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 บทคดัย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายของ
ประเทศไทยและในต่างประเทศเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน และอ านาจหน้าท่ีของ
สถานีโทรทศัน์และหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ รวมทั้งศึกษาถึงสิทธิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ เพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหา 
ท่ีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551ก าหนดให้สถานีโทรทศัน์มีหน้าท่ีควบคุมเน้ือหาก่อนออกอากาศ หากมีการ
ออกอากาศเน้ือหาท่ีมีลกัษณะต้องห้ามออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ในฐานะผูรั้บใบอนุญาตต้อง
ด าเนินการระงบัการออกอากาศ หากผูรั้บใบอนุญาตไม่ด าเนินการเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีอ  านาจท าค  าสั่ง
ระงบัการออกอากาศไดท้นัทีก่อนการสอบสวนขอ้เท็จจริง แต่เน่ืองจากหลกัเกณฑ์การพิจารณา
เน้ือหาซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศไม่ชดัเจน จึงเป็นช่องทางให้สถานีโทรทศัน์รวมทั้งเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
เข้าแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ลิตละครโทรทัศน์ และจ ากัดสิทธิของประชาชน  
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ขณะเดียวกันกลไกการคุ้มครองผูเ้สียหายจากการประกอบกิจการ
โทรทัศน์โดยองค์กรวิชาชีพก็ไม่มีสภาพบังคับ เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีการรวมกลุ่มของ  
องคก์รวิชาชีพดา้นละครโทรทศัน์ จึงท าใหผู้เ้สียหายไม่ไดรั้บการเยยีวยาภายในองคก์รฝ่ายปกครอง 
ตอ้งไปใชสิ้ทธิทางศาลเท่านั้น ซ่ึงอาจมีกระบวนการท่ียุ่งยาก และล่าชา้กว่า นอกจากน้ีกฎหมาย
เก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ไม่มีการก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
เน้ือหาละครโทรทศัน์เท่าท่ีควร ขณะท่ีกระทรวงวฒันธรรมซ่ึงไม่มีอ  านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแล
กิจการโทรทศัน์กลบัส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการควบคุมเน้ือหารวมทั้งประเมิน
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คุณภาพเน้ือหาละครโทรทัศน์ แต่ความเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
แก่สถานีโทรทศัน์ไม่มีสภาพบงัคบัแต่อยา่งใด   

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าวในระบบกฎหมายของประเทศต่างประเทศ พบว่า 
กฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษ และประเทศออสเตรเลียมีความน่าสนใจและ
น ามาเป็นตน้แบบของกฎหมายไทยได ้ทุกประเทศจะมีหลกัเกณฑ์การควบคุมเน้ือหาท่ีชดัเจน มี
องคก์รวิชาชีพเขา้มาควบคุมเน้ือหาของส่ือมวลชนดว้ยกนั ดงันั้น จึงไม่เกิดปัญหาการใชดุ้ลพินิจ
ของสถานีโทรทศัน์เขา้แทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน รวมทั้งมีองค์กร
วิชาชีพมาคานอ านาจของสถานีโทรทัศน์และเจา้หน้าท่ีรัฐในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 
ประกอบกับกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนขององค์กรก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของ
ต่างประเทศจะก าหนดขั้นตอนท่ีชดัเจน โดยก าหนดให้การร้องเรียนตอ้งร้องไปยงัสถานีโทรทศัน์ 
เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์ได้ทบทวนแก้ไข รวมทั้งในกระบวนพิจารณาขององค์กรก ากับดูแล 
ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูรั้บใบอนุญาตไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริง ก่อนการพิจารณาลงโทษ นอกจากน้ีในการ
ก าหนดกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชน 
เขา้มามีส่วนร่วม ประเทศไทยจึงควรน าแนวคิดจากต่างประเทศดงักล่าวมาปรับใชอ้ย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกนัการแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์และคุม้ครอง
สิทธิในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของประชาชน โดยวิธีการแกไ้ขพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551เพ่ือควบคุมให้เน้ือหาละครโทรทศัน์เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนผูช้มละครสูงสุด 
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ABSTRACT 
 

This study is set out with the aim of investigating concepts, theories and laws 
concerning rights and freedom of mass media in Thailand and foreign countries, focusing on 
government and television company’s authority over TV series content control as well as people’s 
rights and participation. The study offers some important insights into problems arising from TV 
series content control law enforcement and their solution. 

The results indicate that Radio and Television Broadcasting Business Act B.E.2551 
authorizes television company, or a licensee to control the content of TV programs before 
broadcasting. If any prohibited content is broadcasted, the TV company can stop broadcasting 
that content. If the licensee does not stop broadcasting, authorized government officer can issue to 
stop broadcasting immediately before investigation. Since the criteria for prohibited content 
remain ambiguous, TV company and government officer can intervene in TV series content 
which is intended to reflect the producers’ views. Also the ban on TV content is considered a 
violation of people’s rights to know. Measures for protecting aggrieved party, as a vocational 
association, in television operation have not been enacted as Thailand does not have vocational 
association for TV series producers. Therefore, aggrieved party cannot find legal remedies in 
governmental agencies and legal procedure is the only way left. However, the procedure is more 
complicated and takes longer time to complete. Moreover, the law on TV series content control 
does not encourage people’s participation. On the other hand, the Ministry of Culture, who has no 
role in governing television operations, actively promotes people’s participation in content control 
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and evaluation. However, people’s suggestions as to TV series content are hardly taken seriously 
by TV company. 

Investigation into foreign countries’ laws on mass media content control was made in 
order to find a model for Thailand. American, English and Australian laws prove to be effective 
in preventing the intervention from TV company and government office, and protecting the 
producers’ freedom of opinion. These laws have clear-cut criteria for determining prohibited 
content. Also, they encourage vocational associations to control content of the media within their 
own group. The associations’ roles in content control can counterbalance TV company and 
government office’s absolute authority. Moreover, these countries’ government agencies 
supervising TV operations have standard complaints procedure. The procedures allow people to 
file complaints regarding content control and TV company must follow the orders from the 
agencies handling the complaints. If prohibited content is broadcasted, the licensee is subjected to 
investigation by the agencies before administering punishment. TV series content control in these 
countries allows people’s participation. The finding suggests that Thailand revises Television 
Broadcasting Business Act B.E.2551 on these foreign countries’ law models in order to prevent 
intervention in TV series content and protect people’s rights to know. This way, TV series can 
contribute more positively to viewers. 
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บทที่ 1 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันส่ือสารมวลชนมีหลายรูปแบบไดแ้ก่ ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์  
ซ่ึงโทรทศัน์จดัเป็นส่ือท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเมื่อเทียบกบัส่ือประเภทอ่ืนๆ เน่ืองจากเกือบทุกบา้น
จะมีโทรทศัน์ไวเ้พื่อรับรู้ข่าวสารและความบนัเทิงร่วมกนัในครอบครัว จากรายงานการวิจยัของ  
พิรงรอง  รามสูตร  รณะนันทน์ และศศิธร  ยุวโกศลพบว่า รายการโทรทศัน์ท่ีมีผูช้มมากท่ีสุด คือ 
ละครโทรทศัน์1 เน้ือหาละครโทรทศัน์จดัเป็นสารหรือความคิดเห็นของผูผ้ลิตละครท่ีประสงค ์
จะส่ือสารไปยงัผูช้มจ านวนมากผ่านส่ือโทรทศัน์ดว้ยรูปแบบรายการประเภทบนัเทิง  ซ่ึงเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัเสรีภาพของประชาชนในการ
ไดรั้บข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น ส่ือมวลชนจึงตอ้งมีหลกัประกนัสิทธิในการท่ีจะแสวงหา
ขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทุกชนิดทั้งดา้นการเมือง การปกครอง  
การเศรษฐกิจ การทหาร หรือกิจการอ่ืนน าเสนอสู่การรับรู้ของประชาชน  แต่ขณะเดียวกนัเน้ือหา
ละครโทรทศัน์ไดม้ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน  
ซ่ึงมีวุฒิภาวะยงัไม่เพียงพอ อาจลอกเลียนพฤติกรรมของตวัละครท่ีไม่เหมาะสมก่อปัญหาสังคมได ้
เช่น การใชก้  าลงัหรืออาวุธเพื่อตัดสินปัญหาความขัดแยง้แทนวิธีการทางกฎหมาย การเสพของ  
มึนเมายาเสพติด การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว หรือการใชภ้าษาหยาบคาย รัฐในฐานะผูม้ีภารกิจ
ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
รัฐจึงจ  าเป็นตอ้งใชอ้  านาจทางปกครองในการจ ากดัเสรีภาพของส่ือมวลชนโดยการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์ เพื่อป้องกนัไม่ให้สถานีโทรทศัน์ออกอากาศเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม
และก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสาธารณะได ้ 

อน่ึงในปัจจุบันได้มีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เมื่อว ันท่ี 
22 พฤษภาคม 2557 และไดป้ระกาศใหรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส้ินสุด
ลงในวนัดงักล่าว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/2557 แต่เน่ืองจากผูเ้ขียนได้
ศึกษาและจดัท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีข้ึนก่อนท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
จะส้ินสุดลง ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า หลกัการเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน และการควบคุมกิจการ

                                                
1 พิรงรอง  รามสูตร  รณะนนัทน์ และศศิธร  ยวุโกศล.  (2546).  การก ากับดูแลเนื้อหาของส่ือวิทยุและ

โทรทัศน์ในประเทศไทย (รายงานผลการวิจยั). หนา้ 67 
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โทรทศัน์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นหลกัการ 
ท่ีประเทศไทยยอมรับไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมาเป็น
เวลานาน ผูเ้ขียนคาดว่า ในอนาคตเมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ก็ยงัคงมีบทบญัญัติ
เ ก่ี ยวกับสิทธิ เสรีภาพของส่ือมวลชน และการควบคุมกิจการโทรทัศน์ตามบทบัญญัติ  
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ผูเ้ขียนจึงเห็นควรคงเน้ือหาท่ีศึกษา
เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาปัญหา
เก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ไดรั้บรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นของส่ือมวลชนไว ้ดงัท่ีปรากฏในมาตรา 45 ไดบ้ญัญติั
รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  การเขียน การพิมพก์ารโฆษณา และการส่ือ
ความหมายโดยวิธีอ่ืนใด การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระท าไดเ้ฉพาะเพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ 
เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ 
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน การตรวจสอบเน้ือหาของส่ือโดยรัฐจะตอ้ง
เป็นการด าเนินการภายหลงัการออกอากาศ ยกเวน้ในภาวะสงครามเจา้หน้าท่ีรัฐสามารถตรวจสอบ
เน้ือหาก่อนการออกอากาศได้2 และในมาตรา 46 ไดบ้ญัญติัถึงหลกัประกนัของผูป้ระกอบอาชีพ

                                                
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
"มาตรา 45 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ

การส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศัยอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความ
เป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือ
ระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปิดกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้
การหา้มหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

การแทรกแซงดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได  ้ เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

การใหน้ าข่าวหรือบทความไปใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่น  
จะกระท ามิได ้ เวน้แต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งกระท าโดยอาศยั
อ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายซ่ึงไดต้ราข้ึนตามวรรคสอง 

เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอื่นตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
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ส่ือมวลชน โดยหา้มไม่ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้ของกิจการกระท า
การขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของ  
ผูป้ระกอบอาชีพส่ือมวลชน  เพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพของผู ้ประกอบอาชีพส่ือมวลชน  
ใหผู้ป้ระกอบอาชีพส่ือมวลชนมีสิทธิจดัตั้งองคก์รวิชาชีพรวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององค์กร
วิชาชีพ3 นอกจากน้ีมาตรา 47 ไดบ้ญัญติัใหม้ีองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี
ท่ีใชใ้นการส่งวิทยุโทรทัศน์เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  การก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  
และระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอ่ืน  
และการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม จดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชน
สาธารณะ การก ากับดูแลกิจการขององค์กรของรัฐจะต้องป้องกันมิให้มีการครอบง าระหว่าง
ส่ือมวลชนดว้ยกนัเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารหรือปิดกั้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน4 การจ ากดัสิทธิเสรีภาพ

                                                                                                                                       

การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท า
มิได”้ 

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
“มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอื่น  ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัด  
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น 
แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความ
เป็นธรรม  รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวิชาชีพ 

ขา้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือส่ือมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกบัพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน
ตามวรรคหน่ึง 

การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
หรือเจา้ของกิจการ อนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
ของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใชอ้  านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใชบ้งัคบั   
เวน้แต่เป็นการกระท าเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ” 

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
“มาตรา 47  คลื่นความถี่ที่ใชใ้นการส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร

ส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ใหมี้องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึงท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง  และก ากบัการ

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
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ส่ือมวลชนตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองจะกระท าไดเ้ม่ือมีกฎหมายบญัญัติให้อ  านาจเท่านั้น ดงันั้น 
กฎหมายท่ีก  าหนดเก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์จึงเป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพ บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจึงต้องกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น และไม่กระทบ 
ต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนดว้ย 

พระราชบัญญัติองค์ก รจัดสรรค ล่ืนความถ่ีและก ากับก ารประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายส าคญัในการก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ของประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษาผูเ้ขียนไดพ้บ
ปัญหาของบทบญัญัติของกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของรัฐธรรมนูญขา้งตน้ โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี  

1.1.1 ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจขององคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์ 

ละครโทรทศัน์ถือเป็นภาพยนตร์ตามนิยามแห่งพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดีทศัน์ 
พ.ศ. 25515 ซ่ึงมาตรา 286 ก าหนดให้ภาพยนตร์ท่ีฉายทางโทรทศัน์ตอ้งมีการพิจารณาและจดัประเภท
เน้ือหา โดยน าหลกัเกณฑ์การจัดประเภทภาพยนตร์มาใช้โดยอนุโลม ส าหรับการควบคุมเน้ือหา

                                                                                                                                       

การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น 
ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม  รวมทั้งตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ 

การก ากบัการประกอบกิจการตามวรรคสองตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้มีการควบรวม การครอง
สิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบง า ระหว่างส่ือมวลชนดว้ยกนัเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซ่ึงจะมีผลเป็นการขดัขวาง
เสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือปิดกั้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน” 

5 “ภาพยนตร์” หมายความว่า วสัดุที่มีการบนัทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถน ามาฉายใหเ้ห็นเป็น
ภาพที่เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่รวมวีดิทศัน์ 

“วีดิทศัน์” หมายความว่า วสัดุที่มีการบนัทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถน ามาฉายใหเ้ห็นเป็นภาพ
ที่เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะที่เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลกัษณะอื่นใดตามที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง 

6 พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดีทศัน ์พ.ศ. 2551 
 มาตรา 28 การตรวจพิจารณาและก าหนดประเภทภาพยนตร์ที่ฉายทางโทรทศัน์ตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ใหน้ าความในมาตรา 26 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
ภาพยนตร์ตามมาตรา 26 (5) และ (6) ใหฉ้ายทางโทรทศัน์ไดใ้นระหว่างเวลาที่คณะกรรมการก าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ภาพยนตร์จะควบคุมเน้ือหาก่อนการออกเผยแพร่ โดยตอ้งผ่านการตรวจพิจารณาและไดรั้บอนุญาต 
จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ถา้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
เห็นว่า ภาพยนตร์ใดมีเน้ือหาท่ีเป็นการบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี 
ของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย 
คณะกรรมการมีอ  านาจสั่งให้ผูข้ออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอนก่อนอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได ้ 
และผูไ้ดรั้บค าสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ  

แมล้ะครโทรทศัน์จะเป็นภาพยนตร์รูปแบบหน่ึงซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัประเภท
ความเหมาะสมของเน้ือหาเช่นเดียวกบัภาพยนตร์ แต่การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์มีความแตกต่าง
จากภาพยนตร์อย่างส้ินเชิง โดยการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ก่อนออกอากาศหรือระหว่าง 
การออกอากาศเป็นอ านาจของสถานีโทรทศัน์ด  าเนินการเอง เจา้หนา้ท่ีรัฐจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายหลงั
ออกอากาศ หากมีการออกอากาศละครโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาซ่ึงต้องห้ามออกอากาศ กรรมการ 
ท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ  านาจระงบัการออกอากาศไดท้นัทีก่อนการสอบสวนขอ้เท็จจริง เน่ืองจาก
ค าสั่งระงับการออกอากาศเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของผูรั้บค าสั่งแต่ไม่เปิดโอกาสให ้
ผูรั้บค าสัง่ไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้น จึงขดักบัหลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากการควบคุม
เน้ือหาละครโทรทศัน์เป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐสามารถใชดุ้ลพินิจอย่างกวา้งขวาง
โดยไม่มีกระบวนการควบคุมก่อนการท าค  าสั่งทางปกครองจึงเป็นบทบญัญติัท่ีจ  ากดัสิทธิเสรีภาพ 
ท่ีเกินความจ าเป็น ไม่ได้สัดส่วน อนัเป็นการขัดกบัหลกัการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ประสงคจ์ะคุม้ครอง 

1.1.2 ปัญหาการควบคุมการประกอบกิจการโทรทศัน์โดยองคก์รวิชาชีพ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 46 ไดบ้ญัญติัหลกัประกนั

ของผูป้ระกอบอาชีพส่ือมวลชนใหมี้สิทธิจดัตั้งองคก์รเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม 
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององค์กรวิชาชีพ ซ่ึงพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 7ไดก้  าหนดกลไกการควบคุมกนัเองขององค์กร

                                                
7 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  
“มาตรา 39 ให้คณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และ  

ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพ  
หรือวิชาชีพกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรม 

การจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององคก์รตามวรรคหน่ึง ตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองการไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ รวมทั้งการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององคก์ร 
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วิชาชีพโทรทศัน์ โดยใหค้ณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติด าเนินการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีเก่ียวกบั
กิจการโทรทัศน์เป็นองค์กร เพื่อท าหน้าท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม  
เพื่อคุม้ครองการไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารสาธารณะของประชาชนและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ  
ผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององคก์ร และมาตรา 40 8ไดบ้ญัญติัให้องค์กรวิชาชีพเยียวยาผูไ้ดรั้บ
ความเสียหายจากการด าเนินการของผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์  แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการรวมกลุ่ม
จดัตั้งองคก์รวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัละครโทรทศัน์ จึงท าให้กลไกการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูผ้ลิต
ละครและสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่มีผลใชบ้งัคบัแต่อยา่งใด 

1.1.3 ปัญหาเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนของเน้ือหาละครโทรทศัน์ซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศ  
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 

บญัญติัให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มีหน้าท่ีตรวจสอบและระงบัการออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม  และหากผูรั้บใบอนุญาตไม่ด  าเนินการ กรรมการ 
ซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ (กสท.) มอบหมาย มีอ  านาจสั่งให้ระงบั
การออกอากาศรายการนั้ นได้ทันที และมีอ  านาจสั่งให้ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามท่ี
เห็นสมควร หรืออาจพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้9 จากบทบัญญัติของกฎหมายดงักล่าว 

                                                                                                                                       

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคก์รตามวรรคหน่ึง ให้แต่ละองค์กรตามวรรคหน่ึง
จัดตั้ งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองค์ประกอบและให้ค  านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่าง 
ผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพ นกัวิชาการ และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

องค์กรตามวรรคหน่ึงที่มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจาก
กองทุนตามมาตรา 52 กไ็ด”้ 

8 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
“มาตรา 40 ผู ้ที่ไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ 

เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
ให้คณะกรรมการส่งเร่ืองพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ  

หรือวิชาชีพตามมาตรา 39 เพื่อใหด้  าเนินการเยยีวยาให้แก่ผูเ้สียหายโดยเร็ว และให้คณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินการขององคก์รควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา 39 เม่ือองคก์รควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามมาตรา 39 ได้แจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบแลว้ ให้แจ้งผูร้้องเรียนทราบผล  
การด าเนินการโดยเร็ว 

ผลการด าเนินการในหมวดน้ี ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการตามมาตรา 51 (1)” 
9 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  
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ไดใ้ห้อ  านาจสถานีโทรทศัน์ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการท าหน้าท่ีในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 
ในขณะท่ีไม่มีการก าหนดกรอบใหส้ถานีโทรทศัน์ใชใ้นการพิจารณาเน้ือหาซ่ึงตอ้งห้ามออกอากาศ  
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ของแต่ละสถานีโทรทศัน์จึงมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกันข้ึนกับ
ดุลพินิจของสถานีโทรทศัน์เอง  

จากปัญหาความไม่ชัดเจนเน้ือหาละครโทรทัศน์ซ่ึงต้องห้ามออกอากาศจึงน ามา 
ซ่ึงเหตุการณ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระงบัการออกอากาศละครเหนือเมฆ 2 ใน 3 ตอน
สุดทา้ยและน าละครเร่ืองอ่ืนมาออกอากาศแทน โดยให้เหตุผลว่า เน้ือหาละครขดักับบทบญัญัติ
มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  
ท าให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในวงกวา้งเก่ียวกบัการกระท าของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
การระงับการออกอากาศเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผูผ้ลิตละครโทรทัศน์ในการแสดง  
ความคิดเห็นไปสู่ประชาชน ขณะเดียวกันประชาชนก็ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเช่นกนั 

1.1.4 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ 

เน้ือหาละครโทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ 
โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็กและเยาวชน การออกกฎเกณฑข์องหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทัศน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูช้มได้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 47 บญัญติัให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ซ่ึงพระราชบญัญติั
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 28 บญัญติัให้ กสทช. ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีอ  านาจหน้าท่ี 
ในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

                                                                                                                                       

“มาตรา 37 หา้มมิใหอ้อกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิด
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง 

ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ที่ตรวจสอบและให้ระงบัการออกอากาศรายการที่มีลกัษณะตามวรรคหน่ึง หาก
ผูรั้บใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ให้กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอ  านาจสั่งดว้ยวาจา หรือเป็นหนังสือ 
ใหร้ะงบัการออกอากาศรายการนั้นไดท้นัที และใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงกรณีดงักล่าวโดยพลนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลว้เห็นว่า การกระท าดงักล่าวเกิดจากการละเลยของผูรั้บใบอนุญาต
จริง ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจสั่งให้ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขตามท่ีสมควร หรืออาจพกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาตกไ็ด”้  
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ความคิดเห็น ซ่ึงการมีส่วนร่วมดังกล่าว ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพียงแค่การเสนอ  
ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ผกูพนัให ้กสทช.ตอ้งปฏิบติัตาม ขณะเดียวกนัหากมีกรณีท่ี กสทช. เห็นว่า 
มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
สั้นเพียงใดก็ได ้การก าหนดหลกัเกณฑ์ควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์จึงด าเนินการโดยหน่วยงาน
ของรัฐทั้งส้ินไม่ไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนเท่าท่ีควร ในขณะท่ีกระทรวงวฒันธรรม
ซ่ึงมีอ  านาจหนา้ท่ีในการเฝ้าระวงัวฒันธรรมไดพ้ยายามใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการควบคุม
เน้ือหาละครโทรทัศน์มากข้ึน โดยจดัท าโครงการศึกษาและเฝ้าระวงัส่ือเพ่ือสุขภาวะของสังคม 
(Media Evaluation หรือ ME) โดยใหป้ระชาชนสมคัรเขา้มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ 
ส่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด แต่เน่ืองจากไม่มีกฎหมาย
ใดก าหนดใหอ้  านาจกระทรวงวฒันธรรมในการก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์ กระทรวงวฒันธรรมท าได้
เพียงขอความร่วมมือใหส้ถานีโทรทศัน์น าความคิดเห็นของประชาชนไปพิจารณาปรับปรุงเน้ือหา
รายการเท่านั้น ไม่มีสภาพบงัคับให้สถานีโทรทศัน์ตอ้งปฏิบติั จึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 47 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพในการ
ส่ือสาร แสดงความคิดเห็น และศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงให้อ  านาจรัฐในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์อนัเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีก  าหนดกระบวนการในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศันข์อง
องคก์รท่ีรับผดิชอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีก  าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์  

4. เพื่ อศึ กษาและ เสนอแนะแนวทาง  วิ ธีก ารในการป รับปรุงกฎหมาย เ ก่ี ยวกับ  
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ใหเ้หมาะสม  

 
1.3 สมมตฐิานของการศึกษา 

การควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดรั้บรองไว ้การควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์จึงตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืน
ความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  
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พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
เป็นกฎหมายแม่บทท่ีก  าหนดหลกัเกณฑใ์นการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ แต่กฎหมายดงักล่าว
ไม่ได้ก  าหนดเน้ือหาท่ีชัดเจนมีผลให้เจ้าของกิจการโทรทัศน์และเจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถเข้ามา
แทรกแซงการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนได ้แมก้ฎหมายจะไดก้  าหนดกลไกการควบคุมโดยองค์กร
วิชาชีพผ่านมาตรฐานจริยธรรมท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด แต่ด้วยประเทศไทยไม่มีการรวมกลุ่ม  
ขององค์กรวิชาชีพด้านละครโทรทศัน์กลไกการควบคุมขององค์กรวิชาชีพจึงไม่มีสภาพบังคับ 
นอกจากน้ีกฎหมายไดใ้ห้อ  านาจเจา้หน้าท่ีรัฐท าค  าสั่งทางปกครองท่ีเป็นผลร้ายโดยไม่เปิดโอกาส 
ใหคู้่กรณีโตแ้ยง้คดัคา้นซ่ึงขดักบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย ประกอบกบัการก าหนดกรอบในการ
ควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ของหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชน
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเท่าท่ีควรมีผลให้การควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดังนั้ น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควร 
น าแนวทางของกฎหมายต่างประเทศมาใช้ โดยยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับเน้ือหาซ่ึงต้องห้าม
ออกอากาศ และใช้วิธีการก าหนดความเหมาะสมของเน้ือหาและก าหนดช่วงเวลาออกอากาศ 
มาใช้บังคับแทน บัญญัติกฎหมายจัดตั้ งองค์กรวิชาชีพเพ่ือให้กลไกการควบคุมส่ือมวลชน 
โดยองค์กรวิชาชีพมีสภาพบังคับ ยกเลิกอ  านาจในการออกค าสั่งระงับการออกอากาศก่อน 
การสอบสวนข้อเท็จจริง และให้โอนภารกิจการควบคุมเน้ือหาของกระทรวงวัฒนธรรม 
ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์อย่างเต็มท่ีมาเป็นภารกิจ
ของ กสทช. เพียงองค์กรเดียวเพื่อความเป็นเอกภาพและท าให้ความเห็นของประชาชน  
มีสภาพบงัคบั 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงแนวคิดและความเป็นมาของสิทธิและเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครอง                   
ในรัฐธรรมนูญและการก าหนดกฎหมายท่ีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพเก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ กระบวนการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์
ของสถานีโทรทัศน์และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการควบคุมเน้ือหา โดยจะท าการศึกษากฎหมายควบคุมละครโทรทศัน์ของประเทศไทย 
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2551  
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และพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 และศึกษากฎหมายควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ต่างประเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 
1.5 วธิีการด าเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นควา้และ
วิเคราะห์ขอ้มลูจากตน้ร่างกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ ์
งานวิจยัต่างๆ ค าพิพากษา และค าวินิจฉยัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเก่ียวกับสิทธิ
เสรีภาพในการส่ือสาร แสดงความคิดเห็น และศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องซ่ึงให้อ  านาจรัฐ  
ในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์อนัเป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ 

2. ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจกฎหมายท่ีก  าหนดกระบวนการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์
ขององคก์รท่ีรับผดิชอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ 

3. ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจกฎหมายท่ีก  าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม
เน้ือหาละครโทรทศัน์ 

4. สร้างหรือปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะแนวทาง วิธีการ ในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ  
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ใหเ้หมาะสม  
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บทที่ 2 
แนวคิดพืน้ฐาน หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีประเทศท่ีปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยรับรองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
ค.ศ. 1996 ประเทศไทยไดรั้บหลกัการดงักล่าวมาบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์เป็นการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเป็นของส่ือมวลชน ในการบัญญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 
จึงตอ้งทราบถึงแนวคิด ความหมายและทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์สอดคลอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย สามารถด าเนินการให้บรรลุตาม  
ความมุ่งหมายได ้

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 

ก่อนมีรัฐมนุษยด์  ารงอยูใ่นสภาวะธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีไม่มีผูป้กครอง มนุษยทุ์กคน
สามารถกระท าการใดๆได้ตามใจปรารถนา ไม่มีกฎหมายก าหนดว่าอะไรถูกหรือผิด มีเพียง                 
กฎธรรมชาติท่ีเป็นข้อจ ากัดของการกระท า 10 ต่อมามนุษยเ์ร่ิมมีการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมท่ีไม่
ซับซ้อน จากครอบครัวและขยายไปสู่โคตรตระกูลและเผ่าพันธุ์ 11 มีหัวหน้าเผ่าท่ีเข้มแข็งและ 
เป็นท่ียอมรับ ต่อมาเม่ือสังคมขยายใหญ่ข้ึน มีความหลากหลายของเผ่าพนัธุ์ จึงท าให้เกิดนครรัฐ 
เป็นสังคมท่ีรวมกันของหลายเผ่าพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ร่วมกันทางศาสนาและการเมือง ผูน้  า 
ท่ีมีบทบาทส าคญั คือ ศาสนจกัร เช่น นครรัฐกรีก นครรัฐโรมนั รัฐ (state) ในช่วงระหว่างศตวรรษท่ี 
15 - 16 12 ต่อมาเม่ือศาสนจกัรเส่ือมลง ผูค้นสมยันั้นเห็นว่า ศาสนจักรควรมีหน้าท่ีเฉพาะอบรม 
สัง่สอนคติความเช่ือ ส่วนการเมืองการปกครองควรเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายอาณาจกัร คือ เจา้ผูค้รองนคร
หรือกษัตริยท่ี์เข้มแข็ง และเมื่อผูป้กครองเข้มแข็งรวบรวมแว่นแควน้ เป็นปึกแผ่นมัน่คง สังคม 

                                                
10 สิทธิกร  ศกัดิ์แสง.  (2553).  หลกักฎหมายมหาชน. หนา้ 146 
11 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  (2555).  ค าสอนว่าด้วยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน. หนา้ 27 
12 เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์ ก.  (2556).  หลกัพื้นฐานกฎหมายมหาชน. หนา้ 63 - 64 
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ก็จะสงบสุข13 เม่ือมนุษยม์ารวมกนัเป็นรัฐและตกลงสถาปนาผูป้กครองข้ึน ให้ค  ามัน่สัญญาต่อกนัว่า
แต่ละคนจะยอมเช่ือฟังและปฏิบติัตามผูป้กครอง เรียกสญัญาดงักล่าวว่า “สญัญาประชาคม” 14 

แนวคิดท่ีว่ารัฐเกิดจากสญัญาประชาคมเป็นแนวคิดท่ีอธิบายการก่อก าเนิดพนัธสัญญา
ของคนในสงัคม โดยสญัญาดงักล่าวก  าหนดความสมัพนัธข์องอ านาจภายในรัฐ มีนักปรัชญาหลาย
ท่านไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัสญัญาประชาคมไวน่้าสนใจดงัน้ี15 

(1) สญัญาประชาคมของโทมสั ฮอบส์ เห็นว่า โดยสญัชาตญาณมนุษยม์ีความเห็นแก่ตวั
โหดร้าย ทุกคนต่างแย่งกันปกป้องสิทธิของตนเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตตนเอง                
มนุษยแ์ต่ละคนมีเสรีภาพท่ีไม่มีขอบเขตในการกระท าการใดๆ ผูมี้ก  าลงัใชอ้  านาจแก่งแย่งส่ิงท่ีตน
ตอ้งการมาครอบครอง ทุกคนมีสภาพเหมือนกบัตอ้งท าสงครามต่อกนัตลอดเวลา เน่ืองจากฮอบส์      
มองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกนัทางธรรมชาติ ทั้งทางกายและใจ แต่อาจมีบางอย่างท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ความแข็งแรง สติปัญญา แต่ความเท่าเทียมดงักล่าวน ามาซ่ึงความยุ่งยาก ความขดัแยง้ ทุกคน 
ตกอยู่ในสภาวะอนัตรายไม่มีความปลอดภัยและมัน่คง เพ่ือให้เกิดสันติภาพทุกคนจึงร่วมกนัท า             
พนัธสัญญา โดยทุกคนจะสละเสรีภาพส่วนท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เสรีภาพท่ีสละเท่ากับ
สิทธิของตนจะไม่ถูกละเมิดเช่นกัน พนัธสัญญาดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีประชาชนท าสัญญากันเอง                  
รัฐเป็นคนกลางท่ีไดรั้บมอบใหใ้ชอ้  านาจสูงสุดเพื่อปกป้องคุม้ครองสิทธิตามพนัธสญัญา รัฐจึงไม่ใช่
คู่สญัญาและเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดเหนือประชาชน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีน าไปสู่ระบอบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 

(2) สญัญาประชาคมของจอห์น ลอ็ค มีความเห็นสอดคลอ้งกบัฮอบส์ท่ีมองว่า มนุษยทุ์ก
คนมีเสรีภาพตามธรรมชาติและต่างมุ่งแสวงหาความมัน่คงของชีวิต แต่ขณะเดียวกนัก็มีความเห็น 
ท่ีแตกต่างกบัฮอบส์ในประเด็นสภาวะธรรมชาติของมนุษย ์ล็อคมองว่าไม่ไดต้อ้งการต่อสู้แข่งขนั 
แต่ทุกคนตระหนักถึงความเสมอภาคและสันติภาพ เมื่อมีความขัดแยง้ต่างก็บังคับตามสิทธิ  
ท่ีตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูก้ระท าผิดดว้ยตนเอง ในส่วนของสัญญาประชาคมนั้น ล็อคเห็นว่า 
ประชาชนไดท้ าพนัธสัญญา 2 สัญญา สัญญาฉบับแรกเป็นสัญญาระหว่างประชาชนดว้ยกนัเอง  
เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างกนัเอง และเพ่ือความมัน่คงของชีวิตแต่ละคน 
สญัญาฉบบัท่ีสองเป็นสญัญาท่ีประชาชนท ากบัรัฐเพื่อท่ีจะมาควบคุมและคุม้ครองเสรีภาพ เมื่อรัฐ 
มีสถานะเป็นคู่สัญญา การท่ีประชาชนยอมรับสภาพปกครองของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีรัฐ  
สร้างข้ึนเพ่ือความสงบและมัน่คงในชีวิตของทุกคน ขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพ

                                                
13 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  เล่มเดิม. หนา้ 28 - 29 
14 สิทธิกร  ศกัดิ์แสง.  เล่มเดิม. หนา้ 146 
15 เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์ ก.  เล่มเดิม. หนา้ 68-74  
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ของประชาชน รัฐเองก็มีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายดว้ย การกระท าของรัฐสามารถตรวจสอบได้ 
โดยประชาชน  

(3) สญัญาประชาคมของฌอง ฌาคส์ รุสโซ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัฮอบส์ในแง่ท่ีว่า 
เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนมีไม่จ  ากดั การท่ีทุกคนพยายามใช้เสรีภาพของตนเอง               
อย่างไร้ขอบเขตจะก่อให้เกิดความไม่มัน่คงในชีวิตแต่ละคน ประชาชนจึงมาตกลงท าสัญญา
ประชาคมวางกฎเกณฑก์ารอยูร่่วมกนั โดยจ ากดัเสรีภาพท่ีไร้ขอบเขตของตนเองลง และเกิดเสรีภาพใหม่
ท่ีเป็นเจตจ านงคร่์วมของประชาคมข้ึน กฎหมายคือเจตจ านงค์ร่วมท่ีเกิดจากประชาชน ท่ีทุกคนใน
สังคมต้องปฏิบติัตาม ฝ่ายปกครองเขา้มาท าหน้าท่ีดูแลรักษากฎหมายไม่ให้ใครฝ่าฝืนแต่ไม่ใช่
เจา้ของอ านาจอธิปไตย และเมื่อประชาชนปฏิบติัตามเจตจ านงค์ร่วมก็จะไดรั้บเสรีภาพธรรมชาติ
กลบัคืนมา ดงันั้น อ  านาจอธิปไตยท่ีแทจ้ริงจึงเป็นของทุกคน ฝ่ายปกครองเป็นเพียงผูแ้ทนชัว่คราว
ของประชาชน ไม่ถือว่าประชาชนโอนอ านาจดงักล่าวให้กับฝ่ายปกครอง เพราะอ านาจอธิปไตย  
ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอน รวมทั้งไม่สามารถแบ่งแยกหรือจ ากดัได ้ฝ่ายปกครองจึงมีอ  านาจจ ากดั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นทฤษฎีท่ีน าไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

จากทฤษฎีสัญญาประชาคมข้างตน้จะเห็นว่า ในรัฐประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญ  
กบัการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยฝ่ายปกครองจะมีอ  านาจหน้าท่ีอย่างจ  ากดัภายใต้
กฎหมาย การกระท าของฝ่ายปกครองจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายและสามารถตรวจสอบได ้หรือท่ี
เรียกว่า “นิติรัฐ” หรือ legal state เป็นค าท่ีแปลมาจากภาษาเยอรมันว่า rechtsstaat เป็นค าท่ี
นกัวิชาการทางตะวนัตกใชเ้รียกรัฐประเภทหน่ึงซ่ึงยอมรับและรับรองให้ความคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี เพ่ือท่ีราษฎรจะไดใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพได้
ตามท่ีเห็นสมควร การท่ีรัฐจะกระท าการใด ๆ ตอ้งมีกฎหมายให้อ  านาจไวโ้ดยชดัแจง้  หลกันิติรัฐ
เรียกร้องในเชิงเน้ือหาในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดงันั้น ในการตรา
กฎหมายข้ึนใชบ้งัคบักบัราษฎรนั้น กฎหมายท่ีตราข้ึนจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนแก่นสาระของ
สิทธิเสรีภาพ กฎหมายจะตอ้งมีความชดัเจนและแน่นอนเพียงพอท่ีราษฎรจะเขา้ใจไดแ้ละใชบ้งัคบั
ทัว่ไป ยิง่ไปกว่านั้นระบบกฎหมายจะตอ้งคุม้ครองความเช่ือถือและไวว้างใจท่ีบุคคลมีต่อกฎหมาย 
การตรากฎหมายยอ้นหลงัไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลทั้ง ๆ ท่ีจะตอ้งคุม้ครองความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีบุคคล
มีต่อกฎหมาย และองค์กรของรัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการจะต้องปฏิบัติ 
ต่อประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัความเสมอภาค ซ่ึงหลกัเหล่าน้ีถือว่าเป็นหลกันิติรัฐในทาง
เน้ือหาท่ีรัฐเสรีประชาธิปไตยจะตอ้งมีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองและคุม้ครอง16 หลกันิติรัฐมีความ
เก่ียวพนัอยา่งยิง่กบัสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค เพราะว่าสิทธิทั้งสองประการ
                                                

16 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ก.  (2540).  ข้อความคิดและหลกัการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน. หนา้ 1 
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น้ีเป็นพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ดังนั้น ในรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงต้องเคารพขอบเขต 
และเสรีภาพของปัจเจกชน การท่ีรัฐจะแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพจะพึงท าได้เมื่อปรากฏว่า 
มีกฎหมายบัญญัติให้กระท าได้ และต้องเป็นกฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของ
ประชาชนตามหลกัความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยแลว้เท่านั้น 

2.1.1 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 (1) ความหมายของสิทธิ  

ขุนประสริฐศุภมาตรา อา้งโดยนันทวัฒน์ บรมานันท์ สิทธิ หมายถึง อ  านาจหรือ
ความสามารถซ่ึงกฎหมายรับรองป้องกนัใหบุ้คคลผูห้น่ึงมีอ  านาจร้องขอใหผู้อ่ื้นมีหนา้ท่ีตอ้งเคารพ 17 

หยุด แสงอุทัย สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองว่ามีอยู่และคุ้มครองมิให้  
มีการละเมิดสิทธิ เมื่อสิทธิเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้บุคคลหน่ึง บุคคลอ่ืน 
ก็มีหนา้ท่ีจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประโยชน์นั้น สิทธิและหนา้ท่ีจึงเป็นของคู่กนัเสมอ18  

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่
บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการเก่ียวขอ้งกบัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืน 19 

สมคิด เลิศไพฑูรย ์ไดส้รุปลกัษณะส าคญัของสิทธิไว ้3 ประการดงัน้ี 
1) สิทธิเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของสิทธิท่ีเลือกใชห้รือไม่ใช่ก็ได ้
2) สิทธิเรียกร้องให้ผูอ่ื้นมีหน้าท่ีต้องเคารพสิทธิของเจ้าของสิทธิและไม่ละเมิด  

ในสิทธิของผูอ่ื้น รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐกระท าการหรือไม่กระท าการท่ีจะเป็นการขัดขวาง
แทรกแซงการใชสิ้ทธิ 

3) การเกิดข้ึนของสิทธิเม่ือมีกฎหมายรับรองสิทธิเท่านั้น 20 
จากแนวคิดข้างต้นพอสรุปความหมายของสิทธิได้ว่า สิทธิเป็นอ านาจท่ีกฎหมาย  

ไดรั้บรองให้บุคคลสามารถกระท าการหรือไม่กระท าการใดๆ ตามความสมคัรใจ และกฎหมาย 
ไดคุ้ม้ครองสิทธิไม่ใหผู้ใ้ดมาละเมิดไม่ว่าจะโดยบุคคลอ่ืนหรือรัฐ 

                                                
17 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ก.  (2548).  การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีละเมิดสิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 8 
18 หยุด  แสงอุทยั แก้ไขปรับปรุงโดยสมยศ  เช้ือไทย.  (2552).  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. 

หนา้ 167 – 169 
19 วรพจน์  วิศรุตพิชญ ์ข.  (2543).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.

หนา้ 22 
20 สมคิด  เลิศไพฑูรย.์  (2548).  กฎมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540. หนา้ 46 
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(2) ความหมายของเสรีภาพ 
Salmond อ้างโดยหยุด แสงอุทัย เสรีภาพ หมายถึง ประโยชน์ ซ่ึงบุคคลได้มา  

โดยปราศจากหน้าท่ีในทางกฎหมายใดๆ ต่อตนเอง บุคคลสามารถกระท าการใดๆ ตามชอบใจ  
ในข่ายเสรีภาพตามกฎหมายโดยไม่ถกูขดัขวางโดยกฎหมาย  

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์  เสรีภาพ หมายถึง  ภาวะของมนุษยท่ี์ไม่อยู่ภายใต้การครอบง า 
ของบุคคลอ่ืน หรือปราศจากการหน่วงเหน่ียวกกัขัง บุคคลใดบุคคลหน่ึงย่อมมีเสรีภาพอยู่เท่าท่ี
บุคคลนั้นไม่ถกูบงัคบัใหต้อ้งกระท าในส่ิงท่ีไม่ประสงคจ์ะกระท า หรือไม่ถูกหน่วงเหน่ียวขดัขวาง
ไม่ใหก้ระท าในส่ิงท่ีบุคคลนั้นประสงคจ์ะท า21 

สมคิด เลิศไพฑูรย ์ เสรีภาพ หมายถึง การท่ีบุคคลจะกระท าการหรือไม่กระท าการใด 
โดยใจสมคัรอนัปราศจากการบงัคบัหรืออยูภ่ายใตอ้าณัฐของบุคคลอ่ืนหรือรัฐ22 

จากแนวความคิดขา้งตน้พอสามารถสรุปความหมายของเสรีภาพไดว้่า ภาวะท่ีบุคคล 
มีอิสระท่ีจะกระท าการหรือไม่กระท าการใดๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากส่ิงใดๆ 

จากความหมายของค าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” จึงพบความแตกต่างระหว่าง 
ค าดงักล่าว คือ “สิทธิ” เป็นอ  านาจท่ีบุคคลมีเพื่อเรียกร้องให้ผูอ่ื้นกระท าการหรือละเวน้กระท าการ
อนัใดอนัหน่ึง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าท่ีต่อบุคคลท่ีจะต้องให้ยอมรับการใชสิ้ทธิของเจ้าของสิทธิ  
และ “เสรีภาพ” เป็นอ านาจท่ีบุคคลนั้นมีอยูใ่นตวัเองในการตดัสินใจท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยปราศจากการแทรกแซง เสรีภาพจึงไม่ก่อให้เกิดหน้าท่ี  
ต่อบุคคลอ่ืนแต่อยา่งใด 

2.1.2 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
แมต้ามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติจะเช่ือว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 

แต่การท่ีต้องน าสิทธิและเสรีภาพมาบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดรูปธรรม23 และโดยท่ี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่บุคคล  
ในการกระท าการหรือไม่กระท าการใดๆ จึงก่อให้อ  านาจในการเรียกร้องไม่ให้องค์กรของรัฐ  
เข้าแทรกแซงการใช้สิทธิของบุคคล ซ่ึงเขตแดนของสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญได้รับการรับรองและ
คุ้มครองดังกล่าวบุคคลมีอิสระท่ีจะตัดสินใจกระท าการหรือไม่กระท าการใดๆ เพื่อให้สิทธิ  
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองมีความชัดเจนยิ่งข้ึนจึงตอ้งมีการตรากฎหมายมาขยายรายละเอียดของสิทธิ 

                                                
21 วรพจน์  วิศรุตพิชญ ์ข.  เล่มเดิม. หนา้ 22 
22 สมคิด  เลิศไพฑูรย.์  เล่มเดิม. หนา้ 47 
23 เกรียงไกร  เจริญธนาวฒัน์ ข.  เล่มเดิม. หนา้ 185 
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และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทบญัญติัอีกชั้นหน่ึง กฎหมายท่ีตราข้ึนอาจก าหนด
ความหมาย เง่ือนไข ขอบเขต มาตรการคุม้ครอง รวมทั้งก  าหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืนก็ได้24 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อ  านาจ                    
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบ้ญัญติัใหก้ารรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกชนในอนัท่ีจะกระท า
การใด หรือไม่กระท าการใด การให้อ  านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง  
ท่ีจะไม่ใหบุ้คคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรียกร้องต่อองคก์ร
ของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ดงันั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจเจกชนกบัรัฐ และผูกพนัผูใ้ชอ้  านาจรัฐต้องเคารพ ปกป้อง และคุม้ครอง เพื่อให้สิทธิ             
ตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบติั25 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ตามปกติเสรีภาพไม่ก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลใด แต่หากเป็น
เสรีภาพท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็น “สิทธิในเสรีภาพ” ซ่ึงก่อให้เกิดหน้าท่ีต่อบุคคลอ่ืน 
ท่ีจะไม่เขา้ไปรบกวนการใชอ้  านาจในการกระท าการหรือไม่กระท าการของบุคคลนั้น 26 

ผลของการรับรองสิทธิและเสรีภาพ  เมื่อบุคคลในรัฐมีสิทธิและเสรีภาพอย่างใด 
อย่างหน่ึง โดยมีบทกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แลว้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับรัฐ รัฐย่อมมีหน้าท่ี
เอ้ืออ  านวยใหบุ้คคลในรัฐไดรั้บประโยชน์สมดงัสิทธินั้น หนา้ท่ีของรัฐดงักล่าวแยกไดเ้ป็น 2 ประการ  

ประการแรก หน้าท่ีกระท าการ เมื่อบุคคลในรัฐมีสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึ ง สิทธินั้ น 
จะสมประโยชน์ได้ก็แต่ด้วยการกระท าการของรัฐ บุคคลย่อมสามารถบังคับให้รัฐกระท าการ  
เพื่อใหสิ้ทธิของตนสมประโยชน์ได ้เช่น สิทธิในความเท่าเทียมกนั ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
ท าใหรั้ฐมีหนา้ท่ีแกไ้ขกฎหมายภายในอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญน้ี เป็นตน้ 

ประการท่ีสอง หน้าท่ีงดเว ้นกระท าการ ส าหรับสิทธิและเสรีภาพบางประการ  
เม่ือบุคคลในรัฐใดมีสิทธิและเสรีภาพในการกระท าการใด บุคคลในรัฐนั้นย่อมกระท าการนั้นได้
โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือรัฐเป็นฝ่ายตอ้งงดเวน้กระท าการ  
เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา หากได้มีกฎหมายบญัญัติ
รับรองไว ้รัฐย่อมต้องมีหน้าท่ีละเวน้การเข้าแทรกแซงหรือปราบปราม แต่ทั้ งน้ีการตีความ
บทบัญญัติในกฎหมายก็เป็นส่ิงส าคัญซ่ึงจะต้องค านึงถึง เพราะรัฐอาจใช้การตีความกฎหมาย 
เป็นเคร่ืองมือในการวางหลกัเกณฑต์ลอดจนระดบัความหนกัเบาแห่งการงดเวน้กระท าการได ้

                                                
24 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ก.  เล่มเดิม. หนา้ 9 - 10 
25 บรรเจิด สิงคะเนติ ก.  (2552).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ. หนา้ 51 
26 แหล่งเดิม. หนา้ 51 - 52 

DPU



17 

 

 
2.1.3 ประเภทของสิทธิ 

ได้มีการแบ่งแยกสิทธิโดยพิจารณาจากผูท้รงสิทธิ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากเน้ือหา             
ของสิทธิเพื่อการก าหนดขอบเขตการคุ้มครองของสิทธิแต่ละประเภท สามารถแบ่งสิทธิตาม              
ผูท้รงสิทธิออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

(1) สิทธิมนุษชนหรือสิทธิของทุกคน เป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีมนุษยทุ์กคนมีมาตั้งแต่เกิด
เป็นสิทธิสากลท่ีรัฐส่วนใหญ่ยอมรับ ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน และไม่อาจแบ่งแยกได ้แนวคิด
น้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวความคิดมนุษยนิ์ยม สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีบุคคลใชใ้นการป้องกนั
แดนเสรีภาพของตนจากอ านาจรัฐและจากบุคคลอ่ืน เพื่อให้ สิทธิมนุษยชนมีผลบังคับได ้ 
จึงมีการก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีในการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนต่างจากสิทธิพลเมือง 
เน่ืองจากสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษยทุ์กคน แต่สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิเฉพาะพลเมืองของรัฐ
เท่านั้นท่ีจะเป็นผูท้รงสิทธิ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิในเสรีภาพทางความคิด สิทธิ             
ในเสรีภาพในการแสดงออก27 

(2) สิทธิพลเมือง เป็นสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งหมายจะคุม้ครองเฉพาะบุคคลท่ีเป็นพลเมือง
ของรัฐเท่านั้ น  สิทธิของพลเมืองเป็นสิทธิในอันท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
การสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ หรืออีกนัยหน่ึงคือบรรดาสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง อนัไดแ้ก่  
สิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นพรรคการเมือง เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมือง สิทธิในการ
เลือกตั้งหรือรับสมคัรรับเลือกตั้ง28 

2.1.4 ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ 
โดยทัว่ไปรัฐธรรมนูญจะก าหนดขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพโดยก าหนดให้ออก

กฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไวอ้ย่างชัดเจน แต่แมรั้ฐธรรมนูญจะมิได้ก  าหนดให้ขอบเขต  
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวอ้ยา่งชดัเจนในบางเร่ือง ก็มิไดห้มายความว่าการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
จะท าได้อย่างไม่จ  ากดั ทั้ งน้ี เน่ืองจากสาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพ คือ พฤติกรรมระหว่าง
มนุษยด์้วยกัน ย่อมมีความเก่ียวพนักับบุคคลอ่ืน สังคมและรัฐ การใช้สิทธิและเสรีภาพจึงต้อง  
มีขอบเขตดงัน้ี29 

(1) การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายไม่ไดก่้อให้เกิดผลผกูพนัต่อปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากแต่ก่อให้เกิด          

                                                
27 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  เล่มเดิม. หนา้ 198 - 199 
28 บรรเจิด  สิงคะเนติ ก.  เล่มเดิม. หนา้ 53 
29 วนิดา  แสงสารพนัธ์.  (2554).  หลกักฎหมายส่ือมวลชน. หนา้ 17 - 19 
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ผลผูกพันรัฐในการคุ้มครองแก่บุคคลท่ีสามไปพร้อมกัน ดังนั้น รัฐอาจด าเนินการจ ากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลได ้โดยก าหนดมาตรการไม่ว่าโดยทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ 
เพื่อท่ีจะเยียวยาสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีสามท่ีถูกละเมิด และรัฐตอ้งปฏิเสธการกระท าของ
บุคคลใดก็ตามท่ีกระท าการอนัเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดว้ย 

(2) การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องไม่ เป็นปฏิปักษ์ ต่อรัฐธรรมนูญ  
ซ่ึงการพิจารณาว่าเป็นปฏิปักษรั์ฐธรรมนูญหรือไม่ตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น กรณีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 2 บญัญติัว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข” สาระส าคัญของมาตราน้ีมี 2 ประการ  
คือ การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและต้องเป็นประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย ์
เป็นประมุข ดังนั้ น การใช้สิทธิและเสรีภาพซ่ึงกระทบสาระส าคัญดังกล่าวย่อมเป็นปฏิปักษ ์
ต่อรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปล่ียนหลกัการปกครองจาก
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเผด็จการ  

(3) การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
กล่าวคือ การท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดใหศ้ีลธรรมอนัดีเป็นขอบเขตการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ ศีลธรรม
อนัดีของประชาชนจึงเป็นตวัก  าหนดขอบเขตกฎหมาย เช่น นิติกรรมท่ีละเมิดต่อศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนยอ่มเป็นโมฆะ ซ่ึงศีลธรรมอนัดีมีขอบเขตเพียงไรข้ึนกบัความรู้สึกในทางศีลธรรมของ
ประชาคมนั้นๆ อย่างไรก็ตามบางคร้ังทัศนะในทางศีลธรรมของประชาชนอาจมีความคิดเห็นท่ี
ต่างกนั จึงจ  าเป็นตอ้งใชท้ศันะของคนส่วนใหญ่เป็นบรรทดัฐาน นอกจากน้ีขอบเขตท่ีใชพิ้จารณา
ประกอบเก่ียวกบัศีลธรรมอนัดีของประชาชน คือ การใชสิ้ทธิและเสรีภาพนั้นตอ้งไม่มีวตัถุประสงค ์
เพื่อก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือสงัคมส่วนร่วมดว้ย  

เพื่ อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเ ก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพเกิดผลได้จ ริ ง                      
ในทางปฏิบติั รัฐตอ้งมีหนา้ท่ีในการส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือแก่ประชาชนในการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพดว้ย 

2.1.5 การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย 
การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในรัฐธรรมนูญ มีพ้ืนฐาน

ความคิดจากกฎหมายว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ (Bill of Rights) ซ่ึงมีความมุ่งหมายเพื่อการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานมิให้ผูใ้ช้อ  านาจรัฐละเมิดต่อสิทธิ แต่อย่างไรก็ดี 
สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้มิใช่สิทธิเด็ดขาด หากว่าสิทธินั้ น เป็นการขัด                            
ต่อผลประโยชน์มหาชนหรือความปลอดภยัสาธารณะอนัเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อย การด ารงชีพ 
พลานามยั ส่ิงแวดล้อม อันมีผลเป็นการกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นภัยสาธารณะ  
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สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองอาจถกูจ ากดัได ้โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย                    
และการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพกระท าไดเ้ฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้30 หลกัการพ้ืนฐาน 
ท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งค านึงถึงในการออกกฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ ประกอบดว้ยหลกัการ
ดงัน้ี31 

(1) หลกัความไดส้ดัส่วนหรือหลกัพอสมควรแก่เหตุ 
การตรากฎหมายท่ีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น  

1) หลกัความเหมาะสม มาตรการท่ีองค์กรนิติบัญญัติตราข้ึนเป็นกฎหมายต้อง
เหมาะสมท่ีสามารถด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเห็นชดัว่าไม่อาจ
บรรลุผลท่ีต้องการได้อย่างแน่แท้ ถือได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้ นไม่เหมาะสม จึงขัด
รัฐธรรมนูญ 

2) หลกัความจ าเป็น มาตรการท่ีองค์กรนิติบัญญัติตราข้ึนเป็นกฎหมายตอ้งเป็น
มาตรการท่ีจ  าเป็นแก่การด าเนินการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ ในกรณีท่ีมีมาตรการท่ีเหมาะสม  
หลายมาตรการ องค์กรนิติบัญญัติต้องเลือกเอามาตรการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนนอ้ยท่ีสุดมาบญัญติักฎหมาย 

3) หลกัความไดส้ดัส่วนในความหมายอยา่งแคบ มาตรการท่ีองค์กรนิติบญัญติัตรา
ข้ึนเป็นกฎหมายต้องเป็นมาตรการพอสมควรแก่เหตุ เป็นมาตรการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมมากกว่าก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เอกชน โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญมุ่งจะคุม้ครอง
ปัจเจกชนเทียบกบัระดบัความรุนแรงของมาตรการตามกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน
ว่า เป็นมาตรการพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ฉะนั้น หากมาตรการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
น้อยกว่าประโยชน์ท่ีเอกชนจะตอ้งสูญเสียเน่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรการนั้น องค์กรนิติบญัญัติ 
จะน ามาตรการนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมายไม่ได้ แมม้าตรการนั้นจะสามารถด าเนินการบรรลุ
วตัถุประสงค์ไดต้ามหลกัความเหมาะสมและเป็นมาตรการท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลน้อยท่ีสุดตาม
หลกัความจ าเป็นก็ตาม32 

(2) การคุม้ครองสาระส าคญัแห่งสิทธิเสรีภาพ แมอ้งค์กรนิติบญัญัติจะตรากฎหมาย 
ท่ีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่ละคนเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นหรือเพื่อ
รักษาประโยชน์สาธารณะไว้ก็ตาม แต่องค์กรนิติบัญญัติไม่มีอ  านาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิ                     

                                                
30 สุริยา  ปานแป้น และอนุวฒัน์  บุญนนัท์.  (2554).  คู่ มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา้ 36 - 37 
31 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  เล่มเดิม. หนา้ 162 - 166 
32 สุริยา  ปานแป้น และอนุวฒัน์  บุญนนัท์.  เล่มเดิม. หนา้ 38 
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และเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงเป็นการกระทบกระเทือนถึงแก่นหรือสาระส าคัญแห่งสิ ทธิ                     
และเสรีภาพ  

(3) หลักการมีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไปของกฎหมายและไม่ได้มุ่ งหมายให ้
ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง เพื่อป้องกนัองค์กรนิติบญัญติั
ใช้อ  านาจตามอ าเภอใจในการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคค ลใดบุคลหน่ึง                      
และป้องกนัไม่ใหม้ีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมขดัต่อหลกัความเสมอภาคท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง  
ซ่ึงมีลักษณะเป็นการออกค าสั่งทางปกครองในรูปของกฎหมาย เน่ืองจากค าสั่งทางปกครอง                
เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายปกครองท่ีใชใ้นการด าเนินการทางปกครองให้บรรลุภารกิจหน้าท่ี ถือเป็น
ภาระหน้าท่ีโดยแท้ของฝ่ายปกครอง หลกัการน้ีจึงมีผลคุ้มครองมิให้องค์กรนิติบัญญัติล่วงล  ้ า 
เข้ามาใช้อ  านาจฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ดี กฎหมายท่ีองค์กรนิติบัญญัติตราข้ึนเพ่ือจ ากัดสิทธิ                  
และเสรีภาพของบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงตามท่ีกฎหมายไดนิ้ยามไว ้เช่น ผูด้  ารงต าแหน่ง               
ทางการเมือง ขา้ราชการ ผูเ้ยาว ์กรณีเหล่าน้ียอ่มถือว่าเป็นกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  

(4) หลกัการใหร้ะบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีใหอ้  านาจในการตรากฎหมายเพื่อจ  ากดั
สิทธิ ในการตรากฎหมายท่ีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญให้อ  านาจ องค์กร  
นิติบญัญติัจะตอ้งอา้งหรือระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ  านาจไวใ้นกฎหมาย เพื่อท าหน้าท่ี
เตือนองคก์รนิติบญัญติัไม่ใหเ้ขา้ไปแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้
โดยไม่ตั้งใจหรือปราศจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 
และเพื่อเป็นเคร่ืองมือใหฝ่้ายปกครองในการใชแ้ละตีความกฎหมายดว้ย  

2.1.6 สิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน  
ประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยยอมรับเสรีภาพส่ือมวลชนในการพูด การเขียน 

การพิมพแ์ละการโฆษณาเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งรับรองและคุม้ครอง ถือว่าเป็นการให้หลกัประกนั
ส าคญัในฐานะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชนท่ีเป็นสิทธิทางแพ่งและการเมืองดว้ย ซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหน่ึงท่ีรัฐตอ้งคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนแบ่งออกได ้2 ประเภท 33 

ประเภทแรก สิทธิทางการเมืองและทางแพ่ง ส่วนใหญ่เป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ียอมรับ 
มานานและรัฐจะตอ้งใหค้วามเคารพ เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น รวมทั้งเสรีภาพในการพูด 
การเขียน การพิมพแ์ละการโฆษณา จดัเป็นสิทธิในทางลบ คือ จ  ากดัอ  านาจรัฐมิให้กระท าการใดๆ 
แก่พลเมืองตามอ าเภอใจ 

                                                
33 วรวิทย ์ ฤทธิทิศ.  (2538).  ส่ือมวลชนกับความรับผิดทางกฎหมาย. หนา้ 24 - 26 
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ประเภทสอง สิทธิทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิท่ีจะ
ตั้งสหพนัธก์รรการ สิทธิประเภทน้ีจดัเป็นสิทธิเชิงบวก บญัญติัข้ึนเพ่ือใหรั้ฐจดับริการแก่พลเมือง 

สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนจึงหมายถึง ความมีอิสระในการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารไปสู่
ประชาชน โดยไม่ถูกขัดขวางหรือแทรกแซงโดยรัฐหรือฝ่ายทุน ขณะเดียวกันการท าหน้าท่ี  
ของส่ือมวลชนตอ้งเคารพสิทธิของผูอ่ื้นดว้ย เช่น ไม่เสนอขอ้มูลท่ีเป็นการหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน 
ส่ือมวลชนจึงผกูพนัใกลชิ้ดกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน34 

สาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนท่ีได้รับการรับรองและคุ้มครอง
ประกอบดว้ยเร่ืองส าคญั 4 ประการดงัน้ี 

(1) เสรีภาพในข่าวสาร  
การด าเนินงานของส่ือมวลชนในด้านต่างๆ ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหลักและถือว่า 

มีความส าคัญมากท่ีสุดในการรายงานข่าว คือ ข่าวสาร โดยท่ีเสรีภาพในการแสดงออกทาง                   
ความคิดเห็นไม่ว่าด้วยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา หรือวิธีการอ่ืนใดอนัเป็นการส่ือ
ความหมายรับรู้ รับทราบเร่ืองราวต่างๆ ในสังคม เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ในฐานะส่ือมวลชนท่ีเป็นส่ือกลางท าหนา้ท่ีเสนอขอ้มลูข่าวสาร การท าหนา้ท่ี
ของส่ือมวลชนในการแสดงความคิดเห็นจะเกิดข้ึนได้เม่ือส่ือมวลชนได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ 
ส่ือมวลชนจึงจ าเป็นตอ้งมีหลกัประกนัสิทธิในการท่ีจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสารรวมทั้งความคิดเห็น
ทุกชนิดทั้งดา้นการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ การทหาร หรือกิจการอ่ืนน าเสนอสู่การรับรู้
ของประชาชน เสรีภาพของส่ือมวลชนในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารหรือแสวงหาข้อมูลข่าวสาร               
จึงมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัเสรีภาพของประชาชนในการไดรั้บข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น 35 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ไดรั้บรองเสรีภาพ                    
ในข่าวสารของส่ือมวลชนไว ้36  

ส าหรับประเทศไทยภายหลงัจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
เป็นต้นมา ได้รับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะไว้อย่างชัดเจน  

                                                
34 สมคิด  บางโม.  (2551).  กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน. หนา้ 11 
35 วนิดา  แสงสารพนัธ์.  เล่มเดิม. หนา้ 41 
36 Article 19. “…2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include 

freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in 
writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice…”  
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ในมาตรา 5837 ซ่ึงมาตราดงักล่าวเป็นฐานอ านาจในการออกพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 แมต่้อมาจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
แต่หลักการดังกล่าวก็ยงัคงได้รับการรับรองต่อเน่ืองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 56 38อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของ
ประชาชนย่อมตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนดเช่นกนั หากการเปิดเผยข้อมูลนั้นส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอนัพึงไดรั้บความ
คุม้ครอง ของบุคคลอ่ืน หรือเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล โดยถือว่า การจ ากดัเสรีภาพในข่าวสาร หรือการ
ปฏิเสธสิทธิในการแสวงหาข่าวสารเท่ากบัเป็นการปฏิเสธสิทธิท่ีจะรับรู้ของประชาชนนัน่เอง 

(2) เสรีภาพในการพิมพ ์
เป็นเสรีภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ์เป็นขั้นตอนในการด าเนินการพิมพ ์

เพื่อน าออกเผยแพร่สู่ประชาชน ในการพิมพ์ต้องให้หนังสือพิมพ์มี เสรีภาพในการพิมพ์ 
โดยปราศจากการเซนเซอร์ กล่าวคือ เสรีภาพในการพิมพแ์ละเผยแพร่ข่าวสารของส่ือมวลชนจะตอ้ง
กระท าโดยการปล่อยใหมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่เร่ืองราวข่าวสารไดก่้อน และหากขอ้ความข่าวสารนั้น                   
ผดิกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือสังคมส่วนรวม ก็ค่อยด าเนินคดี             
กบัส่ือมวลชนนั้น ดังนั้น การจ ากดัสิทธิของส่ือมวลชนตั้งแต่เร่ิมแรก หรือการให้น าข่าว หรือ
บทความไปใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนจะกระท า
ไม่ได้ เว ้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม รัฐมีอ  านาจกระท าการ  
เพื่อรักษาความลบัของทางราชการทหารโดยการตรวจข่าวได  ้

การควบคุมจ ากัดสิทธิก่อนการแสดงความคิดเห็นมีความแตกต่างจากการลงโทษ
ภายหลงัการแสดงความคิดเห็น เน่ืองจากการถูกห้ามพิมพก่์อนโดยรัฐ ประชาชนจะไม่สามารถรับรู้
ขอ้ความท่ีถกูยบัย ั้งเลยว่าเป็นอยา่งไร สมควรหรือไม่ แต่การลงโทษโดยรับภายหลงัการพิมพแ์ละ

                                                
37 “มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บทราบข้อมูลหรือข่าวสาร สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้น จะกระทบต่อความมัน่คงของ
รัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั” 

38 “มาตรา 56 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น เวน้แต่ การเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารนั้น
จะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของ
บุคคลอื่น หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 
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เผยแพร่แก่สาธารณชนแลว้ ประชาชนมีโอกาสไดต้รวจสอบการใชอ้  านาจรัฐไม่ให้ใชอ้  านาจเกิน
ขอบเขตและไดท้ราบเหตุผลในการลงโทษได ้

(3) เสรีภาพในการวิพากษว์ิจารณ์ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผูค้วบคุม

สอดส่องการท างานของรัฐ ส่ือมวลชนในฐานะส่ือกลางสามารถกระท าไดโ้ดยการเสนอข่าวและ
วิพากษ์วิจารณ์ รายงานให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบายของรัฐ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ และเป็นเสมือนตวัแทนประชาชนในการเสนอความตอ้งการของประชาชนใหรั้ฐทราบ 

(4) เสรีภาพในการจ าหน่ายจ่ายแจก 
แม้ส่ือมวลชนจะมีเสรีภาพในข่าวสาร เสรีภาพในการพิมพ์ และเสรีภาพในการ

วิพากษว์ิจารณ์ แต่หากส่ือมวลชนขาดเสรีภาพในการจ าหน่ายจ่ายแจกอนัเป็นหลกัประกนัในการ
รักษากระแสการไหลของข่าวสารให้เป็นไปอย่างอิสระและต่อเน่ืองแล้ว เสรีภาพท่ีได้มา                          
ทั้ง 3 ประการขา้งตน้ก็ไม่มีความหมายอย่างส้ินเชิง ส่ือมวลชนจึงตอ้งมีเสรีภาพในการจ าหน่าย               
จ่ายแจกโดยปราศจากการเขา้ควบคุมหรือแทรกแซงโดยรัฐดว้ย 39 

2.1.7 ขอบเขตการควบคุมการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนตามกฎหมาย  
เสรีภาพของส่ือมวลชนในการเสนอข่าว แสดงความคิดเห็น และสิทธิของประชาชน

ทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแม้จะเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีส าคัญในรัฐเสรีประชาธิปไตย  
แต่การใชสิ้ทธิและเสรีภาพดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน ศีลธรรมอนัดีของสังคม 
หรือประโยชน์สาธารณะ จึงตอ้งมีกลไกในการควบคุมการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน 
หลักการในการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนเป็นหลักเกณฑ์และกลไก 
ทางกฎหมายท่ีรัฐก  าหนดข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก ากับดูแลการใช้สิทธิและเสรีภาพ                       
ของส่ือมวลชนให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขกฎหมาย แม้สิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนจะได้รับ                     
การรับรองไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและไดถู้กก  าหนด
ไวใ้นรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชสิ้ทธิเสรีภาพไวเ้ป็นการเฉพาะ             
แต่สิทธิดงักล่าวมิไดเ้ป็นสิทธิเสรีภาพท่ีบริบูรณ์ (absolute right) ท่ีมิอาจถูกจ ากดัไดแ้ต่ประการใด 
หากส่ือมวลชนใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศชาติ  
รัฐยอ่มมีสิทธิท่ีจะก าหนดหลกัการในการควบคุมการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน ซ่ึงการ
ควบคุมการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนสามารถถกูจ ากดัไดภ้ายใตห้ลกั 4 ประการดงัน้ี40 

 
                                                

39 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค.์  (2554).  กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน LW 295. หนา้ 14 - 16 
40 วนิดา  แสงสารพนัธ์.  เล่มเดิม. หนา้ 32 - 35   
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(1) หลกัความมัน่คงของรัฐ  
เน่ืองจากอ านาจอธิปไตยของรัฐจะสามารถถกูใชห้รือแสดงออกไดก้็แต่โดยอาศยัความ

มีอยูข่องรัฐ ความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงหากรัฐปราศจากความมัน่คงแลว้การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพต่างๆ 
ย่อมไม่อาจมีข้ึนได้ เพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐในบางกรณีจึงต้องมีการลิดรอนหรือจ ากัด 
การใชสิ้ทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหรั้ฐด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั  

การควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนภายใต้หลักความมั่นคงของรัฐ 
จึงหมายความถึงความมัน่คงเป็นเอกภาพ และบูรณภาพของรัฐ หรือความมัน่คงในองค์ประกอบ
แห่งรัฐ ได้แก่ ดินแดน อ  านาจอธิปไตยของรัฐ เช่น คว ามมั่นคงในระบอบการปกครอง 
ตามรัฐธรรมนูญ อ  านาจการปกครอง ระบบกฎหมายและการบงัคบัการตามกฎหมาย ซ่ึงความมัน่คง
ของรัฐมิได้หมายความถึงความมัน่คงทางการทหารหรือการป้องกันเขตแดนของรัฐเท่านั้ น  
แต่ยงัรวมถึงความมัน่คงภายในรัฐ ความมัน่คงในฐานะทางเศรษฐกิจ หรือฐานะทางการเงินท่ีอาจจะ
กระทบต่ออ านาจต่อรองของรัฐกับต่างประเทศ หรือความมีประสิทธิภาพในการบังคับการ                      
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดว้ย เป็นหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 41 ขอ้ 4 ก  าหนดใหใ้นภาวะฉุกเฉินซ่ึงคุกคามความอยูร่อดของชาติ 
และได้มีการประกาศภาวะนั้นอย่างเป็นทางการแลว้ รัฐอาจใช้มาตรการท่ีจ  าเป็นเพ่ือหลกัเล่ียง 
                                                

41 “Article 4 
 1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is 

officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their 
obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, 
provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not 
involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin….”  

