


 อาศัยเฉพาะอํานาจหนาที่ในการกํากับของ กสทช. แตเพียง
ฝายเดยีวคงไมสามารถแกปญหาการเอาเปรียบผูบริโภคจากการโฆษณา

อาหาร ยา และผลิตภัณฑสุขภาพที่โออวดเกินจริง และเปนเท็จในสื่อ
วิทยแุละโทรทัศนใหหมดไปได ดงันัน้ กสทช. จงึผนกึกําลงักับสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 

และลาสุดมีการทําขอตกลงเพ่ิมกับกระทรวงไอซีที สมาคมการคา

ผูประกอบการเคเบิลทีวี สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย สมาคม
โฆษณาแหงประเทศไทย สมาคมโทรทัศนดาวเทียม บริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผานมา หวังวาการผนึกกําลัง
ของหนวยงานตางๆ จะทาํใหมกีารบังคบัใชกฎหมายทีอ่ยูในอาํนาจหนาที่

ของแตละหนวยงานคลองตวัและประสานงานกันอยางรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

 เมือ่เร็วๆ นี ้กสทช., อย. และตํารวจ บก.ปคบ. รวมมอืกันบกุทลาย
วิทยุชุมชนเถ่ือน ยานจรัญสนิทวงศ ไมไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
และพบขอความโฆษณาออกอากาศผดิกฎหมาย โออวดสรรพคุณเกินจรงิ
โดนดําเนินคดีไปหลายกระทงเลยคะ  

 อยางไรก็ตาม ดฉินัขอเชญิชวนทกุทานรวมกันเปน ‘นกัรอง (เรียน)’
 เปนหูเปนตา หากไดยินหรือเห็นโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ

สุขภาพท่ีโออวดสรรพคุณวาสามารถรักษาโรคสารพัดได เพ่ิมพลัง
สมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชาย ในสื่อวิทยุ โทรทัศน ใหชวยกัน
รองเรียนไปยังส่ือนั้นๆ ทันที เพ่ือใหผู ประกอบการรูวามีผู บริโภค
คอยจับตาอยู หรือรองเรียนมายัง กสทช. หมายเลข 1200, อย. 1556, 
สคบ. 1166 หรือ บก.ปคบ. 1135 

 หากผูบริโภคไมหลงเช่ือ และชวยกันรองเรียน  หนวยงานท่ีควบคุม

กํากับจบัมอืกันบกุจับทาํงานประสานกันอยางรวดเร็ว ดฉินัเช่ือวาจะชวย
ปองกันไมใหผูบริโภคทีไ่มเทาทนัสือ่หลอกลวงเหลานีต้องเสียรู เสียทรัพย
เสียสุขภาพ และอาจถึงเสียชีวิตไดคะ  
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ทรรศนะของเรา

คยุกบั กสทช. สภุญิญา กลางณรงค
หลงเช่ือโฆษณาเกนิจรงิในสือ่ ทาํใหเสยีรู เสยีทรพัย เสยีสขุภาพ และอาจเสียชวีติได  

‘รูจักสื่อ รูจักสิทธิ’ เลมนี้มีเนื้อหาที่ผูบริโภคควรรู
เกี่ยวของกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลักษณะเปนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ซึ่งทุกวันนี้มีมากราวกับดอกเห็ดในหนาฝน  
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ปกิณกะขาวสาร

 มีเดียมอนิเตอร และ กพย. เขายื่นเอกสาร
สรุปผลการศึกษาการโฆษณาเกินจริง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผานมา ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจนไตรรัตน ผูอํานวยการ

โครงการมีเดยีมอนเิตอร และ ผศ.ดร.ภญ.นยิดา เกียรตยิิง่องัศุล ีผูจดัการแผนงาน
พัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) พรอมคณะไดนําเอกสารสรุปผลการศึกษา 

เร่ืองการศึกษาวิเคราะห สปอตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพและความงามทางวิทยุ
กระจายเสียงที่ปรากฏในเว็บไซต เขาเสนอตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซ่ึงในเอกสารดังกลาว 

ระบุถึงผลการสํารวจสปอตโฆษณาผลิตภัณฑประเภทยาพบวามีเน้ือหาที่มีการ
โออวดสรรพคุณวาสามารถบําบดั บรรเทา รักษาหรือปองกนัโรคหรือความเจบ็ปวย

