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ละรูปแบบพบการโฆษณาที่ฝาฝนกฎหมายที่ควบคุมกํากับผลิตภัณฑ ในลักษณะหลอกลวงทํ าให
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คณะกรรมการอาหารและยา ที่มีอํานาจรัฐพิจารณาตรวจสอบกอนใหมีการเผยแพร และตรวจสอบ
หลั ง จากโฆษณาเผยแพร แ ล ว ซึ่ ง กฎหมายเหล า นี้ ไ ด บั ง คั บ ใช ม านานแล ว บทบั ญ ญั ติ ใ นแต ล ะ
พระราชบัญญัติมีความแตกตางทั้งการขออนุญาต การสั่งระงับการโฆษณา และบทลงโทษ นอกจากนี้
ในแตละมาตรากําหนดไมชัดเจน ตองใชดุลพินิจในการตีความอยางมาก ไมสามารถบังคับใชใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคได ประกอบกั บ การหาผลประโยชน จ ากการโฆษณาของ
ผูป ระกอบการโดยไมคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ผูเขียนจึงเห็นวา ควรเสนอแกไขบทบัญญัติกฎหมายทางดานโฆษณาผลิตภัณฑแตละฉบับที่มี
ความแตกตางกันในการควบคุมกํากับใหเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรใหภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมรับผิดชอบ มีระบบการควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชี พ เชน สมาคมโฆษณาธุรกิ จ แห ง
ประเทศไทย หรือองคกรอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมกันชวยพิจารณากลั่นกรองขอความที่โฆษณา
ของสมาชิกในสมาคมหรือองคกร กอนที่จะมีการนําออกเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งการมีระบบควบคุม
กันเองนี้ นาจะเปนวิธีการเหมาะสม เพื่อมิใหมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น และเปนการยกระดับ
มาตราฐานของการโฆษณาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
คําหลัก : การโฆษณายา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง

ABSTRACT
There are some legal issues in relation to advertising of drugs and dietary
supplements including medical supplies and cosmetics through websites. Multiple
advertising strategies have been used namely indirect, ambient and comparative
advertisements. It was found that these strategies have violated the law regulated
those ad in terms of deceptive, untrue or exaggerate advertising that mislead the
essences of the products. It was also found that the advertising of drugs, dietary
supplements and medical supplies has not been requested for approval from the
Food and Drug Administration (FDA). Damages and unfair consequences have been
frequently affected to consumers.
Although advertising activities of these products are regulated by the
provisions of several legislations, each law will specifically regulate the products which
are under the authority and responsibility of the Food and Drug Administration who
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are empowered with rights to inspect the products pre-advertising and postadvertising. However, the laws have been used for a long time where the provisions
in each Act are relatively different such as application for permit, suspension of
advertising and penalty. Additionally, there are some unclear contexts of each
provision which require attentive interpretation. Enforcement of laws and protection
to consumers could not be efficiently and effectively implemented. As a result,
business entrepreneurs exploited this opportunity to advertise their products by
lacking of good governance and ethical.
This research proposes the amendment to those provisions of law on
advertising of the products which have different enforcement in order to be in the
same direction. Moreover, the business sector shall take part and be responsible for
the amendments. There shall be self-regulatory professional institutions, i.e.
Advertising Association of Thailand or other institutions of the same nature to
cooperate in screening the statements or contents of the advertisement of their
members prior to publicizing. An exercise of the self-regulatory authority is considered
a suitable approach to help minimizing illegal advertisement as well as establishing
the accreditation of the advertising industry.
Keywords: Drug Advertisement, Dietary, Medical Device, Cosmetics.

บทนํา
อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอร ใชในการติดตอสื่อสารขอมูลที่เปนรูปภาพ ขอความ
และเสียง โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ผูใชงานสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดงายโดยเชื่อมตอ
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น การเจริญเติบโตของตลาดออนไลนก็เกิดขึ้นตามไปดวย สินคา
หลากหลายชนิด สามารถสั่งซื้อไดทางอินเทอรเน็ต การซื้อขายในลักษณะนี้มีขอดี คือ ผูซื้อสามารถ
สั่ งซื้ อสิ น ค า ได ตามความต องการและรวดเร็ว อยางไรก็ตามจากการศึกษาเวปไซดขายสิน ค า ใน
