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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
เรื่อง สื่ อโฆษณากับสุ ขภาพ
ความหมายของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
สื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ หมายถึง สื่ อที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพโดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น วารสาร นิ ตยสาร แผ่นพับ รวมทั้งการโฆษณา
ผ่านสื่ อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เป็ นต้น รวมทั้งสื่ อในลักษณะอื่นๆ เช่น
ป้ ายโฆษณา ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภครับรู ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพเพื่อกระตุน้ จูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อหรื อใช้
สิ นค้าหรื อบริ การนั้น
ความสาคัญของสื่ อโฆษณา
สื่ อโฆษณานับว่ามีอิทธิ พลต่อความรู ้ สึกนึ กคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ น
อย่างมาก กล่าวคือ ในการที่จะพิจารณาเลื อกซื้ อสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ หรื อใช้บริ การเกี่ ยวกับสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภค
มักจะเสาะหาข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากสื่ อโฆษณา ดังนั้นข้อความเชิ ญชวนตามสื่ อ
โฆษณารู ป แบบที่ ห ลากหลาย จึ ง มี ส่ วนส าคัญ ในการตัดสิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภคในการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า
ผลิตภัณฑ์ และใช้บริ การสุ ขภาพนั้นๆ ดังนั้นจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาสื่ อโฆษณาให้ละเอียด
รอบคอบว่ามีการให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งหรื อมีโฆษณาชวนเชื่ อเกิ นจริ งหรื อไม่ เนื่ องจากหากขาดการพิจารณา
อย่างรอบคอบ เชื่ อถื อข้อความบนสื่ อโฆษณาโดยปราศจากการไตร่ ตรอง ประกอบกับใช้ความต้องการ
ความอยากได้และความปรารถนาของจิตใจเป็ นตัวนาทางในการเลื อกสิ นค้ามากกว่าความสมเหตุสมผลจะ
ทาให้ได้รับสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ และบริ การสุ ขภาพที่ไม่สมประโยชน์ และอาจเกิดผลเสี ยหาย มีอนั ตรายต่อราง
กายและจิตใจของผูบ้ ริ โภคได้
ประเภทของสื่ อโฆษณา
ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรู ปแบบที่หลากหลายในการ
จูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าและบริ การของตน การโฆษณาประชาสัมพันธ์จดั เป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่
ผูป้ ระกอบการนามาใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอโดยผ่านสื่ อหลายประเภท ดังนี้
1. สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น วารสาร นิ ตยสาร แผ่นพับ และโปสเตอร์
2. สื่ อมวลชน เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
3. สื่ อบุคคล เช่น ครู แพทย์ พยาบาล วิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าชุมชน อาสาสมัคร นักเรี ยน
นักศึกษา ดารา และผูม้ ีชื่อเสี ยงในสังคม
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4. สื่ ออินเตอร์ เน็ต เช่น เกมส์ออนไลน์ และเว็บไซต์
5. สื่ อกิจกรรม เช่น การจัดแถลงข่าว การพาสื่ อมวลชนเยีย่ มชมโรงงาน เป็ นต้น
6. สื่ ออื่นๆ เช่น สื่ อวีดิทศั น์ สื่ อซี ดี แนะนาสิ นค้า สื่ อป้ ายโฆษณากลางแจ้ง สื่ อโฆษณาเคลื่อนที่
องค์ ประกอบของการสื่ อสาร
ในโฆษณาสิ นค้าในสื่ อต่างๆ ผูป้ ระกอบการได้ใช้กระบวนการสื่ อสารเพื่อส่ งสารไปยังผูบ้ ริ โภค โดย
ใช้องค์ของการสื่ อสาร ดังนี้