ไดอยางศักด์ิสิทธิ์ รวมถึงผลิตภัณฑอาหารพบวามักมีการใชภาษาหรือถอยคํา
ที่แสดงสรรพคุณอวดอางเร่ืองสุขภาพและความงามที่เขาขายหลอกลวงผูบริโภค 
จึงมีขอเสนอแนะให กสทช. มีมาตรการการกํากับดูแลอยางเขมงวดจริงจัง 

เพื่อการปกปองคุมครองดูแลสุขภาพประชาชน ซ่ึงกําลังไดรับผลกระทบจาก
การโฆษณาขายผานสือ่ โดยม ีน.ส.สุภญิญา กลางณรงค และ ภญ.ศรีนวล กรกชกร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนผูรับมอบ

 อย. รวมมือกับ กสทช. บุกทลาย
สถานีวิทยุชุมชนเถื่อน ‘บานเฮาเรดิโอ’ 
ยานจรัญฯ
อย., กสทช. และตํารวจ บก.ปคบ เดินหนาลุยบุกทลายสถานีวิทยุ
ที่ช่ือ ‘บานเฮาเรดิโอ’ ออกอากาศดวยคล่ืนความถ่ี 95.75 MHz
ยานจรัญสนทิวงศ เมือ่วันที ่14 มถุินายน ทีผ่านมา หลงัจากไดรับการ
รองเรียน อยางในกรณีที่สถานีวิทยุแหงน้ีไดมีการเผยแพรขอความ
โฆษณาออกอากาศโออวดสรรพคุณของผลิตภัณฑสุขภาพที่เกินจริง
เขาขายหลอกลวงผูบริโภค จึงไดดําเนินการตรวจคนสถานีวิทยุ
แหงนี้จนพบวา ‘บานเฮาเรดิโอ’ ไมมีใบประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง เจาหนาที่จึงทําการจับกุมและแจงขอหาเบ้ืองตน
ในความผดิทีป่ระกอบดวย 1. ตัง้สถานีวิทยชุุมชนและใชคลืน่ความถ่ี
โดยไมไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย 2. ไมมีใบประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง และ 3. พบขอความออกอากาศ ลักษณะโฆษณาอวด
สรรพคุณผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย

 กสทช. นํากําลังเจาหนาที่ตํารวจจันทบุรี
ตรวจคนสถานีวิทยุคลื่น 92.25 MHz 
และคลื่น 98.75 MHz
นายเจษฎา สุขนิยม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขต 5 
จ.จันทบุรี พรอมดวย พ.ต.ท.ชัยวัฒน แปนสุวรรณ พนักงานสอบสวน
ผูชํานาญการพิเศษ สภ.เมืองระยอง ไดนํากําลังเจาหนาที่บุกตรวจคน
สถานีวิทยชุุมชนคลืน่ 92.25 MHz และคล่ืน 98.75 MHz ณ ตกึแถวเลขท่ี 
55/184-185 ม.4 ต.เชิงเนิน หลังจากไดรับการรองเรียนวาสถานี
ดังกลาวมีการโฆษณาขายน้ําสมุนไพรสลับกับเปดเพลงตลอดทั้งวัน 
และจากการตรวจคนพบวาสถานีดังกลาวไมมีใบประกอบอนุญาต 
ทางเจาหนาที่จึงแจงขอกลาวหาในกรณีไมมีใบอนุญาตในการกระจาย
เสียง รวมถึงขอหาตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. 2551
มาตรา 66 ทีห่ามผูใดใชคลืน่ความถ่ีในการใหบริการอ่ืนนอกเหนอืจาก
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน โดยไมไดรับอนุญาต



เรื่องจากปก

ปฏบิตักิารทวงสทิธ…ิ
ตองไมมีทุกขลนเหลือ ตองไมเปนเหยื่อโฆษณา

ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง  ชมรมเภสัชชนบท

ผลิตภัณฑสุขภาพที่เผยแพรผานทางวิทยุในชุมชน เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมนั้น แมวาผลิตภัณฑบางชนิดจะไดรับอนุญาต

