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บทคัดย่อ
“อาหาร” เป็นโภคทรัพย์ที่มีความจำ�เป็นในการบริโภคของมนุษย์เพื่อการดำ�รงชีวิตตามกฎธรรมชาติ โดยอาหารเป็น
สินค้าประเภทที่มีการซื้อขาย จำ�หน่ายจ่ายโอนตามสภาพของกลไกทางการตลาด จึงมีเรื่องการโฆษณาส่งเสริมการขายอาหาร
ในหลากหลายรูปแบบเข้ามาเกีย่ วข้อง ซึง่ หากข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั จากการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านัน้ ไม่เพียงพอ บิดเบือน  
มีขอ้ ผิดพลาด หรือหากการโฆษณาได้กระทำ�ในลักษณะทีเ่ ป็นเท็จ เกินจริง หรือหลอกลวงจนผูบ้ ริโภคสำ�คัญผิด ย่อมไม่เป็นธรรม
และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคในแง่สุขภาพและความปลอดภัย รัฐจึงได้วางมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกำ�กับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารไว้ กล่าวคือ การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารผ่านสื่อโฆษณาจะต้องได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ยังคงปรากฏการโฆษณาทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารอยู่เป็นจำ�นวนไม่น้อย ผู้เขียนเห็นว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการโฆษณา
ส่งเสริมการขายในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย
คำ�สำ�คัญ: โฆษณา อาหาร คุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมาย     
Abstract
“Food”is considered one of the vital consuming products for consumers.  There are high volumes of
food trading in today’s market.  Accordingly, advertising had become an increasingly significant tool for food
manufacturers to sell their products.  In order to increase market sales, entrepreneur that sells food products
usually launch a variety forms of advertising campaign.  As a result, if the information provided by those
advertising campaign has been misled, distorted, or exaggerated, it would directly affect the safety or public
health of the consumers.  Accordingly, Consumer Protection Law has been designed to ensure the rights of
consumer and regulate the food advertising campaign.  Under this regulation, permission from the Food
and Drug Administration (FDA) has to be granted before broadcasting a food campaign.  Nevertheless, a large
number of food campaigns have been violating this regulation.  From the writer’s perspective, in order to
solve the said problems, the cooperation among the relevant parties such as the government sector, the
entrepreneur sector and the consumer sector should be put into effect.  In conclusion, consumers interests
could be protected and the advertising campaign should benefit consumers in terms of providing the variety
of quality products.
Keywords: Advertising Campaign, Food, Consumer Protection, Legal Measures
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557

51

บทนำ�

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม บรรดาสินค้าและ
บริการต่างๆ ในท้องตลาดมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย และมีการนำ�
ความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทำ�ให้กระบวนการผลิต
สินค้าและบริการมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต ผู้บริโภค
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ อ าจทราบภาวะตลาดหรื อ ความจริ ง เกี่ ย วกั บ
คุณภาพและราคาสินค้าและการบริการเหล่านั้นได้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอน ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างแข่งขันกันช่วงชิง
ส่วนแบ่งการตลาดและเพิม่ ยอดขายเพือ่ นำ�มาซึง่ ผลกำ�ไรสูงสุด
โดยใช้การโฆษณาเป็นยุทธวิธีสำ�คัญ การโฆษณาในปัจจุบัน
มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ไปยังผู้บริโภค ทั้งยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริ โ ภคสิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในแง่ บ วกและลบ ผู้ บ ริ โ ภค
จำ�นวนไม่น้อยใช้ข้อมูลจากการโฆษณาในการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการกระทำ�การโฆษณาเพื่อ
ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวโดยไม่มีคุณธรรมหรือขาดความ
รับผิดชอบแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคและ
สังคมส่วนรวม ผู้บริโภคอย่างพร่ำ�เพรื่อเกินความจำ�เป็น และ
หากสินค้ามีคุณภาพต่ำ�กว่ามาตรฐานไม่ตรงตามที่ระบุใน
โฆษณา ก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย และเป็นปัจจัยในการดำ�รงชีวิตอันจะขาดเสียไม่ได้
ดังเช่นผลิตภัณฑ์อาหาร  ดังนัน้ การให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีส่ งั คม
พึงตระหนักและร่วมกันดูแลให้เกิดความเป็นธรรม
เสรีภาพในการโฆษณาและหลักเกณฑ์ทั่วไปในการควบคุม
กำ�กับการโฆษณา
คำ�ว่า “โฆษณา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) หมายถึง
“เผยแพร่ขอ้ ความออกไปยังสาธารณชน ป่าวร้อง ป่าวประกาศ  
เช่น โฆษณาสินค้า กระทำ�การไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชน
เห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า” หรืออาจ
กล่าวได้ว่า “โฆษณา คือ การทำ�ให้เผยแพร่ซึ่งข่าวสารอย่าง
ใดๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด
ด้วยวิธีการอย่างใดๆ ผ่านสื่อมวลชนให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่าง
รวดเร็วก่อนใครอื่น คาดหวังว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจเพื่อซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้น และก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างสินค้า
ประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ได้ โดยมียอดสูงสุดของการขาย คือ
เป้าหมายทางธุรกิจ” (พิศิษฐ์   ชวาลาธวัช, 2549) ในการ
โฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ มักจะมีการใช้ “สิง่ จูงใจในการ
โฆษณา” ซึ่ ง หมายถึ ง วิ ธี ก ารซึ่ ง ใช้ ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
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ผู้บริโภคและ/หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกต่อสินค้า
หรื อ บริ ก าร ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น สิ่ ง จู ง ใจด้ า นข้ อ มู ล /เหตุ ผ ล
(Information/Rational Appeals) เป็นสิ่งจูงใจที่มุ่งเน้นถึง
ข้อเท็จจริง การใช้งาน ความจำ�เป็น และคุณประโยชน์ของ
สินค้าหรือบริหาร และสิ่งจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional
Appeals) เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านสังคมหรือจิตวิทยา
ของผู้บริโภค โดยจะเน้นการจูงใจด้านอารมณ์และความรู้สึก
ที่มีต่อสินค้านั้นๆ มากกว่าเน้นจูงใจด้วยการให้ความรู้หรือ
สื่อสารถึงคุณลักษณะของสินค้า (ภาณุฤทธิ์   สารสมบัติ และ
ก่อพงษ์  พลโยราช, 2556) ดังนั้น การโฆษณาจึงไม่ใช่การให้
ข่าวสารตามปกติ แต่เป็นการให้ข่าวสารโดยมีเป้าหมายหลัก
ในการจูงใจ เร้าใจ หรือเรียกความสนใจจากผู้บริโภค  
การโฆษณาเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ของผู้โฆษณาเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งในเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่ง
อาจเรียกว่า เสรีภาพในการเสนอข้อเท็จจริง (Freedom of
Information) (เดือนเพ็ญ  ภิญโญนิธิเกษม, 2546) หลักการ
ที่ว่าบุคคลมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนรวมถึงเสรีภาพในการโฆษณานั้น
ได้รับการยอมรับว่ามีอยู่ในบุคคลทุกคนและได้รับการรับรอง
และคุม้ ครองตามกฎหมาย โดยทัว่ ไปผูโ้ ฆษณาย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะ
แสดงข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าของตน อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริโภคซึง่ รับ
ข่าวสารจากโฆษณานัน้ ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อความโฆษณาได้ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าว่าข้อความนั้นมี
ความเชื่อถือได้เพียงใด ซึ่งหากข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่
ผู้บริโภคได้จากการโฆษณานั้นไม่เพียงพอ ไม่ตรงต่อความ
เป็นจริง หรือมีขอ้ ผิดพลาด ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
จิตใจ หรือส่งผลเสียด้านสุขภาพอนามัยของผูบ้ ริโภค ด้วยเหตุ
นี้ รัฐจึงมีหน้าที่ต้องกำ�หนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็น
กลไกในการดูแลป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความ
เสียเปรียบ ความไม่รู้ และความไม่เป็นธรรมที่ผู้บริโภคอาจ
ได้รับจากกลยุทธ์ทางการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ โดยกฎหมายได้ก�ำ หนดมาตรการดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522  ซึง่ ได้วางระบบการกำ�กับ
ดูแลโดยการตรวจติดตามหลังจากมีการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการทุกชนิดผ่านสือ่ โฆษณาทุกประเภท โดยโฆษณาทีถ่ อื ว่า
ผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม หรือเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อสังคมจะอาศัยหลัก 5 ข้อ ดังต่อไปนีใ้ นการพิจารณา
1. ข้อความทีเ่ ป็นเท็จหรือเกินความจริง โดยมีการอวด
อ้างสรรพคุณของสินค้าและบริการโดยไม่มีข้อพิสูจน์ในเชิง
สถิตหิ รือวิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับได้ หรืออวดอ้างสรรพคุณ
ที่สินค้าและบริการนั้นไม่มีอยู่จริง

2. ข้อความที่ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญ
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
3. ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ให้มีการกระทำ�ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำ�ไปสู่ความ
เสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
4. ข้อความทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความแตกแยกหรือเสือ่ มเสีย
ความสามัคคีในหมู่ประชาชน
5. ข้อความอย่างอืน่ ทีก่ �ำ หนดในกฎกระทรวง กล่าวคือ
มีกฎกระทรวงที่ระบุวิธีการโฆษณาหรือห้ามโฆษณาในราย
ละเอียดปลีกย่อยทางเทคนิค เช่น กฎกระทรวงเกีย่ วกับโฆษณา
ที่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ การโฆษณาลด แลก แจก
แถม เสี่ยงโชค และชิงรางวัล เป็นต้น   
สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ ก ล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคและหลั ก เกณฑ์ ก าร
คุ้มครองด้านการโฆษณาแก่ผู้บริโภคสินค้าทั่วๆ ไป ได้บัญญัติ
สิทธิของผู้บริโภคไว้ดังต่อไปนี้
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร (Right to be Informed)
ได้แก่ สิทธิทจี่ ะได้รบั การโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความ
เป็นจริง ได้รับคำ�พรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ
เกีย่ วกับสินค้าและบริการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีขอ้ มูลสำ�หรับ
ตัดสินใจในการเลือกสินค้าและบริการตามความประสงค์    
เพราะการได้รบั ข่าวสารทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือไม่เพียงพอ อาจทำ�ให้
ผูบ้ ริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกสินค้าและบริการ  สิทธิ
ได้รบั ข่าวสารจึงเป็นการช่วยชดเชยข้อเสียเปรียบในแง่ความรู้
ที่ผู้บริโภคมีต่อผู้ประกอบธุรกิจ (ชัยวัฒน์   วงศ์วัฒนศานต์,
2543)  
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
(Right to Choose) ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับ
บริการโดยความสมัครใจของผูบ้ ริโภคและปราศจากการชักจูง
อันไม่เป็นธรรม (วรวิทย์  ฤทธิทิศ, 2552)
3. สิทธิทจี่ ะได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สนิ ค้าหรือ
บริการ (Right to Safety) ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือ
บริการทีป่ ลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสม
แก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน  
ในกรณีใช้ตามคำ�แนะนำ�หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้า
หรือบริการนั้นแล้ว (วรวิทย์  ฤทธิทิศ, 2552)  
4. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการทำ � สั ญ ญา
(Right to Fair Contract) หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา
โดยไม่ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ (วรวิ ท ย์   
ฤทธิทิศ, 2552)  

5. สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาและชดเชยความ
เสียหาย (Right to Redress) ได้แก่ สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครอง
และชดใช้คา่ เสียหายเมือ่ มีการละเมิดสิทธิของผูบ้ ริโภคตามข้อ
1 2 3 และ 4 ทั้งนี้ เนื่องจากในความเป็นจริงผู้บริโภคอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบหลายประการ หากสินค้าหรือบริการใดก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่ผบู้ ริโภค ก็ตอ้ งมีหนทางเยียวยาความ
เสียหายนั้นให้แก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522  มาตรา 4 ได้ก�ำ หนด
ความหมายของคำ�ว่า “อาหาร” ไว้กว้างๆ โดยวางหลักว่า  
อาหาร หมายถึง ของกินหรือเครื่องค้ำ�จุนชีวิต อันได้แก่ วัตถุ
ทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำ�เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ และอาหารยังรวมความ
ถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำ�หรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
อาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่น  
สำ�หรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารนัน้ หมายถึง การ
โฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร  ทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือ
ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์
ทางการค้า ดังนัน้ ก่อนทีก่ ารโฆษณาจะปรากฏสูส่ ายตาผูบ้ ริโภค
ผู้ประกอบการหรือผู้โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารจึงอยู่ในฐานะ
ผู้ส่งสาร ข้อความ ภาพ เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดให้เข้าใจใน
การสื่ อ ความหมายให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค และจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายหากการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค (พิศิษฐ์  
ชวาลาธวัช, 2549)
โดยทั่วไปในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้กำ�หนดสิทธิของ
ผู้ บ ริ โ ภคและหลั ก เกณฑ์ ก ารคุ้ ม ครองด้ า นการโฆษณาแก่
ผู้บริโภคสินค้าทั่วๆ ไป  โดยการกำ�หนดวิธีการที่น่าจะทำ�ให้
ผูบ้ ริโภคมีความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า  ตลอดจนการ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสินค้านัน้ ๆ ในระดับหนึง่    
แต่กรณีของผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดทุกประเภทที่ผลิตเป็น
อุตสาหกรรมซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะ
จะต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
ด้วย ซึ่งมาตรการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารตาม
กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้มีหลักการสำ�คัญ คือ การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ทางการค้าห้ามมิให้โฆษณา
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารที่เป็นเท็จหรือ
หลอกลวงผูบ้ ริโภค และจะต้องมีการตรวจอนุญาตก่อนทำ�การ
โฆษณา (Pre-Censor) ทั้งนี้ ผู้ทำ�โฆษณาต้องยื่นคำ�ร้องขอให้
กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา  สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พิจารณาข้อความหรือส่วนประกอบต่างๆ ทีจ่ ะ
ใช้ในการโฆษณาก่อนทำ�เป็นโฆษณา โดยต้องส่งข้อความ เสียง
หรือภาพที่จะโฆษณาให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาตรวจพิจารณาว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากได้รับ
พิจารณาอนุญาตแล้วจึงจะทำ�การโฆษณาในสื่อโฆษณาต่างๆ
ได้ ไม่ว่าเป็นการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือด้วย