1. ผูส้ ่ งสาร (Sender) คือ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ในการเสนอข่าวสารโดย การพูด การเขียน
การแสดงท่าทางแก่ผรู ้ ับสาร ซึ้ งผูส้ ่ งสารจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการสื่ อสารเป็ นอย่างดี
2. ข่าวสาร (Massage) คือ ข้อมูลหรื อสารที่ถูกส่ งผ่านช่องทางสื่ อ โดยการพูด การเขียน และรู ปภาพ
ข่าวสารเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผสู ้ ่ งสารต้องการส่ งไปยังผูร้ ับข่าวสาร
3. ช่องทางสื่ อ (Channel) คือ ช่องทางที่นาข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับสาร เช่น หนังสื่ อพิมพ์ วารสาร
โทรทัศน์ วิทยุ รวมทั้งสื่ อบุคคล เป็ นต้น
4. ผูร้ ับข่าวสาร (Receiver) คือบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้รับข่าวสารจากผูส้ ่ งสารโดยการฟัง ดู และ
อ่าน ผูร้ ับข่าวสารต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจในข่าวสารที่ผสู ้ ่ งสารส่ งมาให้
ลักษณะของการสื่ อสาร
การรับข้ อมูลข่ าวสารโฆษณาเกีย่ วกับสุ ขภาพ
ตัวอย่าง การรับข้อมูลข่าวสารโฆษณาตามองค์ประกอบของการสื่ อสาร
ผู้ส่งสาร
บริ ษทั โฆษณายารักษาสิ ว
ข่ าวสาร
ยานี้สามารถรักษาสิ วให้หาย ช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิว
ช่ องทางสื่ อ
วารสาร
ผู้รับข่ าวสาร
วันรุ่ นที่มีปัญหาหาเรื่ องสิ ว
จากตัวอย่างนี้ วัยรุ่ นคนหนึ่ งมีปัญหาเรื่ องสิ ว ทาให้เขามีความต้องการที่จะรักษาให้หาย เมื่ออ่านใน
วารสารพบว่า มีการโฆษณาถึงสรรพคุ ณในยารักษาสิ วตัวนี้ จึงทาให้เขาตัดสิ นใจซื้ อยาเพื่อรักษาสิ ว โดยที่
เขาไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเลือกบริ โภคที่ถูกต้อง ถ้าเด็กวัยรุ่ นผูน้ ้ ี บริ โภคดี สิ วบนใบหน้าหาย แต่
ถ้ารักษาไม่หายจะทาให้เกิดอันตราย
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ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีความเกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันของบุ คคลทัว่ ไป สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุ ข เป็ นหน่ วยงานซึ่ งมีหน้าที่หลักในการกากับดูแลและ
ส่ งเสริ มการผลิต การจาหน่าย การสั่งนาเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่
อยู่ในความควบคุ ม ได้แก่ อาหาร เครื่ องสาอาง วัตถุ อนั ตราย ยา เครื่ องมื อแพทย์ สารเสพติ ดให้โทษ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความปลอดภัย ความเหมาะสม ประโยชน์จาก
การใช้และการบริ โภคผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
สาหรับผลิตภัณฑ์ สุขภาพชนิดต่ างๆ นั้นมีดังนี้
1. อาหาร หมายถึง วัตถุทุกชนิ ดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนาเข้าสู่ ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท หรื อสารเสพติด นอกจากนี้ อาหารยังรวมถึ งวัตถุ ที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิ ตอาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่ องปรุ งแต่งกลิ่น รสด้วย
2. เครื่ องสาอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบหรื อกระทาด้วย
วิธีอื่นใดต่อส่ วยหนึ่ งส่ วนใดของร่ างกาย เพื่อความสะอาด ความสวยงามหรื อส่ งเสริ มให้เกิ ดความสวยงาม
และรวมไปถึงเครื่ องประทินผิวต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเครื่ องประดับหรื อเครื่ องแต่งตัวซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ภายนอก
ร่ างกาย
3. ยา หมายถึ ง วัตถุ ที่มุ่งหมายใช้สาหรับการพิเคราะห์ บาบัด บรรเทา รักษาหรื อป้ องกันโรค หรื อ
ความเจ็บป่ วยของมนุษย์ หรื อสัตว์