อิ น เทอร เ น็ ต ไม ว า จะเป น สิ น ค า ประเภทขายยาและอาหารเสริ ม เวชภั ณ ฑ ท างการแพทย แ ละ
เครื่องสําอาง สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ตลอดทั้งสินคาที่มีลักษณะลามกอนาจารแลว พบวา สวนใหญจะใช
การโฆษณาชวนเชื่อโดยอางสรรพคุณของสินคา ไมวาจะเปนการแอบอางผลงานวิจัยหรืออวดอาง
สถิติของผูใชสินคา ซึ่งอาจจะเปนความจริงหรือไมเปนความจริงเลยก็ได
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การโฆษณา หมายความถึ ง “กระทําการไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหป ระชาชนเห็น หรือทราบ
ขอความ เพื่อประโยชนในทางการคา และ สื่อโฆษณา หมายความวา “สิ่งที่ใชเปนสื่อในการโฆษณา
เชน หนังสือพิมพสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท หรือปาย”
ผูประกอบการไดใหความสนใจในการโฆษณาขายสินคาของตนเองโดยการใชสื่อโฆษณาที่
เรียกวาอินเทอรเน็ต สิ่งที่ตามมาก็คือการแขงขันทางการคาทุกวิถีทางของผูประกอบการไมวาจะเปน
การใหขอมูลที่เปนเท็จหรือไมครบถวน ตลอดทั้งนําสินคาอันตราย เชน สินคาที่มีราคาถูก สินคาไมมี
คุณภาพหรือมีสารปนเปอนที่เปนอันตรายมาขาย ทําใหทราบถึงสภาพปญหาการขายสินคาในตลาด
ออนไลนวาหากไมทําการกํากับหรือควบคุมดูแลแลว ผูบริโภคอาจถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไดรับ
อันตรายตอชีวิตและรางกายไดตลอดเวลา
จากความหมายของคําวา “โฆษณา” ดังกลาว ทําใหเห็นไดวาการโฆษณาจึงเปนกิจกรรม
สื่อสารมวลชนชนิดหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่จะตองมีการเผยแพรขาวสารโฆษณาออกไปสูผูบริโภค
ที่เปนกลุมเปาหมายใหถูกตอง ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยสื่อโฆษณาเปนเสมือนพาหะ (ตัวนํา) ที่จะชวย
ให นํ า ข า วสารไปยั ง ผู รั บ สารกลุ ม เป า หมาย หากว า งานโฆษณาชิ้ น นั้ น นํ า ออกโฆษณาสู ส ายตา
ประชาชนผูซื้อ ผูบริโภคไมถูกตองตามโอกาส สถานที่ และตรงกลุมเปาหมาย จึงเห็นไดวาการที่จะ
พิจารณาคําวา “การโฆษณา” จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงสื่ อโฆษณาซึ่งเปน องคประกอบหนึ่ งใน
กระบวนการโฆษณาเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงวาจะตองมีการใชสื่อเปนตัวนําเพื่อใหการโฆษณาตรงกับ
กลุมเปาหมายที่ตั้งไวนั่นเอง ดังนั้นแลวจึงมีความจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ในการที่จะตองมีการ
พิจารณาถึงความหมายของคําวา “สื่อโฆษณา” ควบคูกับคําวา “โฆษณา” ไปดวย เพื่อใหการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาเปนไปอย างถู กต องและเหมาะสม โดยคําวา “สื่อโฆษณา” ความหมาย
“สื่อโฆษณาเปนพาหะที่นําเอาขาวสารทางการตลาดเกี่ยวกับสินคาและบริการไปยังกลุมเปาหมาย
ทางการตลาด” หรืออีกนัยหนึ่ ง สื่อโฆษณาอาจหมายถึงเครื่องมือหรือสิ่งที่จะนําพาเอาขอ ความ
โฆษณา รวมทั้งภาพโฆษณาไปยังผูที่จะเปนลูกคาในอนาคต”
สื่อโฆษณาถือไดว าเปนป จจัยที่สําคัญของการโฆษณา เพราะถาหากขาดสื่ อที่จ ะเปน ตัว นํา
ขอความไปสูผูบริโภคแลว ถึงแมงานโฆษณาจะดีเพียงใดก็ตาม ก็จะไมมีความหมายใดเลย เพราะถา
ผูบริโภคไมสามารถที่จ ะทราบข อความใด ๆ จากผูผลิตสินคาหรือถาเลื อกใชสื่ อที่ ไมเหมาะสม ก็
อาจจะสงผลออกมาเชนกัน สื่อโฆษณาจึงเปรียบเสมือน “พาหะ” ที่นําขอความโฆษณาเกี่ยวกับสินคา
หรือบริการไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายนั่นเอง
วัตถุประสงคของการโฆษณา คือ การโฆษณามีความมุงหมายเพื่อบอกใหคนทราบวามีสินคา
หรือบริการนั้นในตลาด โดยบอกถึงวิธีใชคุณประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนลักษณะเดนของสินคานั้น
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โดยการใชสื่อโฆษณาเปนสื่อสนับสนุนในชวงการออกโฆษณา (Campaign) และการสงเสริมการขาย
(Promotion Campaign) ซึ่งก็เปนไปตามวัตถุประสงคของการโฆษณา
การโฆษณามีวัตถุประสงคที่สามารถอธิบายไดอยางงาย ๆ วาเปนการดําเนินการโฆษณาไป
เพื่อที่จะเพิ่มการใชสินคา ดวยการเพิ่มการใชใหบอยขึ้นเพิ่มการเปลี่ยนผลิตภัณฑใหบอยขึ้น เพิ่ม
วิธีการใชใหมากขึ้น เพิ่มปริมาณการซื้อแตละครั้งใหมากขึ้น หรือเพิ่มฤดูการซื้อใหยาวขึ้น และจะตอง
พยายามสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมไดรูจักสินคาและบริการของตนใหมากขึ้น ซึ่งอาจจะกระทําได
โดยการเสนอขายสินคาในราคาพิเศษ หรือขายสินคาหลาย ๆ อยางที่อยูในเครือเดียวกัน ทั้งนี้ก็
เพื่อใหผูซื้อรูจักองคการที่ผลิตสินคานั้นหรืออาจจะชวยดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน และยัง
จะตองพยายามขจัดความรูสึกที่ไมดีเกี่ยวกับสินคาหรือผลิตภัณฑของตนใหหมดสิ้นไป เพื่อปองกัน
มิใหลูกคาหันไปซื้อสินคาอื่นแทน และการโฆษณาจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหถึงตัวบุคคลที่มีอิทธิพล
เหนือผูซื้อ และเพื่อใหลูกคานิยมซื้อสินคาที่ประกอบดวยสินคาของผูโฆษณาหรือใชกรรมวิธีการผลิต
ของผูโฆษณา และในประการที่สําคัญที่สุดการโฆษณาจะตองมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือเพื่อสราง
ชื่อเสียงใหแกวงการผลิตนั่นเอง (นันทสิทธิ์ บุญทนันท, 2544, น. 38-42)

มาตรการทางกฎหมายของการโฆษณา (เดือนเพ็ญ ภิญโญนิธิเกษม, 2546, น. 97-104)
ผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม ทั้งยา อาหาร เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย
รวมถึง วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและยาเสพติดใหโทษ มีผลกระทบโดยตรงตอชีวิตรางกาย
ของผูบริโภคโดยตรง เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารการโฆษณาอยางถูกตอง อยูในขอบเขตของกฎหมาย
และเปนธรรม โดยดําเนินการตรวจพิจารณาและอนุญาตคําขอโฆษณา ใหความเห็นเกี่ยวกับขอความ
โฆษณา รวมทั้งการตรวจสอบและเฝาระวังการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ เชน ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร แผนปาย สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึง สื่อเวปไซดเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก
1. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
3. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
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สําหรับการโฆษณาขายยาตามกฎหมายวาดวยยามีบทบังคับเกี่ยวกับการโฆษณาขายยาวา
การโฆษณาขายยาผานสื่อตาง ๆ จะตองไดรับอนุมัติภาพ ขอความ เสียงจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด” และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได ม อบอํ า นาจให ผู ว าราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจในการอนุ ญ าตโฆษณาขายยาในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบที่มีสื่อโฆษณาตั้งอยู (ยกเวนทางสื่อโทรทัศน) ในกรณีที่ผูประกอบการประสงคจะโฆษณา
เฉพาะในเขตจั งหวั ดจะต องขออนุญาตโฆษณา ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้น ที่ ที่สื่ อ
โฆษณาตั้งอยู รวมถึงการตรวจสอบเฝาระวังการโฆษณาและการดําเนินการตามกฎหมาย หากพบการ
กระทํ า ที่ ฝ า ฝ น กฎหมาย ซึ่ งในการกระทําผิดดังกลาว อาจมีผูเกี่ย วข องไดแก เจาของผลิตภัณฑ
ผูโฆษณา ผูรับผิดชอบสื่อโฆษณา
ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับการโฆษณาขายยา จึงควรทราบขอหามขอกําหนดและขอบเขตของ
การโฆษณาขายยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาตโฆษณา
การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ตองยื่นขออนุญาต ไดแก ยา อาหาร และเครื่องมือแพทย
ทั้งสามผลิตภัณฑนี้อยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531
บทลงโทษสําหรับผูที่กระทําการโฆษณาขายยาโดยไมไดรับอนุญาต (มาตรา 88 ทวิ) หรือ
ขอความและวิธีการที่โฆษณามีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 88 มาตรา 89 และมาตรา 90 มีโทษ
ปรับสถานเดียวคือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท แตสําหรับผูที่ฝาฝนคําสั่งใหระงับการโฆษณามีโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน และยังปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะระงับการโฆษณาตามคําสั่ง
และผูที่จะถูกลงโทษอาจเปนเจาของผลิตภัณฑ บุคคลหรือนิติบุคคลผูรับจางโฆษณา หรือเจาของสื่อ
โฆษณา เช น หนั ง สื อ พิ ม พ นิ ต ยสาร สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น เนื่ อ งจากกฎหมายใช คํ า ว า “ผู ใ ด”
จึงหมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีเจตนาทําการโฆษณาฝาฝน จะตองถูกลงโทษในขอหาความผิ ดและ
ระวางโทษเดียวกัน ไมวาจะเปนเจาของสื่อ หรือผูรับจางโฆษณาก็ตาม
“การโฆษณาอาหาร” หมายถึง การโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือสิ่งพิมพอื่น ๆ
หรื อด ว ยวิ ธีอื่นใด เพื่ อประโยชนในทางการคา ผูที่จ ะโฆษณาตองนําเสีย ง ภาพ ภาพยนตร หรือ
ข อ ความที่ จ ะโฆษณาดั ง กล า วนั้ น ให ผู อ นุ ญ าตคื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา
(พระราชบัญญัติอาหาร, 2522) หรือผูวาราชการจังหวัด (คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา, 2547) ซึ่งผูไดรับมอบหมายตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาไดลักษณะ
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การควบคุมการโฆษณาจึงเขมงวดเชนเดียวกับการโฆษณาขายยาที่กําหนดใหตองขออนุญาต แตจะ
แตกตางกันในเนื้อหาขอความที่ตองหามโฆษณาและการขออนุญาตโฆษณาโดยการโฆษณาขายยา
จะตองขออนุญาตทุกขอความและลักษณะตองหามมีหลายประการ สวนการโฆษณาอาหารเฉพาะ
คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเพื่อประโยชนทางการคาเทานั้น นอกจากนี้ขอความ
ที่ตองหามเฉพาะการโฆษณาเปนเท็จหรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร ซึ่งมิไดบัญญัติ
ชัดแจงวาลักษณะอยางไรเปนเท็จ อยางไรเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ ตองอาศัยการ
ตี ความและการใช ดุล พิ นิ จ ของเจ า หนาที่เปน สําคัญ เชน เดีย วกับ การโฆษณายา หากมีการฝาฝน
สามารถออกคํ า สั่ ง ระงั บ การโฆษณาอาหารได ทั้ ง นี้ ผู ที่ มี อํ า นาจสั่ ง ระงั บ การโฆษณาอาหารคื อ
เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยาและผูวาราชการจังหวัด ซึ่งไดรับ มอบหมายมีอํานาจใช
ดุลพินิจสั่งระงับการโฆษณาอาหาร โดยการสั่งเปนหนังสือใหผูผลิต ผูนําเขา ผูจัดจําหนาย หรือผูทํา
การโฆษณาอาหาร ระงับการโฆษณาอาหาร ถาเห็นวามีการโฆษณาฝาฝนมาตรา 41 คือไมขออนุญาต
โฆษณาหรือขออนุญาตโฆษณาแตยังไมไดรับอนุญาตใหโฆษณา หรือคณะกรรมการอาหารเห็นวา
อาหารนั้นไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา ยังสามารถสั่งระงับการการผลิต