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวก็ตาม แตจากการสํารวจการโฆษณาท่ีเผยแพร กลับพบวาบางรายการมีการ

ใหขอมูลที่เกินจริง เชน ผลิตภัณฑอาหารแตกลับโฆษณาสรรพคุณวาเปนยา โออวดวาสามารถรักษาหรือปองกันโรคได 

หรือผลิตภัณฑยาก็มักโออวดสรรพคุณที่เกินจริงเชนกัน เชน กลาวอางวาสามารถรักษามะเร็ง หรือโรคเร้ือรัง เบาหวาน ไขมัน 

ความดันโลหิตไดอยางชะงัด 

 นอกจากน้ีโฆษณาบางอยางใชวิธีโนมนาวตางๆ
เสริมเขาไปอีก เชน กลาวอางวามีผูปวยหลายราย

ที่เคยใชผลิตภัณฑเหลานี้แลวอาการดีข้ึน หรือ

หายขาดจากโรคดงักลาว หรือมกีารนําเสนอเสียงของ
บุคคลที่อางตัววาตนเองคือผูที่เคยปวย กลาวรับรอง

สรรพคุณตางๆ ของผลิตภัณฑ หรือแมกระท่ัง
การเหมารายการและเปดโฆษณากรอกหู กรอกตาซ้ําๆ

ทั้งวันทั้งคืน  

 วิธีการเหลานี้ยิ่งทําใหผูปวยหรือบุคคลที่ไดรับ

ส่ือโฆษณาหลงเช่ือ ตกเปนเหย่ือไปซ้ือผลิตภัณฑ

เหลานีม้าใช หรือบางรายถึงกับหยดุการรักษาทางการ

แพทยที่ตนเคยไดรับ และหันมาใชแตผลิตภัณฑ
เหลานี้อยางเดียว มีผูปวยหลายรายท่ีไดรับอันตราย

จากการหลงเช่ือ เปนเหยื่อโฆษณา จนตองกลับ

เขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอีกคร้ัง และมีผูปวย

บางรายถึงกับเสียชีวิต
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เมื่อพบวาไมถูกตองในขอใดขอหนึ่ง ใหปฏิบัติการทวงสิทธิไดทันที 
โดยแจงขอมูล พรอมเอกสารหลักฐาน ไดที่หนวยงานเหลานี้
1. ศูนยเฝาระวัง และรับเร่ืองรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สายดวน 1556) 

2. กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด

3. ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง

4. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สายดวน 1200)  

4 ขัน้ตอน 
ในการทวงสิทธิ และจัดการโฆษณาที่หลอกลวง

ตรวจสอบวาโฆษณาชิ้นนั้นมีเลขที่โฆษณาหรือไม?
ผลติภณัฑสุขภาพ 3 ประเภท ทีก่ฎหมายกาํหนดใหตองขออนญุาตกอนทาํการโฆษณา ไดแก ยา อาหาร และเคร่ืองมอืแพทย
“และเม่ือไดรับอนุญาตแลว จะตองแสดงเลขที่โฆษณาที่ไดรับอนุญาตนั้น ใหปรากฏในส่ือดวย” โดยโฆษณายาตอง
แสดงเลขท่ีโฆษณา ฆท ...../..... โฆษณาอาหารตองแสดงเลขท่ีโฆษณา ฆอ ...../..... โฆษณาเคร่ืองมือแพทยตองแสดง
เลขท่ีโฆษณา ฆพ ...../..... (สวนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง กฎหมายไมไดกําหนดใหตองมาขออนุญาต ดังนั้นโฆษณา
เคร่ืองสําอางจึงไมมีเลขท่ีโฆษณาปรากฏใหเห็น)

ตรวจสอบวาเนื้อหาโฆษณาน้ันโออวดสรรพคุณเกินจริง ไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
หรืออาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมหรือไม? 
เชน โฆษณาเกินความจริง กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ฯลฯ