แหล่งกาเนิดของยาได้มาจาก 2 แหล่ง ด้วยกัน คือ
3.1 ยาสมุนไพร เป็ นยาที่ได้มาจากส่ วนต่างๆ ของพืช ส่ วนประกอบของสัตว์และ แร่ ธาตุ
3.2 ยาสังเคราะห์ เป็ นยาที่ได้โดอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบตั ิการซึ่ งปั จจุบนั ยาส่ วนใหญ่ที่ใช้
กันเป็ นยาสังเคราะห์
4. เครื่ องมื อแพทย์ การพิจารณาตี ความว่าผลิ ตภัณฑ์ใดจัดว่าเป็ นเครื่ องมื อแพทย์พิจารณาจาก 2
ประเด็นหลักที่สาคัญดังนี้
4.1 พิจารณาจากตัวผลิตภัณฑ์น้ นั โดยตรง โดยพิจารณาจากสภาพของตัวผลิตภัณฑ์วา่ โดยตัวของมัน
เองเป็ นเครื่ อ งมื อ แพทย์อ ยู่แ ล้ว เช่ น หู ฟั ง เพื่ อ ตรวจคนไข้ ปากคี บ มี ด ผ่า ตัด กรรไกรผ่า ตัด เข็ ม ฉี ด ยา
เครื่ องเอกซเรย์ เครื่ องอัลตราซาวนด์ ถุงมือยางสาหรับตรวจโรค ถุงยางอนามัย เป็ นต้น
4.2 พิจารณาจาการอ้างหรื อระบุสรรพคุ ณ คุ ณประโยชน์ การพิจารณาใน ประเด็นนี้ ตัวผลิตภัณฑ์
โดยสภาพอาจไม่แน่ชดั หรื อมีรูปแบบที่ไม่ชดั เป็ นเครื่ องมือแพทย์โดยตัวสภาพของมัน แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จะมีการอ้างสรรพคุ ณ คุ ณประโยชน์ในการบาบัด บรรเทา หรื อรักษา เช่ น เก้าอี้นวดไฟฟ้ า อุปกรณ์ ที่นอน
แม่เหล็ก กาไลสุ ขภาพ เป็ นต้น
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5. วัตถุ อนั ตราย มีหลายชนิ ด เช่ น วัตถุ ระเบิ ดได้ วัตถุ ไวไฟ วัตถุ มีพิษ วัตถุ ที่ทาให้เกิ ดโรค วัตถุ
กัมมันตรังสี เป็ นต้น
6. สารเสพติดให้โทษ สิ่ งที่จดั เป็ นสารเสพติดตามกฎหมายมี 3 ประเภท คือ สารเสพติดให้โทษ วัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท และสารระเหย
อิทธิพลของสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
การเลือกรับสื่ อโฆษณามีผลต่อสุ ขภาพดังนี้
1. ด้ านสุ ขภาพร่ างกาย
ผลของการเลือกรับสื่ อโฆษณาเกี่ ยวกับสุ ขภาพทางกาย จากการที่ผผู ้ ลิ ตได้ผลิ ตสิ นค้าชนิ ดเดี ยวกัน
จานวนมาก ทาให้เกิดการแข่งขันโดยมีการทาให้สินค้าของตนที่ผลิตออกมามีคุณภาพและราคาถูก ย่อมเป็ น
ผลดี ต่อผูบ้ ริ โภคในการเลื อกพิ จารณาได้หลากหลาย และสามารถเปรี ยบเที ยบข้อดี และข้อเสี ยก่ อนที่ จะ
ตัดสิ นใจเชื่อ ซื้ อสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพต่างๆ เมื่อมีการบริ โภคแล้วโอกาสที่จะเกิดความพอใจมีสูง
เนื่ องจากได้สินค้าที่มีคุณภาพ แต่ถา้ สิ นค้าบางชนิ ดมีให้เลื อกน้อย ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคมีความจาเป็ นต้องกิ น
และใช้มาก จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผผู ้ ลิตสามารถเอารัดเอาเปรี ยบได้ง่าย โดยการผลิตสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพ
มาขาย ทาให้ส่งผลต่อสุ ขภาพทางการ เช่น ดื่มนมแล้วเกิดอาการท้องเสี ย ผงซักฟอกบางยี่ห้อ ซักแล้วเกิดการ
แพ้อย่างรุ นแรง ดังนั้นสื่ อโฆษณาจึงมีอิทธิ พลให้คนตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การต่างๆ ซึ่ งส่ งผลต่อ
สุ ขภาพร่ างกายของผูบ้ ริ โภคโดยตรง
2. ด้ านสุ ขภาพจิต
ผลของการเลือกรับสื่ อโฆษณาเกี่ ยวกับสุ ขภาพจิต คือ ความรู ้ สึกพึงพอใจและความไม่พึงพอใจใน
การบริ โภคสิ นค้าและบริ การเกี่ ยวกับสุ ขภาพต่างๆ มี ผลอย่างยิ่งต่อสุ ขภาพจิตของผูบ้ ริ โภค เช่ น มี การใช้
สิ นค้าที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเป็ นจริ งตามคาโฆษณาย่อมส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจ ส่ วนสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้มีคุณภาพไม่เป็ นจริ งตามที่ผผู ้ ลิตโฆษณา ส่ งผลเสี ยหายและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ย่อมทาให้เกิ ดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าและบริ การต่างๆ นอกจากนี้ การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การสุ ขภาพบาง
