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วิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) การตอบแบบทดสอบ (Questionnaire) และ
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Expert Forum)  จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิระบบ
ดิจิทัล ผลการวิจัยมีดังนี้

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ทิศทางการก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณา
ทางสื่อโทรทัศน์ พบว่า ความเข้มงวดในการควบคุมโฆษณาโดยภาครัฐมี
แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะโฆษณาเครื่องส�าอาง นอกจากนี้แนวโน้มการ
ก�ากับดแูลโฆษณาทางโทรทศัน์ระบบต่างๆ จะเป็นมาตรฐานเดยีวกัน รวม
ทัง้ความต้องการให้มกีฎหมายทีส่อดคล้องกับบรบิทท่ีเปลีย่นแปลง และมี
ความต้องการเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการด�าเนินแผนงาน 

จากการตอบแบบทดสอบ ภาพรวมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลกัเกณฑ์การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พบว่า ผูเ้ข้า
รับการอบรมมีความรู้ในแง่หลักหลักเกณฑ์การตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์มากขึน้อย่างมนียัส�าคญั ทัง้นีก่้อนและหลงัการอบรม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 

จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ใน
การน�าแนวทางการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลภาคพ้ืนดินไปปฏิบัติ และแนวทางในการแก้ไข พบปัญหาเรื่อง
ระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการตรวจพิจารณาท่ีไม่
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับการโฆษณา
ในปัจจุบัน และปัญหาเรื่องการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบ
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ค�าส�าคัญ: การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ /  ทีวีดิจทิลั /  
การก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา

Abstract
The main objectives of this research are as following;
1. To study the direction and participation of television 

broadcast entrepreneur in case of the advertising regulation for 
the digital terrestrial television system.

2.To survey the understanding of the television broadcast 
entrepreneur in term of advertising regulation for food, drug, and 
healthcare product which are broadcasted via the digital terrestrial 
television system.

3. To study problem and obstacle for applying the direction 
of advertising regulation which are broadcasted via the digital ter-
restrial television system in practice.

The research methodology, in this research, using the mix 
method research which consists of in-depth interview, focus group, 
and questionnaire from the authorized officers who are responded 
for the advertising regulation which are broadcasted via the digital 
terrestrial television system.

This research outcomes are as following;
1. From in-depth interview, the direction of the advertising 

regulation via television, found that advertising movie which were 
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controlled by government sector trend to be decreased especially 
in cosmetic advertising. Moreover, the advertising regulation via 
any television system trend to be the same standard including 
the needs of regulations which should bring into harmony with the 
changed situation and the needs of technology which should match 
with the operation planning.

2. From the questionnaire, the understanding of the television 
advertising approval principal, found that the trainees have signif-
icant knowledge increased in the television advertising approval 
principal. In this case, the significant difference of before and after 
training has 0.05.

3. From the expert forum, the problem and obstacle for 
applying the direction of advertising regulation which were broad-
casted via the digital terrestrial television system in practiced, found 
that the level of knowledge, understanding, and ability for approval 
of the authorized officers were unequal. And the problems of the 
approval principal were not brought into harmony in the current 
situation. Moreover, the problem of the increasing complain channel 
to authorized officers was exist.

Keywords: Censorship on Television Commercials  /  The  Digital 
Terrestrial Television / The Digital Terrestrial Television System /  
Advertising Self-regulation
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บทน�า
การก�ากับดูแลการโฆษณาในสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ในประเทศไทยมีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  จาก
ยุคท่ีมีการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานภาครัฐ จนถึงยุคที่
เริ่มมีการผ่อนปรน ให้เสรีภาพในการสื่อสารโฆษณาด้วยการปรับ
เปลี่ยนเข้าสู ่การก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณา 

ส�าหรับในทิศทางของการก�ากับดูแลตนเองของการโฆษณา
ในสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันน้ัน การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ นับได้ว ่าเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญอย่างย่ิงประการหน่ึง
ที่ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในฐานะสื่อโฆษณา รวมทั้งสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของบริษัทตัวแทนโฆษณา (Ad-
vertising Agency)  จะได้เข้ามาร่วมกันตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณา เพ่ือคัดกรองโฆษณาที่เหมาะสมให้ได้รับอนุญาตให้ท�าการ
ออกอากาศได้ โดยมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์จาก ข้อก�าหนดของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 
2522 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 รวมท้ัง กฎหมายเฉพะสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ พระราช
บัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2522)  เป็นต้น ร่วมกับการใช้จรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาในระยะ
แรก (ตั้งแต่ พศ. 2537) นั้น จะเป็นการด�าเนินการโดย ผู ้แทน
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สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี* ช่อง 3 5 7 และ 9 (ระบบแอนะล็อก) ร่วม
กับตัวแทนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ในนามของ 
“คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร ์โฆษณาทางโทรทัศน์” 
(บุหงา ชัยสุวรรณ, 2558)

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระบบโทรทัศน์ของไทยพัฒนาไปสู่ระบบ
ดิจิทัล ตามมติการประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน หรือ ASEAN 
Ministers Responsible for Information (AMRI) ที่ก�าหนดให้ทุก
ประเทศต้องแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และยุติการออกอากาศ
ระบบแอนะล๊อกในช่วงปี พ.ศ. 2558-2563 โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาค
พ้ืนดินน้ัน คุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงมีความคมชัดมากกว่า
ระบบเดิม ส่งผลให้มีสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพ่ิมอีก 24 ช่อง ซึ่งเป็น
ทางเลือกใหม่แก่ประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสื่อมวลชน และมีการจัด
ตั้ง ชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินระดับชาติข้ึน 
จากการสัมภาษณ์ สุภาพ คลี่ขจาย (2558) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินส่วนหน่ึงก็เป็นผู้ประกอบการจากสื่อ
โทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (ฟรีทีวี) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลดีต่อ
การโฆษณาและแนวทางการโฆษณา เพราะเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารไปสู่มวลชนได้จ�านวนมากข้ึน 

เมื่อมีจ�านวนช่องรายการของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดจิทัิลเพ่ิมอกี 24 ช่อง จงึได้มกีารประสานความร่วมมอืกับ “คณะกรรมการ