   “Article 19 
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, 

receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, 
in the form of art, or through any other media of his choice. 

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and 
responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided 
by law and are necessary: 

 (a) For respect of the rights or reputations of others; 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or 

morals.” 
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กติกาน้ีไดต้ามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดักบัพนัธกรณีอ่ืน และตอ้งไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์สังคม                
และขอ้ 19 ไดรั้บรองบุคคลทุกคนใหมี้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 42 

1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะถือเอาความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
2) ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิน้ีรวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา               

รับและแจกจ่ายข่าวสารทุกชนิด โดยไม่ค  านึงถึงเขตแดน ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปการพูด การเขียน 
หรือการพิมพ ์ศิลปะ หรือการส่ือสารอยา่งอ่ืนตามแต่จะเลือกใช ้

3) การใชสิ้ทธิเสรีภาพตามสองวรรคแรก จะตอ้งกระท าหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ
พิเศษ การจ ากดัสิทธิเสรีภาพน้ี จะกระท าไดก้็แต่เฉพาะอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย
เท่าท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่ การเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน และเพ่ือรักษาความมัน่คงของชาติ 
หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสุขภาพของประชาชน หรือศีลธรรมอนัดี 

(2) หลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน43 
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือประโยชน์ 

ส่วนบุคคลเพื่อรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ของส่วนรวม หากกฎหมายของรัฐใดปราศจากศีลธรรมอนัดี  
จะท าใหป้ระชาชนขาดหลกัประกนัในการด ารงชีวิต การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนในการ
น าเสนอขอ้มลูข่าวสารสามารถถูกจ ากดัได ้หากเป็นไปเพื่อคุม้ครองสังคมส่วนรวม ซ่ึงความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน นั้น เป็นเร่ืองของความสงบสุขของประชาชนท่ีรวมกนั
อยู่ในประเทศชาติเป็นส่วนรวม การใดท่ีมีลักษณะขัดต่อความสงบสุขของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวมแลว้ ยอ่มขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนดว้ย  

หลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีจะมีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศภายใต้
เหตุผลและคุณค่าทางสังคมท่ีมีความแตกต่างกัน การพิจารณาว่าส่ิงใดขัดต่อหลักความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีจึงมกัพิจารณาภายใต้ดุลพินิจของผู ้มีอ  านาจปกครองในสังคมนั้ น 
ประกอบกบัความรู้สึกนึกคิดของสงัคมส่วนรวมในขณะนั้นประกอบดว้ย หลกัการดงักล่าวปรากฏ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของหลายประเทศและสอดรับกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 196644 ท่ีก  าหนดให้โฆษณาชวนเช่ือใดๆ เพื่อการสงคราม  

                                                
42 คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค.์  เล่มเดิม. หนา้ 19 – 20. 
43 วนิดา  แสงสารพนัธ์.  เล่มเดิม. หนา้ 35 - 42   
44 “Article 20 
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law. 
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การสนบัสนุนใหเ้กิดความเกลียดชงัในชาติพนัธุ ์เผา่พนัธุห์รือศาสนา ซ่ึงย ัว่ยใุหเ้กิดการเลือกปฏิบติั 
การเป็นปฏิปักษ ์หรือการใชค้วามรุนแรง เป็นส่ิงตอ้งห้ามตามกฎหมาย ดงันั้น แมเ้สรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นจะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่หากการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนและสาธารณชนในการเสนอรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็เป็นส่ิง               
ท่ีสามารถกระท าได ้ทั้งน้ี เพ่ือธ ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของส่วนรวมท่ีเหนือกว่า 

(3) หลกัการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน 
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติและรับรองนั้น ลว้นเป็นไปเพ่ือปกป้องและคุ้มครอง

ปัจเจกบุคคล ดว้ยเหตุน้ีเสรีภาพต่างๆ จึงยอ่มอยูภ่ายใตจุ้ดมุ่งหมายท่ีจะปกป้องและคุม้ครองปัจเจก
บุคคลนั้ นเอง ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชนโดยสิทธิ                 
ของผูอ่ื้นน้ีเป็นข้อจ ากัดท่ีได้วิว ัฒนาการมานับศตวรรษแล้ว ดังสุภาษิตกฎหมายโรมันท่ีว่า 
“Neminem Laedere” คือ ไม่พึงกระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่า                
การใชสิ้ทธิและเสรีภาพนั้น จะตอ้งไม่เป็นอนัตรายหรือเป็นการท าลายลา้ง หรือขดัขวางการใชสิ้ทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน แมสิ้ทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนจะไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุนมากเพียงใด            
ก็ตาม หากแต่สิทธิเสรีภาพดงักล่าวน้ีก็ไม่อาจกระท าการโดยละเมิดหรือท าลายลา้งสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยเช่นกนั การให้ความคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน จึงเป็น
ความพยายามให้เกิดความสมดุลของคุณค่าในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองเสรีภาพ               
ในการแสดงความคิดเห็น และการเคารพการเป็นมนุษย ์ซ่ึงสิทธิส่วนบุคคลนั้น เป็นสิทธิของบุคคล
ท่ีจะอยู่โดยล าพงั โดยปราศจากการรบกวนและมีขอบเขตกวา้งขวาง เป็นสิทธิในชีวิตส่วนตัว              
ของบุคคลท่ีคาดหมายไดว้่า ขอ้มลูส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีสาม หรือต่อสาธารณชน
โดยปราศจากความยินยอม ซ่ึงการเปิดเผยนั้น อาจส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไดรั้บความเดือดร้อน            
อบัอาย หรือไดรั้บความทุกขท์รมานใจ ซ่ึงขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลน้ี หมายความรวมถึงขอ้เท็จจริง 
รูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือลกัษณะของวีดีโอเทป หรือความคิดเห็นในลกัษณะอ่ืนๆ ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาจากขอบเขตของสิทธิดังกล่าวจะพบว่า มีขอบเขตกวา้งขวางมาก ดังนั้น การใช้สิทธิ               
ของส่ือมวลชนในการแสวงหาขอ้มลูข่าวสารเพื่อน าเสนอเขา้สู่ความรับรู้ของประชาชนในบางกรณี
จึงอาจกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อ่ืน และก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิได้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีใหค้วามส าคญัและคุม้ครองความเป็นอยูส่่วนบุคคลมากท่ีสุดประเทศหน่ึง 
การตีพิมพบ์ทความท่ีมีช่ือเสียงท่ีเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคลช่ือ “The Right to Privacy” โดย Samuel 
                                                                                                                                       

2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, 
hostility or violence shall be prohibited by law.” 
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D. Warren และ Louis D. Brandeis ในวารสารกฎหมายของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (The Right to 
Privacy,4 Harvard L.R.193 (1890)) บทความดงักล่าวเป็นบทความท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดท่ียอมรับว่า 
“สิทธิส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีส าคญัควรไดรั้บความคุม้ครอง แต่อย่างไรก็ตามสิทธิดงักล่าวก็ไดรั้บ
การจ ากัดบางประการ สิทธิส่วนบุคคลย่อมไม่ขัดขวางต่อการเผยแพร่เร่ืองราวอันเก่ียวด้วย
ประโยชน์สาธารณะ ไม่คุม้ครองบุคคลซ่ึงไดแ้สดงเจตนาสละสิทธิท่ีจะมีความเป็นอยู่โดยรอดพน้
จากการรับรู้ของสาธารณะ ไม่ขดัขวางต่อการส่ือสารเร่ืองราวใดๆ ซ่ึงไดรั้บเอกสิทธิภายใตก้ฎหมาย
กบัการหม่ินประมาท แมจ้ะเป็นเร่ืองส่วนตวัก็ตาม และสิทธิในชีวิตส่วนตวัย่อมระงบัไปเม่ือมีการ
เผยแพร่ขอ้เท็จจริงโดยตวับุคคลนั้นเอง หรือโดยไดรั้บการยินยอมจากบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตาม
สิทธิในชีวิตส่วนตวัยอ่มจะไม่กระทบกระเทือนโดยอา้งเหตุผลว่า ขอ้ความท่ีเผยแพร่เป็นความจริง 
เพราะสิทธิน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือเรียกร้องใหช้ดใชค่้าเสียหายแก่คุณลกัษณะของบุคคล แต่มีไวเ้พ่ือชดใช้
ค่าเสียหายแก่สิทธิในชีวิตส่วนตวั ซ่ึงสิทธิน้ีมิใช่เพ่ือป้องกนัการบิดเบือนชีวิตส่วนตวัของบุคคลอ่ืน
เท่านั้น แต่เพ่ือป้องกนัมิใหน้ าไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด” การพิจาณาว่าการกระท าใดเป็นการละเมิด
ต่อสิทธิของบุคคลจ าตอ้งค านึงถึงมาตรฐานทางกฎหมาย จารีตประเพณี และมาตรฐานความรู้สึก 
นึกคิดของวิญญูชนตามสมควรแก่ฐานะและพฤติการณ์ของบุคคลแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ ดงัเช่น           
ในกรณีของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะซ่ึงจะมีขอบเขตความเป็นส่วนตัว               
นอ้ยกว่าบุคคลทัว่ไปเป็นตน้  

(4) หลกัการป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
ความเส่ือมทรามทางจิตใจเป็นการท าให้ความรู้สึกหรือมโนธรรมตกต ่ า  เช่น  

การตีพิมพ์ภาพลามกอนาจาร การเขียนข้อความท่ีลกัษณะย ัว่ยุกามรมย ์ส่วนสุขภาพ หมายถึง
ความสุขท่ีปราศจากโรค ความสบาย การเสนอข่าวหรือค าแนะน าให้ประชาชนบริโภคอาหาร  
ยา สมุนไพร หรือสารอ่ืนใดก็ตาม ซ่ึงไม่มีการรับรองจากส่วนราชการท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไม่มี
หลักการประกันความปลอดภัยอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้ นการจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพ                   
ของส่ือมวลชนเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน จึงเป็น
การจ ากัดในเชิงป้องกนัมิให้เกิดผลร้ายจากการใชสิ้ทธิเสรีภาพ ทั้งน้ี เน่ืองจากความเส่ือมทราม             
ทางจิตใจเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอนัเกิดข้ึนจากภายในจิตใจ อนัอาจส่งผลใหม้าตรฐานทางศีลธรรม
ของประชาชนเส่ือมลง น ามาซ่ึงผลร้ายท่ีเป็นรูปธรรมท่ีกระทบต่อสงัคมได ้เช่น การตีพิมพบ์ทความ 
หรือรูปลามกอาจก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมต่อสังคม การโฆษณาชวนเช่ือ
หรือการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นว่า การสูบบุหร่ีเป็นส่ิงท่ีทันสมยัทั้งท่ีเป็นส่ิงไม่ดีต่อสุขภาพ  
ย่อมส่งเสริมให้ประชาชนได้รับผลร้ายต่อสุขภาพอนามัย ดังนั้ น เสรีภาพในการพูดการเขียน  
การพิมพ ์และการโฆษณาอนัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือผลเสียหายดงักล่าวย่อมถูกจ ากดัไดต้าม

DPU



28 

 

รัฐธรรมนูญ โดยตอ้งค านึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของสังคมซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม 
วฒันธรรม และกาลเทศะ ร่วมกนัดว้ย 

นอกจากหลกัการท่ีส าคญั 4 ประการ ขา้งตน้ การใช้อ  านาจของรัฐในการจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญยงัต้องค านึงถึงหลักแห่งความเสมอภาคอนัเป็นหลกัการทั่วไปของ
กฎหมายไปพร้อมๆ กนั หลกัการแห่งความเสมอภาคน้ีหมายความว่า ประชาชนจะตอ้งไดรั้บการ
ปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยองค์การของรัฐจะต้องปฏิบัติ ต่อบุคคลท่ีเหมือนกัน 
ในสาระส าคญัเป็นอยา่งเดียวกนั และปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนท่ีแตกต่างกนัในสาระส าคญัท่ีแตกต่างกนั 
ตามลกัษณะเฉพาะของบุคคล ด้วยเหตุน้ีเม่ือรัฐประสงค์ท่ีจะตรากฎหมายใดออกมาใช้บังคับ                  
กับประชาชน การใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์                    
ของกฎหมาย โดยไม่แบ่งแยกประเภทของบุคคลหรือเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีบริการสาธารณะ  

เมื่อมนุษยต์กลงมาอยูร่่วมกนัเป็นรัฐยอมจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของตนลง และมีสัญญา
ประชาคมร่วมกนักบัรัฐว่า รัฐตอ้งใชอ้  านาจท่ีประชาชนมอบให้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ขณะเดียวกันทุกคนยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐ และยอมเสียภาษีให้กับรัฐ                
เพื่อใช้ในการจดัท าบริการสาธารณะ 45 ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีในการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ซ่ึงแบ่งกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสองลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นความตอ้งการ
ได้รับความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต กับลักษณะท่ีสองเป็นความต้องการได้รับความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิต 46  

(1) ลกัษณะแรกเป็นความตอ้งการไดรั้บความปลอดภยัในการด าเนินชีวิต เป็นภารกิจ 
ท่ีจะท าให้รัฐด ารงชีวิตอยู่ได้ไม่ถูกท าลายหรือสูญสลายไปท่ีเรียกว่า ความมัน่คงของรัฐหรือ                  
ความปลอดภยัของประเทศ หากพิจารณาในแง่น้ีรัฐมีภารกิจ 2 ดา้น คือ 

1) ภารกิจต่อภายนอก ไดแ้ก่ กิจการทหาร และกิจการต่างประเทศ ส าหรับกิจการ
ทหารรัฐตอ้งจดัตั้งหน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหมและกองทพั ข้ึนมารับผดิชอบเพ่ือปฏิบติัภารกิจ
ดงักล่าว ส่วนกิจการดา้นต่างประเทศ เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยูข่องรัฐ เพราะหากรัฐใด  
มีความสมัพนัธท์างการทูตท่ีดีกบันานาประเทศ รัฐนั้นก็จะมีความมัน่คงและปลอดภยั เพราะไม่มี
ศตัรูมารุกราน 

                                                
45 สิทธิกร  ศกัดิ์แสง.  เล่มเดิม. หนา้ 181 
46 มานิตย ์ จุมปา ก.  (2554).  ค าอธิบายกฎหมายปกครองเล่ม 3 ว่าด้วยการกระท าทางปกครองและการ

ควบคุมการกระท าทางปกครอง ตอนท่ี 1. หนา้ 85 - 86 
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2) ภารกิจภายใน คือ การด าเนินการเพื่อท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีสันติสุข
ภายในชุมชนต่างๆ รัฐมีหน้าท่ีคุม้ครองสิทธิหรือประโยชน์อนัพึงมีพึงไดข้องประชาชนแต่ละคน
ไม่ให้ถูกละเมิดโดยมีกฎหมายเป็นกลไกของรัฐในการท าหน้าท่ีดังกล่าว หน่วยงานท่ีต้องจัดตั้ง
ข้ึนมาเพ่ือรักษากฎหมาย คุม้ครองชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์นและเสรีภาพของประชาชน 

รัฐต้องด าเนินการเองโดยการจัดตั้งหน่วยงานท่ีเรียกว่า “ส่วนราชการ” เป็นผูดู้แล
รับผดิชอบ เพราะเป็นภารกิจอนัเป็นสาระส าคญัท่ีแสดงลกัษณะความเป็นรัฐ ตอ้งใชอ้  านาจมหาชน
ของรัฐเขา้ด าเนินการและบงัคบัการหรือนยัหน่ึงเป็น “ภารกิจทางปกครอง” นัน่เอง องคก์ารเอกชนอ่ืนๆ 
จึงด าเนินการแทนมิได้47 

(2) ลกัษณะท่ีสองเป็นความต้องการไดรั้บความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต เป็น
ภารกิจท่ีจะท าใหชี้วิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึนหรือไดม้าตรฐานขั้นต ่าในฐานะเป็นมนุษย ์
เป็นภารกิจดา้นท านุบ ารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี จึงเป็นงานดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของรัฐ สามารถแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ48 

1) ภารกิจทางดา้นเศรษฐกิจ คือ ภารกิจดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ไดแ้ก่ 
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ การค้าขาย งานบริการ การส่ือสารรูปแบบต่างๆ ซ่ึงรัฐ
ด าเนินการเองหรือมอบใหเ้อกชนด าเนินการ  

2) ภารกิจทางด้านสังคม ไดแ้ก่ การให้บริการสาธารณะทางสังคมหรือการจดัท า
บริการสาธารณะเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล การกีฬา  
การคมนาคม การศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ การสังคมสงเคราะห์ 
แรงงานและสวสัดิการสังคม เป็นต้น ซ่ึงรัฐอาจด าเนินการเองหรือให้เอกชนด าเนินการแทน
เช่นเดียวกบัภารกิจดา้นเศรษฐกิจก็ได ้

บริการสาธารณะลกัษณะท่ีสองเป็นภารกิจเก่ียวกบัความสะดวกสบายในการด าเนินชีวติ
นั้น รัฐอาจมอบหมายหรือยอมให้องค์การของเอกชน หรือชุมชนอ่ืนๆ ท าภารกิจอนัดบัรองได ้
เพราะเป็นกิจกรรมเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นงานพฒันาเพ่ือท าให้
ประชาชน “กินดีอยู่ดี มีความสุข” ด้วยเหตุน้ีจึงไม่จ  าเป็นต้องใช้อ  านาจมหาชนเข้าจัดการหรือ
ด าเนินการเหมือนภารกิจลกัษณะแรก 49 

                                                
47 สมยศ เช้ือไทย.  (2553).  หลกักฎหมายมหาชนเบือ้งต้น. หนา้ 136 – 137 
48 ชาญชยั แสวงศกัดิ์  ก.  (2531).  เอกสารประกอบค าบรรยาย ข้อพิจารณาบางประการเก่ียวกับนิติกรรม

ทางปกครอง โครงการอบรมนิติกรหลกัสูตรสัญญาทางปกครอง วันท่ี 28 กันยายน 2531. หนา้ 58. 
49 สมยศ เช้ือไทย.  เล่มเดิม. หนา้ 136 – 137 
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จากความตอ้งการของประชาชนทั้งสองประการดงักล่าว จะเห็นไดว้่าบริการสาธารณะ
ท่ีอยูใ่นอ  านาจรัฐ คือ บริการสาธารณะท่ีเป็นภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐ (primary function of state) 
และภารกิจเสริมหรือภารกิจอนัดบัรองของรัฐ (secondary function of state) ดงัน้ี50  

ภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐ (primary function of state) เป็นภารกิจหลกัของรัฐท่ีทุกรัฐ
จ าเป็นตอ้งท าในการกระจายความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตร่างกายและทรัพยสิ์นของพลเมืองของตน 
ภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐคือการกระท าการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน ไดแ้ก่ 

ก) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ  เป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 
ความไม่สงบเรียบร้อยในรัฐ เช่น การจลาจล (การท่ีประชาชนกลุ่มหน่ึงก่อเหตุวุ่นวายข้ึนเพ่ือต่อตา้น
เจา้หนา้ท่ีรัฐ เช่น การเผาอาคารสถานท่ี) สงครามกลางเมือง (การท่ีประชาชนภายในรัฐเดียวกนั 2 
กลุ่ม จบัอาวุธเข้าต่อสู้กัน) ไม่ว่าการจลาจลหรือสงครามกลางเมืองก็ท าให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพยสิ์นของปัจเจกบุคคล เมื่อเกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในบา้นเมืองหรือความ  
ไม่สงบเรียบร้อยภายในรัฐ รัฐตอ้งมีมาตรการทางสงัคมและมาตรการทางกฎหมายเพื่อท าให้ภารกิจ
ของรัฐบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชน การท าภารกิจขั้นพ้ืนฐานมิได ้
มุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงสวสัดิภาพของประชาชนให้ดีข้ึนกว่าเดิม แต่เป็นไปด้วยความมุ่งหมาย 
ท่ีจะรักษาสภาพเดิมของรัฐท่ีมีอยูไ่ม่ใหล้ดนอ้ยลง  

ข) การรักษาป้องกนัรัฐ เป็นการรักษาป้องกนัรัฐท่ีเกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน
ภายนอกรัฐ เพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตร่างกายและทรัพยสิ์นของปัจเจกบุคคลท่ีเป็น
พลเมืองของรัฐ รัฐจ าเป็นต้องสร้างแสนยานุภาพทางทหารและการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ต่างประเทศ 

ภารกิจเสริมหรือภารกิจอนัดับรองของรัฐ (secondary function of state) เป็นภารกิจใดๆ  
ท่ีรัฐท าเพ่ือส่งเสริมสวสัดิภาพของประชาชน เพ่ือกระจายความมัน่คงไปยงัราษฎรเพ่ือบ าบดัทุกข ์
บ ารุงสุขแก่ราษฎร และเพื่อส่งเสริมความยติุธรรมทางเศรษฐกิจและทางสงัคมแก่ประชาชน ภารกิจ
เสริมหรือภารกิจล าดบัรองมีความเก่ียวพนักบัภารกิจขั้นพ้ืนฐาน เช่น การสังคมสงเคราะห์ ภารกิจ
ล  าดบัรองของรัฐเป็นภารกิจท่ีจะท าใหชี้วิตความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน หรือไดม้าตรฐานขั้นต ่า
ในฐานะเป็นมนุษย ์เป็นภารกิจดา้นท านุบ ารุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี จึงเป็น
งานดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของรัฐ แบ่งแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ51 

                                                
50 สิทธิกร  ศกัดิ์แสง.  เล่มเดิม. หนา้ 183 - 186 
51 ชาญชยั แสวงศกัดิ์  ก.  เล่มเดิม. หนา้ 58. 
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ค) ภารกิจทางดา้นเศรษฐกิจ คือ บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรม ไดแ้ก่ การเหมืองแร่ การป่าไม ้การผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ การคา้ขาย งานบริการ และ                    
ส่วนดา้นการพาณิชยกรรม ไดแ้ก่ การสาธารณูปโภค การส่ือสารรูปแบบต่างๆ  

ง) ภารกิจทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ การให้บริการสาธารณะทางสังคม 
หรือการจดัท าบริการสาธารณะเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล 
การกีฬา การคมนาคม การศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติ การสังคม
สงเคราะห์ แรงงานและสวสัดิการสงัคม เป็นตน้ ซ่ึงรัฐอาจด าเนินการเองหรือให้เอกชนด าเนินการ
แทนเช่นเดียวกบัภารกิจดา้นเศรษฐกิจก็ได ้

ภารกิจล าดบัรองต่างจากภารกิจขั้นพ้ืนฐาน เพราะภารกิจขั้นพ้ืนฐานรัฐตอ้งด าเนินการเอง
โดยการจดัตั้งหน่วยงานท่ีเรียกว่า “ส่วนราชการ” เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เพราะเป็นภารกิจอนัเป็น
สาระส าคัญท่ีแสดงลักษณะความเป็นรัฐ และภารกิจดังกล่าวต้องใช้อ  านาจมหาชนของรัฐ                       
เขา้ด าเนินการและบงัคบัการหรือนัยหน่ึงเป็น “ภารกิจทางปกครอง” นั่นเอง องค์การเอกชนอ่ืนๆ  
จึงด าเนินการแทนมิได ้แต่ภารกิจล  าดบัรองไม่เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ รัฐอาจมอบหมายหรือยอมให้
องคก์ารของเอกชน หรือชุมชนอ่ืนๆ ท าภารกิจอนัดบัรองได ้เพราะภารกิจล าดบัรองเป็นกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นงานพัฒนาเพ่ือท าให้
ประชาชน “กินดีอยูดี่ มีความสุข” ถา้รัฐใดเนน้ปฏิบติัภารกิจล าดบัรองเป็นพิเศษ รัฐนั้นจะมีลกัษณะ
เป็นรัฐสวสัดิการ52  

2.2.1 วิวฒันาการในการจดัท าบริการของรัฐ 
ความเป็นมาของขอ้ความคิดว่าดว้ยอ  านาจมหาชนน้ีเกิดข้ึนจากฐานความคิดสองฐาน 

ฐานความคิดแรก เป็นขอ้ความคิดท่ีพฒันามาจากโรมนั เป็นทฤษฎีท่ีรัฐใชเ้พื่อสนับสนุนอ านาจรัฐ 
ตามทฤษฎีน้ีอ  านาจมหาชน หมายถึงรัฐ (องค์กร) และการใชอ้  านาจรัฐ จากทฤษฎีน้ีท าให้เห็นว่า 
อ  านาจมหาชนกบัรัฐเป็นส่ิงเดียวกนั ดงันั้น เจตจ านงของรัฐจะเป็นใหญ่อยูเ่หนือเจตจ านงของปัจเจกชน 
ในขณะท่ีแนวคิดสมยัใหม่พฒันาหลกัทฤษฎีอ  านาจมหาชนมาเป็นว่า อ  านาจมหาชนเป็นเคร่ืองมือ
อยา่งหน่ึงของรัฐ รัฐเป็นผูถื้ออ  านาจมหาชน เพราะรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งเป็นผูรั้กษาประโยชน์สาธารณะ53 

หลกัอ านาจมหาชนในความหมายหลงั พฒันาต่อมาท าให้เกิดทฤษฎีแบ่งแยกวิธีการ  
ท าภารกิจของรัฐออกเป็นสองประเภท คือ ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าท่ีต้องใช้อ  านาจเหนือ  
(acte d’autorité) และการกระท าท่ีใชก้ารบริหารจดัการ (acte de gestion) โดยการกระท าท่ีตอ้งใช้

                                                
52 สมยศ เช้ือไทย.  เล่มเดิม. หนา้ 136 – 137 
53 บุบผา อัครพิมาน.  (2545).  สัญญาทางปกครอง แนวคิดและหลักกฎหมายของฝร่ังเศสและของไทย.  

หนา้ 17 – 18. 
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อ านาจเหนือจะอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองและใชห้ลกักฎหมายปกครอง ในขณะท่ีการกระท า  
ท่ีใชก้ารบริหารจดัการจะอยูใ่นเขตอ านาจศาลยติุธรรมและใชห้ลกักฎหมายเอกชน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณี
ท่ีมีกฎหมายก าหนดเร่ืองเขตอ านาจศาลไวโ้ดยเฉพาะ 

หลกัของทฤษฎีการแยกการกระท าของรัฐออกเป็นสองลกัษณะดงักล่าว ไดแ้ยกทฤษฎี 
ว่าดว้ยบริการสาธารณะและทฤษฎีว่าดว้ยอ  านาจมหาชนออกจากกนั ซ่ึงในความเป็นจริงไม่สามารถ
น ามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินกิจกรรมของรัฐได้ ดังนั้ น ทฤษฎีจึงหมด
ความส าคญัลง แต่อยา่งไรก็ดี บริการสาธารณะและอ านาจมหาชนก็มีบทบาทเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 
เพราะบริการสาธารณะถือเป็นภารกิจของรัฐและเคร่ืองมือท่ีรัฐใชก้็ใชอ้  านาจมหาชนหรือใชว้ิธี
บริหารจัดการแบบเอกชนก็ได ้แต่ถึงแมรั้ฐจะเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการแบบเอกชน อ  านาจ
มหาชนก็ยงัเป็นของรัฐ และเป็นอ านาจท่ีรัฐไม่อาจสละได ้ดังนั้น เมื่อมีความจ าเป็นเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการสาธารณะ รัฐก็ตอ้งน าอ  านาจมหาชนออกมาใช ้เพื่อให้การจดัท าบริการสาธารณะของรัฐ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และทฤษฎีว่าดว้ยการ
จดัท าบริการสาธารณะและว่าดว้ยอ  านาจมหาชนน้ี ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนท่ีมีผลต่อหลกั
กฎหมายปกครองเป็นอยา่งมาก 

2.2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัท าบริการสาธารณะ 
หลกัเกณฑพ้ื์นฐานในการจดัท าบริการสาธารณะแบ่งไดเ้ป็น 3 หลกัเกณฑด์งัน้ี 
(1) หลกัว่าดว้ยความต่อเน่ือง การบริการสาธารณะต้องกระท าต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา 

เพราะความตอ้งการของประชาชนมีอยู่ตลอดเวลา หากมีการหยุดชะงกัของบริการสาธารณะย่อม
ก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน  เคร่ืองมือท่ีฝ่ายปกครองใชใ้นการจดัท าบริการสาธารณะ
อยา่งต่อเน่ืองมีหลายวิธี54 

1) หา้มเจา้หนา้ท่ีรัฐนดัหยดุงาน 
2) หา้มเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีประสงคจ์ะลาออกหยดุงานจนกว่าจะไดรั้บอนุมติั 
3) ในสัญญาทางปกครอง หากเอกชนคู่สัญญาท างานล่าช้าเสร็จไม่ทันก าหนด  

ฝ่ายปกครองมีอ  านาจเข้าท าการแทนได้เองหรือมอบให้เอกชนอ่ืนท าแทน โดยคู่สัญญาต้อง  
เสียค่าเสียหายและดอกเบ้ีย 

4) สัญญาทางปกครอง หากฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาท่ีเป็นเอกชน 
จะหยดุปฏิบติัการตามสญัญาไม่ได ้แต่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายปกครองภายหลงั 

                                                
54 มานิตย ์ จุมปา ก.  เล่มเดิม. หนา้ 90 - 91 
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5) สญัญาทางปกครอง หากเอกชนคู่สญัญาประสบปัญหาในการด าเนินงาน อนัเกิด
จากเหตุท่ีคาดหมายไม่ได้ล่วงหน้า ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาช่วยเหลือ เพื่ อให้บริการสาธารณะ
ด าเนินการต่อไปได ้

(2) หลักว่าด้วยความเสมอภาค  การท่ีรัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้ น รัฐมิได ้
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดเฉพาะ แต่เป็นการ
จดัท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัหรือไดรั้บ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกนั ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าบริการหรือการบริการ 55 
บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการสาธารณะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างเสมอภาค จะเลือกปฏิบัติ
ไม่ได้ ความเสมอภาคน้ีครอบคลุมทั้งความเสมอภาคต่อประชาชนผูรั้บบริการ ความเสมอภาค 
ต่อประชาชนผูส้มัครเข้าท างานในหน่วยงานรัฐ และความเสมอภาคต่อเอกชนท่ีประสงค์จะ  
เขา้ท าสญัญาสมัปทานกบัรัฐ56 

(3) หลกัว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง บริการสาธารณะท่ีดีจะตอ้งสามารถปรับปรุงแกไ้ขได้
ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองท่ีจะรักษาประโยชน์
สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงใหเ้ขา้กบัความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน57 เน่ืองจากความตอ้งการ
ของประชาชนไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ีแต่แปรผนัตามสภาพความเจริญของสังคม การด าเนินการบริการ
สาธารณะใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงฝ่ายปกครองสามารถด าเนินการดงัน้ี 

1) รัฐอาจเปล่ียนแปลงฐานะตามกฎมายของข้าราชการโดยไม่ต้องขอรับความ
ยนิยอมจากขา้ราชการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการประชาชน 

2) รัฐสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาทางปกครองไดเ้พียงฝ่ายเดียว หากกิจกรรม 
ท่ีก  าหนดในสญัญาปกครองขณะท าสญัญามีการเปล่ียนไป58 

2.2.3 การจดัท าบริการสาธารณะ 
การจัดท าบริการสาธารณะเป็นหน้าท่ีโดยตรงของฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครอง              

อาจลงมือท าบริการสาธารณะเองหรือให้องค์กรอ่ืนเป็นผูจ้ดัท าบริการสาธารณะโดยฝ่ายปกครอง
ก ากับดูแลอย่างใกลชิ้ดก็ได้ เดิมบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีอยู่ในอ านาจการจัดท าของรัฐ                    
แต่ต่อมาเม่ือมีการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงไดมี้การมอบบริการสาธารณะบางประเภท

                                                
55 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ข.  (2553).  กฎหมายปกครอง. หนา้ 351 -352. 
56 มานิตย ์ จุมปา ก.  เล่มเดิม. หนา้ 119 
57 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ข.  เล่มเดิม. หนา้ 358 
58 มานิตย ์ จุมปา ก.  เล่มเดิม. หนา้ 115 
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ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปจดัท า หรือในบางกรณีรัฐ (ส่วนกลาง) อาจร่วมกนัจดัท าบริการ
สาธารณะกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยรัฐ บริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอ  านาจรัฐจะตอ้งเป็นบริการ
สาธารณะท่ีมีความส าคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ซ่ึงต้องพิจารณาถึงลักษณะส าคัญ  
2 ประการ คือ 

1) เป็นภารกิจท่ีประชาชนทัว่ทั้งประเทศมีส่วนไดเ้สียเหมือนกนั จึงต้องมีองค์กร
กลางเป็นผูป้ฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วทั้งประเทศเพ่ือให้เกิดความ 
เป็นเอกภาพ 

2) เป็นภารกิจท่ีรัฐสามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า กล่าวคือ  
เป็นกิจการท่ีต้องอาศยังบประมาณและวิธีการในการด าเนินการระดบัสูง จึงตอ้งใชง้บประมาณ  
ของรัฐในการด าเนินการเพื่อเหตุผลในเร่ืองของความประหยดั 

ก) หน้าท่ีในการป้องกันประเทศ เพ่ือให้เกิดความสงบสุขและความมั่นใจ 
แก่ประชาชนของรัฐท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองจากฝ่ายปกครองว่าจะไม่ถูกรัฐอ่ืนเขา้มารุกรานท าลาย
ลา้งชีวิตและทรัพยสิ์น   

ข) หนา้ท่ีในดา้นการรักษาความสงบภายใน จะตอ้งจดัให้มีระบบกระบวนการ
ยุติธรรมและระบบควบคุมสังคม (social control) ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น  
การเยียวยาเมื่อถูกละเมิดหรือรบกวนสิทธิของประชาชนในรัฐซ่ึงต้องด าเนินการคาบเก่ียวกัน  
ในทอ้งถ่ินแต่ละแห่งทัว่ประเทศ 

ค) หน้าท่ีในการรักษาความมัน่คงและเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ เป็นภารกิจ 
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีรัฐมีอ  านาจในการจดัท า เช่น การก าหนดหลกัเกณฑ์รายละเอียดเก่ียวกบั
เงินตราและการรักษาเสถียรภาพของเงินตรา เป็นตน้ 

ง) หนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนในรัฐเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  
เช่น กิจการดา้นการทูต เป็นตน้ 

นอกจากน้ี อ  านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐยงัหมายความรวมถึง
หน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะท่ีเป็นภารกิจล าดับรอง (secondary function) ซ่ึงโดยทั่วไป
ภารกิจล าดับรองน้ีรัฐสามารถกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินด าเนินการได้หากภารกิจนั้นเป็นเร่ือง
เก่ียวกับผลประโยชน์มหาชนของท้องถ่ิน แต่หากภารกิจนั้นเป็นการด าเนินกิจการท่ีครอบคลุม 
ทั้งประเทศ ก็จะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจดัท า เช่น กิจการไปรษณีย ์การส่ือสาร การคมนาคม  
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(2) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะ 
ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคน 
ในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของคนในท้องถ่ินนั้นท่ีสามารถ 
แยกออกหรือมีลักษณะแตกต่างไปจากท้องถ่ินอ่ืน เช่น การก าจัดขยะมูลฝอย การจัดให้มี 
และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้ า การจดัการศึกษาชั้นตน้ เป็นตน้ 

2) เป็นกิจการท่ีใกลชิ้ดกับคนในท้องถ่ิน อนัได้แก่ การให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน เช่น การฌาปนกิจ การจดัใหมี้น ้ าสะอาด ไฟฟ้า การดูแลท่ีสาธารณะในเขต
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้59 

(3) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือสร้างความ
คล่องตวัให้กบัรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะ และแกปั้ญหาเก่ียวกับขอ้จ ากัดหลายๆ ประการ 
ท่ีเกิดจากระบบราชการ เช่น ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของทางราชการท่ีไม่ก่อให้เกิดความคล่องตวั
ในการด าเนินงานและเกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน อีกทั้งระบบราชการก็ไม่เหมาะสมส าหรับ
การจดัท าบริการสาธารณะบางประเภทท่ีมีลกัษณะก่ึงการด าเนินธุรกิจ 

เช่นเดียวกับการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมา
แตกต่างจากระบบราชการเพื่อให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะบางประเภทเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด หากพิจารณาโดยทัว่ไปรัฐวิสาหกิจ (public  enterprise) มีลกัษณะของตนเอง
ดงัน้ี คือ60 

1) ฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกไปต่างหากจากรัฐและส่วนราชการท่ีมีอยู่แต่เดิม  
มีความเป็นอิสระทั้งในทางการเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล 

2) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบด าเนินการภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการพาณิชยอ์นัเป็น
ภารกิจสมัยใหม่ ท่ี รัฐถูกเรียกร้องให้เข้าไปรับผิดชอบด าเนิ นการตามความเปล่ียนแปลง 
และพฒันาการของอุตสาหกรรมและการคา้ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วในสงัคมสมยัใหม่ 

3) เน่ืองจากภารกิจดงักล่าวเป็นภารกิจท่ีมีค่าตอบแทนการให้บริการและผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์จะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ยิง่กว่าบุคคลอ่ืนๆ จากการด าเนินการขององค์กรของรัฐ ดงันั้น  
ผูไ้ดรั้บประโยชน์จึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐตามสดัส่วนท่ีตนไดรั้บประโยชน์เพื่อมิใหป้ระชาชน
ผูเ้สียภาษีอากรตอ้งมาร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการบริการท่ีตนอาจไม่เคยใชบ้ริการเลย องค์กร

                                                
59 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ข.  เล่มเดิม. หนา้ 385 - 386 
60 ชาญชยั  แสวงศกัดิ์  ข.  (2549).  องค์การมหาชนและหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ: หน่วยงานของรัฐ

ท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ. หนา้ 99 – 100 . 
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ผูรั้บผดิชอบภารกิจเหล่าน้ีจึงตอ้งด าเนินการในเชิงพาณิชย ์คือ เรียกค่าตอบแทนจากการขายสินคา้
หรือบริการของตนโดยไม่ตอ้งพึ่งพาเงินจากรัฐ 

4) รัฐวิสาหกิจจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตรวจสอบจากรัฐ เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้ 
ในเวลาท่ีรัฐก่อตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนมาก็จะให้เงินลงทุนซ่ึงมาจากภาษีอากรของประชาชน ดงันั้น  
จึงตอ้งมีการก ากบัดูแลเพ่ือเป็นหลกัประกนัมิใหเ้งินร่ัวไหลหรือใชเ้งินผดิวตัถุประสงค ์

(4) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยองคก์ารมหาชน 
เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานรูปแบบ

อ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือจดัท าบริการสาธารณะนั้นมีข้อแตกต่างกันหลายประการ เช่น ระบบการ
บริหารงาน รูปแบบ ความสัมพันธ์กับรัฐ ความแตกต่างทั้ งหลายจึงท าให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซ่ึงส่งผลใหก้ารจดัท าบริการสาธารณะของบางหน่วยงาน
เป็นไปไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร ดังนั้ น จึงมีแนวความคิดท่ีจะให้มีกฎหมายกลางออกมารองรับ
หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยก าหนดขอบเขต อ  านาจหน้าท่ี ระบบ             
การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบัรัฐไวใ้ห้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2542 ไดม้ีการ
ตรากฎหมายช่ือ พระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ข้ึน เพ่ือก  าหนดสถานะทางกฎหมาย
เก่ียวกบัหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเอาไว ้  

ส าหรับการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้นมีพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542              
เป็นกฎหมายกลางท่ีก  าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งและการด าเนินงาน              
ขององค์การมหาชนเอาไว ้โดยมาตรา 5 วรรคแรกของกฎหมายดังกล่าวได้ก  าหนดให้รัฐบาล              
เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การจดัตั้งองคก์ารมหาชนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา “เมื่อรัฐบาลมีแผนงาน
หรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้ง
หน่วยงานบริหารข้ึนใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจดัตั้งเป็นองคก์ารมหาชนโดยตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญติัน้ีก็ได ้ดงันั้น องค์ประกอบในการพิจารณาจดัตั้งองค์การ
มหาชนสามารถแยกออกได ้3 ประการ61 ดงัน้ี 

1) เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นแผนงานหรือนโยบายเฉพาะกิจได ้

2) แผนงานการจดัท าบริการสาธารณะนั้น มีความเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งหน่วยงาน
บริหารข้ึนใหม่ท่ีแตกต่างจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงจะตอ้งพิจารณาประเภทของบริการ

                                                
61 แหล่งเดิม. หนา้ 211  
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สาธารณะตามมาตรา 5 วรรคสอง และปัญหาความซ ้ าซอ้นหรือขดัแยง้ในการด าเนินกิจการกับ
หน่วยงานอ่ืนตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดว้ย 

3) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรและบุคคลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(5) บริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยเอกชน แมบ้ริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีรัฐตอ้งเป็น
ผูจ้ดัท า แต่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณะชนอยา่งสูงสุด หากรัฐพิจารณาเห็นว่าบริการสาธารณะใด
เอกชนสามารถจัดท าได ้รัฐก็สามารถมอบให้เอกชนเป็นผูจ้ ัดท าบริการสาธารณะนั้นได ้ถือว่า              
เป็นข้อยกเวน้หลกัการจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐ เมื่อเอกชนมีความสามารถจัดท าบริการ
สาธารณะ รัฐก็สามารถมอบหมายใหเ้อกชนน าไปจดัท าได ้โดยอยูภ่ายใตก้  ากบัดูแลโดยรัฐ 

1) การมอบหมายใหเ้อกชนจดัท าบริการทางสงัคมและวฒันธรรม วิธีมอบหมายให้
เอกชนจดัท าบริการสาธารณะทางสังคมและวฒันธรรมในลกัษณะบริการสาธารณะทางปกครอง  
ท่ีรัฐมอบหมายใหเ้อกชนใชอ้  านาจทางปกครองกบัรัฐมอบหมายให้เอกชนด าเนินการทางปกครอง 
โดยอยูภ่ายใตก้  ากบัดูแลจากรัฐดงัน้ี62 

ก) การมอบหมายใหเ้อกชนใชอ้  านาจปกครอง โดยรัฐเป็นผูม้อบหมายให้เอกชน             
ใช้อ  านาจทางปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะทางปกครองในด้านสังคมและวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ การมอบหมายใหอ้งคก์รวิชาชีพใชอ้  านาจทางปกครอง เช่น การมอบหมายใหส้ภาทนายความ
ใชอ้  านาจทางปกครองในการออกใบอนุญาตว่าความ หรือเพิกถอนใบอนุญาตท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีสภาทนายความไดอ้อกระเบียบก าหนดไว ้

ข) การมอบหมายให้เอกชนด าเนินการทางปกครอง โดยรัฐเป็นผูม้อบหมาย  
ให้เอกชนด าเนินการทางปกครองในการจดัท าบริการสาธารณะดา้นสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
สถาบันการศึกษาเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงเอกชนเหล่านั้นรัฐมอบหมายให้ด  าเนินกิจการ              
ทางปกครองจดัท าบริการสาธารณะในลกัษณะของสญัญาทางปกครอง 

2) การมอบหมายใหเ้อกชนจดัท าบริการสาธารณะทางเศรษฐกิจ วิธีการมอบหมาย
ใหเ้อกชนด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะทางเศรษฐกิจ เป็นการบริการสาธารณะทางพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม สามารถจดัท าได ้2 วิธี ไดแ้ก่ 

ก) การให้ผูกขาด การท่ีฝ่ายปกครองให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนท่ีจะจัดท าบริการ
สาธารณะบางอย่างได้แต่เพียงผูเ้ดียวในระยะเวลาหน่ึง โดยมีขอ้สัญญาว่าเอกชนจะตอ้งจ่ายเงิน  
ค่าสิทธิจ  านวนหน่ึงให้แก่รัฐเป็นการตอบแทนสิทธิท่ีได้รับผูกขาดผลก าไรท่ีได้จากกิจการนั้น 
ตกเป็นของผูรั้บผกูขาด 
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ข) การให้สัมปทานกับเอกชน เป็นวิธีการท่ีฝ่ายปกครองมอบหมายให้เอกชน  
มีสิทธิจดัท าบริการสาธารณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดดว้ยทุนและความเส่ียงภยั
ของตนเอง โดยฝ่ายปกครองไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผูรั้บสัมปทาน แต่ให้ผลประโยชน์แก่  
ผูรั้บสมัปทานเป็นการตอบแทนดว้ยการใหสิ้ทธิเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากประชาชน
ผูใ้ชป้ระโยชน์ในกิจการนั้น 

ความแตกต่างของการผกูขาดกบัการให้สัมปทาน คือ การผกูขาดเป็นการให้สิทธิผูรั้บ
ผูกขาดเพียงผูเ้ดียวในการจัดท าบริการสาธารณะ ขณะท่ีการให้สัมปทานรัฐอาจให้สัมปทาน                    
แก่บุคคลหลายคนในเวลาเดียวกันได้ นอกจากน้ีการผูกขาด ผูไ้ด้รับผูกขาดต้องจ่ายค่าสิทธิ                
จ  านวนหน่ึงแก่รัฐตอบแทนการใหสิ้ทธิ แต่ผูรั้บสัมปทานไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าสิทธิเป็นการตอบแทนรัฐ 
ทั้ งน้ี เพราะบริการสาธารณะท่ีให้สัมปทานเป็นกิจการท่ีจ  า เป็นแก่ประชาชน เช่น กิจการ
สาธารณูปโภคมิไดเ้ป็นกิจการท่ีจดัท าเพื่อหารายไดใ้ห้แก่รัฐเหมือนกิจการท่ีให้ผกูขาด ดว้ยเหตุน้ี              
ในบางกรณีรัฐอาจใหเ้งินอุดหนุนหรือเงินกูเ้พื่อใหเ้อกชนรับสมัปทานไปจดัท าแทน โดยรัฐไม่ตอ้ง
ลงทุนจดัท าเอง 

2.2.4 องคก์รก ากบัดูแลอิสระในการจดัท าบริการสาธารณะ 
จากแนวคิดการใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะโดยเฉพาะในกิจการ

สาธารณูปโภคท่ีมีลกัษณะเป็นกิจการผกูขาดโดยธรรมชาติ กิจการดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการก ากบั
ดูแลท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือท าหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคทั้งในดา้นราคา คุณภาพ
บริการ มาตรฐานความปลอดภยั และตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหน้กัลงทุนว่าจะไดรั้บความเป็นธรรม
ในการลงทุน ขณะเดียวกนัการก ากบัดูแลท่ีดีจะตอ้งมีกลไกเพื่อสนองวตัถุประสงค์ของรัฐในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม การก ากับดูแลกิจการสาธารณูปโภคดงักล่าวในหลายประเทศ 
ท่ีประสบความส าเร็จจะกระท าโดยองค์กรก ากับดูแลอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินการทั้งจากนักการเมือง ผูก้  าหนดนโยบายและผูป้ระกอบการเอกชน หลกัการส าคัญของ
องคก์รก ากบัดูแลอิสระสามารถแบ่งได ้5 ประการ 63 

ประการแรก องคก์รก ากบัดูแลอิสระจะตอ้งมีความชดัเจนในบทบาทและวตัถุประสงค์
มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบท่ีชดัเจนขององค์กรก ากับดูแล และหน่วยงานท่ีก  าหนดนโยบาย 
เพื่อใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและเป็นธรรม  

ประการท่ีสอง องค์กรก ากับดูแลต้องมีบุคลากรท่ีดีและมีงบประมาณท่ีเพียงพอ                    
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ประการท่ีสาม องคก์รก ากบัดูแลจะตอ้งมีอิสระในการท างาน มีอ  านาจในการด าเนินการ
ต่อผู ้ประกอบการและ มีอ  านาจในการบังคับการตามสั่งโดยปราศจากการแทรกแซง 
ท่ีไม่เหมาะสมจากนกัการเมืองหรือผูป้ระกอบการ 

ประการท่ีส่ี องค์กรก ากับดูแลจะต้องมีความสม ่าเสมอในการก ากับดูแลให้เป็นไป  
ในแนวทางเดียวกนัทุกกิจการ ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัต่อผูป้ระกอบการทุกราย 

ประการสุดท้าย องค์กรก ากับดูแลจะต้องได้รับความเช่ือถือจากประชาชนและ  
นกัลงทุนในการด าเนินการก ากบัดูแล รวมทั้งตอ้งมีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการระงบัขอ้พิพาท
และการพิจารณาค าอุทธรณ์เร่ืองต่างๆ 

นอกจากองคก์รก ากบัดูแลจะตอ้งมีความเป็นอิสระในการด าเนินการแลว้ องค์กรก ากบั
ดูแลควรมีอ  านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 64 

(1) การอนุญาตประกอบกิจการ เม่ือมีการอนุญาตให้ประกอบกิจการในเร่ืองนั้นๆ แลว้  
ตอ้งก ากบัดูแลผูถื้อใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในใบอนุญาต
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของการให้บริการ พิกดัอตัราค่าบริการ การลงทุน ขอ้ห้ามในการ
กระท าการอนัเป็นการกีดกนัการแข่งขนัทางการคา้ นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นท่ีปรึกษาและประสานงาน
ขั้นตอนในการขอออกใบอนุญาตและก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต 

(2) ก าหนดอตัราค่าบริการ เช่น ก  าหนดและทบทวนระดบัและพิกัดอตัราค่าบริการ 
ตามระยะเวลาท่ีก  าหนดใหส้อดคลอ้งกบันโยบายราคาตามท่ีก  าหนดโดยรัฐบาลและตามท่ีก  าหนดไว้
อยา่งชดัเจนในกฎหมายจดัตั้งในกรณีท่ีไม่มีการแข่งขนัเพียงพอ หรือเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะผกูขาด 
รวมทั้งการก าหนดใหผู้ป้ระกอบการใหข้อ้มลูท่ีครบถว้นตามท่ีร้องขอ 

(3) การก าหนดคุณภาพบริการ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการบริการ 
(4) การส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการผูกขาด เป็นการก ากับดูแลการกระท า  

ท่ีเป็นการกีดกนัการแข่งขนัทางการคา้ในกิจการสาธารณูปโภค โดยบญัญติัไวใ้นกฎหมายจดัตั้ง
องคก์รก ากบัดูแลอิสระ  

(5) การคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการรับเร่ืองร้องเรียน สอบสวนค าร้องเรียน ด าเนินการ
แก้ไข ระงับข้อพิพาท และลงโทษผูป้ระกอบการตามระเบียบและเง่ือนไขในการอนุญาต
ประกอบการ ก  าหนดบทลงโทษและลงโทษผูป้ระกอบการ  

(6) ทบทวนการอนุญาต การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใบอนุญาตโดยปรึกษากบัผูป้ระกอบการ 
ออกค าสั่งชัว่คราวและค าสั่งถึงท่ีสุดในกรณีมีการฝ่าฝืนเง่ือนไขใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 
กรณีมีการฝ่าฝืนเง่ือนไขอยา่งต่อเน่ือง 
                                                

64 แหล่งเดิม. หนา้ 420 - 422 

DPU



40 

 

(7) ใหค้  าแนะน าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีค าส่ังทางปกครองและการควบคุม 
การกระท าของฝ่ายปกครองมีหลายรูป เช่น การบอกกล่าว การจ่ายเงิน การจัดการ 

ส่ิงกีดขวางจราจร การสร้างหรือร้ือส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้ การกระท านั้นอาจเป็นการกระท าทางแพ่ง 
หรือทางปกครอง65 ไม่มีบทบาทในทางกฎหมายมหาชนได ้แต่อาจมีผลทางแพ่งในลกัษณะนิติกรรม
หรือนิติเหตุก็ได ้

การก าหนดนิยามค าว่า “การกระท าทางปกครอง” อาจท าได ้2 วิธี คือ วิธีแรกเป็นการ
พิจารณาถึงลกัษณะของการกระท าทางปกครอง และพิจารณาว่าการกระท านั้นมาจากองค์กร 
ฝ่ายปกครอง66 เป็นการนิยามในเชิงปฏิเสธ กล่าวคือ เป็นการกระท าของรัฐท่ีไม่ใช่การกระท าทาง  
นิติบญัญติั หรือทางตุลาการ แต่เป็นอ านาจของฝ่ายบริหารท่ีเป็นฝ่ายปกครองมิใช่ฝ่ายการเมือง  
วิธีท่ีสอง เป็นการนิยามในเน้ือหาของการกระท าทางปกครอง กล่าวคือ การกระท าท่ีมีลกัษณะ 
ในการก าหนดสิทธิหนา้ท่ีของประชาชน เปล่ียนแปลงหรือระงบัซ่ึงสิทธิของประชาชน การกระท า
ท่ีใหคุ้ณประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงการวางแผนต่าง ๆ ของฝ่ายปกครองดว้ย การกระท าทาง
ปกครองเหล่าน้ีจะไม่รวมถึงการกระท าของฝ่ายปกครองในทางแพ่ง เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การให้
เช่าอสังหาริมทรัพย ์กล่าวอีกนัยหน่ึง การกระท าทางปกครอง คือ การกระท าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
มีอ  านาจเหนือประชาชน และใชอ้  านาจนั้นสัง่การมากระทบสิทธิเสรีภาพหรือทรัพยสิ์นของประชาชน
ภายใตข้อบเขตกฎหมายมหาชน 67 

2.3.1 ความหมายของค าสัง่ทางปกครอง 
ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ไดนิ้ยามค าว่า 

“ค  าสัง่ทางปกครอง” หมายความว่า 
(1) การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่าง

บุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าท่ีของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ  
การวินิจฉยัอุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

(2) การอ่ืนท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  

                                                
65 กมลชยั  รัตนสกาววงศ.์  (2554).  กฎหมายปกครอง. หนา้ 25. 
66 ประยรู  กาญจนดุล.  (2549).  ค าบรรยายกฎหมายปกครอง. หนา้ 158. 
67 กมลชยั  รัตนสกาววงศ.์  เล่มเดิม. หนา้ 25 - 28. 
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ทั้งน้ี ไดมี้กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก  าหนดใหก้ารด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี เป็นค าสั่ง
ทางปกครอง 

1) การสั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขาย รับจ้าง แลกเปล่ียน ให้เช่า ซ้ือ เช่า หรือให ้
สิทธิประโยชน์ 

2) การอนุมติัสัง่ซ้ือ จา้ง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิประโยชน์ 
3) การสั ่งยกเล ิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการด าเนินการอื ่นใด 

ในลกัษณะเดียวกนั 
4) การสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน 
5) การใหห้รือไม่ใหทุ้นการศึกษา 

จากความหมายของค าสั่งทางปกครองดังกล่าว อาจแยกองค์ประกอบของค าสั่ง 
ทางปกครองได ้5 ประการ 68ดงัน้ี 

(1) การกระท านั้นเป็นการกระท าโดยเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงค  าว่า “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ผูม้ีอ  านาจ 
หรือไดรั้บมอบอ านาจทางปกครองของรัฐในการกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยเจา้หนา้ท่ีอาจจดัเป็น 
3 ประเภท คือ 

1) บุคคลธรรมดา เช่น รัฐมนตรี ปลดักระทรวง อธิบดี หรือผูว้่าราชการจงัหวดั  
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอ้  านาจทางปกครองของรัฐตามกฎหมาย เช่น  
ในประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 61 บญัญติัให้อธิบดีกรมท่ีดินหรือซ่ึงอธิบดีกรมท่ีดินมอบหมาย 
และผูว้่าราชการจังหวดัมีอ  านาจสั่งเพิกถอน แกไ้ข หรือออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน  
โดยบุคคลธรรมดามิไดจ้  ากดัอยู่แต่เฉพาะบุคลากรในภาครัฐเท่านั้น บุคลากรในภาคเอกชนก็อาจ
เป็นเจา้หนา้ท่ี ผูอ้อกค าสัง่ทางปกครองได ้หากปรากฏว่าการกระท านั้นเป็นการใชอ้  านาจรัฐตามท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจจากรัฐ เช่น ช่างรังวดัเอกชนท่ีมีสิทธิเขา้ไปในท่ีดินของบุคคลใดๆ เพื่อท าการ
รังวดัหรือเคล่ือนยา้ยหลกัหมายเขตท่ีดิน ตามมาตรา 48 พระราชบญัญติัช่างรังวดัเอกชน พ.ศ. 2535 
หรือการออกใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถยนต์ท่ีได้รับอนุญาต  
ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เป็นตน้ 

2) คณะบุคคล เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ ส่งเสริม 
การลงทุน หรือคณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบอ านาจให้
ใช้อ  านาจทางปกครองของรัฐ ตามกฎหมายในรูปของคณะกรรมการ  เช่น คณะกรรมการ
ผูช้  านาญการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
                                                

68 ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศานต์.  (2540).  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา้ 101 - 103. 
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พ.ศ. 2535 มีอ  านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะบุคคลมิไดจ้  ากดัอยู่แต่เฉพาะในภาครัฐเท่านั้น แต่อาจเป็นเอกชน 
ก็ได้ เช่นสภาทนายความซ่ึงพระราชบัญญัติทนายความ พ .ศ. 2528 มอบหมายให้ใช้อ  านาจ 
จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหเ้ป็นทนายความ รวมทั้งควบคุมมรรยาทของทนายความ69  

3) นิติบุคคลมหาชน เป็นองค์กรท่ีใช้อ  านาจรัฐไปกระทบสิทธิของประชาชน  
และอาจถูกประชาชนฟ้องโตแ้ยง้ค  าสั่งได ้รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิธิท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือประชาชน  
คดีพิพาทท่ีเกิดจากองค์กรเหล่าน้ีตอ้งข้ึนศาลปกครอง 70นิติบุคคลมหาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจหรือไดรั้บ
มอบให้ใช้อ  านาจปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  
เช่น มาตรา 92 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 บญัญติัใหส้ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) มีอ  านาจพิจารณาอนุญาต 
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยม์ีส านกังานสาขาได ้หรือกรณีสภาเภสชักรรมซ่ึงเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ .ศ. 2537 บัญญัติให้สภาเภสัชกรรมมีอ  านาจหน้าท่ี 
รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชักรรม  

(2) การกระท านั้ นเป็นการใช้อ  านาจตามกฎหมายฝ่ายเดียว ซ่ึงโดยหลักแล้วค  าสั่ง 
ทางปกครองเป็นการใชอ้  านาจฝ่ายเดียวบงัคบัแก่เอกชน เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั  
การวินิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง หรือการรับจดทะเบียนและรวมไปถึงการไม่อนุญาต การไม่อนุมติั 
การไม่รับวินิจฉยัอุทธรณ์ การไม่รับรอง และการไม่รับจดทะเบียน ดงันั้น จึงตอ้งเป็นการใชอ้  านาจ
ทางปกครองตามกฎหมายบังคับแก่เอกชน การวางหลักว่าเป็นการใช้อ  านาจทางปกครอง  
มีความหมายในตวัว่า กรณีจะตอ้งไม่ใช่การใช้อ  านาจในทางนิติบญัญติัหรือการใชอ้  านาจในทาง 
ตุลาการ โดยไม่จ  ากดัเฉพาะพระราชบัญญติั อาจเป็นกฎหมายล าดับรองก็ได้ เช่น พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และอาจมีปัญหาว่ารวมถึง “หลกักฎหมายทัว่ไป”  
ดว้ยหรือไม่ ซ่ึงหลกักฎหมายปกครองทัว่ไปท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและหลกัจารีตประเพณี 
ย่อมมีอยู่แน่นอนและอาจใชใ้นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชนได้ แต่ในกรณีท่ีเป็นการท าให ้
“สิทธิ” ของเอกชนเส่ือมเสียนั้น โดยหลกันิติธรรมแลว้สมควรต้องมีฐานอ านาจของกฎหมาย 
ลายลกัษณ์อกัษรสนับสนุนเป็นหลกั ในกรณีท่ีมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรไม่ครบถว้นและเกิด
ช่องว่างทางกฎหมายท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบหรือจะรักษาประโยชน์สาธารณะ  
อาจตอ้งยอมรับใหใ้ชห้ลกักฎหมายทัว่ไปในการออกค าสัง่ทางปกครองได ้ดงันั้น ในกรณีการบงัคบั

                                                
69 วรพจน์  วิศรุตพิชญ ์ค.  (2541).  “เจา้หน้าที่ซ่ึงมีอ  านาจท าการพิจารณาทางปกครอง”.  รวมบทความ 

ทางวิชาการกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. หนา้ 41. 
70 กมลชยั  รัตนสกาววงศ.์  เล่มเดิม. หนา้ 35. 
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ตามสญัญาจึงไม่อยูใ่นองคป์ระกอบของค าสัง่ทางปกครอง เช่น การท่ีรัฐวิสาหกิจมีหนังสือเรียกให้
เอกชนช าระค่าบริการไฟฟ้า น ้ าประปา หรือโทรศพัท์ เพราะเป็นกรณีท่ีเอกชนไดท้ าสัญญาขอใช้
บริการกบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

(3) การกระท านั้นมีลกัษณะเป็นการก าหนดสภาพทางกฎหมาย ค  าสั่งทางปกครอง 
ตอ้งมุ่งก  าหนดผลทางกฎหมายอนัเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอนัที่จะก่อ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล  
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร การสั่งให้ร้ือถอนอาคาร  
การสัง่พกัใชใ้บอนุญาตว่าความเป็นเวลา 2 ปี การสัง่ใหช้  าระภาษี เป็นตน้ โดยสถานะระหว่างผูอ้อก
ค าสัง่กบัผูรั้บค าสัง่ไม่เท่าเทียมกนั ไม่เหมือนกบันิติกรรมทางแพ่งท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานความเสมอภาค71 

(4) การกระท านั้ นเกิดผลเฉพาะกรณี จากนิยามค าว่า “ค  าสั่งทางปกครอง” ท่ีไม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ และโดยท่ี “กฎ” หมายถึง บทบญัญติัท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทั่วไป 
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ค  าสั่งทางปกครองจะต้องมี 
ผลบงัคบัแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ เช่น การอนุญาตให้ นาย ก. ก่อสร้างอาคารสูง 4 ชั้น หรือค าสั่ง
ทางปกครองอาจมีผลบงัคบัแก่กรณีใด  เป็นการเฉพาะ เช่น เจา้หน้าท่ีต  ารวจดบัเพลิงสั่งห้ามมิให้
ผูใ้ดเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงซ่ึงก  าลงัเกิดเพลิงไหม ้เป็นตน้ องคป์ระกอบในขอ้น้ีจึงท าให ้
ค าสั่งทางปกครองแตกต่างไปจากกฎ เพราะกฎจะมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป โดยเป็นเพียงการ 
วางหลกัไวแ้ต่ยงัไม่ใชก้บัขอ้เท็จจริงอนัหน่ึงอนัใดโดยเฉพาะ ค  าสั่งทางปกครองโดยสภาพจะตอ้ง
มุ่งใชบ้งัคบักบับุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยตรง แต่ค  าสั่งทางปกครองจะไม่ระบุช่ือบุคคลไวก้็ได ้เช่น  
มีการปลกูสร้างอาคารในท่ีสาธารณะโดยผูก้ระท าไม่อยู ่การออกค าสั่งให้ร้ือถอนอาจใชว้ิธีประกาศ
ใหผู้ก้ระท าร้ือถอนออกไปโดยไม่ระบุช่ือผูน้ั้น อยา่งไรก็ตาม ค  าสัง่ทางปกครองท่ีแจง้ชดัและใชบ้งัคบั
เฉพาะกรณี อาจเป็น “ค าสัง่รวม” หรือ “ค าสัง่ทัว่ไป” ท่ีใชบ้งัคบักลุ่มบุคคลก็ได ้เช่น ต ารวจออกค าสัง่
หา้มทุกคนมาชุมนุมในสถานท่ีแห่งหน่ึงในวนัรุ่งข้ึน หรือหา้มบุคคลทุกคนเขา้ไปในอาคารท่ีมีสภาพ
เส่ียงต่อการพงัทลาย หรือค าสั่งห้ามบุคคลทุกคนเขา้ไปในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือป้ายสัญญาณ
จราจรก าหนดวิธีเดินรถ72  

(5) การกระท านั้นมีผลภายนอกโดยตรง องคป์ระกอบในขอ้น้ีมีความส าคญัในการช้ีชดั 
ใหเ้ห็นว่าค  าสั่งทางปกครองเกิดข้ึนเม่ือใด ซ่ึงโดยปกติค าสั่งทางปกครองจะเกิดผลใชย้นัต่อบุคคล 
ได้ตั้ งแต่ขณะท่ีบุคคลนั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
                                                

71 แหล่งเดิม . หนา้ 39. 
72 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์  เล่มเดิม. หนา้ 102-103. 
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2.3.2 การควบคุมฝ่ายปกครอง 
การด าเนินงานของฝ่ายปกครองมีเป้าหมายคือประโยชน์สาธารณะ การด าเนินการ  

ท่ีจะบรรลุเป้าหมายฝ่ายปกครองจ าเป็นตอ้งใชอ้  านาจมหาชน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการใชอ้  านาจเหนือ 
ท่ีอาจกระทบต่อปัจเจกบุคคล ในขณะท่ีภารกิจของรัฐสมยัใหม่ไดข้ยายขอบเขตไปอย่างกวา้งขวาง 
จากเดิมท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และรักษา                   
ความมัน่คงของประเทศจากการรุกรานภายนอกประเทศ เม่ือภารกิจของรัฐขยายออกไปมากข้ึน             
การใช้อ  านาจมหาชนของรัฐก็จะไปกระทบสิทธิของประชาชนมากข้ึน จึงต้องมีกลไกในการ
ควบคุมการใชอ้  านาจของฝ่ายปกครองใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย73  

“การควบคุมทางปกครอง” หมายถึง การตรวจสอบฝ่ายปกครองท่ีอาจกระท าการ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการแก้ไขความเสียหายแก่ประชาชนผูไ้ด้รับความเดือดร้อน  
อนัเน่ืองมาจากการกระท าของฝ่ายปกครอง ทั้งท่ีเป็นการควบคุมโดยฝ่ายปกครองเองและการ
ควบคุมจากภายนอก74 วตัถุประสงคข์องการควบคุม สามารถแบ่งออกได ้2 ประการดงัน้ี75 

(1) การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย  
การกระท าทางปกครองมีหลกัการพ้ืนฐานซ่ึงมีผลต่อการควบคุมทางปกครอง คือ 

“หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย” ดงันั้น การควบคุมทางปกครองไม่ว่าจะเป็น
การควบคุมภายในฝ่ายปกครอง หรือโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครองจึงสามารถตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายไดเ้สมอ การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายประกอบดว้ย 2 หลกัเกณฑ ์ 
คือ หลกัเกณฑ์ความชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติหรือในทางรูปแบบ หลกัความชอบ 
ดว้ยกฎหมายในทางสารบญัญติัหรือในทางเน้ือหา โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

1) หลกัความชอบดว้ยกฎหมายในทางวิธีสบญัญติัหรือในทางรูปแบบ จะเป็นการ
พิจารณาในเร่ืองอ านาจหนา้ท่ีและกระบวนการของการกระท า  

ก) อ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี การพิจารณาอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือทางเน้ือหา การกระท าการของเจา้หน้าท่ีจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายทั้งในด้านของ
อ านาจหนา้ท่ีและพ้ืนท่ีความรับผดิชอบดว้ย  

ข) กระบวนการ โดยหลกัพ้ืนฐานกระบวนการเป็นวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดให้
เจา้หน้าท่ีด  าเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ส าหรับกระบวนการท่ีกฎหมาย