ชนิ ดอาจมีราคาสู ง เมื่อได้สินค้าและบริ การที่มีคุณภาพไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ก็จะก่อให้เกิ ดความเครี ยด
วิตกกัง วลหรื อเสี ยใจกับการตัดสิ นใจที่ ผ่านมาได้ ดังนั้นสื่ อโฆษณาจึ งส่ ง ผลต่อสุ ขภาพจิ ตของผูบ้ ริ โภค
โดยตรง
3. ด้ านสุ ขภาพสั งคม
สื่ อที่ มีความสร้ างสรรค์จะส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมสุ ขภาพในทางที่ พึงประสงค์
ในขณะที่สื่อที่นาเสนอพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไมเหมาะสม แต่พยายามนาเสนอว่าเป็ นค่านิ ยมของสังคมที่จะ
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโฆษณาอาหารประเภทจาน
ด่ วน ซึ่ ง เป็ นอาหารที่ มีก ารแข่ง ขันในการโฆษณาที่ สูง มากทั้ง ที่ อาหารเหล่ านี้ มีป ริ ม าณแคลอรี สูง และมี
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สารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายในปริ มาณต่า เด็กหรื อเยาวชนที่รับประทานอาหารเหล่านี้มากๆ จึงเสี่ ยงต่อการ
เป็ นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคมะเร็ งบางชนิ ดในช่ วงชี วิตต่อไป ทาให้เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขของ
บุคคลในสังคมต่อไป
4. ด้ านสุ ขภาพปัญญา
สื่ อโฆษณามีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพทางปั ญญา เพราะมีสื่อโฆษณาจานวนมากที่ใช้กลวิธีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์จูงใจผูบ้ ริ โภคให้มีความต้องการสิ นค้า ส่ งเสริ มค้านิ ยมหรื อแบบแผนการดาเนิ นชี วิตที่เป็ น
วัตถุนิยมแทนที่จะเป็ นการใช้ชีวติ แบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ เน้นการดาเนิ นชี วิตตามทางสายกลาง ด้วนความมี เหตุ ผ ล ความรู ้ จกั พอประมาณ และมี
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี เช่น การที่เราจะซื้ อสิ นค้าชิ้นหนึ่งเราจะต้องตัดสิ นใจอย่างมีเหตุมีผลที่เหมะสมว่าสมควร
ซื้ อหรื อไม่ ดังบทกลอนของสุ นทรภู่ที่ว่า ”ไม่ควรซื้ อก็อย่าไปพิไรซื้ อ ให้เป็ นมื้อเป็ นคราวทังคาวหวาน”
ความรู ้ จ ัก พอประมาณคื อ ซื้ อ ในจ านวนเท่ า ที่ จ าเป็ น ในราคาที่ เ หมาะสม การมี ๓ มิ คุ ้ม กัน คื อ การมี
สติ สัมปชัญญะก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่หลงใหลหรื อตกเป็ นเหยื่อของคาโฆษณา หรื อสิ่ ง จูงใจใดๆ ที่ ผู ้
จาหน่ายนามาส่ งเริ มการขาย เช่น ของแถม การใช้ชิ้นส่ วนชิ งรางวัล เป็ นต้น เพราะจะทาให้เราตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้านั้นด้วยความต้องการทางจิตวิทยามากกว่าเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อโดยใช้เหตุผลและปั ญญา
หลักการพิจารณาสื่ อโฆษณาเกีย่ วกับสุ ขภาพ
เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพามสื่ อต่างๆ มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
นักเรี ยนจึงควรทราบหลักการพิจารณาเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาเกี่ยวกับสุ ขภาพดังนี้
1. ฝึ กแยกแยะสื่ อทางบวกและทางลบ
สื่ อทางบวก คือ สื่ อที่มีการส่ งเสริ มพฤติ กรรมสุ ขภาพ พัฒนาความคิดในเชิ งสร้ างสรรค์ เช่ น การ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการดูแลตนเอง การมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั การทางานด้วนความสามัคคี เป็ นต้น สื่ อทาง
ลบ คือสื่ อที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ กระตุน้ ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนักเรี ยนจึงต้องใช้ความคิดวิเคราะห์