*เมื่อสถานีโทรทัศไอทีวี ได้เริ่มออกอากาศรายการต่างๆอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 
2539 ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ จนกระทั่งยุติการออก
อากาศในวันที่ 7 มีนาคม 2550 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ จึง
ประกอบด้วย นายสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 5 7 และ 9 เช่นเดิม
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ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์” และก�าหนดให้โฆษณา
ที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัลน้ัน ต้องผ่านกระบวนการตรวจ
พิจารณาจาก “คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์” เช่นเดียวกับระบบโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานการตรวจพิจารณาให้เหมือนกัน และเพ่ือให้งานโฆษณาถูก
ต้องตามกฎหมายและมีความเหมาะสมส�าหรับช่องทางหลัก หากทว่าใน
ระยะแรกนี ้แม้ว่าภาพยนตร์โฆษณาทีจ่ะออกอากาศในรายการของสถานี
โทรทศัน์ระบบดจิทัิล จะส่งภาพยนตร์มาเพือ่รบัการตรวจพิจารณานี ้ก็พบ
ว่าผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ได้เช่นเดียว
กบัผูป้ระกอบการสถานโีทรทศัน์ระบบแอนะลอ็กแบบเดมิเนือ่งจากยงัอยู่
ระหว่างการเตรียมสถานท่ี บุคลากร และความไม่มั่นใจในความรู้ความ
สามารถของตวัแทนผูป้ระกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบดจิทัิลทีจ่ะมาเป็น
กรรมการตรวจพิจารณา

กระน้ันก็ตามการมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อมในการ
ก�ากับดูแลตนเองในการโฆษณาของผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลภาคพ้ืนดินในช่วงเริ่มต้นน้ีถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญและควรด�าเนินการ
ให้ถูกต้อง เพราะถือว่าเป็นการวางรากฐานโครงสร้างการโฆษณาส�าหรับ
สื่อในอนาคต สอดคล้องกับที่ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2557)ได้กล่าวถึง การ
ก�ากับดูแลว่า การก�ากับดูแล คือระบบที่หน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างและ
กระบวนการที่ระบุความรับผิดชอบและการท�างานเชื่อมโยงกันของฝ่าย
ต่างๆ อันจะน�าไปสู่ผลการด�าเนินงานที่เป็นผลดี ระบบที่ถูกสร้างหรือ
ก�าหนดขึ้นนี้ ต้องค�านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย กติกาที่ยอมรับจาก
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ทุกฝ่าย และต้องด�าเนินไปโดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกส่วน 

ดังน้ันงานวิจัยนี้ จึงมุ่งท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได ้
ส่วนเสียต่างๆ เก่ียวกับทิศทางในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา 
เพ่ือการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณาในสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืน
ดิน ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ที่จะผสานการมี
ส่วนร่วมทั้งผู้ประกอบการจากสื่อโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (ฟรีทีวี) และ
ระบบดิจิทัล รวมท้ังการศึกษาความตระหนักรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์
แนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณา
สินค้าประเภทอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยง
ต่อการเกิดโฆษณาทีไ่ม่เหมาะสมได้  ตลอดจนปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ  
ในการการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาในยุคของการเปลีย่นแปลงนี้   

ผลของการศกึษาเรือ่งน้ีจะช่วยท�าให้ผูที้ร่บัผดิชอบในการส่งเสรมิ
การก�ากับดูแลตนเองของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ซึ่งเป็นองค์กรที่จัด
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ได้
รับทราบสถานการณ์ของการด�าเนินการของผู้ประกอบการ และสามารถ
ก�าหนดมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิการด�าเนนิการได้อย่างเหมาะ
สมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศกึษาทศิทางการด�าเนนิการและการมส่ีวนร่วมในการตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิ ของผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

2. เพ่ือส�ารวจความรู ้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการกิจการกระจาย
เสยีง กิจการโทรทศัน์เก่ียวกับการก�ากบัดแูลการภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

3. เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค ในการน�าแนวทางการตรวจพจิารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ไปปฏิบัติ และ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่องการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

ของผู้ประกอบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ได้ทบทวน
วรรณกรรม ดังต่อไปนี้

1. แนวคิดเก่ียวกับการก�ากับดแูลโฆษณาในกิจการกระจายเสยีง และ
กิจการโทรทัศน์

Kleinsteuber (2004) ให้ค�าจ�ากัดความ “การก�ากับดแูล” (Regu-
lation) ว่าเป็นกระบวนการภายใต้กฎระเบียบขององค์กรรัฐ โดยการสร้าง
องค์กรก�ากับดูแลที่เป็นรูปแบบองค์กรอิสระ (Independent regulatory 
body) ซึง่มอี�านาจหน้าท่ีก�ากับดแูลและจดัการกับปัญหาของสือ่ท่ีมคีวาม
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ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Tambini (2008) ได้อธิบายการก�ากับดูแลว่า 
เป็นการควบคมุ การก�ากับ การปกครอง เพ่ือให้เป็นตามระเบยีบหลกัการท่ี
เป็นระบบ ซึ่งการก�ากับดูแลสื่อตามแนวคิดของ Bartle and Vass (2005)  
มี 4 ระดับ เริ่มตั้งแต่ “ไม่มีการก�ากับดูแล” (No Regulation) จะมีลักษณะ
ระบบตลาดเสรท่ีีอาศยักลไกการขบัเคลือ่นทางการตลาดเป็นตวัด�าเนินการ 
“การก�ากับดูแลตนเอง” (Self-regulation) จะมีกฎเกณฑ์การก�ากับดูแล
ที่ชัดเจน โดยจะมีการบังคับใช้โดยองค์กรนั้นๆ เอง “การก�ากับดูแลร่วม” 
(Co-regulation) จะมีกฎที่มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนบริหาร
และบงัคับใช้โดยภาครฐัร่วมกับองค์กรวิชาชพีหรอืองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
และส่วนสุดท้าย “การใช้กฎหมายควบคุม” (Statutory Regulation) จะมี
วิธีการก�าหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน บริหารและบังคับใช้โดยองค์กรของรัฐ

Labarbera (1980) กล่าวว่า “การก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพ
โฆษณา” หมายถึง การมีอยู่ของจรรยาบรรณ ประมวลความประพฤติ 
มาตรฐาน หลักการ หรือนโยบายที่เขียนก�าหนดไว้ ที่เขียนขึ้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ควบคุมความประพฤติของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ Boddewyn (1991) กล่าวว่า การก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา 
เริม่จากการทีนั่กวชิาชพีโฆษณาสร้างหลกัการทัว่ไปหรอืแนวทางทีม่คีวาม
เฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวเนื่องกับการโฆษณาท้ังหมด แต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ
โฆษณาบางประเภท เช่น โฆษณาเลือกตั้งหรือการโฆษณาย่อย เป็นต้น 

ในปัจจุบันช่องทางในการสื่อสารมีความหลากหลายส่งผล
ให้กระบวนการก�ากับดูแลตนเองด้านโฆษณายังไม่เป็นรูปธรรมและ
มาตรฐานเดียวกัน ท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องของการก�ากับดูแลและการ
ด�าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบคัดกรองโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับการ
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ศกึษาโดย ศรญัญ์ทิตา ชนะชยัภูวพัฒน์  (2555) ในเรือ่งแนวทางการก�ากับ
ดูแลการโฆษณาในสื่อเคเบิลทีวีท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
บริโภค พ.ศ. 2522 พบว่า การโฆษณาในสื่อปัจจุบันสามารถพบเห็นการ
โฆษณาท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้รับสาร กล่าวคือ มีการใช้ข้อความที่เป็นเท็จ
หรอืข้อความเกินจรงิ และยังมข้ีอความทีก่่อให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระ
ส�าคญัเก่ียวกับสนิค้าหรอืบรกิาร ซึง่ตรงกับผลการวิเคราะห์รปูแบบโฆษณา
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พบว่ามีการโฆษณาที่
ฝ่าฝืนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารมากที่สุด นอกจากนี้การให้ข้อมูลเกี่ยว
กับสินค้าหรือบริการไม่ครบถ้วนส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้