                                                
73 บรรเจิด  สิงคะเนติ ข.  (2556).  หลกักฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง. หนา้ 19. 
74 ชาญชยั  แสวงศกัดิ์  ค.  (2553).  ค  าอธิบายกฎหมายปกครอง. หนา้ 295 
75  บรรเจิด  สิงคะเนติ ข.  เล่มเดิม. หนา้ 33 - 47. 
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ก าหนดให้ต้องด าเนินการ หากไม่ด าเนินการอาจส่งผลให้การกระท าทางปกครองนั้นไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมายได ้

1. หลักการยื่นค าร้อง  เ ป็นหลักการท่ีใช้ในกรณีของการออกค าสั่ง 
ทางปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมติั อนุญาต เจา้หน้าท่ีจะสามารถพิจารณาไดเ้มื่อมีการยื่น  
ค าร้องขอมาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งก่อน 

2. หลกัการรับฟังความบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นหลกัการส าคัญท่ีเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐจะตอ้งค านึงถึงในกรพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง มาตรา 30 “ในกรณีท่ีค  าสั่งทางปกครองอาจประทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ี 
ตอ้งให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แยง้และแสดง
พยานหลักฐานของตน” หากในการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้าท่ีออกค าสั่งทางปกครอง 
โดยไม่ใหคู้่กรณีมีโอกาสทราบขอ้เท็จจริงและไม่มีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานในการ
พิจารณาทางปกครอง หากค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งท่ีกระทบสิทธิคู่กรณี ค  าสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวอาจมีความบกพร่องในแง่ของการด าเนินการและกระทบถึงความสมบูรณ์ของค าสั่ง 
ทางปกครองได ้อย่างไรก็ดี มาตรา 30 วรรคสองไดก้  าหนดขอ้ยกเวน้ให้เจา้หน้าท่ีด  าเนินการเป็น
อย่างอ่ืน เม่ือมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เช่น เม่ือมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เน่ินช้า 
จะไปก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผูห้น่ึงผู ้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  
เป็นมาตรการบงัคบัทางปกครอง เป็นตน้ 

3. หลกัการปรึกษาหารือหรือขอความคิดเห็นจากหน่วยงานอ่ืน หากกฎหมาย
ก าหนดให้ก่อนออกค าสั่งทางปกครองอย่างใดอย่างหน่ึงตอ้งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอ่ืน
ก่อน การออกค าสั่งทางปกครองโดยมิได้ด  าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ค  าสั่ง 
ทางปกครองนั้นยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมายในแง่ของรูปแบบขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนด 

ค) แบบของการกระท า เป็นสาระส าคัญท่ีท าให้ค  าสั่งทางปกครองไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมายได ้ 

ง) หลกัการใหเ้หตุผล ค  าสัง่ทางปกครองท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ไม่มีการให้
เหตุผลในค าสัง่ทางปกครองอาจเป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายในทางวิธิสบญัญติัได ้
การให้เหตุผลตอ้งประกอบดว้ย ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง ขอ้พิจารณา  
และขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 

2) หลกัความชอบดว้ยกฎหมายในทางสารบญัญติัหรือในทางเน้ือหา มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก) ค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางปกครองต้องไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย หลกัการ 

มีขดัแยง้กบักฎหมายนั้นหมายถึงกฎหมายแม่บทท่ีให้อ  านาจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการ 
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ทางปกครอง และต้องไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายทั้ งหลายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ รวมทั้ งต้องไม่ขัดกับ 
หลกักฎหมายทัว่ไปดว้ย เรียกว่า “หลกัความมาก่อนของกฎหมาย”  

ข) กฎหมายท่ีให้อ  านาจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางปกครอง 
ตอ้งชอบด้วยกฎหมาย การออกค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางปกครองโดยเฉพาะท่ีอาจ
กระทบสิทธิของบุคคล นอกจากจะมีกฎหมายให้อ  านาจแลว้ จะตอ้งตรวจสอบดว้ยว่ากฎหมายท่ีให้อ  านาจ
ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ หากกฎหมายท่ีให้อ  านาจเป็นพระราชบญัญติั พระราชบญัญติัดงักล่าว
จะตอ้งไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ หากกฎหมายท่ีให้อ  านาจเป็นกฎหมายล าดบัรอง กฎหมายล าดบัรอง
ตอ้งไม่ขดักบัพระราชบญัญติัและรัฐธรรมนูญ 

ค) ค าสัง่ทางปกครองหรือมาตรการทางปกครองตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องในการใช้
ดุลพินิจ กรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีมีดุลพินิจ การใชดุ้ลพินิจตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไม่ขัดกับวตัถุประสงค์ของกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือหลกักฎหมาย
ปกครองทัว่ไป 

ง) ค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางปกครองจะต้องสอดคล้องกับ 
หลักพอสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วน การพิจารณาตามหลักพอสมควรแก่เหตุ  
จะพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างมาตรการท่ีอาจบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว้กบัผลท่ีกระทบ 
ต่อสิทธิของบุคคล โดยพิจารณาถึงสดัส่วนท่ีสมเหตุสมผล 

จ) หลกัความแน่นอนชดัเจน ค าสั่งทางปกครองจะตอ้งมีความแน่นอนชดัเจน 
เพ่ือให้ผูรั้บค าสั่งทางปกครองได้ทราบว่าเจ้าหน้าท่ีประสงค์ให้ผูรั้บค าสั่งกระท าการหรือไม่ 
กระท าการใด  

ฉ) เ ง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมายอ่ืน เง่ือนไขเหล่าน้ีมีผลมาจากตรรกะ 
ทางกฎหมายกบัขอ้จ ากดัทางขอ้เท็จจริงท าใหไ้ม่สามารถบรรลุตามความมุ่งหมายของค าสัง่ได ้ 

(2) การควบคุมความชอบดว้ยวตัถุประสงคห์รือการควบคุมความเหมาะสม  
เป็นการควบคุมในส่วนของผลของกฎหมาย จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือกฎหมายก าหนดผลของ

กฎหมายไวม้ากกว่า 1 ทางเลือก เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถเลือกผลของกฎหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหน่ึง หรือท่ีเรียกว่า “การใช้อ  านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง”  
การควบคุมความชอบด้วยวตัถุประสงค์ หรือการควบคุมความเหมาะสมนั้น เป็นการควบคุม 
การเลือกผลในทางกฎหมายว่า ฝ่ายปกครองไดเ้ลือกมาตรการไวอ้ยา่งเหมาะสมหรือไม่ เป็นอ านาจ
ท่ีฝ่ายนิติบัญญัติให้แก่ ฝ่ายปกครอง เน่ืองจากการร่างกฎหมายไม่สามารถบัญญัติรายละเอียด  
ในทุกกรณีของข้อเท็จจริงได้ครบถว้น จึงจ  าเป็นตอ้งให้ผูใ้ช้กฎหมาย ซ่ึงหมายถึงฝ่ายปกครอง  
มีดุลพินิจท่ีจะเลือกผลของกฎหมายอนัใดอนัหน่ึงใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักรณีนั้นๆ มิใช่อ  านาจ
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ก ากับดูแล แต่เป็นอ านาจโดยแท้ของฝ่ายปกครอง  ซ่ึงผูบ้ังคับบัญชาของฝ่ายปกครองเป็น 
ฝ่ายตรวจสอบได้ทั้ งความชอบด้วยกฎหมาย และการก้าวล่วงเข้าไปในการใช้ดุลพินิจของ 
ฝ่ายปกครอง ซ่ึงการควบคุมรูปแบบน้ีศาลไม่อาจเขา้ไปควบคุมความเหมาะสมหรือเปล่ียนแปลง 
การใช้ดุลพินิจได้ เน่ืองจากมิไดเ้ป็นผูบ้งัคับบัญชาของฝ่ายปกครองท่ีใช้อ  านาจทางฝ่ายบริหาร  
ศาลคงมีแต่อ  านาจตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น  

2.3.3 วิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง  
การควบคุมฝ่ายปกครองจะกระท า 2 วิธีดงัน้ี 
(1) การควบคุมก่อนด าเนินการ เป็นการควบคุมแบบป้องกัน จะควบคุมในขั้นตอน

ตระเตรียมการก่อนท่ีฝ่ายปกครองจะมีค าสั่งหรือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง การแสดงเจตนา             
ของฝ่ายปกครองเพ่ือท าค  าสั่งทางปกครองมีขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่คิดตระเตรียมจนถึงออกค าสั่ง 
ทางปกครอง เพ่ือป้องกนัมิให้ออกค าสั่งทางปกครองโดยมิชอบ และไม่เหมาะสม76 จึงเกิดกระบวนการ
ควบคุมแบบน้ีข้ึน วิธีการควบคุมก่อนด าเนินการแบ่งเป็น 3 ประเภทยอ่ย77 คือ 

1) การควบคุมโดยการปรึกษาหารือองค์กรท่ีปรึกษา เช่น ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายหรือใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย 

2) การควบคุมโดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท าได ้3 วิธี 
ก) การโตแ้ยง้คดัคา้นก่อนท่ีหน่วยงานทางปกครองจะมีค าสัง่ทางปกครอง 
ข) การปรึกษาหารือกบักลุ่มบุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ค) การรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรง เพื่อให้

ประชาชนสามารถป้องกนัผลประโยชน์ของตนก่อนฝ่ายปกครองจะด าเนินการ 
3) การควบคุมโดยการให้ประชาชนไดรั้บรู้และเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

และการใหเ้หตุผลในค าสัง่ทางปกครอง 
การควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายก่อนด าเนินการน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหฝ่้ายปกครอง

ไดพิ้จารณาความเหมาะสมในการออกค าสัง่ทางปกครอง นอกเหนือไปจากการพิจารณาความชอบ
ดว้ยกฎหมาย ซ่ึงต่างจากการควบคุมภายหลงัการด าเนินการท่ีมุ่งเน้นไปท่ีความชอบดว้ยกฎหมาย 
แต่อยา่งไรก็ดีการควบคุมก่อนด าเนินการท่ีมีการก าหนดขั้นตอนท่ีซบัซอ้นมากไป จะท าใหก้ารออก
ค าสัง่ทางปกครองล่าชา้ไม่ทนัการ ฝ่ายปกครองจึงมกัละเลยการควบคุมรูปแบบน้ี หรือท าพอเป็นพิธี 
จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการควบคุมภายหลงัการด าเนินการมาเสริมดว้ย78 

                                                
76 มานิตย ์ จุมปา ก.  เล่มเดิม. หนา้ 561 
77 ชาญชยั  แสวงศกัดิ์  ค.  เล่มเดิม. หนา้ 297 
78 มานิตย ์ จุมปา ก.  เล่มเดิม. หนา้ 562 
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(2) การควบคุมภายหลงัการด าเนินการหรือการควบคุมแบบแก้ไข  เป็นการควบคุม
ภายหลงัฝ่ายปกครองมีค าสั่งทางปกครอง วิธีการควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทาง
ปกครองภายหลงัด าเนินการ มีผลทางกฎหมาย 2 ประการ 

1) ถือว่าค  าสัง่ตกเป็นโมฆะ ผลทางกฎหมายถือว่า ค  าสัง่ทางปกครองดงักล่าวไม่เคย
เกิดข้ึน เป็นกรณีค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายอย่างร้ายแรง ค  าสั่งท่ีออกโดยเจา้หน้าท่ี 
ท่ีไม่มีอ  านาจ ค  าสัง่ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี 

2) ถือว่าค  าสั่งยงัคงสมบูรณ์อยู่ แต่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้ เป็นกรณีค าสั่งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายในระดับธรรมดา เช่น การออกค าสั่งทางปกครองไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมายวิธีสบญัญติั 79 

2.3.4 องคก์รท่ีควบคุมฝ่ายปกครอง  
พิจารณาองค์กรท่ีควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
(1) การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง เป็นควบคุมท่ีด าเนินการโดยฝ่าย

ปกครองดว้ยกนั โดยสายการบงัคบับญัชาท่ีเหนือกว่าเพื่อให้มีการตรวจสอบ ทบทวน หรือแกไ้ข
การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองท่ีด าเนินไปแลว้ การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง  
ท าได2้ รูปแบบ คือ การร้องเรียนภายในฝ่ายบริหาร (การร้องเรียนน้ีไม่มีรูปแบบเคร่งครัด อาจท า
ดว้ยวาจาก็ได ้ขณะเดียวกนัการควบคุมก็ไม่มีวิธีการท่ีแน่นอนเช่นกัน ) และวิธีการลกัษณะก่ึง 
ขอ้พิพาท (มีองคก์รหน่ึงภายในฝ่ายปกครองท่ีจะให้หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพประชาชน ซ่ึงไม่ใช่
ศาล ตั้งคณะกรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองตามท่ีกฎหมายก าหนด มีกระบวนพิจารณาท่ีเป็น
รูปแบบ)80  

การอุทธรณ์หรือการร้องทุกขต่์อคณะกรรมการท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายภายในหน่วยงาน
เป็นการทบทวนตรวจสอบภายในองคก์ร แต่เป็นการตรวจสอบคนละคณะกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การออกค าสั่งทางปกครองอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เ น่ืองจากผูท้  าค  าสั่ง 
ทางปกครองอาจท าค  าสั่งทางปกครองท่ีผิดพลาด อนัเกิดจากภาระหน้าท่ีท่ีมาก กระบวนการ 
ท าค  าสัง่ยุง่ยากซบัซอ้น จึงอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดคลาดเคล่ือนของค าสัง่ทางปกครองได ้ดงันั้น 
การกลัน่กรองภายในจึงเป็นหนทางท่ีให้ความเป็นธรรมท่ีรวดเร็วกว่าการใชอ้  านาจศาลปกครอง 
ในการตรวจสอบ เพราะการตรวจสอบภายในองคก์รน้ีสามารถตรวจสอบไดท้ั้งความเหมาะสมและ

                                                
79 แหล่งเดิม. หนา้ 563 - 564 
80 แหล่งเดิม. หนา้ 565 
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ความชอบดว้ยกฎหมาย หากพบขอ้ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมผูพ้ิจารณาอุทธรณ์ก็สามารถยกเลิก 
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือเหมาะสมได ้81 

1) การควบคุมบังคับบัญชา การควบคุมรูปแบบน้ีเกิดจากหลกัการรวมอ านาจ 
(centralization) หลกัการบังคับบัญชาเกิดจากการจัดระเบียบภายในองค์กรฝ่ายปกครองแต่ละ
องค์กร ดว้ยเหตุท่ีผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบัชั้นตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี 
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ผูบ้งัคบับญัชาจึงมีอ  านาจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดงัน้ี 

ก) อ านาจสัง่การหรือแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหก้ระท าการหรืองดเวน้การกระท า
อยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจเป็นค าสัง่เฉพาะรายหรือเป็นการทัว่ไปก็ได ้

ข) อ านาจเพิกถอนการกระท าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ค) อ านาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าสัง่หรือค าวินิจฉยัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ง) อ านาจสอดเข้าไปใช้อ  านาจแทนผูใ้ต้บังคับบัญชาในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  

หรือกรณีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาละเลยไม่ยอมใชอ้  านาจตามกฎหมาย 
ค าสัง่ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นค าสัง่ภายในฝ่ายปกครองไม่ถือเป็น

ค าสั่งทางปกครอง เวน้แต่ค  าสั่งลงโทษวินัย บรรจุแต่งตั้ง เล่ือนขั้นเงินเดือน พกัราชการ ให้ออก 
จากราชการ82  

การควบคุมบังคับบัญชาสามารถควบคุมได้ทั้ งความชอบด้วยกฎหมายและความ
เหมาะสมของการด าเนินกิจกรรมทางปกครองดว้ย การร้องเรียนจะท าได ้2 ระดบั คือ  

ระดบัแรก ร้องเรียนต่อเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสัง่ทางปกครองใหท้บทวนค าสัง่นั้น 
ระดบัสอง การขอใหผู้บ้งัคบับญัชาของเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสัง่ทางปกครองทบทวนค าสัง่ 83 

2) การควบคุมแบบก ากบัดูแล การควบคุมรูปแบบน้ีเกิดจากหลกัการกระจายอ านาจ 
(decentralization) กล่าวคือ รัฐโอนกิจการบริการสาธารณะบางอย่างซ่ึงเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐไปให้องค์กรมหาชนอ่ืนด าเนินการ เพื่อรักษาความอิสระขององค์กรมหาชนอ่ืนอนัเป็น
วตัถุประสงคข์องหลกัการกระจายอ านาจ การควบคุมก ากบัดูแลจึงตอ้งมีขอบเขตจ ากดัตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก  าหนดในกฎหมายเท่านั้น ซ่ึงผูมี้อ  านาจก ากับดูแลมีอ  านาจควบคุมได้เฉพาะในเร่ือง
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรภายใต้ก  ากับเท่านั้ น ไม่มีอ  านาจควบคุม                  
ความเหมาะสมของการใชดุ้ลพินิจขององค์กรภายใตก้  ากบั การควบคุมจึงเป็นไปเท่าท่ีจ  าเป็นและ

                                                
81 กมลชยั  รัตนสกาววงศ.์  เล่มเดิม. หนา้ 154 - 155 
82 วิษณุ  วรัญญู ยะศาสตร์ ไขวพ้นัธ์ุ และเจตน ์สถาวรศีลพร.  (2551).  ต ารากฎหมายปกครองว่าด้วย

กฎหมายปกครองทั่วไป. หนา้ 249 -252 
83 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ก.  เล่มเดิม. หนา้ 476 – 478. 
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ต้องไม่กระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเอง หากมีการกระท าอันไม่ชอบ                      
ด้วยกฎหมาย ผูม้ีอ  านาจก ากับดูแลมีอ  านาจเพียงการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับ                    
การกระท า หรือสัง่เพิกถอนการกระท า ค  าสัง่ในการก ากบัดูแลเป็นค าสั่งทางปกครอง เพ่ือคุม้ครอง
องคก์รภายใตก้  ากบัจากการใชอ้  านาจของผูม้ีอ  านาจก ากบัดูแล จึงให้องค์กรตุลาการเขา้มาควบคุม
ตรวจสอบการใชอ้  านาจของผูม้ีอ  านาจก ากบัดูแลว่าเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 84 

ในประเทศฝร่ังเศสอ านาจบงัคบับญัชาเป็นอ านาจของนิติบุคคลเดียวกนัซ่ึงก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ังคบับัญชากบัผูใ้ต้บังคบับัญชา ในขณะท่ีอ  านาจก ากับดูแลก่อให้เกิด
ความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐกบับุคคลทางกฎหมายมหาชน 

การก ากบัดูแลในทางปกครองมี 2 ลกัษณะ คือ การก ากบัดูแลเหนือตวับุคคล (อ  านาจ
แต่งตั้งและถอดถอนหวัหนา้หน่วยงาน) และการก ากบัดูแลเหนือการกระท า (ตรวจสอบความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการกระท า)85 

(2) การควบคุมโดยองคก์รภายนอกฝ่ายปกครอง 
แมม้ีการควบคุมภายในฝ่ายปกครอง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะเป็นหลกัประกันสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนได้ จึงจ  าเป็นต้องมีการควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครองซ่ึงไดแ้ก่ 
องคก์รตุลาการ86เหตุผลส าคญัท่ีตอ้งมีการควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองคก์รตุลาการ คือ 

1) ความเป็นอิสระของตุลาการผูพ้ิจารณาคดี 
องคก์รตุลาการมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของฝ่ายบริหาร ดงัเช่น

องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการกระท าทางปกครองภายในฝ่ายปกครอง ดงันั้น ความเป็นอิสระของ
ตุลาการในการพิจารณาวินิจฉยัจึงเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัต่อกระบวนการตรวจสอบ สร้างความ
เช่ือมัน่ว่าตุลาการท่ีพิจารณาไม่ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของฝ่ายบริหารท่ีออกค าสัง่ทางปกครอง   

2) การตอ้งวินิจฉัยขอ้พิพาท ศาลตอ้งวินิจฉัยช้ีขาดคดีเสมอ จะปฏิเสธไม่ตัดสิน
ไม่ได ้ต่างจากการควบคุมโดยองคก์รอ่ืนท่ีไม่มีการบงัคบัให้ตอ้งด าเนินการ ซ่ึงต่างจากฝ่ายบริหาร  
ท่ีสามารถเลือกท่ีจะไม่พิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทไดเ้ม่ือเห็นว่าไม่จ  าเป็นหรือไม่ใช่เร่ืองท่ีตอ้ง
พิจารณา โดยเลือกวิธีท่ีจะประนีประนอมกนัภายในองค์กรมากกว่า หากตกลงกนัภายในองค์กร 
ไดแ้ลว้ก็สัง่ยติุเร่ืองคือไม่พิจารณาเร่ืองอีกต่อไปไม่มีการจดัท าเป็นค าพิจารณาแต่ประการใด 

 
 

                                                
84 วิษณุ  วรัญญู ยะศาสตร์ ไขวพ้นัธ์ุ และเจตน ์สถาวรศีลพร.  เล่มเดิม. หนา้ 253 - 255 
85 นนัทวฒัน์  บรมานนัท ์ก.  เล่มเดิม. หนา้ 479 - 480 
86 มานิตย ์ จุมปา ข.  (2551).  ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง. หนา้ 103 
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3) วิธีพิจารณาท่ีเปิดเผย 
การพิจารณาคดีของศาลตอ้งเปิดเผย เปิดโอกาสใหคู้่ความเสนอพยานหลกัฐานประกอบ

ขอ้กล่าวอา้ง และใหอี้กฝ่ายสามารถหักลา้งได ้และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้รับฟังการพิจารณา
คดีได้ ซ่ึงองค์กรอ่ืนยงัไม่มี แต่การพิจารของฝ่ายบริหารจะด าเนินการพิจารณาภายในถือเป็น
ความลบั บุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ฟังหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาได  ้

4) การใหเ้หตุผล 
ค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาลตอ้งให้เหตุผลในค าวินิจฉัยท่ีชดัเจน ท าให้ไม่อาจ

ตดัสินคดีตามอ าเภอใจได ้ อนัถือว่าเป็นเร่ืองท่ีชดัเจนในค าพิพากษาและจะไดท้ราบว่าเหตุใดศาล 
จึงไดพิ้จารณาเช่นนั้น และสามารถน าไปอา้งได ้

ความแตกต่างระหว่างการควบคุมโดยองคก์รตุลาการและการควบคุมภายในองคก์ร87 
(1) การควบคุมโดยองคก์รภายในฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองสามารถหยิบเร่ืองท่ีเห็นว่า

ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมมาพิจารณาได้เองโดยไม่จ  าต้องรอให้มีการโต้แยง้หรือ
คดัคา้น ในขณะท่ีการควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองคก์รตุลาการ การจะหยบิเร่ืองท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายท่ีเกิดจากการกระท าทางปกครองข้ึนมาพิจารณาเองไม่ได ้ตอ้งรอให้มีผูน้  าเร่ืองเสนอ
ใหอ้งคก์รตุลาการพิจารณาเสียก่อน 

(2) ขอบเขตขององคก์รท่ีควบคุมภายในฝ่ายปกครองนั้นสามารถตรวจสอบการกระท า
ทางปกครองนั้นไดท้ั้งความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครองและความเหมาะสม ในขณะ
ท่ีการควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองคก์รตุลาการนั้น ศาลจะควบคุมความชอบดว้ยกฎหมาย
เท่านั้น การตรวจสอบความเหมาะสมถือเป็นขอ้ยกเวน้ 

(3) ผลของการควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองนั้น 
ไม่เป็นท่ียุติ ผูท่ี้ไม่พอใจสามารถน าคดีข้ึนสู่ศาลได้ แต่ผลการควบคุมการกระท าทางปกครอง 
โดยองคก์รตุลาการนั้นจะเป็นท่ีสุดกรณีท่ีเป็นค าวินิจฉยัขององคก์รตุลาการสูงสุด 

(4) ขอบเขตอ านาจในการควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองค์กรฝ่ายปกครองนั้น 
องค์กรควบคุมภายในฝ่ายปกครองสามารถสั่งการให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงการกระท า 
ทางปกครองนั้นได้ ในขณะท่ีองค์กรตุลาการกระท าได้โดยหลกัเพียงการเพิกถอนการกระท า  
ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายนั้น แต่ไม่อาจสัง่การใหฝ่้ายปกครองตอ้งกระท าการใดได ้

ความแตกต่างระหว่างการควบคุมภายในฝ่ายปกครองกบัการควบคุมโดยการฟ้องคดี  
ต่อศาล จะพบว่า การควบคุมภายในโดยการร้องเรียนฝ่ายปกครองเปิดโอกาสให้มีการควบคุม 
ไดท้ั้งความชอบดว้ยกฎหมายและการใชดุ้ลพินิจหรือความเหมาะสมในการออกค าสั่ง แต่การฟ้อง
                                                

87 กมลชยั  รัตนสกาววงศ.์  เล่มเดิม. หนา้ 25 - 27. 
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คดีต่อศาลนั้ น ศาลจะควบคุมได้เฉพาะความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นไม่สามารถตรวจสอบ                
ความเหมาะสมในการท าค  าสัง่88 

 
2.4 แนวคดิและทฤษฎีการมส่ีวนร่วม 

ชาล์ กาดู อา้งโดยชาญชยั แสวงศกัด์ิ กล่าวว่า ในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม 
ในการใชอ้  านาจทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูอ้ยูใ่ตป้กครองในฐานะท่ีเป็นพลเมือง ผูท้รงสิทธิ
และหนา้ท่ีต่างๆ 89 การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น
ส่ิงส าคญั การมีส่วนร่วมของประชาชนกระท าไดท้ั้งทางตรงโดยตวัประชาชนเอง และทางออ้มโดยผา่น
ผูแ้ทน ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตอ้ง 
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม เน่ืองจากความเห็นของประชาชนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความตอ้งการ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง ขณะเดียวกนัก็เป็นกลไกท่ีช่วยให้ผูม้ีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็น
เจ้าของ ผูม้ีส่วนร่วมย่อมยินยอมรับหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐก  าหนดได้อย่างสมัครใจ และลดปัญหา  
ขอ้ขดัแยง้ ดงันั้น จึงควรท าความเข้าใจหลกัการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมโดยศึกษาจากแนวคิด 
และทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
United Nations อา้งโดยวชิรวชัร  งามละม่อม การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ร่วม  

อย่างกระตือรือร้นและมีพลงัของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ในการตัดสินใจเพื่อก  าหนด
เป้าหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนการ               
หรือโครงการต่างๆ ดว้ยความเต็มใจ 

วชิรวชัร งามละม่อม การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมมือกนัในการตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกนั
เป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาคน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานเพื่อพฒันาหรือใชค้วามคิด
สร้างสรรค์ และความเช่ียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพฒันางานในกลุ่ม  
ใหมี้ความโปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ๆ ข้ึน90 

William Erwin อา้งโดยถวิลวดี บุรีกุล และคณะ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหา              

                                                
88 แหล่งเดิม. หนา้ 483 
89 ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ ง.  (2552).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. หนา้ 101 
90 วชิรวัชร  งามละม่อม.  (2556).  ทฤษฎีการมีส่วนร่วม.  สืบค้นเม่ือ 2 มกราคม 2557, จาก 

http://www.trdm.co.th  

DPU



53 

 

ของตนเอง ร่วมใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ความรู้ และความช านาญเขา้กบัการใชว้ิทยาการท่ีเหมาะสม
และสนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ถวิลวดี บุรีกุล การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเร่ิม ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วมตรวจสอบ โดยใช้
พลงัความสามารถในด้านต่างๆ ของตน ร่วมกับความรู้และวิทยาการท่ีเหมาะสม พร้อมไปกับ              
เป็นผูรั้บแบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมรับผดิชอบผลท่ีตามมา91 

Cohen and Uphoff อา้งโดยภิรดี ล้ีภากรณ์ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส             
ใหส้มาชิกไดม้ีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการใน 4 มิติ คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ         
ว่าจะท าอะไรและท าอย่างไร การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามทางเลือกท่ีตดัสินใจ การมีส่วนร่วม                
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 92 

(1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าจะท าอะไรและท าอยา่งไร เป็นการร่วมกนัก าหนด
ทางเลือก ประเมินเปรียบเทียบข้อดีขอ้เสียแต่ละทางเลือก และน าไปสู่การตัดใจเลือกทางเลือก  
ท่ีเหมาะสม  

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามทางเลือกท่ีตัดสินใจ อาจเป็นการช่วยเหลือ 
ดา้นทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน เป็นตน้  

(3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ท่ีเกิดจาการด าเนินการ การจัดสรร
ผลประโยชน์จะตอ้งพิจารณาทั้งสองดา้น คือ ผลทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นประโยชน์
และผลเสียของโครงการต่อบุคคลและสงัคม และจดัสรรผลประโยชน์ใหทุ้กฝ่ายอยา่งเป็นธรรม  

(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นรูปแบบท่ีมีประโยชน์มาก เน่ืองจาก  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถติดตามการด าเนินการโครงการได ้ 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการโครงการ ไม่ว่าเป็นรูปแบบการตดัสินใจ การปฏิบติั การรับผลประโยชน์ หรือการ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การด าเนินโครงการดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บการ
ยอมรับของสงัคม 

 
 

                                                
91 ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ.  (2547).  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการ

ท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ (รายงานผลการวิจยั). หนา้ 59 - 60 
92 ภิรดี  ลี้ภากรณ์.  (2554).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ 

กรณีศึกษาชุมชนมาบชลดู อ.เมือง จ.ระยอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). หนา้ 19 
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2.4.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจการของรัฐ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจการของรัฐมีหลายระดบั ข้ึนกบัรัฐแต่ละยุคจะให้

ความส าคัญต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนท าได้หลายวิธี   
ถวิลวดี บุรีกุล ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้7 ระดบั สามารถเรียงระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากนอ้ยไปหามากโดยสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นการมีส่วนร่วมระดบัน้อยสุด เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผูก้  าหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูล  
แก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูก้  าหนดนโยบาย แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หรือเข้ามาเก่ียวข้องแต่อย่างใด เพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้ดุลพินิจในการให้ 
หรือไม่ให้ข้อมูลแก่ประชาชน จึงควรมีข้อก  าหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องกระท า              
และกระท าอยา่งทัว่ถึง ยกเวน้ขอ้มลูบางประเภท เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ 

(2) ระดับเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน โดยผูก้  าหนดนโยบายหรือผูว้างแผน
โครงการด าเนินการเชิญชวนประชาชนให้มารับรู้ขอ้มูลของโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น  
ผูก้  าหนดนโยบายจะไดรั้บข้อมูลมากข้ึนและตอ้งประเมินขอ้ดีขอ้เสียเพ่ือให้การตัดสินใจชดัเจน
ยิ่งข้ึน การมีส่วนร่วมระดับน้ีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเม่ือประชาชนท่ีมีส่วนได้เสีย               
ไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งเพียงพอ 

(3) ระดบัการปรึกษาหารือ มีลกัษณะเป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผูก้  าหนด
นโยบาย ผูว้างแผนโครงการ และประชาชน เพื่อประเมินความกา้วหน้าและประเด็นขอ้สงสัยต่างๆ 
เช่น การจดัประชุม  

(4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกว้างข้ึน 
ประชาชนกบัผูก้  าหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผน
เตรียมโครงการและร่วมรับผดิชอบในผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมระดบัน้ี
เหมาะท่ีจะใชส้ าหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุง่ยาก ซบัซอ้น และมีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงบัขอ้พิพาท การเจรจาประนีประนอมยอมความ 

(5) ระดับร่วมปฏิบัติ เป็นกรณีท่ีผู ้ก  าหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการและ
ประชาชนร่วมกบัด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

(6) ระดบัร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมน้อย 
แต่มีประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งมาก การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบการจดัตั้ง
คณะกรรมการท่ีมาจากหลายฝ่าย หรือการสอบถามประชาชนโดยการสอบถาม การมีส่วนร่วม
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รูปแบบน้ีจะมีประโยชน์ในการพิจารณาจดัสรรประโยชน์ให้ยุติธรรม และช่วยในการปรับปรุง
นโยบายหรือโครงการใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนตลอดเวลา 

(7) ระดบัการควบคุมโดยประชาชน เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุด
เพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้ท่ีมีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ ซ่ึงการท าประชามติจะสามารถ
สะทอ้นความตอ้งการของประชาชนไดก้็ต่อเม่ือมีการก าหนดประเด็นท่ีชดัเจน รวมทั้งประชาชน
ตอ้งมีความรู้ความเข้าใจประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ส าหรับประเทศท่ีมีการ
พฒันาทางการเมืองแลว้ การลงประชามติจะมีผลบงัคบัให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม เน่ืองจากการ  
ลงประชามติเป็นกระบวนการคืนอ านาจให้ประชาชนในการก าหนดนโยบายของประเทศ  
เพราะอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ส าหรับประเทศก าลงัพฒันาผลการลงประชามติ  
ไม่มีสภาพบงัคบัแต่เป็นแค่เพียงค าแนะน าส าหรับรัฐบาลเท่านั้น 93 

2.4.3 ทฤษฎีส่ือแบบประชาธิปไตยแบบเนน้การมีส่วนร่วม 
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีแนวคิดหลกัคือ อ  านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

แต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีทุกคนจะใชอ้  านาจนิติบญัญติั บริหาร และตุลาการโดยตรง
ดว้ยตวัเองได ้จึงตอ้งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนซ่ึงเป็นการใชอ้  านาจโดยออ้ม 
ในลกัษณะท่ีประชาชนเลือกผูแ้ทนของตนไปท าหน้าท่ีในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ                  
แต่ในกรณีท่ีเป็นนโยบายส าคัญก็เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยสามารถ              

ใชอ้  านาจโดยตรงได ้โดยวิธีการท าประชามติ94 ทฤษฎีส่ือแบบประชาธิปไตยแบบเน้นการมีส่วนร่วม
เป็นแนวคิดในการก าหนดบทบาทหน้าท่ีส่ือมวลชนโดยแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม          
มาใช ้มีแนวคิดหลกัส่ือสารมวลชนควรท าหน้าท่ีเพ่ือประชาชน แนวคิดน้ีจึงต่อตา้นการผกูขาด
กิจการส่ือ และการน าส่ือไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากเกินไป การเสนอข้อมูลข่าวสาร              
ตอ้งมีความหลากหลายเพื่อคุม้ครองสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร สิทธิในการใชช่้องทางส่ือสาร
เพื่อสร้างความสมัพนัธใ์นชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรม รวมถึงเสรีภาพในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ดงันั้น บทบาทหนา้ท่ีส าคญัของส่ือมวลชนไดแ้ก่ 
(1) พลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าถึงส่ือมวลชน และมีสิทธิใช้ส่ือเพื่อตอบสนอง              

ความตอ้งการของตน 

                                                
93 ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ.  (2551).  เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา. หนา้ 8 - 13 
94 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล.  (2541).  “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบบั

ใหม่กบัความเป็นประชาธิปไตยทางตรง”.  วารสารกฎหมายปกครอง. หนา้ 58  
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(2) องคก์รส่ือและเน้ือหาส่ือจะไม่ถกูควบคุมจากหน่วยงานรัฐ 
(3) ชุมชนเป็นเจา้ของส่ือได ้
(4) การส่ือสารมีความส าคญัมากไม่ควรปล่อยให้อยู่ในการควบคุมเฉพาะในแวดวง  

นกัวิชาชีพเท่านั้น แต่ควรใหผู้ช้มมีส่วนร่วมในการควบคุมดว้ย95 

                                                
95 ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ.  (2553).  การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานการปฏิรูปส่ือ  (รายงาน

ผลการวิจยั). หนา้ 14 - 15 

DPU



 
 

บทที่ 3 
การควบคุมเนือ้หาละครโทรทัศน์ของต่างประเทศและประเทศไทย 

 
ละครโทรทศัน์เป็นส่ือมวลชนที่ท  ำให้ผูช้มจ ำนวนมำกไดรั้บรู้เร่ืองรำวสำระและควำม

บนัเทิงตำมบทบำทของนกัแสดงในเน้ือเร่ืองของละคร จนบำงคร้ังมีกำรลอกเลียนแบบเน้ือหำของ
ละครโทรทศัน์ หำกเน้ือหำของละครโทรทศัน์เป็นเน้ือหำที่ดี เหมำะสมกบัประเพณีวฒันธรรมของ
ประเทศไทย ก็ย่อมเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศ96  
แต่ขณะเดียวกันหำกละครโทรทศัน์มีเน้ือหำที่ไม่เหมำะสม กำรเลียนแบบบทบำทของตวัละคร 
ยอ่มก่อปัญหำใหก้บัสงัคมไดเ้ช่นเดียวกนั  

กฎหมำยจึงก ำหนดกลไกให้รัฐมีอ ำนำจในกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์เพื่อไม่ให้
ละครโทรทศัน์สร้ำงปัญหำให้กับสังคม ขณะเดียวกันกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ของรัฐ 
ก็เป็นกำรกระท ำที่ มีลักษณะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชน ซ่ึงสิทธิเสรีภำพของ
ส่ือมวลชนในกำรแสดงควำมคิดเห็นไดรั้บหลกัประกนัตำมรัฐธรรมนูญ กำรควบคุมเน้ือหำละคร
โทรทศัน์ของรัฐจึงตอ้งกระท ำภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมำยเท่ำนั้น และอยูบ่นขอบเขตควำมชอบ
ดว้ยกฎหมำย มีขั้นตอนในกำรควบคุมตรวจกำรสอบกำรใชอ้  ำนำจ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชน
ไดมี้ส่วนร่วมในกำรก ำหนดกฎเกณฑด์ว้ย กำรศึกษำกฎหมำยของต่ำงประเทศและของประเทศไทย
เป็นส่ิงส ำคญัที่จะช่วยในกำรพฒันำกระบวนกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ของประเทศไทยให้
มีประสิทธิภำพ 

 
3.1 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ของต่างประเทศ 

ผู ้เขียนได้ศึกษำกฎหมำยที่ เก่ียวข้องกับกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทัศน์ของ
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 ประเทศ ที่มีระบบกำรควบคุมที่ได้มำตรฐำน หลำยประเทศได้น ำมำใช ้
เป็นแบบอยำ่งในกำรพฒันำกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ของตน ไดแ้ก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศองักฤษ และประเทศออสเตรเลีย 

 

                                                 
96 สุเนตร  สำทำ.  (2545).  ปัญหาอุปสรรคของการควบคุมและบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์  

พ.ศ. 2473 (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต). หนำ้ 1 
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3.1.1 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกำ ค.ศ.1787 
กำรปลดปล่อยตนเองของรัฐอำณำนิคมองักฤษ 13 แห่งในทวีปอเมริกำเหนือก่อใหเ้กิด

รัฐำธิปัตยส์มัยใหม่ที่น ำเอำแนวคิดสิทธิเสรีภำพในฐำนะเป็นสิทธิธรรมชำติมำเป็นองคป์ระกอบ
พื้นฐำนของควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจเจกบุคคลและอ ำนำจรัฐ หลงัจำกไดเ้อกรำช ในปี ค.ศ. 1776 
คณะผูก่้อกำรไดก้ ำหนดสิทธิเสรีภำพพื้นฐำนไวใ้นรัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกำ97  
กำรรับรองสิทธิเสรีภำพของประชำชนไวใ้นรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 – 10 หรือที่เรียกว่ำ 
“Bill of Right” กำรบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภำพของบุคคลในระดบัสหรัฐน้ีมีผลผูกพนัแต่ละมลรัฐ
ดว้ย98  

ส ำหรับในกำรน ำเสนอข่ำวต่ำง ๆ ของส่ือมวลชนในสหรัฐอเมริกำตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของ
แนวควำมคิดสองประกำรดว้ยกนั คือ 

 1) สิทธิที่จะรู้ ซ่ึงสิทธิน้ีเป็นเคร่ืองคุ ้มครองประชำธิปไตยของประชำชนและ
ช้ีให้เห็นว่ำรัฐบำลเป็นของประชำชน และเจำ้หน้ำที่ของรัฐบำล คือ บุคคลที่ประชำชนเลือกขึ้นมำ
ท ำงำนแทนหรือท ำงำนเพื่อประชำชน  เพรำะฉะนั้ นประชำชนจึงมีสิทธิจะรู้  กำรท ำงำน 
เพือ่สำธำรณะของบุคคลเหล่ำน้ี 

  2) สิทธิที่จะอยูต่ำมล ำพงัโดยปรำศจำกกำรรบกวน สิทธิน้ีช้ีให้เห็นว่ำชีวิตส่วนตวั                     
ของบุคคลใดเป็นเร่ืองของบุคคลนั้ น บุคคลต้องไม่ถูกลงโทษ ถูกท ำร้ำย หรือถูกท ำให้อับอำย                   
เพรำะควำมเช่ือของตนหรือเพรำะตนแตกต่ำงจำกคนอ่ืน ทั้งน้ีก็เพือ่เป็นเคร่ืองคุม้ครองปัจเจกบุคคล 
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกำให้หลักประกันกับสิทธิที่จะรู้และกฎหมำยหม่ินประมำทปกป้องสิทธิ               
จะอยูต่ำมล ำพงัของปัจเจกบุคคล99 

เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของส่ือมวลชน (Freedom of Expression) มำจำก
แนวคิดที่ว่ำส่ือมวลชนจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระและสำมำรถปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                    
โดยปรำศจำกกำรครอบง ำจำกเจำ้หน้ำที่ของรัฐ และดว้ยเหตุที่เสรีภำพของส่ือมวลชนมีควำมส ำคญั
อยำ่งยิง่ต่อระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ดงันั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

                                                 
97 เสถียร เชยประทบั ก.  (2546).  ระบบส่ือสารมวลชนเปรียบเทียบ. หนำ้ 56. 
98 โชติกำ  วิทยำวรำกุล และคณะ.  (2555).  การจัดสรรคล่ืนความถ่ีโดยวิธีการประมูลอย่างเสรีและเป็น

ธรรมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ (รำยงำนผลกำรวิจยั). หนำ้ 33 
99 เสถียร เชยประทบั ข.  (2540).  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา.    

หนำ้ 46. 
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จึงไดใ้ห้กำรรับรองสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนเอำไวใ้นบทแกไ้ขเพิม่เติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (First Amendment of the Bill of Rights) ควำมวำ่  

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.” 

หำ้มรัฐสภำมิให้ตรำกฎหมำยเก่ียวกบักำรสถำปนำศำสนำ หรือกำรปฏิบตัิตำมพธีิกรรม
ศำสนำโดยเสรี หรือที่เป็นกำรจ ำกัดตดัทอนเสรีภำพในกำรพูด กำรเขียน หรือกำรพิมพ์โฆษณำ  
หรือสิทธิของประชำชนในกำรชุมนุมกันโดยสงบ และที่จะยืน่เร่ืองรำวร้องทุกขแ์ก่รัฐบำล ทั้งน้ี 
เพื่อให้ส่ือมวลชนมีควำมเป็นอิสระและสำมำรถที่จะแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเสรี และได้รับ 
กำรพฒันำโดยค ำวินิจฉัยของศำลสูงสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงไดอ้ธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ เสรีภำพของ
ประชำชนและส่ือมวลชนที่ไดรั้บควำมคุม้ครองจำกบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัที่ 1 
มิได้จ  ำกัดเพียงเฉพำะกำรพูดหรือกำรพิมพโ์ฆษณำ แต่ยงัหมำยควำมถึงวิธีกำรส่ือสำรทั้ งหมด  
เช่น วิทย ุโทรทศัน์ ภำพยนตร์ หรือแมแ้ต่กำรเคล่ือนไหวก็ไดรั้บควำมคุม้ครอง100 ศำลให้ควำมเห็น
ว่ำส่ือมวลชนเหล่ำน้ีไม่อำจที่จะถูกควบคุมจำกรัฐหรือผูท้ี่ใช้อ  ำนำจรัฐ รวมทั้งไม่อำจถูกจ ำกัด
เสรีภำพในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรใด ๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงกำรคุม้ครองดังกล่ำวน้ียงัหมำยควำม
รวมถึงกำรก ำหนดห้ำมมิใหรั้ฐก ำหนดกำรลงโทษทำงอำญำหรือก ำหนดเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพ่ง 
เอำกบับุคคลที่วจิำรณ์กำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยของรัฐหรือของเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ รวมทั้ง
กำรห้ำมผู ้ที่ เป็น เจ้ำของธุรกิจส่ือมวลชน (Media Ownership) มิให้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ ์
หรือข้อก ำหนดก่อนตีพิมพ์ (prior restraint – a legal prohibition on the press’s ability to publish 
information in its possession) อนัเป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อแก่นแห่งสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชน
อยำ่งชดัเจนและขดัต่อบทแกไ้ขเพิม่เติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งก ำหนดหำ้มมิให้รัฐบำลจ ำกดั
กำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของส่ือมวลชนไม่วำ่ในทำงใด ๆ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำ
กำรเปิดเผยดงักล่ำวจะกระทบต่อควำมมัน่คงปลอดภยัของประเทศ และรัฐไม่อำจที่จะก ำหนดโทษ
ในทำงอำญำหรือเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพ่งต่อส่ือมวลชน ในกรณีที่ข ้อควำมที่น ำเสนอนั้ น 
เป็นควำมจริงและเร่ืองที่น ำเสนอเป็นเร่ืองที่กระทบต่อสำธำรณชน รวมทั้งกำรก ำหนดห้ำมมิให้รัฐ
ก ำหนดให้มีกำรเก็บภำษีจำกส่ือมวลชนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกภำษีที่ใชก้บัองคก์รธุรกิจอ่ืน  
นอกจำกน้ีศำลสูงได้วำงหลักเกณฑ์กำรคุ้มครองเสรีภำพดังกล่ำวโดยห้ำมมิให้รัฐตรำกฎหมำย 
ที่มี เน้ือหำก ำหนดจ ำกัดสิทธิในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ข ัดกับควำมเช่ือของส่ือมวลชน  
โดยศำลสูงไดใ้หเ้หตุผลในคดี Sullivan วำ่  
                                                 

100 วรวิทย ์ ฤทธิทิศ.  เล่มเดิม. หนำ้ 31 -32 
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“ขอบเขตแห่งเสรีภำพของส่ือมวลชนมิได้เป็นเพียงเสรีภำพในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรโดยเสรีเท่ำนั้น หำกแต่ได้ขยำยควำมถึงเสรีภำพโดยปรำศจำกกำรลงโทษใด ๆ เม่ือส่ือมวลชน 
ไดน้ ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำรที่เป็นเร่ืองจริงและเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์สำธำรณะ” 

หลกักำรน้ีเป็นที่รู้จกักนัภำยใตช่ื้อว่ำ “The Daily Mail Principle” 101 ที่ศำลไดพ้ิพำกษำ
วำงหลักไว้ว่ำ หนังสือพิมพ์ไม่มีควำมรับผิดใด ๆ ในกำรตีพิมพ์ช่ือของผู ้ต้องหำที่ เป็นเด็ก 
ซ่ึงไดก้ระท ำควำมผิดอนัเป็นกำรละเมิดต่อกฎหมำยของมลรัฐเวสท ์เวอร์จิเนีย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เม่ือเป็นกำรน ำเสนอข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของเจำ้หน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลสำธำรณะ 
(Public Figure) ใดก็ตำมยอ่มไดรั้บควำมคุม้ครองจำกบทแกไ้ขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญทั้งส้ิน 
เวน้แต่เป็นกำรรำยงำนข่ำวสำรในเร่ืองที่ไม่จริง โดยที่ส่ือมวลชนรู้ถึงควำมไม่จริงนั้นมำตั้งแต่ตน้
เท่ำนั้น จึงจะไม่ไดรั้บควำมคุม้ครอง ส่วนในกรณีของกำรน ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำรของบุคคลธรรมดำ 
(Private Persons) อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียงของบุคคลนั้นและโดยที่กำรกระท ำของ
บุคคลดังกล่ำวเก่ียวขอ้งกับประโยชน์สำธำรณะ ศำลสูงได้วำงหลักไวว้่ำบุคคลดังกล่ำวไม่อำจ 
ที่จะเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพ่งต่อกำรกระท ำนั้นได ้เวน้แต่กำรกระท ำของส่ือมวลชนได้ละเมิด
มำตรฐำนควำมรับผิดที่ ส่ือมวลชนพึงตอ้งระมัดระวงั (fault - based standard of care) นอกจำกน้ี 
ศำลยงัขยำยกำรตีควำมไปถึงอ ำนำจของรัฐบำลที่มีต่อส่ือมวลชนวำ่ รัฐบำลไม่มีอ ำนำจในกำรบงัคบั
ให้ส่ือมวลชนตีพิมพห์รือเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรตำมควำมตอ้งกำรของรัฐบำล รวมทั้งได้ก ำหนด
ห้ำมรัฐมิให้ก  ำหนดห้ำมส่ือมวลชนเข้ำฟังกำรพิจำรณำคดีของศำลและน ำข้อเท็จจริงดังกล่ำว 
มำเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยศำลได้ตีควำมบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกำว่ำ บทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 นั้นมิได้เป็นเพียงกำรคุม้ครองส่ือมวลชนในกำรเผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกรัฐ และกำรก ำหนดโทษทำงอำญำใด ๆ  อนัเป็นผลมำจำก
กำรปฏิบติัตำมหน้ำที่ของส่ือมวลชนเท่ำนั้น หำกแต่ยงัรองรับสิทธิของส่ือมวลชนในกำรเขำ้ฟัง
กระบวนกำรพิจำรณำคดีในทำงอำญำและกระบวนกำรยตุิธรรมอ่ืน ๆ อีกดว้ย โดยถือว่ำส่ือมวลชน
เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของประชำชนในกำรรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรภำยใตบ้ทบำท
ของตนและเพื่อประโยชน์สำธำรณะอีกดว้ย อยำ่งไรก็ตำม ภำยใตก้ำรให้ควำมคุม้ครองแก่เสรีภำพ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นดงักล่ำว ศำลสูงไดก้  ำหนดบทยกเวน้ของควำมคุม้ครองแก่เสรีภำพในกำร
แสดงควำมคิดเห็นตำมบทบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมที่ 1 ไดก้  ำหนดลกัษณะของกำรแสดงควำมคิดเห็น 

                                                 
101 The fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public matters. - 

Smith v. Daily Mail Publishing Co, 1979. อำ้งใน กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 (รำยงำนผลกำรวิจยั).  สืบคน้เม่ือ 2 มกรำคม 2557, จำก http://www.tja.or.th. หนำ้ 31 
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ที่ไม่ตกอยูภ่ำยใตค้วำมคุม้ครองไวห้ลำยกรณี เช่น “Defamation” คือ กำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกิด
จำกกำรตีพิมพ์ข้อควำมที่ มีกำรกล่ำวอ้ำงข้อเท็จจริงซ่ึงไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
แก่ช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน “Causing Panic” ซ่ึงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ มีผลเป็นกำรก่อให้เกิด 
ควำมต่ืนตระหนกต่อบุคคลรอบขำ้ง ซ่ึงจ ำตอ้งใชม้ำตรฐำนของวญิญูชนในกำรพจิำรณำวำ่ขอ้ควำม
ที่แสดงออกมำจะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูอ่้ำนหรือผูฟั้ง “Incitement to Crime” ซ่ึงเป็นกำรแสดง
ควำมคิดเห็นที่มีผลเป็นกำรกระตุน้หรือยยุงส่งเสริมให้มีกำรก่ออำชญำกรรม “Sedition” หมำยถึง
กำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลเป็นกำรปลุกป่ันให้เกิดควำมไม่สงบในรัฐ และ “Obscenity” เป็นกำร
แสดงควำมคิดเห็นที่มีลกัษณะเป็นขอ้ควำมที่ลำมก หยำบโลน   

กำรประกอบกิจกำรส่ือโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำนั้ นอยู่ภำยใต้กฎหมำย 
Telecommunications Act of 1996 ที่ก  ำหนดให้ประชำชนมีเสรีภำพในกำรเข้ำประกอบกิจกำร
ภำยใตก้ำรแข่งขนัที่เป็นธรรม และเม่ือพิจำรณำจำกโครงสร้ำงของส่ือวิทยโุทรทศัน์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำแล้วจะพบว่ำมี รูปแบบที่ส ำคัญสองรูปแบบ คือ ส่ือวิทยุโทรทัศน์ที่ มี เอกชน 
เป็นเจ้ำของ (Private Ownership) กับส่ือวิทยุโทรทัศน์ที่ เป็นของรัฐ (Public Ownership) ซ่ึงใน
ปัจจุบนักำรด ำเนินกำรดำ้นวิทยโุทรทศัน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำจะด ำเนินงำนควบคู่กนัระหวำ่ง
ส่ือวิทยุโทรทศัน์ของรัฐและของเอกชน โดยที่ส่ือวิทยุโทรทศัน์ของเอกชนรวมถึงส่ือเคเบิลทีวี 
(Cable Networks) อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของสถำนีโทรทัศน์หลัก  3 สถำนี  คือ CBS NBC  
และ ABC ซ่ึงครอบครองถึงร้อยละเก้ำสิบของส่วนแบ่งกำรตลำดทั้ งหมด ในขณะที่ ส่ือวิทยุ
โทรทศัน์ที่รัฐเป็นเจำ้ของจะด ำเนินกำรเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนหรือทอ้งถิ่น รำยกำร 
ที่ออกอำกำศส่วนใหญ่จะเป็นรำยกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของเด็ก รำยกำรแม่บำ้น รำยกำรอำหำร 
หรือสำรคดีทั่วไป จัดเป็นสถำนีโทรทัศน์ที่ไม่ เก่ียวกับกำรค้ำ (Non - Commercial Stations)  
ซ่ึงจะได้รับเงินสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกรัฐบำลผ่ำน The Corporation for Public Broadcasting 
(CPB) ซ่ึ งถู กจัดตั้ งขึ้ นโดยสภำคองเกรซใน รูปของบ ริษัท เอกชน เพื่ อท ำหน้ ำที่ ในกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือแก่สถำนีวิทยุโทรทัศน์ในเร่ืองเก่ียวกับกำรให้บริกำรและด้ำนวัสดุอุปกรณ์ 
ในกำรด ำเนินงำน กำรวจิยัและดำ้นอ่ืน ๆ และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมดูแลดำ้นกำรส่งสญัญำณดำวเทียม
และระบบส่งสัญญำณจำก The Public Broadcasting Services (PBS) โดยมี The National Association 
of Public Television Stations (NAPTS) เป็นหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรวิจัยและกำร
วำงแผน ทั้งน้ี สถำนีวิทยุโทรทศัน์เหล่ำน้ีจะไดรั้บเงินรำยได้สนับสนุนจำกรัฐบำลเพียงเล็กน้อย  
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หำกแต่เงินรำยไดส่้วนใหญ่ของสถำนีวิทยโุทรทศัน์ดงักล่ำวจะไดม้ำจำกเงินสนับสนุนจำกองคก์ร
เอกชนหรือผูรั้บชมทำงบำ้นเป็นส่วนใหญ่102 

(2) องคก์รก ำกบัดูแลโทรทศัน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กฎหมำยได้ก  ำหนดให้มีกำรจัดตั้ งองค์กรหลักเพื่อท ำหน้ำที่ ในกำรก ำกับดูแล 

กำรหน้ำที่ของส่ือมวลชนขึ้ นหลำยองค์กร ซ่ึงองค์กรที่ท  ำหน้ำที่ดังกล่ำวมีสองรูปแบบ คือ 
หน่วยงำนในรูปแบบขององคก์รอิสระและองคก์รตุลำกำร   

องคก์รอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกำ จดัตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกำ คือ 
Federal Communications Commission (FCC) หรือคณะกรรมกำรกลำงก ำกับดูแลกิจกำรส่ือสำร
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ตั้งขึ้นภำยใตก้ฎหมำย Telecommunications Act of 1996 มีอ ำนำจหนำ้ที่
ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรส่ือสำรในระดับระหว่ำงรัฐและระหว่ำงประเทศ งบประมำณของ FCC 
ทั้งหมดไดรั้บจำกค่ำธรรมเนียมกำรก ำกบัดูแล ภำรกิจหลกัของ FCC ก ำหนดไวใ้น Communication 
Act และ Telecommunication Act 1996 มุ่งที่จะส่งเสริมให้มีกำรแข่งขนัอยำ่งเสรี เพื่อให้ประชำชน
ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์จำกขอ้มูลข่ำวสำรมำกที่สุดครอบคลุม รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและรำคำ
สมเหตุผล โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติับนฐำนของเช้ือชำติ สีผิว ศำสนำ ถ่ินก ำเนิด หรือเพศสภำพ  
และท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรป้องกันประเทศและสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นผ่ำน 
กำรใชเ้ทคโนโลย ี103  

กำรด ำเนินงำนของ FCC ถูกก ำกับโดยคณะกรรมกำร 5 คน ได้รับกำรแต่งตั้ งจำก
ประธำนำธิบดีและได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกวุฒิสภำ โดยกฎหมำยก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรพิจำรณำให้ใบอนุญำตและต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรแก่องค์กรธุรกิจส่ือมวลชน 
(Broadcast Licenses) อ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไข เก่ี ยวกับกำรประกอบกิจกำร (Media 
Regulations) รวมทั้ งอ ำนำจในกำรลงโทษในกรณีที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่  FCC ก ำหนดไว ้โดยใบอนุญำตประกอบกิจกำรนั้ นจะตอ้งได้รับกำรจดัสรร 
อยำ่งเท่ำเทียมกนัระหวำ่งผูป้ระกอบกำรทั้งประเทศ   

อย่ำงไรก็ ตำม  กฎหมำยได้ก  ำหนดให้ สิท ธิแก่  FCC ในกำรเข้ำไปแทรกแซง 
กำรออกอำกำศของส่ือไวค้่อนขำ้งจ ำกดั เวน้แต่ในกรณีที่เป็นกำรออกอำกำศในกำรรณรงคห์ำเสียง

                                                 
102 บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ .  กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 (รำยงำนผลกำรวิจยั).  สืบคน้เม่ือ 2 มกรำคม 2557, จำก http://www.tja.or.th.  หนำ้ 34 - 35 . 
103 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  (2554).  การศึกษาการจัด

รูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม (รำยงำน
ผลกำรวิจยั).  หนำ้ 42 
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ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นเจำ้หน้ำที่ของรัฐซ่ึงผูป้ระกอบกำรจะตอ้งจดัช่วงเวลำที่เหมำะสมในรำคำ
ที่ถูกที่สุดให้เท่ำเทียมกับช่วงเวลำที่เจำ้หน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนั้ นได้รับ กับหน้ำที่ก  ำกับดูแล
ผูป้ระกอบกำรใหจ้ดัหำรำยกำรที่มีประโยชน์ทำงกำรศึกษำแก่เด็ก พร้อมกบัจ ำกดัช่วงเวลำของกำร
โฆษณำในระหว่ำงรำยกำร ตลอดจนเน้ือหำที่เหมำะสมต่อเด็กอีกดว้ย ภำยใตค้วำมมุ่งหมำยหลัก  
3 ประกำร คือ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรมในกำรน ำเสนอรำยกำรที่มีเน้ือหำที่เป็น
ประโยชน์ต่อผูช้มและมีควำมหลำกหลำยของขอ้มูลข่ำวสำร ควำมหลำกหลำยของควำมคิดเห็น 
ควำมหลำกหลำยของรูปแบบรำยกำรและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยดงักล่ำว FCC จึงไดก้  ำหนดใหมี้กำรจ ำกดักำรครอบครองส่ือชนิดเดียวกนั 
(Ownership Limits Within Media) และจ ำกัดกำรครอบครองส่ือต่ำงชนิดกัน (Cross Media Ownership)
ดว้ย 104  

(3) กระบวนกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
แมป้ระชำชนประเทศสหรัฐอเมริกำจะยดึมัน่แนวคิดกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย

แบบเสรีนิยม ที่ถือว่ำ มหำชนจะตอ้งมีอ ำนำจเหนือรัฐบำลและองค์กรทุกหน่วยทำงปกครอง105  
แต่สหรัฐอเมริกำก็มีกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์เพือ่คุม้ครองเด็กและเยำวชน เม่ือตน้ทศวรรษ
ที่ 1990 คณะกรรมกำรสภำคองเกรสของสหรัฐอเมริกำไดจ้ดัท ำประชำพจิำรณ์เกี่ยวกบัอุตสำหกรรม
วิทยุและโทรทัศน์  เก่ียวกับกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำส่ือกระจำยเสียง (Harris 
Committee Hearings on Broadcast Rating) ซ่ึ งได้ผลส รุปว่ำ  ส่ือควรมีกำรก ำกับ ดูแลกัน เอง 
โดยองคก์รอิสระที่ตรวจสอบเก่ียวกบักำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของเน้ือหำส่ือ เรียกวำ่ Broadcast 
Rating Council ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น Media Rating Council (MRC) มีบทบำทในกำรจัดท ำ
มำตรฐำนขั้นต ่ำส ำหรับด ำเนินกำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของเน้ือหำ และท ำงำนบนพื้นฐำนของ
ขอ้มูลที่ไดรั้บและประเมินผลผ่ำน CPA เก่ียวกบักิจกรรมกำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของเน้ือหำ  
ในปี ค.ศ. 1997 รัฐสภำร่วมกับ FCC และอุตสำหกรรมโทรทัศน์อเมริกัน ก ำหนดมำตรฐำน 
กำรจ ำแนกประเภทรำยกำร และน ำมำใชโ้ดยควำมสมคัรใจ แต่ไม่มีผลบงัคบัในทำงกฎหมำย106 

ต่อมำได้มีกำรจดัตั้งสภำโทรทศัน์ของบิดำมำรดำหรือ The Parents Television Council 
(PTC) เป็นองคก์รที่จดัตั้งขึ้นเพือ่ท  ำกำรรณรงคต์่อสูก้บัส่ือที่เป็นภยัต่อเด็ก เน่ืองจำกมีรำยงำนวจิยัว่ำ 
เด็กจะเช่ือหรือท ำตำมในส่ิงที่เขำไดเ้ห็นจำกโทรทศัน์ ขณะเดียวกนัผูผ้ลิตส่ือในอุตสำหกรรมบนัเทิง

                                                 
104 บรรเจิด  สิงคะเนติ และคณะ.  เล่มเดิม. หนำ้ 42. 
105 วรวิทย ์ ฤทธิทิศ.  เล่มเดิม. หนำ้ 35 
106 อุษำ  บ้ิกก้ินส์.  (2552).  มองต่างแดนคุ้มครองบริโภคส่ือ .  สืบค้นเม่ือ 2 มกรำคม 2557, จำก 

http://www.childmedia.net.  หนำ้ 40 – 41. 
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ก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจกับปัญหำที่เกิดขึ้ น ไม่แสดงควำมรับผิดชอบต่อกำรที่มีส่วนบ่มเพำะนิสัย 
และพฤติกรรมไม่ดีให้แก่เด็กในสังคม น ำมำซ่ึงควำมเส่ือมโทรมทำงวฒันธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ PTC จึงไดมี้บทบำททำงกำรเมืองโดยเป็นผูแ้ทนของสังคมในกำรเจรจำและรณรงค์
กบัวฒิุสภำในกำรออกกฎหมำยก ำกบัดูแลเน้ือหำส่ือที่ไม่เหมำะสมส ำหรับเด็ก ในที่สุดไดมี้กำรผำ่น
กฎหมำย The Broadcast Decency Enforcement Act 2005 ซ่ึงก ำหนดบทลงโทษส ำหรับส่ือที่เสนอ
เน้ือหำไม่เป็นไปตำม Media Regulations ที่ FCC ก ำหนด 107  

1) หลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ 
  ก) กำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของเน้ือหำรำยกำร (rating) เป็นกำรจดัประเภท

เน้ือหำรำยกำรโทรทศัน์ใหเ้หมำะสมกบัผูช้มแต่ละวยั รัฐสภำไดร้้องขอใหอุ้ตสำหกรรมและองคก์ร
วิชำชีพด้ำนบันเทิงจัดท ำระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำส ำหรับรำยกำรโทรทัศน์  และของ
ภำพยนตร์โดยทั้ งสองกรณีเป็นกำรจัดท ำโดยไม่มีกฎหมำยเฉพำะแต่เป็นแบบสมัครใจของ
ภำคเอกชน108 กำรจดัระดบัจะไม่ไดด้ ำเนินกำรโดยเจำ้หนำ้ที่รัฐเพรำะเป็นเร่ืองที่ขดักบัรัฐธรรมนูญ 
กำรจัดระดับควำมเหมำะสมจึงด ำเนินกำรโดยสถำนีโทรทัศน์เอง ซ่ึงมีคณะกรรมกำรของ
สถำนีโทรทศัน์มำควบคุมเน้ือหำตวัเองเพื่อปกป้องคนดูและปกป้องสถำนีจำกกำรรับผิด เพรำะหำก
ท ำอะไรผิดกฎกติกำที่วำงไว้ ก็จะถูก FCC ลงโทษ  ระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำรำยกำร
โทรทศัน์ของสหรัฐอเมริกำ แบ่งไดด้งัน้ี109 

ทีว-ีวำย (TV-Y) 

 
ตวัอกัษร Y “รำยกำรเด็ก ดูไดทุ้กวยั” เน้ือหำส ำหรับเด็ก 2-6 ขวบ ไม่ท ำให้เด็กกลวัหรือ

ตกใจ หรือไม่สบำยใจ คือกำร์ตูนพวก Disney Junior ที่ปรำกฏทัว่ไปส ำหรับเด็ก 

 

 

 

                                                 
107 นฤมล  ร่ืนไวย.์  (2552).  จอตู้  (ต่างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้องเดก็.  สืบคน้เม่ือ 2 มกรำคม 2557, 

จำก http://www.childmedia.net.  หนำ้ 79 – 80 
108 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 99 
109 พนำ ทองมีอำคม.  (2556).  เรทติ้งรายการในโทรทัศน์ (1).  สืบค้นเม่ือ 30 ธันวำคม 2556, จำก 

http://panarkom.blogspot.com 
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ทีว-ีวำย7 (TV-Y7) 

 
ตวัอกัษร Y เช่นเดียวกบัรำยกำรประเภท รำยกำรเด็ก ดูไดทุ้กวยั แต่ดำ้นขวำมีตวัเลข 7 

รำยกำรอำจไม่เหมำะส ำหรับเด็กอำยนุ้อยกว่ำ 7 ปี เด็กที่ชมควรแยกแยะเร่ืองจริงจำกเร่ืองแฟนตำซีได้
อำจมีควำมรุนแรง 

ทีว-ีวำย7-FV (TV-Y7-FV) 

 
ตวัอกัษร Y ด้ำนขวำมีตวัเลข 7 เช่นเดียวกับรำยกำรประเภท อำจไม่เหมำะส ำหรับเด็ก

อำยตุ  ่ำกวำ่ 7 ขวบ แต่ดำ้นล่ำงมี FV มีกำรแสดงรุนแรงแบบเกินจริง เช่น ตลกตบหวั กำร์ตูนสูร้บ 

ทีว-ีจี (TV-G) 

 
ตวัอักษร G ผูช้มทั่วไป เป็นรำยกำรที่เหมำะสมกับผูช้มทุกวยั เช่น หนังสำรคดีสัตว ์

ผสมพนัธ ์หรือมีสบถอยำ่งบำ้ง 

ทีว-ีพจีี (TV-PG) 

 
ตวัอกัษร P และ G รำยกำรที่ทุกวยัดูได ้แต่รำยกำรประเภทน้ีเป็นรำยกำรส ำหรับผูใ้หญ่ 

อำจมีภำพ เสียง หรือเน้ือหำ บำงตอนที่ไม่เหมำะกบัเยำวชน พ่อแม่ผูป้กครองควรช่วยแนะน ำ เช่น 
รำยกำรเกมส์โชวต์่ำงๆ หนงัครอบครัวที่ฉำยเวลำไพร์มไทม ์ 

ทีว-ี14 (TV-14) 

 
มีตวัเลข 14 รำยกำรที่ทุกวยัดูได ้แต่อำจมีภำพ เสียง หรือเน้ือหำ ไม่เหมำะกบัเด็กต ่ำกวำ่ 14 ปี  
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ทีว-ีเอ็มเอ (TV-MA) 

 
ตวัอกัษร M และ A รำยกำรที่ผลิตส ำหรับผูใ้หญ่ รำยกำรแบบน้ีไม่ได้ผลิตส ำหรับเด็ก 

และอำจไม่เหมำะส ำหรับผูช้มที่อำยตุ  ่ำกว่ำ 17 ปี อำจมีฉำกรุนแรงมำก ภำษำหยำบคำย ภำพเปลือย
หรือเร่ืองเพศ เช่น แอ็คชัน่รุนแรงมำก มีฉำกบนเตียง  

  ข) กำรจ ำกัดเวลำออกอำกำศ (safe harbor) เป็นกำรจ ำกัดช่วงเวลำในกำร
ออกอำกำศส ำหรับเน้ือหำที่ไม่เหมำะสม กำรก ำหนดช่วงเวลำกำรออกอำกำศเป็นผลมำจำก
ควำมเห็นของศำลสูง ที่เห็นว่ำ รำยกำรที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสมแต่ไม่ถึงขั้นเน้ือหำเก่ียวกบัเร่ืองเพศ 
ที่รุนแรง หรือรำยกำรที่ มีภำษำไม่สุภำพ ยงัได้รับควำมคุ้มครองเสรีภำพในกำรน ำเสนอตำม
รัฐธรรมนูญ แต่ให้พิจำรณำช่วงเวลำกำรน ำเสนอที่เหมำะสม ผลที่ตำมมำจำกควำมเห็นดังกล่ำว 
ท ำให้ประเทศสหรัฐอเมริกำก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมิให้เสนอรำยกำรที่ไม่เหมำะสมก่อนถึงเวลำ 22.00 น. 
และหลัง 06.00 น. ส ำหรับรำยกำรที่มี เน้ือหำทำงเพศรุนแรง (obscene) ไม่สำมำรถออกอำกำศ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในสถำนีโทรทัศน์ทั่วไป แต่จะสำมำรถออกอำกำศในสถำนีโทรทัศน์ 
แบบบอกรับสมำชิก และตอ้งมีกำรก ำหนดรหสักำรเขำ้ชมดว้ย  

  ค) กำรบ่งช้ีรำยละเอียดของเน้ือหำ เป็นเคร่ืองมือเสริมในกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
แก่ผูช้มและผูป้กครองโดยแสดงตวัอักษรพร้อมกับระดับควำมเหมำะสมตำมวยั ประกอบด้วย  
D (suggestive dialogue) หมำยถึ ง เน้ื อหำมีค  ำพูดที่ ต้องแนะน ำ  L (coarse or crude language) 
หมำยถึ ง  เน้ื อหำมีค  ำพู ดหยำบคำย  S (sexual situations) หมำยถึ ง เน้ื อหำมีฉำกทำงเพศ 
V (violence) หมำยถึง เน้ือหำมีควำมรุนแรง FV (fantasy violence) หมำยถึง เน้ือหำแนวจินตนำกำร
ที่มีควำมรุนแรง 

  ง) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้โดยจดัท ำระบบรหัสป้องกัน (V - chip) 
ส ำหรับบริกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก ในปี 1996 รัฐสภำได้ผ่ำนกฎหมำยให้โทรทัศน์ 
ที่มีขนำดจอตั้งแต่ 13 น้ิวขึ้นไป ตอ้งติดตั้งระบบรหสัป้องกนั เพื่อช่วยใหผู้ป้กครองสำมำรถเขำ้รหัส
คดัเลือกรำยกำรที่ไม่ตอ้งกำรให้เด็กและเยำวชนรับชมได ้110 และในปี 2007 รัฐสภำไดผ้ำ่นกฎหมำย 
Child Safe Viewing Act ก ำหนดให้ FCC ตอ้งศึกษำเร่ืองกำรน ำเทคโนโลยีกำรปิดกั้น (blocking)  
กำรรับชมรำยกำรที่สำมำรถน ำมำใช้ได้กับอุปกรณ์ส่ือสำรหลำยชนิด และวิธีกำรกระตุ ้นให้

                                                 
110 ชนญัสรำ  อรนพ ณ อยธุยำ.  (2556).  “เน้ือหำท่ีมีควำมเส่ียงในกิจกำรโทรทศัน์และเคร่ืองมือก ำกบั

ดูแลในยคุส่ือหลอมรวม : ประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศสู่ประเทศไทย”.  อิศราปริทัศน์, 1(4). หนำ้ 41 
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ผูป้กครองใช้เทคโนโลยีกำรปิดกั้นซ่ึงไม่กระทบต่อเน้ือหำและค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชมรำยกำร  
ซ่ึงกำรศึกษำดงักล่ำวตอ้งครอบคลุมอุปกรณ์ส่ือสำรไร้สำยและอินเทอร์เน็ตดว้ย 111 112 

กำรออกอำกำศรำยกำรที่ มี เน้ือหำไม่ เหมำะสมถือเป็นควำมผิดตำม  federal law  
ที่รัฐสภำได้ให้อ  ำนำจ FCC ในกำรบังคบัตำมกฎหมำย โดยเน้ือหำที่ไม่เหมำะสม แบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ เน้ือหำทำงเพศรุนแรง (obscene) เน้ือหำลำมกอนำจำร (indecent) และเน้ือหำ
กำ้วร้ำวหยำบคำย (profane) โดย FCC ไดอ้ธิบำยลกัษณะเน้ือหำดงักล่ำวไวด้งัน้ี113 

                                                 
111 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 99 
112 SEC. 3. EVALUATION OF ALTERNATIVE PARENTAL CONTROL TECHNOLOGIES. 
(a) Rulemaking Proceeding Required- Not later than 120 days after the date of enactment of this Act, 

the Federal Communications Commission shall initiate a proceeding to consider measures to encourage or 
require the use of advanced blocking technologies that are compatible with various communications devices or 
platforms. 