และใช้เหตุผลว่าสื่ อเหล่านั้นเป็ นสื่ อทางบวกหรื อทางลบ และเราควรเชื่ อถือข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอโดยสื่ อ
นั้นหรื อไม่
2. คานึงถึงความเป็ นจริง
ผูบ้ ริ โภคสื่ อควรมีทกั ษะในการเลื อกสื่ อโฆษณาโดยการพิจารณาด้วยความเป็ นเหตุ เป็ นผล และ
ความเป็ นไปได้โดยอู่บนพื้นฐานของความจริ งและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ไม่หลงเชื่ อโฆษณาชวนเชื่ อที่ใช้
ข้อความเกินความเป็ นจริ ง ตัวอย่างเช่น โรลออนนี้ ใช้แล้วสวาๆ กรี๊ ดเพราะความหอมของกลิ่นกาย ใช้ครี บ
ยีห่ อ้ นี้ผวิ ขาวสวยภายใน 7 วัน เป็ นต้น เพราะข้อความดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ต่า
3. มีความไวในการรับสื่ อ
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ผูบ้ ริ โภคควรมีพฤติกรรมในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทันเหตุการณ์ท้ งั ในและนอกประเทศ และมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการโฆษณาโดยไม่ไปเชื่ อสื่ อโฆษณา หลงใหลไปกับสื่ อทางลบซึ่ งเป็ นสื่ อที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นการบัน่ ทอนสุ ขภาพ

4. ไม่ หลงเชื่อง่ าย
ข่ า วสารบางเรื่ องมี ผ ลต่ อสุ ข ภาพโดยตรง ควรมี ก ารพิ จารณาให้ดี ก่ อ นที่ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ควรมี ก ารตรวจสอบข้อมูล จากหลายแหล่ ง เพื่ อให้ได้ข ้อมู ล ที่ ตรงกันจึ ง ตัดสิ นใจเชื่ อ
นักเรี ยนควรฝึ กทักษะโดยการฝึ กวิเคราะห์แยกแยะสื่ อทางบวกและทางลบการคานึงถึงความเป็ นจริ ง มีความ
ไวในการรับสื่ อและไม่หลงเชื่ อง่ายๆ ทักษะต่างๆ นี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงและ
เป็ นเหยือ่ ของสื่ อโฆษณาที่ไม่สร้างสรรค์ได้
บทบาทของผู้ที่เกีย่ วข้ องกับสื่ อโฆษณา
การป้ องกันไม่ให้ผบู ้ ริ โภคตกเป็ นเหยื่อของสื่ อโฆษณาที่หลอกลวงเกินจริ ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคใน
วัยเด็กและเยาวชน ควรได้รับความร่ วมมือจากบุคคลและสถาบันต่างๆ ดังนี้
เด็กและเยาวชน ควรแยกแยะและมีวิจารณญาณในการเลือกรับสื่ อโฆษณา เรี ยนรู้ดว้ ยความสมเหตุ
และผล และการเลือกบริ โภคสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
พ่ อแม่ ผู้ปกครอง ควรมีการอบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน โดยการชวนพูดคุย ให้คาแนะนา สร้าง
แนวคิดในการเลือกสื่ อโฆษณาที่ถูกต้อง และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่ างๆ ควรมีการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนมีความรู ้เท่าทันสื่ อ
มีการจัดประสบการณ์ทกั ษะชีวติ ในด้านการเลือกสื่ อโฆษณาเพื่อการบริ โภคเกี่ยวกับสุ ขภาพที่เหมาะสมและ
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
ช่ องทางสื่ อ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมี การกลัน่ กรองและควบคุ มโฆษณาที่ ผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ ให้เป็ นจริ งเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผบู ้ ริ โภคถ้าสื่ อเผยแพร่ ออกมา
ไม่ดีจะทาให้เกิดการหลงเชื่อและเลียนแบบได้
ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ โฆษณา ควรมี ก ารผลิ ต สื่ อที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละหยุ ด โฆษณาที่ เ กิ น ความเป็ นจริ ง มี
จรรยาบรรณในการเป็ นผูผ้ ลิ ตที่ ดี คื อ การคานึ งถึ งความปลอดภัย จริ งใจ และการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นจริ งแก่
ผูบ้ ริ โภค
