ใน 1 ชั่วโมง มีการโฆษณาสินค้า 16 นาที
ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดไว้ และเห็นว่าเสียเวลา
ในการรับชมรายการเป็นอย่างมาก ทำ�ให้ผู้ร้องเรียนเกิดความ
เดือดร้อนรำ�คาญ

ในระบบดิจิตอล พบมีการโฆษณามากกว่า 20 นาที ต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. 2555 ภาคผนวก ค ข้อ 3.1 “การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ประเภทกิจการทางธุรกิจที่ใช้คลื่นความถี่ ให้หารายได้จากการโฆษณาและ
การบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและ
การบริการธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 10 นาที” โดยขอให้
สำ�นั ก งาน กสทช. ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาคั่ น รายการโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องดังกล่าว
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ตามกฎหมายได้กำ�หนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ หารายได้
จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง โดยเมื่อรวม
เวลาโฆษณาตลอดทั้ ง วั น เฉลี่ ย แล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ 10 นาที และให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถีท่ มี่ กี าร
บอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น หารายได้จากการโฆษณาและการบริการ
ธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาและการบริการธุรกิจ
ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที และหากมีการออกอากาศรายการ
โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดหรือบ่อยครั้ง
ที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำ�ไรเกินควร
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำ�คาญ

การดำ�เนินการ

จากข้อร้องเรียนดังกล่าว สำ�นักงาน กสทช. ได้ขอให้ผู้ถูกร้องดำ�เนินการชี้แจง
ข้อเท็จจริงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดส่งวัสดุโทรทัศน์
ทีม่ กี ารบันทึกรายการในช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในข้อร้องเรียน โดยจะต้องไม่แก้ไขหรือ
ดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการที่ให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียง เพื่อสำ�นักงาน
กสทช. จะนำ�เสนอต่อคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กสท. และ กสทช.
พร้อมกันนี้ สำ�นักงาน กสทช. ได้ทำ�การศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นจาก
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ�แนวคิดสำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณาในการ
กำ�หนดหลั ก เกณฑ์ กำ�กั บ ดู แ ลการโฆษณาในกิ จ การกระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์
(Advertising, Sponsorship, Tie-in และ Advertorial / Infomercial ) ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาแนวคิด และจะต้องนำ�เสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นต่อ กสท. และ กสทช. เพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไม่ให้ถกู เอาเปรียบ
จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยอาศัยการโฆษณาที่มีลักษณะ
หวังผลกำ�ไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำ�คาญอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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Q&A

Q&A
ข้อ 1

Q : ต่างประเทศมีการกำ�กับดูแลโฆษณาที่มีลักษณะ

เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์บ้างหรือไม่ ? แล้วเป็นอย่างไร ?

มีการกำ�กับดูแลโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการ
Aเอาเปรี: ต่ยาบผูงประเทศก็
บ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ดว้ ยเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร
• ห้ามการโฆษณาแฝง (Surreptitious Advertising) หมายถึง
การแสดงถึ ง สิ น ค้ า บริ ก าร หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า
ในรายการ ซึ่งผู้ประกอบกิจการฯ ตั้งใจโฆษณาแต่ไม่ได้
แยกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นโฆษณา และได้รับค่าตอบแทน
หรือประโยชน์อันมีมูลค่าอื่นใดให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ
หรือผู้ผลิตรายการ
• สินค้า บริการ หรือเครื่องหมายการค้าไม่ควรปรากฏเด่นใน
รายการ หรือไม่มีเหตุผลสมควรแก่การวาง
• การคำ�นวณระยะเวลาโฆษณาไม่ ร วม Sponsorship
Announcement, Telepromotion, AdvertiserFunded Programme and Infomercial, Teleshopping
Windows (During at Least 15 Mins), Charity Appeals
และนับเวลาตามชั่วโมงของนาฬิกา (Clock Hour)

ข้อ 2

ข้อ 3

Q : หากเรารับชมรายการต่างๆ หรือละครและภาพยนตร์

อาจมีการแทรกโฆษณาโดยที่เราไม่รู้ตัว เราจะมีข้อสังเกตได้
อย่างไรบ้าง ? การโฆษณาและการโปรโมตสินค้ามีกี่ประเภท
อะไรบ้าง ?