วิธอี นื่ ใด เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ป้ายโฆษณา มาตรการดังกล่าว
นี้จึงเป็นการควบคุมการโฆษณาทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  
โดยใช้เครื่องมือสำ�คัญ คือ การขออนุญาตก่อนทำ�การโฆษณา   
หากโฆษณาสิ น ค้ า อาหารใดไม่ ข ออนุ ญ าตโดยวิ ธี ดั ง กล่ า ว   
ถือว่ามีความผิดและอาจถูกสั่งระงับการโฆษณาหรือลงโทษ
ทางอาญาได้  ดังนัน้ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารผูป้ ระกอบ
การต้องยอมรับข้อจำ�กัดในเสรีภาพของการโฆษณาภายใต้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ แตกต่างไปจากสินค้าอื่นที่มี
เสรีภาพในการโฆษณาได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตก่อน
(พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช, 2549)   
สำ � หรั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก องเผยแพร่ แ ละควบคุ ม การ
โฆษณา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้พิจารณา
คำ�ขอโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารแบ่งออกเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป
และหลักเกณฑ์เฉพาะ ไว้ในประกาศคณะกรรมการอาหารและ
ยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีสาระ
สำ�คัญ กล่าวคือ
1. หลักเกณฑ์ทั่วไป เป็นวิธีการและเงื่อนไขที่ใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาคำ�ขอโฆษณาอาหารทุกชนิด โดยหลัก
เกณฑ์ทั่วไปมีดังต่อไปนี้
1.1 ชื่ อ อาหาร ต้องแสดงเป็นภาษาไทยตามใบ
สำ�คัญขึ้นทะเบียนตำ�รับอาหารหรือใบสำ�คัญการใช้ฉลาก
อาหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้าเป็นอาหารทั่วไปที่ไม่ต้องขึ้น
ทะเบียนตำ�รับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ให้ใช้ชื่อ
อาหารตามที่แสดงที่ฉลากนั้นๆ ยกเว้นชื่ออาหารที่แสดงถึง
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ  กรณีการโฆษณาอาหาร
หลายตำ�รับพร้อมกัน หรือโฆษณาอาหารที่มีชื่อเต็มยาวมาก
ทางสื่อที่เวลาจำ�กัด เช่น วิทยุหรือโทรทัศน์ หากข้อความ
โฆษณาบ่งบอกถึงชนิดและประเภทของอาหารอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับข้อความอื่นๆ แล้ว ก็อนุโลมไม่ต้องแสดงชื่อเต็ม
ของอาหาร
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อนึ่ ง การใช้ ชื่ อ อาหารต้ อ งไม่ ทำ � ให้ เข้ า ใจผิ ด ใน
สาระสำ�คัญ ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นการหลอกลวงให้เกิดความ
หลงเชือ่ ทำ�ให้เข้าใจผิด หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
(เดือนเพ็ญ  ภิญโญนิธิเกษม, 2546)
1.2 ภาพและข้อความบนฉลากที่ปรากฏอยู่ในสื่อ
โฆษณาหรื อ ประกอบข้ อ ความโฆษณา ต้ อ งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายและตรงตามความเป็นจริง
1.3 การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพของอาหาร
ให้แสดงคุณประโยชน์คุณภาพของอาหารทั้งตำ�รับ และจะ
อนุญาตให้โฆษณาโดยการแจกแจงคุณประโยชน์ของสาร
อาหารแต่ละชนิดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นได้
ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีคุณประโยชน์เหล่านี้จริง
1.4 การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ
รวมทั้ ง การใช้ ข้ อ มู ล ทางโภชนาการส่ ง เสริ ม การขาย เช่ น
แคลเซี ย มสู ง ไขมั น ต่ำ �  ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
1.5 การโฆษณาจะต้องใช้ข้อความ ภาพ หรือเสียง
ที่ทำ�ให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอาหารนั้นมีแหล่งผลิต
ที่ใด
1.6 ห้ า มโฆษณาอาหารโดยวิ ธี เ ลี่ ย งให้ เ ป็ น การ
โฆษณาชือ่ สถานประกอบการ ซึง่ มีชอื่ พ้องหรือชือ่ เดียวกับชือ่
ผลิตภัณฑ์
1.7 การนำ�เครื่องหมายต่างๆ มาประกอบโฆษณา
เช่น เครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม  เครือ่ งหมาย
เชลล์ชวนชิม หรือเครื่องหมายฮาลาลจะต้องมีหนังสือรับรอง
จากองค์กรนั้นๆ ว่าอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว
1.8 โฆษณาจะต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเปรี ย บ
เทียบทับถมผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น
1.9 หากโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ทำ �ให้เข้าใจว่า
อาหารนั้นมีจำ�หน่ายทั่วโลกจะต้องมีหลักฐานว่า อาหารมี
จำ�หน่ายอยู่ไม่น้อยกว่า 20 ประเทศใน 3 ทวีป
1.10 หากนำ � บทความวิ ช าการมาประกอบการ
โฆษณาอาหาร จะต้องแยกส่วนของบทความวิชาการออกจาก
การโฆษณาอย่างชัดเจน และบทความต้องผ่านการรับรองจาก
องค์กรทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เช่น สถาบันการศึกษา ไม่นำ�
บทความมาเพือ่ ใช้สง่ เสริมการค้า และต้องไม่มชี อื่ รูปภาพหรือ
เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ปรากฏในเอกสารนอกจาก
ชื่อบริษัทเท่านั้น
1.11 ห้ามนำ�บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
นักวิชาการด้านอาหาร และนักโภชนาการมาแนะนำ�  รับรอง
หรือเป็นผู้แสดงแบบในโฆษณา

1.12 ต้องไม่สื่อความหมายให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า
อาหารนัน้ บำ�บัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บ
ป่วยได้ เพราะจะทำ�ให้สำ�คัญผิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยา
1.13 ข้อความหรือคำ�โฆษณาบางกรณีต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายกำ�หนด ได้แก่
ก. คำ � ว่ า “สด” ให้ ใช้ ไ ด้ กั บ อาหารที่ เ ป็ น
ผลิตผลที่ยังไม่ได้แปรรูป เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารที่