นําเขา หรือจําหนายอาหารไดอีกดวย ซึ่งเปนอํานาจเด็ดขาดของฝายบริหารที่จะสั่งระงับการโฆษณา
ไดทันที ถาเขาเงื่อนไขตามที่กําหนด
คําสั่งระงับการโฆษณาตามมาตรา 42 เปนคําสั่งทางปกครองอยางหนึ่ง ที่มีผูอํานาจออก
คําสั่งนั้นจะตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายดวยวามีความประสงคใดที่จะใหอํานาจออกคําสั่งได
และตองดําเนิ นการใหเ ปน ตามขั้ นตอนของการออกคํ าสั่ ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติร าชการ
ปกครองด ว ย ซึ่ ง พิ จ ารณาได ว า การสั่ ง ระงั บ การโฆษณานั้ น เพื่ อ มุ ง พิ ทั ก ษ ป ระโยชน แ ละความ
ปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญเปนมาตรการที่จําเปนแมวาจะมีผลกระทบต อสิทธิเสรีภาพของ
เอกชนก็ตาม แตเมื่อชั่งน้ําหนักแลวเปนประโยชนตอสาธารณมากกวา
บทลงโทษผูโฆษณาอาหารโดยไมไดรับอนุญาตมีโทษปรับสถานเดียวคือ ปรับไมเกินหาพัน
บาท แต กรณี ที่โ ฆษณาคุ ณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเปน เท็จ หรือหลอกลวง
ใหเกิดความหลงเชื่อ โดยไมสมควร มีโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ตางกับบทลงโทษการโฆษณาขายยา มีเพียงโทษปรับสถานเดียวเทานั้น และกรณีที่ฝาฝน
คําสั่งระงับการโฆษณาอาหาร จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวาหารอยบาท แตไมเกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่ง แตโทษของการฝาฝนคําสั่งโฆษณายา จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑระวางโทษหนักเบา
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แตกตางกันมากอยางเห็นไดชัด ทั้ง ๆ ที่อัตราความเสี่ยงและอันตรายตอสุขภาพอนามัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑยาสูงกวาอาหารมาก
เนื่องจากมีการพูดถึงคําวา “หามโออวด” ไวในหลายพระราชบัญญัติ ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
ตาง ๆ ก็ไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา "หามโออวด"ไวเมื่อกฎหมายไมไดกําหนด คํานิยาม การทํา
ความเขาใจ คําวา "โออวด" ก็จะตองพิจารณาจากความหมายทั่วไป คําวา "โออวด" พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กําหนดใหหมายความวา "อวด,พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี" คําวา "อวด"
หมายความวา "สําแดงใหรูเห็น, แสดงใหปรากฏ,นําออกใหดูใหชม, ยกยองตอหนาคน, แสดงใหคน
อื่นเขาใจวาตนมีคุณสมบัติเชนนั้น" เนื่องจากไมมีการกําหนดความหมายไวอยางชัดเจน ผูเขียนจึงให
ความหมายของคําวา “โออวด” ดังนี้
คําวา “โออวด” นาจะหมายความถึง การหลอกลวงและจูงใจใหผูบริโภคหลงเชื่อ โดยการให
แสดงด ว ยข อ ความ หรื อ การโฆษณาซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น เชิ ง พาณิ ช ย มิ ใ ช เ ป น การให ค วามรู ห รื อ
ขอเท็จจริงทางวิช าการ โดยมีลักษณะเปน เท็จหรื อเกิ น ความจริง เพื่อใหผูบริโภคหลงเชื่อโดยไม
สมควรและตัดสินใจบริโภคสินคา หรือ ใชบริการนั้น ๆ ดังนั้น “หามโออวด” จึงหมายความถึง การ
หามมิใหแสดงถอยคํา ขอความ หรือการโฆษณาหลอกลวงและจูงใจใหผูบริโภคหลงเชื่อและตัดสินใจ
บริโภคสินคา หรือ ใชบริการโดยมีลักษณะเปนเชิงพาณิชยซึ่งมิใชเปนการใหความรูหรือขอเท็จจริง
ทางวิชาการ

ความหมายและความเปนมาของอินเทอรเน็ต

อินเทอรเน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเชื่อมตอ
ระหว า งเครื อ ข า ยหลาย ๆ เครื อ ข า ยทั่ ว โลก โดยใช ภ าษาที่ ใ ช สื่ อ สารกั น ระหว า งคอมพิ ว เตอร
ที่เรียกวา โพรโทคอล (Protocol) ผูใชเครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันไดในหลาย ๆ ทาง เชน อีเมล
เว็บบอรด และสามารถสืบคนขอมูลและขาวสารตาง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชได
อิ น เทอร เ น็ ต เกิ ด ขึ้ น ในป ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิ ด เครื อ ข า ย ARPANET
(Advanced Research Projects Agency NETWORK) ซึ่ ง เป น เครื อ ข า ยสํ า นั ก งานโครงการวิ จั ย
ชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคหลักของการสรางเครือขาย
คื อ เพื่ อ ให ค อมพิ ว เตอร ส ามารถเชื่ อ มต อ และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น ได เครื อ ข า ย ARPANET ถื อ เป น
เครือขายเริ่มแรก ซึ่งตอมาไดถูกพัฒนาใหเปนเครือขายอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมตอมินิคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิรน
ประเทศออสเตรเลีย แตในครั้งนั้นยังเปนการ เชื่อมตอโดยผานสายโทรศัพท ซึ่งสามารถสงขอมูลได
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ชาและไมเปนการถาวร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แห งชาติ (NECTEC) ได ทํา การเชื่ อมตอคอมพิว เตอรกับ มหาวิทยาลัย 6 แหง ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิ ทยาลั ย สถาบั น เทคโนโลยี แหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ศูน ยเทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ะคอมพิ ว เตอร แ ห ง ช าติ (NECTEC) มหาวิ ท ยาลั ย ธ รรมศาส ตร แล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาดวยกันเรียกวา “เครือขายไทยสาร”การใหบริการอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยไดเริ่มตนขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยความรวมมือของรัฐวิสาหกิจ