(b) Content of Proceeding- In conducting the proceeding required under subsection (a), the Federal 
Communications Commission shall consider advanced blocking technologies that-- 

(1) may be appropriate across a wide variety of distribution platforms, including wired, wireless, and 
Internet platforms; 

(2) may be appropriate across a wide variety of devices capable of transmitting or receiving video or 
audio programming, including television sets, DVD players, VCRs, cable set top boxes, satellite receivers, and 
wireless devices; 

(3) can filter language based upon information in closed captioning; 
(4) operate independently of ratings pre-assigned by the creator of such video or audio programming; 

and 
(5) may be effective in enhancing the ability of a parent to protect his or her child from indecent or 

objectionable programming, as determined by such parent. 
(c) Definition- In this section, the term `advanced blocking technologies' means technologies that can 

improve or enhance the ability of a parent to protect his or her child from any indecent or objectionable video or 
audio programming, as determined by such parent, that is transmitted through the use of wire, wireless, or radio 
communication. 

113 Obscene Broadcasts Are Prohibited at All Times 
Obscene material is not protected by the First Amendment to the Constitution and cannot be broadcast 

at any time. The Supreme Court has established that, to be obscene, material must meet a three-pronged test: 
An average person, applying contemporary community standards, must find that the material, as a 

whole, appeals to the prurient interest; 
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เน้ือหำทำงเพศรุนแรง (obscene)  
กำรกระท ำห รือภำษำที่บุคคลทั่วไปในสังคมปัจจุบันพบว่ำ งำนแสดงช้ินนั้ น 

ส่อไปในเชิงปลุกเร้ำทำงเพศ 
งำนที่แสดงออก หรือบรรยำยใหเ้ห็นกิจกรรมทำงเพศอยำ่งโจ่งแจง้ 
งำนช้ินนั้น มีกำรแสดงออกทำงเพศ และโดยภำพรวมไม่มีคุณค่ำทำงวรรณกรรม ศิลปะ 

กำรเมืองหรือวทิยำศำสตร์ 
เน้ือหำลำมก อนำจำร (indecent) 
กำรกระท ำหรือส่ิงต่ำงๆที่แสดงให้เห็น หรือบรรยำยถึงอย่ำงโจ่งแจ้ง โดยวดัจำก

มำตรฐำนสังคมปกติว่ำมีกำรแสดงออกทำงเพศ หรือให้เห็นอวยัวะเพศ หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง  
แต่ไม่ถึงขั้นอนำจำร  

 
 
 

                                                                                                                                            

The material must depict or describe, in a patently offensive way, sexual conduct specifically defined 
by applicable law; and 

The material, taken as a whole, must lack serious literary, artistic, political or scientific value. 
Indecent Broadcast Restrictions 
The FCC has defined broadcast indecency as “language or material that, in context, depicts or 

describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards for the broadcast 
medium, sexual or excretory organs or activities.” Indecent programming contains patently offensive sexual or 
excretory material that does not rise to the level of obscenity. 

The courts have held that indecent material is protected by the First Amendment and cannot be banned 
entirely. It may, however, be restricted in order to avoid its broadcast during times of the day when there is a 
reasonable risk that children may be in the audience. 

Consistent with a federal indecency statute and federal court decisions interpreting the statute, the 
Commission adopted a rule that broadcasts -- both on television and radio -- that fit within the indecency 
definition and that are aired between 6:00 a.m. and 10:00 p.m. are prohibited and subject to indecency 
enforcement action. 

Profane Broadcast Restrictions 
The FCC has defined profanity as “including language so grossly offensive to members of the public 

who actually hear it as to amount to a nuisance.” Like indecency, profane speech is prohibited on broadcast 
radio and television between the hours of 6 a.m. and 10 p.m. 
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เน้ือหำกำ้วร้ำวหยำบคำย (profane) 
ภำษำที่ส่วนใหญ่มีลกัษณะกำ้วร้ำว หยำบคำย ซ่ึงคนในสงัคมไดย้นิแลว้รู้สึกร ำคำญ114 
ส ำหรับเน้ือหำประเภทที่เก่ียวกบัเพศรุนแรงจะไม่สำมำรถออกอำกำศตลอด 24 ชัว่โมง 

เวน้แต่กำรออกอำกำศในสถำนีโทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิก และตอ้งมีกำรก  ำหนดรหสักำรเขำ้ชม
ดว้ย แต่ถำ้เป็นเน้ือหำลำมก อนำจำร และเน้ือหำกำ้วร้ำวหยำบคำย สำมำรถออกอำกำศได ้แต่จะถูก
จ ำกัดช่วงเวลำห้ำมออกอำกำศในช่วง ก่อนถึงเวลำ 22.00 น. และหลัง 06.00 น . กำรฝ่ำฝืน
ออกอำกำศรำยกำรที่มีเน้ือหำทำงเพศรุนแรงหรือออกอำกำศรำยกำรที่มีเน้ือหำลำมก อนำจำร หรือ
เน้ือหำกำ้วร้ำวหยำบคำย นอกเหนือช่วงเวลำที่ก  ำหนด FCC มีอ ำนำจออกหนงัสือเตือน และมีค  ำสั่ง
ลงโทษปรับหรือเพกิถอนใบอนุญำตได ้

(4) กระบวนกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
กระบวนกำรสอบสวนควำมผิดละเมิดมำตรฐำนกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงของ FCC  

มีขั้นตอนด ำเนินกำรดงัน้ี115 
  1) กำรรับเร่ืองร้องเรียน FCC สนับสนุนให้มีกำรร้องเรียนโดยตรงผ่ำนหน่วยรับ

เร่ืองร้องเรียนของสถำนีโทรทศัน์ก่อน หำกผูร้้องเรียนไม่พอใจผลตอบรับของสถำนีหรือไม่ไดรั้บ                   
ค  ำช้ีแจง ผูร้้องเรียนก็สำมำรถส่งเร่ืองร้องเรียนต่อมำที่ FCC วิธีกำรร้องเรียนสำมำรถท ำไดท้ั้งแบบ
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร กำรร้องเรียนแบบไม่เป็นทำงกำรจะเป็นกระบวนกำรที่ไม่ซับซ้อน
ทำงกฎหมำยไม่มีกำรยื่นข้อกล่ำวหำ และผูร้้องเรียนไม่จ ำเป็นต้องปรำกฏตัวต่อ FCC ขณะที่                    
กำรร้องเรียนอย่ำงเป็นทำงกำรนั้ น ผู ้ร้องเรียนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นค  ำร้อง ต้องผ่ำน
กระบวนกำรทำงกำรที่คล้ำยกับกระบวนกำรในศำล และต้องปรำกฏตวัเพื่อให้ขอ้มูลกับ FCC                 
จึงมกัมีทนำยหรือผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยส่ือสำรเป็นตวัแทน 

กรณีที่ร้องเรียนรำยกำรโทรทัศน์ เช่น กำรเผยแพร่เน้ือหำลำมก อนำจำร หรือเน้ือหำ
ก้ำวร้ำว หยำบคำย ซ่ึงกฎหมำยอนุญำตให้ออกอำกำศได้ในช่วงเวลำนอกเหนือจำกเวลำ  
06.00 – 22.00 น. หรือกำรให้เวลำกบัรำยกำรทำงกำรเมืองไม่เท่ำเทียมกนั กรณีเหล่ำน้ีจะมีกระบวน
พิจำรณำต่ำงจำกกำรร้องเรียนปัญหำโทรศัพท์ (FCC จะส่งเร่ืองให้บริษัทโทรศัพท์ตรวจสอบ 
และด ำเนินกำรแก้ไข FCC ไม่สำมำรถออกค ำสั่ งห รือตัดสินใดๆได้) หำกกำรร้องเรียน
สถำนีโทรทัศน์เป็นประเด็นละเมิดกฎระเบียบที่ เก่ียวกับเน้ือหำ จะมีกำรส่งเร่ืองไปที่ส ำนัก 
Enforcement Bureau ซ่ึงอยูภ่ำยใต ้FCC เป็นผูด้  ำเนินกำรต่อไป กระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน

                                                 
114 นลินี  สีตะสุวรรณ.  (2552).  ข้อเสนอแนะการผลิตละครโทรทัศน์ไทย ศึกษาประเดน็ SLVR ในละคร

โทรทัศน์ต่างประเทศ. หนำ้ 25 
115 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 63 - 69 
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เก่ียวกบักำรแพร่ภำพเน้ือหำที่ไม่เหมำะสม ถือเป็นควำมผดิตำม federal law รัฐสภำไดม้อบอ ำนำจ
ให ้FCC บงัคบัใชก้ฎหมำยป้องกนักำรละเมิดเผยแพร่เน้ือหำที่ไม่เหมำะสมผำ่นโทรทศัน์ได ้ 

 2) ขั้นตอนกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียน 
  ก) ประเมินข้อร้องเรียนเบื้ องต้น เม่ือ  FCC ได้รับเร่ืองร้องเรียนผ่ำนอี เมล ์

โทรสำร ไปรษณีย ์หรือช่องทำงอ่ืนๆ เจำ้หน้ำที่ FCC จะไปบันทึกไวใ้นฐำนขอ้มูล เพื่อช่วยให้
เจำ้หนำ้ที่ติดตำมเร่ืองร้องเรียนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง เจำ้หน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเบื้องตน้ว่ำ 
มีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหมำยในกำรเผยแพร่เน้ือหำหรือไม่ หำกเป็นไปได้เจำ้หน้ำที่จะเร่ิม
กระบวนกำรสอบสวน 

  ข) สอบสวนเร่ืองร้องเรียน เม่ือเร่ิมกำรสอบสวนบุคคล เจำ้หน้ำที่ FCC มีอ ำนำจ 
ส่งจดหมำยถำม (letter of inquiry) ไปยงัสถำนี เพื่อใหส้ถำนียนืยนัหรือปฏิเสธขอ้กล่ำวหำเก่ียวเร่ือง
ร้องเรียน และมีอ ำนำจสั่งให้สถำนีส่งส ำเนำเทปรำยกำรหรือบทรำยกำรที่ถูกกล่ำวหำมำให้ FCC 
กรณีเร่ืองร้องเรียนไม่ให้รำยละเอียดที่ เพียงพอ เจ้ำหน้ำที่  FCC อำจส่งจดหมำยปฏิเสธไปยงั 
ผูร้้องเรียน ผูร้้องเรียนสำมำรถเลือกที่จะอุทธรณ์ให้มีกำรพิจำรณำใหม่ หรืออำจส่งค ำร้องแบบเป็น
ทำงกำรใหมี้กำรทบทวนไปยงัคณะกรรมกำรก็ได ้

กำรเผยแพร่เน้ือหำที่ไม่เหมำะสมนั้นถือเป็นควำมผิดตำม federal law หำก FCC ตดัสิน
ว่ำ เน้ือหำที่ถูกร้องเรียนมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย ก็จะท ำกำรออกหนังสือเตือนกำรท ำผิด 
(Notice of apparent liability) ระบุรำยละเอียดว่ำ ได้มีกำรละเมิดกฎหมำยหรือหลักปฏิบติัเกิดขึ้น 
จำกนั้น FCC จะเปิดโอกำสให้บริษทัที่ถูกกล่ำวหำใหข้อ้มูลกลบัมำ ซ่ึงขั้นตอนน้ี FCC อำจพจิำรณำ
ว่ำขอ้มูลที่ได้รับจำกบริษัทสมเหตุสมผลและท ำให้เช่ือว่ำไม่ได้มีกำรละเมิดเกิดขึ้ น หรือ FCC  
จะยนืยนัค  ำตดัสินเบื้องตน้และออกค ำสัง่ลงโทษ 

  3) กำรลงโทษ กรณีที่มีค  ำตดัสินว่ำเป็นกำรละเมิด FCC จะออกค ำสั่งลงโทษได ้
ดงัน้ี116 

ก) ลงโทษปรับทำงกำรเงิน 
ข) ลดเวลำกำรใหใ้บอนุญำตหรือยกเลิกกำรออกใบอนุญำต 
ค) ปฏิเสธกำรต่อใบอนุญำต 

ทั้ งน้ีไม่ตัดสิทธิ Federal district court พิพำกษำปรับหรือตัดสินโทษจ ำคุกผู ้ละเมิด 
ไม่เกิน 2 ปี 

 
 

                                                 
116 นลินี  สีตะสุวรรณ.  เล่มเดิม. หนำ้ 26 
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(5) ศำลยตุิธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
นอกจำก FCC ซ่ึงเป็นหน่วยงำนก ำกบัดูแลโทรทศัน์จะท ำหน้ำที่ควบคุมเน้ือหำรำยกำร

โทรทศัน์แลว้ ศำลยติุธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกำก็เป็นอีกหน่ึงองคก์รที่มีควำมส ำคญัในกำร
คุม้ครองสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนและสิทธิเสรีภำพของประชำชนผูช้มโทรทศัน์เพื่อให้เป็นไป
ตำมบทแกไ้ขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ นอกเหนือจำกบทบญัญตัิกฎหมำยแลว้ ยงัปรำกฏในค ำ
พิพำกษำของศำลที่ได้วำงแนวทำงกำรคุ้มครองไว้หลำยคดี  ซ่ึงเป็นผลจำกกำรที่ศำลได้น ำ
รัฐธรรมนูญไปประยกุตใ์ช้ พฒันำและสร้ำงหลกักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งขึ้นเพื่อปรับใชแ้ก่ขอ้พิพำท 
ที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเหมำะสม เช่น คดี Near V. Minnesota,1931 ศำลสูงไดว้ำงหลกัเก่ียวกบักำรก ำหนด
หลักเกณฑ์หรือข้อก ำหนดก่อนตีพิมพ์ของผู ้ที่ เป็น เจ้ำของกิจกำรส่ือมวลชน  ไม่สำมำรถ 
จะด ำเนินกำรได ้จดัเป็นกำรกระท ำที่กระทบต่อแก่นแห่งสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนอยำ่งชดัเจน
และขดัต่อบทแกไ้ขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ หรือคดี New York Times V. United States,1971 
ศำลสูงวำงหลกัว่ำ ส่ือมวลชนไม่อำจถูกควบคุมจำกรัฐหรือผูท้ี่ใชอ้  ำนำจรัฐ รวมทั้งไม่อำจถูกจ ำกดั
เสรีภำพในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรใดๆ รวมถึงกำรก ำหนดห้ำมมิให้รัฐก ำหนดกำรลงโทษทำงอำญำ
หรือก ำหนดเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพง่กบับุคคลที่วจิำรณ์กำรด ำเนินกำรที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยของ
รัฐหรือของเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ117  

อยำ่งไรก็ดี ศำลสูงยงัไดก้  ำหนดบทยกเวน้ของควำมคุม้ครองเสรีภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็นตำมบทแกไ้ขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญไวห้ลำยกรณี หำกกำรจ ำกดัสิทธิดงักล่ำวเป็นไป
เพือ่ป้องกนัประโยชน์สำธรณะหรือควำมปลอดภยัของรัฐ เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกิดจำกกำร
ตีพิมพข์อ้ควำมที่มีกำรกล่ำวอ้ำงขอ้เท็จจริงที่ไม่ถูกตอ้งและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืน 
(defamation) หรือกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลก่อให้เกิดควำมต่ืนตระหนกต่อบุคคลรอบข้ำง 
(causing panic) กำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลกระตุน้หรือยยุงส่งเสริมให้เกิดกำรก่ออำชญำกรรม 
(incitement to crime) กำรสดงควำมคิดเห็นที่เป็นกำรปลุกป่ันให้เกิดควำมไม่สงบในรัฐ (sedition) 
และกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีลกัษณะเป็นกำรลำมก (obscenity)118 ในกำรลงโทษสถำนีโทรทศัน์ 
ที่ออกอำกำศรำยกำรที่มีเน้ือหำไม่เหมำะสม ศำลไดว้ำงหลกัว่ำ สถำนีโทรทศัน์ที่ออกอำกำศรำยกำร
ที่มีเน้ือหำลำมก (obscene) จะไม่ไดรั้บควำมคุม้ครองสิทธิเสรีภำพส่ือมวลชนตำมบทแกไ้ขเพิม่เติม
ที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ แต่ส ำหรับรำยกำรที่มีถ้อยค ำหยำบคำยหรือมีภำษำที่รุนแรง ดูหม่ินเหยียด
หยำม  ( indecent programming or profane language) ย ังคงได้รับควำม คุ้มครองสิท ธิ เส รีภำพ

                                                 
117 วนิดำ แสงสำรพนัธ์.  (2554).  “กลไกกำรคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกำ : ศึกษำเฉพำะกรณีส่ือวิทยกุระจำยเสียงและส่ือวิทยโุทรทศัน์”.  วารสารจุลนิติ, 8(2). หนำ้ 51 
118 แหล่งเดิม. หนำ้ 52 
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ส่ือมวลชนตำมบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ตอ้งจ ำกดัเวลำในกำรออกอำกำศ 
เพือ่ปกป้องเด็กและเยำวชน119  

3.1.2 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในประเทศองักฤษ 
กิจกำรโทรทัศน์  BBC ในประเทศอังกฤษได้รับกำรยอมรับจำกหลำยประเทศ 

ทัว่โลกว่ำเป็นกิจกำรโทรทศัน์คุณภำพ หลำยประเทศจึงได้น ำแนวทำงของกฎหมำยกำรควบคุม
กิจกำรโทรทศัน์ แนวทำงปฏิบตัิและจรรยำบรรณของประเทศองักฤษมำเป็นตน้แบบในกำรพฒันำ
กฎหมำยก ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ของตน  นอกจำกสถำนี  BBC แล้วประเทศอังกฤษยงัมี
สถำนีโทรทศัน์อีกหลำยแห่งที่ประกอบกิจกำรโทรทศัน์120 องคก์รก ำกบัดูแลกิจกำรโทรทศัน์ ส ำคญั
มี  2 องค์ก ร  ได้ แ ก่  Office of Communications (Ofcom) ก ำกับ ดู แล ส่ื อทั้ ง โท รทัศน์  วิท ย ุ
โทรคมนำคม  และบ ริกำรส่ือสำรไร้สำย  และ  The European Advertising Standard Alliance 
(EASA) รับผดิชอบก ำกบัดูแลโฆษณำ 

(1) องคก์รก ำกบัดูแลโทรทศัน์ในประเทศองักฤษ 
Office of Communications (Ofcom) เป็นองค์กรอิสระของรัฐที่ท  ำหน้ำที่ก  ำกับดูแล

โครงสร้ำงพื้นฐำนและเน้ือหำของส่ืออิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด Ofcom จดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำย Office 
of Communications Act 2002 และใช้อ ำนำจก ำกับดูแลภำยใตก้ฎหมำย The UK Communications 
Act 2003 เป็นหลัก นอกจำกนั้ น Ofcom ยงัท ำงำนภำยใต้อ ำนำจก ำกับของกฎหมำยหลำยฉบับ  
เช่ น  Enterprise Act, Broadcasting Act, Competition Act, Wireless Telegraphy Act แล ะ  Digital 
Economy Act 

  1) วัต ถุ ป ระส งค์ห ลั ก ข อ ง  Ofcom ตำม ที่ ก  ำห น ด ไว้ใน ม ำต รำ  3(1) ขอ ง 
Communications Act 2003 คือ กำรคุม้ครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชำชนในองักฤษ ทั้ง
ในฐำนะผูบ้ริโภค (consumer) และพลเมือง (citizen) จำกกำรประกอบกิจกำรส่ือสำร หน้ำที่หลัก
ของ Ofcom แบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลกั คือ 

 ก) กำรก ำกบัดูแลเพือ่ใหก้ำรใชค้ล่ืนควำมถ่ีเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุด 
 ข) กำรก ำกบัดูแลให้ตลำดบริกำรส่ือสำรอิเล็คทรอนิคส์มีควำมหลำกหลำยและ

ครอบคลุมทัว่ประเทศองักฤษ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลควำมเร็วสูง (high speed data services) 
 ค) กำรก ำกับดูแลให้กำรแพร่ภำพกระจำยเสียงมีคุณภำพสูงและตอบสนอง 

ต่อควำมสนใจของคนหลำกหลำยกลุ่ม 

                                                 
119 Federal Communications Commission. “Obscene, Indecent and Profane Broadcasts”. Guide. .  

Retrieved April 16, 2014,  from  http://www.fcc.gov. 
120 นลินี  สีตะสุวรรณ.  เล่มเดิม. หนำ้ 28 
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 ง) กำรสร้ำงตลำดบริกำรส่ือสำรที่มีควำมหลำกหลำย 
 จ) กำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันไม่ให้ผู ้ชมเข้ำถึงเน้ือหำที่อันตรำยหรือ 

ไม่เหมำะสม 
 ฉ) กำรบงัคบัใช้มำตรกำรที่เพียงพอต่อกำรป้องกนัไม่ให้ผูช้มถูกเอำรัดเอำเปรียบ 

และรุกล ้ำควำมเป็นส่วนตวัอยำ่งไม่เป็นธรรม121 
 2) โครงสร้ำงและกำรจดัรูปแบบองคก์ร 
Ofcom ได้รับกำรจดัตั้งขึ้นในปี 2002 ภำยใตก้ฎหมำย Office of Communications Act 

2002 โดยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจำกกำรหลอมรวมองค์กรก ำกับดูแล 5 องค์กรที่ท  ำหน้ำที่แยกกัน 
ก่อนหน้ำ คือ Oftel (โทรคมนำคม), Radiocommunications Agency (คล่ืนควำมถ่ี), Independent 
Television Commission (โทรทัศน์), the Radio Authority (วิทยุ) และ the Broadcasting Standards 
Commission (มำตรฐำน ควำมเป็นธรรม และควำมเป็นส่วนตวั ในกิจกำรแพร่ภำพ กระจำยเสียง) 
โดยที่สำมองค์กรหลัก คือ Independent Television Commission, Radio Authority และ Broadcasting 
Standards Commission ท ำหน้ำที่ก  ำกับดูแลเน้ือหำในส่ือแพร่ภำพกระจำยเสียงก่อนหน้ำที่จะมี 
Ofcom122 
                                                 

121 Communications Act 2003 
 3 General duties of OFCOM 
 (2) The things which, by virtue of subsection (1), OFCOM are required to secure in the carrying out 

of their functions include, in particular, each of the following— 
(a) the optimal use for wireless telegraphy of the electro-magnetic spectrum; 
(b) the availability throughout the United Kingdom of a wide range of electronic communications 

services; 
(c) the availability throughout the United Kingdom of a wide range of television and radio services 

which (taken as a whole) are both of high quality and calculated to appeal to a variety of tastes and interests; 
(d) the maintenance of a sufficient plurality of providers of different television and radio services; 
(e) the application, in the case of all television and radio services, of standards that provide adequate 

protection to members of the public from the inclusion of offensive and harmful material in such services; 
(f) the application, in the case of all television and radio services, of standards that provide adequate 

protection to members of the public and all other persons from both— 
(i) unfair treatment in programmes included in such services; and 
(ii) unwarranted infringements of privacy resulting from activities carried on for the purposes of such 

services. 
122 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 53 - 56 
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Ofcom สะทอ้นให้เห็นควำมส ำคญัของกำรปรับโครงสร้ำงองคก์รก ำกบัดูแลให้เขำ้กับ
รูปแบบกำรส่ือสำรที่หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน ทั้งส่ือแพร่ภำพกระจำยเสียง โทรคมนำคม และ
กำรส่ือสำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้ำงและกำรจดัรูปแบบองคก์รของ Ofcom โดยเห็นได้
จำกแนวคิดในกำรจดัตั้ง หน่วยงำนใน Ofcom ที่ตอ้งดึงพนกังำนจำกองคก์รก ำกบัดูแลเดิมอยำ่งนอ้ย 
3 องคก์ร มำรวมอยูใ่นหน่วยงำน ตวัอยำ่งเช่น หน่วยงำนที่รับผดิชอบดูแลดำ้นเน้ือหำและมำตรฐำน 
(Content & Standards) เกิดขึ้น จำกกำรรวมตวัของพนักงำนที่มำจำก Oftel, Independent Television 
Commission, the Radio Authority และ  Broadcasting Standards Commission สะท้อนให้ เห็นว่ำ  
กำรก ำกบัดูแลเน้ือหำส่ือของ Ofcom ไม่ไดท้  ำงำนแบ่งแยกตำมภำคกำรส่ือสำร แต่เป็นกำรหลอมรวม 
องคก์รขึ้นใหม่ศูนยก์ลำงในกำรก ำกบัดูแลของ Ofcom อยูท่ี่คณะกรรมกำรหรือบอร์ดของ Ofcom 
ซ่ึงท ำหน้ำที่วำงแผนยทุธศำสตร์ในภำพรวมให้กบัองคก์ร คณะกรรมกำรของ Ofcom ประกอบดว้ย 
กรรมกำรบริหำร  (Executive Directors ซ่ึ งรวมถึงหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร  หรือ  Chief Executive)  
และ กรรมกำรที่ไม่ท  ำหน้ำที่บริหำร (Non-executive Directors ซ่ึงรวมถึงประธำนที่ไม่ท ำหน้ำที่
บริหำร) คณะกรรมกำรบริหำรท ำหน้ำที่บริหำรองค์กรและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรชุดใหญ่ 
ปัจจุบันกำรบริหำรงำนของ Ofcom มีคณะกรรมกำรทั้ งหมด 9 คน (รวมประธำนกรรมกำร) 
คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 3 คน และคณะกรรมกำรที่ไม่ท  ำหน้ำที่บริหำร (non executive 
members) จ  ำนวน 6 คน123 กำรก ำกบัดูแลของ Ofcom มุ่งเน้นควำมร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชำญ โดยกำรตั้ง
ที่ปรึกษำผู ้ทรงคุณวุฒิในทุกด้ำน  ทั้ งเป็นบุคคลและเป็นรูปคณะกรรมกำร เพื่อสนับสนุน 
กำรตดัสินใจที่ถูกตอ้งและรวดเร็ว กำรตั้งคณะท ำงำนจะมีทั้งแบบเฉพำะกิจ (Ad hoc) และแบบถำวร 
คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่ไดรั้บมอบหมำยอ ำนำจจำก Ofcom มีดงัน้ี 

 ก) คณะกรรมกำรบริหำร  (Executive Committee) มีหน้ ำที่ ในกำรก ำหนด 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ  Ofcom และตรวจสอบระบบกำรจัดกำรขององค์กร  อ ำนำจของ
คณะกรรมกำรจะจ ำกดัอยูท่ี่นโยบำยที่เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร เช่น นโยบำยดำ้นกำรเงิน นโยบำย
ดำ้นกำรบริหำรจดักำร หรือนโยบำยดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์

 ข) คณะกรรมกำรด้ำนนโยบำย  (Policy Executive) รับผิดชอบในกำรพัฒนำ
นโยบำยทั้งหมดขององค์กรและให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกับนโยบำย รวมถึงกำรจดัเวทีให้มีกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเพือ่ใชป้ระกอบกำรพฒันำและออกแบบนโยบำย 

 ค) คณะกรรมกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน  (Operations Board) รับผิดชอบในกำร
สนับสนุน  แนะน ำ กำรท ำหน้ำที่ ในระดับปฏิบัติกำรทั้ งหมดของ Ofcom รวมถึงดูแลจัดกำร  
Central Operations โดยท ำงำนกบัผูบ้ริโภค 
                                                 

123 Functional and role .  Retrieved April 13, 2014, from http://www. ofcom.urg.uk 
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 ง) คณะกรรมกำรจดักำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี  (Spectrum Clearance and Awards 
Program Management Board) ท ำหนำ้ที่ทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรคล่ืนควำมถ่ี 

 จ)  คณะกรรมกำรด้ำนเน้ือหำ (Content Board) ประกอบด้วยกรรมกำรทั้ งหมด  
13 คน ซ่ึงคดัเลือกจำกตวัแทนของแต่ละภูมิภำค ผูเ้ช่ียวชำญในกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง และ
บุคคลทัว่ไป คณะกรรมกำรน้ีจดัตั้งขึ้นภำยใตม้ำตรำ 12 (1) 124ของกฎหมำย Communication Act 
2003 และท ำหน้ำที่ก  ำหนดและบงัคบัใชห้ลกัคุณภำพและมำตรฐำนในกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง 
รวมถึงให้ค  ำปรึกษำกบัคณะกรรมกำร Ofcom ในประเด็นเก่ียวกับเน้ือหำ ลักษณะกำรก ำกับดูแล
ของคณะกรรมกำรดำ้นเน้ือหำแบ่งหนำ้ที่ออกเป็น 3 ดำ้น คือ 

 1. กำรก ำกบัดูแลเน้ือหำดำ้นลบ เช่น เน้ือหำที่เป็นอนัตรำยหรือไม่เหมำะสม 
เน้ือหำที่ผิดขอ้เท็จจริงและขำดควำมเป็นกลำง เน้ือหำที่ขำดควำมเป็นธรรมและละเมิดควำมเป็น
ส่วนตวั 

 2. ประเด็นในเชิงปริมำณ เช่น โควตำ้ส ำหรับบริษทัผลิตรำยกำรโทรทัศน์
อิสระ รำยกำรที่ผลิตในภูมิภำค  และเน้ือหำที่ผลิตภำยในประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปหรือ 
ในองักฤษ 

 3. สถำนีโทรทศัน์สำธำรณะ (ITV, Channel 4 และ Five) 125 
นอกเหนือจำกหน่วยงำนที่อยูภ่ำยใตโ้ครงสร้ำงกำรบริหำรของ Ofcom แลว้ กำรท ำงำน

ของคณะกรรมกำรยงัได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะท ำงำนที่ปรึกษำที่มีกำรจดัตั้งตำมกฎหมำย 
Communications Act เช่น คณะท ำงำนดำ้นผูบ้ริโภคในกิจกำรส่ือสำร (Communications Consumer 
Panel) เป็นคณะผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคที่จดัตั้งขึ้นตำมมำตรำ 16 ของ Communications 
Act 2003 มีหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำให้กบัคณะกรรมกำรของ Ofcom แต่ท ำงำนเป็นอิสระจำก Ofcom 
โดยทั้งสองหน่วยงำนมีขอ้ตกลงร่วมกนัสร้ำงกฎเกณฑใ์นกำรท ำงำนร่วมกันอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และโป ร่งใส  และ  Ofcom ย ังมีอ ำน ำจตำมกฎหมำย Broadcasting Acts ในกำรตรวจสอบ 
เร่ืองร้องเรียน และก ำกับดูแลเน้ือหำรำยกำร เช่น กำรคุ้มครองผูเ้ยำวน์จำกเน้ือหำที่อันตรำย  
ควำมเป็นกลำงในกำรเสนอขอ้มูล กำรไม่ฉำยภำพควำมรุนแรงหรือเน้ือหำที่ยยุงใหเ้กิดกำรประกอบ
อำชญำกรรมหรือควำมไม่สงบ และกำรน ำเสนอเน้ือหำที่เป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

                                                 
124 12 Duty to establish and maintain Content Board 
(1)It shall be the duty of OFCOM, in accordance with the following provisions of this section, to 

exercise their powers under paragraph 14 of the Schedule to the Office of Communications Act 2002 (c. 11) 
(committees of OFCOM) to establish and maintain a committee to be known as “the Content Board”.  

125 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 53 - 56 
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รวมทั้งพนัธกิจในกำรน ำเสนอเน้ือหำทำงบวก เช่น กำรถ่ำยทอดรำยกำรทอ้งถ่ิน กำรถ่ำยทอดรำยกำร
ข่ำว หรือกำรก ำกบัดูแลใหร้ำยกำรโทรทศัน์มีเน้ือหำที่หลำกหลำยมีคุณภำพสูง 126 

                                                 
126 16 Consumer consultation 
(1) It shall be the duty of OFCOM to establish and maintain effective arrangements for consultation 

about the carrying out of their functions with— 
(a) consumers in the markets for the services and facilities in relation to which OFCOM have 

functions; 
(b) consumers in the markets for apparatus used in connection with any such services or facilities; 
(c) consumers in the markets for directories capable of being used in connection with the use of an 

electronic communications network or electronic communications service. 
(2) The arrangements must include the establishment and maintenance of a panel of persons (in this 

Act referred to as “the Consumer Panel”) with the function of advising both— 
(a) OFCOM; and 
(b) such other persons as the Panel think fit. 
(3) The arrangements must secure that the matters about which the Consumer Panel are able to give 

advice include the interests of domestic and small business consumers in relation to the following matters— 
(a) the provision of electronic communications networks; 
(b) the provision and making available of the services and facilities mentioned in subsection (4); 
(c) the supply of apparatus designed or adapted for use in connection with any such services or 

facilities; 
(d) the supply of directories capable of being used in connection with the use of an electronic 

communications network or electronic communications service; 
(e) the financial and other terms on which such services or facilities are provided or made available, or 

on which such apparatus or such a directory is supplied; 
(f) standards of service, quality and safety for such services, facilities, apparatus and directories; 
(g) the handling of complaints made by persons who are consumers in the markets for such services, 

facilities, apparatus or directories to the persons who provide the services or make the facilities available, or 
who are suppliers of the apparatus or directories; 

(h) the resolution of disputes between such consumers and the persons who provide such services or 
make such facilities available, or who are suppliers of such apparatus or directories; 

(i) the provision of remedies and redress in respect of matters that form the subject-matter of such 
complaints or disputes; 
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นอกจำก น้ี  Communications Act 2003 ม ำตรำ 319 127ย ังก ำหนดให้  Ofcom จัดท ำ
มำตรฐำนทำงวิชำชีพ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัในกำรก ำกบัดูแลเน้ือหำ (ไม่รวม BBC และกำรก ำกับ

                                                                                                                                            

(j) the information about service standards and the rights of consumers that is made available by 
persons who provide or make available such services or facilities, or who are suppliers of such apparatus or 
directories; 

(k) any other matter appearing to the Panel to be necessary for securing effective protection for 
persons who are consumers in the markets for any such services, facilities, apparatus or directories. 

(4) Those services and facilities are— 
(a) electronic communications services; 
(b) associated facilities; 
(c) directory enquiry facilities; 
(d) a service consisting in the supply of information for use in responding to directory enquiries or of 

an electronic programme guide; and 
(e) every service or facility not falling within any of the preceding paragraphs which is provided or 

made available to members of the public— 
(i) by means of an electronic communications network; and 
(ii) in pursuance of agreements entered into between the person by whom the service or facility is 

provided or made available and each of those members of the public. 
(5) The matters about which the Consumer Panel are to be able to give advice do not include any 

matter that concerns the contents of anything which is or may be broadcast or otherwise transmitted by means 
of electronic communications networks. 

(6) The arrangements made by OFCOM under this section must also secure that the Consumer Panel 
are able, in addition to giving advice on the matters mentioned in subsection (3), to do each of the following— 

(a) at the request of OFCOM, to carry out research for OFCOM in relation to any of the matters in 
relation to which OFCOM have functions under section 14; 

(b) to make arrangements for the carrying out of research into such other matters appearing to the 
Panel to be relevant to the carrying out of the Panel’s functions as they think fit; 

(c) to give advice to OFCOM in relation to any matter referred to the Panel by OFCOM for advice; 
(d) to publish such information as the Panel think fit about the advice they give, about the carrying out 

of the Panel’s other functions and about the results of research carried out by them or on their behalf. 
127 319 OFCOM’s standards code 
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(1) It shall be the duty of OFCOM to set, and from time to time to review and revise, such standards 
for the content of programmes to be included in television and radio services as appear to them best calculated 
to secure the standards objectives. 

(2) The standards objectives are— 
(a) that persons under the age of eighteen are protected; 
(b) that material likely to encourage or to incite the commission of crime or to lead to disorder is not 

included in television and radio services; 
(c) that news included in television and radio services is presented with due impartiality and that the 

impartiality requirements of section 320 are complied with; 
(d) that news included in television and radio services is reported with due accuracy; 
(e) that the proper degree of responsibility is exercised with respect to the content of programmes 

which are religious programmes; 
(f) that generally accepted standards are applied to the contents of television and radio services so as 

to provide adequate protection for members of the public from the inclusion in such services of offensive and 
harmful material; 

(g) that advertising that contravenes the prohibition on political advertising set out in section 321(2) is 
not included in television or radio services; 

(h) that the inclusion of advertising which may be misleading, harmful or offensive in television and 
radio services is prevented; 

(i) that the international obligations of the United Kingdom with respect to advertising included in 
television and radio services are complied with; 

(j) that the unsuitable sponsorship of programmes included in television and radio services is 
prevented; 

(k) that there is no undue discrimination between advertisers who seek to have advertisements 
included in television and radio services; and 

(l) that there is no use of techniques which exploit the possibility of conveying a message to viewers 
or listeners, or of otherwise influencing their minds, without their being aware, or fully aware, of what has 
occurred. 

(3) The standards set by OFCOM under this section must be contained in one or more codes. 
(4) In setting or revising any standards under this section, OFCOM must have regard, in particular and 

to such extent as appears to them to be relevant to the securing of the standards objectives, to each of the 
following matters— 

(a) the degree of harm or offence likely to be caused by the inclusion of any particular sort of material 
in programmes generally, or in programmes of a particular description; 
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เน้ือหำโฆษณำ) และมำตรำ 325 และ 326 ก ำหนดให ้Ofcom ออกใบอนุญำตใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไข            
ที่ก  ำหนดใน Broadcasting Act 1990 and 1996 รวมถึงเง่ือนไขที่ก  ำหนดให้สถำนีโทรทศัน์ปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนและหลกัปฏิบติัที่ร่ำงขึ้นโดย Ofcom128  

(2) กระบวนกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในประเทศองักฤษ 
กำรเผยแพร่รำยกำรทำงวิทยโุทรทศัน์ในประเทศองักฤษอยูภ่ำยใตบ้งัคบั Broadcasting 

Act 1990 and 1996 กฎหมำยดังกล่ำวไดใ้ห้นิยำมของค ำว่ำ กำรเสนอรำยกำรโทรทศัน์ (television 
programme service) ว่ำหมำยถึง กำรเสนอรำยกำรทำงวทิยโุทรทศัน์ดว้ยวิธีต่ำงๆ และค ำวำ่ รำยกำร 
(programme) หมำยควำมรวมถึงทุก ๆ อย่ำงที่น ำเสนอในบริกำรดังกล่ำว ดังนั้ น ขอบเขตของ 

                                                                                                                                            

(b) the likely size and composition of the potential audience for programmes included in television 
and radio services generally, or in television and radio services of a particular description; 

(c) the likely expectation of the audience as to the nature of a programme’s content and the extent to 
which the nature of a programme’s content can be brought to the attention of potential members of the 
audience; 

(d) the likelihood of persons who are unaware of the nature of a programme’s content being 
unintentionally exposed, by their own actions, to that content; 

(e) the desirability of securing that the content of services identifies when there is a change affecting 
the nature of a service that is being watched or listened to and, in particular, a change that is relevant to the 
application of the standards set under this section; and 

(f) the desirability of maintaining the independence of editorial control over programme content. 
(5) OFCOM must ensure that the standards from time to time in force under this section include— 
(a) minimum standards applicable to all programmes included in television and radio services; and 
(b) such other standards applicable to particular descriptions of programmes, or of television and radio 

services, as appear to them appropriate for securing the standards objectives. 
(6) Standards set to secure the standards objective specified in subsection (2)(e) shall, in particular, 

contain provision designed to secure that religious programmes do not involve 
(a) any improper exploitation of any susceptibilities of the audience for such a programme; or 
(b) any abusive treatment of the religious views and beliefs of those belonging to a particular religion 

or religious denomination. 
(7) In setting standards under this section, OFCOM must take account of such of the international 

obligations of the United Kingdom as the Secretary of State may notify to them for the purposes of this section.  
(8) In this section “news” means news in whatever form it is included in a service. 
128 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 61 - 62 
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กำรควบคุมกำรเผยแพร่รำยกำรทำงวิทยโุทรทศัน์จะครอบคลุมถึงละครซ่ึงไดผ้ลิตขึ้นเพื่อน ำออก
เผยแพร่ทำงโทรทศัน์ หรือละครโทรทศัน์ดว้ย 

 1) รูปแบบกำรประกอบกิจกำรโทรทศัน์ 
โทรทศัน์เป็นอีกส่ือหน่ึงที่สำมำรถใชใ้นกำรน ำภำพยนตร์ออกเผยแพร่สู่ สำธำรณชน 

กฎหมำยควบคุมกำรเสนอรำยกำรทำงวิทยโุทรทศัน์จึงเป็นอีกวธีิกำรหน่ึงในกำรควบคุมภำพยนตร์
ในประเทศองักฤษ 

ในทศวรรษที่  1920 สิทธิในกำรกระจำยเสียงของประเทศอังกฤษเป็นแบบผูกขำด 
โดย BBC หรือ British Broadcasting Corporation ปัจจุบนัผูป้ระกอบกิจกำรโทรทัศน์ในประเทศ
องักฤษแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่ม คือ BBC และบรรดำสถำนีวิทยโุทรทศัน์อิสระที่อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำรวทิยโุทรทศัน์อิสระ (ITC หรือ Independent Television Commission) BBC 
เป็นนิติบุคคลที่รัฐจัดตั้ งขึ้ นโดยเอกสำรจดัตั้ ง Royal Charter และได้ท  ำข้อตกลงกับรัฐไวว้่ำจะ
ด ำเนินกิจกำรให้บริกำรรำยกำรวิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจำยเสียงตำมเง่ือนไขที่ได้ก  ำหนดไว ้
ในขอ้ตกลง วตัถุประสงคแ์ละอ ำนำจหน้ำที่ของ BBC จะปรำกฏอยูใ่นเอกสำรจดัตั้งและขอ้ตกลง
ดงักล่ำว 

ส่วนกำรให้บริกำรวิทยุโทรทัศน์อิสระจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของบทบัญญัติ 
Broadcasting Act 1990 ซ่ึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรวิทยโุทรทศัน์อิสระขึ้นเพือ่ท  ำหน้ำที่ในกำรก ำกบั
ดูแลสถำนีวทิยโุทรทศัน์ทั้งหมดที่ไม่ไดอ้ยูใ่นเครือของ BBC  

ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรมำตรฐำนรำยกำรวิทยุโทรทัศน์และ
วิทยุกระจำยเสียง  (BSC หรือ Broadcasting Standards Commission) ขึ้ นโดย  Broadcasting Act 
1996 มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรับฟังค ำร้องเรียนเกี่ยวกบัควำมเป็นธรรมในรำยกำรและมำตรฐำนของ
รำยกำรที่น ำออกเผยแพร่ทำงโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสียง นอกจำกน้ี BSC ยงัมีหน้ำที่ในกำร
จดัท ำประมวลแนวทำงปฏิบตั ิ(code of conduct) เก่ียวกบัควำมเป็นธรรมและมำตรฐำนของรำยกำร
ไวเ้ป็นตวัอยำ่งใหก้บั BBC และ ITC อีกดว้ย 

BBC และ ITC มีข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญบำงประกำร ข้อแตกต่ำงประกำรแรก คือ  
กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของ BBC อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของเอกสำรจดัตั้งนิติบุคคลและขอ้ตกลง 
ที่ได้ท  ำไวก้ับรัฐ แต่กำรด ำเนินงำนของ ITC อยู่ภำยใตบ้ังคบัของกฎหมำย ข้อแตกต่ำงที่ส ำคัญ 
อีกประกำรหน่ึง คือ BBC จะด ำเนินกำรจดัเสนอรำยกำรวิทยโุทรทศัน์ดว้ยตนเอง แต่ ITC ไม่ได้
จดัท ำรำยกำรเองและเป็นเพียงองคก์รที่ก  ำกบัดูแลและออกใบอนุญำตให้สถำนีวิทยโุทรทศัน์อ่ืน ๆ 
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ด ำเนินกิจกำรจดัท ำรำยกำร อยำ่งไรก็ตำม องคก์รทั้งสองก็ยงัคงมีแนวทำงกำรปฏิบติัที่เหมือนกัน  
ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 129 

 2) กำรก ำกบัดูแลมำตรฐำนของรำยกำรโทรทศัน์ 
BBC และ ITC มีหน้ำที่ในกำรจดัท ำประมวลแนวทำงปฏิบตัิ (code of conduct) ส ำหรับ

กำรควบคุมมำตรฐำนของรำยกำรที่จะน ำเสนอทำงวทิยโุทรทศัน์130 ประมวลดงักล่ำวมีผลบงัคบักบั
รำยกำรทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นละครโทรทศัน์หรือภำพยนตร์ที่ไดเ้คยน ำออกฉำยในโรงภำพยนตร์
ก็ตำม ในกำรน้ี BBC ไดจ้ดัท ำหลกัเกณฑก์ำรปฏิบตัิของผูผ้ลิตรำยกำร ส่วน ITC ไดจ้ดัท ำประมวล
รำยกำร (ITC Programme Code) และได้ก ำหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขในใบอนุญำตของผูป้ระกอบกำร
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ว่ำจะตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขในประมวลดังกล่ำว ประมวลทั้ งสองฉบับน้ี 
มีสำระส ำคัญที่เหมือนกัน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลตัวเองของ 
ผูใ้ห้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์ ในกำรควบคุมเน้ือหำสำระในรำยกำรให้มีรสนิยมที่ดีและมีควำม
เหมำะสมส ำหรับกำรน ำออกเผยแพร่ทำงโทรทศัน์ โดยเฉพำะในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัควำมรุนแรง 
กำรใชภ้ำษำ กำรเสนอเร่ืองรำวเก่ียวกบัวฒันธรรมหรือศำสนำ และกิจกรรมทำงเพศ โดยจะค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมส ำหรับผูช้มที่เป็นเด็กเป็นหลกั หลกัเกณฑท์ี่ Ofcom น ำมำใชใ้นกำรก ำกบัดูแลร่วม 
มีดงัน้ี131 

 ก) กำรก ำกบัดูแลร่วมตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 ข) มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชดัเจนระหว่ำงองคก์รก ำกบัดูแลร่วมและ 

Ofcom 
 ค) ประชำชนโดยทัว่ไปสำมำรถเขำ้ถึงได ้
 ง) ปรำศจำกกำรแทรกแซงของผูมี้ผลประโยชน์ 
 จ) มีก ำลงัทรัพยแ์ละก ำลงัคนที่เพยีงพอ 
 ฉ) บรรลุและด ำรงเป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 ช) มีบทลงโทษที่มีประสิทธิผลและน่ำเช่ือถือ เช่น กำรตัดออกจำกกำรเป็น

สมำชิกกำรประนำมในระดบัสำธำรณะหำกเป็นควำมผดิที่รุนแรง 
 ซ) มีกำรตรวจสอบและทบทวนกำรท ำงำนโดย Ofcom รวมทั้งก ำหนดตวัช้ีวดั

ควำมส ำเร็จที่ชดัเจน 
 ฌ) มีควำมโปร่งใสน่ำเช่ือถือ 

                                                 
129 ยอดฉตัร ตสำริกำ.  (2546).  กฎหมายภาพยนตร์ของอังกฤษ (รำยงำนผลกำรวิจยั). หนำ้ 29 – 32. 
130 Article 5 of the BBC Agreement; Broadcasting Act, s. 7 
131 นุดี  หนูไพโรจน์.  (2556).  “กำรก ำกบัดูแลส่ือในยคุหลอมรวมส่ือ”.  อิศราปริทัศน์, 1(4). หนำ้ 96. 

DPU



82 

 

 ญ) มีกำรก ำกบัดูแลที่สม ่ำเสมอ เหมำะสม และมีเป้ำหมำย 
 ฎ) มีกลไกกำรยืน่อุทธรณ์ที่เหมำะสม 
 ฏ) สำมำรถปรับแกไ้ขหลกัเกณฑข์ำ้งตน้ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 3) หลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ตำมประมวลแนวทำงปฏิบติั  

(The Ofcom Broadcasting Code) 132 
 ก) กำรจดัระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำรำยกำร (rating) มีเป้ำหมำยเพื่อปกป้อง

เด็กและเยำวชนที่มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี ลงมำ โดยก ำหนดประเภทเน้ือหำที่เหมำะสมในแต่ละดำ้นและมี
ค  ำเตือนล่วงหนำ้พอสมควรก่อนฉำยรำยกำรที่มีเน้ือหำสำระที่ไม่เหมำะสมส ำหรับเด็ก 133 

 1. กำรใชย้ำเสพติด บุหร่ี สำรระเหย และเคร่ืองเดืมแอลกอฮอล ์จะตอ้งไม่น ำมำ
ออกอำกำศในรำยกำรส ำหรับเด็ก และตอ้งพยำยำมหลีกเล่ียงกำรออกอำกำศในช่วงเวลำส ำหรับเด็ก
และเยำวชน 134 

                                                 
132 ชนญัสรำ  อรนพ ณ อยธุยำ.  เล่มเดิม. หนำ้ 41 
133 Principle 
To ensure that people under eighteen are protected. 
Rules 
Scheduling and content information 
1.1 Material that might seriously impair the physical, mental or moral development of people under 

eighteen must not be broadcast. 
1.2 In the provision of services, broadcasters must take all reasonable steps to protect people under 

eighteen. For television services, this is in addition to their obligations resulting from the Audiovisual Media 
Services Directive (in particular, Article 27, see Appendix 2). 

1.3 Children must also be protected by appropriate scheduling from material that is unsuitable for 
them. 

Meaning of "children": 
Children are people under the age of fifteen years. 

134 Drugs, smoking, solvents and alcohol 
1.10 The use of illegal drugs, the abuse of drugs, smoking, solvent abuse and the misuse of alcohol: 
must not be featured in programmes made primarily for children unless there is strong editorial 

justification; 
must generally be avoided and in any case must not be condoned, encouraged or glamorised in other 

programmes broadcast before the watershed (in the case of television), or when children are particularly likely 
to be listening (in the case of radio), unless there is editorial justification; 
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 2. ควำมรุนแรงและพฤติกรรมที่ เป็นอันตรำย ไม่ว่ำด้วยค ำพูดหรือกริยำ
ท่ำทำงที่เด็กสำมำรถเลียนแบบไดห้รือเป็นอนัตรำยจะตอ้งไม่น ำมำออกอำกำศในรำยกำรส ำหรับเด็ก 
และจะตอ้งถูกจ ำกัดให้เหมำะสมในช่วงเวลำส ำหรับเด็กและเยำวชน กรรมวิธีกำรฆ่ำตวัตำยหรือ 
ท ำร้ำยตวัเองหรือกรรมวิธีของกำรก่ออำชญำกรรมจะตอ้งไม่ปรำกฏในรำยกำรโทรทศัน์ ยกเวน้
ผูรั้บผดิชอบจะไดพ้จิำรณำเป็นอยำ่งดีแลว้ 135 

 3. ภำษำที่ไม่สุภำพ ห้ำมมีในรำยกำรส ำหรับเด็ก ยกเวน้ในบำงสถำนกำรณ์ 
ที่จ  ำเป็น ห้ำมใช้ภำษำหยำบคำยในช่วงเวลำส ำหรับเด็กและเยำวชน นอกจำกเป็นไปตำมบริบท 
ของเร่ือง แต่ควรหลกัเล่ียงกำรใชภ้ำษำหยำบคำยซ ้ ำๆหลำยคร้ังในช่วงเวลำส ำหรับเด็กและเยำวชน136 

                                                                                                                                            

must not be condoned, encouraged or glamorised in other programmes likely to be widely seen or 
heard by under-eighteens unless there is editorial justification. 

135 Violence and dangerous behaviour 
1.11 Violence, its after-effects and descriptions of violence, whether verbal or physical, must be 

appropriately limited in programmes broadcast before the watershed (in the case of television) or when children 
are particularly likely to be listening (in the case of radio) and must also be justified by the context. 

1.12 Violence, whether verbal or physical, that is easily imitable by children in a manner that is 
harmful or dangerous: 

must not be featured in programmes made primarily for children unless there is strong editorial 
justification; 

must not be broadcast before the watershed (in the case of television) or when children are particularly 
likely to be listening (in the case of radio), unless there is editorial justification. 

1.13 Dangerous behaviour, or the portrayal of dangerous behaviour, that is likely to be easily imitable 
by children in a manner that is harmful: 

must not be featured in programmes made primarily for children unless there is strong editorial 
justification; 

must not be broadcast before the watershed (in the case of television) or when children are particularly 
likely to be listening (in the case of radio), unless there is editorial justification. 

136 Offensive language 
1.14 The most offensive language must not be broadcast before the watershed (in the case of 

television) or when children are particularly likely to be listening (in the case of radio). 
1.15 Offensive language must not be used in programmes made for younger children except in the 

most exceptional circumstances. 
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 4. เร่ืองทำงเพศ ห้ำมมีภำพกำรร่วมเพศในช่วงเวลำส ำหรับเด็กและเยำวชน  
หรือช่วงเวลำที่เด็กอำจไดย้นิ ยกเวน้เพื่อกำรศึกษำ หำกจ ำเป็นตอ้งออกอำกำศในช่วงเวลำส ำหรับ
เด็กและเยำวชนจะตอ้งออกอำกำศอยำ่งจ ำกดัไม่โจ่งแจง้137 

 5. ภำพเปลือย ในช่วงเวลำส ำหรับเด็กและเยำวชนจะตอ้งพจิำรณำเป็นอยำ่งดี138 
 6. ควำมเช่ือเร่ืองผี คำถำอำคม และเร่ืองเหนือจริง จะต้องไม่ออกอำกำศ 

ในช่วงเวลำส ำหรับเด็กและเยำวชน รำยกำรทำงศำสนำที่มีกำรกล่ำวอ้ำงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
วำ่มีอ ำนำจวเิศษจะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัและไม่น ำมำออกอำกำศในช่วงเวลำส ำหรับ
เด็กและเยำวชน139 140 
                                                                                                                                            

1.16 Offensive language must not be broadcast before the watershed (in the case of television), or 
when children are particularly likely to be listening (in the case of radio), unless it is justified by the context. In 
any event, frequent use of such language must be avoided before the watershed. 

137 Sexual material 
1.17 Material equivalent to the British Board of Film Classification ("BBFC") R18-rating must not be 

broadcast at any time. 
1.18 'Adult sex material' - material that contains images and/or language of a strong sexual nature 

which is broadcast for the primary purpose of sexual arousal or stimulation - must not be broadcast at any time 
other than between 2200 and 0530 on premium subscription services and pay per view/night services which 
operate with mandatory restricted access. 

In addition, measures must be in place to ensure that the subscriber is an adult. 
Meaning of "mandatory restricted access": 

Mandatory restricted access means there is a PIN protected system (or other equivalent protection) which 
cannot be removed by the user, that restricts access solely to those authorised to view. 

1.19 Broadcasters must ensure that material broadcast after the watershed which contains images 
and/or language of a strong or explicit sexual nature, but is not 'adult sex material' as defined in Rule 1.18 
above, is justified by the context. 

1.20 Representations of sexual intercourse must not occur before the watershed (in the case of 
television) or when children are particularly likely to be listening (in the case of radio), unless there is a serious 
educational purpose. Any discussion on, or portrayal of, sexual behaviour must be editorially justified if 
included before the watershed, or when children are particularly likely to be listening, and must be 
appropriately limited. 

138 Nudity 
1.21 Nudity before the watershed must be justified by the context. 
139 Exorcism, the occult and the paranormal 
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 ข) กำรจ ำกัด เวลำออกอำกำศ (watershed) เป็นกำรจ ำกัด ช่วงเวลำในกำร
ออกอำกำศส ำหรับเน้ือหำที่ไม่เหมำะสมกบัเด็กและเยำวชนที่มีอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 ปี ลงมำ โดยก ำหนด
ช่วงเวลำที่ห้ำมมิให้เสนอรำยกำรที่เน้ือหำไม่เหมำะสมก่อนถึงเวลำ 21.00 น. และหลัง 05.30 น. 
ยกเวน้ภำพยนตร์ที่ออกอำกำศส ำหรับสมำชิกจะก ำหนดเวลำที่ 20.00 น. แต่หำกเป็นสมำชิกที่จ่ำย 
ต่อเร่ืองหรือต่อคร้ังที่รับชมจะไม่มีก ำหนดเวลำ141 

 ค) กำรบ่งช้ีรำยละเอียดของเน้ือหำ เป็นเคร่ืองมือเสริมในกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 
แก่ผูช้มและผูป้กครองโดยแสดงเป็นขอ้ควำมค ำเตือนยำว 

 ง) กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชโ้ดยจดัท ำระบบรหสัป้องกนั (pin) ส ำหรับ
บริกำรโทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิก เพื่อใหผู้ป้กครองสำมำรถเขำ้รหสัรำยกำรที่เห็นวำ่ไม่เหมำะสม
กบัเด็กและเยำวชนที่จะรับชมที่บำ้น  

 4) กำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก  ำหนด 
ITC มีมำตรกำรที่ส ำคญัในกำรบงัคบัให้ผูป้ระกอบกิจกำรสถำนีวิทยโุทรทศัน์ปฏิบติั

ตำมมำตรฐำนส ำหรับรำยกำรที่ไดก้  ำหนดไวใ้นผงัรำยกำร คือ กำรเพกิถอนใบอนุญำต ส่วนในกรณี
ของ BBC ถำ้รัฐมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำ องค์กรไม่ไดด้ ำเนินงำนในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัอ ำนำจ
หนำ้ที่ที่ไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ตกลง รัฐมนตรีมีอ ำนำจตำมขอ้ 15 สัง่เพกิถอนสิทธิทั้งหมดของ BBC 

นอกจำกน้ี  เม่ือปี ค.ศ. 1996 ได้มีกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรมำตรฐำนรำยกำรวิทยุ
โทรทศัน์และวิทยกุระจำยเสียง (BSC หรือ Broadcasting Standards Commission) ขึ้นเพื่อรับฟังค ำ
ร้องเรียนเก่ียวกบัควำมเป็นธรรมในรำยกำรและมำตรฐำนของรำยกำรที่น ำออกเผยแพร่ทำงวิทยุ

                                                                                                                                            

1.27 Demonstrations of exorcisms, occult practices and the paranormal (which purport to be real), 
must not be shown before the watershed (in the case of television) or when children are particularly likely to be 
listening (in the case of radio). Paranormal practices which are for entertainment purposes must not be 
broadcast when significant numbers of children may be expected to be watching, or are particularly likely to be 
listening. (This rule does not apply to drama, film or comedy.) 

140 นลินี  สีตะสุวรรณ.  เล่มเดิม. หนำ้ 30 - 39 
141 Television broadcasters must observe the watershed. 
Meaning of "the watershed": 

The watershed only applies to television. The watershed is at 2100. Material unsuitable for children should not, 
in general, be shown before 2100 or after 0530. 

On premium subscription film services which are not protected as set out in Rule 1.24, the watershed 
is at 2000. There is no watershed on premium subscription film services or pay per view services which are 
protected as set out in Rules 1.24 and 1.25 respectively. 