กำ�หนดระยะเวลาในการจำ�หน่ายไม่เกิน 3 วันนับจากวันทีผ่ ลิต  
นมพร้อมดื่มผ่านกรรมวิธีพาสเจอไรส์ ขนมปัง หรือตามที่ได้
รับอนุญาตในฉลากอาหาร
ข. การใช้ค�ำ ว่า “ใหม่” สำ�หรับสินค้าใหม่หรือ
เริ่มวางจำ�หน่ายเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
ค. การใช้คำ�ว่า “ออร์แกนิก” ให้ใช้สำ�หรับ
อาหารที่เพาะปลูกหรือมีการเลี้ยง “พืชและสัตว์” ตามคำ�
แนะนำ�ของกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
(Codex) โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกหนังสือ
รับรอง ซึ่งมีการประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ คือ   
IFOAM (The International Federation of Organic
Agriculture Movements) หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
จาก IFOAM เช่น มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
ง. การใช้ค�ำ ว่า “ธรรมชาติ” ให้ใช้ได้กบั อาหาร
ที่เป็นผลิตผลตามธรรมชาติ พืช ผัก เนื้อสัตว์ และผลไม้
1.14 การแสดงคำ�เตือนในการโฆษณา “อ่านคำ�
เตือนในฉลากก่อนบริโภค” สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่กำ�หนดให้
แสดงคำ�เตือนบนฉลาก ยกเว้นให้แสดงคำ�เตือนไว้เป็นการ
เฉพาะ เช่ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส่ ว นผสมของแอลกอฮอล์ ห รื อ
กาเฟอีน
2. หลักเกณฑ์เฉพาะอย่าง เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ
สำ�หรับใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารเฉพาะอย่าง เช่น อาหารสำ�หรับทารก เด็กเล็ก และ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง นม เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ บะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์
อาหารทางการแพทย์ หมากฝรั่ ง ลู ก อม เครื่ อ งปรุ ง รส
เครือ่ งดืม่ ปราศจากน�้ำ ตาล เป็นต้น โดยการโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารเหล่านีน้ อกจากจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปแล้ว  
ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะตามที่กฎหมายกำ �หนด  
โดยมักเป็นเรือ่ งของการกำ�หนดให้ระบุค�ำ เตือนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความปลอดภัย การให้แสดงข้อความแสดงวิธีใช้อย่างชัดเจน  
รวมถึงการมีข้อห้ามเฉพาะเกี่ยวกับการโฆษณาที่สื่อความ
หมายที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทัศนคติหรือ
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ การห้ า มโฆษณาในลั ก ษณะ
แถมพก หรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เป็นต้น

ตัวอย่างของการโฆษณาอาหารทีเ่ กินจริงและอาจทำ�ให้
ผู้บริโภคสำ�คัญผิด (“อย. ใช้กฎหมายเล่นงาน...”, 2556)
ตัวอย่างที่หนึ่ง โฆษณาน้ำ�ว่านหางจระเข้ยี่ห้อ A มี
ข้อความอ้างว่า “สามารถรักษาป้องกันโรคมะเร็ง ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน”
ตัวอย่างที่สอง โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ B  
อ้างว่า “ช่วยลดอาการวัยทองในผู้หญิง ช่องคลอดแห้ง ช่วย
ปรับสมดุลร่างกาย ป้องกันบำ�บัดฟื้นฟูโรคต่างๆ”   
ตั ว อย่ า งทั้ ง สองกรณี ข้ า งต้ น ถื อ ว่ า เป็ น การโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่หลอกลวงผู้บริโภคและอวดอ้างสรรพคุณ
เกินจริง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยา ไม่สามารถอวด
อ้างว่ารักษาโรคได้ จึงต้องห้ามไม่ให้ทำ�การโฆษณา
นอกจากมาตรการทางกฎหมายในการตรวจพิจารณา
อนุญาตก่อนการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว  ยังมีมาตรการ
ในการควบคุมฉลากอาหารเป็นอีกหนึง่ มาตรการสำ�คัญในการ
คุ้มครองบริโภค เนื่องจากฉลากอาหารเป็นเครื่องมือของ
ผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์  และสามารถ
ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของอาหารแก่ผู้บริโภค  โดยฉลาก
อาหารอาจแสดงไว้ที่สินค้า ภาชนะบรรจุ หีบห่อบรรจุสินค้า
หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า ฉลากจึงจัดได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการโฆษณา ทั้งนี้ เนื่องจากความหมายของ
การโฆษณาในด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเน้นถึงทุกวิธกี ารทีใ่ ห้
ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์ทางการค้า
(ระพีพรรณ  ฉลองสุข, 2548)
ฉลากนั้ น นอกจากจะมี ค วามสำ � คั ญ ในด้ า นการให้
ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ผู้ บ ริ โ ภคแล้ ว ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ของ
หน่วยงานรัฐในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหาร ทำ�ให้
รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิต ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถติดตามเพื่ อ
เรียกร้องให้รับผิดได้อีกด้วย การควบคุมฉลากอาหารให้มี
ข้อความทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงจึงเป็นวิธกี ารคุม้ ครอง
ผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ได้กำ�หนดลักษณะฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ทกี่ ฎหมายกำ�หนดให้มกี ารควบคุมฉลากไว้ดงั ต่อไป
นี้
1. ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง และไม่มีข้อความที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับสินค้า
2. ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของ
ผู้นำ�เข้าเพื่อขายแล้วแต่กรณี
2.2 สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนำ�เข้า
แล้วแต่กรณี
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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2.3 ระบุขอ้ ความทีแ่ สดงให้เข้าใจได้วา่ สินค้านัน้ คือ
อะไร ในกรณีที่เป็นสินค้านำ�เข้า ให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิต
2.4 ต้ อ งระบุ ข้ อ ความอั น จำ � เป็ น ได้ แ ก่ ราคา
ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะนำ� คำ�เตือน วัน เดือน ปีที่หมดอายุ ใน
กรณีที่เป็นสินค้าหมดอายุได้ หรือกรณีอื่นเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากกำ�หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตัวอย่างของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับสินค้า  
กรณีผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ รังนกหลายยีห่ อ้ ติดตราฉลาก
สินค้าโดยใช้ขอ้ ความว่า “รังนกแท้ 100% จากธรรมชาติ” แต่
จากการตรวจสอบของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(“อย.คุมเข้ม...”, 2554) พบว่า  รังนกสำ�เร็จรูปที่จำ�หน่ายอยู่
ในท้องตลาดมีส่วนผสมของรังนกแห้งประมาณร้อยละ 1
้ำ รังนกแห้งจะดูดน�้ำ และขยายตัว
เท่านัน้ ซึง่ เมือ่ นำ�ไปต้มกับน� 
มากกว่า 10 เท่า จึงทำ�ให้ดูมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้น การใช้
ข้อความว่า “รังนกแท้ 100%” จึงอาจทำ�ให้ผู้บริโภคสับสน
หรือเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญว่า ปริมาณเนื้อรังนก
มีปริมาณที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากปริมาณรังนกแห้งได้
แสดงไว้ทสี่ ว่ นประกอบโดยแสดงเป็นร้อยละของน�้ำ หนัก ไม่ใช่
ร้อยละของปริมาณ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง
ให้ผผู้ ลิตรังนกทุกยีห่ อ้ ระงับการโฆษณาโดยจะต้องตัดข้อความ
ว่า “100%” ออกเสียก่อนและอนุญาตให้โฆษณาใช้คำ�ว่า
“รังนกแท้” ได้อย่างเดียวเท่านั้น  
ปัญหาการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
ถึงแม้ว่าลักษณะการควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะค่อนข้างเข้มงวด แต่ในปัจจุบันยัง
คงพบปัญหาการโฆษณาอาหารผิดกฎหมายเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ย   
ทั้งยังมีแนวโน้มการกระทำ�ความผิดในรูปแบบต่างๆ เพิ่ม
มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การกระทำ�ความผิดเหล่านัน้ สืบเนือ่ ง
มาจากสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ
1. บทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การโฆษณาของ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยอาหาร พ.ศ. 2522 โดยทัว่ ไปครอบคลุม
เฉพาะการโฆษณาอาหารที่ชัดแจ้งตรงไปตรงมา เช่น การ
โฆษณาผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์
เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี ม าตรการควบคุ ม การโฆษณาเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ผู้ทำ�โฆษณาต้องร้องขอ
ให้กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา สำ�นักงานอาหารและ
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ยาพิจารณาตรวจอนุญาตก่อนทำ�การโฆษณา แต่ในปัจจุบัน
รูปแบบการโฆษณาอาหารหลายอย่างเป็นไปในลักษณะของ
การโฆษณาแฝงในลักษณะทีก่ ารโฆษณานัน้ ไม่ได้ซอื้ เวลาหรือ
พื้นที่ในการโฆษณา แต่ใช้การซ่อนโฆษณาในฉากหรือการ
ทำ�ให้ภาพสินค้าปรากฏในลักษณะของสินค้าประกอบฉากของ
ภาพยนตร์ ละคร หรือรายการโทรทัศน์แทน  หรือการโฆษณา
แฝงอาจมีลักษณะเป็นการนำ�เสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับ
สุขภาพในสื่อต่างๆ และมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า
ของผลิตภัณฑ์อาหารแสดงไว้ในเนื้อหาของบทความ เป็นต้น   
ซึ่งกฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบการโฆษณาในลักษณะ
เช่นนี้ ทำ�ให้ผทู้ �ำ การโฆษณาสามารถหลีกเลีย่ งการร้องขอตรวจ
อนุญาตก่อนทำ�การโฆษณา และทำ�การโฆษณาแฝงให้ปรากฏ
ต่อสายตาผู้บริโภคได้ทันทีโดยไม่ผ่านการตรวจอนุญาต
2. กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารในสื่อโฆษณา
ประเภทเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นหรือวิทยุชุมชนซึ่งมีมากกว่า 8,000
สถานีทั่วประเทศ หากผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตโฆษณา
หรือทำ�การโฆษณาไม่ตรงกับที่ขออนุญาต สำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาอาจไม่สามารถตรวจสอบติดตามได้
อย่างทั่วถึง จึงมักเกิดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดย
โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทำ�ให้ผู้บริโภคหลงเชื่ออยู่บ่อยครั้ง  
เช่น กรณีส�ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกองบังคับการปราบปรามการ
กระทำ�ความผิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ได้ท�ำ การจับกุม
สถานีวทิ ยุชมุ ชนเถือ่ น “บ้านเฮาเรดิโอ” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุ 95.750 MHZ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
และได้ทำ�การโฆษณาออกอากาศโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์
อาหารเกินจริง กล่าวคือ ออกอากาศข้อความโฆษณาว่า
“กาแฟเมาเทนเบิร์ด สำ�หรับคุณผู้ชาย จะล้มกี่ครั้งก็ยังสู้ไหว
ถ้าใจคุณพร้อม”  และ “น�้ำ เห็ดสกัดเพือ่ สุขภาพ เหมือนสวรรค์
มาโปรด ทำ�งานได้มากขึ้น หน้าตาใส เปล่งปลั่ง ผ่าน อย.”