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารคุ ้ม ครองเด็ ก ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจาดสื่ อ โฆษณา มี ก ารสนับ สนุ น ให้
หน่วยงานมีส่วยช่วยในการเฝ้ าระวังสื่ อและให้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้องแก่ผบู ้ ริ โภค
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การควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความคุ ม้ ครองโดยได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง
ปลอดภัย และให้ความเป็ นธรรมแก่ ผูบ้ ริ โภค รั ฐจึ งต้องเข้ามาวางมาตรการควบคุ มการโฆษณาให้อยู่ใ น
ขอบเขตของความถูกต้อง ให้ความรู ้ แก่ผบู ้ ริ โภคให้สามารถตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ได้อย่างมี
คุณภาพ
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร จะต้องไม้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรื อสรรพคุณ
ของอาหารที่ไม่เป็ นความจริ ง หรื อเป็ นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
2. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติยา จะต้องไม่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุ ณยาหรื อวัตถุ อนั อันเป็ น
ส่ วนประกอบของยาว่าสามารถบาบัด บรรเทา รักษา หรื อป้ องกันโรค หรื อความเจ็บป่ วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์
หรื อหายขาด หรื อใช้ถอ้ ยคาอื่นใดที่มีความหมายทานองเดี ยวกัน ไม่แสดงสรรพคุ ณยาอันเป็ นเท็จหรื อเกิ น
จริ ง ต้องไม่มีการรั บรองหรื อยกย่องสรรพคุ ณโดยบุคคลอื่ นมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรื อออก
สลากรางวัล
3.การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ จะต้องไม่โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริ มาณ
มาตรฐาน หรื อแหล่งกาเนิดของเครื่ องมือแพทย์อนั เป็ นจริ ง หรื อเป็ นการหลอกลวง
4. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่ องมือสาอาง จะต้องไม่ใช้ขอ้ ความโฆษณาโดยไม่เป็ นธรรม
ต่อผูบ้ ริ โภค ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกาเนิ ด สภาพ ปริ มาณ หรื อสาระสาคัญประการอื่นอัน
เกี่ ยวกับเครื่ องสาอาง ไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรื อข้อความที่ รู้หรื อควรรู ้ อยู่แล้วว่าอาจก่ อให้เกิ ดความ
เข้าใจผิด
5. การโฆษณาตามพระราชบัญ ญัติวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ขอ้ ความที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค
หรื อใช้ขอ้ ความที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลเสี ยต่อสังคมโดยส่ วนรวม เช่ น ผิดกฎหมาย ศี ลธรรมทาให้เกิ ดความ
แตกแยก หรื อเสื่ อมเสี ยความสามัคคีในหมู่ประชาชน เป็ นต้น
6. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามมิให้ผใู้ ดโฆษณาเพื่อการค้า
ซึ่ งวัตถุ ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ยกเว้นเป็ นการโฆษณาโดยตรงต่อแพทย์ ทันตแพทย์สัตว์แพทย์ หรื อเป็ น
ฉลาก หรื อเอกสารกากับที่ภาชนะหรื อหี บห่อบรรจุวตั ถุน้ นั
7. การโฆษณาตามพระราชบัญญัติสารเสพติด ห้ามทาการโฆษณาเพื่อขายแต่ให้โฆษณาได้เฉพาะ
การโฆษณาสารเสพติดให้โทษประเภท 3 โดยต้องโฆษณาโดยตรงต่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรื อสัตว์
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แพทย์เท่านั้น หรื อเป็ นฉลาก หรื อเอกสารกากับที่ภาชนะหรื อหี บห่อบรรจุสารเสพติดให้โทษประเภท 3 หรื อ
ประเภท 4 เท่านั้น
.........................................................................................................