ตรวจสอบวาเนื้อหาของโฆษณาชิ้นนี้ตรงกับชนิดของผลิตภัณฑนั้นๆ หรือไม? 
หากโฆษณายา อาหาร เคร่ืองสําอาง มีเน้ือหาในโฆษณาไมตรงกับความหมายตามที่กฎหมายกําหนด โฆษณาช้ินนั้นจะถือวา
ไมถูกตอง เชน เปนอาหาร หรือเคร่ืองสาํอาง แตกลับไปแสดงสรรพคุณในแงการรักษา ปองกันโรค อยางนีถื้อวาผดิกฎหมาย

หากตรวจสอบแลว แตยงัสงสัย หรอืไมแนใจ?
สามารถแจงขอมูลหรือสอบถามไดที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทานอยู 
และเพ่ือใหเจาหนาที่สามารถทํางานไดงายข้ึน หากเรามีเอกสารหรือพยานอื่นๆ เพ่ิมเติม เชน เอกสาร วัตถุ หรือบคุคล
อางองิ ขอใหนาํไปมอบใหเจาหนาทีพิ่จารณาดวย เพ่ือเจาหนาทีจ่ะสามารถนําผูกระทําผดิมาลงโทษไดอยางรวดเร็ว รัดกุม
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รูจักสื่อ

โครงการมีเดยีมอนเิตอร :
กลไกสําคัญเพื่อสรางสังคมสื่อฯที่ดีงาม

ในฐานะผูบรโิภคเราจะสามารถปองกนัภัยจากการโฆษณาหลอกลวงเหลาน้ีไดอยางไร?
ปจจุบัน กสทช. มีชองทางการรองเรียนมากมาย ที่สะดวกท่ีสุดคือทางโทรศัพท 1200 จากการทําหนาที่รองประธานอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคสื่อวิทยุ โทรทัศน 

เปนปที่ 2 พบวามีประชาชนท่ีตื่นตัวสนใจรองเรียนเร่ืองการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ ความงาม ที่เกินจริง หลอกลวง ไมเหมาะสมทางสื่อวิทยุ โทรทัศน

เขามาเปนระยะ ซ่ึงก็นาช่ืนชมผูรองเรียน แตกรณีที่รองเรียนจํานวนมาก พบวาเปนการกระทําของผูเผยแพรทางส่ือ หรือผูประกอบการส่ือโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง
ที่ไมไดรับใบอนุญาต กสทช. ตองแจงทางหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหดําเนินการ ทําใหการจับกุม ยึดเคร่ืองสง อันเปนการระงับการเผยแพรโฆษณา 

ไปข้ึนอยูกับเจาหนาที่ตํารวจ ดังนั้นจึงยังมีโฆษณาหลอกลวง เกินจริง ทําใหประชาชน เสียรู เสียทรัพย เสียสุขภาพ ไปจนถึงเสียชีวิตก็มี ยังมีอยูอีกมากมาย ก็ตองขอให

หนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้ง กสทช., อย. และ สตช. รวมมือกันปราบปรามอยางจริงจังโดยเร็วน่ันเอง

โครงการมีเดียมอนิเตอรคืออะไร?
มีเดียมอนิเตอร เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มาตั้งแตป 2548 เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหส่ือ โดยใน
ระยะแรกเนนการศึกษาวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบในส่ือ
โทรทศันอยางเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคมและสถานการณส่ือ
เชน การศึกษาเน้ือหารายการโทรทัศนสําหรับเด็ก การศึกษา
เร่ืองความรุนแรงในละครโทรทัศน การศึกษาเร่ืองอคติ

ทางเพศในละครซิทคอม การศึกษาโฆษณาแฝงในฟรีทีวี 
การศึกษาวาฟรีทีวีมองประชาชนผูรับสื่อเปนผูบริโภคหรือ
พลเมือง การศึกษาเพ่ือหาความเปนสาธารณะในฟรีทีวี 

การศึกษาถอยคาํถกเถียงในเว็บไซตการเมือง เปนตน ตอมา

ไดเพ่ิมสื่อที่หลากหลายมากข้ึน เชน วิทยุธุรกิจในทองถ่ิน 

โทรทัศนดาวเทียม ส่ือสังคมออนไลน ฯลฯ และขยาย
การศึกษาจากเน้ือหาและรูปแบบรายการโทรทัศน โดยมี
การศึกษาโครงสรางและระบบส่ือ การศึกษาผูรับสื่อ ฯลฯ 