ดังน้ันการก�ากับดูแลตนเอง (Self-regulation) สื่อมวลชนควร
สร้างกลไกความร่วมมือแบบสมัครใจ และมีข้อผูกพันระหว่างกันของ
สมาชิกในรูปแบบของสมาคม ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สมาพันธ์ ฯลฯ 
เพ่ือเป็นกลุ่มเฉพาะ มีการจัดตั้งองค์กร จัดตั้งคณะกรรมการสมาคม จัด
ตัง้คณะกรรมการก�ากับกันเอง/ควบคมุด้านจรยิธรรมคณะกรรมการรบัและ
พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ โดยยึดถือกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพตามแต่
ลักษณะของตนเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

ส�าหรับในปัจจุบันมี สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ที่ท�าหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานกลางระหว่าง สื่อ เจ้าของสินค้า ผู้บริโภค และภาครัฐ
ในการก�ากับดูแลการโฆษณา ดังวัตถุประสงค์ของสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย ข้อ 4 เพิ่มพูนมาตรฐานในวิชา อาชีพ และจริยธรรมโฆษณา 
และข้อ 5 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคจากการประกอบวิชาชีพ
โฆษณา
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2. แนวทางและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก�ากับดแูลการโฆษณาใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

การก�ากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณาในสื่อโทรทัศน์เริ่มใช้เป็น
ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2510 ซึง่ก่อนหน้าได้มกีารออกอากาศทางโทรทศัน์เป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 เป็นช่วงที่ปราศจากการควบคุมการโฆษณาโดย
รัฐ สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีไทยทีวีช่อง 4 สถานี
กองทัพบกช่อง 5 และสถานีกองทัพบกช่อง 7 ยังไม่ได้ตรากฎหมายใด ๆ 
มาเพ่ือใช้บังคับการท�าโฆษณา ภาคธุรกิจจึงมีอิสระในการโฆษณา โดย 
พรทิพย์ ดีสมโชค (2546) ได้แบ่งการก�ากับดูแลออกเป็น 2 ยุค ดังต่อไปนี้ 

1) ยุคก่อนการปรับเปลี่ยนสู่การก�ากับดูแลตนเอง (พ.ศ. 2510-
2535) ในปี พ.ศ. 2510 ได้ตราพระราชบัญญัติยาขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจโฆษณาสนิค้าประเภทยา จ�าเป็นต้องน�าโฆษณายานัน้มาขออนญุาต
จากคณะกรรมการยาก่อนท่ีจะท�าการโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ  และได้มกีาร
บัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. 2517 ท�าให้ต้องน�าโฆษณา
เครือ่งส�าอางมาขออนุญาตก่อนท�าการโฆษณา ว่าด้วยการโฆษณาสนิค้า
และบริการธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2521 และ
ระเบียบคณะกรรมการการบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ว่า
ด้วยวิธีการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2523 นอกจากนี้กระบวนการ
ในการตรวจพิจารณายังยุ่งยากและซบัซ้อน เพราะต้องพิจารณาหลายขัน้
ตอนด้วยกัน 

2) ยคุการปรบัเปลีย่นสูก่ารก�ากับดแูลตนเอง (พ.ศ. 2535-ปัจจบุนั) 
ตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และได้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
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โทรทัศน์หรือ กบว. น�าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กกช. ขึ้นมาแทน ต่อมาได้มีการโอน
ถ่ายงานตรวจพิจารณาโฆษณาให้กับกองงานบริหารกิจการวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ท�าหน้าที่แทนเพ่ือ
รอประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ที่อยู่ในระหว่างการร่าง
และเตรียมการในขณะนั้น ถัดมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้กฎ
กระทรวงฉบบัที ่14 ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัตวิทิยุกระจายเสยีง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 โอนถ่ายความรับผิดชอบในการพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหารายการและการโฆษณาทางสื่อมวลชนไปสู่
นายสถานวิีทยุและโทรทัศน์อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้น้ีได้ยกเลกิหน้าท่ีในการ
ควบคมุการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาของกรมประชาสมัพันธ์อย่าง
เป็นทางการ เหลือเพียงบทบาทในการก�ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์เท่านั้น 

กระน้ันก็ตามในการก�ากับดูแลการโฆษณาโดยภาครัฐ ส�าหรับ
สินค้าบางประเภท ผู้โฆษณายังจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ดูแลเฉพาะ  
ซึ่งจะมีมาตรการท่ีแตกต่างกันไป อาทิ มาตรการห้ามโฆษณายาสูบ  
ตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535  มาตรการด้าน
ข้อจ�ากัดในการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ตามพระราชบญัญัตคิวบคุม
เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หรอืสนิค้าบางประเภทต้องได้รบัอนุญาต
จากหน่วยงานทีบ่งัคบัใช้กฎหมายน้ัน ๆ  ก่อนจงึจะโฆษณาได้ อาท ิอาหาร
และยาตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และ พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2522) เป็นต้น
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3. การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อการก�ากับ
ดูแลการโฆษณา

โดยในอดตีก่อนหน้า พ.ศ.2535 ก่อนทีก่ารโฆษณาจะออกเผยแพร่
ทางโทรทัศน์ได้จะถูกควบคุมตรวจพิจารณาโฆษณา (Pre-Censor) โดย 
“คณะกรรมการบรหิารกิจการวิทยุกระจายเสยีง และวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)” 
ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐั ทีใ่ช้อ�านาจและแนวทางการควบคมุตามพระราช
บญัญัตวิิทยุกระจายเสยีง และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 ซึง่นับ เป็นช่วงเวลา
ที่การโฆษณาทางโทรทัศน์ถูกควบคุมเข้มข้นที่สุด 

ต่อมาพ.ศ. 2535 มกีารออกระเบยีบว่าด้วยวิทยุกระจายเสยีงและ
วิทยุโทรทศัน์ พ.ศ.2535 ให้มกีารยกเลกิคณะกรรมการบรหิารวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) และตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจาย
เสยีง และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาต ิ(กกช.) ขึน้มา ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลแทนการ
โฆษณาโดยสือ่โทรทศัน์และสือ่วทิยุ ได้รบัสทิธิและเสรภีาพในการน�าเสนอ
ข่าวสารออกอากาศมากขึ้น  ทั้งนี้การท�างานของ กกช. ในระยะแรกยังคง
ก�าหนดให้มีการตรวจพิจารณารายการต่าง ๆ  รวมทั้งการโฆษณา ก่อนที่
สถานีจะออกอากาศ (Pre-Censor) จนกระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม 2537 ได้มี
การยกเลกิการตรวจพิจารณารายการทางวทิยุโทรทัศน์ และให้แต่ละสถานี
ปฏิบัติการตรวจพิจารณาด�าเนินการออกอากาศได้เอง 

แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ท�าการโฆษณาได้ โดยไม่ต้องผ่าน
การเซน็เซอร์จากหน่วยงานของรฐัแล้วกต็าม ผูป้ระกอบการธรุกจิโฆษณา
ทางโทรทัศน์ได้ตระหนักร่วมกันว่า หากให้นายสถานีแต่ละสถานีท�าการ
ตรวจสอบเน้ือหาของโฆษณาแยกกัน โดยไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการ
ตรวจพิจารณาจะก่อให้เกิดความสับสน ในปีนั้นเอง จึงมีการจัดต้ังคณะ
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กรรมการจากหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันเป็น “คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์” ประกอบด้วย ผู้แทนสถานี
โทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง 3 5 7 และ 9 ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ขึ้นมาท�าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบโฆษณาทั้งหมดร่วม
กัน โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ตรวจสอบโดยภาครัฐ การตรวจ
ภาพยนตร์โฆษณาโดยคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ จนกระท่ัง
ในปัจจุบันก�าลังอยู่ในกระบวนการพัฒนากระบวนการ และเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลได้เข้ามามีส่วน
ร่วมเป็น “คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์” 
ด้วย 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
การศกึษาเรือ่ง การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

ส�าหรับผู้ประกอบการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล โดยใช้
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methods Research) เพื่อให้สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ข้อ ตามล�าดับ ดังนี้ 

1. การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับทิศทางการก�ากับดูแลภาพยนตร์
โฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิ ของผูป้ระกอบการกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ จ�านวน 3 ท่าน เพ่ือให้ทราบทิศทางการก�ากับ
และการมีส่วนร่วมในการตรวจพิจารณาภาพยนต์โฆษณาการก�ากับดูแล
ภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิ ของผูป้ระกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
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2. การส�ารวจ (Survey) ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบการ
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์เก่ียวกับหลกัเกณฑ์การตรวจพิจารณา
การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพยนตร์โฆษณาทาง
สื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาค
พ้ืนดิน ด้วยวิธีการท�าแบบทดสอบ (Questionnaire) จ�านวน 101 ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้ท่ีเข้าร่วม โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ส�าหรบัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิ
ระบบดิจิทัล 24-26 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา 
รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

3.  การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Expert Forum) โดยมีผู้เข้า
ร่วมให้ข้อมูล คือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติการก�ากับดูแล
ภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิ จ�านวน 30 ท่าน 
เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค ในการน�าแนวทางการตรวจพจิารณาภาพยนตร์
โฆษณาก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืน
ดิน ไปปฏิบัติ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยน้ีใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) ตามหลกัการของ สภุางค์ จนัทวานชิ (2552) ม ี2 
วิธีได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ในด้านคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 
ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คอื กลุม่ผูก้�าหนดนโยบายและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั
การปฏบิตักิาร และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู (Method-
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ological Triangulation) โดยใช้วิธีการตรวจสอบโดยใช้วธีิการเก็บข้อมลูที่
ต่างกันออกไป 

ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการรับฟัง
ความคดิเหน็นัน้มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู โดย
กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์จะด�าเนนิตามกระบวนการตามแนวทาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก 
(Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้
รบัจากการสมัภาษณ์ทัง้หมด จากนัน้จงึน�าประเดน็หลกั (Major Themes) 
มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อ
ย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจากภาพรวม
ไปสูก่ารวิเคราะห์ประเดน็ย่อยของกระบวนการวเิคราะห์ตามแนวทางการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบนั้น ผู้วิจัยท�าการตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ จากนั้นจึงน�าแบบทดสอบมาท�าการ
ลงรหสั และประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การน�าเสนอผลการวจิยั จ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ

อภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
ตอนท่ี 1 ทิศทางการก�ากับและการมีส่วนร่วมต่อนโยบายการ

ก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิ ของ
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
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จากผลการวิจัยในส่วนของทิศทางการก�ากับดูแลภาพยนตร์
โฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิ ของผูป้ระกอบการกิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ สามารถสรปุและอภิปรายผลได้ตามประเดน็ 
ดังนี้

1) แนวโน้มการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา เพื่อการก�ากับ
ดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ระบบต่างๆ ควรจะเป็นการท�างานร่วมกันเป็น
มาตรฐานเดียวกัน กระนั้นก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการท�างาน
ร่วมกันน้ันเกิดมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้ท่ีเก่ียวข้องด้านการโฆษณา เช่น ผู้
สร้างสรรค์งานโฆษณา เจ้าของผลติภณัฑ์ ผูป้ระกอบกจิการสือ่ เจา้หน้าที่
ในองค์กรก�ากับดูแล รวมทั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณา ยังมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก�ากับดูแลการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่เท่ากันและไม่ทันกับสถานการณ์ 
โดยเฉพาะเรือ่งการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา ซึง่อาจจะเป็นเพราะ
ว่า บคุลากรทกุส่วนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่กระบวนการด้านน้ีไม่ได้มกีาร
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้อย่างถูกต้องครบถ้วนไปยังบุคลากรรุ่น
ใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน น�าไปสู่การด�าเนินการท่ีผิดพลาด 
โดยเฉพาะเมื่อมีช่องทีวีดิจิทัล การก�าหนดนโยบายในการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาของแต่ละช่องไม่เหมือนกัน  

ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลต่างมีความเห็นว่า ควรให้ผู้เก่ียวข้องในการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision 
Making) ก�าหนดแนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือให้เกิด
การท�างานร่วมกนัอย่างสมคัรใจ คณะกรรมการตรวจพจิารณาภาพยนตร์
โฆษณาจึงควรต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจากทั้งสถานีโทรทัศน์ระบบ
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แอนะล็อกแบบเดิม และตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และ
ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งนักวิชาชีพโฆษณา 
และนักวิชาการ สอดคล้องกับ Tambini (2008) ได้อธิบายการก�ากับดูแล
ว่า เป็นการควบคุม การก�ากับ การปกครอง เพื่อให้เป็นตามระเบียบหลัก
การที่เป็นระบบ ซึ่งการก�ากับดูแลสื่อนั้นมีหลายระดับ ระบบการก�ากับ
ดูแลตนเอง (Self-regulation) ก็มีกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลที่ชัดเจน โดย
จะมีการบังคับใช้ในกลุ่มองค์กรน้ัน ๆ ด้วยความสมัครใจ ท่ีเน้นใช้ระบบ
การก�ากับดูแลตนเองด้านการโฆษณา ด้วยระบบการตรวจพิจารณาการ
โฆษณาเดียวกัน และในอนาคตก็จะเป็นระบบดจิทัิลท้ังหมดจงึควรเป็นการ
ท�างานร่วมกันของทุกฝ่าย