DPU



86 

 

โทรทศัน์และวิทยกุระจำยเสียง บทบญัญตัิในพระรำชบญัญตัิวิทยโุทรทศัน์และวิทยกุระจำยเสียง 
ค.ศ. 1996 ได้ก  ำหนดให้ BSC มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนดังกล่ำวส ำหรับทั้ งรำยกำร 
ที่เสนอโดย BBC และรำยกำรที่เสนอโดยสถำนีวทิยโุทรทศัน์ในกำรก ำกบัดูแลของ ITC และสัง่กำร
ให้บีบีซีหรือ ITC ด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงได้142 และในวนัที่ 18 ธนัวำคม 2546 ITC และ BSC 
ได้ยติุบทบำทและโอนภำรกิจทั้งหมดไปให้แก่ Ofcom เป็นหน่วยงำนเดียวที่ท  ำหน้ำที่ก  ำกบัดูแล
ละครโทรทัศน์ บทบำทของ Ofcom ต่อ BBC คือ ก ำกับดูแลให้ BBC ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ขอ้ตกลงและดูแลเก่ียวกบักำรเป็นเจำ้ของกิจกำร ส่วนสถำนีโทรทศัน์ที่อยูใ่นกำรก ำกบัดูแลของ ITC 
จะโอนมำเป็นอ ำนำจของ Ofcom ในกำรก ำกบัดูแลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 5) กำรฉำยละครโทรทศัน์143 
บทบญัญตัิของกฎหมำยในประเทศองักฤษมิไดบ้ญัญตัิเร่ืองกำรควบคุมกำรฉำยละคร

โทรทัศน์ไวเ้ป็นกำรเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม ละครโทรทัศน์ก็เป็นรำยกำรโทรทัศน์ประเภทหน่ึง  
ซ่ึงกำรน ำออกเผยแพร่ทำงวทิยโุทรทศัน์ตอ้งอยูภ่ำยใตก้ฎเกณฑท์ัว่ไปวำ่ดว้ยกำรควบคุมตรวจสอบ
รำยกำรโทรทศัน์ กล่ำวคือ ละครโทรทศัน์จะอยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎเกณฑต์่ำงๆ ส ำหรับกำรเสนอ
รำยกำรของ BBC และ ITC ประกอบกับบทบญัญติัในกฎหมำยทัว่ไปอ่ืน ๆ เช่น พระรำชบญัญัติ
ภำพยนตร์ (สัตว)์ ค.ศ. 1937 (Cinematograph Films (Animals) Act 1937) ซ่ึงก ำหนดขอ้ห้ำมไม่ให ้
มีกำรทรมำนสัตวใ์นกำรจดัท ำหรือก ำกบัฉำก พระรำชบญัญตัิคุม้ครองเด็ก ค.ศ. 1978 (Protection of 
Children Act 1978) ซ่ึงห้ำมมิให้แสดงภำพอนำจำรของเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำสิบหกปี และพระรำชบญัญตัิ
ส่ิ งตีพิมพ์ลำมก  ค .ศ. 1959 (Obscene Publications Act 1959) ซ่ึ งห้ ำมกำรแสดงผลงำนลำมก 
โดยจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปไดท้ี่ผลงำนดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเส่ือมเสียในศีลธรรมอนัดีงำม
ของผูค้นจ ำนวนมำกที่จะเห็นผลงำนนั้น  

ส ำหรับภำพยนตร์ที่เผยแพร่ทำงโทรทศัน์จะฉำยไดจ้ะตอ้งไดรั้บกำรจดัประเภทควำม
เหมำะสมของเน้ือหำจำกคณะกรรมกำรควบคุมภำพยนตร์ (Britsh Board of film Classificasion) 
และภำพยนตร์ที่ถูกจดัควำมเหมำะสมเป็น 18 ปีหรือเทียบเท่ำ จะไม่ได้รับอนุญำตให้ออกอำกำศ
ก่อน 21.00 น. ยกเวน้ผูใ้ห้บริกำรภำพยนตร์ที่ผูช้มตอ้งจ่ำยเงินค่ำรับชมต่อคร้ังที่มีใบแจง้หน้ีและ
ใบเสร็จรับเงินที่มีรำยละเอียดวนัเวลำและเร่ืองที่ไดรั้บชมเป็นเร่ืองๆไป หรือกรณีเคร่ืองรับโทรทศัน์
มีระบบป้องพิ เศษ  ใน ช่วงเวลำ 05.30 – 21.00 น . และมีกำรแจ้งเตือนผู ้ใหญ่ ให้พิจำรณำ 
ควำมเหมำะสมกบับุตรหลำน จะสำมำรถออกอำกำศไดทุ้กเวลำ  

 
                                                 

142 Broadcasting Act 1996, s. 119 
143 ยอดฉตัร ตสำริกำ.  เล่มเดิม. หนำ้ 32. 
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(3) กระบวนกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียนในประเทศองักฤษ 
กระบวนกำรในกำรสอบสวนกำรละเมิดมำตรฐำนในกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง        

ของ Ofcom มีรูปแบบกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 
 1) กำรรับเร่ืองร้องเรียน มำตรำ 52144 แห่ง Communications Act 2003 ก ำหนดให ้

Ofcom ตอ้งสนับสนุนให้มีกำรร้องเรียนโดยตรงผ่ำนหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนของสถำนีโทรทศัน์

                                                 
144 52 Conditions relating to customer interests 
(1) It shall be the duty of OFCOM to set such general conditions (if any) as they consider appropriate 

for securing that— 
(a) public communications providers, or 
(b) such descriptions of them as OFCOM consider appropriate, 
establish and maintain procedures, standards and policies with respect to the matters mentioned in 

subsection (2).  
(2) Those matters are— 
(a) the handling of complaints made to public communications providers by any of their domestic and 

small business customers; 
(b) the resolution of disputes between such providers and any of their domestic and small business 

customers; 
(c) the provision of remedies and redress in respect of matters that form the subject-matter of such 

complaints or disputes; 
(d)the information about service standards and about the rights of domestic and small business 

customers that is to be made available to those customers by public communications providers; 
(e)any other matter appearing to OFCOM to be necessary for securing effective protection for the 

domestic and small business customers of such providers. 
(3)It shall be the duty of OFCOM, in setting conditions in accordance with subsection (1), to secure so 

far as they consider appropriate— 
(a)that the procedures established and maintained for the handling of complaints and the resolution of 

disputes are easy to use, transparent and effective; 
(b)that domestic and small business customers have the right to use those procedures free of charge; 

and 
(c)that where public communications providers are in contravention of conditions set in accordance 

with the preceding provisions of this section, the providers follow such procedures as may be required by the 
general conditions. 
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ก่อน เน่ืองจำกเป็นกระบวนกำรที่สำมำรถแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนได้รวดเร็ว หำกผูร้้องเรียนไม่พอใจ 
ผลตอบรับของสถำนีโทรทศัน์หรือไม่ไดรั้บค ำช้ีแจง ผูร้้องเรียนก็สำมำรถส่งเร่ืองร้องเรียนต่อมำที่ 
Ofcom โดยระบุรำยละเอียดข้อร้องเรียน  รำยละเอียดของผู ้ร้องเรียน โดยส่งข้อร้องเรียนได ้
 3 ช่องทำง ผ่ำนเวปไซต์ ไปรษณีย์ และ  text phone ส ำหรับผู ้มี ปัญหำในกำรได้ยิน  ส ำหรับ 
ขอ้ร้องเรียนดำ้นเน้ือหำรำยกำรนั้น Ofcom จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยกำรที่ออกอำกำศไปแลว้เท่ำนั้น 
ส ำหรับรำยกำรที่ยงัไม่ออกอำกำศผูบ้ริโภคตอ้งร้องเรียนไปยงัสถำนีโทรทศัน์หรือผูผ้ลิตรำยกำร
โดยตรง นอกจำกน้ี Ofcom จะไม่รับพิจำรณำเร่ืองผงัรำยกำร ผูบ้ริโภคตอ้งเสนอควำมเห็นไปยงั
สถำนีโทรทศัน์โดยตรง 

 2) ขั้นตอนกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียน 
 ก) ประเมินข้อร้องเรียนเบื้ องต้น หำกจ ำเป็น  Ofcom จะติดต่อผู ้ร้องเรียน 

ขอขอ้มูลเพิ่มเติม และมีอ ำนำจเรียกขอเทปรำยกำรจำกสถำนีโทรทศัน์ ในขั้นตอนน้ีจะยงัไม่รับ 
ค ำช้ีแจงจำกสถำนีโทรทศัน์ หำกเห็นวำ่เร่ืองมีประเด็นตอ้งสอบสวนต่อ จะรับเร่ืองเพือ่ด ำเนินกำร 

 ข) สอบสวนเร่ืองร้องเรียน ระหว่ำงสอบสวนบุคคลหรือหน่วยงำนที่คิดว่ำ 
ตนได้รับผลกระทบสำมำรถขอเข้ำร่วมในกำรสอบสวนได้ และOfcom สำมำรถแจ้งให้
สถำนีโทรทัศน์เข้ำช้ีแจงหรือตอบกลับมำเป็นหนังสือก็ได้ เม่ือพิจำรณำค ำช้ีแจงทั้ งหมดแล้ว  
                                                                                                                                            

(4)Subject to section 55, OFCOM’s duties under subsections (1) and (3) so far as relating to 
procedures for the handling of complaints are to be performed, to such extent as they consider appropriate, by 
the setting of general conditions requiring public communications providers to establish and maintain 
procedures that conform with a code of practice which is— 

(a)applicable to the providers to whom the conditions apply; and 
(b)for the time being approved by OFCOM for the purposes of this subsection. 
(5)Subject to section 55, OFCOM’s duties under subsections (1) and (3) so far as relating to 

procedures for resolving disputes are to be performed, to such extent as they consider appropriate, by the setting 
of general conditions requiring public communications providers— 

(a)to establish and maintain procedures for resolving disputes; and 
(b)to secure that those procedures are, and continue to be, approved by OFCOM. 
(6)In this section “domestic and small business customer”, in relation to a public communications 

provider, means a customer of that provider who is neither— 
(a)himself a communications provider; nor 
(b)a person who is such a customer in respect of an undertaking carried on by him for which more 

than ten individuals work (whether as employees or volunteers or otherwise). 
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จะตดัสิน หำกเห็นว่ำไม่มีกำรละเมิดเกิดขึ้น จะแจง้ให้ผูร้้องเรียนและสถำนีโทรทศัน์ทรำบ เร่ือง
ร้องเรียนถือว่ำยตุิ แต่ผูร้้องเรียนสำมำรถยืน่ค  ำร้องให้มีกำรพิจำรณำผลตดัสินใหม่ได ้หำก Ofcom 
เห็นวำ่ไดมี้กำรละเมิดจริง ตอ้งร่ำงค  ำตดัสินเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และตีพิมพใ์น Broadcast Bulletin  
โดยสถำนีโทรทศัน์จะได้รับแจง้ค  ำตดัสินก่อน หำกสถำนีโทรทัศน์รีบด ำเนินกำรแก้ไข Ofcom  
อำจพิจำรณำไม่บันทึกกำรละเมิด และตัดสินว่ำเร่ืองได้รับกำรเยยีวยำแล้ว กำรตีพิมพ์ค  ำตดัสิน 
Broadcast Bulletin  

 ค) กำรทบทวนค ำตดัสิน ผูร้้องเรียนหรือสถำนีโทรทศัน์สำมำรถร้องขอใหมี้กำร
ทบทวนค ำตดัสินไดภ้ำยใน 10 วนั หำก Ofcom เห็นว่ำค  ำตดัสินมีควำมผิดพลำด หรือกำรทบทวน 
ค ำตดัสินมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงค ำตัดสิน หรือมีเหตุผลจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
ที่จะตอ้งทบทวนค ำตดัสิน ก็จะอนุญำตให้มีกระบวนกำรทบทวน ซ่ึงกำรทบทวนค ำตดัสินจะเป็น
อ ำนำจของคณะกรรมกำรทบทวนค ำตัดสิน Broadcasting Review Committee ซ่ึงประกอบด้วย
สมำชิกที่มำจำกคณะกรรมกำรด้ำนเน้ือหำเป็นหลัก คณะกรรมกำรทบทวนค ำตดัสินเป็นอิสระ 
จำกสมำชิก Ofcom อำจพิจำรณำตดัสินยืนตำมค ำตดัสินเดิม หรือแก้ไขค ำตดัสินบำงส่วน หรือ
เปล่ียนค ำตดัสินก็ได ้และใหถื้อวำ่ค  ำตดัสินเป็นที่สุด 145 

 ง) กำรลงโทษ แม ้Ofcom จะมีอ ำนำจสั่งลงโทษตำมกฎหมำย แต่ Ofcom จะไม่
ด ำเนินกำรลงโทษจนกวำ่จะไดพ้ยำนหลกัฐำนที่ชดัเจน และสถำนีโทรทศัน์ไดมี้โอกำสช้ีแจงเหตุผล
และขั้นตอนในกำรพิจำรณำมีกระบวนกำรที่เคร่งครัดเป็นไปตำมแนวทำงขององค์กร กรณีที่ 
มีกำรตดัสินว่ำเป็นกำรละเมิดเง่ือนไขขอ้บงัคบัและสมควรแก่กำรพิจำรณำให้มีกำรลงโทษกับ
สถำนีโทรทศัน์ตำมแนวทำงที่  Ofcom ก ำหนด ใน Procedures for the Consideration of Statutory 
Sanctions in Broadcasting Licence-related Cases กฎหมำยก ำหนดให ้Ofcom ลงโทษได ้ดงัน้ี 

 1. ออกค ำสัง่ไม่ใหเ้ผยแพร่รำยกำรซ ้ ำอีก 
 2. ออกค ำสั่งให้มีกำรแก้ไขหรือออกอำกำศแถลงกำรณ์เพื่อช้ีแจงตำมที่ 

Ofcom ก ำหนด 
 3. ลงโทษปรับ 
 4. ลดระยะเวลำของใบอนุญำต 
 5. ยกเลิกใบอนุญำต (ไม่สำมำรถใชก้บัสถำนี BBC S4C Channel 4)146 

 
 

                                                 
145 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 63 - 69 
146 นลินี  สีตะสุวรรณ.  เล่มเดิม. หนำ้ 30 
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3.1.3 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียให้ควำมส ำคญักบักำรคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งในดำ้นส่ือกระจำยเสียง 

และส่ือโทรคมนำคม โดยเน้นกำรปกป้องเน้ือหำที่ไม่เหมำะสม ในปี ค.ศ. 1992 ออสเตรเลียได้
ป รับป รุง  Australian Broadcasting Tribunal และ Broadcasting Act 1942 ซ่ึ งใช้ม ำกกว่ำ  50 ปี 
เป ล่ียนเป็น  Broadcasting Services Act 1992 และมีองค์กรก ำกับดูแล Australian Broadcasting 
Authority (ABA) ABA ได้ เร่ิมด ำ เนิ นกำรตั้ งแ ต่ว ันที่  5 ตุ ล ำคม  2535 และ มี  The Australian 
Communications and Media Authority (ACMA) เขำ้มำด ำเนินกำรแทนวนัที่ 1 กรกฎำคม 2548 147  

(1) องคก์รก ำกบัดูแลโทรทศัน์ในประเทศออสเตรเลีย 
The Australian Communications and Media Authority (ACMA) เป็ น อ งค์ก ร อิ ส ระ 

ที่จดัตั้งขึ้นตำมมำตรำ 6 ของ Australian Communications and Media Authority Act 2005 ท ำหน้ำที่
แทนองค์กรก ำกับดูแลด้ำนกำรส่ือสำร 2 องค์กร คือ Australian Broadcasting Authority (ABA)  
และ Australian Communications Authority (ACA) ขอบเขตกำรก ำกับดูแล ACMA ครอบคลุม
กิจกำรด้ำนกำรส่ือสำรเกือบทั้งหมด ทั้ งกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง วิทยุส่ือสำร โทรคมนำคม 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตดว้ย บทบำทเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลส่ือกระจำยเสียงไดว้ำงกรอบควำมร่วมมือกนั
ระหว่ำงผูก้  ำกับดูแลและบริษทัผูผ้ลิตส่ือสำรกระจำยเสียงและประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน        
เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขนัอยำ่งกวำ้งขวำง รวมทั้งตั้งระบบกำรควบคุมก ำกบัดูแลที่ได้มำตรฐำน 
ACMA เป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นอิสระ แต่กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของ ACMA ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของหน่วยงำนรัฐบำล คือ Department of Communications,Information Technology and the Arts 
รัฐมนตรีสำมำรถใหค้  ำแนะน ำกำรท ำงำนต่อ ACMA ได ้วตัถุประสงคห์ลกัของ ACMA มีดงัน้ี148 

 1) ควำมตอ้งกำรเก่ียวกบัรำยกำรที่หลำกหลำย 
 2) ขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรเป็นเจำ้ของส่ือ 
 3) ขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรควบคุมส่ือต่ำงประเทศ 
 4) ควำมต้องกำรเก่ียวกับส่ือที่ช่วยในกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ทำงวฒันธรรมของ

ออสเตรเลีย 
 5) รำยงำนข่ำวที่เที่ยงตรง 
 6) เคำรพมำตรฐำนของชุมชน149 

                                                 
147 อุษำ  บ้ิกก้ินส์ .  เล่มเดิม. หนำ้ 70 – 71. 
148 อุษำ  บ้ิกก้ินส์.  (2552).  ชุดความรู้ท่ี 2 ข้อเสนอรูปแบบการจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านส่ือในประเทศไทย.  สืบคน้เม่ือ 2 มกรำคม 2557, จำก http://www.childmedia.net. หนำ้ 22 - 23 
149 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 69 
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ACMA ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 7 คน แบ่งเป็น 3 คน ท ำงำนเต็มเวลำ  
และอีก 4 คนท ำงำน part time150 มีหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบดงัน้ี 

 ก) ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกันเอง และกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมกำรส่ือสำร 
ขณะที่ท  ำหนำ้ที่ปกป้องผูบ้ริโภค 

 ข) สนับสนุนส่ิงแวดล้อมที่ มีผลต่อส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ควำมส ำคัญกับ
มำตรฐำนของชุมชนและตอบรับควำมตอ้งกำรของผูรั้บสำรและผูใ้ช ้

 ค) บริหำรจดักำรกำรเขำ้ถึงคล่ืนควำมถ่ี 
 ง) น ำเสนอกำรส่ือสำรของออสเตรเลียในระดบันำนำชำติ 
 1) กำรก ำกบัดูแลกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงของ ACMA151 
ACMA ท  ำหน้ำที่พ ัฒนำแผนกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี จัดประเภทกำรให้ใบอนุญำต  

ออกและต่ออำยใุบอนุญำต ก ำกบัดูแลเน้ือหำและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิด
แนวปฏิบติัและมำตรฐำนดำ้นเน้ือหำ ตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ควบคุมกำรเป็นเจำ้ของ 
และกำรควบคุมส่ือ วำงแผนและก ำกับดูแลกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่กำรถ่ำยทอดสัญญำณในระบบ
ดิจิตอล  

 2) โครงสร้ำงกำรท ำงำนของ ACMA แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงำน กำรจดัองคก์ำรจะจดั             
ตำมลกัษณะงำนมำกกวำ่จดัตำมประเภทกลุ่มอุตสำหกรรม ดงัน้ี 

 ก) digital transition ดูแลกำรเปล่ียนผำ่นไปสูร้ะบบดิจิตอล 
 ข) communications infrastructure ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรส่ือสำร และ

คล่ืนควำมถ่ี 
 ค) digital economy ดูแล เศรษฐกิจดิ จิตอล  ท ำหน้ำที่ ติดตำมงำน เครือข่ำย 

บรอดแบนดแ์ห่งชำติและอุตสำหกรรม ควำมมัน่คง ปลอดภยั และกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ และกำร
ก ำกบัดูแลอนำคตของส่ือดิจิตอล 

 ง) content / consumer and citizen ดูแลเน้ือหำและผู ้บริโภค รวมทั้ งกำรส่ือสำร 
ที่ไม่ร้องขอ 

 จ) corporate service and coordination ท ำหน้ ำที่ ป ระสำนงำน  อ ำน วยกำร  
เช่น กำรเงิน แผนกบุคคล 

 ฉ) legal services ท ำหนำ้ที่ดูแลนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
 

                                                 
150 นลินี  สีตะสุวรรณ.  เล่มเดิม. หนำ้ 52 
151 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 70 -  78 
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(2) กระบวนกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในประเทศออสเตรเลีย 
กลุ่มงำน  content / consumer and citizen เป็นหน่ วยงำนหลักท ำหน้ ำที่ คุ ้มครอง 

และส่งเสริมผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคในส่วนที่เก่ียวกับเน้ือหำให้ตอบสนองต่อมำตรฐำน 
และควำมคำดหวงัของชุมชน คุ ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของผูบ้ริโภคในฐำนะลูกค้ำ 
ที่ใช้บริกำรส่ือสำรในฐำนะผูช้มที่เสพเน้ือหำผ่ำนรำยกำรต่ำงๆ จดักำรกับสแปมกำรขำยสินค้ำ 
และบริกำรผ่ำนระบบโทรคมนำคมโดยไม่ได้ร้องขอ รวมทั้งรับเร่ือร้องเรียน สอบสวนเร่ือง
ร้องเรียนที่ไม่ใช่ประเด็นดำ้นเทคนิค  

นอกจำกกำรก ำกับ ดูแลของ ACMA แล้ว Australian Communications and Media 
Authority Act ยงัก ำหนดให้ ACMA จัดตั้ ง Consumer Consultative Forum (CCF) เป็นที่ปรึกษำ 
ด้ำนผูบ้ริโภคของ ACMA ในประเด็นที่มีผลกระทบกับผูบ้ริโภค คล้ำย Ofcom Consumer Panal 
ขององักฤษ โดยท ำงำนเป็นอิสระจำก ACMA  

CCF ท ำหนำ้ที่ใหข้อ้มูลและค ำปรึกษำกบั ACMA ครอบคลุมรำยละเอียดดงัน้ี 
 1) วเิครำะห์และใหข้อ้มูลที่สะทอ้นควำมตอ้งกำรผูบ้ริโภคในอุตสำหกรรมส่ือสำร  
 2) จดัล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็นที่มีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 
 3) ใหค้  ำปรึกษำผูบ้ริโภคโดยค ำนึงถึงกลไกกำรก ำกบัดูแลร่วม 
 4) สร้ำงกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรใหข้อ้มูลที่จ  ำเป็นต่อผูบ้ริโภค 
 5) ให้ค  ำปรึกษำเฉพำะกิจเม่ือได้รับกำรร้องขอจำก ACMA เช่น ทบทวนและ

ตรวจสอบกิจกรรมของ ACMA มีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคอยำ่งไร 
กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัในกำรควบคุมกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์เป็นผลมำจำกกำร

หำรือร่วมกนัของตวัแทนจำกผูผ้ลิตและสถำนีโทรทศัน์ ซ่ึงไดผ้่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกเวที
สำธำรณะ Communications and Media Authority Act 2005 มำตรำ 44 ก ำหนดให้ ACMA มีหน้ำที่
สนับสนุนให้ผู ้ให้บริกำรจัดท ำ  Code of practice หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรควบคุมเน้ือหำละคร
โทรทัศน์ตำมประมวลแนวทำงปฏิบัติ  (code of practice)152 ACMA จะก ำหนดให้ผูบ้ริโภคแจ้ง 
เร่ืองร้องเรียนไปยงัองค์กรวิชำชีพด้ำนส่ือแขนงต่ำงๆ ซ่ึงประกอบไปด้วยผูแ้ทนในอุตสำหกรรม
ของส่ือแขนงนั้นๆ โดย ACMA ก ำหนดให้สถำนีโทรทศัน์เป็นจุดรับเร่ืองร้องเรียนเบื้องตน้ ส ำหรับ
กำรจดัประเภทเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวกบัเน้ือหำจะเป็นกำรจดัท ำโดยองคก์รวชิำชีพที่เกี่ยวขอ้ง153 

หลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ของประเทศออสเตรเลีย แนวทำง
ปฏิบติัในกำรควบคุมเน้ือหำรำยกำรโทรทศัน์ของประเทศออสเตรเลียไม่ไดถู้กจดัท ำขึ้นโดยองคก์ร
                                                 

152 ชนญัสรำ  อรนพ ณ อยธุยำ.  เล่มเดิม. หนำ้ 41 
153 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 119 
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ก ำกบัดูแลโทรทศัน์ แต่เป็นกำรจดัท ำขึ้นร่วมกนัของตวัแทนผูผ้ลิตและสถำนีโทรทศัน์ ซ่ึงไดผ้่ำน
กำรรับฟังควำมคิดเห็นในเวทีสำธำรณะ และตอ้งน ำไปจดทะเบียนกบั ACMA เพือ่ให้มีสภำพบงัคบั 
เช่น  อุตสำหกรรมโทรทัศน์ที่ เป็นฟ รีทีวีได้มีกำรจัดท ำ The Commercial Television Code of 
Practice ซ่ึงก ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรควบคุมเน้ือหำโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 1) กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำรำยกำร และจ ำกัดเวลำออกอำกำศ 
(Classification Systems and Warning) ในประเทศออสเตรเลีย ได้ใช้แนวคิดกำรควบคุมเน้ือหำ
รำยกำรโทรทศัน์ใน  2 ลักษณะ ควบคู่กัน คือ มีกำรใช้ระบบจ ำแนกประเภทรำยกำรตำมเน้ือหำ
ควบคู่กับกำรจ ำกัดช่วงเวลำที่ออกอำกำศ เน่ืองจำกกำรดูโทรทศัน์ของเด็กไม่แน่นอน ในวนัเปิด
เรียนและวนัหยดุจะส่งผลให้ช่วงเวลำในกำรรับชมโทรทศัน์ของเด็กแตกต่ำงกนั154 กำรจดัระดับ 
ควำมเหมำะสมด้ำนเน้ือหำละครโทรทัศน์จะด ำเนินกำรโดยสถำนีโทรทัศน์ โดยใช้หลักเกณฑ ์ 
ซ่ึงน ำหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรจดัควำมเหมำะสมเน้ือหำที่ของภำพยนตร์ วีดิทศัน์ทุกประเภท ส่ิงพมิพ ์
และคอมพิวเตอร์ ของ  Office of Film and Literature Classification (OFLC) มำใช้โดยเพิ่ม เติม
หมวด AV ส ำหรับรำยกำรโทรทศัน์ที่มีเน้ือหำรุนแรงและตอ้งมีกำรสมัครเป็นสมำชิก กำรแบ่ง
ระดับควำมเหมำะสมจะมีกำรปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะตำมที่ชุมชนหรือสำธำรณชนได้แสดง
ควำมเห็น  

G-General เหมำะสมส ำหรับทุกวยั รำยกำรน้ีถูกออกแบบ ส ำหรับเด็กก่อนวยัเรียน 
และวยัเรียน ซ่ึงสำมำรถใหเ้ด็กรับชมไดด้ว้ยตวัเอง 

วนัธรรมดำ: 6.00-8.30 น.  
วนัหยดุสุดสปัดำห์: 4.00-19.30 น. 
PG-Parental Guidance ผูท้ี่อำยตุ  ่ำกว่ำ 15 ปี ควรไดรั้บค ำแนะนำจำก ผูป้กครอง รำยกำรน้ี

อำจประกอบด้วยรูปแบบและเน้ือหำของผูใ้หญ่ ซ่ึงผูท้ี่อำยตุ  ่ำกว่ำ 15 ปี เม่ือรับชมรำยกำรน้ีควรมี
ผูใ้หญ่ใหค้  ำแนะน ำ  

วนัธรรมดำ ช่วงเปิดเทอม : 5.00-6.00 น . 8.30-12.00 น . 19.30-20.30 น . ช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ:์ 5.00-6.00 น. 8.30-16.00 น. 19.30-20.30 น. 

วนัหยดุสุดสปัดำห์ 5.00-6.00 น. 19.30-20.30 น. 
M-Mature Audience programs and MA-Mature Adult Audience programs รำยกำร น้ี

อำจมีเน้ือหำที่เหมำะสมส ำหรับผูท้ี่มีอำย ุ15 ปีขึ้นไป  

                                                 
154 ธีรพฒัน์  องัศุชวำล และอญัญำอร  พำนิชพ่ึงรัก.  (2555).  กว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ในดวงใจ

ครอบครัว (Family Aword) : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์. หนำ้ 151 
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วนัธรรมดำ ช่วงเปิดเทอม: 0.00-5.00 น . 12.00-15.00 น. 20.30-24.00 น . และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ:์ 20.30-5.00 น. 

วนัหยดุสุดสปัดำห์ 20.30-5.00 น. 
AV เป็นรำยกำรส ำหรับผูใ้หญ่และมีเน้ือหำรุนแรง รำยกำรประเภทน้ีเหมำะสมส ำหรับ 

ผูท้ี่มีอำย ุ15 ปีขึ้นไป จ ำกดัเวลำ 21.30 - 05.00 น.  
X programs and unmodified R programs (ไม่เหมำะส ำหรับออกอำกำศทำงโทรทศัน์) 

รำยกำรน้ีประกอบดว้ยเน้ือหำที่ไม่สำมำรถจดัประเภทตำมขำ้งตน้อยำ่งเหมำะสมได ้เน่ืองจำกเน้ือหำ
ดงักล่ำวไม่เหมำะสมส ำหรับออกอำกำศทำงโทรทศัน์ ดงันั้น จึงไม่สำมำรถน ำเสนอไดทุ้กช่วงเวลำ 

 2) กำรบ่งช้ีรำยละเอียดของเน้ือหำ (Warning) เป็นเคร่ืองมือเสริมในกำรให้ขอ้มูล
เพิม่เติมแก่ผูช้มและผูป้กครองโดยแสดงเป็นขอ้ควำมแนะน ำ  

 3) กิจกำรโทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิกจะก ำหนดให้มีอุปกรณ์จ ำกดัสิทธ์ิกำรใชง้ำน 
(disabling device)  

(3) กระบวนกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียนในประเทศออสเตรเลีย 
ACMA มีอ ำนำจภำยใต้กฎหมำย  Broadcasting service Act 1992 กิจกำรแพร่ภำพ

กระจำยเสียง Telecommunications Act 1997 กิจกำรโทรคมนำคม Radio Telecommunications Act 
1992 กำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี รวมทั้งกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ACMA จะใชอ้  ำนำจ
น้ี ร่วม กับ  Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ซ่ึ ง เป็ น ห น่ วยงำน ที่
รับผดิชอบเก่ียวกบักำรแข่งขนัและผูบ้ริโภคในทุกอุตสำหกรรม นอกจำกน้ีกฎหมำยดำ้นกำรส่ือสำร
ของออสเตรเลียยงัสนับสนุนให้ ACMA ออกแบบกำรก ำกับดูแลร่วมกับภำควิชำชีพโดยเปิดให ้
ภำควิชำชีพมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำหลกัปฏิบติัทำงจริยธรรมขึ้น และให้มีอ ำนำจในกำรบงัคบัใช้
บำงส่วน โดย ACMA ย ังคงอ ำนำจในกำรบังคับใช้มำตรฐำนของตนในกรณีที่กลไกของ
ภำคอุตสำหกรรมไม่สำมำรถท ำงำนเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ผูบ้ริโภคได้ดีพอ กระบวนกำรรับ
เร่ืองร้องเรียนของ ACMA มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1) กำรรับเร่ืองร้องเรียนจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ  
  ก) เร่ืองร้องเรียนที่ตอ้งยืน่ไปทำงสถำนีก่อน  
หำกมีกำรพบเห็นเน้ือหำที่ละเมิดหลกัปฏิบติั (code of practice) ซ่ึงร่ำงโดยภำควิชำชีพ 

ผูร้้องเรียนจะตอ้งยื่นค  ำร้องไปที่สถำนีโทรทศัน์โดยตรงก่อน เน่ืองจำก Broadcasting service Act 
1992 ก ำหนดให้มีกำรจดัตั้งระบบก ำกับดูแลร่วม ซ่ึงมอบอ ำนำจในกำรจดักำรในเบื้องตน้ให้กับ
สถำนีโทรทัศน์  โดยยื่นค  ำร้องไปที่สถำนีโทรทัศน์ภำยใน  6 วนั หลังจำกมีกำรออกอำกำศ 
(ไม่เช่นนั้นสถำนีโทรทศัน์อำจจะไม่ไดเ้ก็บเทปไวห้รือรำยกำรนั้นอำจจะจบไปแลว้) 

DPU



95 

 

เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญำตให้ด ำเนินกิจกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงไดรั้บเร่ือร้องเรียนเกี่ยวกบั
ละเมิดหลกัปฏิบตัิ สถำนีโทรทศัน์จะตอ้งแจง้ผูร้้องภำยใน 60 วนั และตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ใหผู้ร้้องทรำบวำ่ สำมำรถอุทธรณ์ผลมำที่ ACMA ได ้หำกผูร้้องไม่พอใจค ำช้ีแจงหรือกำรแกไ้ขของ
สถำนีโทรทศัน์ หรือไม่ไดรั้บกำรตอบสนองภำยใน 60 วนั สำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
มำที่ ACMA โดยแนบส ำเนำค  ำร้องถึงสถำนี ส ำเนำค ำช้ีแจงของสถำนีโทรทศัน์หรือเอกสำรที่ผูร้้อง
ไดติ้ดต่อสถำนีโทรทศัน์มำก่อน 

 ข) เร่ืองร้องเรียนที่สำมำรถยืน่มำทำง ACMA ไดโ้ดยตรง 
เป็นเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวกับกำรละเมิดเง่ือนไขใบอนุญำตหรือมำตรฐำนที่ก  ำหนด             

โดย ACMA เร่ืองร้องเรียนประเภทน้ีไดแ้ก่ 
 1. กำรจดัท ำค  ำบรรยำยส ำหรับผูมี้ปัญหำทำงกำรไดย้นิ 
 2. โฆษณำบุหร่ี 
 3. โฆษณำกำรเมืองหรือเน้ือหำกำรเลือกตั้ง 
 4. กำรโฆษณำที่มำกเกินขอบเขตในวทิยโุทรทศัน์ 
 5. โฆษณำสินคำ้ที่ใชรั้กษำโรค 
 6. เน้ือหำที่เก่ียวกบัรำยกำรโทรทศัน์เด็ก มำตรฐำนด้ำนเน้ือหำ กฎระเบียบ 

ในกำรต่อตำ้นกำรฟอกเงิน และมำตรฐำนกำรกำรต่อตำ้นกำรก่อกำรร้ำย 
เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน ACMA จะแจง้ผูร้้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หำกเร่ืองร้องเรียน 

ไม่อยูใ่นอ ำนำจของ ACMA จะไม่มีกำรสอบสวนแต่ ACMA จะช่วยแนะน ำผูร้้องเรียนว่ำจะตอ้ง
ติดต่อหน่วยงำนใด หำกเร่ืองร้องเรียนอยูใ่นอ ำนำจของ ACMA ก็จะรับเร่ืองร้องเรียนและมีกำร
พจิำรณำอยำ่งจริงจงั 

 2) สอบสวนเร่ืองร้องเรียน ระหวำ่งสอบสวน ACMA มีอ ำนำจขอใหส้ถำนีโทรทศัน์
ช้ีแจงรำยละเอียดพร้อมทั้งหลักฐำนสนับสนุนกำรช้ีแจง และรวบรวมขอ้มูลจำกผูร้้องและหลำย
แหล่งที่จ  ำเป็น เม่ือประเมินขอ้มูลกำรสอบสวนแล้ว ACMA จะตัดสินและแจง้ผลกำรพิจำรณำ 
ให้ผูร้้องทรำบเป็นลำยลกัษณ์อักษร และตีพิมพร์ำยงำนกำรสอบสวนไวใ้นเวปไซต์ จดหมำยข่ำว
และรำยงำนประจ ำปีของ ACMA  

 3) มำตรกำรบังคับ Guidelines relating to the ACMA ‘s enforcement power under 
the Broadcasting service Act 1992 ก ำหนดใหก้ำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดงัน้ี 

 ก) กำรใช้อ ำนำจทำงปกครอง กำรออกประกำศเตือนกำรละเมิดในกรณีเป็น 
กำรละเมิดเล็กน้อย กำรบังคับให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข กำรออกค ำสั่งให้เยียวยำ และกำรระงับ 
หรือยกเลิกใบอนุญำต 
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 ข) กำรด ำเนินคดีทำงแพ่ง ด ำเนินกำรขอใหศ้ำลออกหมำย ค  ำสัง่ให้หยดุกระท ำกำร
บำงอยำ่ง ค  ำสัง่ลงโทษ หรือค ำสัง่ใหป้ฏิบติัตำมสญัญำ 

 ค) ควำมผิดทำงอำญำ กรณีมีควำมผิดอำญำ ACMA จะโอนเร่ืองไปยงัส ำนกังำน
อยักำรใหด้ ำเนินคดีต่อไป 

กรณีละเมิดหลักปฏิบัติ (code of practice) ที่ร่ำงโดยภำควิชำชีพ ACMA อำจยอมให้
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรบังคับที่ได้รับควำมยินยอมร่วมกัน หรือ ACMA อำจเพิ่ม เง่ือนไข
ใบอนุญำตบงัคบัใหผู้รั้บใบอนุญำตตอ้งท ำตำมหลกัปฏิบติัดงักล่ำวก็ได ้

กรณีที่ มี กำรละเมิด เงื่อนไขใบอนุญำต  ACMA สำมำรถออกค ำสั่ งให้ เยียวยำ 
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น และหำกสถำนีโทรทศัน์ไม่ปฏิบติัตำม ACMA มีอ ำนำจที่จะลงโทษทำงแพ่ง 
หรือโอนเร่ืองไปที่ส ำนกังำนอยักำรท ำกำรฟ้องร้อง หรือเพิม่เง่ือนไขในกำรใหใ้บอนุญำต หรือระงบั 
หรือยกเลิกใบอนุญำต (กำรระงบัใบอนุญำตท ำได้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือออกค ำสั่งให้มีกำรเยยีวยำ 
โดยให้สถำนีโทรทศัน์ท  ำกำรแก้ไขให้เป็นไปตำมเง่ือนไขใบอนุญำต หรือบงัคบัให้เป็นไปตำม
สญัญำ  

นอกจำกกำรร้องเรียนอยำ่งมีรูปแบบในกำรด ำเนินกำรที่ละเมิดกฎหมำยและหลักปฏิบัติ
แลว้ ACMA ยงัเปิดรับเร่ืองร้องเรียนในประเด็นอ่ืน ๆ อีก เช่น ปัญหำกำรรับสญัญำณ 
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3.2 การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ของประเทศไทย 

กำรศึกษำกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลเน้ือหำละครโทรทศัน์จะมีควำมชดัเจนมำก
ยิง่ขึ้น ผูเ้ขียนเห็นวำ่ ตอ้งทรำบถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ซ่ึงกำรคน้หำเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้
จ  ำเป็นตอ้งรู้ประวติัศำสตร์และววิฒันำกำรกำรใชอ้  ำนำจรัฐในกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ของ
ประเทศไทยดว้ย ซ่ึงบทบำทของรัฐในกำรควบคุมจะมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมยคุสมยัที่แตกต่ำงกนั
ดงัน้ี 155 

ช่วงปี  พ .ศ . 2498 - 2518 เป็ น ยุค แรกที่ มี ส่ื อ โท รทัศน์ เข้ำม ำในประ เทศไทย 
มีกำรตรำพระรำชบญัญตัิวิทยแุละโทรทศัน์  พ.ศ. 2498 ควบคุมกิจกำรโทรทศัน์และก ำหนดอตัรำ
ค่ำธรรมเนียม ยุคน้ี ส่ือโทรทัศน์ ถูกผูกขำดโดยรัฐ เพื่อ เป็นส่ือในกำรโฆษณำทำงกำรเมือง  
สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนชำตินิยม  และเป็นเคร่ืองมือตอบโต้ฝ่ำยตรงข้ำมรัฐ  แนวทำงปฏิบัติปกติ 
ก่อนออกอำกำศ คือ กำรเซ็นเซอร์หรือตรวจสอบเน้ือหำโดยเจำ้หน้ำที่ของรัฐ กำรด ำเนินกำร
สถำนีโทรทศัน์จะเป็นรูปแบบให้สัมปทำนเอกชน  รัฐจะควบคุมเน้ือหำของข่ำว และให้เอกชน 
ผลิตรำยกำรดำ้นบนัเทิงและโฆษณำเพือ่ชดเชยกำรลงทุน โดยไม่มีระเบียบควบคุมเน้ือหำรำยกำร 

ช่วงปี พ.ศ. 2518 - 2535 หลงัจำกช่วงแรกที่ส่ือโทรทศัน์ถูกใชเ้ป็นกระบอกเสียงของรัฐ
น ำเสนอข่ำวเพียงฝ่ำยเดียว และกล่ำวร้ำยนักศึกษำว่ำ ท  ำลำยควำมมั่นคง จึงเกิดกระแสต่อต้ำน
เรียกร้องให้มีกำรปฏิรูประบบวิทยุโทรทศัน์  รัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้งจึงได้ปฏิรูประบบวิทยุ
โทรทัศน์โดยออกระเบียบกำรบริหำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 ให้อ ำนำจ 
เจ้ำพนักงำนในกำรตรวจสอบเน้ือหำรำยกำรก่อนกำรเผยแพร่ เพื่อควบคุมเน้ือหำรำยกำรที่ส่งผล
กระทบต่อควำมมั่นคง และตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (กบว.)  
ที่ประกอบดว้ยผูแ้ทนจำกหลำยฝ่ำยขึ้น156 กบว. จะมุ่งเน้นเซ็นเซอร์เน้ือหำมำกกว่ำกำรจดัระบบกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นธรรม โดยเฉพำะหลงัเหตุกำรณ์รัฐประหำร 6 ตุลำคม พ.ศ. 2519 กบว. ยิง่ควบคุม
เน้ือหำข่ำวสำรและควำมคิดเห็นอยำ่งเขม้งวด ก ำหนดเน้ือหำสำระของข่ำวรำยกำรต่ำงๆ ส่งเสริม
ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ห้ำมเสนอเน้ือหำเก่ียวกับกำรส่งเสริมลัทธิคอมมิวนิสต ์ 
ก่อควำมแตกแยกและพำดพงิกำรเมือง  

ช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2540 ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2535 มีเหตุกำรณ์เดินขบวนคร้ังใหญ่
ที่ถนนรำชด ำเนิน รัฐบำลส่งก ำลงัทหำร ต ำรวจปรำบปรำมประชำชน กำรด ำเนินกำรของส่ือมวลชน
ถูกครอบง ำโดยรัฐ กำรเสนอข่ำวถูกปิดบงัและบิดเบือนควำมจริง หลงัเหตุกำรณ์ยตุิมีกำรเรียกร้อง
                                                 

155 พิรงรอง  รำมสูตร  รณะนนัทน์ และศศิธร  ยวุโกศล.  เล่มเดิม. หนำ้ 16 - 24 
156 กบว. จ  ำนวน 17 คน ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีเป็นผูป้ระธำน และผูแ้ทนจำกหลำยหน่วยงำน 

ไดแ้ก่  ฝ่ำยควำมมัน่คง 7 คน กรมไปรษณียโ์ทรเลข 2 คน กรมประชำสัมพนัธ์ 2 คน ส ำนักนำยรัฐมนตรี 2 คน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 1 คน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 1 คน และคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 1 คน  
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เสรีภำพในกำรเสนอข่ำวสำรและควำมเห็นของส่ือมวลชน รัฐบำลชัว่ครำวนำยอำนันท ์ปันยำรชุน จึงได้
แกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชบญัญติัวิทยกุระจำยเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2498 และออกระเบียบว่ำ
ดว้ยวิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2535 โดยยกเลิกระเบียบกำรบริหำรวทิยกุระจำยเสียง
และวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2518 และยกเลิก กบว. มีกำรตั้งคณะกรรมกำรกิจกำรวิทยกุระจำยเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์ (กกช.) ขึ้นมำท ำหนำ้ที่เนน้กำรก ำกบัดูแลมำกกวำ่กำรเซ็นเซอร์ และใหค้ณะกรรมกำร
ของสถำนีโทรทศัน์เป็นผูต้รวจพิจำรณำเน้ือหำกนัเอง แต่เน่ืองจำกทุกสถำนีโทรทศัน์ยงัด ำเนินกำร
ภำยใตส้ัมปทำนของรัฐ สถำนีโทรทศัน์จึงพยำยำมเซ็นเซอร์ตวัเองในดำ้นเน้ือหำทำงกำรเมืองและ
สังคมเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกรำยกำรหรือยกเลิกสัมปทำน นอกจำกน้ีสถำนีโทรทศัน์ที่เป็นของรัฐยงั
ไดรั้บยกเวน้ไม่อยูใ่นบงัคบัระเบียบดงักล่ำวดว้ย 

ช่วงปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เพื่อรับรองสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 จึงไดรั้บรองสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรเขียน 
กำรพูด และโฆษณำ รวมทั้งสิทธิในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรคล่ืนควำมถ่ี เปล่ียนระบบกรรมสิทธิ       
คล่ืนที่ใช้ในกำรกระจำยเสียงโทรทศัน์จำกรัฐเป็นกำรกระจำยกรรมสิทธิในทรัพยำกรคล่ืนใหม่      
ให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชน  และให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
ท ำหน้ำที่จดัสรรควำมถ่ี ก ำกบัดูแลกำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม ซ่ึงพระรำชบญัญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกิจกำรกระจำยเสียงวิทยุ
โทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 ไดก้  ำหนดองคก์รอิสระที่ท  ำหนำ้ที่ดูแลกิจกำรดงักล่ำว 
เป็น 2 องคก์ร คือ องคก์รดำ้นกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์แห่งชำติ (กสช.) และองคก์ร
ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) เน่ืองจำกศำลปกครองได้มีค  ำพิพำกษำให้เพิกถอน
กระบวนกำรสรรหำ กสช. เม่ือวนัที่  28 กันยำยน พ.ศ. 2549 จึงเกิดช่องว่ำงในกำรก ำกับเน้ือหำ
รำยกำรโทรทัศน์ ต่อมำได้มีกำรยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช 2540  
และประกำศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 โดยมำตรำ 47 ก ำหนดให้มี
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรเดียวท ำหน้ำที่จดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก  ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรวิทยกุระจำยเสียงวิทยโุทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม ซ่ึงพระรำชบญัญตัิองคก์รจดัสรร
คล่ืนควำมถ่ีและก ำกบักำรประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
พ.ศ. 2553 ได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 157  

เม่ือพิจำรณำประวัติศำสตร์ของประเทศไทยจะเห็นว่ำ ปัจจุบัน รัฐได้พยำยำม
เปล่ียนแปลงบทบำทของรัฐในกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทัศน์ จำกเดิมที่รัฐโดย กบว. เป็น

                                                 
157 พีระพงษ์  มำนะกิจ.  (2556).  “นโยบำยกำรก ำกับดูแลเน้ือหำส่ือภำยใต ้กสทช.”.  อิศราปริทัศน์ ,  

1(4). หนำ้ 75-76 
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ผูด้  ำเนินกำรควบคุมเน้ือหำทั้งหมดของรำยกำรโทรทศัน์เอง กบว.ท ำงำนมุ่งเน้นกำรเซ็นเซอร์เน้ือหำ
ที่ไม่เหมำะสมมำกกว่ำควบคุมคุณภำพของเน้ือหำละครโทรทศัน์ และเม่ือมีกระแสเรียกร้องให้มีกำร
ปฏิรูปส่ือ รัฐจึงไดป้รับเปล่ียนบทบำทให้อ ำนำจสถำนีโทรทศัน์เป็นผูค้วบคุมตรวจสอบเน้ือหำละคร
โทรทศัน์ของตนเอง เพื่อให้เสรีภำพแก่ผูป้ระกอบอำชีพส่ือมวลชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดโ้ดย
ไม่ถูกจ ำกดัหรือแทรกแซงจำกหน่วยงำนของรัฐเหมือนในอดีต และหน่วยงำนของรัฐท ำหน้ำที่เป็น
เพียงผูก้  ำกับดูแลเท่ำนั้ น กฎหมำยกำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ในปัจจุบันจึงมีเจตนำรมณ์ 
ที่จะส่งเสริมรูปแบบกำรควบคุมกนัเองของส่ือ 

3.2.1 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ที่ก  ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
กำรผลิต ออกอำกำศละครโทรทัศน์จัดเป็นกำรด ำเนินกำรของส่ือมวลชนรูปแบบหน่ึง  

จึงตอ้งได้รับหลักประกันในสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้ส่ือมวลชนมีอิสระ         
ในกำรท ำงำน เพื่อที่จะสำมำรถน ำเสนอขอ้มูล ข่ำวสำรและควำมเห็นไปสู่ประชำชนไดม้ำกที่สุด 
ขณะเดียวกนัประชำชนซ่ึงเป็นผูช้มก็ตอ้งไดรั้บกำรคุม้ครองสิทธิเสรีภำพในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำร
เช่นเดียวกัน กำรใชสิ้ทธิเสรีภำพที่กล่ำวขำ้งตน้แม้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนที่มีอยู่ในมนุษยท์ุกคน
ตั้งแต่เกิด แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรใช้สิทธิเสรีภำพจะใชไ้ดอ้ยำ่งไม่มีขอบเขต หำกกำรใชสิ้ทธิ
เสรีภำพนั้ นไปกระทบต่อควำมมั่นคง ประโยชน์สำธำรณะ หรือสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืน           
รัฐก็จ  ำเป็นตอ้งก ำหนดขอบเขต 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศที่ คุ ้มครอง 
สิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนและประชำชนชำวไทย และก ำหนดขอบเขตกำรใช้สิทธิเสรีภำพ
ดงักล่ำว รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยแต่ละฉบบัมีกำรรับรอง คุม้ครองสิทธิเสรีภำพของ
ส่ือมวลชนและประชำชนแตกต่ำงไป โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงกำรปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชยม์ำเป็น
ระบอบประชำธิปไตย เม่ือวนัที่  27 มิถุนำยน พ.ศ. 2475 และมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก เรียกว่ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรสยำม ในวนัที่ 10 ธนัวำคม พ.ศ. 2475 ซ่ึงประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
มำแลว้ 18 ฉบบั รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2550 
รัฐธรรมนูญมีกำรบญัญติัสิทธิเสรีภำพของชนชำวไทยและส่ือมวลชนไวแ้ตกต่ำงกัน รัฐธรรมนูญ
ช่วงแรกจะรับรองสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงคิดเห็นและเสรีภำพในกำรส่ือสำรซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชน
หรือสิทธิที่มนุษยท์ุกคนตอ้งมีเท่ำนั้น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรสยำม พุทธศกัรำช 2475 
“มำตรำ 14 บุคคลยอ่มมีเสรีภำพบริบูรณ์ในร่ำงกำย เคหสถำน ทรัพยสิ์น กำรพูด กำรเขียน กำรพมิพ ์
กำรโฆษณำ กำรศึกษำอบรม กำรชุมนุมสำธำรณะ กำรตั้งสมำคม กำรตั้งพรรคกำรเมือง กำรอำชีพ 
ทั้งน้ีภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำย”  
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รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2492 ได้มีกำรขยำยกำรรับรองสิทธิ
เสรีภำพของชนชำวไทยให้กวำ้งขึ้ น มีบทบัญญัติกำรคุ ้มครองสิทธิเสรีภำพส่ือมวลชนในส่ือ
หนังสือพิมพ์ไวเ้ฉพำะ โดยห้ำมรัฐปิดโรงพิมพ์ แต่ขณะเดียวกันในกรณี เหตุกำรณ์ไม่สงบ  
เช่น สงครำม ในกำรประกำศกฎอยักำรศึก ก็ก  ำหนดให้สิทธิรัฐที่จะควบคุมเน้ือหำหนังสือพิมพไ์ด ้
รัฐสำมำรถก ำหนดให้ส่งเร่ืองหรือขอ้ควำมในหนงัสือพิมพม์ำใหเ้จำ้หน้ำที่ตรวจสอบก่อนกำรพิมพไ์ด ้
นอกจำกน้ียงัรับรองเสรีภำพในกำรส่ือสำรถึงกนั ห้ำมตรวจ กกั หรือเปิดเผย ส่ิงส่ือสำรถึงกนั เวน้แต่
จะมีกฎหมำยให้อ ำนำจ 158 ทั้งน้ี เน่ืองจำกไดรั้บอิทธิพลจำกกำรที่ประเทศไทยไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมใน
กฎบัตรสหประชำชำติและปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 โดยเฉพำะข้อที่  19 
ก ำหนดให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพแห่งควำมเห็นและกำรแสดงออก รวมถึงเสรีภำพในกำรยึดถือ
ควำมเห็นส่วนตนโดยปรำศจำกกำรสอดแทรก เสรีภำพในกำรแสวงหำ รับ และแจกจ่ำยข่ำวสำร
และควำมคิดเห็นไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ โดยไม่ค  ำนึงถึงพรมแดน 159 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ

                                                 
158 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2492 
 มำตรำ 35 บุคคลยอ่มมีเสรีภำพบริบรูณ์ในกำรพดู กำรเขียน กำรพิมพ ์และกำรโฆษณำ  
 กำรจ ำกดัเสรีภำพเช่นว่ำน้ี จะกระท ำไดก้็แต่โดยบทบญัญติัแห่งกฎหมำยเฉพำะเพ่ือคุม้ครองเสรีภำพ            

ของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษำควำมควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือเพ่ือป้องกัน              
ควำมเส่ือมทรำมทำงจิตตใ์จของยวุชน 

 กำรปิดโรงพิมพห์รือห้ำมท ำกำรพิมพเ์พ่ือบัน่ทอนเสรีภำพตำมมำตรำน้ี จะกระท ำมิได ้
 กำรให้เสนอเร่ืองหรือขอ้ควำมในหนงัสือพิมพไ์ปให้เจำ้หนำ้ท่ีตรวจก่อนโฆษณำ จะกระท ำมิได ้เวน้แต่

จะกระท ำในระหว่ำงเวลำท่ีประเทศอยูใ่นภำวะกำรรบหรือกำรสงครำม หรือในระหว่ำงเวลำท่ีมีพระบรมรำช
โองกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่ำงเวลำท่ีมีประกำศใชก้ฎอยักำรศึก แต่ทั้งน้ีจะตอ้งกระท ำโดย
อำศยัอ ำนำจตำมกฎอยักำรศึก แต่ทั้งน้ีจะตอ้งกระท ำโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยซ่ึงไดต้รำข้ึน          
ตำมควำมในวรรคสอง 

 กำรให้เงินหรือทรัพยสิ์นอยำ่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพ ์รัฐจะกระท ำมิได ้ 
 มำตรำ 40 บุคคลยอ่มมีเสรีภำพในกำรส่ือสำรถึงกนัโดยทำงไปรษณีย ์หรือทำงอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมำย  
 กำรตรวจ กำรกกั หรือกำรเปิดเผยจดหมำย โทรเลข โทรศพัท ์หรือส่ิงส่ือสำรอ่ืนใดท่ีบุคคลมีติดต่อ               

ถึงกนั จะกระท ำไดก้็แต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 
 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอภำคในกำรใชก้ำรส่ือสำรท่ีจดัไวเ้ป็นบริกำรสำธำรณะ 
159 Article 19. 

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 
regardless of frontiers. 
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มนุษยชน ค.ศ. 1948 ได้ก ำหนดกรอบสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมำชิกตอ้งรับรอง160 กำรรับรอง
สิทธิเสรีภำพของชนชำวไทยและส่ือมวลชนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2492 
ได้เป็นหลักกำรที่ รัฐธรรมนูญฉบับต่อมำได้รับรอง เวน้แต่ในช่วงเวลำที่ มีกำรเปล่ียนแปลง 
ทำงกำรเมือง สิทธิเสรีภำพดงักล่ำวจะถูกจ ำกดัไป 

ตลอดระยะเวลำกวำ่ 60 ปี นบัแต่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรสยำม พทุธศกัรำช 2475 
ประเทศไทยไดรั้บรองสิทธิเสรีภำพส่ือมวลชนเฉพำะหนังสือพิมพเ์ท่ำนั้น จนกระทัง่รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีกำรรับรองสิทธิเสรีภำพไปสู่
วทิยกุระจำยเสียงและโทรทศัน์ 161 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2540 เป็นฉบบัแรกที่ให้ควำมส ำคญักบั
สิทธิเสรีภำพของชนชำวไทยและส่ือมวลชน ทั้งน้ีเน่ืองจำกหลงัเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ พ.ศ. 2535  
ที่มีกำรบิดเบือนควำมจริงของขอ้มูลข่ำวสำรในส่ือต่ำงๆ ประชำชนและนักวิชำกำรส่ือมวลชน 
จึงเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปส่ือวิทยุโทรทัศน์ให้มีเสรีภำพในกำรเสนอควำมคิดเห็น และเพื่อเป็น
หลกัประกนัสิทธิเสรีภำพดงักล่ำวจำกกำรแทรกแซงของภำครัฐ จึงเรียกร้องให้คล่ืนวิทยโุทรทศัน์ 
ที่อยู่ในควำมดูแลของหน่วยงำนรัฐมำเป็นทรัพยำกรส่ือสำรของชำติที่ประชำชนจะดูแลกันเอง162 
                                                 

160 กำญจน์  คลำ้ยแกว้.  (2543).  รัฐกับเสรีภาพของส่ือมวลชน ศึกษากรณี :การเสนอข่าวการเมืองของ
ส่ือวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต). หนำ้ 131 - 132  

161 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2534 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 มำตรำ 37 บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยกำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ ์กำรโฆษณำ 

และกำรส่ือควำมหมำยโดยวิธีอ่ืน 
   กำรจ ำกดัเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได ้เวน้แต่โดยอำศยั อ  ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย

เฉพำะเพ่ือรักษำควำมมัน่คงของรัฐ หรือเพ่ือ คุม้ครองสิทธิเสรีภำพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ
ควำมเป็นอยู่ส่วนตวั ของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือเพ่ือ
ป้องกนัหรือระงบัควำมเส่ือมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

  กำรสั่งปิดโรงพิมพห์รือห้ำมท ำกำรพิมพ ์อนัเป็นกำรบัน่รอนเสรีภำพตำม มำตรำน้ีโดยไม่มีค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งของศำล จะกระท ำมิได ้

  กำรให้เสนอข่ำวหรือบทควำมในหนังสือพิมพ ์วิทยุกระจำยเสียง หรือ วิทยุโทรทศัน์ไปให้เจำ้หน้ำท่ี
ตรวจก่อนโฆษณำจะกระท ำมิได ้เวน้แต่จะกระท ำใน ระหว่ำงเวลำท่ีประเทศอยูใ่นภำวะกำรรบหรือกำรสงครำม 
หรือในระหว่ำงเวลำท่ีมี ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือประกำศใชก้ฎอยักำรศึก แต่ทั้งน้ีจะตอ้งกระท ำโดยอำศยั 
อ  ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยซ่ึงไดต้รำข้ึนตำมควำมในวรรคสอง 

 เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืน ๆ ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย ทั้งน้ี ตำมท่ีกฎหมำย
บญัญติักำรให้เงินหรือทรัพยสิ์นอยำ่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืน ๆ ของเอกชน รัฐจะกระท ำมิได้  

162 พิรงรอง  รำมสูตร  รณะนนัทน์ และศศิธร  ยวุโกศล.  เล่มเดิม. หนำ้ V – VI 
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รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2540 จึงมีบทบญัญตัิให้ยกเลิกกำรควบคุมสิทธิ
เสรีภำพ และให้หลักประกันกำรใช้สิทธิเสรีภำพของประชำชนและส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นรำกฐำน
ส ำคญัของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และยงัเป็นหลักกำรส ำคญัที่ถูกน ำมำบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2550 ดงันั้น รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พุทธศักรำช 2540 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ มีเน้ือหำเป็นกำรปฏิรูปส่ือ โดยในมำตรำ 39 163 
ได้ให้หลักประกันเสรีภำพในกำรแสดงออกของประชำชน ห้ำมกำรปิดกั้นและแทรกแซงเน้ือหำ 
ในส่ือวทิย ุโทรทศัน์และส่ิงพมิพ ์ขณะที่มำตรำ 40 164 วำงเจตนำรมณ์กำรเปล่ียนเจำ้ของคล่ืนควำมถ่ี
โทรทศัน์ที่อยูใ่นควำมดูแลของหน่วยงำนรัฐให้มำเป็นของประชำชน โดยก ำหนดให้คล่ืนควำมถ่ี
เป็นทรัพยำกรส่ือสำรของชำติ กำรจดัสรรและกำรใชค้ล่ืนควำมถ่ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ  

                                                 
163 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2540  
 มำตรำ 39 บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ ์กำรโฆษณำ และ

กำรส่ือควำมหมำยโดยวิธีอ่ืน 
กำรจ ำกัดเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได้ เว ้นแต่โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย

เฉพำะเพ่ือรักษำควำมมัน่คงของรัฐ เพ่ือคุม้ครองสิทธิ เสรีภำพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือควำม
เป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือเพ่ือป้องกนัหรือ
ระงบัควำมเส่ือมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

กำรสั่งปิดโรงพิมพ ์สถำนีวิทยกุระจำยเสียง หรือสถำนีวิทยุโทรทศัน์ เพ่ือลิดรอนเสรีภำพตำมมำตรำน้ี 
จะกระท ำมิได ้

กำรให้น ำข่ำวหรือบทควำมไปให้ เจ้ำหน้ำท่ีตรวจก่อนน ำไปโฆษณำในหนังสือพิมพ์ ส่ิงพิมพ ์
วิทยุกระจำยเสียง หรือวิทยุ โทรทศัน์ จะกระท ำมิได ้เวน้แต่จะกระท ำในระหว่ำงเวลำท่ีประเทศอยู่ในภำวะกำร
สงครำมหรือกำรรบ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งกระท ำโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยซ่ึงไดต้รำข้ึนตำมควำม              
ในวรรคสอง 

เจำ้ของกิจกำรหนงัสือสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคลสัญชำติไทย  ทั้งน้ี ตำมท่ีกฎหมำย
บญัญติั 

กำรให้เงินหรือทรัพยสิ์นอยำ่งอ่ืนอุดหนุนหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะกระท ำมิได้ 
164 มำตรำ 40  คล่ืนควำมถ่ีท่ีใชใ้นกำรส่งวิทยกุระจำยเสียง วิทยุ โทรทศัน์ และวิทยโุทรคมนำคม เป็น

ทรัพยำกรส่ือสำรของชำติเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
ให้มีองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระท ำหนำ้ท่ีจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีตำมวรรคหน่ึง และก ำกบัดูแลกำรประกอบ

กิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม ทั้งน้ี ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสองตอ้งค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ิน 

ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ วฒันธรรม ควำมมัน่คงของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะอ่ืน รวมทั้งกำรแข่งขนัโดยเสรีอยำ่ง
เป็นธรรม 
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ให้ทุกภำคส่วนเขำ้ถึงได้ โดยเฉพำะภำคประชำชน และก ำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อท ำหน้ำที่
จดัสรรคล่ืนควำมถ่ี ตลอดจนก ำกบัดูแลกิจกำรวทิย ุโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม และมำตรำ 41165 
เป็นหลกักำรเพือ่คุม้ครอง เสรีภำพของผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือมวลชนที่ท  ำงำนในองคก์ำรของทั้งรัฐ
และเอกชน ผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือมวลชนจะมีอิสระในกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นโดยปรำศจำกกำร
แทรกแซงจำกรัฐและเจำ้ของกิจกำร  

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ได้รับรองสิทธิเสรีภำพของ 
ชนชำวไทยและส่ือมวลชนไวโ้ดยสรุปไดด้งัน้ี166 

(1) กำรคุม้ครองสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น (freedom of expression)  
มำตรำ 45 ได้ก ำหนดรองรับเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชนเอำไว ้ 

ในขณะเดียวกันส่ือมวลชนก็มีสถำนะเป็นประชำชนของประเทศเช่นเดียวกนั ส่ือมวลชนก็ยอ่มไดรั้บ
ควำมคุม้ครองจำกบทบญัญติัดงักล่ำวดว้ยเช่นกนั เม่ือพจิำรณำแลว้จะพบวำ่รัฐธรรมนูญไดรั้บรองสิทธิ
และเสรีภำพของประชำชนและส่ือมวลชนในหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นเสรีภำพในกำรพดู เสรีภำพ
ในกำรเขียน เสรีภำพในกำรพิมพ์ เสรีภำพในกำรโฆษณำหรือเสรีภำพในกำรส่ือสำรถึงกัน 
ดว้ยวิธีกำรอ่ืนใด สอดคลอ้งกบัปฏิญญำสำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองแห่งสหประชำชำติ 
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เน่ืองจำกกำรพิจำรณำวำ่ประชำชนในประเทศใดมีสิทธิ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกน้อยเพียงใดนั้น จะตอ้งพิจำรณำจำกเสรีภำพของส่ือมวลชน
วำ่มีมำกน้อยเพียงใดประกอบกัน และดว้ยเหตุที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเพื่อที่จะ 
มีส่วนร่วมในกำรปกครองได้นั้น ประชำชนจ ำเป็นตอ้งได้รับทรำบขอ้มูลข่ำวสำรอยำ่งเพียงพอ  
และหำกส่ือมวลชนปรำศจำกเสรีภำพในกำรส่ือสำรแล้วก็ยอ่มไม่อำจน ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำรสู่       
ควำมรับรู้ของประชำชนได ้ส่งผลให้ประชำชนไม่สำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองไดเ้ช่นกนั 
ดังนั้ น สิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนจึงเป็นเร่ืองเดียวกันกับเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น        
ของประชำชนนั่นเอง ประกอบกับสังคมในยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคขอ้มูลข่ำวสำรเสรีภำพในกำร
ส่ือสำรเป็นส่ิงที่มีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ 

                                                 
165 มำตรำ 41  พนกังำนหรือลูกจำ้งของเอกชนท่ีประกอบกิจกำรหนงัสือพิมพ ์วิทยกุระจำยเสียง หรือวิทยุ

โทรทศัน์ ยอ่มมีเสรีภำพในกำรเสนอข่ำว และแสดงควำมคิดเห็นภำยใตข้อ้จ ำกดัตำมรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่
ภำยใตอ้ำณติัของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือเจำ้ของกิจกำรนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อ
จรรยำบรรณแห่งกำรประกอบวิชำชีพ 

ขำ้รำชกำร พนกังำน หรือลูกจำ้งของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ในกิจกำร
วิทยกุระจำยเสียงหรือวิทยโุทรทศัน์ ยอ่มมีเสรีภำพเช่นเดียวกบัพนกังำนหรือลูกจำ้งของเอกชนตำมวรรคหน่ึง 

166 พิศิษฐ ์ ชวำลำธวชั.  (2555).  กฎหมายส่ือสารมวลชน. หนำ้ 23 - 32 

DPU



104 

 

(2) ก ำหนดขอบเขตกำรใชสิ้ทธิเสรีภำพ 
แม้ส่ือมวลชนจะได้รับควำมคุ้มครองในกำรใช้สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ      

เป็นกำรเฉพำะก็ตำม แต่ มิได้หมำยควำมว่ำส่ือมวลชนจะสำมำรถใช้สิทธิเสรีภำพดังกล่ ำว            
โดยปรำศจำกขอบเขตหรือปรำศจำกกำรควบคุมแต่อย่ำงใด โดยจะพบว่ำ รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 ได้ก  ำหนดขอ้ยกเวน้อันเป็นกำรจ ำกัดขอบเขตกำรใช้สิทธิ
ดงักล่ำวไว ้ในวรรค 2 ของมำตรำ 45 กล่ำวคือ กำรใชสิ้ทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนนั้นอำจถูกจ ำกดัได ้
โดยจะตอ้งปรำกฏวำ่มีกฎหมำยก ำหนดเป็นกำรเฉพำะว่ำสำมำรถจ ำกดัได ้แต่อยำ่งไรก็ตำมกำรตรำ
กฎหมำยมำเพื่อจ  ำกัดสิทธิเสรีภำพของส่ือมวลชนจะสำมำรถกระท ำได้หำกเข้ำเง่ือนไขที่
รัฐธรรมนูญก ำหนดไว ้กล่ำวคือ 

 1) กำรจ ำกดัเสรีภำพของส่ือมวลชนจะกระท ำไดห้ำกเป็นไปเพื่อรักษำควำมมัน่คง   
ของรัฐ 

 2) กำรจ ำกัดเสรีภำพของส่ือมวลชนจะกระท ำได้หำกเป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิ 
เสรีภำพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือควำมเป็นอยูส่่วนบุคคล 

 3) กำรจ ำกดัเสรีภำพของส่ือมวลชนจะกระท ำได้หำกเป็นไปเพื่อรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

 4) กำรจ ำกดัเสรีภำพของส่ือมวลชนจะกระท ำไดห้ำกเป็นไปเพื่อป้องกนัหรือระงบั
ควำมเส่ือมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

(3) หลกัประกนักำรท ำหนำ้ที่ของส่ือมวลชน  
ในอดีตที่ผ่ำนมำเม่ือมีกำรปฏิวติัหรือรัฐประหำร ผูท้  ำกำรปฏิวตัิหรือรัฐประหำรมกัจะ

เข้ำยึดหรือควบคุมกำรน ำเสนอข่ำวสำรของสถำนีวิทยุ สถำนีโทรทัศน์  หรือส่ือมวลชนอ่ืน ๆ         
เพื่อควบคุมและตรวจสอบกำรน ำเสนอข่ำว หรือมีกำรโฆษณำชวนเช่ือไปในทำงที่เป็นประโยชน์ 
ต่อฝ่ำยตน ซ่ึงกำรกระท ำดงักล่ำวเป็นกำรลิดรอนเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน
ตำมรัฐธรรมนูญ เพื่อแกไ้ขปัญหำดังกล่ำว จึงไดมี้กำรก ำหนดให้กำรสั่งปิดโรงพิมพ ์สั่งปิดสถำนี
วทิยหุรือสถำนีโทรทศัน์167 โดยรัฐบำลหรือเจำ้หน้ำที่ของรัฐอนัมีผลเป็นกำรจ ำกดัสิทธิขั้นพื้นฐำน
ของประชำชนนั้ น เป็น ส่ิงต้องห้ำมตำมกฎหมำย มุ่ งให้ควำมคุ้มครองกิจกำรส่ือมวลชน 
ทุกประเภทมิใหรั้ฐบำลใชอ้  ำนำจสัง่ปิดไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใด  

เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรเสนอ
ข่ำวสำรทำงส่ือต่ำง ๆ รวมทั้งเพือ่เป็นกำรคุม้ครองสิทธิของประชำชนในกำรบริโภคข่ำวสำรจำกส่ือ     
ที่มีคุณภำพอยำ่งเสรี รัฐธรรมนูญไดก้  ำหนดให้ควำมคุม้ครองแก่ส่ือมวลชนให้พน้จำกกำรคุกคำม
                                                 

167 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550, มำตรำ 45 วรรคสำม 
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ของรัฐโดยก ำหนดห้ำมมิให้หนังสือพิมพ์ หรือส่ือมวลชนด้วยกันเอง ด ำเนินกำรเสนอข่ำว 
หรือแสดงควำมคิดเห็นหรือด ำเนินกำรแทรกแซงกำรท ำงำนของส่ือมวลชนอ่ืน168 และห้ำมรัฐมิให้
สั่งกำรให้น ำข่ำวหรือบทควำมไปให้เจำ้หน้ำที่ตรวจก่อนน ำไปเผยแพร่ในโทรทศัน์หรือที่รู้จกักัน 
ในช่ือเรียกวำ่ “ระบบเซ็นเซอร์” 169  

อยำ่งไรก็ตำมเม่ือประเทศไทยตกอยูใ่นภำวะสงครำม รัฐยอ่มสำมำรถจ ำกดัสิทธิเสรีภำพ
เหล่ำน้ีได ้ซ่ึงค  ำว่ำภำวะสงครำมหมำยควำมถึงเฉพำะสงครำมระหว่ำงประเทศเท่ำนั้นไม่รวมถึง 
กำรรบในประเทศ แต่อยำ่งใด เพื่อคุม้ครองส่ือมวลชนให้มีอิสระและพน้จำกกำรควบคุมของรัฐ 
หรือบุคคลที่ทรงอิทธิพลกลุ่มต่ำง ๆ รัฐธรรมนูญยงัไดก้  ำหนดห้ำมมิให้รัฐด ำเนินกำรใด ๆ อนัเป็น
กำรให้เงินหรือทรัพยสิ์นอย่ำงอ่ืนอุดหนุนกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน 
ตำมมำตรำ 45 วรรค 7 170 ทั้งน้ี เพือ่ใหส่ื้อมวลชนสำมำรถท ำหนำ้ที่ของตนอยำ่งตรงไปตรงมำ  

เพื่อให้ส่ือมวลชนปลอดจำกกำรถูกแทรกแซงกำรท ำงำนไม่ว่ำ จำกองค์กรของรัฐ 
องค์กรเอกชนและรวมตลอดถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองด้วย รัฐธรรมนูญห้ำมมิให้ผูด้  ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองเป็นเจำ้ของกิจกำรหรือถือหุน้ในกิจกำรส่ือมวลชนต่ำง ๆ ไม่วำ่จะเป็นกิจกำร
หนังสือพิมพ ์กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม171 ซ่ึงบทบญัญัติ
ดงักล่ำวน้ีก ำหนดห้ำมผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเขำ้ไปมีส่วนกับกิจกำรดงักล่ำวทั้งในทำงตรง
และทำงออ้ม หรือแมก้ระทัง่กำรเขำ้ถือหุ้นแทน หรือใหผู้อ่ื้นถือหุน้แทนตนก็ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย
ไม่สำมำรถกระท ำไดเ้ช่นกนั  

(4) กำรใหค้วำมคุม้ครองต่อบุคคลผูป้ระกอบวชิำชีพส่ือมวลชน 
เสรีภำพของผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือมวลชนในกำรน ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำรและกำรแสดง

ควำมคิดเห็นอ่ืนใด ไม่ว่ำผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือมวลชนนั้นจะเป็นของพนักงำนของรัฐ ลูกจำ้งของ
หน่วยรำชกำร รัฐวสิำหกิจ หรือพนกังำนและลูกจำ้งในบริษทัเอกชนก็ตำม สำมำรถด ำเนินงำนของ
ตนไดโ้ดยอิสระ รัฐธรรมนูญก ำหนดห้ำมมิใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งประเภททำงกำรเมือง หรือเจำ้หน้ำที่
ของรัฐ หรือเจำ้ของกิจกำรส่ือมวลชนใด ๆ ใชอ้  ำนำจในฐำนะที่เป็นผูบ้งัคบับญัชำหรือเป็นเจำ้ของ
กิจกำรด ำเนินกำรอันเป็นกำรแทรกแซงกำรน ำเสนอข่ำวสำรหรือกำรแสดงควำมคิดเห็นของ 
ผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือมวลชนที่อยู่ในฐำนะเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรือลูกจำ้งให้น ำเสนอข่ำวหรือ
แสดงควำมคิดเห็นไปในทำงที่ตนตอ้งกำรโดยกฎหมำยให้ถือว่ำ กำรกระท ำนั้นเป็นกำรใชอ้  ำนำจ

                                                 
168 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 , มำตรำ 45 วรรคส่ี 
169 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 , มำตรำ 45 วรรคห้ำ 
170 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 , มำตรำ 45 วรรคเจ็ด 
171 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 , มำตรำ 48 
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โดยมิชอบและไม่มีผลบงัคบัให้ส่ือมวลชนในฐำนะผูใ้ตบ้งัคบับญัชำหรือในฐำนะที่เป็นลูกจำ้งตอ้ง
ปฏิบติัตำมแต่อย่ำงใด เวน้แต่เป็นกำรกระท ำเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือจริยธรรมแห่งกำร
ประกอบวชิำชีพของส่ือมวลชนเท่ำนั้น172  

กำรที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติ เอำไว้เช่น น้ีแสดงให้ เห็นว่ำ  กิจกำรส่ือมวลชนนั้ น 
มีควำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจของสังคม หำกยนิยอมให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็น 
ผูมี้สิทธิในกำรด ำเนินกิจกำรส่ือกิจกำรวิทยโุทรทศัน์หรือโทรคมนำคมโดยล ำพงัหรือโดยผูกขำด
หรือมีสิทธิลกัษณะน ำผูป้ระกอบกำรอ่ืนๆ แลว้ ส่ือนั้นๆ อำจไม่สำมำรถสร้ำงบทบำทในลกัษณะ
ของกำรใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิของมนุษยชนในเร่ืองของสิทธิกำรรับรู้และกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร
หรือควำมรู้ได ้อนัจะน ำไปสู่ขอ้บกพร่องดำ้นจริยธรรมของส่ือนั้น ๆ 173 

นอกจำกน้ีรัฐธรรมนูญยงัเปิดโอกำสให้ส่ือมวลชนสำมำรถรวมตัวกันจดัตั้ งองค์กร
ขึ้นมำ เพือ่ท  ำหนำ้ที่ในกำรปกป้องสิทธิเสรีภำพและควำมเป็นธรรม ทั้งยงัมีมำตรกำรในกำรควบคุม
กนัเองของส่ือมวลชน174 ซ่ึงกำรควบคุมกนัเอง (Self-Regulation) เกิดขึ้นภำยใตแ้นวคิดที่จะให้กำร
ควบคุมกำรท ำงำนของส่ือมวลชนด ำเนินกำรโดยส่ือมวลชนดว้ยกนัเอง โดยกำรก ำหนดมรรยำท
และจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ เป็นหลกักำรใหม่ที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พทุธศกัรำช 2550 ไดเ้พิม่เติมจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2540175 

(5) กำรใหค้วำมคุม้ครองคล่ืนควำมถ่ีวทิยโุทรทศัน์ 
ก ำหนดให้คล่ืนควำมถ่ีที่ใชใ้นกิจกำรกระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์และวทิยโุทรคมนำคม 

เป็นทรัพยำกรส่ือสำรของชำติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ176 ก่อให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งส ำคญั
จำกเดิมที่ยึดถือว่ำคล่ืนควำมถ่ีเป็นของรัฐ รัฐเท่ำนั้นที่จะสำมำรถใช้คล่ืนควำมถ่ีได้ กำรอนุญำต 
หรือให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีแก่หน่วยงำนใด จึงเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐเท่ำนั้น กำรก ำหนดให้คล่ืน
ควำมถ่ีเป็นทรัพยำกรส่ือสำรของชำติ เป็นกำรแสดงโดยชดัแจง้ว่ำ คล่ืนควำมถ่ีนั้น มิอำจที่จะเป็น 
“ท รัพย์สินของเอกชน” (private property)  อีกทั้ งควำม เป็น  “ท รัพยำกรของชำติ  (national 
resources)” คล่ืนควำมถ่ีจึงเป็นส่ิงที่อยู่ในธรรมชำติ ไม่ใช่ส่ิงที่ตอ้งสร้ำงขึ้น กำรใช้คล่ืนควำมถ่ี 
ในกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์และวิทยโุทรคมนำคม จึงเป็นเพียงกำรอำศยัคล่ืนควำมถ่ี 
ที่มีอยู่ในธรรมชำติเพื่อใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี คล่ืนควำมถ่ี เป็นส่ิงที่ด  ำรงอยูใ่นธรรมชำติ 

                                                 
172 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 , มำตรำ 46  
173 วนิดำ  แสงสำรพนัธ์.  เล่มเดิม. หนำ้ 72 - 78 
174 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550, มำตรำ 46 
175 กิตติพงศ ์ กมลธรรมวงศ.์  (2555).  รวมกฎหมายการส่ือสารมวลชน. หนำ้ 22 
176 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 , มำตรำ 47 วรรคหน่ึง 
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และสมควรที่จะเป็นทรัพยำกรเพือ่สำธำรณะ กำรใชป้ระโยชน์จำกคล่ืนควำมถ่ี จึงตอ้งถูกก ำกบัดว้ย
แนวควำมคิดว่ำ “เพื่อประโยชน์สำธำรณะ” เพื่อให้ส่ือมวลชนของประเทศไทยหลุดพน้จำกกำร
แทรกแซงจำกรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 มำตรำ 47 วรรคสอง จึงได้
ก ำหนดให้มีของรัฐที่เป็นอิสระ (independence regulatory agency) ท ำหน้ำที่จดัสรรคล่ืนควำมถ่ี 
และก ำกบัดูแลกำรประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม องคก์ร
ดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของฝ่ำยบริหำร หรือฝ่ำยนิติบัญญัติ  และฝ่ำยตุลำกำร  
และมำตรำ 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ได้บัญญัติให้
กฎหมำยจดัตั้งองคก์รอิสระที่ตรำขึ้นจะตอ้งก ำหนดใหมี้ “คณะกรรมกำรเฉพำะดำ้น” เป็นหน่วยยอ่ย
ภำยในองคก์รอิสระนั้นแยกต่ำงหำกจำกกนั ท ำหน้ำที่ก  ำกบักำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง
และวทิยโุทรทศัน์ และก ำกบักำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม  

3.2.2 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทัศน์ที่ก  ำหนดในพระรำชบัญญัติองค์กรจดัสรรคล่ืน
ควำมถ่ี และก ำกบักิจกำรวทิยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 

พระรำชบญัญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี  และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมำยจัดตั้ งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
ท ำหน้ำที่ด  ำเนินกำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรแระกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทศัน์และโทรคมนำคม จดัตั้งขึ้นตำมบทบญัญติัมำตรำ 47 และมำตรำ 305 (1) แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช 2550 พระรำชบัญญัติฉบับน้ีก ำหนดให้มีองค์กรเฉพำะด้ำน 
ในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแยกต่ำงหำกจำกกนั 
ไดแ้ก่  

1) คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ (กสท.) ท  ำหน้ำที่ก  ำกับ
ดูแลกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ 

2) คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม  (กทค.) ท  ำหน้ำที่ ก  ำกับ ดูแลกิจกำร
โทรคมนำคม  

ผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร “กสท.” หรือ “กทค.” มำจำกผู ้ที่ เป็นกรรมกำรใน 
“คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ” หรือ 
“กสทช.” กสท. ท ำหน้ำที่ก  ำกบัดูแลกิจกำรวิทยกุระจำยเสียงและโทรทศัน์ที่เดิมกระจดักระจำยอยู ่    
ในหลำยสังกัดของหน่วยงำนรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นกรมประชำสัมพันธ์ บริษัท อสมท. จ  ำกัด 
(มหำชน) หรือเครือข่ำยวทิยทุหำรและสถำบนักำรศึกษำ โดยกิจกำรโทรทศัน์ภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กิจกำรวิทยกุระจำยเสียงและโทรทศัน์แห่งชำติ พ.ศ. 2551 จะหมำยถึงกิจกำรที่ใชค้ล่ืนควำมถ่ี เช่น 
วทิยแุละโทรทศัน์ภำคพื้นดิน และกิจกำรที่ไม่ใชค้ล่ืนควำมถ่ี เช่น เคเบิ้ลทีวโีทรทศัน์ดำวเทียม  
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(1) องคก์รก ำกบัดูแล 
พระรำชบญัญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี  และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ

โทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ก ำหนดองค์ประกอบของ กสทช . 
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชำญ 5 ดำ้น177 ดงัน้ี 

1) กิจกำรกระจำยเสียง 1 คน และกิจกำรโทรทศัน์ 1 คน 
2) กิจกำรโทรคมนำคม 2 คน 
3) กฎหมำย 2 คน และเศรษฐศำสตร์ 2 คน 
4) กำรคุ้มครองผู ้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภำพของประชำชนที่ เป็น

ประโยชน์ต่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  1 คน  และกิจกำร
โทรคมนำคม 1คน 

5) กำรศึกษำ วฒันธรรม หรือพฒันำสงัคม 1 คน 
(2) ขั้นตอนกำรคดัเลือกและสรรหำ กสทช. 
วุฒิสภำจะคดัเลือกบุคคล เพื่อเป็น กสทช. จำกบญัชีรำยช่ือที่เลขำธิกำรวุฒิสภำเสนอ  

ซ่ึงบญัชีรำยช่ือมำจำก 2 ช่องทำง 
 1) กำรเลือกกนัเองขององคก์รต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนดคุณสมบติัไว ้ 178 
 2) สรรหำ จำกคณะกรรมกำรสรรหำที่มำจำกองคก์รตำมรำยช่ือที่กฎหมำยระบุ179 
เม่ือวฒิุสภำมีมติเลือกกรรมกำรแลว้ ใหก้รรมกำรมำประชุมพร้อมกนัเพือ่เลือกประธำน

และรองประธำนสองคน ก่อนน ำเสนอรำยช่ือต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อน ำควำมขึ้นกรำบบงัคมทูล 
เพือ่ทรงพระกรุณำฯ โปรดเกลำ้ รำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพ 

 
  

                                                 
177 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 6 
178 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 9 และมำตรำ 10 
179 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 14 – 15 
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ภาพที่ 3.1 กระบวนการสรรหา กสทช. 
 