โดยเฉพาะเพ่ิมประเด็นการศึกษาเพ่ือสอดคลองกับการ

เปลี่ยนผานของสื่อ Broadcast หรือสื่อกระจายเสียง

แพรภาพจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล การเขาสู
ยุคหลอมรวมสื่อ 

จดุมุงหมายสาํคัญในการทํางานโครงการมีเดียมอนิเตอร?
จุดมุงหมายสําคัญของโครงการ คือเพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอสาธารณะและหนวยงานที่เก่ียวของ 

อยางหวังผลวาการทํางานของโครงการโดยเฉพาะผลการศึกษา จะชวยเสริมหนุนการพัฒนาคุณภาพสื่อ

และศักยภาพของประชาชนผูรับสื่อ สรางสมดุลความสัมพันธที่เหมาะสมของสื่อ สังคมหรือผูรับส่ือ 

เพ่ือกาวพนจากการครอบงํา การช้ีนําที่ไมเหมาะสมของสื่อ และการกลาวโทษกัน โดยใชผลการศึกษาท่ี
เช่ือถือไดเปนเคร่ืองมือสําคัญ ทั้งนี้โครงการไมไดทํางานในการรับเร่ืองรองเรียน แตนําเสนอผลการ

ศึกษาทางส่ือมวลชน เว็บไซตโครงการ www.mediamonitor.in.th ซ่ึงนอกจากรายงานผลการศึกษาแลว 

ยงัรวบรวมขาว บทความ เก่ียวกับสือ่จากสือ่ตางๆ ไวดวย และโครงการยังใหบริการไฟลขอมลูผลการศึกษา
สําหรับครู อาจารย นักพัฒนา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจดวย

ผลการวิจยัลาสุดของโครงการท่ีถือเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาส่ือฯคือเร่ืองใด?
เม่ือเดือนมิถุนายนที่ผานมา มีการแถลงผลการศึกษาเร่ือง ‘การศึกษาวิเคราะหสปอตโฆษณาผลิตภัณฑ
สุขภาพและความงามทางวิทยุกระจายเสียงที่ปรากฏในเว็บไซต’ ที่มีเดียมอนิเตอรทํางานรวมกับแผนงาน
พัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนการศึกษาโฆษณา

ทางสถานีวิทยธุรุกิจในทองถ่ิน ทีไ่ดไฟลมาจากเว็บไซต ผลการศึกษาท่ีนาตกใจ คอืเกือบทัง้หมดเปนโฆษณา

ที่ไมไดรับการอนุญาตใหโฆษณาจาก อย. โดยเฉพาะการโฆษณายาจากหนวยการศึกษา คือ 26 ช้ินสปอต

ของ 18 ผลิตภัณฑ ความผิดที่พบมากที่สุด คือการโออวดสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือ
ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักด์ิสิทธิ์หรือหายขาด รองลงมา คือการแสดงสรรพคุณยาอันเปน

เท็จหรือเกินจริง ดานการโฆษณาอาหาร จาก 41 ช้ินสปอตของ 30 ผลิตภัณฑที่ศึกษา พบวาเกือบทั้งหมด 
(29 ผลติภณัฑ) มกีารนําเสนอขอความโฆษณาคณุประโยชน คณุภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอนัเปนเทจ็ 

เปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเช่ือโดยไมสมควร โดยเฉพาะการโฆษณาในลักษณะสรรพคุณทางยา

ในคอลัมนรูจักสื่อเลมน้ี เราจะพาผูอานไปรูจักโครงการมีเดียมอนิเตอร หนวยงานท่ีทําหนาที่อยางแข็งขันในการวิเคราะหสื่อฯ 
ทุกรูปแบบ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนสวนหน่ึงในการสรางนโยบายของ กสทช. เพื่อการกํากับดูแลสื่อทุกรูปแบบ

ใหมีมาตรฐาน และปลอดภัยกับผูชมทุกระดับอายุ โดยผูที่จะมาบอกเลาถึงโครงการน้ีอยางเจาะลึกก็คือ 
ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน ในฐานะผูอํานวยการโครงการมีเดียมอนิเตอรนั่นเอง
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ขอรองเรียน
ผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน ไดรองเรียนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงหนึ่ง (ไมทราบช่ือ) คลื่นความถ่ี FM 95.75 เมกะเฮิรตซ ซ่ึงออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 