นอกจากน้ี ผลการวิจัยพบว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา จัดท�าหนังสือ
คู่มือในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ แนะน�าหลัก
เกณฑ์ในการพิจารณา และแนวคิดเก่ียวกับการก�ากับดูแลตนเองด้าน
โฆษณา ตลอดจนการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ท�าให้ผู ้
ประกอบการมีความเข้าใจในแนวทาง และใช้มาตรฐานของกระบวนการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาเดียวกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาช่องโทรทัศน์แอนะลอ็ก และเปลีย่นผ่านระบบ
โทรทศัน์แอนะลอ็กไปสูร่ะบบโทรทัศน์ดจิทัิลแล้วนัน้ท�าให้ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั
จากการสมัภาษณ์ คาดว่า แนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
และก�ากับดูแลจะมีแนวโน้มเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่
ของช่องทีวีทั้งสองประเภทจะร่วมมือกันในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณา นับว่าเป็นการสร้างระบบก�ากับดูแลตนเองที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
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ทั้งนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกสถานีจะเป็นกุญแจส�าคัญท่ี
น�าไปสู่ความส�าเร็จของการด�าเนินการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
เพื่อการก�ากับดูแลตนเอง ดังนั้นจึงควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วย
งานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย Cohen and Uphoff (1981) แนะน�าไว้ว่า ควร
เริ่มจากการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้มีส่วนในการตัดสินใจ (Deci-
sion Making) ก�าหนดแนวทางและความต้องการต่อนโยบายและทศิทาง
การก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทศัน์ จากนัน้ก็เลอืกนโยบาย
หรอืแนวทางทีจ่ะน�าไปสูห่นทางการแก้ไขปัญหา   ขัน้ท่ีสอง การมส่ีวนร่วม
ในการด�าเนินงาน (Implementation) เป็นส่วนที่มีองค์ประกอบของการ
ด�าเนินงานโครงการ  ขัน้ทีส่ามการมส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์ (Bene-
fits) และข้ันสดุท้าย การมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล (Evaluation)  ข้ันตอน
การมส่ีวนร่วมท้ัง 4 ท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องสอดคล้อง
รับกันไปอย่างกลมกลืน เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายทางการ
ก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ ท้ังฟรีทีวีและทีวีดิจิทัลให้
มีกฎเกณฑ์แนวทางในการท�างานร่วมกัน และปราศจากความแตกต่าง 
โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีได้รับการยอมรับในความมีมาตรฐาน
ของสถานโีทรทศัน์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุแห่งท่ีเข้ามามส่ีวนร่วมกนั 

2) หลกัเกณฑ์การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา เพ่ือการก�ากับ
ดูแลภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ พบว่า ยังคงมีการใช้หลักเกณฑ์
ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่นเดิม และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกับแนวจรรยา
บรรณ สอดคล้องกับท่ี Labarbera (1980) กล่าวว่า “การก�ากับดแูลตนเอง
ของวิชาชีพโฆษณา” หมายถึง การมีอยู่ของจรรยาบรรณ ประมวลความ
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ประพฤติ มาตรฐาน หลักการ หรือนโยบายที่เขียนก�าหนดไว้ หรือแนวทาง
กระบวนใด ๆ ก็ตามที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิก โดยเฉพาะกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณา  ท�าให้ผู้ประกอบการทั้งหมดมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน 
และได้ร่วมใช้มาตรฐานของกระบวนการพิจารณาเดียวกัน

จากผลการวิจัยยังพบว่า แม้ว่าภาครัฐจะยังควบคุมการโฆษณา
สินค้าบางประเภท แต่ก็มีแนวโน้มจะลดความเข้มงวดลง อาทิ เดิม
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบโฆษณาอาหาร ยา เครือ่ง
มือแพทย์ เครื่องส�าอางอย่างเข้มงวด โดยก�าหนดว่าต้องน�างานโฆษณา
มาขออนุญาตและเมื่อได้รับใบ ฆอ. ที่มีเลขอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนการ
โฆษณา แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกการขออนุญาตโฆษณาเครื่องส�าอาง เพราะ
เครื่องส�าอางเป็นสิ่งส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคน้อยกว่าอาหารและยา 
อย่างไรก็ตามการโฆษณายังต้องปฏิบตัติามกฎระเบยีบและข้อก�าหนดทีม่ี
อยู่ เพราะหากผดิกฎหมายโฆษณา อย. ก็สามารถด�าเนนิการตามกฎหมาย
ได้ และการก�ากับดูแลภายหลังส�าหรับโฆษณาเครื่องส�าอาง ผู้ประกอบ
การสามารถน�าการโฆษณาเครื่องส�าอางมาปรึกษาก่อนที่จะโฆษณาได้ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ เช่น ไลน์กรุ๊ป เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาสามารถ ใช้เป็นช่องทางในการสือ่สารกับ
หน่วยงานภาครฐัทีไ่ม่เป็นทางการแต่ลดปัญหาการโฆษณาทีผ่ดิลงได้มาก 

กระน้ันผลการวิจัย พบว่า มีความต้องการให้มีกฎหมายท่ี
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ทิศทางก�ากับดูแลจะเป็นไปตาม
กฎหมาย และควรปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทสังคมท่ีก�าลังเปิด
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ประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมีการโฆษณาของต่างประเทศเข้ามา
มากขึ้น กฎหมายด้านการโฆษณาของไทยจึงต้องปรับให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านนี้ 

4) มคีวามต้องการเทคโนโลยทีี่เอือ้ตอ่การด�าเนนิแผนงาน การน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจพิจารณาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ควรมีระบบตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณากลาง ท�าหน้าที่เก็บรวบรวม
ข้อมลูท่ีเก่ียวกับการตรวจพจิารณาและผลการตรวจพิจารณา เพ่ือเป็นการ
ให้บริการกับสถานีทุกช่องท่ีก�ากับดูแลตนเองอยู่ สามารถใช้ประโยชน์
สืบค้นได้ โดยภาครัฐควรช่วยสนับสนุนให้เกิดหน่วยงานที่เป็นกลางที่จะ
ช่วยท�าการเชื่อมประสานให้การก�ากับดูแลตนเองให้ได้อย่างแข็งแกร่ง

ตอนท่ี 2 การส�ารวจความรู ้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์เก่ียวกับการก�ากับดูแลการโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ภาคพ้ืน
ดินระบบดิจิทัล