3 แหง คือ การสื่อสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และสํานักงานสงเสริม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยใหบริการในนาม บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย
(Internet Thailand) เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยรายแรกของประเทศไทย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม กํ า กั บ การโฆษณาขายยา และอาหารเสริ ม
เวชภัณฑทางการแพทย และเครื่องสําอางผานเวปไซด

ในป จ จุ บั น สื่ อต าง ๆ เริ่ มเข ามามี อิ ท ธิ พ ลมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ทํ า ให ก ารโฆษณาบนระบบ
อินเทอรเน็ตเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว การโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งการโฆษณาในปจจุบันนั้นอาจไมได
ใสใจในความถู กต อง หลักกฎหมายหรือข อเท็จจริงที่นํ าเสนอ การนําเสนอเพีย งด านใดดานหนึ่ ง
เพื่อใหผูบริโภคคลอยตามและตัดสินใจเลือกซื้อ ถือวาเปนการประสบผลสําเร็จ จึงตองมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมกํากับการโฆษณาขายยาและอาหารเสริม เวชภัณฑทางการแพทยและ
เครื่องสําอางผานอินเทอรเน็ตของประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การควบคุมกํากับการโฆษณาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและมีบทบาทในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคทางดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการควบคุมกํากับดูแล ตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในการดํารงชีวิตใหมีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพไดมาตรฐาน ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย (ประเภทที่ใช ใน
บ า นเรื อ น) วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต และประสาท ยาเสพติ ด ให โ ทษ และเครื่ อ งมื อ แพทย โดยมี
คณะกรรมการเฉพาะแต ล ะผลิ ตภั ณฑ รวม 8 ชุ ด คื อ คณะกรรมการยา คณะกรรมการอาหาร
คณะกรรมการเครื่องสําอาง คณะกรรมการเครื่องมือแพทย คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
และคณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย โดยมีหนาที่ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะและใหความ
เห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
2. การควบคุ ม กํ า กั บ การโฆษณาโดยองค ก รเอกชน (Wells and others, 2000,
pp. 79-83)
มุงประสงคที่จะสรางความมั่นคงใหกับระบบเศรษฐกิจและปองกันบําบัดความเสียหาย
ตอสังคม ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ซึ่งมีการควบคุมโดยองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความ
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เขมแข็ง ประเทศเยอรมัน องคกรเอกชนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมกํากับการโฆษณา ประเทศ
สวี เ ดนมี การปกครองแบบรั ฐ สวั ส ดิ การ โดย Consumer Ombudsman มีบ ทบาทสําคัญ ในการ
ควบคุมการโฆษณาที่ไมชอบดวยกฎหมาย และสุดทายคือประเทศญี่ปุนในเขตพื้นเอเชียที่ใกลชิดกับ
ประเทศไทย จัดระเบียบการควบคุมโฆษณาโดยองคกรภาครัฐอาศัยอํานาจตามกฎหมายแนวคิดและ
หลักการควบคุมของแตละประเทศในแตละภาคพื้นทวีปนาจะพิจารณานํามาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับประเทศไทยได
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ส งเสริมแนวคิ ดการกํ ากับ ดูแลการโฆษณาใหผูประกอบ
ธุรกิจควบคุมกันเอง (Self – Regulation) โดยมีการจัดตั้งสมาคมหรือองคกรขึ้นทุกระดับคือ ผูใช
โฆษณา นั กโฆษณา สื่ อการโฆษณา และผู บ ริ โ ภค ทั้ ง 4 กลุมนี้ตางก็ว างระเบีย บ ขอบังคับ และ
มารยาทในการโฆษณา (Code of Practices) ของตนไว โดย การควบคุมผูใชโฆษณา ซึ่ง 1). ควบคุม
โดยนั กโฆษณา, 2). ควบคุ มโดยสื่ อการโฆษณา และ 3). ควบคุมโดยผูบ ริโ ภค (J.Dirksen and
Kroeger, 1973, pp. 39-40)

สภาพปญหาทางกฎหมายในการควบคุมกํากับการโฆษณาขายยา ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร เวชภัณฑทางการแพทย และเครื่องสําอางผานเวปไซด
ดวยปจจุบันสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ขยายตัวไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ
ดาน นอกจากนั้นตลาดยังมีลักษณะเปนการแขงขันเสรี (Competitions in Marketplace) มากขึ้น
ผู ผ ลิ ต และผู ป ระกอบธุ ร กิ จ จํ า เป น จะต อ งอาศั ย กลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ มี ก ารวางแผนการผลิ ต
การกํ า หนดราคา การจั ด จํ า หน า ยการส ง เสริ ม การตลาดและการโฆษณาเพื่ อ แย ง ชิ ง ตลาดด ว ย
ดวยการโฆษณาสงเสริมการขายดวยวิธีการหลายรูปแบบ กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการและ
ยอมรับในสินคาคือ “การโฆษณา” แตถาการแขงขันกันทําใหโฆษณาโดยปราศจากขอบเขตหรื อ
ความรับผิดชอบก็จะกอผลเสียหายอยางมากมายแกผูบริโภค ปญหาจากการโฆษณาทางธุรกิจดาน
เดียว การโฆษณานั้นกอให เกิ ดผลเสีย หายตอผู บริโภคอยางไม อาจหลี กเลี่ ยงได นอกจากนั้ น ยังมี
ผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมอีกดวย

ปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑเสริม
อาหาร เวชภัณฑทางการแพทยและเครื่องสําอางของหนวยงานภาครัฐ
1. บทบัญญัติกฎหมายและองคกรรัฐที่มีหนาที่ควบคุมกํากับ
สาเหตุหลัก เกิดจากตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑการตรวจสอบ พิจารณา
โฆษณายังไมชัดเจน และลาสมัยไมทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการผลิตงาน
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โฆษณา ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาไมสามารถเขาไปบั งคั บ หรื อ
จัดการโฆษณาที่เขาขายหรืออยูก่ํากึ่งระหวาง “ผิด” หรือ “ไมผิด” “เปนเท็จเกินจริงหรือไม” “ทําให
เกิดความเขาใจผิดหรือไม” “ชอบดวยกฎหมายหรือไม” ตองใชดุลพินิจพิจาณาตีความในการบังคับ
ใชกฎหมาย เนื่องจาก
1) บทบัญญัติของกฎหมายไมไดกําหนดคํานิยามไวชัดเจน การพิจารณา ตีความ จึง
เปนดุลพินิจของเจาหนาที่
2) เงื่ อนไขการอนุ ญาต การสั่ งระงั บ การโฆษณาและบทลงโทษในแต ล ะผลิ ตภั ณฑ
แตกตางกัน ไมเปนไปในแนวทางเดียวกันและใชโทษทางอาญาเปนมาตรการสําคัญในการดําเนินการกับ
ผูฝาฝนการโฆษณา มิไดนํามาตรการอื่นมาเสริมใชแมวามีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
บังคับใช ใหอํานาจองคกรรัฐโดยคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาออกคําสั่งหามโฆษณาหรื อแกไข
ขอความที่โฆษณากับผูประกอบการที่โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง แตวิธีการบังคับใชยังไมคอย
ไดผลเทาที่ควร อาจจะเนื่องจากความลาชาไมทันตอเหตุการณของเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของที่มีหนวยงาน
ควบคุมกํากับหลายองคกรและใชอํานาจตามกําหมายตางฉบับกัน
3) หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหโฆษณา มิไดกําหนดชัดแจง
เป ด เผยในกฎกระทรวงหรื อประกาศใด ๆ เปน เพีย งระเบีย บหรือหลักเกณฑการพิจ ารณาคําขอ
โฆษณา โดยเจาหนาที่เปนผูใชดุลยพินิจพิจารณาจะอนุญาตหรือไม และมิไดกําหนดระยะเวลาในการ
ตรวจคําขออนุญาตโฆษณาไว ซึ่งเปนปญหาตอผูประกอบการที่ตองการทําความเขาใจเพื่อสามารถ
ผลิตชิ้นงานโฆษณาไดถูกตองและชอบดวยกฎหมาย ภายในระยะเวลาอันสมควรที่จะดําเนินการ การ
ที่ ขอกํ า หนดหลั กเกณฑ ไม ชัดเจน ไมเปน มาตรฐานเดียวกัน ทําใหเจาหนาที่ใชดุล ยพินิจ ไดอยาง
กวางขวาง ทําใหถูกมองวารัฐเขาไปแทรกแซงในระบบธุรกิจการโฆษณากระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ผูประกอบการมากเกินไป
2. จริยธรรมของผูประกอบการโฆษณา
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น มี ก ารแข ง จั น ทางการค า ที่ สู ง ขึ้ น ผู ป ระกอบการจึ ง ใช ก ลยุ ท ธ
ตลอดจนวิธีการนําเสนอขายสินคาและบริการทางสื่อทุกรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค
ใหเกิดความเชื่อถือและคลอยตาม บางครั้งมีการนําเสนอเนื้อหาไมเหมาะสม มีความรุนแรงกาวราว
สร างค า นิ ย มที่ ผิ ด ไปจนถึ งการโอ อวดหลอกลวงใหห ลงเชื่อ โดยไมคํานึงถึงความรับ ผิดชอบต อ
ผูบริโภคและสังคม ซึ่งปจจุบันยังมีผูประกอบการบางกลุม โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เปนสื่อโฆษณามี
บทบาทสําคัญในการสรางภาพพจนทางความคิดใหสาธารณะ ทั้งเสริมสรางจริยธรรมที่เปนผลดีตอ
สั งคมและทํ า ลายจริ ย ธรรม นอกจากนี้ยังมีผูป ระกอบวิช าชีพทางการแพทย บางสว นคิดเอาแต
ประโยชนฝายเดียว ไมมีจริยธรรมขาดความรับผิ ดชอบตอสังคม แมวาหนวยงานภาครัฐ มี เ กณฑ
กําหนดหามนําบุคลากรทางการแพทยโฆษณาแนะนํารับรองหรือเปนผูแสดงแบบในการโฆษณาก็ตาม
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ก็ ยั งมี ป รากฏนํ า เสนอบทความทางวิช าการเกี่ย วขอ งกั บ ตัว สิน คา แมจ ะพยายามหลีกเลี่ ย งให มี
บทความและผลิตภัณฑอยูคนละกรอบหรือคนละหนา แตก็ยังรูสึกใกลชิดยากที่จะบอกวาเปนคนละ
สวนกันอันเปนปญหากอใหเกิดการโฆษณาที่ไมถูกตองเหมาะสม

ป ญ หาการควบคุ ม การโฆษณาขายยาและผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร เวชภั ณ ฑ ท าง
การแพทยและเครื่องสําอางผานเวปไซด

1. การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
สื่ออิเล็กทรอนิ กสเป นสื่ อที่ กําลังได รับ ความนิย มอย างแพรหลาย เปนเครื่องมื อหรื อ
เทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารที่สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ความตองการของผูบริโภคและใหทันกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่เติบโตอยางรวดเร็ว คนนับลาน
คนทั่วโลกสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานที่ สามารถคนควา
ข อมู ล ข า วสารจากแหลงต า ง ๆ ได อยางไมจํากัด ชองทางการนําเสนอขาวสารและความบันเทิง
ตลอดจนการโฆษณาและการประชาสัมพันธในเชิงธุรกิจจึงไมจํากัดอยูเพียงเฉพาะสื่อโทรทัศน วิทยุ
หรือ หนังสือพิมพอีกตอไป และการใชการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสสงผานทางเครือขายอินเทอร เน็ต
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางไกลและทั่งโลกดวยความรวดเร็ว ทันสถานการณและดวย
ปริมาณขาวที่มากกวาจึงเปนการใชศักยภาพของอินเทอรเน็ต สรางความสัมพันธกับลูกคาไดตลอด
24 ชั่วโมงและปรับเปลี่ยนขอความโฆษณาไดอยางอิสระ จึงเปนชองทางในการสื่อสารเชิงการโฆษณา
และประชาสัมพันธ ซึ่งสินคาและบริการเพื่อการคามากยิ่งขึ้น เนนโฆษณาเพื่อยอดขายและมีกิจกรรม