(“จับวิทยุชุมชนเถื่อน...”, 2556)
3. การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร
มักเป็นการกระทำ�ความผิดซ้ำ�  เนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อมี
การกระทำ�ความผิดเกิดขึน้ เจ้าหน้าทีม่ กั จะใช้การเปรียบเทียบ
ปรับ ซึง่ มูลค่าการปรับตามกฎหมายนับว่าเป็นจำ�นวนเงินเพียง
เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับผลกำ�ไรทีผ่ ปู้ ระกอบการเจ้าของสินค้าได้
รับจากการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
มาตรา 70, มาตรา 71 และมาตรา 72 ซึ่งการที่กฎหมายมี
บทลงโทษที่ น้ อ ยเกิ น ไปจนไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กิ จ การของ

ผู้ประกอบการเช่นนี้ ทำ�ให้ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวที่จะ
กระทำ � ผิ ด ซ้ำ �  โดยอาจทำ � การเปลี่ ย นรู ป แบบหรื อ วิ ธี ก าร
กระทำ�ความผิดไปเรื่อยๆ  นอกจากนี้ สื่อโฆษณาบางประเภท
ยังควบคุมได้ยาก เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด ฟรีเว็บต่างๆ ที่
สามารถเปิ ด ใหม่ ไ ด้ ทุ ก วั น ในเวลาเพี ย งไม่ กี่ น าที ในขณะ
กระบวนการจับกุมและบังคับใช้กฎหมายใช้เวลาเนิน่ นานกว่า
นั้น
4. พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก�ำ หนด
ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสงค์ จ ะโฆษณาคุ ณ ประโยชน์ ข อง
ผลิตภัณฑ์อาหารของตนจะต้องขออนุญาตจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก่อนทุกครั้ง แต่สำ�หรับการ
โฆษณาบนฉลากอาหารนั้นกลับไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องส่ง
ให้คณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบก่อน จึงเกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิผบู้ ริโภคจากการแสดงฉลากอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง
เช่น การไม่แสดงวันทีผ่ ลิตหรือวันหมดอายุ  ไม่แสดงชือ่ ผูผ้ ลิต
หรือจำ�หน่าย เป็นต้น    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
นั้นเป็นเรื่องของผู้คนจำ �นวนมากในสังคม การโฆษณาใน
ปัจจุบันมีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งข้อมูลข่าวสารและยังมี
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
อีกด้วย กฎหมายจึงได้ก�ำ หนดมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครองให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม และปลอดภัย อาทิเช่น การกำ�หนดสิทธิของ
ผู้บริโภคตามกฎหมาย การกำ�หนดมาตรการในการตรวจ
พิจารณาอนุญาตข้อความหรือส่วนประกอบของโฆษณาก่อน
ทำ�การโฆษณา การกำ�หนดลักษณะของข้อความโฆษณาที่ไม่
เป็นธรรมเพื่อกำ �กับดูแลหลังจากมีการโฆษณาสินค้าและ
บริการผ่านสือ่ โฆษณา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยังคงพบ
ปัญหาการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารในสื่อ
โฆษณาประเภทต่างๆ เป็นจำ�นวนไม่น้อย ซึ่งเป็นผลมาจาก
พัฒนาการและการขยายตัวของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่ง
กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึงและทำ�ให้ยากต่อการควบคุมดูแล   
หรือการที่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีขอบเขตที่จำ�กัด
และมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรง อีกทั้งการให้ความคุ้มครองดูแล
ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงต้องใช้บุคลากรและงบประมาณมหาศาล
ผู้ เขี ย นจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การจะแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วให้
บรรลุผลต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค กล่าวคือ

ภาครัฐ     
1. หน่วยงานของรัฐที่ท�ำ หน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการ
กำ�กับดูแลและตรวจสอบติดตามทุกขัน้ ตอนการโฆษณาอาหาร
ตั้ ง แต่ ก ารขออนุ ญ าตโฆษณาไปจนกระทั่ ง หลั ง จากมี ก าร
เผยแพร่โฆษณาไปยังผูบ้ ริโภคตามสือ่ โฆษณาทุกประเภท มีอยู่
หลากหลายหน่วยงาน เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(บก.ปคบ.) เป็นต้น ซึง่ แต่ละหน่วยงานเหล่านีต้ า่ งก็มกี ฎหมาย
ของตนเองและยังขาดการบูรณาการกฎหมายเพื่อประสาน
เชือ่ มโยงกับหน่วยงานอืน่ จึงควรมีการปฏิรปู หน่วยงานของรัฐ
ให้สามารถบูรณาการความร่วมมือและกฎหมายที่มีอยู่เข้า
ด้วยกัน เพือ่ ให้ภารกิจทีต่ อ้ งทำ�มีความต่อเนือ่ งและเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด
2. ขยายการกำ�กับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้ครอบคลุมการโฆษณาในทุกรูปแบบและในทุกๆ สือ่ โฆษณา
เช่น การโฆษณาแฝงในเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น การโฆษณาเปรียบเทียบ เป็นต้น
3. จัดทำ�ฐานข้อมูลโฆษณาที่ได้ขออนุญาต ตัวอย่าง
โฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย ตลอดจนข้อมูลผูป้ ระกอบการทีก่ ระทำ�
ผิด เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เฝ้าระวังร่วมกัน
4. ควรมีการกำ�หนดแนวทางจัดการปัญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารฝ่าฝืนกฎหมายอย่างซ�้ำ ซาก โดยควรเน้นการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมาตรการ
ลงโทษผู้กระทำ�ความผิดอย่างจริงจัง กล่าวคือ นอกจากจะใช้
มาตรการลงโทษปรับหรือจำ�คุกตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
อาหาร พ.ศ. 2522 แล้ว อาจจะกำ�หนดมาตรการเชือ่ มโยงการ
ลงโทษอย่างอื่นด้วย เช่น พักใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ของผู้ประกอบการหรือมีการเพิกถอนทะเบียนตำ�รับและเลข
สาระบบของผูป้ ระกอบการทีก่ ระทำ�ผิดกฎหมาย และสำ�หรับ
สถานีโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียงใดทีป่ ล่อยปละละเลยให้
มีการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย ก็อาจมีการกำ�หนดให้มผี ลกระทบ
ต่อการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ด้วย
5. พิจารณาปรับปรุงกฎหมายควบคุมรูปแบบฉลาก
อาหารให้เป็นมิตรต่อผู้บริโภคมากกว่าเดิม โดยทำ�ให้เห็น
ชัดเจน น่าอ่าน และเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมทั้งมีกลไกในการ
ตรวจสอบฉลากอาหารก่อนที่จะมีการอนุญาตให้จำ�หน่าย
ในท้องตลาด     
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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6. รั ฐ ควรกำ � กั บ ดู แ ลให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี
ประสิทธิภาพและสม่ำ�เสมอ โดยดูแลให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติ
ภารกิ จ ในการใช้ บั ง คั บ กฎหมายมี จำ � นวนมากเพี ย งพอ  
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านควรมีจิตสำ�นึกใน
ความเป็นธรรม  ปฏิบตั ภิ ารกิจด้วยความเข้มแข็ง ไม่มอี คติใดๆ  
ก็จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคบรรลุผลได้ตามเจตนารมณ์อย่างแท้จริง
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในการรับผิดชอบโดย
ยึดเอาความสุจริตเป็นที่ตั้ง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
เฝ้ า ระวั ง ร่ ว มกั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลร้ า ยต่ อ สั ง คมและความ
เสียหายแก่ผู้ประกอบการด้วยกันเอง และควรมีระบบการ
ควบคุมกันเองโดยองค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคมโฆษณาธุรกิจ
แห่งประเทศไทยหรืออื่นๆ ควรเข้ามามีบทบาทในการกำ�กับ
ดูแลกันเองเพือ่ ร่วมกันพิจารณากลัน่ กรองความเหมาะสมของ
การโฆษณา ก่อนที่จะมีการส่งชิ้นงานโฆษณาสู่การพิจารณา
ของภาครัฐหรือก่อนทีจ่ ะนำ�โฆษณาออกเผยแพร่สสู่ าธารณชน   

ผู้บริโภค  
ผู้ บ ริ โ ภคควรตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ฝ่าฝืนกฎหมาย พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน
การโฆษณาโดยสามารถแยกแยะโฆษณาทีถ่ กู และผิดกฎหมาย
ได้ รวมทัง้ ควรรักษาสิทธิของตนโดยใช้ความระมัดระวังในการ
บริโภคอาหาร เช่น มีการตรวจสอบฉลาก ปริมาณและราคา  
หาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคุณภาพหรือแหล่งกำ�เนิดของอาหาร
และไม่ควรเชือ่ ถือข้อความโฆษณาโดยไม่พจิ ารณาให้รอบคอบ   
นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรเก็บเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ทำ�ไว้กับ
ผู้ ป ระกอบการ เอกสารโฆษณาและใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ
ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ปั ญ หาไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ สิ ท ธิ ข องตน
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ตลอดจนดำ�เนินการแจ้ง
เบาะแสร้องเรียนตามสิทธิของตนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมือ่ ถูกละเมิดสิทธิ การทีผ่ บู้ ริโภครักษาสิทธิของตนเองในการ
ร้องเรียนเช่นนี้ย่อมมีผลต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
ชื่อเสียงของผู้ประกอบการ เป็นช่องทางกระตุ้นเตื อ นให้
ผู้ประกอบการตระหนักและระมัดระวังการนำ �เสนอข้อมูล
สินค้าและบริการของตนให้ถกู ต้องเป็นจริง และช่วยลดปัญหา
การโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมายน้อยลงได้ในที่สุด
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