กษณะของโฆษณาแบ่งออกเป็น
A : ลัโฆษณา
(Advertising) คือชิ้นงานโฆษณาทั่วไป หรือสปอต (Spot)

ที่แยกออกจากเนื้อหารายการอย่างชัดเจน โดยมีทั้งแบบที่เป็นการอธิบาย
สรรพคุณ คุณประโยชน์ของสินค้าและบริการ หรือแบบที่เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนใหญ่มีความมุ่งหวังกำ�ไรทางธุรกิจ และผู้เผยแพร่
กับเจ้าของผลิตภัณฑ์มีผลตอบแทนระหว่างกัน
• วิธีสังเกต สังเกตได้ง่าย เพราะแยกกับเนื้อหารายการ
• ข้อห้าม ไม่เกิน 12 นาทีครึง่ /ชัว่ โมง ทัง้ วันเฉลีย่ ไม่เกิน 10 นาที/ชัว่ โมง
ในระบบฟรีทีวี/ดิจิตอลทีวี และไม่เกิน 6 นาที/ชม. ทั้งวันเฉลี่ย
ไม่เกิน 5 นาที/ชม. ในกิจการแบบบอกรับสมาชิก เช่น โทรทัศน์
ดาวเที ย ม/เคเบิ ล ที วี ซึ่ ง เราสามารถหลี ก เลี่ ย งในการรั บ ชมได้
โดยการเปลี่ยนช่องอื่น
การสนับสนุนรายการ (Sponsorship) คือการที่เจ้าของสินค้าหรือ
บริการสนับสนุนรายการ และได้รบั การแจ้ง ประกาศ แสดงภาพของสินค้า
เครื่องหมายการค้า เป็นการตอบแทน
• วิธีสังเกต สังเกตได้ง่าย เพราะแสดงให้เห็นหรือพูดถึงก่อนเครดิต
ต้ น รายการ ก่ อ นและหลั ง เข้ า ช่ ว งโฆษณา หรื อ หลั ง เครดิ ต
ท้ายรายการ และในรายการมักใช้คำ�ว่า ‘สนับสนุนโดย…’ หรือ
‘ขอขอบคุณ...’ แต่ก็มีผลให้เราจดจำ�ได้
• ข้อห้าม ยังไม่มีข้อห้ามในประเทศไทย แต่ในหลายประเทศจะ
ไม่อนุญาตให้แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือบางประเทศให้ทำ�ได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
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Q : หากท่านพบว่าในช่องรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์มีการ

โฆษณาสินค้า หรือบริการธุรกิจ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ท่านจะทำ�อย่างไร ?

การแทรกสินค้าในรายการ (Tie-in) มีอยู่ 3 แบบ คือ
1) Product Placement หรือการวางสินค้าอย่างชัดเจน
ไม่ ว่ า จะมาเป็ น ภาพสิ น ค้ า เครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ พู ด ถึ ง
หรื อ 2 อย่ า งประกอบกั น เช่ น รายการข่ า วที่ มี ก ารวางแก้ ว
ที่หันเครื่องหมายการค้าออกมาให้เห็น หรือเปลี่ยนฉากแล้วเห็น
ป้ายกลางแจ้งแสดงสินค้า
2) Product Movement หรือการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มีความเกี่ยวข้องให้มีภาพ เสียง ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
เคลื่อนไหวไปพร้อมกับตัวละคร พิธีกร ผู้ดำ�เนินรายการ ฯลฯ
เช่น ตัวละครหยิบจับสินค้า หรือการจับป้ายรับรางวัล) และ
3) Product Experience เป็นการสร้างความเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องโดยตรง ให้มีการแสดงการใช้ หรือพูดถึงคุณสมบัติ
ของสินค้า ประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการ เช่น ตัวละครใช้
แปรงสีฟันยี่ห้อ ก. ในตอนเช้า
• วิธีสังเกต ถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถสังเกตได้ แต่หลีกเลี่ยง
ยากเพราะแทรกอยู่ ใ นเนื้ อ หารายการ ซึ่ ง ผู้ รั บ ชมไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงการดูได้
รายการโฆษณา / โฆษณาในรายการ (Advertorial /
Infomercial) เป็นรายการที่ทำ�หน้าที่โฆษณาหรือจำ�หน่ายสินค้า
หรือบริการ เช่น รายการทำ�อาหาร โดยใช้กะทิยหี่ อ้ ข. หรือการทำ�
ข่าวธุรกิจเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
• วิธีสังเกต ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ อาจคิดว่าเป็นรายการ เป็นการ
นำ�เสนอความรู้ แต่จริงๆ มุ่งเน้นให้เราเห็นการใช้งานสินค้าหรือ
บริการ หรือให้เห็นข้อดี หลายคนอาจไม่รู้ว่ามีจุดมุ่งหมายขาย
สินค้าหรือบริการนั้น

งเรียน กสทช. ได้ โดยกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสือ่ ไว้หลายเรือ่ ง
Aด้วยกั: นร้อเพราะฉะนั
้นพบเรื่องเหล่านี้ร้องเรียนได้ทันที เช่น