การตลาดบนอินเตอรเน็ตมากขึ้น นับเปนสื่อรูปแบบใหมสําหรับการโฆษณาประชาสัมพั นธ ขาย
ผลิตภัณฑและบริการตางๆแพรหลายมากขึ้น มีการสั่งซื้อสินคาดวยเครื่องมือสื่อสารยุคใหมดวยการ
โฆษณาสินคาทางอินเตอรเน็ต การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การโทรศัพทผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Internet Phone) แตดวยการโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเดนคือการติดตอ
แบบ 2 ทางในรูปแบบมัลติมีเดีย สะดวก รวดเร็ว สามารถใหขอมูลแกผูซื้อมากกวาสื่อโฆษณาอื่น ๆ
ผูขายสามารถโฆษณาไดโดยไมเสียคาใชจายสูงชวยประหยัดตนทุนทางธุรกิจ และไมมีขอจํากัดเรื่อง
เวลาและสถานที่ ผูซ้ือหรือผูขายจะอยู ณ ที่ใด เวลาใดก็ได คุฯสมบัตินี้ทําใหเกิดปญหาไมทราบตัว
บุคคลที่ติดตอซื้อขายตางฝายต างไมทราบวาอี กฝายเปน ใคร หากมีการโฆษณาหลอกลวงจะเป น
ปญหาในการหาพยานหลักฐานเอาผิดกับผูกระทําการหลอกลวงไดยาก
2. การโฆษณาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สํ า หรั บ ประเทศไทยมี ก ารโฆษณาผ า นเครื อ ข า ยทางอิ น เตอร เ น็ ต ในเชิ ง พาณิ ช ย
เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ จากการสุมสํารวจพบวามีการโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพในเวปไซดตางประเทศ และเวปไซตของไทยที่ไมถูกตองฝาฝนตอกฎหมายหลายประการ
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การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่ออิเล็กทรอนิกส มีผลกระทบตอผูบริโภคทั้ง เนื่อง
ดวยลักษณะของการโฆษณาผา นสื่ ออิเล็กทรอนิกสที่ไมทราบตัวบุคคลที่ติดตอซื้อขายวาเปน ใคร
มี ตั ว ตนจริ ง หรื อ ไม ทํ า ให ไ ด รั บ ข อ มู ล ไม เ พี ย งพอ และหากผู ป ระกอบการไม มี จ ริย ธรรมเห็น แต
ประโยชนสวนตัวมากกวาคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคในการไดรับขอมูลที่ไมครบถวน หรือ
ขอมูลที่โออวดเปนเท็จเกินจริง หรือเปนผลิตภัณฑยาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท จําเปนตอง
ไดรับคําปรึกษาแนะนําจากผูประกอบวิชาชีพกอนการบริโภค ยอมทําใหผูบริโภคเสียโอกาสในการ
รักษาที่ถูกตองและกอใหเกิดผลขางเคียงได ทั้งนี้ผลิตภัณฑสุขภาพเปนสินคาที่มีลักษณะแตกตางจาก
สินคาทั่ว ๆ ไป มีทั้งคุณประโยชนและโทษ ผูบริโภคจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑ
นั้น ๆ และเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติกฎหมายแลว การโฆษณาควบคูกับการขายยาอันตรายหรือยา
ควบคุ ม พิ เ ศษหรื อ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ เช น ยาลดความอ ว น ยากล อ มประสาท ไม ส ามารถทํ า ได ทาง
อินเทอรเน็ต ถือวาเปนการขายยาที่ฝาฝนกฎหมาย เนื่องจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติยาและ
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทตองการการควบคุมผลิตภัณฑทั้งสองอยางเปนกรณีพิเศษ แมวาผูขายยา
ทางอินเทอรเน็ตจะมีใบอนุญาตขายก็ตามเพราะไมมีเภสัชกรควบคุมการสงมอบไมไดรับคําแนะนํา
จากผูประกอบวิชาชีพแพทยหรือเภสัชกร อีกทั้งเปนการขายนอกสถานที่และฝาฝนการโฆษณาอีก
ดวย สวนการโฆษณาผลิตภัณฑและเครื่องสําอาง แมไมตองหามเรื่องของใบอนุญาตก็ตาม แตขอมูล
โฆษณาที่เปนเท็จ หลอกลวง หรือ เกินความจริง กระทําไมไดเปนการฝ าฝนกฎหมายปญหาการ
โฆษณาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เกิดขึ้นเปนเรื่องการโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาตและเปนเท็จ
หลอกลวง หรือเกินความจริง แตหาตัวผูกระทําผิดไดยาก การตรวจสอบพิสูจนวาโฆษณาแตละชิ้น
ใครเปนผูผลิต ใครเปนผูวาจาง ใครขาย เนื่องจาก เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตมีความยุงยาก ซับซอน ใน
การติดตามมาตรวจสอบและหาพยานหลักฐานไดยาก และไมชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการทางคดี
ได ดังนั้นจําเปนตองมีมาตรการและหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมกันดําเนินการดวยการสรางเครือขาย
ติดตามเวปไซดที่ละเมิดกฎหมาย จัดใหมีเวปไซดรับเรื่องรองทุกข สรางกลไกการประสานเครือขาย
ระหวางประเทศ และการปรับปรุงมาตราทางกฎหมายเพิ่มเติม และใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปจจุบันพระราชบัญญัติ กฎระเบียบที่มีอยูยังไมไดวางมาตรการใด ๆ ที่
จะควบคุมกํากับปญหาการโฆษณาในลักษณะดังกลาวไดชัดเจน และทันทวงที และที่สําคัญตองมีการ
บังคับใชกฎหมายใหเปนรูปธรรมซึ่งหนวยงานภาครัฐที่ตองรับผิดชอบไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) การสื่อสารแหงประเทศไทย
(กสท.) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต รวมกันกําหนดมาตรการที่เหมาะสมโดยการปองกันมิใหมีการฝาฝน
กฎหมายซ้ํา โดนรวมกับภาคเอกชน สมาคม องคกรวิชาชีพ รวมทั้งการปดกั้นเวปไซดที่กระทําผิด
กฎหมาย ซึ่งสถานการณและแนวโน มของปญหาวิธี การแกไข การซื้อยาผานทางอิน เทอรเ น็ ต ใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดกลาวมาในขางตน นํามาปรับใชกับประเทศไทยที่มีการใชอินเทอรเน็ต
โฆษณาการสงเสริมการขายผลิตภัณฑสุขภาพที่กําลังขยายตัวและไดรับความสนใจจากผูบริโภคใน
ปจจุบัน

สรุป