(2) อ ำนำจหนำ้ที่ 
กสทช. ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 11 คน  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 6 ปี  

และสำมำรถด ำรงต ำแหน่งไดเ้พียงวำระเดียว180 ตำมมำตรำ 27 ไดก้  ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ กสทช. ไวด้งัน้ี 
 1) จดัท ำแผนแม่บทกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี ตำรำงก ำหนดคล่ืนควำมถ่ีแห่งชำติ  

แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ แผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม แผนควำมถ่ี
วทิยแุละแผนเลขหมำยโทรคมนำคม 

 2) ก ำหนดกำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีระหว่ำงคล่ืนควำมถ่ีที่ใชใ้นกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทศัน์ กิจกำรวทิยคุมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคม 

 3) ก ำหนดลกัษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำร
โทรคมนำคม 

                                                 
180 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 19 

กำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเลขำนุกำรวฒิุสภำ 

วิธีกำรคดัเลือกกนัเอง วิธีกำรสรรหำ 

วุฒิสภำ 

ตั้งกรรมกำรสรรหำ 

รับสมคัร 

คณะกรรมกำรสรรหำ
คดัเลือก 

นำยกรัฐมนตรี 

โปรดเกลำ้แต่งตั้ง 

กรณีมีปัญหำ คณะรัฐมนตรีพิจำรณำแกปั้ญหำ 

ขึ้นทะเบียนองคก์ร 

องคก์รเสนอช่ือบุคคล 

ประชุมคดัเลือกกนัเอง DPU
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 4) พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรใช้คล่ืนควำมถ่ีและเคร่ืองวิทยุคมนำคม 
ในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม หรือในกิจกำรวิทยุ
คมนำคมและก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียม 
กำรอนุญำตดงักล่ำว 

 5) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้คล่ืนควำมถ่ีให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ปรำศจำกกำรรบกวนซ่ึงกนัและกนั ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกนัและระหวำ่งกิจกำรแต่ละประเภท 

 6) พจิำรณำอนุญำตและก ำกบัดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริกำรไดรั้บบริกำรที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ รวดเร็วถูกตอ้ง 
เป็นธรรม และก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกบักำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำร
อนุญำตดงักล่ำว 

 7) พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรใช้เลขหมำยโทรคมนำคมและก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรเก่ียวกบักำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดงักล่ำว 

 8) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรใชห้รือเช่ือมต่อ และหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร
ในกำรก ำหนอัตรำค่ำใช้หรือค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกนัและระหวำ่งกิจกำรแต่ละประเภท
ให้เป็นธรรมต่อผูใ้ช้บริกำร ผูใ้ห้บริกำรและผูล้งทุน  หรือระหว่ำงผู ้ให้บริกำรโทรคมนำคม 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคญั 

 9) ก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำค่ำธรรมเนียมและโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรในกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ให้เป็นธรรมต่อผูใ้ชบ้ริกำรและผูใ้ห้บริกำร
โดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคญั 

 10) ก ำหนดมำตรฐำนและลกัษณะพงึประสงคท์ำงดำ้นเทคนิคในกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ กิจกำรโทรคมนำคม และในกิจกำรวทิยคุมนำคม 

 11) ก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกนัมิให้มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรผูกขำดหรือก่อให้เกิด
ควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขนัในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

 12) ก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรกระจำยบริกำรด้ำนโทรคมนำคมให้ทั่วถึง และ 
เท่ำเทียม ตลอดจนคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนมิให้ถูกเอำเปรียบจำกผูป้ระกอบกิจกำร 
และคุ้มครองสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวและเสรีภำพของบุคคลในกำรส่ือสำรถึงกันโดยทำง
โทรคมนำคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนในกำรเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์คล่ืนควำมถ่ีที่ใชใ้นกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

 13) ประสำนงำนเก่ียวกบักำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ีทั้งในประเทศและระหวำ่งประเทศ 
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 14) วนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหำกำรใชค้ล่ืนควำมถ่ีที่มีกำรรบกวนซ่ึงกนัและกนั 
 15) ติดตำมตรวจสอบและให้ค  ำปรึกษำแนะน ำกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม 
 16) ก ำหนดลักษณะกำรควบรวม กำรครองสิทธิข้ำมส่ือ หรือกำรครอบง ำกิจกำร

กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ที่ใช้คล่ืนควำมถ่ี ระหว่ำงส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคล      
อ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเป็นกำรขดัขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรหรือปิดกั้นกำรได้รับขอ้มูล
ข่ำวสำรที่หลำกหลำยของประชำชน 

 17) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญำต ผูผ้ลิตรำยกำร และผูป้ระกอบวิชำชีพ
ส่ือมวลชนที่เก่ียวกบักิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์เป็นองคก์รในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อท ำ
หน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพและกำรควบคุม  
กำรประกอบอำชีพหรือวชิำชีพกนัเองภำยใตม้ำตรฐำนทำงจริยธรรม 

 18) ออกระเบียบหรือประกำศตำมที่กฎหมำยก ำหนดใหอ้ ำนำจ 
 19) อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำน กสทช. รวมทั้ งเงินที่จะจัดสรร 

เขำ้กองทุน 
 20) พิจำรณ ำและให้ควำม เห็นชอบ เก่ี ยวกับกำรจัดสรรเงินกองทุ นตำมที่ 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเสนอ 
 21) ให้ข้อมูลและร่วมด ำเนินกำรในกำรเจรจำหรือท ำควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำล       

แห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ในเร่ืองที่เก่ียวกับ        
กำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ กิจกำรโทรคมนำคม หรือกิจกำรอ่ืน  
ที่เก่ียวขอ้ง 

 22) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมำยหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัคล่ืนควำมถ่ี
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

 23) ออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสัง่อนัเก่ียวกบัอ ำนำจหนำ้ที่ของกฎหมำยอ่ืน 
 24) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมที่ก  ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัน้ีหรือกฎหมำยอ่ืน 
นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวแล้ว กฎหมำยได้ก  ำหนดหลักเกณฑ์กำรท ำงำนของ 

กสทช. ให้มีควำมโปร่งใส ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และพร้อมรับควำมผิด ซ่ึงสอดคล้องกับหลัก 
ธรรมำภิบำล ดงัน้ี181 

 
                                                 

181 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 12 - 13 
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ก) ควำมโปร่งใส 

มำตรำ  24 ก ำหนดให้ มีกำรเปิด เผยรำยงำนกำรประชุมและผลกำรลงมติของ
คณะกรรมกำร กสทช. เป็นรำยบุคคล ซ่ึงจะท ำให้ประชำชนทรำบไดว้่ำ กรรมกำรคนใดออกเสียง
ลงคะแนนอย่ำงไร โดยกำรเปิดเผยรำยงำนกำรประชุมตอ้งท ำภำยในระยะเวลำ  30 วนั นับตั้งแต่ 
วนัที่มีกำรลงมติ เวน้แต่กรณีจ ำเป็นใหข้ยำยระยะเวลำออกไปไดอี้กไม่เกิน15 วนั พร้อมช้ีแจงเหตุผล 
กำรเปิดเผยขอ้มูลใหท้  ำผำ่นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน กสทช. 

ข) กำรมีส่วนร่วม 
มำตรำ 28 ก ำหนดให้ กสทช. ตอ้งจดัให้มีกำรรับฟัง ควำมเห็นจำกประชำชนก่อนที่จะ

ออกกฎระเบียบที่มีผลต่อกำรแข่งขนัและกระทบประชำชน โดยก ำหนดมำตรฐำนในกำรรับฟัง          
ควำมคิดเห็นไวใ้นด้ำนต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นตอ้งไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  
โดย กสทช. มีหน้ำที่ต้องให้ข้อมูลแก่ประชำชนก่อนกำรรับฟังควำมคิดเห็น  และเม่ือได้รับ
ขอ้คิดเห็นแลว้ กสทช. มีหน้ำที่ตอ้งตอบในเร่ืองที่ส ำคญั ๆ แม้จะไม่ได้ผูกพนัว่ำ กสทช. ตอ้งเห็น
ดว้ยกบัควำมคิดเห็นนั้น ๆ 

ค) ควำมพร้อมรับผดิ 
หมวดที่ 6 ก ำหนดให้วุฒิสภำมีหน้ำที่คดัเลือกบุคคลที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ  กสทช . ซ่ึงผลกำรประเมินจะเป็นกลไกควำมรับผิดชอบ  
คือ กำรถอดถอน กสทช. และควำมรับผดิชอบของ กสทช.  

ง) ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง กสทช. กบัรัฐบำลและรัฐสภำ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  กสทช.ตอ้งด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับนโยบำย        

ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อ รัฐสภำ182 และให้  กสทช. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
แสดงรำยละเอียดแผนงำนและผลกำรปฏิบัติงำนรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบริหำรคล่ืนควำมถ่ี            
กำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แลว้แต่กรณี และแผนกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำภำยใน
หน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี และเปิดเผยใหป้ระชำชนทรำบ (มำตรำ 76)183 

  

                                                 
182 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 74 
183 พระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 76 
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3.2.3 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทัศน์ที่ก  ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียง และกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 

พระรำชบัญญั ติอ งค์กรจัดสรรค ล่ืนควำม ถ่ีและก ำกับกำรประกอบ กิจกำร
วิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ กสท. มีอ ำนำจ 
หน้ำที่ปฏิบัติกำรแทน กสทช. ในส่วนที่ เก่ียวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  
ตำมมำตรำ 27 (4) (6) (8) (9) (10) (11) (13) (16) และ (18) รวมทั้ งปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยและอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมำยหลักในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรทศัน์ พระรำชบญัญตัิกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ไดแ้บ่งประเภทของกำรประกอบกิจกำรกระจำย
เสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ คือ กิจกำรที่ใช้คล่ืนควำมถ่ี  เช่น  วิทยุและ
โทรทศัน์ภำคพื้นดิน และกิจกำรที่ไม่ใชค้ล่ืนควำมถ่ี เช่น โทรทศัน์ระบบบอกรับสมำชิก (เคเบิ้ลทีวี)
โทรทศัน์ดำวเทียม โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

 (1) กำรควบคุมกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ 
กำรควบคุมกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ตำมที่ก  ำหนดในกฎหมำยนั้นไดแ้บ่ง

กำรควบคุมออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ กำรก ำหนดคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ด้รับอนุญำตกำรก ำหนด
เง่ือนไขของรำยกำรที่ไดรั้บอนุญำตประกอบกิจกำร และกำรสร้ำงโครงข่ำยพื้นฐำนกำรใช ้และกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี184 

 1) กำรก ำหนดคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ดรั้บใบอนุญำต 
ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทศัน์เป็นกิจกำรที่จะตอ้ง

ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้185 โดยจะตอ้งได้รับอนุญำตจำก กสท.  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกบักิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์  
และกิจกำรโทรคมนำคม186 และห้ำมมิให้มีกำรอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีเพื่อกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทศัน์ที่ก่อใหเ้กิดหรืออำจเกิดกำรรบกวนหรือทบัซอ้นกบัคล่ืนควำมถ่ีที่ไดรั้บอนุญำต
อยูก่่อน187 ผูไ้ดรั้บอนุญำตให้ประกอบกิจกำรจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีสัญชำติไทยเท่ำนั้น สิทธิในกำร

                                                 
184 วนิดำ  แสงสำรพนัธ์.  เล่มเดิม. หนำ้ 114 - 116 
185 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ,มำตรำ 66 
186 พระรำชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกบักิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 41 วรรคหน่ึง 
187 พระรำชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกบักิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 41 วรรคสำม 
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ประกอบกิจกำรเป็นสิทธิเฉพำะตวัของผูไ้ดรั้บอนุญำตจะโอนให้แก่บุคคลอ่ืนมิได ้หำกจะมีกำร 
แบ่งเวลำใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมด ำเนินกำรจะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
และกิจกำรโทรทศัน์แห่งชำติก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้188 

นอกจำกน้ี เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงครอบง ำกิจกำรในลักษณะที่เป็นกำร
จ ำกดัโอกำสในกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรสำธำรณะที่มำจำกแหล่งขอ้มูลที่หลำกหลำย หรือกระท ำกำร
อนัเป็นกำรผูกขำดกำรประกอบกิจกำรส่ือมวลชนหลำยประเภทในเวลำเดียวกัน กฎหมำยจึงได้
ก ำหนดห้ำมผูรั้บใบอนุญำตถือครองธุรกิจในกิจกำรประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ำมส่ือ 
ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ที่ใช้คล่ืนควำมถ่ีเกินสัดส่วนที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด189 ซ่ึงสอดคลอ้งกับหลักกำรที่ก  ำหนดในมำตรำ 47 แห่งรัฐธรรมนูญปัจจุบนัด้วย กรณีที่
บุคคลใดได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพื่อกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์แล้ว  
หำกมิไดป้ระกอบกิจกำรที่ใชค้ล่ืนควำมถ่ีนั้นภำยในระยะเวลำที่ กสทช. ก  ำหนด หรือน ำคล่ืนควำมถ่ี
ไปใชใ้นกิจกำรนอกวตัถุประสงค ์หรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรประกอบกิจกำรที่ใชค้ล่ืนควำมถ่ี
หรือกระท ำกำรอนัมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก  ำหนดในกฎหมำยอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด กสทช. มีอ ำนำจ 
ที่จะด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือมีค  ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีนั้น
ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้190 

2) ประเภทใบอนุญำตและกำรหำรำยได ้
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 9 

ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรค ล่ืนควำม ถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 43 และมำตรำ 46 
ก ำหนดให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เป็นสิทธิเฉพำะตวั
ของผูไ้ดรั้บใบอนุญำตเท่ำนั้น โดยกรณีของกิจกำรวทิยโุทรทศัน์นั้น พระรำชบญัญตัิกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนุญำตให้ผูไ้ด้รับกำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี 
มอบเวลำบำงส่วนให้ผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนประกอบกำรแทนได้ แต่ไม่ใช่มอบเวลำทั้งหมดเหมือน
ระบบสัมปทำนในปัจจุบัน  โดยจะเป็นกำรมอบเวลำบำงส่วนให้ผูอ่ื้นมำร่วมผลิตรำยกำรได ้
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ กสทช. จะก ำหนด  

พระรำชบัญญัติประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 แบ่ง
ประเภทของใบอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ที่ใช้คล่ืนควำมถ่ีออกเป็น  3 ประเภท  

                                                 
188 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 9 
189 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 31 
190 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 42 
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คือ  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน  
และใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ โดยใบอนุญำตแต่ละประเภทกิจกำรยงัแบ่งออกเป็น
ประเภทยอ่ย โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำใบอนุญำตแต่ละประเภทดงัน้ี  

 ก) ใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรสำธำรณะ191 หมำยถึง ใบอนุญำตส ำหรับกิจกำร 
ที่มีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรประกอบกิจกำรเพือ่บริกำรสำธำรณะ โดยมี 3 ประเภทยอ่ย คือ 

  1. ใบอนุญำตประเภทที่ 1 ส ำหรับกิจกำรโทรทศัน์ประเภทส่งเสริมควำมรู้ 
และกำรศึกษำดำ้นต่ำง ๆ เช่น ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม วทิยำศำสตร์เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม สุขภำพ 
ส่งเสริมอำชีพ  หรือคุณภำพชีวิตประชำชน  หน่วยงำนที่สำมำรถขอใบอนุญำตประเภทน้ีได ้ 
คือ หน่วยงำนรัฐที่ไม่ใช่รัฐวสิำหกิจ สถำบนัอุดมศึกษำ และนิติบุคคลในภำคเอกชนที่ไม่แสวงหำก ำไร 

  2. ใบอนุญำตประเภทที่  2 ส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ที่มีวตัถุประสงค์ด้ำน 
ควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัยของรัฐ  หน่วยงำนที่สำมำรถขอใบอนุญำตประเภทน้ีได้ คือ
หน่วยงำนดำ้นควำมมัน่คงของรัฐ 

  3. ใบอนุญำตประเภทที่ 3 ส ำหรับกิจกำรโทรทศัน์ที่ตอ้งกำรเผยแพร่ข่ำวสำร         
ของรัฐบำล  รัฐสภำ บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่คนพิกำร คนด้อยโอกำส  หรือกลุ่มควำมสนใจ 
ที่มีกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ หน่วยงำนที่สำมำรถขอใบอนุญำตประเภทน้ีไดค้ือหน่วยงำนรัฐ 
ที่ไม่ใช่รัฐวสิำหกิจ สถำบนัอุดมศึกษำ และนิติบุคคลในภำคเอกชนที่ไม่แสวงหำก ำไร 

ในกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ กรมประชำสัมพนัธ์ซ่ึงได้รับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรบริกำรสำธำรณะ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 จะหำรำยได้จำกกำรโฆษณำไม่ได้ เวน้แต่ 
เป็นกำรหำรำยได้โดยกำรโฆษณำหรือเผยแพร่ข่ำวเก่ียวกับงำนหรือกิจกำรของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 
สมำคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่มีวตัถุประสงคไ์ม่แสวงหำก ำไร และใบอนุญำตประกอบกิจกำร
บริกำรสำธำรณะ ประเภทที่ 2 ให้หำรำยได้จำกกำรโฆษณำได้เท่ำที่เพียงพอต่อกำรประกอบกิจกำร  
ไม่แสวงหำก ำไร 192 

 ข) ใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจ193 คือ ใบอนุญำตส ำหรับกิจกำร 
ที่มีวตัถุประสงค์หลักในกำรแสวงหำก ำไรจำกกำรประกอบกิจกำรวิทยุโทรทัศน์หน่วยงำน 
ที่จะไดรั้บใบอนุญำตในกลุ่มน้ีแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

                                                 
191 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 11 
192 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 20 และ

มำตรำ 21 
193 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 13 
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  1. ระดับชำติ ออกให้ส ำหรับกิจกำรโทรทศัน์ที่มีพื้นที่ให้บริกำรครอบคลุม
ทุกภำคของประเทศ หน่วยงำนที่สำมำรถขอใบอนุญำตน้ี ไดแ้ก่ รัฐวสิำหกิจ และบริษทัต่ำง ๆ 

  2. ระดับภูมิภำคออกให้ส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ที่ มีพื้นที่ให้บริกำรเป็น 
กลุ่มจงัหวดั เป็นกิจกำรที่เป็นนิติบุคคลมีผูถื้อหุน้จ  ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ตอ้งเป็นคนที่มีภูมิล ำเนำ
อยูใ่นภูมิภำคนั้น 

  3. ระดบัทอ้งถ่ิน ออกให้ส ำหรับกิจกำรโทรทศัน์ที่มีพื้นที่ให้บริกำรภำยใน
ระดับจงัหวดั ด ำเนินกำรโดยนิติบุคคลที่มีผูถื้อหุ้นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ต้องเป็นคนที่ มี
ภูมิล ำเนำอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือจงัหวดันั้น 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรโฆษณำ บริกำรธุรกิจ จดัเก็บ 
ค่ำสมำชิก โดยวิธีกำรอ่ืนใดได้194 และให้ผูรั้บใบอนุญำตมีหน้ำที่น ำส่งรำยได้จำกกำรโฆษณำ 
เขำ้กองทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของรำยไดก่้อนหกัค่ำใชจ่้ำย195 

 ค) ใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรบริกำรชุมชน196 คือ ใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรโทรทศัน์ 
ที่มีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกบักรณีกิจกำรบริกำรสำธำรณะ แต่ตอ้งเป็นประโยชน์ตำมควำมตอ้งกำร
ของชุมชนหรือท้องถ่ินที่เป็นผูรั้บบริกำร โดยค ำว่ำชุมชนตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัติ 
กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 หมำยถึงชุมชนที่อำศยัในแหล่ง
เดียวกนัไม่วำ่จะเป็นในเมืองหรือในชนบท และใหห้มำยควำมรวมถึงชุมชนที่มีควำมสนใจร่วมกนั 
ท ำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมำยร่วมกันหน่วยงำนที่จะขออนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์
ประเภทน้ีไดค้ือ มูลนิธิ สมำคม หรือคนในทอ้งถ่ินนั้นใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรบริกำรชุมชนจะหำ
รำยไดจ้ำกกำรโฆษณำไม่ได้197 
  

                                                 
194 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 23 
195 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 21 
196 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 12 
197 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 21 
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ภาพที่ 3.2 ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 198 

 
 3) กำรก ำหนดเง่ือนไขของรำยกำรที่ไดรั้บอนุญำตประกอบกิจกำร 

     ก) กำรบริหำรสถำนีโทรทศัน์ 
กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำยนั้ น กฎหมำย

ก ำหนดให้ผูไ้ด้รับใบอนุญำตจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลที่มีสัญชำติไทยขึ้ นเป็น “ผูอ้  ำนวยกำรสถำนี” 
ประจ ำแต่ละสถำนี เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลให้มีกำรออกอำกำศให้เป็นไปตำมที่ได้รับ
อนุญำต และเป็นผูดู้แลรับผดิชอบกำรจดัรำยกำร กำรด ำเนินรำยกำร และกำรออกอำกำศของสถำนี
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และผู ้รับใบอนุญำตจะต้องร่วมรับผิดในกำรกระท ำของ
ผูอ้  ำนวยกำรสถำนีที่ได้กระท ำไปในกำรควบคุมดูแลและบริกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทศัน์เสมือนเป็นกำรกระท ำของผูรั้บใบอนุญำตเอง199  
   ข) ผงัรำยกำร 

“ผังรำยกำร” หมำยถึง ข้อมูลแสดงวันและเวลำกำรออกอำกำศรำยกำรส ำหรับ 
กำรให้บริกำรกระจำยเสียงและโทรทศัน์  โดยให้จดัท ำและเสนอผงัรำยกำร และสัดส่วนรำยกำร 

                                                 
198 สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์วรพจน์ วงศกิ์จรุ่งเรือง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช.  เล่มเดิม. หนำ้ 21  
199 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 29 และ

มำตรำ 30 

ใบอนุญำต

กจิกำรใชค้วำมถ่ี

บริกำรสำธำรณะ

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

บริกำรทำงธุรกจิ

ระดบัชำติ

ระดบัภูมิภำค

ระดบัทอ้งถ่ิน

บริกำรชุมชน

ชุมชนพ้ืนท่ี

ชุมชนตำมควำม
สนใจ

กจิกำรไม่ใชค้วำมถ่ี

   หน่วยงำนรัฐ ยกเวน้รัฐวิสำหกจิ  
  อุดมศึกษำ นิติบุคคลไม่หำก  ำไร 

    หน่วยงำนรัฐ ด้ำนควำมมัน่คง 

 
 
 
F   
 
 
 
อุ 

    หน่วยงำนรัฐ ยกเวน้รัฐวิสำหกจิ อุดมศึกษำ  
    นิติบุคคลไม่หำก  ำไร 

 
 
 
F   
 
 
 
อุ 

    บริษทั รัฐวิสำหกจิ 

 
 
 
F   
 
 
 
อุ 

 

 นิติบุคคลถือหุน้ 1 ใน 3 โดยคน 
 ในภูมิภำคหรือทอ้งถ่ิน 

 มูลนิธิ สมำคม คนในทอ้งถ่ิน 
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ของสถำนีที่จะใหบ้ริกำรในแต่ละประเภทใบอนุญำตต่อ กสท. ก่อนออกอำกำศล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 
15 วนั และตอ้งจดัท ำผงัรำยกำรหลกัอยำ่งน้อยปีละคร้ัง หำกผงัไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนด 
คณะกรรมกำรสำมำรถสั่งให้แก้ไขได้ กำรแก้ไขผงัรำยกำรที่คณะกรรมกำรอนุมัติแล้ว จะตอ้ง 
ขออนุมติัพร้อมระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อคณะกรรมกำร200 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  
มำตรำ 33 ก ำหนดสัดส่วนของผงัรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ส ำหรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
วทิยแุละโทรทศัน์แต่ละประเภท  

 1. สำธำรณะประเภทที่1 และประเภทที่ 3 ข่ำวสำร สำระที่เป็นประโยชน์สำธำรณะ 
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 

 2. ชุมชน ข่ำวสำร สำระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 
 3. ธุรกิจ ข่ำวสำร สำระที่เป็นประโยชน์สำธำรณะ ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 
 4. ธุรกิจระดบัภูมิภำคและทอ้งถ่ิน มีรำยกำรที่ผลิตเองในสดัส่วนที่ กสทช. ก ำหนด 
ผูรั้บใบอนุญำตมีหน้ำที่ตอ้งเสนอผงัรำยกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนด ำเนินกำร

อยำ่งนอ้ย 15 วนั และหำกคณะกรรมกำรเห็นวำ่ผงัรำยกำรไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร
ก ำหนด คณะกรรมกำรจะมีอ ำนำจสั่งกำรให้ผูรั้บใบอนุญำตแกไ้ขผงัรำยกำรให้ถูกตอ้งได ้และเม่ือ
คณะกรรมกำรเห็นชอบกบัผงัรำยกำรที่ไดแ้กไ้ขแลว้ ผูรั้บใบอนุญำตจึงเร่ิมให้บริกำรกิจกำรกระจำย
เสียงหรือกิจกำรโทรทศัน์ตำมผงัรำยกำรนั้นได ้และผูไ้ดรั้บอนุญำตจะตอ้งด ำเนินกำรออกอำกำศ 
ใหเ้ป็นไปตำมผงัรำยกำรที่ไดรั้บอนุญำตนั้นเท่ำนั้น เวน้แต่ จะเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหผู้ไ้ดรั้บ
ใบอนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ตกต่ำงไปจำกผงัรำยกำรที่ไดรั้บอนุญำตไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน ผูรั้บใบอนุญำตสำมำรถที่จะด ำเนินรำยกำรต่ำงจำกผงั
รำยกำรได ้ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรก ำหนดเท่ำนั้น 201 

กรณีที่มีภยัพิบติัหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซ่ึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งออกอำกำศแจง้ข่ำวหรือเตือน
ภยัให้ประชำชนทรำบ เม่ือรัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวขอ้งร้องขอ กฎหมำยก ำหนดให้ผู ้
ไดรั้บอนุญำตมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอนั้นดว้ย202 

                                                 
200 ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง 

แนวทำงกำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทศัน์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรจดัท ำผงัรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำย
เสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 

201 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 34 วรรคหก 
202 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 35 
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 ค) เน้ือหำรำยกำรเพือ่คุม้ครองเด็กและเยำวชน 
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 34 

วรรคสอง ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนดช่วงเวลำของกำรออกอำกำศรำยกำร 
บำงประเภทได้203 

โดยคณะกรรมกำรได้ก  ำหนดเน้ือหำรำยกำรที่ผลิตขึ้ นเพื่อให้บริกำรกระจำยเสียง 
และโทรทศัน์ที่ไม่ใช่โฆษณำ ไม่วำ่จะผลิตขึ้นมำเองหรือจดัหำจำกผูอ่ื้น จะตอ้งมีเน้ือหำที่เหมำะสม 
ตำมแนวทำงดงัน้ี204 

1. จดัระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำรำยกำร ได้ก ำหนดประเภทเน้ือหำ 
ที่เหมำะสมในแต่ละด้ำนและมีค  ำเตือนล่วงหน้ำพอสมควรก่อนฉำยรำยกำรที่ มีเน้ือหำสำระ 
ที่ไม่เหมำะสมส ำหรับเด็ก โดยแบ่งเน้ือหำรำยกำรออกเป็น 

เน้ือหำที่ควรมีกำรจ ำกัด มี 3 ประเด็น คือ พฤติกรรมและควำมรุนแรง เร่ืองทำงเพศ  
และกำรใชภ้ำษำ โดยมีตำรำงแยกว่ำรำยกำรโทรทศัน์ในเรตติ้งระดบัใด สำมำรถมีหรือไม่มีเน้ือหำ
ลกัษณะใดไดบ้ำ้ง เช่น ดำ้นพฤติกรรมควำมรุนแรง รำยกำรระดบั ป.หรือระดบั ด. ตอ้งไม่มีกำรใช้
ควำมรุนแรงต่อผูอ่ื้น เร่ืองเพศ ระดับ ท. และระดับ น.13 ตอ้งไม่มีภำพสรีระและกำรแต่งกำยโป๊  
ไม่มิดชิด ซ่ึงมีเจตนำย ัว่ยทุำงกำมำรมณ์ เวน้แต่เป็นไปตำมบริบทของเร่ืองที่ไม่พบบ่อยในเร่ือง หรือ
เป็นกำรแต่งกำยในกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ถูกกำลเทศะและกติกำสำกล หรือด้ำนกำรใช้ภำษำ 
ที่ไม่สุภำพ กำ้วร้ำว ดูหม่ิน ระดบั น.13 และระดบั น.18 สำมำรถมีไดต้ำมบริบทของเร่ือง  

เน้ือหำที่ควรมีกำรส่งเสริม คือ เน้ือหำที่ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิดใหเ้ป็นไปตำมสมอง
ของแต่ละวยั เน้ือหำที่ส่งเสริมควำมรู้วิชำกำร คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ควำมหลำกหลำย 
ในสงัคม  

2. จ ำกัดเวลำออกอำกำศ เป็นกำรจ ำกดัช่วงเวลำในกำรออกอำกำศส ำหรับ
เน้ือหำที่ไม่เหมำะสมกบัเด็กและเยำวชนที่มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี โดยก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมิให้เสนอ
รำยกำรที่ไม่เหมำะสมก่อนถึงเวลำ 22.00 น. และหลงั 05.00 น. และเน้ือหำที่ไม่เหมำะสมกับเด็ก 
และเยำวชนที่ มีอำยุต  ่ ำกว่ำ 13 ปี ห้ำมมิให้เสนอรำยกำรที่ไม่ เหมำะสมก่อนถึงเวลำ 20.30 น.  

                                                 
203 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 34 วรรค

สอง 
204 ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

เร่ือง แนวทำงกำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทศัน์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรจัดท ำผงัรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 
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และหลัง 05.00 น . รำยกำรในระดับ ฉ ห้ำมมิให้เสนอรำยกำรก่อนถึงเวลำ 24.00 น. และหลัง  
05.00 น. รวมถึงรำยกำรต่อไปน้ี 

มีกำรกระท ำซ่ึงอำจเขำ้ลักษณะลำมกอนำจำร หรือย ัว่ยุทำงเพศ หรือแสดงถึงควำม
รุนแรง ทำงเพศหรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศ หรือกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบทำงเพศ 
หรือมีเน้ือหำทำงเพศ มีกำรแต่งกำยที่ล่อแหลมหรือไม่เหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ภำพ เสียง 
เน้ือหำหรือพฤติกรรม 

กำรใชภ้ำษำ หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรุนแรง หรือน ำไปสู่ควำมรุนแรง ทำรุณ
โหดร้ำย ที่ก่อใหเ้กิดผลต่อควำมรู้สึกทำงจิตใจอยำ่งรุนแรง 

กำรน ำเสนอที่ก่อให้เกิดอคติ กำรเลือกปฏิบตัิ กำรกระท ำอันขดัต่อหลักมนุษยธรรม 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ 

กำรใชภ้ำษำ หรือมีพฤติกรรมที่ขดัต่อศีลธรรม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อนัดีงำมของชำติ 

มีกำรกล่ำวอำ้งหรือจูงใจให้เช่ือว่ำ บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ ำนำจ
พเิศษหรือควำมสำมำรถพเิศษเหนือธรรมชำติ 

ช้ีน ำหรือจูงใจสนบัสนุนใหมี้กำรเล่นพนนั 
ง) เน้ือหำรำยกำรเพือ่ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพกิำรและคนดอ้ยโอกำส 

พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 36 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรก ำหนดมำตรกำรพื้นฐำนบำงประกำรเพื่อให้ผูรั้บ
ใบอนุญำตจดัให้มีบริกำรที่เหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่ำว เช่น บริกำรกระจำยเสียง 
ที่ออกอำกำศรำยกำรอ่ำนหนังสือเต็มเวลำ หรือบริกำรโทรทัศน์ที่จดัให้มีล่ำมภำษำมือ บริกำร 
ค ำบรรยำยเป็นอักษรวิ่ง หรือบริกำรค ำบรรยำยเป็นเสียง ส ำหรับรำยกำรที่น ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำร
สำธำรณะดว้ยได ้เพือ่ประโยชน์ในกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิกำรและคนดอ้ยโอกำส
ใหส้ำมำรถเขำ้ถึงและสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกรำยกำรของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์
ไดอ้ยำ่งเสมอภำคกบับุคคลทัว่ไป 

จ) เน้ือหำซ่ึงตอ้งหำ้มออกอำกำศ 
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 37 

ไดก้ ำหนดมิใหอ้อกอำกำศรำยกำรที่มีเน้ือหำต่อไปน้ี 
1. ก่อให้ เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอัน มี

พระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข  
2. มีผลกระทบต่อควำมมัน่คงของรัฐ  
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3. มีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน  
4. กำรกระท ำซ่ึงเขำ้ลักษณะลำมกอนำจำร หรือมีผลกระทบต่อกำรให้เกิด          

ควำมเส่ือมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชนอยำ่งร้ำยแรง  
ก ำหนดให้เป็น “หน้ำที่” ของผูไ้ดรั้บใบอนุญำตในกำรที่จะตอ้งตรวจสอบและให้ระงบั

กำรออกอำกำศรำยกำรที่มีลกัษณะดงักล่ำวทนัที ซ่ึงหำกผูรั้บใบอนุญำตไม่ด ำเนินกำรสั่งให้ระงบั
กำรออกอำกำศ กรรมกำรซ่ึงคณะกรรมกำรมอบหมำยมีอ ำนำจสัง่ดว้ยวำจำหรือเป็นหนงัสือใหร้ะงบั
กำรออกอำกำศรำยกำรนั้นได้ทนัที ทั้งให้ด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณีดังกล่ำวทนัที       
และหำกสอบสวนแล้วเห็นว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวเกิดจำกกำรละเลยของผู ้รับใบอนุญำตจริง 
คณะกรรมกำรจะมีอ ำนำจสั่งให้ผูรั้บใบอนุญำตด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่สมควรหรืออำจพักใช ้      
หรือเพกิถอนใบอนุญำตก็ได ้

ฉ) บนัทึกเทปหรือวสัดุโทรทศัน์ 
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 38 

ก ำหนดให้ผูรั้บใบอนุญำตตอ้งบนัทึกรำยกำรที่ออกอำกำศไปแลว้และเก็บรักษำไวเ้พือใหพ้นักงำน
เจำ้หนำ้ที่ตรวจได ้ระยะเวลำกำรจดัเก็บจะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 30 วนั
และตอ้งไม่เป็นภำระแก่ผูรั้บใบอนุญำตเกินสมควร 

4) กำรส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชำชีพและกำรคุม้ครองผูเ้สียหำยจำกกำร
ประกอบกิจกำรโทรทศัน์ 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญำต ผูผ้ลิตรำยกำร 
และผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือมวลชนที่เก่ียวกบักิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์เป็นองคก์รใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อท ำหน้ำที่จดัท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพ 
และควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพกันเองภำยใตม้ำตรฐำนทำงจริยธรรม  ในกำรจดัท ำ
มำตรฐำนทำงจริยธรรมขององคก์ร ตอ้งค  ำนึงถึงกำรคุม้ครองกำรไดรั้บรู้ขอ้มูลข่ำวสำรสำธำรณะ
ของประชำชน และกำรคุม้ครองผูบ้ริโภคจำกกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ 
รวมทั้งกำรคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผูป้ระกอบอำชีพและวิชำชีพภำยในองค์กร ส ำหรับ 
กำรควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพขององค์กรจะให้แต่ละองค์กรจดัตั้ งคณะกรรมกำร
ควบคุมจริยธรรมขึ้ นโดยกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรให้ค  ำนึงถึงสัดส่วน 
ที่เหมำะสมระหวำ่งผูป้ระกอบอำชีพและวชิำชีพ นกัวชิำกำร และผูท้รงคุณวฒิุภำยนอก 205 

กำรคุ้มครองผู ้เสียหำยจำกกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์  ก ำหนดให้ผู ้ที่ ได้รับ 
ควำมเสียหำยเน่ืองจำกรำยกำรที่ออกอำกำศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ เสรีภำพ เกียรติยศ ช่ือเสียง 
                                                 

205 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 39 
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สิทธิในครอบครัว หรือควำมเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอำจร้องเรียนต่อคณะกรรมกำร และให้
คณะกรรมกำรส่งเร่ืองพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรให้องค์กรวิชำชีพ เพื่อให้ด ำเนินกำร
เยยีวยำให้แก่ผูเ้สียหำยโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรขององคก์รวิชำชีพ 
เม่ือองค์กรวิชำชีพได้แจง้ผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรทรำบแล้ว ให้แจง้ผูร้้องเรียนทรำบ 
ผลกำรด ำเนินกำรโดยเร็ว206 

(2) กระบวนกำรพจิำรณำเร่ืองร้องเรียน 
กำรร้องเรียนเก่ียวกับเน้ือหำรำยกำร และผงัรำยกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร

โทรทศัน์ มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดงัน้ี207 
 

  

                                                 
206 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 40 
207 ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

เร่ือง กำรก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำแลว้เสร็จในกำรพิจำรณำค ำขอหรือค ำร้องเรียนดำ้นกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทศัน์ 
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รับค ำร้องเรียน 

ค ำร้องตอ้งท ำตำมแบบท่ีก ำหนด โดยจะตอ้งมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(1) ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูย้ืน่ค ำร้องเรียน 
(2) ช่ือผูป้ระกอบกิจกำรโทรทศัน์ท่ีเป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
(3) ขอ้เทจ็จริงหรือกำรกระท ำท่ีเป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้ง

พยำนเอกสำร หรือหลกัฐำนอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงหรือกำรกระท ำดงักล่ำว 
(4) ค ำขอหรือควำมประสงคข์องผูย้ืน่ค ำร้องเรียน 
(5) ลำยมือช่ือของผูย้ืน่ค ำร้องเรียน  

กำรยืน่ค ำร้องตอ้งท ำภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจดัเก็บและรักษำกำรบนัทึกรำยกำร
หรือเน้ือหำ 

ตรวจสอบค ำร้อง 
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นแลว้  
       - หำกครบถว้น จะแจง้กำรรับค ำขอหรือค ำร้องเรียน ก ำหนดระยะเวลำแลว้เสร็จใน
กำรพิจำรณำเป็นหนงัสือให้ผูย้ืน่ค ำขอหรือค ำร้องเรียนทรำบ 

       - หำกไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง จะมีหนงัสือแจง้เหตุแห่งควำมบกพร่องดงักล่ำว
เพ่ือให้ผูย้ืน่ค ำขอหรือค ำร้องเรียนทรำบ พร้อมก ำหนดระยะเวลำในกำรแกไ้ข
ขอ้บกพร่องดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม โดยจะตอ้งไม่เกิน 15 วนั หำกผูร้้องไม่
ด ำเนินกำรถือว่ำไม่ประสงคจ์ะร้องเรียน 

สอบสวน 

เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมำยและ
พยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำร ไม่เกิน 45วนั เวน้แต่ 
 - เร่ืองร้องเรียนท่ีตอ้งขอควำมเห็นอนุกรรมกำร จะเสนอคณะกรรมกำรไดต้อ้งมี
ควำมเห็นของอนุกรรมกำรก่อน 
 - เร่ืองท่ีตอ้งขอควำมเห็นหน่วยงำนภำยนอก จะเสนอคณะกรรมกำรไดต้อ้งมี
ควำมเห็นของหน่วยงำนภำยนอกก่อน 
รวมระยะเวลำไม่เกิน 60 วนั 
 

พิจำรณำและแจง้ผล 
คณะกรรมกำรพิจำรณำ ไม่เกิน 15วนั เจำ้หนำ้ท่ีรับผดิชอบแจง้ผลกำรพิจำรณำให้ผูร้้อง
ทรำบไม่เกิน 7 วนั 

ภาพที่ 3.3 กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
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กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน เก่ี ยวกับกำรกระท ำอัน ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม 
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมกำร 
และพนกังำนเจำ้หนำ้ที่มีอ  ำนำจด ำเนินกำรดงัน้ี 
 1) เรียกผูเ้ก่ียวข้องช้ีแจงหรือส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำ 208 

กรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น พนักงำนเจำ้หน้ำที่อำจเรียกให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งมำช้ีแจง
หรือส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ โดยให้รำยงำนเพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกผูบ้งัคบับญัชำในระดบัรองเลขำธิกำร กสทช. ที่รับผิดชอบสำยงำนที่ตนสังกดัขึ้นไป
ตอ้งมีรำยละเอียดอยำ่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

ก) ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ข) เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรมีค  ำสั่งเรียกให้ผูท้ี่ เก่ียวข้องมำช้ีแจงหรือ 

ส่งเอกสำรหรือพยำนหลกัฐำน 
ค) สำระส ำคญัของค ำสั่ง เช่น ช่ือของผูรั้บใบอนุญำตหรือบุคคลที่จะตอ้งปฏิบตัิ

ตำมค ำสั่งดงักล่ำว ประเด็นหรือเร่ืองที่ประสงคจ์ะให้ด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือรำยละเอียด
เก่ียวกบัหลกัฐำนที่ประสงคจ์ะมีค  ำสัง่เรียก เป็นตน้209 

2) มีหนังสือเรียกบุคคลมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่งเอกสำรหรือวตัถุใดมำประกอบ 
กำรพจิำรณำหรือใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในกำรพสูิจน์กำรกระท ำควำมผดิ210 

กำรมีค  ำสั่ งเรียกให้ผู ้ที่ เก่ี ยวข้องมำช้ีแจงหรือส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำน 
เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำใหท้  ำเป็นหนงัสือ โดยมีรำยละเอียดอยำ่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

ก) ช่ือของผูรั้บใบอนุญำตหรือบุคคลที่จะตอ้งปฏิบติัตำมค ำสัง่ดงักล่ำว 
ข) ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ค) เห ตุผลที่ จะต้องมีกำรเรียกให้ด ำ เนิ นกำรช้ีแจงห รือส่งเอกสำรหรือ

พยำนหลกัฐำน 
ง) รำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงที่ประสงคจ์ะให้ช้ีแจง หรือรำยละเอียดเก่ียวกบั

เอกสำรหรือหลกัฐำนที่จะใหจ้ดัส่ง 

                                                 
208 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551, มำตรำ 53 (1) 
209 ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 ขอ้ 9 

210 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 53 (2) 
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จ) รำยละเอียดในกำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ เช่น วนั เวลำ สถำนที่ เป็นตน้ 
ฉ) ลำยมือช่ือและต ำแหน่งของพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ 
ช) วนัเดือนปีที่ท  ำค  ำสัง่ 
ซ) ผลของกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่ดงักล่ำว 

ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนจนไม่อำจท ำเป็นหนงัสือได ้พนกังำนเจำ้หนำ้ที่อำจมีค  ำสั่ง
ดว้ยวำจำในกำรเรียกให้ผูรั้บใบอนุญำตหรือบุคคลใดให้ช้ีแจงหรือส่งเอกสำร พยำนหรือหลกัฐำน
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ โดยค ำสั่งดังกล่ำวจะต้องมีรำยละเอียดเพียงพอแก่กำรที่ผู ้รับ
ใบอนุญำตหรือบุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถปฏิบติัตำมได้ และให้พนักงำนเจำ้หน้ำที่รำยงำนกำรมี
ค  ำสั่งด้วยวำจำดังกล่ำวต่อผูบ้งัคบับญัชำทนัที ผูรั้บใบอนุญำตหรือบุคคลใดที่พนักงำนเจำ้หน้ำที่ 
มีค  ำสั่งเรียกให้มำช้ีแจงขอ้เท็จจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำนั้น อำจช้ีแจงเป็นหนังสือหรือด้วย
วำจำก็ได ้211 

 3) เข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ปะกอบกำรของผูรั้บใบอนุญำตหรือบุคคลใด  
ในระหวำ่งเวลำพระอำทิตยข์ึ้นถึงพระอำทิตยต์กหรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น เพื่อตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง หรือคน้วตัถุที่ใชใ้นกำรกระท ำผดิ วตัถุที่มีไวเ้ป็นควำมผดิ รวมทั้งกำรกระท ำที่อำจฝ่ำฝืน
บทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 212 

กรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องเขำ้ไปในอำคำรหรือสถำนที่ประกอบกำร 
ของผูรั้บใบอนุญำตหรือบุคคลใดเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบักำรกระท ำควำมผดิ คน้วตัถุที่ใช้
ในกำรกระท ำควำมผิด  วตัถุที่มีไวเ้ป็นควำมผิดหรือวตัถุที่จะน ำไปใช้กระท ำควำมผิด  รวมทั้ ง 
กำรกระท ำใดที่อำจเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขที่ก  ำหนดในกำรอนุญำตประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทศัน์ให้พนักงำนเจำ้หน้ำที่รำยงำนเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
เลขำธิกำร กสทช. เม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำร  กสทช. แล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

                                                 
211 ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 ขอ้ 10 - 11 

212 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 53 (3) 
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ด ำเนินกำรยืน่ขอหมำยคน้จำกศำล และเม่ือคน้เสร็จแลว้พนกังำนเจำ้หนำ้ที่จะตอ้งรำยงำนเลขำธิกำร 
กสทช. และศำล 213 

(3) มำตรกำรบงัคบั 
1) ค ำสั่งให้กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำร เพื่อป้องกันกำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำ 

ผดิซ ้ ำ214 เช่น กรณีผูใ้ดกระท ำให้เกิดกำรรบกวนต่อกำรรับส่งหรือแพร่สัญญำณเสียงหรือภำพของ
ผูรั้บใบอนุญำต พนักงำนเจำ้หน้ำที่มีอ  ำนำจสั่งให้ผูน้ั้ นระงบักำรกระท ำหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง  
ส่ิงที่ใช้ในกำรกระท ำนั้น หรือให้ยำ้ยส่ิงดังกล่ำวออกไปให้พน้เขตรบกวนหรือสั่งให้บุคคลนั้ น 
หรือสัง่ใหบุ้คคลนั้นหรือบุคคลอ่ืนกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งเท่ำที่จ  ำเป็นเพือ่แกไ้ขกำรรบกวนนั้นได้215  

2) ค ำสัง่ลงโทษ 
 ก) โทษทำงปกครอง 
  1. ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรกระท ำซ่ึงมีโทษปรับทำงปกครองชั้น 1 

มิใช่ควำมผดิต่อเน่ือง เป็นกำรกระท ำควำมผดิคร้ังแรก และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย216 
  2. โทษปรับทำงปกครอง217 ควำมผิดที่เก่ียวกับเน้ือหำ จะมีโทษปรับทำง

ปกครอง 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
โทษปรับทำงปกครองชั้น 2 อัตรำตั้ งแต่ 50,000 – 100,000 บำท  ส ำหรับกรณีฝ่ำฝืน 

ไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑก์ำรขออนุมติัผงัรำยกำรที่จะออกอำกำศทำงโทรทศัน์ หรือไม่ออกอำกำศ
แจง้ข่ำวหรือเตือนภยัให้ประชำชนทรำบ เม่ือรัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวขอ้งร้องขอ ใน
กรณีที่มีภยัพบิติัหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไม่บนัทึกรำยกำรที่ออกอำกำศไปแลว้ กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏบติั
ตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร มำตรกำร หรือประกำศที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดเก่ียวกบักำรจดัท ำผงั
รำยกำรหรือกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิของคนพิกำรและคนด้อยโอกำสให้สำมำรถเขำ้ถึงและ
สำมำรถใชป้ระโยชน์จำกรำยกำรโทรทศัน์ รวมทั้งกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำร
ใหแ้กไ้ขผงัรำยกำร หรือค ำสัง่หำ้มออกอำกำศรำยกำรตำมมำตรำ 37 

                                                 
213 ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

เร่ือง หลกัเกณฑ์กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมมำตรำ 53 แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 ขอ้ 19 - 22 

214 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 63 
215 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 55 
216 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 62 
217 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 57 - 60 
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โทษปรับทำงปกครองชั้น 3 อตัรำตั้งแต่ 500,000 – 5,000,000 บำท ส ำหรับกำรฝ่ำฝืนไม่
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ก ำหนดช่วงเวลำออกอำกำศ หำกกำรกระท ำควำมผิดซ่ึงมีโทษปรับทำง
ปกครองเป็นควำมผิดต่อเน่ืองและคณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองส ำหรับ
ควำมผิดนั้น ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษปรับรำยวนัอีกในอตัรำดงัต่อไปน้ี นับแต่วนัที่มีค  ำสั่งลงโทษ
ปรับทำงปกครอง ตลอดเวลำที่ยงัฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมจนกวำ่จะปฏิบติัให้ถูกตอ้ง กรณีโทษปรับ
ทำงปกครองชั้น 2 ใหป้รับวนัละไม่เกิน 20,000 บำท และกรณีโทษปรับทำงปกครองชั้น 3 ให้ปรับ
วนัละไม่เกิน 50,000 บำท ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรบังคับให้มีกำรช ำระค่ำปรับรำยวนัทุก 
สิบห้ำวนั 218 กรณีผูถู้กลงโทษปรับทำงปกครองไม่ยอมช ำระค่ำปรับทำงปกครองหรือช ำระ 
ไม่ครบถว้น ให้น ำบทบญัญติัเก่ียวกบักำรบงัคบัทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีปฏิบติัรำชกำร
ทำงปกครองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม219 

โทษพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำต  เม่ือปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผูรั้บใบอนุญำตฝ่ำฝืน
ออกอำกำศรำยกำรที่ มี เน้ือหำซ่ึงต้องห้ำมตำมมำตรำ 37 และเป็นกรณีที่ เกิดควำมเสียหำย 
อยำ่งร้ำยแรง หรือผูรั้บใบอนุญำตฝ่ำฝืนหรือกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัน้ี หรือหลกัเกณฑ์
หรือค ำสัง่ที่ก  ำหนดตำมพระรำชบญัญติัน้ี หรือเกิดควำมเสียหำยอยำ่งร้ำยแรง220 

 ข) โทษทำงอำญำ 
กำรใช้คล่ืนควำมถ่ีส ำหรับกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์       

หรือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทศัน์ หรือใหบ้ริกำรนอกเหนือจำกกิจกำรกระจำย
เสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์  โดยไม่ได้รับอนุญำต ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเสรีในกำรจัดสรร 
คล่ืนควำมถ่ี รบกวนต่อกำรรับส่งสญัญำณภำพและเสียง ผลิต น ำเขำ้ จ  ำหน่ำยหรือมีไวเ้พือ่จ  ำหน่ำย
หรือรับติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ผูอ่ื้นน ำไปใช้รับหรือแปลงสัญญำณในกำรรับรำยกำรของกิจกำร
กระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิกโดยไม่ขออนุญำต ขดัขวำงหรือไม่อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ที่221     

3.2.4 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญตัิองคก์ำรกระจำยเสียงและ
แพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 

พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมำยจัดตั้ งองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 

                                                 
218 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 61 
219 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 65 
220 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 64 
221 พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 66 - 71 
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(ส .ส .ท .) ใช้ ช่ือ เป็นภำษอังกฤษว่ำ “Thai Public Broadcasting Service (TPBS)” มีฐำนะเป็น
หน่วยงำนของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ  
แต่ด ำเนินกำรภำยใตทุ้น ทรัพยสิ์น และรำยไดข้ององคก์ำร 222 ซ่ึงรำยไดห้ลกัขององคก์ำรมำจำกเงิน 
ที่เรียกเก็บจำกผูมี้หนำ้ที่เสียภำษีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสุรำและกฎหมำยวำ่ดว้ยยำสูบ 

(1) วตัถุประสงคข์องกำรจดัตั้งองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ 
TPBS เป็นองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะท ำหน้ ำที่ ในกำรผลิต 

และสร้ำงสรรค์รำยกำรข่ำวสำรคุณภำพที่จะเป็นประโยชน์สำธำรณะและส่วนรวมโดยเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี223  

 1) ด ำเนินกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์ที่จะสนบัสนุนกำรพฒันำสงัคม            
ที่มีคุณภำพและคุณธรรม บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย โดยผ่ำนทำงบริกำรข่ำวสำรที่เที่ยงตรง   
รอบดำ้น สมดุล และซ่ือตรงต่อจรรยำบรรณ 

 2) ผลิตรำยกำรทำงดำ้นข่ำวสำร สำรประโยชน์ทำงดำ้นกำรศึกษำและสำระบนัเทิง            
ที่มีสัดส่วนอยำ่งเหมำะสมและมีคุณภำพสูง เน้นควำมหลำกหลำยในมิติต่ำง ๆ โดยมุ่งด ำเนินกำร
อยำ่งปรำศจำกอคติทำงกำรเมืองและผลประโยชน์เชิงพำณิชย ์และยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะ      
เป็นส ำคญั 

 3) ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ประชำชนให้ก้ำวหน้ำทันกำรเปล่ียนแปลงของโลก 
เพือ่ประโยชน์ทั้งระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ินผำ่นทำงกำรใหบ้ริกำรข่ำวสำรและสำรประโยชน์อ่ืน 

 4) ส่งเสริมเสรีภำพในกำรรับรู้ข่ำวสำรเพื่อสร้ำงสังคมประชำธิปไตยที่ประชำชน
ไดรั้บข่ำวสำรอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 5) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งทำงตรงและทำงออ้มในกำรก ำหนด               
ทิศทำงกำรใหบ้ริกำรขององคก์ำรเพือ่ประโยชน์สำธำรณะ 

 6) สนบัสนุนกิจกรรม สำธำรณประโยชน์ 
กำรด ำเนินกำรตำม 2) 3) 4) และ 5) ให้ค  ำนึงถึงกำรเขำ้ถึงและกำรใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่ง

ทัว่ถึง และเป็นธรรมของประชำชน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมที่ก  ำหนดไวใ้นมำตรำ 7 องคก์รมี
อ ำนำจหนำ้ที่หลกัดงัต่อไปน้ี224 

 ก) จดัให้มีสถำนีวิทยกุระจำยเสียงและสถำนีวิทยโุทรทศัน์ หรือเผยแพร่รำยกำร 
ในระบบอ่ืนหรือเทคโนโลยทีนัสมยัอ่ืน โดยมีเครือข่ำยใหบ้ริกำรครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศหรือให้

                                                 
222 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 5 
223 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 7 
224 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 8 
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มีวทิยกุระจำยเสียงและสถำนีวทิยโุทรทศัน์เพิ่มเติมเป็นเครือข่ำย ไม่เก็บค่ำสมำชิกและไม่หำรำยได้
จำกกำรโฆษณำ เวน้แต่เป็นกำรสนบัสนุนจำกผูส้นบัสนุนองคก์ำร 

 ข) ให้บริกำรผลิตส่ือโสตทศัน์ หรือบริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศอ่ืน หรือ
บริกำรอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรเผยแพร่รำยกำร 

 ค) ใหก้ำรสนบัสนุนและพฒันำศกัยภำพและกำรสร้ำงสรรคก์ำรผลิตรำยกำรของ
ผูผ้ลิตรำยกำรอิสระ 

 ง) ร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรภำคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ หรือสถำนีวิทยุหรือสถำนีโทรทัศน์ขององค์ส่ือสำร
สำธำรณะของต่ำงประเทศ ในกำรผลิตรำยกำรอันเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อสำธำรณะหรือสร้ำงควำมร่วมมือทำงวฒันธรรมระหวำ่งกนั 

 จ) กระท ำกำรอ่ืนบรรดำที่ เก่ี ยวกับหรือเน่ืองในกำรจัดกำรให้ส ำเร็จตำม
วตัถุประสงคข์ององคก์ำร 

(2) โครงสร้ำง 
กำรบริหำรและกำรด ำเนินกิจกำรจะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรนโยบำยองค์กำร

กระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย กรรมกำรนโยบำยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละส่ีปี ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรนโยบำยคนหน่ึง และกรรมกำรนโยบำยอ่ืนอีกแปดคน 
ซ่ึงสรรหำและแต่งตั้งจำกผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลผูมี้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเป็นผูท้ี่มีผลงำน
หรือเคยปฏิบตัิงำนที่แสดงใหเ้ห็นถึงกำรเป็นผูมี้ควำมรู้หรือควำมเช่ียวชำญ ดงัต่อไปน้ี 225 

 1) ดำ้นกิจกำรส่ือมวลชน จ ำนวน 2 คน 
 2) ดำ้นกำรบริหำรจดักำรองคก์ร จ ำนวน 3 คน 
 3) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย กำรพัฒนำชุมชนหรือท้องถ่ิน กำรเรียนรู้ 

และกำรศึกษำ กำรคุ้มครองและพัฒนำเด็ก  เยำวชนหรือครอบครัว หรือกำรส่งเสริมของ
ผูด้อ้ยโอกำสทำงสงัคม จ ำนวน 4 คน 

(3) อ ำนำจหนำ้ที่ 
 1) คณะกรรมกำรนโยบำยมีอ ำนำจหนำ้ที่ดงัต่อไปน้ี 226 
 ก) ก ำหนดนโยบำยโดยทัว่ไปขององคก์ำร  
 ข) คุม้ครองรักษำควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรบริหำร ผูอ้  ำนวยกำร และ

พนกังำนใหป้ลอดจำกกำรแทรกแซงใด ๆ  
                                                 

225 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 17 
226 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 19 
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 ค) ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรกิจกำรและแผนกำรจัดท ำรำยกำรของ
องคก์ำรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ำมมำตรำ 7 

 ง) ใหค้วำมเห็นชอบงบประมำณขององคก์ำร 
 จ) ควบคุมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของ

คณะกรรมกำรนโยบำย  
 ฉ) ก ำหนดใหมี้กำรวจิยัเพือ่พฒันำคุณภำพของรำยกำร  
 ช) ก ำหนดขอ้บงัคบัดำ้นจริยธรรมของกรรมกำรบริหำร ผูอ้  ำนวยกำร ผูบ้ริหำร

ขององคก์ำร พนกังำนและลูกจำ้งขององคก์ำร และบทลงโทษ  
 ซ) ก ำกับดูแล เพื่ อให้ควำมคิด เห็น  ข้อ เสนอแนะและค ำติชม  ตลอดจน 

ขอ้ร้องเรียนของประชำชนต่อองคก์ำร ไดรั้บกำรพจิำรณำอยำ่งเหมำะสมและรวดเร็ว  
 ฌ) ก ำหนดระเบียบกลำงเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรงบประมำณ           

และทรัพยสิ์น กำรมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ และกำรด ำเนินกิจกำร
โดยทัว่ไป  

 ญ) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรตำมมำตรำ 29 
 ฎ) แต่งตั้งและถอดถอนผูอ้  ำนวยกำรตำมมำตรำ 31 
 ฏ) ก ำหนดค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผูอ้  ำนวยกำร และรอง

ผูอ้  ำนวยกำรตำมมำตรำ 37 
 ฐ) ก ำหนดขอ้บงัคบัดำ้นจริยธรรมของวิชำชีพเกี่ยวกบักำรผลิต และกำรเผยแพร่

รำยกำรขององคก์ำรตำมมำตรำ 42 
 ฑ) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำรรับและพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนตำม

มำตรำ 46 
 ฒ) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนประจ ำปี เพื่ อ เสนอต่ อคณะรัฐมนตรี  

สภำผูแ้ทนรำษฎร และวฒิุสภำ และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนตำมมำตรำ 52 
 ณ) ปฏิบติักำรอ่ืนตำมที่บญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัน้ีหรือกฎหมำยอ่ืน 

2) คณะกรรมกำรบริหำร  
กำรประกอบกิจกำรด ำเนินกำรโดยให้คณะกรรมกำรนโยบำยแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรคณะหน่ึงประกอบด้วยผูอ้  ำนวยกำรเป็นประธำนกรรมกำรโดยต ำแหน่ง ผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรขององคก์ำรจ ำนวนไม่เกินหกคนเป็นกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรอ่ืนอีกไม่เกินส่ีคน
เป็นผูมี้ควำมรู้หรือควำมเช่ียวชำญและมีผลงำนปรำกฏแก่สำธำรณะทำงดำ้นส่ือมวลชน กำรบริหำร
จดักำร สังคม วฒันธรรม หรือนิติศำสตร์ และกรรมกำรบริหำรตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจกำร
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ที่กระท ำกบัองคก์ำรหรือในกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรขององคก์ำร ทั้งน้ี ไม่วำ่โดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม เวน้แต่กำรเขำ้บริหำรหรือเขำ้ร่วมด ำเนินกิจกำรร่วมทุนกบับุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน
ตำมที่ คณ ะก รรมก ำรน โยบ ำยห รือคณ ะกรรมก ำรบ ริห ำร  แล้วแ ต่ ก รณี  ม อบหม ำย 
คณะกรรมกำรนโยบำยเป็นผูมี้อ  ำนำจแต่งตั้งและถอดถอนผูอ้  ำนวยกำร กำรแต่งตั้งผูอ้  ำนวยกำร 
ตอ้งท ำเป็นสัญญำจ้ำง และให้ประธำนกรรมกำรนโยบำย กรรมกำรนโยบำย กรรมกำรบริหำร
ผูอ้  ำนวยกำร รองผูอ้  ำนวยกำร และพนักงำนขององค์กำร เป็นเจำ้หน้ำที่ของรัฐผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ระดับสูงตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ที่ก  ำหนดใหต้อ้งยืน่บญัชีทรัพยสิ์นต่อ ป.ป.ช. ดว้ย  

(4) ขอ้บงัคบัดำ้นจริยธรรมของวชิำชีพ227 
คณะกรรมกำรนโยบำยตอ้งจดัท ำขอ้บงัคบัดำ้นจริยธรรมของวิชำชีพเกี่ยวกบักำรผลิต

และกำรเผยแพร่รำยกำร โดยค ำนึงถึงควำมเห็นของตวัแทนพนักงำนและลูกจำ้งขององคก์ำร ผูผ้ลิต
รำยกำร ผูรั้บชมและรับฟังรำยกำร และผูท้รงคุณวุฒิ ดำ้นนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ และส่ือมวลชน 
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน กำรผลิต กำรจดัหำและกำรเผยแพร่รำยกำรขององค์กำร  
อยำ่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมเน้ือหำสำระในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 1) ควำมเที่ยงตรง ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม 
 2) ควำมเป็นอิสระของวชิำชีพ และควำมรับผดิชอบต่อสำธำรณชน  
 3) กำรเคำรพศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเป็นส่วนตัว และกำรคุ้มครองสิทธิ 

ส่วนบุคคล  
 4) กำรคุม้ครองเด็กและเยำวชนจำกรำยกำรที่แสดงออกถึงควำมรุนแรง กำรกระท ำ  