• ระยะเวลาการโฆษณา ห้ามช่องดิจิตอลทีวี/ฟรีทีวี โฆษณาเกิน
12 นาทีครึ่ง/ชั่วโมง หรือช่องโทรทัศน์ดาวเทียม/เคเบิลทีวี โฆษณา
เกิน 6 นาที/ชั่วโมง
• ห้ามโฆษณาอาหาร ยา ที่หลอกลวงเกินจริง เช่น ยารักษาทุกโรค
น้ำ�ผลไม้รักษามะเร็ง ยาลดความอ้วนเห็นผลทันตา
• ห้ามโฆษณาจูงใจโดยหลอกลวงหรือกระทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำ�คัญเกีย่ วกับบริการหรือสินค้า เช่น จะมาอ้างรายงานทาง
วิชาการ สถิติ โดยไม่ได้ศกึ ษาจริงไม่ได้ หรือจะบิดเบือนสาระสำ�คัญ
บอกส่วนผสมที่ผิดไป ให้เข้าใจผิดก็ไม่ได้
• ห้ามเพิ่มเสียงดังในช่วงโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
• ห้ามเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความ หรือเน้นย้ำ�ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เกินควรโดยไม่มีเหตุผล
หากพบการกระทำ�ในลักษณะเช่นทีก่ ล่าวข้างต้นนี้ ก็สามารถร้องเรียน
มาได้ที่ สำ�นักงาน กสทช. เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หรือ Call Center 1200
(โทรฯ ฟรี 24 ชั่วโมง)
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คุณรู้จักโฆษณา ดีหรือยัง

?

มาถึ ง หน้ า สุ ดท้ า ย เราเชื่ อ ว่ า ผู้ อ่ า นน่ า จะได้ ทำ � ความรู้ จั ก
โฆษณามาในระดั บ สนิ ท สนมแล้ ว แน่ ๆ แต่ เ พื่ อ ความสนุ ก และ
เป็ น การทดสอบไปในตั ว ลองมาดู กั น ไหมว่ า คุ ณ รู้ จั ก โฆษณา
ดีพอและสามารถแยกประเภทของโฆษณาได้แล้ว มาลองดูกัน !
(อ้างอิงจาก : (ร่าง) แนวคิดการจัดทำ�หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกระทำ�ทีเ่ ป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Advertising, Sponsorship, Product Placement หรือ Tie-in)

โฆษณาที่ คุ ณ เห็ น ต่ อ ไปนี้ คื อ การโฆษณาประเภท
ไหนบ้ า งระหว่ า ง Advertising, Sponsorship, Tie-in
และ Advertorial / Infomercial ?
รายการแนะนำสินคา

5. มีขา่ วเปิดตัวสินค้าโดยบรรยาย
สรรพคุณเสร็จสรรพ

7. มี ก ารให้ ตั ว ละครหยิ บ สิ น ค้า
ชนิดนั้นขึ้นมาเพื่อโชว์หรือใช้งาน
ให้เห็น

WAY
1. มีการแนะนำ�การใช้สว่ นประกอบ
ในสกูป๊ ทำ�อาหารนัน้ ๆ และกล่าวถึง
การสนับสนุนโดยสินค้า A

3. มีการแนะนำ�สินค้า หรือสาธิต
การใช้ สิน ค้ า โดยมี คำ � บรรยาย
แจ้งผู้บริโภคว่า ‘รายการแนะนำ�
สินค้า’

Tree

ON AIR

nana

6. มี ก ารขึ้ น เครดิ ต ผู้ ส นั บ สนุ น
ทั้งก่อนเข้ารายการ และหลังจบ
รายการ
od

Tree

WATER

4. มี ก ารย้ำ � สรรพคุ ณ ของสิ น ค้ า
หลังจบหรือก่อนเข้าช่องรายการ

รวมคะแนน

เฉลย
2 และ 3
4 และ 6
7 และ 8
1 และ 5

2. มี ส ปอตบรรยายสรรพคุ ณ
ของสินค้าหรือบริการ

Fo

=
=
=
=

Advertising
Sponsorship
Tie-in
Advertorial / Infomercial

nana

8. มี สิ น ค้ า ปรากฏในรายการชั ด เจน
ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาพ เสี ย ง เครื่ อ งหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายอื่นใด ข้อความ
หรือเสียงบรรยาย

http://bcp.nbtc.go.th

8 คะแนน = ดีใจด้วยคุณเก่งมาก
6 - 7 คะแนน = ทำ�ความเข้าใจอีกนิดเดียว
4 - 5 คะแนน = ลองคิดดูใหม่ ใจเย็นๆ
1 - 3 คะแนน = กลับไปอ่านอีกทีให้เข้าใจ
0 = ไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5744, 5732 หรือ www.facebook.com/con.rights