ในขณะที่ความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ มีมากขึ้น ผูบริโภคใหความสนใจในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น สิ่งที่เปนตัวชี้ใหเห็นถึงแนวโนมนี้คือการเกิดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพขึ้นมามากมาย
พรอมกับการโฆษณาในทุกรูปแบบ และยิ่งในปจจุบันการประกอบธุรกิจจําเปนตองมีการพัฒนาสินคา
หรือบริการอยางตอเนื่อง และตองมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการใหผูบริโภคทราบถึง
พัฒนาการของสินคาหรือบริการ การโฆษณาจึงถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อนําเสนอขอเท็จ จริงต อผูบริโภค และเปนการสรางความมั่น ใจและจู งใจใหผูบริโภคเกิด ความ
ตองการบริโภคสินคา โดยรูปแบบและแนวทางในการทําโฆษณาที่พบในปจจุบันมีความหลากหลาย
และแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคที่ตองการของผูโฆษณา การโฆษณาจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
ผูบริโภคและสังคมสวนรวม มีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคทั้งทางบวกและทางลบ ยิ่งถา
ผู กระทํ า การโฆษณาขาดความรั บ ผิดชอบโฆษณาสิน คาโดยไมตั้ ง อยูบ นพื้น ฐานข อ มูล ความจริ ง
ยอมกอใหเกิดผลเสียหายตอผูบริโภคอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ผูบริโภคหลงเชื่อคําโฆษณาชั กจู งที่
กระตุนใหเกิดความตองการ ทั้งที่ไมมีความจําเปนตองบริโภคหรืออาจไมใชความตองการที่แทจริงก็
ได อีกสวนหนึ่งที่ผูบริโภคมักประสบปญหาในการพิจารณาคุณภาพสินคาดวยตนเอง กลาวคือ สินคา
บางชนิดผูบริโภคอาจใชเพียงวิธีการสังเกตหรือพิจารณาดวยตาในการตรวจสอบคุณภาพ แตสินคาอีก
หลายชนิดตองใชการวิเคราะหทดสอบจึงจะทราบได เหลานี้ผูบริโภคไมสามารถแยกแยะคุณภาพได
ดวยตนเอง จึงตองอาศัยความซื่อสัตยและความรับผิดชอบของผูผลิตและผูขาย หรืออาศัยขอมูลจาก
หนวยงานของรัฐในการกําหนดและควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตราฐานอยางเครงครัด
จากการศึกษาพบวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองเสรีภาพของ
บุคคลในการโฆษณา การกลาวหรือเผยแพรขอมูลตอสาธารณชน สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่
ประชาชนพึงไดทราบขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอสําหรับสินคาและบริการ และเสรีภาพทางการคาใน
การประกอบธุ ร กิ จ แข งขั น ทางการคาอยางเสรีและเปน ธรรม ตามหลักแหงการรับ รองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล และเปนการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในกฎหมายแมบท
ของประเทศเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไดกระทําไปนั้น หรือเปนการ
กระทําเพื่อประโยชนของสาธารณะ โดยจะไมถูกลบลางโดยการกระทําที่ไมชอบของรัฐบาล องคกร
หนวยงานของรัฐตาง ๆ หรือจากการกระทําละเมิดจากบุคคลอื่น อีกทั้งการตรากฎหมายใด ๆ อัน
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เปนการลบลางสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไดรับรองไวจะกระทําไมได เวนแตเปนการกระทําโดย
ชอบธรรมที่กฎหมายใหอํานาจไว

ขอเสนอแนะ
ควรเสนอแกไขบทบัญญัติกฎหมายทางดานโฆษณาผลิตภัณฑแตละฉบับที่มีความแตกตาง
กั น ในการควบคุ มกํ า กั บ ให เ ป น แนวทางเดีย วกัน นอกจากนี้ควรใหภ าคเอกชนเขา มามีสว นร ว ม
รับผิดชอบ มีระบบการควบคุมกันเองโดยองคกรวิชาชีพ เชน สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย
หรือองคกรอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมกันชวยพิจารณากลั่นกรองขอความที่โฆษณาของสมาชิกใน
สมาคมหรือองคกร กอนที่จะมีการนําออกเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งการมีระบบควบคุมกันเองนี้ นาจะ
เปนวิธีการที่เหมาะสม เพื่อมิใหมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น และเปนการยกระดับมาตราฐาน
ของการโฆษณาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
สําหรับประเทศไทย การที่จะใหผูประกอบการโฆษณามีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ควบคุมกันเองใหเกิดเปนรูปธรรม คงจะตองอยูในลักษณะควบคุมตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพ โดย
กําหนดใหผูที่ทําโฆษณาไมวาดวยตนเองหรือโดยผูอื่นทั้งผูผลิตงานโฆษณาและสื่อมวลชน ตองอยู
ภายใตกฎเกณฑของสภาวิชาชีพในกรอบของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ และกําหนดคุณสมบัติผู
ประกอบวิชาชีพ ใหมีความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
สั ง คม ไม ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาต อ สั ง คมและผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง หากผู ป ระกอบการกระทํ า ด ว ยคุ ณ ธรรมมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทําการโฆษณาเผยแพรตอประชาชนผูบริโภค ผลิตงาน
โฆษณาที่ดีมีคุณภาพเปนประโยชนกับสังคม ทั้งนี้การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณเปนการบังคับ
ตนเองในการควบคุมตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาใหอยูในกรอบไดเปนอยางดี ไมกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางผูผลิตงานโฆษณากับเจาหนาที่รัฐผูรักษากฎหมาย ปญหาการฝาฝนโฆษณาก็จะไมเกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นนอยที่สุด
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