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เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                       จ านวน 2 หนา้ 

                        
ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า 

 เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง ประชาชนคิดอย่างไรต่อความไม่ปลอดภยัใน เครือ่งส าอาง อาหาร และยา 

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อ านวยการ ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า เปิดเผยผลส ารวจ เร่ือง ประชาชนคิดอย่างไรต่อความไม่ปลอดภัยใน 

เครือ่งส าอาง อาหาร และยา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 1,037 ตัวอย่าง โดย

ด าเนินโครงการระหว่าง วันที่ 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า 

น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ไม่ทราบว่า สามารถตรวจสอบเลข อย. ได้ด้วยตนเอง 

ในขณะที่ ร้อยละ 36.7 ทราบ โดยตรวจสอบผ่าน เวบ็ อย. สายด่วน อย. เวบ็ค้นหาทั่วไป และ แอพพลิเคช่ัน

นอกจากน้ี ย่ิงน่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  73.9 ไม่ทราบว่า สามารถตรวจสอบเลข จดแจ้ง 

เคร่ืองส าอางได้ ด้วยตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 26.1 ทราบ โดยตรวจสอบผ่าน เวบ็ อย. ฉลาก สายด่วน อย. 

แอพพลิเคช่ัน และเวบ็ไซต์ค้นหาทั่วไป อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 พอใจการท างานของต ารวจ

ที่จับกุมด าเนินคดี ขบวนการ สวมเลสข อย. ได้ ในขณะที่ร้อยละ 8.1 ไม่พอใจ 

เม่ือถามถึง ช่องทางที่เคยพบเห็นโฆษณา เคร่ืองส าอางผ่านสื่อต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

83.6 พบเหน็ผ่านทาง เฟสบุค๊ รองลงมาคือร้อยละ 51.6 พบเหน็ผ่านทาง ทวีี  ร้อยละ 33.8 พบเหน็ผ่านทาง 

ไลน์ ในขณะที่ร้อยละ 26.4 พบเหน็ผ่านทางสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 20.9 ผ่านทางการบอกต่อ และร้อยละ 7.8 ผ่าน

ช่องทางอื่นๆ เช่น เวบ็ไซต์ทั่วไป ทวิตเตอร์  ยูทูป และอนิสตาแกรม 

เม่ือถามถึง แหล่งที่เช่ือม่ันในการซ้ือ สินค้า เคร่ืองส าอาง พบว่า เกินคร่ึงหรือร้อยละ 55.9 เช่ือมั่น 

เช่ือถือ บริษัท ช่ือสินค้า รองลงมาคือ ร้อยละ 36.2 เช่ือคนรู้จักแนะน า ร้อยละ 22.0 เช่ือ ค าโฆษณา ร้อยละ 

15.5 เช่ือดารา คนดัง และร้อยละ 11.6 เช่ืออื่นๆ เช่น จากผู้เช่ียวชาญ ดู คอมเม้นทต่์างๆ หาข้อมูลเกี่ยวกับ

สนิค้า สารประกอบที่ใช้ในการผลิตและส่วนผสม ดูจากมาตรฐานการรับรอง และคนรู้จักที่ใช้ผลิตภัณฑจ์ริง 

ที่น่าพิจารณาคือ หน่วยงานที่ ประชาชนต้องการให้เร่งแก้ไข ปัญหาความไม่ปลอดภัยของประชาชนใน

การซ้ือ เคร่ืองส าอาง อาหาร และ ยา พบว่า อนัดับแรก ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.3 ได้แก่ องค์การอาหารและ

ยา (อย.) รองลงมาคือ ร้อยละ 72.4 ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และส่วนใหญ่

เช่นกนั หรือร้อยละ 63.5 ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ ในขณะที่ร้อยละ 35.2 ระบุต ารวจ และร้อยละ 2.5 ระบุ

อื่นๆ เช่น สื่อมวลชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตารางที ่1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ การรบัรู ้การตรวจสอบเลข อย. ไดด้ว้ยตนเอง 

ล าดบัที่ การรับรู้ รอ้ยละ 

1 
ทราบ ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง โดย เวบ็ อย. สายด่วน อย. เวบ็ค้นหาทั่วไปและ

แอพพลิเคช่ัน 
36.7 

2 ไม่ทราบ 63.3 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที ่2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ การรบัรู ้การตรวจสอบเลข จดแจง้ เครือ่งส าอางได ้ดว้ยตนเอง 

ล าดบัที่ การรับรู้ รอ้ยละ 

1 
ทราบ ตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่าน เวบ็ สายด่วน อย. แอพพลิเคช่ัน และเวบ็ไซต์ค้นหา

ทั่วไป 
26.1 

2 ไม่ทราบ 73.9 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที ่3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ พอใจต่อการท างานของต ารวจทีด่ าเนนิคดี ขบวนการ สวมเลข อย. 

ล าดบัที่ ความพึงพอใจ รอ้ยละ 

1 พอใจ 91.9 

2 ไม่พอใจ 8.1 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที ่4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ช่องทางทีเ่คยพบเห็น โฆษณา เครือ่งส าอาง ผ่านสือ่ 

ล าดบัที่ ช่องทางการโฆษณา รอ้ยละ 

1 เฟสบุค๊ (Facebook)   83.6 

2 ทวีี 51.6 

3 ไลน์ LINE   33.8 

4 สิ่งพิมพ์  26.4 

5 บอกต่อ       20.9 

6 อื่น ๆ เช่น เวบ็ไซต์ทั่วไป ทวิตเตอร์  ยูทูป และอนิสตาแกรม 7.8 

ตารางที ่5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ แหล่งทีเ่ชื่อมัน่ในการซ้ือ สินคา้ เครือ่งส าอาง 

ล าดบัที่ แหล่งที่ เช่ือมั่น รอ้ยละ 

1 เช่ือมั่น เช่ือถือบริษัท ช่ือสนิค้า   55.9 

2 เช่ือคนรู้ จักแนะน า    36.2 

3 เช่ือ ค าโฆษณา         22.0 

4 เช่ือดารา คนดัง    15.5 

5 อื่น ๆ เช่น จากผู้เช่ียวชาญ ดู คอมเม้นทต่์างๆ หาข้อมูลเกี่ยวกบัสนิค้า และส่วนผสม 11.6 

ตารางที่ 6 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างที่ระบุ หน่วยงานที่ตอ้งเร่งแกไ้ขความไม่ปลอดภยัของประชาชน

ในการซ้ือ เครือ่งส าอาง อาหาร และ ยา 

ล าดบัที่ หน่วยงานที่ต้องเร่งแก้ไขความไม่ปลอดภัยของประชาชน รอ้ยละ 

1 องค์การ อาหารและ ยา (อย.)  78.3 

2 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 72.4 

3 กระทรวงสาธารณสขุ     63.5 

4 ต ารวจ    35.2 

5 อื่น ๆ เช่น สื่อมวลชล โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928   www.superpollthailand.net 