ผลการวิจัยในส่วนนี้ ได้มาจากการจัดท�าแบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์เก่ียว
กับหลักเกณฑ์การตรวจพิจารณาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สขุภาพในภาพยนตร์โฆษณาทางสือ่โทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดิน ก่อน
และหลงัการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ส�าหรับผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  โดย
ในการอบรมเน้นย�้า ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ ด้านการโฆษณาอาหาร ยา และ
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เครื่องส�าอาง เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ง่ายกว่า
สินค้าทั่วไป และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามกฎหมายมากกว่าสินค้า
ประเภทอื่นๆ ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ก่อนและหลังการอบรม

จากตารางท่ี 1 พบว่าการเข้ารับการอบรมช่วยให้ผู้ท่ีเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในเนื้อหานั้นสูงขึ้นดังจะเห็นได้จาก ภาพรวมความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ คะแนนรวมท้ังฉบับ ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.95 หลัง
การอบรมมคีะแนนเฉลีย่ 19.8 ท่ีแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดบั 0.05  
เช่นเดียวกับ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การตรวจพิจารณา
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ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ ด้านการโฆษณาอาหาร ด้านการโฆษณา
เครื่องส�าอาง ที่สูงขึ้นหลังจากการเข้ารับการอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคญัท่ีระดบั 0.05  ส่วนความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลกัเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ด้านการโฆษณายา ก็สูงขึ้น
มากกว่า ก่อนการรับการอบรมเช่นเดียวกัน แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญ  มีเพียงคะแนนความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ด้านการโฆษณาสินค้าทั่วไป ที่
พบว่า คะแนนหลังเข้ารับการอบรมต�่ากว่าก่อนการรับการอบรม ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่า เนื้อหาในการอบรมจะเน้นหนักไปที่ หลักเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เกี่ยวกับ อาหาร ยา และเครื่อง
ส�าอาง ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการอบมรมไม่ได้รบัการพัฒนาด้านการโฆษณาสนิค้า
ทั่วไป อย่างไรก็ตามไม่พบระดับความแตกต่างนี้อย่างมีนัยส�าคัญ 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบทดสอบความรู้มีความ
รู้ก่อนการอบรมมาระดับหน่ึง ท�าให้คะแนนที่ก่อนและหลังการอบรม
เป็นคะแนนที่สูง ดังที่ David and Albert (1994) กล่าวว่า ความแตก
ต่างระหว่างประสบการณ์ในการท�างานของนักโฆษณามีความสัมพันธ์
กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเก่ียวกับเน้ือหาและหลักการในการ
โฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา (2543) 
ซึ่งพบว่า นักสร้างสรรค์โฆษณาส่วนใหญ่ได้รับความรู้เก่ียวกับวิธีการ
และกฎหมายควบคุมโฆษณาจาก ประสบการณ์ในการท�างาน ซึ่งผู้เข้า
ตอบแบบสอบถามน้ี เป็นผู้ที่ท�างานในต�าแหน่งน้ีท้ังสิ้น  และสอดคล้อง
กับ Maes, Jeffery and Smith (1998) ได้ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาว่า จรรยา
บรรณของ The American Association of Advertising Agency (4As) 
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ได้เป็นที่รับรู้หรือน�าไปใช้หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า จรรยาบรรณของ 4As 
นั้นเป็นท่ีตระหนักรู้ของท้ังผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกของ 4As 
ลักษณะหรือสาเหตุที่แตกต่างกันนั้น David and Albert (1994) เสนอว่า 
ควรน�ามาเป็นพ้ืนฐานของการระบุ หรือก�าหนดแนวทางในการฝึกอบรม
ทางวิชาชีพ การบริหารจัดการในบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมท้ังการออก
กฎควบคุมการโฆษณาต่อไป

 
ตอนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค ในการน�าแนวทางการก�ากับดูแล

ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ไปปฏิบัติ และ
แนวทางในการแก้ไข

จากการรบัฟังความคดิเหน็ พบว่า ผูร่้วมสนทนาได้น�าเสนอปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขการท�างานร่วมกัน ดังนี้

1) ปัญหาเรือ่งระดบัความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ตรวจพิจารณาไม่เท่าเทียมกัน ผู้มีหน้าท่ีในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณา มีระดับความรู้ ความสามารถ และการตีความหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจพิจารณาของกรรมการแต่ละท่านแตกต่างกัน ท�าให้มีปัญหาบ่อย
ครั้งในกรณีคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาตอนต้นกับ
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาตอนท้ายเป็นคนละชดุกัน 
ท�าให้ผลการพิจารณาไม่ได้รบัการอนุมตั ิจงึเป็นปัญญาให้กับเอเยนซีต้่อง
แก้ไขงานโฆษณาใหม่ ดังน้ันควรมีการเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมพูนความ
รู้เก่ียวกับการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณา โดยการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชีย่วชาญในด้านการตรวจสอบและพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา เช่น 
การฝึกอบรม/การจัดสัมมนาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการก�ากับดูแลภาพยนตร์
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โฆษณาท่ีสามารถให้ความชัดเจน เจาะลึกเฉพาะในรายละเอียดของกฎ
เกณฑ์การตรวจพิจารณามากขึ้น การจัดท�ากรณีศึกษาเพ่ือให้เป็นการ
ก�าหนดบรรทดัฐานการตคีวาม อกีทัง้เพ่ือเป็นการยกระดบัความเชีย่วชาญ
ควรมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน คล้ายกับการสอบใบผู้
ประกาศจึงจะสามารถประกอบอาชีพหรือท�างานในต�าแหน่งนี้ได้ 

2) ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการโฆษณา
ในปัจจุบัน ควรมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โฆษณาในยคุปัจจบุนั เนือ่งจากประเภทของภาพยนตร์โฆษณาในปัจจบุนั
มีความหลากหลาย จึงควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณา ผูป้ระกอบการช่องโทรทัศน์ทกุระบบ ผูผ้ลติ
งานโฆษณา เจ้าของสินค้าและบริการ เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
หาข้อสรุปและสร้างความเข้าใจในการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณา ให้
มีความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการการ
ท�างานของแต่ละฝ่ายมีความถูกต้องตรงตามกฎระเบียบการพิจารณา
ก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณาโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ 

3) ปัญหาเรือ่งการเพ่ิมช่องทางการร้องเรยีนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ทีร่บัผดิชอบ การคดักรองสือ่โฆษณาควรได้คณุภาพถูกต้องตามกฎเกณฑ์
ก่อนถ่ายทอดสูส่ายตาประชาชนซึง่เป็นผูบ้รโิภคน้ัน ก็จะเป็นการส่งข้อมลู
ข่าวสารที่ถูกต้อง และยังเป็นการป้องกันการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
การ ทั้งยังเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของการมีส่วนร่วมในการรับผิด
ชอบต่อสังคม โดยยึดประโยชน์ของสังคมส่วนร่วมเป็นประการส�าคัญ อีก
ทั้งควรเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
เก่ียวกับภาพยนตร์โฆษณาที่มีส่วนเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้
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บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคเป็นผู้รับชม จึงสามารถเป็นผู้ช่วยสอดส่องเฝ้า
ระวังในกรณีท่ีเกิดข้อสงสัยในภาพยนตร์โฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือเข้าข่าย
หลอกลวงต่อผู้บริโภค