สามารถรับฟงไดที่บริเวณพ้ืนที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วาไดเผยแพรโฆษณาผลิตภัณฑยา อวดอางสรรพคุณเกินจริง เชน ผลิตภัณฑกาแฟตรา Mountain 

Bird สรรพคุณชวยเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ผลติภณัฑอาหารเสริมตราซันคลารา สรรพคุณทาํใหชองคลอดกระชับและรวมหลบันอนไดนานข้ึน ซ่ึงเขาขายหลอกลวง 

จึงขอให สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและยุติการเผยแพรการโฆษณาดวย

เรือ่งรองเรยีนขอใหตรวจสอบสถานีวทิยกุระจายเสยีง
คลื่นความถี่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ โฆษณาผลิตภัณฑยา อวดอางสรรพคุณเกินจริง

บทสรุป
เร่ืองรองเรียนดงักลาวไดนาํไปสูการดําเนินการรวมกันของสํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุมครอง

ผู บริโภค (บก.ปคบ.) ไดประสานความรวมมือตรวจคนสถานีวิทยุกระจายเสียง 

‘บานเฮาเรดิโอ’ ดังกลาว และแจงขอหาเบ้ืองตนในความผิด เร่ืองการใชขอความ

ออกอากาศโฆษณาผลติภณัฑสุขภาพอวดสรรพคุณผดิกฎหมาย ทัง้นี ้สํานกังาน กสทช. 

ไดแจงขอกลาวหาเพ่ิมเตมิภายหลงัเมือ่พบวาไมไดรับใบอนญุาต คอืตัง้สถานีวิทยกุระจาย
เสียงและใชคลืน่ความถ่ีโดยไมไดรับใบอนุญาต ไมไดรับใบอนญุาตประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง เร่ืองรองเรียนดังกลาวเร่ิมตนจากประชาชนในฐานะผูบริโภคที่ตระหนัก
ในบทบาทตามสทิธทิีรั่ฐธรรมนญูกําหนด เรียกรองสทิธผิานชองทางการรับเร่ืองรองเรียน
ของ สํานักงาน กสทช. จนนํามาซ่ึงการจับกุมผูละเมิดกฎหมายนั่นเอง

การดําเนินการ
ในกรณีดังกลาว ตรวจสอบพบปญหา 2 ประการ คือการอนุญาตใหสถานี

ประกอบกิจการ และเร่ืองการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑ

อาหารเสริมใหเขาใจวาเปนยา

1  พบสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงหนึง่ประกาศช่ือสถานีวา ‘บานเฮาเรดิโอ’

ไมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ โดยออกอากาศดวยคล่ืนความถ่ี 

FM 95.75 เมกะเฮิรตซ ตัง้อยูบานเลขท่ี 282/310 ซอยจรัญสนทิวงศ 83/1 
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

2  พบวาการโฆษณาจัดทําในรูปแบบรายการ เชิญผูที่เคยรับประทาน
ผลิตภัณฑอาหารเสริมและหายปวยแลวมาใหขอมูล และเชิญชวนผูฟงที่
มีอาการปวยรวมรับประทานอาหารเสริม จึงไดตรวจสอบไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

รายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ อย. พิจารณาแลววา ‘ผิด’ ก็ถือวาเปนการเอาเปรียบผูบริโภค ตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2555 ดวย 

รู�หรือไม�

สํานกังาน กสทช.
ตรวจสอบใบอนญุาต

ประชาชนรองเรยีน

สํานกังาน กสทช.
ตรวจสอบใบอนญุาต

อย. พิจารณา
การอนุญาตโฆษณา

อย. พิจารณา
การอนุญาตโฆษณา

อย. รวมกับ สํานักงาน กสทช. 

และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) 

ดําเนินการตรวจคนจับกุม 3 ขอหา

- อย. ดําเนินการตามกฎหมายกับ

ผูโฆษณา เจาของผลิตภัณฑ

- กสทช. ส่ังระงับการโฆษณา

ไมมใีบอนญุาต ผดิ ผดิมใีบอนญุาต
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