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระบุว่า สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงครัวเรือน
ของประชาชนได้มากท่ีสุด โดยใช้ระบบการแพร่ภาพสัญญาณท้ังแบบ
แอนะล็อกและดิจิทัล จึงเป็นสื่อท่ีมีบทบาทอย่างย่ิงต่อสังคม ท�าให้การ
ก�ากับดูแลโฆษณาในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เป็นสิ่งที่
ส�าคัญ และจุดเริ่มต้นของการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณา ก็
เริ่มได้จากการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาก่อนการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ 

ในขณะท่ีท�าการวิจัยพบว่า “คณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์” ประกอบด้วย ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 3 5 7 และ 9 ซึง่เป็นผูป้ระกอบการจากสือ่โทรทัศน์ระบบแอนะลอ็ก  
(ฟรทีวีี) ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นผูร้บั
ผดิชอบด�าเนนิการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ก่อนออกอากาศ เมือ่ผูป้ระกอบ
การโทรทัศน์ระบบดจิทิลัภาคพ้ืนดนิต้องการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาก็จะ
ส่งภาพยนตร์โฆษณาเข้ารบัการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการดงักล่าว 
ดงัแบบจ�าลองกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาดังต่อไปน้ี 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560

40

ในการปรบัตัวให้เข้ากับการเพ่ิมจ�านวนของผูป้ระกอบการโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินท่ีมีสถานีมากขึ้น พบว่า ผู้ประกอบการโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับหลักเกณฑ์การตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์โฆษณาในระดับสูงก่อนการรับการอบรม และสูงขึ้น
หลังการรับการอบรม และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา และยินดี
ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ “คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์” ร่วมกับผู้ประกอบการจากสื่อโทรทัศน์ระบบแอ
นะล๊อก (ฟรีทีวี) และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดังกล่าว การ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์จึงมีแนวโน้มที่จะรวมกันระหว่างสถานีระบบ
แอนะล็อกแบบเดิม และระบบดิจิทัล เป็นองค์กรเดียวกัน ดังแบบจ�าลอง
กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาดังต่อไปนี้ 
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กระนัน้ก็ตามปัญหาและอปุสรรคในการน�าแนวทางการก�ากับดแูล
ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดินไปปฏิบัตินั้น 
และแนวทางในการแก้ไข พบว่า ระดับความรู้ความสามารถในการตรวจ
พิจารณาแต่ละช่องน้ันยังไม่เท่ากัน อีกท้ังผู้ประกอบการจากสื่อโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล ที่เพ่ิงผ่านการอบรมและยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานจริง จึงยังอาจเป็นท่ีสงสัยในความสามารถในการตัดสินใจพิจารณา 
ท�าให้ต้องมีการเตรียมการอบรมให้ความรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม ซึ่ง
จะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณา โดย
การพัฒนาบคุลากรให้มคีวามเชีย่วชาญในด้านการตรวจพิจารณาภายใต้
ขอบข่ายมาตรฐานเดียวกัน และเจาะลึกลงในรายละเอียดของกฎเกณฑ์
การตรวจพิจารณาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการยกระดับความเชี่ยวชาญใน
ด้านน้ีโดยเฉพาะ ท�าให้กระบวนการรวมกลุม่การตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาระหว่างผู้ประกอบการจากสื่อโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก (ฟรีทีวี) 
และผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ร่วมกับตัวแทนจาก
สมาคมโฆษณาธุรกจิแห่งประเทศไทย  จงึยังอยู่ในส่วนของการหาแนวทาง
ที่ชัดเจนต่อไป

อน่ึง หลงัจาการวิจยัน้ีได้ด�าเนินการแล้วเสรจ็ ได้มกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ทีส่�าคญัเป็น
อย่างยิ่ง คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง 7 ด�าเนินจัดตั้ง “ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
ทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)”  โดยมีองค์ประกอบสมาชิกชมรมฯ 
คือ สถานีดังกล่าว และช่องดิจิทัลบางช่อง และประกาศท่ีจะด�าเนิน
การตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (เซ็นเซอร์ภาพยนตร์
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โฆษณา) ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 โดยไม่ร่วมกับ คณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เดิม ในขณะที่คณะกรรมการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เดิมประกาศที่จะอนุญาตให้ตัวแทนช่อง
ดิจิทัลสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ได้ ท�าให้กระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ ปรากฏดังแบบจ�าลอง ดังต่อไปนี้ 

จากกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
ดังกล่าว ท�าให้เกิดความลักลั่นในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา
เนื่องจาก ผู ้โฆษณาหรือบริษัทตัวแทนโฆษณาจะต้องด�าเนินการส่ง
ภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือตรวจพิจารณาจาก 2 องค์กร ตามสถานีโทรทัศน์
ที่ต้องการจะเผยแพร่ตามแผนการสื่อสาร  และหากคณะกรรมการของ
แต่ละองค์กรมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน อาจจะน�าไปสู่ความล่าช้าในการ
ท�างาน และการผลติชิน้งานภาพยนตร์โฆษณาทีแ่ตกต่างกันส�าหรบัแต่ละ
องค์กร อย่างไรก็ตาม การมี 2 องค์กร ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้
อกีองค์กร หรอืแต่ละองค์กรต้องมกีารพัฒนามาตรฐานการตรวจพิจารณา
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ภาพยนตร์โฆษณาให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ือให้ได้รบัการยอมรบัจากท้ัง
ผูป้ระกอบการ เจ้าของสนิค้า บรษิทัตวัแทนโฆษณา ภาครฐั และประชาชน
ผูบ้รโิภค  ดงันัน้การเปลีย่นแปลงน้ีจงึจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องมกีารตดิตาม
และศึกษาต่อไป

นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างในการด�าเนินการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาแล้ว ในปัจจุบันรูปแบบของการโฆษณาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม กล่าวคือ ประเภทของภาพยนตร์โฆษณามีความหลากหลาย
มากขึ้น กฎเกณฑ์ท่ีจะน�ามาใช้ในการก�ากับดูแลน้ันก็ควรที่จะมีการ
ปรบัปรงุแก้ไขให้สอดรบักับการแปรเปลีย่นน้ีด้วย เพ่ือให้การบรหิารจดัการ
ภาพยนตร์โฆษณาของแต่ละหน่วยงานมีความถูกต้องตรงกันและเป็น
ระบบที่มีมาตรฐานโดยปราศจากข้อโต้แย้งต่าง ๆ

นอกจากการก�ากับดแูลโฆษณาทางสือ่โทรทัศน์แล้ว  การน�าเสนอ
ให้มกีารก�ากับดแูลภาพยนตร์โฆษณาทีส่ือ่สารในรปูแบบของคลปิโฆษณา
ผ่านสือ่เว็บไซด์อนิเทอร์เน็ต หรอืสือ่โมบายดจิทิลัอืน่ๆ  เพราะในสายตาของ
ผูบ้รโิภคย่อมเป็นการโฆษณาเช่นเดยีวกับการเผยแพร่ผ่านทางโทรทศัน์ อกี
ทั้งในการวางแผนการรณรงค์การสื่อสารโฆษณาของผู้โฆษณาย่อมมุ่งที่
จะสือ่สารผ่านหลายช่องทางทีเ่ข้าถงึผูบ้รโิภคได้ ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยั
ของ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (2558) ที่แสดงให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค หากโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตไม่ได้รับการก�ากับ
ดูแลที่ดี ก็อาจท�าให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวง เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้า
ถึงสื่อประเภทนี้ได้ง่าย และผู้บริโภคยังมีการตอบสนองต่อสื่อนี้ในระดับ
ที่มาก ดังนั้น โฆษณาผ่านสื่อที่ได้กล่าวข้างต้น ก็ควรที่จะได้รับการตรวจ
พิจารณาที่เข้มข้นเช่นกัน
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ประเด็นสุดท้ายที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การ
ให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค นอกเหนือจากการคัดกรอง
ภาพยนตร์โฆษณาให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ออกอากาศสู่สายตาผู้บริโภค 
ได้แก่การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันสื่อ ท้ังนี้ควรจัดหาช่องทางใน
การรบัเรือ่งร้องเรยีน หากผูบ้รโิภคพบเหน็หรอืเกดิมข้ีอสงสยัในภาพยนตร์
โฆษณาท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น โฆษณาเกินจริง เนื้อหาไม่เหมาะสม 
หลอกลวงผู้บริโภค เป็นต้น และเมื่อผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อในระดับ
ที่เหมาะสม การคัดกรองภาพยนตร์โฆษณาให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ออก
อากาศ ก็อาจจะลดบทบาทลงไปได้ เป็นการมเีสรภีาพในการสือ่สารอย่าง
แท้จริง

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. แม้ว่าในการอบรมเชิงปฏิบัติการจะท�าให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมี

ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ว่า ในการปฏิบัติจริงยังจะ
มีประเด็นของสินค้าอื่นๆ รวมทั้งประเด็นที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่อาจมีความ
ไม่เหมาะสมในแง่ของจริยธรรม รวมทั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ประกาศใหม่ๆ ในการด�าเนินงาน ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
จึงควรส่งเสริม อบรม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพใน
การตรวจพิจารณาอย่างถูกต้อง

2. ในการด�าเนนิงานตามกลไกการก�ากับดแูลตนเองนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในการก�ากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐท่ีรับ
ผดิชอบตามกฎหมายโดยตรง ดงันัน้จงึควรมุง่ให้เกิดการท�างานเชงิบรูณา 
การร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท�าให้ผลการด�าเนินงานมี
ประสทิธิภาพ อนัจะน�าไปสูก่ารโฆษณาข้อมลูข่าวสารท่ีสอดคล้องตามหลกั
กฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพื่อการคุ้มครองต่อผู้บริโภค

3. แต่เดิมการด�าเนินการก�ากับดูแลภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์น้ันมีจ�านวนเพียง 4 ช่องรายการ ที่มีการโฆษณาเพ่ือธุรกิจการ
ค้า ท�าให้การด�าเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้โดยคล่องตัว ในปัจจุบันด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสู่สื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน จ�านวนสถานีโทรทัศน์
และช่องรายการเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโน้มในการปรับปรุงโครงสร้างคณะ
กรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ให้ครอบคลุมท้ัง 
ผู้ประกอบการจากสื่อโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก (ฟรีทีวี) และผู้ประกอบ
การโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย กระนั้นก็ตาม การปรับปรุงเพ่ือน�าไปสู่การก�ากับ
ดูแลตนเองที่แท้จริง ควรจะปรับปรุงระดมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแวดวงต่าง ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน สมาคมผู้บริโภค 
หรือ ภาครัฐ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ และในบทบาทต่าง ๆ ที่
เหมาะสม เพ่ือจะท�าให้เกิดการพัฒนากลไกการก�ากับดูแลตนเองให้มี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

4. การด�าเนินการก�ากับกับดูแลตนเอง อาจจะท�าได้โดยมีการจัด
ตั้งองค์กรที่ด�าเนินการโดยเฉพาะขึ้นมาใหม่แทน หรือเพ่ิมเติมจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์เดิม เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลาง อีกทั้งทางภาครัฐควร



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2560

46

ด�าเนนินโยบายให้การสนบัสนุนการด�าเนินการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วน
ของงบประมาณในการด�าเนินการ และการด�าเนนิการนีค้วรให้เป็นไปตาม
การก�ากับดูแลตนเองของวิชาชีพเพ่ือคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการสื่อสาร คือ
เป็นการด�าเนินงานที่ปราศจากการแทรกแซง เป็นอิสระจากการควบคุม
จากภาครัฐ อีกทั้งให้มีความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้มีหน่วยงานรับ
เรื่องร้องเรียนผลกระทบจากภาพยนตร์โฆษณา เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้
บรโิภคสามารถร้องเรยีนได้ อนัจะเป็นการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐาน
การท�างานต่อไปด้วย

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรให้มีการขยายผลการอบรมเพ่ือด�าเนินการตรวจพิจารณา

ภาพยนตร์โฆษณาในประเด็นของสินค้าประเภทอื่นๆด้วย การวิจัยจึงควร
มุ่งศึกษาให้มีความครอบคลุม ความรู้ทางด้านกฎหมายหรือแนวทางใน
การก�ากับดูแล ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้เป็นการด�าเนินการ
จริงเป็นไปได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นด้วย

2. ควรให้มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาแบบทดสอบความรู้ ท่ีเป็น
มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง หรือตรวจสอบ
คุณสมบัติ ของผู้ที่จะเข้ามาเป็น คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาต่อไป

3. ควรมีการศึกษากลไกการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ
โฆษณาในยุคดิจิทัลทั้งระบบ นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างคณะ
กรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ ยังควรศกึษาการ
มีองค์กรอิสระ หรือสภาวิชาชีพที่มีโครงการหรือองค์ประกอบการด�าเนิน
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งานที่ชัดเจน โดยการศึกษาจากกรณีการศึกษาจากต่างประเทศ หรือการ
ด�าเนินงานของวิชาชีพอื่น ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาจากผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียของการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาเท่านั้น
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