อนัผดิกฎหมำยหรือศีลธรรม อบำยมุข และภำษำอนัหยำบคำย  
 5) กำรปฏิบติัต่อเหยือ่ผูเ้ครำะห์ร้ำยและผูท้ี่อยูใ่นภำวะเศร้ำโศก  
 6) กำรจ่ำยเงินแก่แหล่งข่ำว กำรรับรำงวลัหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้เสนอ

ข่ำว หรือมีส่วนร่วมในกำรกระท ำใดอันกระท ำให้ขำดควำมเป็นธรรมและควำมเป็นอิสระของ
วชิำชีพ  

 7) กำรปกป้องและปฏิบติัต่อแหล่งข่ำวอยำ่งเป็นธรรม ให้คณะกรรมกำรนโยบำย
เผยแพร่ขอ้บงัคบัดำ้นจริยธรรมที่จดัท  ำขึ้นตำมวรรคหน่ึงต่อสำธำรณชน 

 
 
 

                                                 
227 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 42 
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(5) กำรเผยแพร่รำยกำร 228 
รำยกำรที่ให้บริกำรผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียงหรือสถำนีวิทยโุทรทศัน์ขององค์กำร

ตอ้งมีเน้ือหำและคุณค่ำ ดงัน้ี 
 1) ข่ำวสำรที่ มีผลกระทบต่อสำธำรณะที่ เสนออย่ำงเที่ยงตรง รวดเร็ว ทันต่อ

เหตุกำรณ์ รอบดำ้น และเป็นธรรม ในสดัส่วนที่พอเพยีงในช่วงที่มีผูรั้บชมและรับฟังมำก  
 2) รำยกำรที่ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรอภิปรำยหรือแสดง 

ควำมคิดเห็น ต่อประเด็นที่ส ำคญัต่อสำธำรณะซ่ึงมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนัในสังคม บนพื้นฐำน
ของขอ้มูลที่ถูกตอ้ง มีสมดุลของควำมคิดเห็นฝ่ำยต่ำง ๆ และมีกำรวเิครำะห์อยำ่งมีเหตุผล  

 3) รำยกำรที่ ส่งเสริมกำรเรียน รู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และรำยกำรที่ ส่งเสริมกำรศึกษำในวิทยำกำรสำขำต่ำง ๆ และกำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน 
อยำ่งเพยีงพอ โดยค ำนึงถึงเวลำที่สะดวกต่อกำรรับชมและรับฟัง  

 4) รำยกำรกีฬำ นันทนำกำร และรำยกำรที่ส่งเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน  

 5) รำยกำรที่ส่งเสริมเอกลกัษณะของควำมเป็นไทย ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม        
และควำมสมำนฉันทะในสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้ผูด้้อยโอกำสในสังคมมีโอกำสแสดง         
ควำมคิดเห็นหรือน ำเสนอขอ้มูลของตน  

 6) รำยกำรบันเทิงที่สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมคุณค่ำที่ดีงำมของสังคม หรือยกระดับ
สุนทรียภำพของประชำชน  

 7) รำยกำรที่เป็นกำรสนับสนุนผูผ้ลิตรำยกำรอิสระ ซ่ึงต้องจดัสรรเวลำให้อย่ำง
เพยีงพอ 

กำรจดัทำผงัรำยกำรเป็นดุลยพินิจขององค์กำร และตอ้งไม่มีลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
หรือตอบแทนในเชิงพำณิชย ์ 

ผูอ้  ำนวยกำรตอ้งจดัท ำผงัรำยกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพือ่อนุมติัทุกสำมเดือน 
และคณะกรรมกำรนโยบำยตอ้งก ำหนดมำตรกำรโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อให ้
มีบริกำรที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมให้คนพิกำรสำมำรถเขำ้ถึงหรือใชป้ระโยชน์รำยกำรในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ขององคก์ำรได ้ 

(6) สภำผูช้มและผูฟั้งรำยกำร และรับเร่ืองร้องเรียน 229 

                                                 
228 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 43 
229 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 45 
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เพือ่ประโยชน์ในกำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรและกำรผลิตรำยกำรขององคก์ำรใหมี้คุณภำพ
สอดคล้องกับประโยชน์สำธำรณะและสังคม และสะทอ้นควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำร รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรก ำหนดนโยบำย จึงก ำหนดให้มีสภำผูช้มและ 
ผูฟั้งรำยกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรนโยบำยแต่งตั้งจ  ำนวนไม่เกินหำ้สิบคน ประกอบไปดว้ยตวัแทนของ
ประชำชนในภูมิภำคและกลุ่มต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย และมีควำมสมดุล เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 
และค ำแนะน ำจำกประชำชนในวงกวำ้งต่อกำรผลิตรำยกำรขององค์กำร โดยให้มีกำรประชุม         
อย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ให้คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรรวบรวมควำมเห็นและค ำแนะน ำ          
ที่ได้รับจำกสภำผูช้มและผูฟั้งรำยกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยพร้อมทั้งเสนอแนวทำง         
ในกำรพฒันำบริกำรและกำรผลิตรำยกำรขององค์กำร หรือกำรปรับปรุงแผนแม่บทกำรบริหำร
กิจกำรและรำยกำรขององคก์ำรใหส้อดคลอ้งกบัควำมเป็นจริงที่มีกำรเปล่ียนแปลงไป 

(7) อนุกรรมกำรรับและพจิำรณำเร่ืองร้องเรียน230  
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำยจัดให้ มีคณะอนุกรรมกำรรับและพิจำรณำ 

เร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนในกรณีที่องคก์ำร ผูผ้ลิตรำยกำร หรือพนกังำนหรือลูกจำ้งขององคก์ำร
กระท ำกำรหรือผลิตรำยกำรที่ขดัต่อข้อบงัคบัด้ำนจริยธรรมของวิชำชีพ โดยคณะอนุกรรมกำร        
รับและพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชนตอ้งพิจำรณำ และตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนดังกล่ำว
อยำ่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม กระบวนกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรจะตอ้งครอบคลุม
ถึงวิธีกำรแกไ้ขหรือเยยีวยำในกรณีที่มีกำรผลิตรำยกำรที่ขดัต่อขอ้บงัคบัดำ้นจริยธรรมของวิชำชีพ 
รวมทั้ งมีวิธีกำรแก้ไขข้อควำมที่ เป็น เท็จ สิท ธิกำรโต้แยง้ และกำรขออภัยในกรณีที่ เกิด 
ควำมผดิพลำด กำรร้องเรียนตำมกระบวนกำรตำมกฎหมำยน้ีไม่เป็นกำรลิดรอนสิทธิของประชำชน
ในกำรที่จะใชช่้องทำงอ่ืนตำมกฎหมำยเพือ่แกไ้ขหรือเยยีวยำต่อกรณีที่มีกำรร้องเรียนนั้น 

(8) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี231  
เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรขององค์กำรให้เกิดประสิทธิภำพ  

เกิดผลสัมฤทธ์ิ สร้ำงควำมรับผิดชอบและควำมเช่ือถือแก่สำธำรณชนในกิจกำรขององค์กำร 
ตลอดจนมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรให้เป็นไป        
ตำมวัตถุประสงค์โครงกำร และแผนงำนที่ได้จัดท ำไว้ ให้คณะกรรมกำรนโยบำยจัดให้ มี 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  โดยคณะกรรมกำรประเมินผลซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอก
องค์กำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจะตอ้งแสดงขอ้เท็จจริงให้ปรำกฏทั้งในดำ้นประสิทธิผล 
ในดำ้นประสิทธิภำพ ในดำ้นกำรพฒันำองคก์ำร ในดำ้นกำรสนับสนุนจำกประชำชน จ ำนวน และ
                                                 

230 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 46 
231 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 50 
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ควำมพึงพอใจของผูรั้บชมหรือรับฟังรำยกำร และในรำยละเอียดอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย 
จะไดก้ ำหนดเพิม่เติมขึ้น  

(9) กำรทบทวนกำรด ำเนินงำน 232 
อย่ำงน้อยทุก ๆ สิบปี นับแต่วนัที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้องค์กำรเสนอให้มี 

กำรทบทวนที่มำของรำยไดแ้ละสัดส่วนของเงินบ ำรุงองคก์ำรให้มีควำมเหมำะสมกบัควำมจ ำเป็น 
ในกำรด ำเนินภำรกิจขององค์กำร ทบทวนถึงควำมเหมำะสมในกำรให้องค์กำรน ำส่งเงินสะสม       
ส่วนที่ เกินจำกควำมจ ำเป็นกลับคืนเพื่อเป็นรำยได้แผ่นดินหรือจดัสรรคืนเพื่อเป็นประโยชน์          
ต่อสังคม และทบทวนกำรสร้ำงและส่งเสริมกำรส่ือสำรสำธำรณะของประชำชนผ่ำนกำรด ำเนิน
ภำรกิจขององคก์ำร รวมทั้งเสนอใหมี้กำรแกไขเพิม่เติมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  

(10) กำรตรวจสอบและควบคุม 233 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบและควบคุมให้ผูช้มและผูฟั้งรำยกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ  

และประสิทธิภำพ และแสดงถึงควำมเป็นกลำงขององคก์ำร ใหอ้งคก์ำรท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภำผูแ้ทนรำษฎร และวฒิุสภำภำยในหกเดือน นบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 
และใหเ้ผยแพร่ต่อสำธำรณชนดว้ย รำยงำนจะตอ้งประกอบดว้ย 

 1) ผลงำนขององคก์ำรในปีที่ผำ่นมำเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
 2) โครงกำร แผนงำน และแผนงบประมำณส ำหรับปีถดัไป  
 3) ผงัรำยกำรในปีที่ผำ่นมำ และแผนกำรที่จะเปล่ียนแปลงผงัรำยกำรส ำหรับปีถดัไป  
 4) งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำน         

ของคณะกรรมกำรประเมินผล  
 5) ขอ้มูลนิติบุคคลที่องคก์ำรเป็นเจำ้ของหรือถือหุน้โดยตรงหรือโดยออ้มและขอ้มูล        

ของบุคคลที่องคก์ำรเขำ้ร่วมกิจกำรหรือร่วมลงทุน  
 6) รำยกำรที่องค์กำรให้กำรสนับสนุนกำรผลิตแก่ผูผ้ลิตรำยกำรอิสระ วิธีว่ำจำ้ง 

กำรผลิตรำยกำร พร้อมช่ือของผูผ้ลิตรำยกำรเหล่ำนั้ น และรำยละเอียดในกำรเผยแพร่รำยกำร 
ที่สนบัสนุน  

 7) ควำมคิดเห็นที่ไดรั้บจำกสภำผูช้มและผูฟั้งรำยกำร และจำกประชำชนทัว่ไปและ         
กำรปรับปรุงที่ด ำเนินกำรตำมควำมคิดเห็นที่ไดรั้บ  

 8) ขอ้มูลร้องเรียนจำกผูช้มและผูฟั้งรำยกำร และผลและวธีิกำรแกไ้ข 
 

                                                 
232 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 51 
233 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 52 

DPU



135 

 

(11) บทลงโทษ234 
กำรกระท ำใด ๆ ของผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเจำ้หน้ำที่ของรัฐไม่ว่ำทำงตรง

หรือทำงออ้มอนัมีลกัษณะเป็นกำรขดัขวำงหรือแทรกแซงองคก์ำรให้เผยแพร่รำยกำรที่ขดัหรือแยง้
ต่อวตัถุประสงค ์หรือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  หรือขอ้บงัคบัด้ำนจริยธรรมของวิชำชีพที่ได้
จดัท ำขึ้น ใหถื้อเป็นกำรจงใจใชอ้  ำนำจหนำ้ที่โดยมิชอบและไม่มีผลบงัคบัใช ้เวน้แต่เป็นกำรกระท ำ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  

(12) หลกักำรและกรอบจริยธรรมของส่ือเพือ่บริกำรสำธำรณะ 
องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นองค์กำร 

ส่ือสำธำรณะด้ำนวิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทัศน์ จดัตั้งตำมพระรำชบญัญัติองค์กำรกระจำยเสียง
และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย มีพนัธกิจและกำรด ำเนินกำรที่แตกต่ำงจำกส่ือมวลชนอ่ืน 
คือ มีเป้ำหมำยเพื่อให้บริกำรสำธำรณะ ไม่ใช่ส่ือเพื่อกำรคำ้ และไม่ใช่ส่ือเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์
รัฐบำล แต่เป็นองคก์รส่ือที่มีควำมเป็นอิสระทำงวิชำชีพซ่ึงรับรองโดยกฎหมำย และ ขอ้บงัคบัดำ้น
จริยธรรมองคก์ำรฯ มีพนัธะกิจในกำรด ำเนินกิจกำรวทิยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ที่สนบัสนุน
กำรพฒันำสังคมประชำธิปไตย สังคมคุณภำพ คุณธรรม บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ตอ้งรักษำ
ผลประโยชน์ของสำธำรณะ และค ำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพในกำรรับรู้ข่ำวสำร ของประชำชน ทั้งยงัตอ้ง
รับผดิชอบ น ำเสนอข่ำว สำรประโยชน์ สำระบนัเทิง และ จินตนำกำร ที่มีมำตรฐำน เที่ยงตรง รอบ
ดำ้น สมดุล มีคุณภำพ และ คุณค่ำของเน้ือหำ ที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มประชำชน
ที่แตกต่ำงหลำกหลำยไดดี้ 

3.2.5 กำรควบคุมเน้ือหำภำพยนตร์ที่ก  ำหนดในพระรำชบญัญตัิภำพยนตร์และวดิีทศัน์ พ.ศ. 2551 
พระรำชบญัญตัิภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมำยที่มีผลเป็นกำรยกเลิก

พระรำชบญัญตัิภำพยนตร์ พ.ศ. 2473 และพระรำชบญัญติัควบคุมกิจกำรเทปและวสัดุโทรทัศน์  
พ.ศ. 2530 เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. 2551 คือ 
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์ พ.ศ. 2473 ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน  บทบัญญัติบำงประกำร 
ไม่สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ประกอบกับกำรตรวจพิจำรณำภำพยนตร์ในปัจจุบนัอยูใ่น
อ ำนำจของหลำยองคก์รและมีควำมซ ้ ำซ้อนกบัพระรำชบญัญติัควบคุมกิจกำรเทปและวสัดุโทรทศัน์  
พ.ศ. 2530 จึงปรับปรุงระบบกำรตรวจพิจำรณำภำพยนตร์ให้อยูใ่นควำมรับผิดชอบขององคก์รเดียว
เพื่อลดควำมซ ้ ำซ้อนของกำรตรวจพิจำรณำ โดยพระรำชบญัญตัิภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551  
น้ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรควบคุม “ภำพยนตร์” และ “วดิีทศัน์” ไปพร้อม ๆ กนั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
                                                 

234 พระรำชบญัญติัองคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 56 
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(1) ภำพยนตร์และวดิีทศัน์ที่อยูใ่นบงัคบัของกฎหมำย 
พระรำชบญัญตัิภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้ “ภำพยนตร์” ที่จะตกอยู่

ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยว่ำ หมำยควำมถึง วสัดุที่มีกำรบนัทึกภำพ หรือภำพและเสียง ซ่ึงสำมำรถ
น ำมำฉำยให้เป็นภำพที่เคล่ือนไหวได้อย่ำงต่อเน่ือง แต่ไม่รวมถึงวีดิทศัน์ และ “ภำพยนตร์ไทย” 
หมำยควำมถึง ภำพยนตร์ที่ใชภ้ำษไทยหรือภำษำทอ้งถิ่นของประเทศไทยทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่
ในบทภำพยนตร์ตน้ฉบบัส ำหรับกำรแสดงภำพยนตร์และมีเจำ้ของลิขสิทธ์ิ ในภำพยนตร์เป็นคนที่มี
สัญชำติไทย ในขณะที่ “วีดิทัศน์” นั้น หมำยควำมถึงวสัดุที่มีกำรบนัทึกภำพหรือภำพและเสียง 
ซ่ึงสำมำรถน ำมำฉำยให้เห็นเป็นภำพเคล่ือนไหวได้อย่ำงต่อเน่ืองในลักษณะที่เป็นเกมกำรเล่น  
คำรำโอเกะที่มีภำพประกอบหรือลกัษณะอ่ืนใดที่กฎหมำยก ำหนด ดงันั้น เม่ือพิจำรณำจำกค ำนิยำม
ดงักล่ำวจะพบว่ำ ส่ิงที่กฎหมำยมุ่งที่จะควบคุมนั้น คือ ส่ือชนิดที่สำมำรถจะถ่ำยทอดสู่ผูรั้บสำร 
ด้วยภำพหรือเสียงหรือทั้ งภำพและเสียง ซ่ึงผูรั้บสำรสำมำรถที่จะรับรู้และเข้ำใจสำรที่ได้รับ 
ได้โดยง่ำย ดังนั้ น กฎหมำยจึงได้วำงมำตรกำรบำงประกำรขึ้ นเพื่อควบคุมกำรถ่ำยทอดสำร 
ในลกัษณะดงักล่ำวใหอ้ยูภ่ำยในกรอบที่กฎหมำยก ำหนดไว ้โดยก ำหนดใหผู้ป้ระกอบกำรจะตอ้งขอ
อนุญำตจำกเจำ้หนำ้ที่ก่อนจึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได ้

(2) กำรควบคุมเน้ือหำภำพยนตร์และวดิีทศัน์ตำมกฎหมำย  
กำรควบคุมเน้ือหำของภำพยนตร์จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
 1) กำรควบคุมเน้ือหำก่อนสร้ำง ก ำหนดให้ผูส้ร้ำงภำพยนตร์สำมำรถด ำเนินกำร

สร้ำงภำพยนตร์ได้โดยภำพยนตร์ดังกล่ำวจะตอ้งไม่มีเน้ือหำในลกัษณะที่ตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย 
กล่ำวคือ ภำพยนตร์ที่มีเน้ือหำเป็นกำรบ่อนท ำลำย ภำพยนตร์ที่มีเน้ือหำที่ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือภำพยนตร์ที่มีเน้ือหำที่อำจกระทบกระเทือนต่อควำมมัน่คง
ของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย235 ซ่ึงหำกฝ่ำฝืนสร้ำงภำพยนตร์ที่มีเน้ือหำตอ้งห้ำมตำมที่
กฎหมำยก ำหนดดังกล่ำว กำรกระท ำนั้นเป็นควำมผิดทำงอำญำที่จะตอ้งรับโทษตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด236 กรณีที่ผูส้ร้ำงภำพยนตร์สงสัยวำ่ ภำพยนตร์ของตนมีเน้ือหำที่ตอ้งหำ้มที่กฎหมำยก ำหนด
หรือไม่นั้ น ผูส้ร้ำงอำจยื่นค  ำขอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทัศน์พิจำรณำให้
ควำมเห็นในเร่ืองนั้ นก่อนที่จะลงมือสร้ำงภำพยนตร์ก็ได้ ซ่ึงในกรณีน้ีกฎหมำยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรจะต้องแจง้ควำมเห็นแก่ผูส้ร้ำงภำพยนตร์ภำยใน 15 วนั นับแต่วนัที่ได้รับค ำขอ  
และหำกคณะกรรมกำรไม่แจง้ภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวกฎหมำยให้ถือว่ำคณะกรรมกำร

                                                 
235 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 23 วรรคหน่ึง 
236 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 77 
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พิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศัน์ได้ให้ควำมเห็นชอบในเน้ือหำของภำพยนตร์นั้นแล้ว มิให้ถือว่ำ 
กำรสร้ำงภำพยนตร์นั้นมีเน้ือหำขดักบักฎหมำย237 

 2) กำรควบคุมเน้ือหำก่อนกำรฉำยภำพยนตร์ กฎหมำยก ำหนดให้ภำพยนตร์ 
ที่จะน ำมำออกฉำย ใหเ้ช่ำ แลกเปล่ียน หรือจ ำหน่ำยในรำชอำณำจกัร รวมทั้งส่ือโฆษณำ จะตอ้งผำ่น
กำรตรวจพจิำรณำและไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศัน์ก่อน238 หำก
ฝ่ำฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซ่ึงในกำรพจิำรณำอนุญำตภำพยนตร์และส่ือโฆษณำ
ภำพยนตร์ดังกล่ำวนั้น หำกคณะกรรมกำรเห็นว่ำภำพยนตร์หรือส่ือโฆษณำภำพยนตร์ใดมีเน้ือหำ 
ที่เป็นกำรบ่อนท ำลำย มีเน้ือหำที่ขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือมี
เน้ือหำที่อำจกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย กฎหมำย
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรสั่งให้ผูข้ออนุญำตแก้ไขหรือตดัทอนเน้ือหำดังกล่ำว 
ก่อนที่จะมีกำรอนุญำตก็ได ้หรือคณะกรรมกำรอำจออกค ำสัง่ไม่อนุญำตใหมี้กำรฉำยภำพยนตร์หรือ
ส่ือโฆษณำนั้นได้239 

(3) กำรตรวจพจิำรณำภำพยนตร์  
คณะกรรมกำรพจิำรณำภำพยนตร์และวดิีทศัน์เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรก  ำหนดประเภทของ

ภำพยนตร์ ซ่ึงมำตรำ 26 ไดก้ ำหนดภำพยนตร์ออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี  
 1) ภำพยนตร์ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และควรส่งเสริมใหมี้กำรดู  
 2) ภำพยนตร์ที่เหมำะกบัผูดู้ทัว่ไป  
 3) ภำพยนตร์ที่เหมำะสมกบัผูท้ี่มีอำยตุั้งแต่สิบสำมปีขึ้นไป  
 4) ภำพยนตร์ที่เหมำะสมกบัผูท้ี่มีอำยตุั้งแต่สิบหำ้ปีขึ้นไป  
 5) ภำพยนตร์ที่เหมำะสมกบัผูท้ี่มีอำยตุั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป  
 6) ภำพยนตร์ที่หำ้มผูท้ี่มีอำยตุ  ่ำกวำ่ยีสิ่บดู  
 7) ภำพยนตร์ที่หำ้มเปิดเผยในรำชอำณำจกัร  
อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยได้ก  ำหนดยกเวน้ให้กับภำพยนตร์บำงประเภทที่ไม่จ  ำต้อง 

ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำและไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศัน์ได้แก่ 
ภำพยนตร์ข่ำวหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้ น ภำพยนตร์ที่สร้ำงขึ้ นเพื่อดูเป็นกำรส่วนตัว ภำพยนตร์ 
ที่ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐสร้ำงขึ้ นเพื่อเผยแพร่  
หรือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนนั้ น ภำพยนตร์ที่ฉำยในเทศกำลภำพยนตร์ระหว่ำง

                                                 
237 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 23 วรรคสอง และวรรคส่ี 
238 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 25 
239 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 29 
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ประเทศตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และภำพยนตร์ที่ฉำยทำงโทรทศัน์และผำ่นกำรตรวจพจิำรณำ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์แลว้ หรือภำพยนตร์อ่ืน
ตำมที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง240  

ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทัศน์ได้อนุญำตให้มีกำรฉำย
ภำพยนตร์หรือส่ือโฆษณำเร่ืองใดแล้ว กฎหมำยก ำหนดให้นำยทะเบียนกลำงอันหมำยควำมถึง 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวฒันธรรมแห่งชำติ ก ำหนดหมำยเลขรหัส และประทบัตรำเคร่ืองหมำย
อนุญำต ประเภทภำพยนตร์ และหมำยเลขรหัสลงบนภำพยนตร์หรือส่ือโฆษณำภำพยนตร์ที่ผ่ำน 
กำรตรวจพิจำรณำนั้ นแล้ว ทั้งน้ี นำยทะเบียนกลำงจะตอ้งเก็บส ำเนำภำพยนตร์หรือส่ือโฆษณำ
ภำพยนตร์ที่ไดรั้บอนุญำตนั้นไวห้น่ึงชุดเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบ และเม่ือหมดควำมจ ำเป็นในกำร
ตรวจสอบแลว้นำยทะเบียนจะตอ้งส่งเฉพำะส ำเนำภำพยนตร์ไปยงัหอภำพยนตร์แห่งชำติเพื่อเก็บ
รักษำไวต้่อไป241 นอกจำกน้ีกฎหมำยยงัใหอ้  ำนำจนำยทะเบียนและพนกังำนเจำ้หนำ้ที่มีอ  ำนำจสัง่ให้
หยุดกำรสร้ำงภำพยนตร์ที่มีเน้ือหำที่เป็นกำรบ่อนท ำลำย มีเน้ือหำที่ข ัดต่อควำมสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีเน้ือหำที่อำจกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงของรัฐ 
และเกียรติภูมิของประเทศไทย242 และก ำหนดให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่
ก  ำหนด หำกผูส้ร้ำงไม่ปฏิบติัตำมค ำสัง่ให้นำยทะเบียนหรือพนักงำนเจำ้หน้ำที่เสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศัน์พิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำตหรือห้ำมสร้ำงภำพยนตร์ดงักล่ำว 243 
หรือสั่งห้ำมฉำยภำพยนตร์ที่ไม่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์ 
และวดิีทศัน์ 244 

(4) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ 
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งไม่อนุญำต ค  ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ค  ำสั่งเพิกถอน 

กำรอนุญำตหรือค ำสั่งหำ้มสร้ำงภำพยนตร์ ผูรั้บค  ำสั่งสำมำรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรภำพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชำติภำยใน 15 วนันับแต่ว ันที่ได้รับแจ้งค  ำสั่ง ให้คณะกรรมกำรภำพยนตร์ 
และวีดิทัศน์แห่งชำติพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ำพิจำรณำ 

                                                 
240 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 26 
241 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 31 
242 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 61 (3) 
243 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 63 
244 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 61 (4) 
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ไม่เสร็จภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวให้ถือว่ำเห็นดว้ยกับค ำอุทธรณ์ ค  ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
ภำพยนตร์และวดิีทศัน์แห่งชำติใหเ้ป็นที่สุด245 

3.2.6 กำรควบคุมเน้ือหำละครโทรทศัน์ของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่ท  ำหนำ้ที่ก  ำกบัดูแลส่ือ 
กำรก ำกบัดูแลส่ือของรัฐมีขึ้นตั้งแต่พระรำชบญัญติัวทิยกุระจำยเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

พ.ศ. 2498 ซ่ึงเป็นกฎมำยแม่บทที่รัฐใช้ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียง ได้มอบอ ำนำจให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้งเจำ้พนักงำนและออกกฎระเบียบต่ำงๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนิน
กิจกำรกระจำยเสียงทุกรูปแบบอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของรัฐ โดยมีระเบียบวิทยกุระจำยเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2518 ที่ก  ำหนดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นมำหน่ึงคณะช่ือว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำร
กิจกำรวิทยกุระจำยเสียงและวทิยโุทรทศัน์ (กบว.)” มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน หัวหน้ำกองงำน
คณะกรรมกำรบริหำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์กรมประชำสัมพันธ์เป็นกรรมกำร  
และเลขำนุกำร และมีกรรมกำรอีก 14 คน ซ่ึงส่วนใหญ่มำเป็นผู ้แทนหน่วยงำนรัฐในส่วน 
ควำมมั่นคง ระเบียบน้ีให้อ ำนำจคณะกรรมกำรอย่ำงกวำ้งขวำงในกำรก ำหนดวิธีด ำเนินรำยกำร
สถำนีโทรทศัน์ กบว. มีอ ำนำจก ำหนดเง่ือนไขจดัตั้งและยำ้ยสถำนี รวมทั้งมีอ ำนำจลงโทษ ปิดสถำนีได ้ 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 ได้มีกำรปฏิรูประบบส่ือมวลชนได้ยกเลิก กบว. และก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์  พ.ศ. 2535 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชำติ (กกช.) มีรองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน อธิบดี  
กรมประชำสัมพนัธ์เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร กรรมกำรอีก 18 คน มำจำกส่วนรำชกำร 10 คน 
นกัวชิำกำร 3 คน และผูแ้ทนหน่วยงำนภำคเอกชน 3 คน ซ่ึงอ ำนำจหนำ้ที่หลกัของ กกช. คือ รับฟัง
และพิจำรณำค ำร้องเรียนจำกประชำชนและบุคลำกรของสถำนี โดยตดัอ ำนำจในกำรตรวจเซ็นเซอร์
เน้ือหำรำยกำรออกไปให้เป็นอ ำนำจของสถำนีเอง และให้สิทธิสถำนีสำมำรถอุทธรณ์ค ำสั่ง         
ของ กกช. ต่อนำยกรัฐมนตรีได ้แม้ระเบียบว่ำด้วยวิทยกุระจำยเสียงและวิทยโุทรทศัน์ พ.ศ. 2535  
จะให้สิทธิเสรีภำพต่อสถำนีโทรทศัน์มำกขึ้น แต่กำรด ำเนินกิจกำรโทรทศัน์ก็ยงัคงถูกแทรกแซง 
โดยหน่วยงำนรัฐ ทั้งน้ี เน่ืองจำกกรรมสิทธ์ิในคล่ืนควำมถ่ียงัคงเป็นของรัฐ สถำนีจึงยงัคงด ำเนินกำร
ตำมค ำสั่งของรัฐ และใชแ้นวทำงกำรเซ็นเซอร์ของ กบว. มำเป็นแนวทำงในกำรเซ็นเซอร์เน้ือหำ
ของสถำนีเอง 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 จึงก ำหนดหลักกำรใหม่ 
โดยก ำหนดให้คล่ืนควำมถ่ีที่ใช้ในกำรส่งวิทยุกระจำยเสียงวิทยโุทรทศัน์ และวิทยโุทรคมนำคม  
เป็นทรัพยำกรส่ือสำรของชำติเพือ่ประโยชน์ของสำธำรณะ และก ำหนดใหมี้องคก์รอิสระท ำหน้ำที่ 
 
                                                 

245 พระรำชบญัญติัภำพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 66 
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จดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียง ซ่ึงเป็นที่มำของพระรำชบญัญัติองค์กร
จดัสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงก ำหนดให้มีองค์กรอิสระขึ้ นมำ 2 องค์กร คือ องค์กรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง 
และกิจกำรโทรทศัน์แห่งชำติ (กสช.) และองคก์รดำ้นกิจกำรโทรคมนำคม (กทช.)  

ตั้งแต่พระรำชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนควำมถ่ี และก ำกบักิจกำรวทิยกุระจำยเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 มีผลใช้บังคบั ประเทศไทยยงัไม่สำมำรถแต่งตั้ ง 
กสช. ภำยใตพ้ระรำชบัญญัติองค์กรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุ
โทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 ได ้ท ำใหข้ำดหน่วยงำนที่จะท ำหน้ำที่ก  ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินกิจกำรโทรทศัน์ 246 เพื่อแกปั้ญหำดงักล่ำวคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2546  
ไดเ้ห็นชอบก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรใชส่ื้อของรัฐ เพื่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของเด็ก 
เยำวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนส่ือ 
เพือ่กำรศึกษำ ยทุธศำสตร์กำรพฒันำผูผ้ลิตส่ือและยทุธศำสตร์กำรพฒันำผูรั้บและผูใ้ชส่ื้อ และต่อมำ
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่  25 ตุลำคม 2548 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรส่ือสร้ำงสรรค์สังคมไทย         
เขำ้มำท ำหนำ้ที่เสริมสร้ำงใหเ้กิดส่ือสร้ำงสรรคส์งัคม โดยมีกระทรวงวฒันธรรมเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำส่ือเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง คณะรัฐมนตรีจึงได้ก  ำหนด
คณะกรรมกำรพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรคข์ึ้น ไดก้ ำหนดระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ย
คณะกรรมกำรพฒันำส่ือปลอดภัยและสร้ำงสรรค์แห่งชำติ พ.ศ. 2551 ขึ้ น เพื่อท ำหน้ำที่ เสนอ
ควำมเห็นคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบำย ยทุธศำสตร์และมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนดำ้นพฒันำส่ือ
ใหมี้คุณภำพ ไม่เป็นภยัต่อสงัคม และสร้ำงสรรค ์เพือ่บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรแก้ไขปัญหำเก่ียวกับกำรแพร่กระจำยขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือ        
ซ่ึงมีอิทธิพล และส่งผลต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่ำนิยมที่ดีงำมของประชำชน โดยเฉพำะ
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน ซ่ึงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยคณะกรรมกำรพฒันำส่ือปลอดภยั
และสร้ำงสรรคแ์ห่งชำติ พ.ศ. 2551 ไดก้ ำหนดบทนิยำมค ำวำ่ “ส่ือ” หมำยควำมว่ำ ส่ิงที่ท  ำใหป้รำกฏ
ดว้ยตวัอกัษร เคร่ืองหมำยภำพ เสียง หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพวิเตอร์ ไม่ว่ำจะปรำกฏ
อยูใ่นรูปของเอกสำร ภำพเขียน ภำพพิมพ ์ภำพระบำยสี ส่ิงพิมพ ์รูปภำพ ภำพโฆษณำ เคร่ืองหมำย 
รูปถ่ำย ภำพยนตร์ แถบบนัทึกเสียงหรือแถบบนัทึกภำพ หรือโดยวธีิกำรอ่ืนใด 

คณะกรรมกำรพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรคแ์ห่งชำติ ประกอบดว้ยนำยกรัฐมนตรี
หรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง
วฒันธรรม เป็นรองประธำนกรรมกำร ปลดักระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์
                                                 

246 อุษำ  บ้ิกก้ินส์.  เล่มเดิม. หนำ้ 21 - 25 
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ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผูบ้ ัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  ผู ้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  ผู ้อ  ำนวยกำร 
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ผูจ้ดักำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  เป็นกรรมกำร และผูท้รงคุณวุฒิจ  ำนวนเก้ำคน ซ่ึงนำยกรัฐมนตรีแต่งตั้ ง 
จำกบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีผลงำน  หรือประสบกำรณ์ ด้ำนส่ือมวลชน ด้ำนกำรศึกษำ  
ดำ้นกำรบริหำร ดำ้นพฒันำชุมชน ดำ้นกฎหมำย ดำ้นเศรษฐศำสตร์ ดำ้นโทรคมนำคม ดำ้นจิตวิทยำ 
และด้ำนองค์กรพัฒนำเอกชนเป็นกรรมกำร  โดยมีปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำร 

นอกจำกน้ีกระทรวงวฒันธรรมไดจ้ดัท ำโครงกำรศึกษำและเฝ้ำระวงัส่ือเพือ่สุขภำวะของ
สังคม (Media Evaluation หรือ  ME) เป็นโครงกำรที่ มี จุดเร่ิมต้นจำกแผนงำนพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะเพื่อคุณภำพชีวิตที่ ดี  (HPP) เน่ืองจำกเห็นควำมส ำคัญของส่ือมวลชนที่ เป็นสถำบัน 
ที่มีควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะที่เอ้ือต่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน จะตอ้งมี
กระบวนกำรเข้ำร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย และผู ้มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน           
ผ่ำนส่ือมวลชน นอกจำกน้ีส่ือมวลชนยงัมีบทบำทในกำรติดตำมตรวจสอบนโยบำยสำธำรณะ          
ที่เกิดขึ้นต่อประชำชนดว้ย โครงกำรดงักล่ำวจึงไดจ้ดัท ำคู่มือกำรประเมินคุณภำพเน้ือหำส่ือ รวมทั้ง
จดัท ำเว็บไซต์ www.me.or.th ขึ้ น และสร้ำงระบบประเมินโดยเปิดช่องทำงให้ประชำชนสมัคร       
เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของส่ือต่ำง ๆ โดยเฉพำะส่ือโทรทัศน์เพื่อที่จะหำ
มำตรฐำนกำรผลิตรำยกำรโทรทศัน์ และก ำหนดเกณฑป์ระเมินคุณภำพของส่ือไปในทิศทำงเดียวกนั 
กำรประเมินคุณภำพเน้ือหำของส่ือ หวัใจส ำคญัของกำรประเมินคุณภำพเน้ือหำรำยกำรโทรทศัน์ คือ 
กรรมกำรภำคประชำสังคม ถือเป็นหน่วยเฝ้ำระวงัทำงสังคม ผลกำรประเมินจะถูกรวบรวมและ        
ส่งต่อไปยงัหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรในเชิงนโยบำยและกฎหมำยต่อไป กำรประเมิน  
จะใช้ตัวช้ีวดั +6 -3 เพื่อจ ำแนกคุณภำพรำยกำร ออกเป็น  5 ประเภท คือ ป. ด. ท. น. และ ฉ.  
เพือ่พจิำรณำวำ่รำยกำรนั้นเหมำะส ำหรับผูช้มวยัใด 

 1) +6 คือเกณฑ์ควำมรู้ 6 เร่ืองเพื่อพิจำรณำคุณภำพของรำยกำรซ่ึงประกอบด้วย 
ควำมรู้ในเชิงวิชำกำร กำรคิดเป็นระบบ คุณธรรม-จริยธรรม ทกัษะกำรใช้ชีวิต ควำมหลำกหลำย
ของสงัคม และพฒันำควำมสมัพนัธข์องคนในครอบครัว 

22. 
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 2) -3 เป็นเกณฑก์ำรพจิำรณำเน้ือหำตอ้งห้ำม 3 ดำ้น เพื่อจ  ำแนกรำยกำรใหเ้หมำะกบั  
ช่วงอำยุ และช่วงเวลำของผูช้มโดยเกณฑ์ 3 ด้ำนดังกล่ำว คือ เร่ือง เพศ ภำษำ และพฤติกรรม        
ควำมรุนแรง247 

ควำมพยำยำมของภำครัฐในกำรจดัระดับควำมเหมำะสมของเน้ือหำรำยกำรโทรทศัน์
นั้ น  มุ่งหวงัให้กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของส่ือโทรทัศน์  เป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรที่จะ
สนับสนุน ให้เกิดรำยกำรโทรทศัน์ที่ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้กบัเด็ก เยำวชน มำกขึ้น  
อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในกำรเป็นกำรปกป้องเด็ก และเยำวชนที่จะไปบริโภคส่ือที่ไม่เหมำะสมกบัวยั
ของตน กำรจดัระดบัควำมเหมำะสมของส่ือโทรทศัน์จะท ำให้เด็กและเยำวชนไดรั้บผลประโยชน์
จำกกำรบริโภคส่ือโทรทัศน์ได้สูงสุด  อันจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพได้อย่ำงเต็มที่  
และเติบโตเป็นมนุษยท์ี่มีคุณภำพในดำ้นต่ำง ๆ ต่อไป โดยมีหลกักำรในกำรจดัระดบัควำมเหมำะสม
ของส่ือโทรทศัน์ ดงัน้ี 

 ก) เป็นแนวทำงและสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงสรรคร์ำยกำรโทรทศัน์ที่ส่งเสริม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ใหก้บัผูช้ม 

 ข) ส่งเสริมและพฒันำระบบกำรก ำกบัดูแลตนเอง (Self Regulation) ของกิจกำร
วทิยโุทรทศัน์ 

 ค) รักษำไวซ่ึ้งสิทธิและเสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร 
 ง) ค ำนึงถึงประโยชน์สุข ควำมปลอดภัยและกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 

อำรมณ์ และศกัด์ิศรีของเด็กและเยำวชน 
 จ) สร้ำงมำตรฐำนในกำรตรวจสอบเน้ือหำและเฝ้ำระวงัส่ือ บนหลกัเกณฑแ์ละ

ควำมเขำ้ใจเดียวกนั หำกมองดำ้นหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำระดบัควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทศัน์            
จะประกอบดว้ย 2 หลกัเกณฑ ์คือ หลกัเกณฑข์องกำรจ ำแนกเน้ือหำที่ควรมีจ ำกดั และเน้ือหำที่ควร 
มีกำรส่งเสริม โดยกำรจดัระดบัควำมเหมำะสมและจดักำรประเมินคุณภำพเน้ือหำของส่ือโทรทศัน์
ประกอบดว้ยประเภทรำยกำร ดงัน้ี 

  1. ป คือ รำยกำรส ำหรับเด็กปฐมวยั อำยรุะหวำ่ง 3-5 ปี 
  2. ด คือ รำยกำรส ำหรับเด็ก อำยรุะหวำ่ง 6-12 ปี  
  3. ท คือ รำยกำรที่เหมำะส ำหรับทุกวยั  
  4. น 13 คือ  รำยกำรที่ผู ้ใหญ่ควรให้ค  ำแนะน ำแก่เด็กอำยุน้อยกว่ำ 13 ปี  

เพรำะมีภำพและภำษำที่ไม่เหมำะสม 
                                                 

247 นคร  เจือจนัทร์ และคณะ.  (2552).  คู่มือการประเมินคุณภาพเนือ้หาส่ือ.  สืบคน้เม่ือ 27 มกรำคม 2557, 
จำก http://www.me.or.th 
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  5. น 18 คือ  รำยกำรที่ผู ้ใหญ่ควรให้ค  ำแนะน ำแก่เด็กอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี  
เพรำะมีภำพและภำษำที่ไม่เหมำะสม 

  6. ฉ คือ รำยกำรเฉพำะส ำหรับผูใ้หญ่  
กลไกกำรเฝ้ำระวงัส่ือโดยผูบ้ริโภคหรือภำคประชำชนเป็นอีกกลไกหน่ึง ที่ช่วยให ้             

ผูป้ระกอบวิชำชีพส่ือไดรั้บควำมคิดเห็นป้อนกลบัต่อกำรประกอบวิชำชีพของตนอยำ่งเป็นระบบ 
และสังคมไดรั้บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของส่ือจำกหน่วยงำนที่เป็นอิสระ กำรเฝ้ำระวงั
ส่ือโดยผูบ้ริโภคหรือภำคประชำชนจะช่วยให้ส่ือสำมำรถพฒันำมำตรฐำนด้ำนจรรยำบรรณ 
ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและสังคมไดโ้ดยไม่ตอ้งอำศยักำรแทรกแซงโดยรัฐ ซ่ึงมีควำม
ล่อแหลมต่อกำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพของส่ือ   
 DPU



 
 

บทที่ 4 
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ 

การควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ในประเทศไทย 
และแนวทางแก้ไข 

 
ละครโทรทัศน์เป็นการแสดงความเห็นของส่ือมวลชนรูปแบบหน่ึงอนัมีลักษณะ  

เป็นการแสดงความเห็นของผูผ้ลิตละครไปยงัผูช้มผ่านตวัละครในรูปแบบรายการลกัษณะบนัเทิง 
การเผยแพร่เน้ือหาละครโทรทัศน์จึงต้องได้รับความคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากน้ีละครโทรทัศน์ยงัเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยรัฐในการส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรมท่ีดีของสังคม ซ่ึงการดูแลความสงบ
เรียบร้อยของสงัคม และการส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม เป็นภารกิจของรัฐในการจดัท าบริการ
สาธารณะ เน้ือหาละครโทรทัศน์จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของ
ประชาชนผูช้มจ านวนมาก การน าเสนอเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมให้ใช้
ความรุนแรง เน้ือหาความรุนแรงทางเพศ หรือการปลุกป่ันใหผู้ช้มต่อตา้นรูปแบบการปกครองของ
ประเทศ เป็นการท าลายวฒันธรรมท่ีดีของสังคม และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ในสงัคม หน่วยงานของรัฐจึงตอ้งควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ให้เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  

เคร่ืองมือของรัฐท่ีใชใ้นการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ของประเทศไทยในอดีต 
ใชรู้ปแบบการควบคุมโดยรัฐผา่นคณะกรรมการบริหารวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (กบว.) 
ซ่ึงตั้งข้ึนตามระเบียบการบริหารวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2518 ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
เน้ือหารายการก่อนการเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
พ.ศ. 2498 ต่อมารัฐบาลได้ออกระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ .ศ. 2535  
เพื่อยกเลิกระเบียบการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2518 และยกเลิก กบว.  
มีผลใหก้ารควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์กระท าโดยคณะกรรมการของสถานีโทรทศัน์เป็นผูต้รวจ
พิจารณาเน้ือหาเอง ปัจจุบันการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551  
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พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเ สียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  
เป็นกฎหมายท่ีจ  ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน ดงันั้น บทบญัญติัของ
กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์จึงต้องมีความชัดเจน ได้สัดส่วนระหว่าง
ประโยชน์สาธารณะกบัสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์จะต้อง
กระท าเท่าท่ีจ  าเป็น เพื่อป้องกันการใช้กฎหมายในการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน  
แต่จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ ผูเ้ขียนพบว่า มีปัญหา 
และอุปสรรคอยู่หลายประการ ในบทน้ีผูเ้ขียนจึงศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ขในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1  ปัญหาเกีย่วกบัการใช้อ านาจขององค์กรก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในการควบคุมเนื้อหาละคร
โทรทัศน์ และแนวทางแก้ไข 

4.1.1 ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจขององคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์ 

การออกอากาศละครโทรทศัน์เป็นการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนรูปแบบหน่ึง 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 วรรคแรก ไดรั้บรองสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนไว ้อย่างไรก็ดี สิทธิเสรีภาพดังกล่าวสามารถ 
ถูกจ ากัดได้โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 วรรคสอง248  
ไดบ้ญัญติัเหตุในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพไวด้งัน้ี 

(1) เพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ  
(2) เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่

ส่วนตวัของบุคคลอ่ืน  
(3) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
(4) เพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

                                                
248 มาตรา 45 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา และการ

ส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 
การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่

รักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนการสั่งปิดโรงพิมพ ์สถานีวิทยกุระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทศัน์ เพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้
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การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็นและจะ
กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได้249 การกระท าท่ีกระทบกระเทือนสาระส าคญั
แห่งสิทธิและเสรีภาพ ไดแ้ก่ การสั่งปิดโรงพิมพ ์สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทศัน์  
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 วรรคสาม ไดบ้ญัญติัว่า “การให้
น าข่าวหรือบทความไปใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง 
หรือวิทยโุทรทศัน์ จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะกระท าในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม
หรือการรบ แต่ทั้งน้ีจะต้องกระท าโดยอาศยัอ  านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงได้ตราข้ึน  
ตามความในวรรคสอง” ซ่ึงตีความได้ว่า หากประเทศอยู่ภาวะปกติไม่ได้อยู่ในภาวะการรบ  
หรือสงคราม เจา้หน้าท่ีของรัฐจะสามารถควบคุมเน้ือหาส่ือไดภ้ายหลงัการเผยแพร่หรือภายหลงั 
การออกอากาศเท่านั้น  

ส าหรับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ท่ีกระท าโดยองค์กรก ากับดูแลของรัฐ 
(กสท. ภายใต้ กสทช.) จะด าเนินการโดยวิธีการก าหนดเง่ือนไขของรายการท่ีผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบั
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท า  
ผงัรายการส าหรับการใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 ไดก้  าหนดให้อ  านาจเจา้หน้าท่ี
ของรัฐเขา้ไปตรวจสอบเน้ือหาภายหลงัการออกอากาศดงัน้ี 

(1) อ านาจระงับการออกอากาศเน้ือหาซ่ึงต้องห้ามออกอากาศตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37250 ในกรณีท่ีผูรั้บ

                                                
249 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 29 
250 มาตรา 37 หา้มมิใหอ้อกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะลามกอนาจาร  หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิด
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง 

ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ที่ตรวจสอบและให้ระงบัการออกอากาศรายการที่มีลกัษณะตามวรรคหน่ึง  หาก
ผูรั้บใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ใหก้รรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอ  านาจสั่งดว้ยวาจา หรือเป็นหนังสือให้
ระงบัการออกอากาศรายการนั้นไดท้นัที และใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงกรณีดงักล่าวโดยพลนั 
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ใบอนุญาตไม่ด  าเนินการระงบัการออกอากาศ ซ่ึงการระงบัการออกอากาศสามารถด าเนินการได้
ทนัทีก่อนท่ีจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดงักล่าว และหากสอบสวนแลว้เห็นว่าการกระท า
ดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผูรั้บใบอนุญาต คณะกรรมการมีอ  านาจสั่งให้ผูรั้บใบอนุญาต
ด าเนินการแกไ้ขตามท่ีสมควร และหากผูรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามคณะกรรมการมีอ  านาจปรับหรือ
พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตได ้ 

(2) ตรวจสอบการออกอากาศรายการให้เป็นไปตามประเภทความเหมาะสม  
และช่วงเวลาท่ีก  าหนดตามมาตรา 34 วรรคสอง 251 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการมีอ  านาจลงโทษปรับได ้

เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือประเภทบนัเทิงเหมือนกบัละครโทรทศัน์ 252 ผูเ้ขียนจึงได้
ศึกษาการควบคุมเน้ือหาภาพยนตร์เปรียบเทียบกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ พบว่า  
การควบคุมเน้ือหาภาพยนตร์จะด าเนินการตามพระราชบญัญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551  
ซ่ึงก  าหนดกระบวนการควบคุมเน้ือหาภาพยนตร์เป็นรูปแบบการควบคุมเน้ือหาก่อนการเผยแพร่  
โดยตอ้งผา่นการตรวจพิจารณาและไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน ์
ถา้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์เห็นว่า ภาพยนตร์ใดมีเน้ือหาท่ีเป็นการบ่อนท าลาย 
ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนความมัน่คง
ของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย คณะกรรมการมีอ  านาจสัง่ใหผู้ข้ออนุญาตแกไ้ขหรือตดัทอน
ก่อนอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได ้ค  าสั่งไม่อนุญาต ผูไ้ดรั้บค าสั่งไม่อนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และและวีดิทศัน์แห่งชาติ ค  าวินิจฉยัอุทธรณ์ถือเป็นท่ีสุด  

                                                                                                                                       

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลว้เห็นว่าการกระท าดงักล่าวเกิดจากการละเลยของผูรั้บใบอนุญาต
จริง ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจสั่งให้ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ขตามท่ีสมควร หรืออาจพกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาตกไ็ด ้

251 มาตรา 34 วรรคสอง “ในกรณีจ าเป็นเพื่อคุม้ครองเดก็และเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศก าหนด
ช่วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได”้ 

252 “ภาพยนตร์” หมายความว่า วสัดุที่มีการบนัทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถน ามาฉายใหเ้ห็น
เป็นภาพที่เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่รวมวีดิทศัน์ 

“วีดิทศัน์” หมายความว่า วสัดุที่มีการบนัทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถน ามาฉายใหเ้ห็นเป็นภาพ
ที่เคลื่อนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะที่เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรือลกัษณะอื่นใดตามที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง 
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ในขณะท่ีละครโทรทัศน์ซ่ึงเป็นภาพยนตร์รูปแบบหน่ึงท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจัด
ประเภทความเหมาะสมของเน้ือหา แต่การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ 
อย่างส้ินเชิง โดยการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์เป็นอ านาจของสถานีโทรทัศน์ด  าเนินการเอง 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะท าหนา้ท่ีเพียงตรวจสอบผงัรายการก่อนการออกอากาศเท่านั้น ไม่มีอ  านาจในการ
ตรวจสอบเน้ือหาละครโทรทศัน์ก่อนออกอากาศ การควบคุมเน้ือหาภาพยนตร์จะก าหนดให้เจา้หน้าท่ี
ของรัฐมีอ  านาจควบคุมเน้ือหาก่อนการเผยแพร่และก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ค าสั่งไวอ้ย่างชดัเจน 
ในพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาการจดัประเภทเน้ือหา
ภาพยนตร์และการอุทธรณ์ กฎหมายเปิดโอกาสใหผู้ข้ออนุญาตสามารถโตแ้ยง้หรือน าเสนอขอ้เท็จจริง
ต่อคณะกรรมการได ้ส าหรับกรณีละครโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศแมเ้จา้หน้าท่ีของรัฐ 
จะไม่มีอ  านาจควบคุมเน้ือหาก่อนออกอากาศก็ตาม แต่เจา้หน้าท่ีของรัฐสามารถออกค าสั่งดว้ยวาจา 
หรือเป็นหนงัสือใหร้ะงบัการออกอากาศไดท้นัทีก่อนการสอบสวนขอ้เท็จจริงเมื่อออกอากาศเน้ือหา
ซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศ จึงเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีของรัฐใชดุ้ลพินิจอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากค าสั่ง
ระงบัการออกอากาศเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีกระท าโดยฝ่ายปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการกระทบ
สิทธิของผูรั้บค าสั่งแต่ไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บค าสั่งได้โต้แยง้คัดค้าน จึงขัดกับหลกัการตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมาย แต่ถา้เป็นกรณีการฝ่าฝืนออกอากาศในช่วงเวลาท่ีก  าหนดห้ามออกอากาศ
ตามมาตรา 34 วรรคสอง กฎหมายก าหนดโทษของผูรั้บใบอนุญาตท่ีฝ่าฝืนเพียงแค่ลงโทษปรับ  
ทางปกครองเท่านั้น จึงเป็นช่องทางให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทัศน์โดยเฉพาะกิจการเชิงพาณิชย ์
ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง แต่ยงัคงออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมกับเด็ก 
และเยาวชนต่อไป เน่ืองจากเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมเหล่าน้ี มกัเป็นละครโทรทศัน์ 
ท่ีมีจ  านานผูช้มจ านวนมาก ซ่ึงสถานีโทรทศัน์สามารถหารายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณาท่ีมีราคาสูง
มาชดเชยค่าปรับท่ีเสียไปได ้จึงพบเห็นเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาท่ีรุนแรงไม่เหมาะสมกบั 
เด็กและเยาวชนในช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนดความเหมาะสมของเน้ือหาออกอากาศเสมอ  
แมบ้ทบญัญติัมาตรา 34 วรรคสอง จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชนก็ตาม   

เมื่อศึกษาร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... หมวด 3 การก ากบัดูแล ซ่ึงเป็นมาตรการในการก ากบัดูแลท่ีอา้งอิง
มาตรา 37 และมาตรา 38 ท่ีก  าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตควบคุมเน้ือหาในชั้นแรก และ กสทช. ควบคุม
เน้ือหาอีกชั้นหน่ึง โดยร่างประกาศฯ ไดเ้พ่ิมอ  านาจให้พนักงานเจา้หน้าท่ีสามารถออกค าสั่งระงบั 
การออกอากาศด้วยวาจาได้ ซ่ึงเป็นขอ้ก  าหนดเกินกว่าบทบัญญติัแห่งกฎหมายท่ีก  าหนดให้เป็น
อ านาจของกรรมการท่ี กสท. มอบหมายเท่านั้ น ค  าสั่งให้ระงับการออกอากาศของกรรมการ 
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และเจา้หนา้ท่ีเป็นค าสัง่ท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองและใชอ้  านาจทางปกครอง มีลกัษณะเป็น
การจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนการกระท าดงักล่าว จึงตอ้งมีการควบคุมค าสั่งทางปกครอง 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัแห่งความชอบดว้ยกฎหมาย  

การควบคุมทางปกครองกระท าได ้2 วิธี คือ การควบคุมก่อนด าเนินการกบัการควบคุม
ภายหลงัการด าเนินการ การควบคุมก่อนด าเนินการจะดีกว่าการควบคุมภายหลงัการด าเนินการ 
เพราะการควบคุมก่อนด าเนินการเป็นการควบคุมแบบป้องกนั จะควบคุมในขั้นตอนตระเตรียมการ
ก่อนท่ีฝ่ายปกครองจะมีค าสั่งหรือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง การแสดงเจตนาของฝ่ายปกครอง
เพ่ือท าค  าสัง่ทางปกครองมีขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่คิดตระเตรียมจนถึงออกค าสัง่ทางปกครอง เพ่ือป้องกนั
มิใหอ้อกค าสัง่ทางปกครองโดยมิชอบ และไม่เหมาะสม และวิธีการควบคุมก่อนด าเนินการท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงคือ การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้ช้ีแจงและโตแ้ยง้คัดค้านก่อนมีค าสั่ง เพ่ือให้
ประชาชนสามารถป้องกันผลประโยชน์ของตนก่อนฝ่ายปกครองจะด าเนินการ การควบคุม
ความชอบด้วยกฎหมายก่อนด าเนินการน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายปกครองได้พิจารณา 
ความเหมาะสมในการออกค าสัง่ทางปกครอง นอกเหนือไปจากการพิจารณาความชอบดว้ยกฎหมาย  
เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าความผิดในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ท่ีมีโทษทางปกครอง พ.ศ. 2556 กฎหมายก าหนดวิธีปฏิบติัในการด าเนินการ
ของเจา้หน้าท่ีในกระบวนการก่อนท่ีจะมีค าสั่งทางปกครองคือ ค  าสั่งปรับทางปกครองและค าสั่ง 
พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั้น ไม่มีบทบัญญัติก  าหนดวิธีปฏิบัติในการท าค  าสั่งระงับ 
การออกอากาศและการอุทธรณ์ค าสัง่ใหร้ะงบัการออกอากาศ  

การด าเนินการออกค าสั่งระงับการออกอากาศจึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก  าหนดหลกัการไวใ้นมาตรา 30 ว่า ค  าสั่งทางปกครอง
ท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคู่ กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริง  
อย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แยง้ และแสดงพยานหลักฐานของตน โดยท่ีค  าสั่งระงับ 
การออกอากาศเป็นค าสั่งท่ีกระทบสิทธิ รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้คู่กรณีไดรั้บทราบข้อเท็จจริง 
ท่ีเพียงพอและไม่ก  าหนดใหคู้่กรณีไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือโตแ้ยง้คดัคา้น ดงันั้น เม่ือสถานีโทรทศัน์
เผยแพร่เน้ือหาท่ีมีลกัษณะซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศ แทนท่ีวิธีการแทรกแซงและลงโทษโดยรัฐจะเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไป ไดส้ัดส่วน เปิดโอกาสให้ผูรั้บใบอนุญาตได้ทบทวนแกไ้ข รวมทั้งก  าหนด
วิธีการลงโทษหลายระดบั คือ มีทั้งการเตือน การปรับ การระงบัการออกอากาศ จนถึงการยกเลิก
ใบอนุญาต และมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  ตรวจสอบ และพิจารณาลงโทษ กลบักลายเป็น
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กฎหมายไม่มีบทบญัญติัท่ีใหโ้อกาสผูรั้บใบอนุญาตไดพ้ิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเองเลย จึงเป็น
บทบญัญติัท่ีขดัต่อหลกัการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง นอกจากน้ี 
การท่ีกฎหมายเปิดโอกาสใหก้รรมการและเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงสามารถมีค าสัง่ดว้ยวาจาใหร้ะงบั
การออกอากาศได ้ยิง่เป็นการเปิดช่องใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐใชอ้  านาจในการแทรกแซงการท างานของ
สถานีโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีขดัจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญท่ีประสงค์จะให้ความคุม้ครอง
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของส่ือสารมวลชน  

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. 2551 ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการอุทธรณ์ค าสั่งระงบัการออกอากาศ ค  าสั่งปรับทางปกครอง  
และค าสั่งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น ค  าสั่งลงโทษทางปกครองของ
คณะกรรมการจึงเป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครอง ผูเ้สียหายจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลในการขอรับ  
การเยียวยาหรือขอให้เพิกถอนค าสั่งของคณะกรรมการดังกล่าว  ซ่ึงการใช้สิทธิทางศาล 
จะมีกระบวนการท่ีล่าชา้ ยุง่ยาก เป็นรูปแบบมากกว่ากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครอง 
ประกอบกบัการใชสิ้ทธิในการขอรับการเยียวยาความเสียหายหรือการขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่ง 
ทางปกครองของคณะกรรมการยงัมีปัญหาในการตีความว่า ผูช้มละครโทรทศัน์ถือเป็นผูเ้สียหาย  
จากค าสั่งทางปกครองของฝ่ายปกครองหรือไม่ เน่ืองจากความเสียหายของผูช้มละครโทรทศัน์ 
จากค าสั่งทางปกครอง คือ “การขาดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร” ซ่ึงความเสียหายดังกล่าว 
เป็นความเสียหายท่ีไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินในการท่ีจะขอรับการเยียวยาได้ ขณะเดียวกัน 
ผูช้มละครโทรทศัน์ก็ไม่ไดเ้ป็นคู่กรณีในกระบวนการท าค  าสั่งทางปกครองมาตั้งแต่ต้น แต่เป็น
บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบจากค าสัง่ทางปกครอง ผูช้มละครโทรทศัน์จึงไม่สามารถใชสิ้ทธิ
ทางศาลในการขอรับการเยียวยาหรือขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ กฎหมายเก่ียวกับ 
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์จึงยงัไม่มีการก าหนดกลไกในการคุม้ครองสิทธิของผูช้มละคร
โทรทศัน์แต่อยา่งใด 

4.1.2 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
จากปัญหาการตรวจสอบการกระท าทางปกครองขององค์กรก ากบัดูแลเน้ือหาละคร

โทรทศัน์ ผูเ้ขียนไดศ้ึกษาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศในการก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ก ากบัดูแลเน้ือหารายการโทรทศัน์ พบว่า กฎหมายของต่างประเทศใหค้วามส าคญักบัเน้ือหารายการ
โทรทศัน์ท่ีมุ่งจะคุม้ครองผูช้มท่ีมีความสามารถในการใชว้ิจารณญาณน้อย ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน 
โดยให้อ  านาจแก่องค์กรก ากับดูแลในการควบคุมการเผยแพร่เน้ือหารายการโทรทัศน์ท่ีฝ่าฝืน
มาตรฐานดา้นเน้ือหา ในการสอบสวนขอ้เท็จจริงและพิจารณาลงโทษผูก้ระท าผดิ แมแ้ต่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีกฎหมายใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนเป็นอย่างมาก และจ ากดัการ
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ใชอ้  านาจของเจา้ท่ีรัฐในการแทรกแซงส่ือใหน้อ้ยท่ีสุด ก็ยงัใหค้วามส าคญักบักระบวนการควบคุม
เน้ือหารายการโทรทศัน์ โดยการร้องเรียนรายการโทรทศัน์โดยทัว่ไป ทั้ง FCC Ofcom ACMA จะ
สนับสนุนให้ผูร้้องได้ร้องเรียนไปยงัสถานีโทรทัศน์ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีโทรทัศน์ได้
พิจารณาทบทวนแก้ไขการด าเนินการ และหากผูร้้องเรียนไม่พอใจผลการด าเนินการของ
สถานีโทรทศัน์ก็สามารถร้องเรียนต่อองค์กรก ากบัดูแลได ้ดงันั้น FCC Ofcom ACMA จึงมีอ  านาจ
หน้าท่ีคลา้ยกบัหน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์ ยกเวน้กรณีสถานีโทรทศัน์ละเมิดมาตรฐานท่ีรุนแรง  
ผูร้้องสามารถร้องเรียนมาท่ีองคก์รก ากบัดูแลไดโ้ดยตรง  

การพิจารณาข้อร้องเรียนขององค์กรก ากับดูแลจะเกิดเมื่อข้อร้องเรียนดังกล่าว  
มีข้อเท็จจริงท่ีเพียงพอให้เช่ือได้ว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย การพิจารณาจะเปิดโอกาส  
ใหส้ถานีโทรทศัน์ไดม้ีโอกาสต่อสู้คดัคา้นขอ้ร้องเรียน การพิจารณาลงโทษผูก้ระท าผิดจะกระท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและด าเนินการโดยคณะกรรมการ เจา้หน้าท่ีของส านักงานมีหน้าท่ีเพียง  
รับเร่ืองร้องเรียนและแสวงหาขอ้เท็จจริงเสนอคณะกรรมการเท่านั้น ซ่ึงค  าตดัสินของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลไม่เป็นการตัดสิทธิผูร้้องท่ีจะด าเนินการทางศาล ทั้งน้ี  กฎหมายของต่างประเทศ 
จะมีรายละเอียดกระบวนพิจารณาบางส่วนท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดใหก้ารอุทธรณ์หรือการร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ละเมิดกฎหมายต่อ FCC จะต้องท าแบบเป็นทางการ และก าหนดให้ผูร้้องท่ีประสงค์จะร้อง  
อย่างเป็นทางการต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และกระบวนการพิจารณาจะมีลักษณะ  
เป็นทางการเหมือนกระบวนพิจารณาของศาล 

กฎหมายของประเทศองักฤษมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน คือ กฎหมายไดเ้ปิดโอกาส 
ใหมี้การอุทธรณ์ค าสั่งของ Ofcom โดยอนุญาตให้มีกระบวนการทบทวนค าตดัสิน ซ่ึงเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการทบทวนค าตัดสิน Broadcasting Review Committee ประกอบด้วยสมาชิก 
ท่ีมาจากคณะกรรมการดา้นเน้ือหาเป็นหลกั คณะกรรมการทบทวนค าตดัสินเป็นอิสระจากสมาชิก 
Ofcom ซ่ึงคณะกรรมการทบทวนค าตดัสินอาจพิจารณาตัดสินยืนตามค าตดัสินเดิม หรือแกไ้ข  
ค าตดัสินบางส่วน หรือเปล่ียนค าตดัสินก็ได ้และใหถื้อว่าค  าตดัสินเป็นท่ีสุด  

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียจะให้ความส าคัญกับภาควิชาชีพ นอกจาก  
จะก าหนดให้ภาควิชาชีพมีหน้าท่ีจดัท าหลกัปฏิบัติเก่ียวกับเน้ือหาแลว้ ยงัสร้างมาตรการบงัคับ
ให้กบัหลกัปฏิบติั (code of practice) ท่ีร่างโดยภาควิชาชีพ โดยเพ่ิมเง่ือนไขการอนุญาตบงัคบัให ้
ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าตามและกรณีท่ีมีการละเมิดเง่ือนไขใบอนุญาต ACMA สามารถออกค าสั่งให้
เยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และหากสถานีโทรทศัน์ไม่ปฏิบติัตาม ACMA มีอ  านาจท่ีจะลงโทษ
ทางแพ่ง หรือโอนเร่ืองไปท่ีส านกังานอยัการท าการฟ้องร้อง หรือเพ่ิมเง่ือนไขในการให้ใบอนุญาต 
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หรือระงบัหรือยกเลิกใบอนุญาต (การระงบัใบอนุญาตท าไดไ้ม่เกิน 3 เดือน) หรือออกค าสัง่ใหมี้การ
เยยีวยา โดยใหส้ถานีโทรทศัน์ท าการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขใบอนุญาต หรือบงัคบัให้เป็นไป
ตามสญัญาได ้ 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่า อ  านาจหนา้ท่ีขององค์กรก ากบัดูแลกิจการ
โทรทัศน์ของต่างประเทศจะก าหนดกระบวนพิจารณาข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน และเปิดโอกาสให้
ผูเ้สียหายและสถานีโทรทศัน์ได้ช้ีแจงขอ้มูลของตนเต็มท่ี โดยไม่ได้ให้อ  านาจองค์กรก ากับดูแล
กิจการโทรทัศน์ระงับการออกอากาศก่อนการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใด การตัดสิน  
ขอ้ร้องเรียนตอ้งท าเป็นหนงัสือ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง 
เพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัการใช้อ  านาจขององค์กรก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์ของประเทศไทย เห็นควรน าแนวทางการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รก ากบัดูแล
กิจการโทรทัศน์ของต่างประเทศมาใช้ในการแก้ไขกฎหมาย  เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครองของเจา้หน้าท่ีของรัฐ โดยเห็นควร
ด าเนินการดงัน้ี 

(1) การยกเลิกมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และไม่ควรประกาศใชร่้างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... ท่ีก  าหนดใหอ้  านาจกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ในการท าค าสัง่ดว้ยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงบัการออกอากาศรายการละครโทรทศัน์ก่อนเร่ิม 
การสอบสวนขอ้เท็จจริงไม่ใหม้ีผลใชบ้งัคบัอีกต่อไป เพื่อควบคุมการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
เกินขอบเขต การปฏิบติัภารกิจของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่อาจใชม้าตรการใดๆ ก็ไดเ้พื่อท่ีจะบรรลุ
ว ัตถุประสงค์ท่ีตนต้องการ แต่รัฐจะต้องใช้เคร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีถูกต้อง 
และพอเหมาะพอประมาณ เน่ืองจากค าสัง่ระงบัการออกอากาศโดยไม่เปิดโอกาสใหส้ถานีโทรทศัน์
ได้ช้ีแจงหรือโต้แยง้คัดค้านข้อกล่าวหาเป็นมาตรการท่ีรุนแรงท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ส่ือมวลชนในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิของประชาชนในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารดว้ย  

(2) ก าหนดกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนกิจการโทรทัศน์จะต้องร้องเรียน 
ต่อสถานีโทรทัศน์ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีโทรทัศน์ได้รับรู้ปัญหาและด าเนินการแก้ไข  
ซ่ึงการแกไ้ขโดยสถานีโทรทศัน์เป็นกระบวนการท่ีรวดเร็ว ผูเ้สียหายจะไดรั้บการเยียวยาในทนัที 
แต่ถา้ผูร้้องเรียนไม่พอใจการด าเนินการของสถานีโทรทศัน์ก็สามารถร้องเรียนต่อ กสทช. ท่ีเป็น
องคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ใหล้งโทษสถานีโทรทศัน์ผูรั้บใบอนุญาตได ้โดยการลงโทษปรับ 
ระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์เป็นการ 
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ใช้อ  านาจทางมหาชน ผูเ้สียหายย่อมมีสิทธิด าเนินคดีในศาลปกครองซ่ึงเป็นองค์กรภายนอก 
ฝ่ายปกครองใหเ้ขา้มาควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองได ้ 

ในทางปฏิบัติการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการ 
โดยสถานีโทรทศัน์เองมากกว่าเจา้หนา้ท่ีของรัฐ แต่ไม่ปรากฏการร้องเรียนหรือฟ้องร้องด าเนินคดี 
ในการใช้อ  านาจของสถานีโทรทศัน์จากผูผ้ลิตละครโทรทัศน์เลย ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตละคร
โทรทศัน์ปัจจุบนัเป็นรูปแบบการจา้งผลิตละครโทรทศัน์ เมื่อผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไดรั้บค่าจา้งแลว้ 
ละครโทรทัศน์ก็ย่อมเป็นกรรมสิทธิของสถานีโทรทัศน์ การตัดเน้ือหาบางส่วนหรือระงับการ
ออกอากาศจึงไม่สร้างความเสียหายต่อผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
จึงตอ้งก าหนดช่องทางใหผู้เ้สียหายซ่ึงเป็นผูช้มละครโทรทศัน์ไดรั้บความคุม้ครองสิทธิในการรับรู้
ขอ้มลูข่าวสาร แมค้วามเสียหายของผูช้มจะไม่สามารถค านวณมูลค่าเป็นเงินได ้แต่การไม่ควบคุม
เน้ือหาละครโทรทศัน์ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปล่อยใหเ้น้ือหาท่ีไม่เหมาะสมออกอากาศย่อมเป็นการ 
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ผูช้มละครโทรทศัน์จึงสามารถน าคดีข้ึนสู่การพิจารณาของศาลปกครองได ้

 
4.2 ปัญหาเกี่ ยวกับก ารควบ คุมการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยอง ค์กรวิช า ชีพและ 
แนวทางแก้ไข 

4.2.1 ปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการโทรทศัน์โดยองคก์รวิชาชีพ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 46 ไดบ้ญัญติัหลกัประกนั

ของผูป้ระกอบอาชีพส่ือมวลชนใหมี้สิทธิจดัตั้งองคก์รเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม 
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวิชาชีพ ส าหรับสถานีโทรทศัน์ท่ีไดรั้บใบอนุญาตส าหรับ
กิจการบริการสาธารณะนั้ น พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 42 ไดก้  าหนดให้คณะกรรมการนโยบายตอ้งจดัท าขอ้บงัคบั 
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ โดยค านึงถึงความเห็น  
ของตัวแทนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ ผู ้ผลิตรายการ ผู ้รับชมและรับฟังรายการ  
และผูท้รงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และส่ือสารมวลชน เพื่อใช้เป็นแนวทาง  
ในการปฏิบติังาน การผลิต การจัดหาและการเผยแพร่รายการขององค์การ  ซ่ึงสถานีโทรทัศน์
ประเภทบริการสาธารณะไดม้ีขอ้บงัคบัองคก์รกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าดว้ยจริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2551 ขอ้บงัคบัองค์กรกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าดว้ยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตรายการและ
การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบติัเพื่อธ ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจดัหา 
และการเผยแพร่รายการองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผูผ้ลิตละคร
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โทรทัศน์ของสถานีโทรทศัน์สาธารณะตามพระราชบญัญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงมีหลักประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีรัฐธรรมนูญคุม้ครอง 

ส าหรับสถานีโทรทศัน์ท่ีไดรั้บใบอนุญาตส าหรับกิจการบริการทางธุรกิจ การประกอบ
กิจการจะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ได้ก  าหนดกลไกการควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพโทรทศัน์  โดยให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยองค์กรจดัสรร
คล่ืนความถ่ีและก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสท.) 
ด  าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพ
ส่ือมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ  
เพื่อท าหน้าท่ีจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกนัเองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรม โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตอ้ง
ค านึงถึงการคุม้ครองการไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภค
จากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ รวมทั้งการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ 
ผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององคก์ร โดยก าหนดใหแ้ต่ละองคก์รจดัตั้ง “คณะกรรมการควบคุม
จริยธรรม” ข้ึน โดยมีองค์ประกอบท่ีมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพ 
นกัวิชาการ และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และมาตรา 40 ไดบ้ญัญติัหลกัการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้ผูท่ี้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากรายการท่ีออกอากาศเป็นเท็จ  
หรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคล
อาจร้องเรียนต่อ กสท. ซ่ึงคณะกรรมการจะส่งเร่ืองพร้อมความเห็นให้องค์กรควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ เพื่อใหด้  าเนินการเยยีวยาใหแ้ก่ผูเ้สียหาย  

เ น่ืองจากรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมีความหลากหลาย ซ่ึงแต่ละสาขา  
จะมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแตกต่างกนั ปัจจุบนัประเทศไทยจึงยงัไม่มีการรวมตวัขององค์กรวิชาชีพ
ดา้นละครโทรทศัน์หรือรายการโทรทศัน์ประเภทบนัเทิง มีเพียงการรวมกลุ่มขององคก์รวิชาชีพข่าว 
และมีการจดัท าจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย พ.ศ. 2555 ข้ึน 
อย่างไรก็ดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ .ศ. 2555  
ก็ไม่ไดมี้สภาพบงัคบัตามกฎหมายเป็นเพียงความยินยอมของสมาชิก ดงันั้น จริยธรรมท่ีเก่ียวกบั 
การน าเสนอเน้ือหารายการโทรทัศน์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวหรือรายการบันเทิง
อย่างเช่นละครโทรทัศน์ต่างก็ไม่มีสภาพบังคับในทางปฏิบัติ มีผลให้กลไกการควบคุมกันเอง 
ขององคก์รวิชาชีพและการคุม้ครองผูเ้สียหายไม่มีผลใชบ้งัคบั 
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กสทช.ได้พยายามแก้ปัญหาการไม่มีมาตรฐานทางจริยธรรมของรายการโทรทัศน์  
โดยก าหนดมาตรการในการออกอากาศไวใ้นร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... หมวด 2 โดยก าหนดแนวทางการผลิตเน้ือหาให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตมีหน้าท่ีด  าเนินการต่างๆ กับรายการประเภทข่าว รายการเก่ี ยวกับความคิดเห็น  
และรายการชิงโชค เช่น ก  าหนดใหก้ารรายงานข่าว ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งน าเสนอขอ้มูลให้ครบถว้น 
มีความสมดุลของขอ้มลู ปราศจากการบิดเบือนหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผูรั้บใบอนุญาต 
ผูผ้ลิตรายการ หรือผูด้  าเนินรายการดังกล่าว และตอ้งน าเสนอข้อเท็จจริง มีข้อมูลเชิงประจักษ ์ 
และรายงานข่าวบนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง ครบถว้น เป็นธรรม และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานทางจริยธรรมส่ือจากหน่วยงานก ากบัดูแล
ของรัฐไม่ได้ก  าหนดข้ึนจากองค์กรส่ือหรือองค์กรวิชาชีพ ข้อก  าหนดในหมวด 2 จึงเป็นการ
ด าเนินการเกินขอบอ านาจพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ท่ีบญัญัติให้การจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพส่งเสริมเป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รวิชาชีพ กสทช. มีอ  านาจหนา้ท่ีเพียงส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มเท่านั้น การด าเนินการดังกล่าวจึงขัดกับหลกัความชอบดว้ยกฎหมายท่ีก  าหนดให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐจะตอ้งมีกฎหมายใหอ้  านาจ ประกอบกบัการออกประกาศฯ โดย
อา้งอ านาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
พ.ศ. 2551 ท่ีเป็นบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเป็นการทัว่ไป ท่ีก  าหนดให ้กสทช. สามารถออกประกาศ
เพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้น ไม่อาจท าให้ กสทช. มีอ  านาจด าเนินการใดๆ ท่ีขัดกับ
บทบญัญติัมาตรา 39 อนัเป็นบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเป็นการก าหนดเฉพาะเร่ืองได ้ 

4.2.2 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัการรวมตวัจดัตั้งองค์กรวิชาชีพดา้นละคร

โทรทศัน์ซ่ึงแตกต่างจากต่างประเทศท่ีมีการจดัตั้งองค์กรวิชาชีพ จึงท าให้กลไกการควบคุมกนัเอง
ขององคก์รวิชาชีพส่ือมวลชนของประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการได ้รวมทั้งกระบวนการเยยีวยา
ผูเ้สียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ก็ไม่มีผลใชบ้งัคบัเช่นกนั เพื่อเป็นการส่งเสริม
ระบบการควบคุมกนัเองของส่ือมวลชนโดยองคก์รวิชาชีพ ผูเ้ขียนเห็นควรใหด้  าเนินการดงัน้ี 

(1) บญัญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพโทรทศัน์ข้ึนใหม่เป็นกฎหมายแม่บทระดับ
พระราชบัญญัติซ่ึงก  าหนดโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพ และระบบการควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้องค์กรวิชาชีพสามารถใช้อ  านาจมหาชนในการด าเนินภารกิจท่ีเป็นไป 
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เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การจดัตั้งสภาวิชาชีพหรือองคก์รวิชาชีพจะเป็นองค์กรท่ีเขา้มาคานอ านาจ
ในการก ากบัดูแลของรัฐ และผูป้ระกอบการภาคเอกชน ไม่ใหเ้จา้ของกิจการและรัฐเขา้มาแทรกแซง 
ส่ือโทรทัศน์ ซ่ึงการควบคุมเน้ือหาโดยองค์กรวิชาชีพเป็นการควบคุมภายในของฝ่ายปกครอง 
ดงันั้นองคก์รวิชาชีพจึงมีอ  านาจตรวจสอบทั้ง 2 ระดบั คือ ระดบัแรกการตรวจสอบก่อนออกอากาศ 
และระดับท่ีสองการตรวจสอบภายหลังการออกอากาศ โดยการตรวจสอบน้ีจะท าได้ทั้ งการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของสถานีโทรทศัน์ในการระงบัการออกอากาศและตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายของสถานีโทรทศัน์ รวมทั้งมีอ  านาจลงโทษได ้ในขณะท่ี กสทช. จะท าหน้าท่ี
เป็นหน่วยงานก ากบัดูแลเน้ือหารายการในระดบัท่ีสองคือก ากบัดูแลภายหลงัการออกอากาศแลว้ 
เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์และประชาชนไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ  
และผูเ้สียหายท่ีไดรั้บผลกระทบจากละครโทรทศัน์ไดรั้บการเยียวยาสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 มาตรา 40 ขณะเดียวกัน 
การท าหนา้ท่ีขององค์กรวิชาชีพถือเป็นการใชอ้  านาจมหาชนในรูปแบบหน่ึง หากการกระท าของ
องคก์รวิชาชีพดงักล่าวไปกระทบสิทธิของสถานีโทรทศัน์ หรือประชาชน การด าเนินการดงักล่าว  
จึงตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยศาลปกครองเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 

(2) เน่ืองจากการตรากฎหมายจดัตั้งองคก์รวิชาชีพทั้งฉบบัข้ึนใหม่อาจตอ้งใชเ้วลานาน 
ในขณะท่ีปัญหาการไม่มีมาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพเร่ิมมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ผูเ้ขียน 
จึงเห็นควรแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในช่วงเวลาท่ียงัไม่มีกฎหมาย 
โดยแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551  
มาตรา 39 โดยเพ่ิมเติมอ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการในกรณีท่ียงัไม่มีการรวมตวักนัจดัตั้งองค์กร
วิชาชีพ ใหค้ณะกรรมการท าหนา้ท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งน้ี การจดัท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมวิชาชีพจะตอ้งค านึงถึงความเห็นของตวัแทนพนักงานและลูกจา้งขององค์การ ผูผ้ลิต
รายการ ผู ้รับชมและรับฟังรายการ และผู ้ทรงคุณวุฒิ  ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  
และส่ือสารมวลชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การผลิต การจัดหาและการเผยแพร่
รายการขององคก์ร และไม่ขดักบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 

 
4.3 ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของเนื้อหาละครโทรทัศน์ซ่ึงต้องห้ามออกอากาศและ  
แนวทางแก้ไข 

4.3.1 ปัญหาเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนของเน้ือหาละครโทรทศัน์ซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 วรรค 4 บญัญติัห้ามรัฐ

มิใหส้ัง่การใหน้ าข่าวหรือบทความไปใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบก่อนน าไปเผยแพร่ในโทรทศัน์ ยกเวน้ 
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ในภาวะสงคราม รวมทั้งการยกเลิก กบว. ซ่ึงเป็นคณะกรรมการของรัฐท่ีควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ก่อนออกอากาศ จึงตีความไดว้่า ปัจจุบนัหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ีควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ภายหลงัการออกอากาศเท่านั้น ประกอบกบัพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทท่ีก  าหนดเก่ียวกับในการควบคุม 
การประกอบกิจการโทรทัศน์ ในมาตรา 37 บญัญัติให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ 
มีหนา้ท่ีตรวจสอบและระงบัการออกอากาศรายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม และหากผูรั้บ
ใบอนุญาตไม่ด  าเนินการ กรรมการซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสท.) มอบหมายมีอ  านาจสัง่ใหร้ะงบัการออกอากาศรายการนั้นไดท้นัที และมีอ  านาจสั่ง
ให้ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามท่ีสมควร หรืออาจพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได ้  
ดงันั้น การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ก่อนออกอากาศและระหว่างการออกอากาศจึงเป็นอ านาจ
ของสถานีโทรทศัน์  

การควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน์โดยสถานีโทรทัศน์ได้พบปัญหาการแทรกแซง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ลิตละครอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่าง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ระงบัการออกอากาศของละครเหนือเมฆ 2 เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 
พ.ศ. 2556 โดยระงบัออกอากาศใน 3 ตอนสุดทา้ย และน าละครโทรทศัน์เร่ืองอ่ืนมาออกอากาศ 
ในเวลาดังกล่าวแทน ซ่ึงมีข้อเท็จจริงตามรายงานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การ ส่ือสาร 
มวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปไดด้งัน้ี 

ผูอ้  านวยการสร้างละครเหนือเมฆ 2 ไดช้ี้แจงขั้นตอนการด าเนินการผลิตและออกอากาศ
ละครว่า เม่ือทางบริษทัจะผลิตละครเร่ืองใด ตอ้งมีการส่งเร่ืองย่อรวมทั้งผูแ้สดงให้คณะกรรมการ
ของสถานีโทรทศัน์เป็นผูพ้ิจารณา ซ่ึงหากไดรั้บการอนุมติั ก็จะเขา้สู่กระบวนการผลิต และเมื่อผลิต
ออกมาแลว้จะตอ้งส่งเทปละครไปใหส้ถานีโทรทศัน์ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารวิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทศัน์ (กบว.) ของช่องเป็นผูพิ้จารณาเน้ือหาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากพบว่า 
มีบางฉากท่ีไม่เหมาะสมจะตัดฉากดังกล่าวนั้นออก ซ่ึงละครเร่ืองเหนือเมฆ 2 ท่ีถูกระงับการ
ออกอากาศใน 3 ตอนสุดทา้ยนั้น ผูผ้ลิตละครไดม้ีการส่งเทปไปยงัสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
เพ่ือให้ตรวจสอบทั้งหมดแลว้ กรณีท่ีตอนดงักล่าวถูกระงบั ผูอ้  านวยการสร้างไม่ทราบถึงเหตุผล  
ในการประชุมดังกล่าวผูแ้ทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ไดช้ี้แจงการงดออกอากาศละคร 
เหนือเมฆ 2 ว่า การงดออกอากาศของสถานีโทรทศัน์เน่ืองจากเห็นว่าละครน่าจะมีปัญหาในการ
เผยแพร่เม่ือไดอ้อกอากาศ เน้ือหาของละครเร่ืองเหนือเมฆ 2 ไดก้ล่าวถึงนักการเมืองท่ีดีและไม่ดี 
ทางสถานีมีความกงัวลและไม่ต้องการให้สังคมน าประเด็นไปวิพากษ์วิจารณ์และน าไปเผยแพร่  
ใหเ้กิดความกระทบกระเทือน ดงันั้น จึงพยายามตดัเน้ือหาออกเพ่ือลดปัญหา แต่เน่ืองจากเน้ือหา
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สาระท่ีส่ือความหมายทางความคิดของละครเร่ืองน้ีเป็นภาพองค์รวมจึงไม่สามารถตัดบางฉาก 
เพื่อเผยแพร่ออกอากาศได ้จึงจ าเป็นตอ้งงดออกอากาศ 253  

จากขอ้เท็จจริงขา้งตน้การระงบัการออกอากาศละครโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 มีลกัษณะเป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ 
และเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีหลากหลายของประชาชน แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 46 
วรรคสาม จะบัญญัติให้การกระท าใดๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผูด้  ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้ของกิจการ อนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าว
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคล  ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ  านาจหน้าท่ี 
โดยมิชอบและไม่มีผลใชบ้งัคบั เวน้แต่เป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรม
แห่งการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเจา้ของกิจการหรือสถานีโทรทศัน์ไดใ้ชบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติั
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ในการแทรกแซง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีมีลกัษณะห้ามออกอากาศ ซ่ึงเน้ือหาห้ามออกอากาศแบ่งไว ้ 
2 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะแรกเป็นเน้ือหาต้องห้ามออกอากาศโดยแท้ท่ีไม่สามารถออกอากาศ 
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง คือ เน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 37 ลกัษณะท่ีสอง 
เป็นเน้ือหาท่ีไม่ต้องห้ามออกอากาศแต่ถูกจ  ากัดช่วงเวลาในการออกอากาศ คือ เน้ือหาละคร
โทรทศัน์ตามมาตรา 34 วรรค 2 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ .ศ. 2556  
ซ่ึงปัญหาการแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของ 
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 

บทบญัญติัมาตรา 37 ไดใ้ห้อ  านาจผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายก ารท่ีมีลักษณะเน้ือหาต้องห้าม ซ่ึงเป็นเหตุตามท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 45 วรรคสอง บญัญติัว่า “การจ ากดั
เสรีภาพ ตามวรรคหน่ึง จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะ 
                                                

253 รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพฒันาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คร้ังท่ี 48 วนัพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 
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เพ่ือรักษาความมัน่คงของรัฐ เพ่ือคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ 
ความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอนัดี ของ ประชาชน 
หรือ เพื่อป้องกนั หรือ ระงบั ความเส่ือมทราม ทางจิตใจ หรือ สุขภาพ ของประชาชน” โดยมิได้
บญัญติับทนิยามความหมายหรือหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาท่ีชดัเจน  

ในขณะท่ีการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ตามมาตรา 34 วรรค 2 ท่ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชน กฎหมายไดบ้ญัญติัใหค้ณะกรรมการอาจประกาศก าหนดช่วงเวลาของ
การออกอากาศรายการบางประเภท ซ่ึง กสทช. ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง แนวทางการจดัระดับความเหมาะสม 
ของรายการโทรทศัน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ก  าหนดหลกัเกณฑ์การจัดเรตต้ิงเน้ือหารายการและก าหนดช่วงเวลา 
ท่ีสามารถออกอากาศเพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชน โดยแบ่งระดบัความเหมาะสม 6 ระดบั ไดแ้ก่ 
“ป” รายการส าหรับเด็กปฐมวยั อาย ุ3-5 ปี “ด” รายการส าหรับเด็ก อาย ุ6-12 ปี “ท” รายการส าหรับ
ผูช้มทุกวยั โดยระดบั "ป" "ด" และ "ท" ไม่จ  ากดัเวลาการออกอากาศ ส่วนระดบั “น13” รายการ 
ท่ีเหมาะกบัผูช้มท่ีมีอายุ 13 ปีข้ึนไป ผูช้มท่ีมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรไดรั้บค าแนะน า ก  าหนดห้าม
ออกอากาศก่อน 20.30 น. ระดบั “น18” รายการท่ีเหมาะกบัผูช้มท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ผูช้มท่ีมีอายุ
นอ้ยกว่า 18 ปี ควรไดรั้บค าแนะน า ก  าหนดห้ามออกอากาศก่อน 22.00 น. และระดบั “ฉ” รายการ
เฉพาะไม่เหมาะส าหรับเด็กและเยาวชน ห้ามออกอากาศก่อน 24.00 น. แมก้ารจดัระดบัเรตต้ิงของ
ประเทศไทยจะแตกต่างจากต่างประเทศ คือ ไม่มีรายการ X programs and unmodified R programs 
(เน้ือหาไม่เหมาะส าหรับออกอากาศทางโทรทศัน์) เน่ืองจากเน้ือหาท่ีมีลกัษณะลามกอนาจาร หรือมี
ผลกระทบต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงนั้น 
เป็นเน้ือหาท่ีตอ้งหา้มออกอากาศตามมาตรา 37  

เน้ือหาละครโทรทัศน์ซ่ึงต้องห้ามออกอากาศตามมาตรา 37 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 จึงมีขอบเขตกวา้งกว่ากฎหมายของ
ต่างประเทศท่ีก  าหนดไวเ้ฉพาะรายการท่ีมีเน้ือหาทางเพศท่ีรุนแรงหรือรายการ X programs and 
unmodified R programs โดยไม่มีก  าหนดเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง
ของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เน่ืองจากการออกอากาศ เน้ือหา 
ในลกัษณะดงักล่าวเป็นความผดิตามกฎหมายอาญาซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของอยัการท่ีจะด าเนินการ 
ในขณะท่ีประเทศไทยการออกอากาศเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนจะมีความผดิตามพระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 แล้ว การกระท าดังกล่าวยงัมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ความผดิเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรดว้ย 254 จึงมี
ประเด็นปัญหาการตีความการพิจารณาเน้ือหาห้ามออกอากาศเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิด 
การลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมี
ผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจะต้อง
พิจารณาตามหลกักฎหมายอาญาหรือไม่  

กสทช. ไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาความไม่ชดัเจนของกฎหมายเก่ียวกบัเน้ือหาซ่ึงตอ้งห้าม
ออกอากาศ จึงไดอ้าศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 5255 จัดท าร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก  าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาเน้ือหารายการซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศ เพื่อจ  ากดัการใชดุ้ลพินิจของสถานีโทรทศัน์ 
                                                

254 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 116 ผูใ้ดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนดว้ยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอนัมิใช่เป็นการกระท า

ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต  
(1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้ก  าลังข่มขืนใจหรือใช้ก  าลัง

ประทุษร้าย  
(2) เพื่อให้เกิดความป่ันป่วนหรือกระดา้งกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่สงบข้ึน 

ในราชอาณาจกัร หรือ  
(3) เพื่อใหป้ระชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  
มาตรา 119 ผูใ้ดกระท าการใดๆ เพื่อใหร้าชอาณาจกัรหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของราชอาณาจกัรตกไปอยู่

ใตอ้  านาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรือเพื่อใหเ้อกราชของรัฐเส่ือมเสียไป ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จ าคุกตลอดชีวิต  

มาตรา 129 ผูใ้ดเป็นผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดใดๆ ในหมวดน้ีตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบั
ตวัการในความผิดนั้น 

255 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 
 มาตรา 5 ใหค้ณะกรรมการมีอ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งดว้ย 
ประกาศนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได”้ 
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อยา่งไรก็ดี เมื่อพิจารณาบทบญัญติั มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 จะเห็นว่า เป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้รับรองไว้ กฎหมายดังกล่าว 
จึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นหลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ให้รัฐ  
หรือหน่วยงานในองค์กรของรัฐใช้อ  านาจออกกฎหมายท่ีมีผลเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ  
และเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายบญัญติัไวไ้ม่ได ้เน่ืองจากมาตรา 37 ไม่ไดบ้ญัญติัให้
อ  านาจ กสทช. ในการออกประกาศใดเพ่ิมเติม แตกต่างจากมาตรา 34 จะมีข้อความระบุว่า  
“ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด” ดงันั้น มาตรา 37 จึงไม่มีวตัถุประสงค์ให้อ  านาจ 
กสทช. ออกหลกัเกณฑใ์ดเพ่ิมเติม การอา้งอ  านาจตามมาตรา 5 ท่ีก  าหนดเป็นการทัว่ไปให้ กสทช. 
สามารถออกประกาศเพื่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันั้น ควรเป็นรูปแบบการใชอ้  านาจในการ
บริหารงานทั่วไปภายในหน่วยงานของรัฐหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีไม่กระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญประสงคจ์ะคุม้ครอง การออกประกาศฯ ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบั
รองโดยฝ่ายบริหารเพื่อขยายความพระราชบัญญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนูญท่ีตราโดยรัฐสภา จึงไม่สอดคลอ้งกับหลกัความชอบด้วย
กฎหมาย  

เม่ือพิจารณาเน้ือหาของร่างประกาศฯ ขอ้ 6 ถึงข้อ 11 ท่ีขยายความของมาตรา 37  
พบว่า ยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ และอาจเป็นเหตุให้เกิดการตีความและก่อให้เกิดดุลพินิจบงัคบั
ใช้กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นการแทรกแซงและจ ากัดสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรอง  
ดงัจะเห็นได้จากหมวด 1 ของร่างประกาศฯ ได้ก  าหนดความหมายของเน้ือหาซ่ึงตอ้งห้ามตาม
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 เช่น  
ขอ้ 7.2 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “กระทบต่อความมัน่คงของรัฐ” คือรายการท่ีมีลกัษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง เช่น รายการท่ีมีเน้ือหาอนัเป็นการจงใจก่อให้เกิดการดูหม่ินเหยียดหยามประเทศชาติ  
จะเห็นไดว้่า ถอ้ยค าในบทนิยามมีความหมายกวา้งมาก ซ่ึงจะน าไปสู่ปัญหาการตีความในอนาคตได ้
เช่น กรณีละครเหนือเมฆ 2 ท่ีมีเน้ือหากล่าวถึงนกัการเมืองท่ีไม่ดี มีการทุจริตคอรัปชัน่ จะมีลกัษณะ
ท่ีท าให้เกิดการดูหม่ินเหยียดหยามประเทศชาติว่าเป็นประเทศท่ีมีแต่การทุจริตคอรัปชัน่หรือไม่  
ร่างประกาศ ฯ จึงไม่สามารถใชเ้ป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจของสถานีโทรทัศน์ในการควบคุม
เน้ือหา และไม่อาจเป็นมาตรการป้องกันมิให้มีการแทรกแซงการท างานของส่ือมวลชนจาก 
เจา้ของกิจการได ้ซ่ึงจะมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารหรือปิดกั้นการไดรั้บ
ขอ้มลูข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน  
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4.3.2 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานท่ีไดรั้บการรับรอง

ในรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยทุกประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
ดว้ย แต่เน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีเป็นการก าจดัสิทธิเสรีภาพ
ของส่ือมวลชนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงเปิดช่องให้เจ้าของกิจการซ่ึงเป็นฝ่ายทุนเข้ามา
แทรกแซงการท างานและการแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบอาชีพได ้การก ากบัดูแลตนเองของ
สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งโดยไม่มีมาตรฐานกลางท่ีชดัเจนท าให้การออกอากาศละครโทรทศัน์
เป็นไปตามอ าเภอใจของ กบว. ของสถานีโทรทศัน์แต่ละสถานี การก ากับดูแลดังกล่าวย่อมไม่
สอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปส่ือท่ีประสงค์ให้การท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนด าเนินการได้ 
อย่างเสรี ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและหลกัเกณฑ์ภารกิจของรัฐหรือการจดัท าบริการสาธารณะ  
ท่ีก  าหนดว่า แมรั้ฐจะใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะแทนรัฐ แต่รัฐก็ยงัคงมีหนา้ท่ี
ในการก ากบัดูแลประชาชนผูรั้บบริการไม่ใหถ้กูเอาเปรียบจากเอกชน และประชาชนสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูข่าวสารได ้ 

จากการศึกษาแนวคิดและกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก ากบัดูแลเน้ือหาโทรทศัน์ของประเทศอเมริกา องักฤษ และออสเตรเลีย ไดรั้บรองเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นสิทธิ  
ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์จะกระท าโดยสถานีโทรทศัน์ภายใตม้าตรฐาน
เก่ียวกับเน้ือหาท่ีก  าหนดไวอ้ย่างชัดเจน โดยก าหนดให้ต้องมีการจัดท าเรตต้ิงและออกอากาศ 
ในช่วงเวลาท่ีก  าหนด แม้มาตรฐานดังกล่าวอาจมีสภาพบังคับตามกฎหมายท่ีแตกต่างกัน  
ตามแต่ลกัษณะการควบคุมของแต่ละประเทศก็ตาม เช่น ประเทศอเมริกาเป็นลกัษณะสมคัรใจ  
ตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม แต่หากมีการเผยแพร่เน้ือหาท่ีลามกอนาจาร ผูรั้บใบอนุญาต
จะมีความผิดตาม Federal law ท่ีรัฐสภาให้อ  านาจองค์กรก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ FCC  
เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในขณะท่ีประเทศองักฤษและประเทศออสเตรเลียมาตรฐาน 
ด้านเน้ือหาจะเป็นลักษณะบังคับ โดยการก าหนดเป็นเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตให้ 
ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและหลกัปฏิบติัท่ีก  าหนด
โดยองคก์รวิชาชีพท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ และใหอ้งคก์รก ากบั
ดูแลกิจการโทรทัศน์มีอ  านาจในการด าเนินการให้มาตรฐานเก่ียวกับเน้ือหามีสภาพใช้บังคับ 
นอกจากน้ีกฎหมายควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ของต่างประเทศไม่ไดก้  าหนดเก่ียวกบัเน้ือหาสาระ 
ท่ีก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครอง หรือเน้ือหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เน่ืองจากกฎหมายประสงค์จะจ ากัดอ  านาจหน้าท่ี 
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ขององคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์เฉพาะควบคุมกิจการโทรทศัน์ทัว่ไป ส่วนเน้ือหาท่ีก  าหนด
เก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครอง หรือเน้ือหาท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง
ของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
จะต้องด าเนินการโดยส านักงานอยัการเพื่อความเป็นเอกภาพและก่อให้เกิดความเป็นธรรม  
ต่อผูก้ล่าวหาว่าจะไดรั้บการปฏิบติัจากหน่วยงานของรัฐอย่างเดียวกนัในความผิดเดียวกนั  ดงันั้น 
ผูเ้ขียนจึงเห็นควรน าแนวทางปฏิบติัของต่างประเทศมาใชก้บัประเทศไทย ดงัน้ี 

(1) เห็นควรแกไ้ขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและแพร่กิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกมาตรา 37 เก่ียวกับเน้ือหาห้ามออกอากาศ เพ่ือยกเลิกขอ้ก  าหนด
เก่ียวกับเน้ือหาสาระ ท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนซ่ึงซ ้าซอ้นกบักฎหมายอาญา  

(2) แก้ไขประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน์ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ พ .ศ. 2556 
โดยก าหนดเรตต้ิงให้เน้ือหาท่ีมีลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความ 
เส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง โดยก าหนดให้มีเรตต้ิงส าหรับเน้ือหา
ดงักล่าวเป็นเรตต้ิงหา้มออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นฟรีทีวี  

การด าเนินการดงักล่าวจะสามารถแกปั้ญหาความไม่ชดัเจนของกฎหมาย และแกปั้ญหา
ความชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับอ านาจในการออกกฎหมายล าดบัรองของ กสทช . ได้ รวมทั้ง
ป้องกนัไม่ใหส้ถานีโทรทศัน์ใชบ้ทบญัญติัของมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและแพร่กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาใชเ้ป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์
ทางธุรกิจในการแทรกแซงเน้ือหาการผลิตละครโทรทศัน์ หรือระงบัการออกอากาศละครโทรทศัน์
อนัเป็นการจ ากัดขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การก าหนด
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนจะช่วยแกปั้ญหาการใชดุ้ลพินิจของสถานีโทรทศัน์ท่ีมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนัเป็นหลกัประกนัให้ผูผ้ลิตละครสามารถรับรู้หลกัเกณฑ์การผลิตเน้ือหาละคร
โทรทศัน์จะไดไ้ม่น าเสนอท่ีไม่เหมาะสมและเป็นหลกัประกนัว่า เม่ือตนไดผ้ลิตเน้ือหาภายใตก้รอบ
ของกฎหมายแลว้ สถานีโทรทศัน์จะสามารถไม่แทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ 
ตนได ้ขณะเดียวกนัประชาชนผูช้มละครโทรทศัน์ก็จะไดรั้บขอ้มลูข่าวสารโดยไม่ถกูปิดกั้น 
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4.4 ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์และ 
แนวทางแก้ไข 

4.4.1 ปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสิทธิ 

ขั้นพ้ืนฐานของผูอ้ยู่ใตป้กครองในฐานะท่ีเป็นพลเมืองผูท้รงสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ 256 การก าหนด
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วม เน่ืองจากความเห็นของประชาชนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง 
ขณะเดียวกันก็เป็นกลไกท่ีช่วยให้ผูม้ีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็น เจ้าของ ผูม้ีส่วนร่วม 
ยอ่มยนิยอมรับหลกัเกณฑท่ี์รัฐก าหนดไดอ้ยา่งสมคัรใจ และลดปัญหาขอ้ขดัแยง้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 47 บญัญติัให ้คล่ืนความถ่ี
ท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ กสทช. ตอ้งก ากบัดูแลให้กิจการโทรทศัน์ด  าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งในด้านการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะอ่ืน และการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรมและจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ 257 และนอกน้ียงับัญญัติให้คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่ง
โทรทศัน์เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  กสทช. มีหน้าท่ีตอ้งจดัสรรคล่ืน
ความถ่ีและก ากบัดูและกิจการโทรทศัน์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดงันั้น กสทช. จึงตอ้ง
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ในการควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ รวมทั้งช่วยกนัประเมินกฎ ระเบียบท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั เพ่ือให้เน้ือหาละครโทรทศัน์ 
ท่ีออกอากาศเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชนตามจุดมุ่งหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

                                                
256 ชาญชยั  แสวงศกัดิ์ .  เล่มเดิม. หนา้ 101 
257 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
“มาตรา 47  คลื่นความถี่ที่ใชใ้นการส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรคมนาคม เป็น

ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ใหมี้องคก์รของรัฐที่เป็นอิสระองคก์รหน่ึงท าหนา้ที่จดัสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง และก ากบัการ

ประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
การด าเนินการตามวรรคสองตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติและระดบั

ทอ้งถิ่น ทั้งในดา้นการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรัฐประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขนัโดยเสรี
อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ ... ” 
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ผูเ้ขียนได้ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ในประเด็น
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบบัจะเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนร่วมแตกต่างกนั สามารถแบ่งกฎหมายตามองค์กรท่ีท าหน้าท่ีควบคุม
เน้ือหาละครโทรทศัน์ไดด้งัน้ี 

(1) กรณีการควบคุมโดย กสทช.  
พระราชบัญญัติองค์ก รจัดสรรค ล่ืนความถ่ีและก ากับก ารประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้ก  าหนดการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการท าหน้าท่ีของ กสทช.ไวใ้นมาตรา 28 ก าหนดให้ กสทช.จดัให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพ่ือน าความคิดเห็นท่ีได้มาประกอบ 
การพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เก่ียวกับการก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
โทรทศัน์ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปและเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัในการประกอบกิจการหรือมี
ผลกระทบต่อประชาชนอยา่งมีนยัส าคญั โดยตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็น 
และสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะรับฟังความเห็น ตลอดจนประเด็นท่ีต้องการรับฟังความ
คิดเห็น ซ่ึงอ  านาจของ กสทช.ในการออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เก่ียวกับการก ากับดูแล 
การประกอบกิจการโทรทศัน์ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ 

 1) มาตรา 33 การก าหนดสัดส่วนรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะในการจดัท าผงัรายการของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ 

 2) มาตรา 34 การก าหนดเง่ือนไขการขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงผงัรายการก่อน
การออกอากาศและการก าหนดช่วงเวลาออกอากาศรายการบางรายการ  

 3) มาตรา 35 การก าหนดหนา้ท่ีใหผู้รั้บใบอนุญาตตอ้งด าเนินการแจง้ข่าวหรือเตือน
ภยัประชาชนตามค าร้องขอของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ กรณีมีภยัพิบติัหรือเหตุการณ์อ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 4) มาตรา 36 การก าหนดมาตรการพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิของคนพิการและคนดอ้ยโอกาสใหเ้ขา้ถึงรายการโทรทศัน์ 

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้นพบว่า กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ เฉพาะ  
ในกระบวนการยกร่างระเบียบ หรือประกาศ โดยก าหนดให้ กสทช. ตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แต่ความคิดเห็นดงักล่าวมีลกัษณะเป็นเพียงขอ้มลูประกอบการ
ตดัสินใจของ กสทช.เท่านั้น ไม่มีสภาพบงัคบัให้ กสทช. ตอ้งปฏิบติัตามแต่อย่างใด ขณะเดียวกนั
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หากมีกรณีท่ี กสทช. เห็นว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรร
คล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 มาตรา 28 ให ้กสทช. สามารถก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นระยะเวลาสั้น
เพียงใดก็ได ้ดงันั้น การก าหนดระเบียบ ประกาศ ของ กสทช. จึงเป็นการกระท าโดยหน่วยงานรัฐ
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  

เน่ืองจากละครโทรทศัน์จัดเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึงของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
อยู่ตลอดเวลาตามยุคสมัยและตามพ้ืนท่ี การก าหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสมจึงต้องให้ประชาชน 
ในช่วงเวลานั้นหรือในพ้ืนท่ีนั้นไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดหลกัเกณฑ์ และประเมินหลกัเกณฑ ์
ท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เพ่ือใหเ้น้ือหาละครโทรทศัน์มีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมและบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีมุ่งจะคุ้มครองบุคคลท่ีมีความสามารถไม่สมบูรณ์ในการพิจารณาแยกแยะเหตุผล 
เช่น คนพิการ เด็กและเยาวชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสม การก าหนดหลักเกณฑ ์
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์จึงควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองหรือผูอ้นุบาลไดมี้ส่วนร่วมในการ
พิจารณาดว้ย  

(2) กรณีการควบคุมโดยกระทรวงวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรมได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมเน้ือหาของส่ือหลายบทบาท 

ไดแ้ก่ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคแ์ห่งชาติตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์แห่งชาติ  พ.ศ. 2551  
ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวมีอ  านาจหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และมาตรการในการด าเนินงานดา้นพฒันาส่ือให้มีคุณภาพ  ไม่เป็นภยัต่อสังคม และ
สร้างสรรค ์นอกจากน้ีกระทรวงวฒันธรรมไดจ้ดัท าโครงการศึกษาและเฝ้าระวงัส่ือเพื่อสุขภาวะของ
สังคม สร้างหน่วยเฝ้าระวงัทางสังคม โดยให้ประชาชนสมคัรเขา้มาเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพของส่ือ โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์ และจัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพเน้ือหาส่ือ และได้
รวบรวมผลการประเมินและส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อด าเนินการในเชิงนโยบาย   
แต่กระทรวงวฒันธรรมไม่มีอ  านาจตามกฎหมายในการก ากบัดูแลส่ือโทรทศัน์ กระทรวงวฒันธรรม
กระท าไดเ้พียงเสนอขอ้มูลให้สถานีโทรทศัน์ใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนตาม
ความสมคัรใจ ดงันั้น จึงยงัคงพบเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีไม่เหมาะสมออกอากาศอย่างต่อเน่ือง  
เช่น ฉากท่ีนางเอกแขวนคอตาย หรือฉากท่ีพ่อใชก้  าลงัท าร้ายลูกชายท่ีมีความเบ่ียงเบนทางเพศ  
ในละครแรงเงา โดยไม่มีข้อความเตือนใด ๆ ซ่ึงอาจท าให้ผูช้มโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยเฉพาะฉากท่ีช้ีน าและกระตุ้นพฤติกรรมเลียนแบบของเด็ก 
โดยไม่รู้ตวั ส่งผลกระทบต่อสถาบนัครอบครัวและเกิดปัญหาสงัคมดา้นอ่ืนๆ ตามมา  
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เมื่อศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมเป็นกลไกท่ีช่วยให้ผูม้ีส่วนร่วม 
เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของโครงการท่ีตนไดร่้วมด าเนินการ จึงยินยอมรับหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐ
ก  าหนดไดอ้ยา่งสมคัรใจ และลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ ซ่ึงการด าเนินการของกระทรวงวฒันธรรมไดเ้ปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบการประเมินผลความเหมาะสมของเน้ือหาละคร
โทรทัศน์ ซ่ึงการด าเนินการในรูปแบบน้ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ ์
การควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์มากกว่าการด าเนินการของ กสทช. ท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ระดบัการให้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีน้อยสุด แมก้ารด าเนินการประเมินคุณภาพส่ือ 
จะมีประโยชน์ในการสะทอ้นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในการก าหนดเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ แต่เน่ืองจากกระทรวงวฒันธรรมไม่มีอ  านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
โทรทศัน์ ผลการประเมินจึงเป็นเพียงข้อเสนอแนะให้สถานีโทรทัศน์น าไปใชใ้นการปรับปรุ ง 
การผลิตเน้ือหาละครให้มีความเหมาะสม แต่ไม่มีสภาพบงัคับให้สถานีโทรทศัน์ตอ้งปฏิบติัตาม 
แต่อยา่งใด  

4.4.2 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
ผูเ้ ขียนได้ศึกษากฎหมายและแนวทางการควบคุมเน้ือหาของประเทศอังกฤษ 

ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักฎหมายการควบคุมเน้ือหาของประเทศไทย พบว่า นอกจากการควบคุม
เน้ือหาโดยองคก์รวิชาชีพแลว้ ประเทศองักฤษยงัมีการควบคุมเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน
ไวใ้นกฎหมายดว้ย โดย Communication Act 2003 ไดก้  าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
ดา้นเน้ือหา ซ่ึงเป็นหน่วยงานในโครงสร้างของ Ofcom การท างานของคณะกรรมการดา้นเน้ือหา
ไม่ไดท้  างานแบ่งแยกตามประเภทการส่ือสาร แต่เป็นการหลอมรวมองค์กรข้ึนใหม่ท าหน้าท่ีก  ากบั
ดูแลเน้ือหาของส่ือทุกประเภท ประกอบดว้ยกรรมการ 13 คน คดัเลือกจากตวัแทนของแต่ละภูมิภาค 
ผูเ้ช่ียวชาญในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง และบุคคลทัว่ไป และท าหน้าท่ีก  าหนดและบงัคบัใช้
หลกัคุณภาพและมาตรฐานในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงให้ค  าปรึกษากบัคณะกรรมการ 
Ofcom ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา ลกัษณะการก ากบัดูแลของคณะกรรมการดา้นเน้ือหาจะแบ่ง
หนา้ท่ีออกเป็น 3 ดา้น คือ การก ากบัดูแลเน้ือหาดา้นลบ เช่น เน้ือหาท่ีเป็นอนัตรายหรือไม่เหมาะสม 
เน้ือหาท่ีผิดขอ้เท็จจริงและขาดความเป็นกลาง เน้ือหาท่ีขาดความเป็นธรรมและละเมิดความเป็น
ส่วนตวั ประเด็นในเชิงปริมาณ เช่น โควต้าส าหรับบริษทัผลิตรายการโทรทศัน์อิสระ รายการ 
ท่ีผลิตในภูมิภาค  และเน้ือหาท่ีผลิตภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือในอังกฤษ  
และสถานีโทรทศัน์สาธารณะ (ITV, Channel 4 และ Five) 258  

                                                
258 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และเทียนสว่าง ธรรมวณิช.  (2554).  เล่มเดิม.  

หนา้ 53 - 56 

DPU



168 
 

นอกจากเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตโ้ครงสร้างการบริหารของ Ofcom แลว้ การท างาน
ของคณะกรรมการดา้นเน้ือหายงัไดรั้บการสนับสนุนจากคณะท างานท่ีปรึกษาท่ีมีการจดัตั้งตาม
กฎหมาย Communications Act เช่น คณะท างานดา้นผูบ้ริโภคในกิจการส่ือสาร (Communications 
Consumer Panel) เป็นคณะผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคุ้มครองผูบ้ริโภคท่ีจัดตั้งข้ึนตามมาตรา 16 ของ 
Communications Act 2003 มีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัคณะกรรมการของ Ofcom แต่ท างานเป็น
อิสระจาก Ofcom และ Ofcom ยงัมีอ  านาจตามกฎหมาย Broadcasting Acts ในการตรวจสอบ 
เร่ืองร้องเรียน และก ากบัดูแลเน้ือหารายการ เช่น การคุม้ครองผูเ้ยาวจ์ากเน้ือหาท่ีอนัตราย ความเป็น
กลางในการเสนอข้อมูล การไม่ฉายภาพความรุนแรงหรือเน้ือหาท่ียุยงให้เกิดการประกอบ
อาชญากรรมหรือความไม่สงบ และการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
รวมทั้งพนัธกิจในการน าเสนอเน้ือหาทางบวก เช่น การถ่ายทอดรายการท้องถ่ิน การถ่ายทอด
รายการข่าว หรือการก ากบัดูแลใหร้ายการโทรทศัน์มีเน้ือหาท่ีหลากหลายมีคุณภาพสูง  

หากประเทศไทยน าแนวทางการควบคุมเน้ือหาของกฎหมายประเทศองักฤษท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการด้านเน้ือหาเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของ Ofcom และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วนมาพิจารณาและปรับใช ้จะช่วยแกปั้ญหาการ
ปฏิบัติงานท่ีซ ้ าซอ้นของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง กสทช. และกระทรวงวฒันธรรม ลดภาระ
งบประมาณ และท าใหม้าตรการก ากบัดูแลเน้ือหามีสภาพบงัคบั ผูเ้ขียนจึงเห็นควรให้โอนภารกิจ
ของกระทรวงวัฒนธรรมในการก ากับดูแลส่ือปลอดภัยให้มาอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ กสทช . 
เน่ืองจากปัจจุบันส่ือโทรทัศน์และส่ือโทรคมนาคมมีลกัษณะหลอมรวม การออกอากาศละคร
โทรทศัน์สามารถรับชมไดห้ลายช่องทางทั้งจากเคร่ืองรับโทรทศัน์ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีกระจายเสียง 
หรือเลือกดูผา่นอินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัทม์ือถือซ่ึงเป็นเทคโนโลยโีทรคมนาคม ซ่ึงพระราชบญัญติั
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บญัญติัให้ กสทช. มีอ  านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแลทั้งกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม โดยวิธีการแกไ้ขพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี
และก ากบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
เพ่ิมเน้ือหาให้มีการจัดตั้งหน่วยงานควบคุมด้านเน้ือหาเป็นหน่วยงานหน่ึงใน กสทช. มีอ  านาจ
ควบคุมเน้ือหาในส่ือทุกประเภททั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง เช่นเดียวกบัของ
ประเทศองักฤษ และใหมี้คณะกรรมการดา้นเน้ือหาท่ีมีองค์ประกอบจากประชาชนหลายภาคส่วน 
เช่น องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรม พ่อแม่ผูป้กครอง เด็กและเยาวชน ผูพ้ิการ
หรือผูด้อ้ยโอกาสดา้นต่างๆ เป็นตน้ เพ่ือให้การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการควบคุมเน้ือหาสามารถ
สะทอ้นความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งก  าหนดให้หน่วยงานดงักล่าวน าผลการประเมินคุณภาพส่ือมาใชใ้นการทบทวนมาตรการ
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ก ากับดูแลเน้ือหาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีประสงค์ให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

ละครโทรทศัน์เป็นรายการลกัษณะบนัเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนใหดี้ข้ึน เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยภาครัฐในการส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรมท่ีดี
ของสังคม ซ่ึงการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และการส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม  
เป็นภารกิจของรัฐในการจดัท าบริการสาธารณะ เน้ือหาละครโทรทศัน์จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความคิดและพฤติกรรมของประชาชนผูช้มจ านวนมาก การน าเสนอเน้ือหาละครโทรทศัน์ท่ีไม่
เหมาะสม เช่น การส่งเสริมใหใ้ชค้วามรุนแรง เน้ือหาความรุนแรงทางเพศ หรือการปลุกป่ันให้ผูช้ม
ต่อตา้นรูปแบบการปกครองของประเทศ เป็นการท าลายวฒันธรรมท่ีดีของสังคม และอาจเป็น
สาเหตุใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยในสงัคม หน่วยงานของรัฐจึงตอ้งควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์
ให้เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการ
โทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่จะให้เอกชนด าเนินการแทนรัฐ  
แต่รัฐในฐานะท่ีเป็นผูรั้บมอบอ านาจของประชาชนให้มีภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะ  
จึงตอ้งมีอ  านาจในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการโทรทศัน์รวมทั้งควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีให้อ  านาจใน
การก าหนดเก่ียวกบัการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้เกิดปัญหา 
และอุปสรรคในการออกอากาศละครโทรทศัน์เป็นอยา่งมาก โดยเป็นประเด็นปัญหา ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจขององคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทศัน์ 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 
ให้อ  านาจกรรมการท่ี กสท . มอบหมายออกค าสั่งระงับการออกอากาศละครโทรทัศน์ 
ท่ีมีเน้ือหาตอ้งห้ามออกอากาศซ่ึงเป็นค าสั่งทางปกครอง แต่กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัให้โอกาสผูรั้บ

DPU



171 

 

ใบอนุญาตไดช้ี้แจง โต้แยง้คัดค้านค าสั่ง หรือพิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ขตัวเอง จึงขัดต่อหลกั 
การตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสัง่ทางปกครอง  

นอกจากน้ี กสทช. ได้จัดท าร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... หมวด 3 การก ากบัดูแล ซ่ึงเป็นมาตรการในการก ากบั
ดูแลท่ีอา้งอิงมาตรา 37 ไดเ้พ่ิมอ  านาจใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถออกค าสั่งระงบัการออกอากาศ
หรือเป็นหนังสือได ้ซ่ึงเป็นขอ้ก  าหนดท่ีเกินกว่าบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ท่ีก  าหนดให้เป็นอ านาจ
ของกรรมการท่ี กสท. มอบหมายเท่านั้น 

5.1.2 ปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการโทรทศัน์โดยองคก์รวิชาชีพ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 46 ไดบ้ญัญติัหลกัประกนั 

ของผูป้ระกอบอาชีพส่ือมวลชนใหมี้สิทธิจดัตั้งองคก์รเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม 
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกนัเองขององค์กรวิชาชีพ ซ่ึงพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ได้ก  าหนดกลไกการควบคุมกนัเองขององค์กร
วิชาชีพโทรทศัน์ โดยให ้กสท. ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ 
และผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีเก่ียวกบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  เพื่อท าหน้าท่ี
จดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้
มาตรฐานทางจริยธรรม และไดก้  าหนดหลกัการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการประกอบกิจการโทรทศัน์ 
เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีการรวมตวัขององค์กรวิชาชีพดา้นละครโทรทัศน์กลไกการควบคุม
กนัเองขององคก์รวิชาชีพและการคุม้ครองผูเ้สียหายจึงไม่มีผลใชบ้งัคบั 

กสทช.ไดแ้กปั้ญหาโดยร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ก  าหนดแนวทางการผลิตเน้ือหาให้ผูรั้บใบอนุญาตมีหน้าท่ี
ด  าเนินการต่างๆ กับรายการประเภทข่าว รายการเก่ียวกับความคิดเห็น และรายการชิงโชค  
ซ่ึงแนวทางดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการก าหนดแนวทางหรือมาตรฐานทางจริยธรรมส่ือจากหน่วยงาน
ก ากบัของรัฐไม่ไดก้  าหนดข้ึนจากองคก์รส่ือหรือองค์กรวิชาชีพ ขอ้ก  าหนดในหมวด 2 จึงเป็นการ
ด าเนินการเกินขอบอ านาจพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 39  

5.1.3 ปัญหาเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนของเน้ือหาละครโทรทศัน์ซ่ึงตอ้งหา้มออกอากาศ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551  

มาตรา 37 ให้อ  านาจผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ท าหน้าท่ีตรวจสอบและระงับ  
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การออกอากาศรายการท่ีมีลกัษณะเน้ือหาต้องห้ามซ่ึงการออกอากาศละครโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหา 
ท่ีก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน
นอกจากการกระท าดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 แลว้ ยงัมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ความผิด
เก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรดว้ย จึงมีปัญหาการตีความการพิจารณาเน้ือหาซ่ึงตอ้งห้าม
ออกอากาศเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนตอ้งพิจารณาตามหลกักฎหมายอาญาหรือไม่  

นอกจากน้ี กสทช. ไดใ้ชอ้  านาจตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ยกร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... เพื่อก  าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
เน้ือหารายการท่ีต้องห้ามออกอากาศ เพ่ือจ ากัดการใช้ดุลพินิจของสถานีโทรทัศน์ อย่างไรก็ดี  
เมื่อพิจารณาบทบญัญติั มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน์ พ.ศ. 2551 จะเห็นว่า เป็นกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดรั้บรองไว้ เน่ืองจากมาตรา 37 ไม่ไดบ้ญัญติั 
ใหอ้  านาจ กสทช. ในการออกประกาศใดเพ่ิมเติม ดงันั้น มาตรา 37 จึงไม่มีวตัถุประสงค์ให้อ  านาจ 
กสทช. ออกหลกัเกณฑใ์ดเพ่ิมเติม ร่างประกาศดงักล่าวจึงมีปัญหาความชอบดว้ยกฎหมาย  

5.1.4 ปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะก าหนดให้การจดัสรรคล่ืน

ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์จะตอ้งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในส่ือสาธารณะ แต่พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553  
ไดก้  าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าหน้าท่ีของ กสทช. น้อยมากรวมทั้งไม่มีสภาพ
บงัคบัให ้กสทช. ตอ้งปฏิบติัตามแต่อยา่งใด ขณะท่ีกระทรวงวฒันธรรมเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเขา้
มามีบทบาทในการควบคุมเน้ือหาของส่ือไดจ้ัดท าโครงการศึกษาและเฝ้าระวงัส่ือเพื่อสุขภาวะ 
ของสงัคมซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด แต่เน่ืองจากกระทรวงวฒันธรรม 
ไม่มีอ  านาจตามกฎหมายในการก ากับดูแลส่ือโทรทัศน์ความเห็นของประชาชนในการประเมิน
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คุณภาพเน้ือหาของส่ือ กระทรวงวฒันธรรมจึงไม่สามารถบงัคบัให้สถานีโทรทศัน์ตอ้งปฏิบติัตาม 
อนัเป็นการขดักบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 และ
พระราชบญัญติัองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ผูเ้ขียนไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทาง
กฎหมายในต่างประเทศพบว่า ตอ้งมีการน าหลกัการและแนวคิดของประเทศต่าง ๆ มาปรับใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาของประเทศไทย ผูเ้ขียนจึงขอเสนอการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 แนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจขององคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ในการ
ควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์ 

เห็นควรใหย้กเลิกมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และไม่ควรประกาศใชร่้างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. .... ท่ีก  าหนดใหอ้  านาจกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีในการ
สัง่ดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือใหร้ะงบัการออกอากาศรายการละครโทรทศัน์ก่อนเร่ิมการสอบสวน
ขอ้เท็จจริง และเห็นควรให้ก  าหนดกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนกิจการโทรทศัน์จะต้อง
ร้องเรียนต่อสถานีโทรทัศน์ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้สถานีโทรทศัน์ไดรั้บรู้ปัญหาและด าเนินการ
แกไ้ข แต่ถา้ผูร้้องเรียนไม่พอใจการด าเนินการของสถานีโทรทศัน์ก็สามารถร้องเรียนต่อ กสทช.  
ท่ีเป็นองคก์รก ากบัดูแลกิจการโทรทศัน์ใหล้งโทษสถานีโทรทศัน์ผูรั้บใบอนุญาตได ้เน่ืองจากการ
ควบคุมเน้ือหาละครโทรทศัน์เป็นการใชอ้  านาจทางมหาชน ผูเ้สียหายย่อมมีสิทธิด าเนินคดีในศาล
ปกครองซ่ึงเป็นองคก์รภายนอกฝ่ายปกครองใหเ้ขา้มาควบคุมการกระท าของฝ่ายปกครองได ้ 

5.2.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการประกอบกิจการโทรทศัน์โดยองค์กร
วิชาชีพ 

เห็นควรให้บญัญติักฎหมายจดัตั้งองค์กรวิชาชีพโทรทศัน์ข้ึนใหม่เป็นกฎหมายแม่บท
ระดบัพระราชบญัญติัซ่ึงก าหนดโครงสร้างขององคก์รวิชาชีพ และระบบการควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้องค์กรวิชาชีพสามารถใช้อ  านาจมหาชนในการด าเนินภารกิจท่ีเป็นไป 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และในช่วงท่ียงัไม่มีการตรากฎหมายจดัตั้งองคก์รวิชาชีพ เพื่อแกไ้ขปัญหา
เบ้ืองตน้ เห็นควรแกไ้ขพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและแพร่กิจการโทรทศัน์ 
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พ.ศ. 2551 มาตรา 39 โดยเพ่ิมเติมอ  านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการในกรณีท่ียงัไม่มีการรวมตวักนั
จดัตั้งองคก์รวิชาชีพ ใหค้ณะกรรมการท าหนา้ท่ีจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพ โดยการจดัท า
มาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึงความเห็นของตวัแทนพนักงานและลูกจา้ง
ขององคก์าร ผูผ้ลิตรายการ ผูรั้บชมและรับฟังรายการ และผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นนิเทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ และส่ือสารมวลชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

5.2.3 แนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความไม่ชัดเจนของเน้ือหาละครโทรทศัน์ซ่ึงตอ้งห้าม
ออกอากาศ 

เห็นควรแกไ้ขพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและแพร่กิจการโทรทศัน ์
พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกมาตรา 37 เก่ียวกับเน้ือหาซ่ึงต้องห้ามออกอากาศ เพื่อยกเลิกข้อก าหนด
เก่ียวกับเน้ือหาสาระ ท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนซ่ึงซ ้าซอ้นกบักฎหมายอาญา และแกไ้ขประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง แนวทางการจดัระดบัความ
เหมาะสมของรายการโทรทศัน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัท าผงัรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดเรตต้ิงใหเ้น้ือหาท่ีมีลกัษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบ
ต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง โดยก าหนด 
ใหมี้เรตต้ิงส าหรับเน้ือหาดงักล่าวเป็นเรตต้ิงหา้มออกอากาศ  

5.2.4 แนวทางแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมเน้ือหาละคร
โทรทศัน์ 

เห็นควรใหม้ีการโอนภารกิจของกระทรวงวฒันธรรมในการก ากบัดูแลส่ือปลอดภยัให้
มาอยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีของ กสทช. โดยแกไ้ขพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบั
การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้มีการ
จดัตั้งหน่วยงานควบคุมด้านเน้ือหาเป็นหน่วยงานหน่ึงใน กสทช. มีอ  านาจควบคุมเน้ือหาในส่ือ 
ทุกประเภททั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง เช่นเดียวกบัของประเทศองักฤษ รวมทั้ง
ก  าหนดใหห้น่วยงานดงักล่าวน าผลการประเมินคุณภาพส่ือมาใชใ้นการทบทวนมาตรการก ากบัดูแล
เน้ือหาอย่างต่อเน่ือง ตามแนวทางคณะกรรมการดา้นเน้ือหาของ Ofcom ประเทศองักฤษ และ
ก าหนดใหมี้คณะกรรมการดา้นเน้ือหาท่ีมีองค์ประกอบจากประชาชนหลายภาคส่วน เช่น องค์กร
คุ้มครองผูบ้ริโภค ผูเ้ช่ียวชาญด้านวฒันธรรม พ่อแม่ผูป้กครอง เด็กและเยาวชน ผูพ้ิการหรือ
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ผูด้ ้อยโอกาสด้านต่างๆ เป็นต้น และคณะกรรมการด้านเน้ือหาจะต้องมีอ  านาจควบคุมเน้ือหา 
ในส่ือทุกประเภททั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง  
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(ร่าง) 
 

ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเนือ้หารายการในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

พ.ศ. .... 
...................................................... 

 
ดว้ยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ มีอ  านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถกูตอ้ง และเป็นธรรม โดยจะตอ้ง
ไม่มีการออกอากาศรายการท่ีมี เน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึง เขา้ลกัษณะลามกอนาจาร
หรือมีผลกระทบต่อการใหเ้กิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อย่างร้ายแรง 
รวมถึงการก ากบัดูแลให้มีการออกอากาศรายการเน้ือหาท่ีมีคุณภาพและเป็นไปอย่างสร้างสรรค ์ 
จึงเห็นสมควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลเน้ือหารายการในลกัษณะดงักล่าวไว ้ 

อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 27 (6) (16) และ (24) มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติั
องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 
มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 61 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้
กระท าได้โดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติั  แห่งกฎหมาย ประกอบกบัมาตรา 5 และมาตรา 37  
แห่งพระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 อนัเป็น
กฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46 
และมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศยัอ  านาจ   
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ไว ้ดงัน้ี 
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ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลเน้ือหารายการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ....”  

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  
“ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์” หมายความว่า ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ใหป้ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์  ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรือกิจการโทรทศัน์ตามกฎหมายอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มีผลใชบ้งัคบั และผูไ้ดรั้บการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทศัน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
“เน้ือหารายการ” หมายความว่า การแสดงออกโดย ภาพ เสียง หรือ เคร่ืองหมาย

สัญลกัษณ์ อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างประกอบกนัท่ีไดแ้สดงออกในรายการกระจายเสียง
หรือรายการโทรทศัน์ ไม่ว่าในส่วนทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของรายการ ซ่ึงการแสดงออก
ดงักล่าวสามารถส่ือสารถึงผูรั้บชมเก่ียวกบั ความคิด ความเห็น แนวความคิด หรือทศันคติ ในทางใด
ทางหน่ึง ใหเ้ขา้ใจความหมายได ้ 
 

หมวด 1 
เนือ้หารายการที่ต้องห้ามมใิห้ออกอากาศ 

_____________________ 
 

ขอ้ 4 หา้มมิใหผู้รั้บใบอนุญาตออกอากาศรายการท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
4.1 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
4.2 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ  
4.3 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน  
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4.4 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีการกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบ
ต่อการใหเ้กิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ 5 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระในลกัษณะตาม 4.3
หรือ 4.4 เพื่อเสนอขอ้มลูข่าวสาร รายการสารคดี รายการข่าว หรือรายการสถานการณ์จ าลองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ผูรั้บใบอนุญาตแต่ละรายจะตอ้งมีมาตรการป้องกนั โดยอย่างน้อยให้มีการ
แจง้เตือน หรือช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการออกอากาศรายการ รวมถึงจะตอ้งไม่ใหป้รากฏเน้ือหาสาระ
ในลกัษณะดงักล่าวโดยชดัแจง้ 

ข้อ 6 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ไดแ้ก่ รายการท่ีมีเน้ือหาสาระในลกัษณะของ
การยยุง ปลุกป่ัน ระดม หรือชกัชวนใหบุ้คคลกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

6.1 ลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข หรือ  
6.2 ลม้ลา้งอ  านาจอธิปไตยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือท าให้ไม่สามารถใชอ้  านาจ

ดงักล่าวได ้หรือ  
6.3 แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ  านาจปกครองในส่วนหน่ึงส่วนใดแห่ง

ราชอาณาจกัร หรือ 
6.4 กระท าการเพื่อเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญในวิถีทางท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ขอ้ 7 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ให้หมายความรวมถึง 

รายการท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
7.1 การแสดงออกไม่ว่าดว้ยภาพ วาจา ถอ้ยค า หรือขอ้ความท่ีเป็นการหม่ินประมาท            

ดูหม่ิน หรือแสดงออกซ่ึงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จ
ราชการแผน่ดิน หรือสถาบนัพระมหากษตัริย ์

7.2 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระอันเป็นการจงใจก่อให้เกิดการดูหม่ินเหยียดหยาม
ประเทศชาติ 

7.3 รายการท่ีกระทบกระเทือนหรือดูหม่ินประเทศ หรือต่อประมุขของประเทศอ่ืนๆ  
อนัจะเป็นการกระทบกระเทือนความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  

7.4 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระอนัเป็นการแสดงออกหรือค าพูดท่ีมีลกัษณะเป็นการยุยง
ส่งเสริมใหเ้กิดความแตกแยกในสงัคม หรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการท าลายสนัติสุขไดโ้ดยพลนั 
หรือก่อใหเ้กิดการใชก้  าลงัหรือความรุนแรงในสังคม หรือเป็นการสร้างความวุ่นวาย ต่ืนตระหนก
แก่ประชาชนอยา่งร้ายแรง 
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7.5 การน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีอา้งถึงขอ้เท็จจริงในอดีต หรือข้อมูลประวติัศาสตร์  
โดยละเลยไม่น าเสนอขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัจนเป็นเหตุให้ เกิดผลกระทบต่อความมัน่คง
ของรัฐ 

ขอ้ 8 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน ใหห้มายความรวมถึงรายการท่ีมีเน้ือหาสาระในลกัษณะอยา่งใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี  

8.1 การแสดงออกใด ๆ ซ่ึงเป็นการดูถกู หรือการสร้างความเกลียดชงัเป็นเหตุให้คุณค่า
หรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกท าลายหรือดอ้ยค่าลง หรือก่อให้เกิดการ
ใชค้วามรุนแรง หรือการประทุษร้ายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล บนพ้ืนฐานของลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ในประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี  

(1) ถ่ินก  าเนิด เช้ือชาติ การถือสัญชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ วยัวุฒิหรือ ความสามารถในทางสติปัญญา  

(2) สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ชนชั้นทางสงัคม  
(3) ความเช่ือทางศาสนา 
(4) การศึกษาอบรม  
(5) ความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อกฎหมาย 
(6) การประกอบอาชีพ 
(7) ลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประการอ่ืนท านองเดียวกนั 
8.2 การน าเสนอรายการท่ีมีเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ีช้ีน าหรือก่อให้เกิดความขดัแยง้

แตกแยกในสงัคม จนเป็นเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยโดยมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี  

(1) การยุยง  ส่งเสริม ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการกระท าท่ีขัดต่อกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของประชาชนชาวไทย 

(2) การจงใจบิดเบือนขอ้เท็จจริง ขาดความถูกตอ้ง การโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง 
หรือการน าเสนอประเด็นท่ีมีความขดัแยง้เพียงดา้นเดียว จนเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดชงัและการ
ใชค้วามรุนแรงในสงัคม 

8.3 เป็นการแสดงท่ีลบหลู่ เหยียดหยาม หรือจงใจให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ศาสนาใด
ศาสนาหน่ึง  

8.4 การน าเสนอเน้ือหาสาระหรือการประชาสมัพนัธสิ์นคา้หรือบริการท่ีมีกฎหมายห้าม
มิใหก้ารออกอากาศหรือการเผยแพร่โฆษณา 
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ขอ้ 9 เน้ือหาสาระของรายการท่ีมีการกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะลามกอนาจาร เป็นการ
แสดงออกดว้ยการกระท าใดๆ หรือถอ้ยค าท่ีหยาบโลน ตอ้งห้าม น่ารังเกียจ ขดัต่อศีลธรรมของ
ประชาชนชาวไทย และใหร้วมถึงเน้ือหาสาระของรายการท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี  

9.1 เน้ือหารายการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการร่วมเพศ การแสดงให้เห็นถึงอวยัวะ
เพศหรืออวยัวะส่วนท่ีพึงสงวน ไม่ว่าดว้ยภาพ วาจา หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด 

9.2 เน้ือหารายการในภาพรวมสามารถย ัว่ยทุ  าใหเ้กิดความตอ้งการทางเพศ หรือเป็นการ
พรรณนาหรือบรรยายพฤติกรรมทางเพศอยา่งชดัเจน ซ่ึงการเสนอเน้ือหารายการนั้นมิไดก่้อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา คุณค่าทางศิลปะ วฒันธรรมแก่สงัคมหรือประโยชน์สาธารณะ  

9.3 เน้ือหารายการท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวินิจฉัยว่าเป็นการกระท าซ่ึงเขา้ลกัษณะ
ลามกอนาจาร  

ขอ้ 10 รายการท่ีมีเน้ือหาสาระซ่ึงมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจ
ของประชาชนอยา่งร้ายแรง ใหห้มายความรวมถึง รายการท่ีมีเน้ือหาสาระในลกัษณะดงัน้ี  

10.1 การแสดงใหเ้ห็นหรือสาธิตรูปแบบหรือวิธีการอตัวินิบาตกรรม  
10.2 การแสดงใหเ้ห็นถึงการกระท าท่ีมีลกัษณะทารุณโหดร้ายไม่ว่าต่อคนหรือสตัว  ์
10.3 การแสดงออกท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือการคุกคามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
10.4 การแสดงท่ีมุ่งหมายจะชกัจูงให้บุคคลทัว่ไปใช้บริการหรือซ้ือสินคา้ โดยอาศยั 

การอวดอา้ง การแสดงคุณวิเศษเหนือธรรมชาติหรืออ านาจทางไสยศาสตร์ท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
จนท าใหผู้ช้มรายการหลงเช่ือ 

10.5 การออกอากาศรายการท่ีน าเด็กและเยาวชนมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของรายการ   
โดยไม่ด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็กและเยาวชน   

ข้อ 11 รายการท่ีมีเน้ือหาซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  
ใหห้มายความรวมถึง รายการท่ีมีเน้ือหาสาระแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเป็นเท็จ  หรือเกินความจริง หรือปกปิดหรือละเวน้การแจ้งสาระส าคัญ  
หรือกล่าวอา้งถึงขอ้มลูทางวิชาการท่ีเป็นเท็จหรือไม่ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริง ในอนัท่ีน่าจะเป็น
เหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่สุขภาพของประชาชน 

 
หมวด 2  

การก ากบัดูแล 
_____________________ 
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ข้อ 12 ผู ้รับใบอนุญาตและผูอ้  านวยการสถานีมีหน้าท่ีตรวจสอบและระงับการ
ออกอากาศรายการท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ีมิใหมี้การออกอากาศ ดงัน้ี  

12.1 กรณีท่ีเป็นรายการซ่ึงได้มีการผลิตไวเ้ป็นการล่วงหน้า  ผูรั้บใบอนุญาตหรือ
ผูอ้  านวยการสถานีจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบเน้ือหาของรายการดงักล่าวว่ามีลกัษณะตอ้งหา้มมิให้
ออกอากาศหรือไม่ หากปรากฏว่ามีเน้ือหาส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีตอ้งหา้มมิใหมี้การออกอากาศ จะตอ้ง
ไม่ออกอากาศเน้ือหาในรายการส่วนดงักล่าวโดยเด็ดขาด  

12.2 กรณีท่ีเป็นรายการออกอากาศสด ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูอ้  านวยการสถานีจะตอ้ง
ก ากับ และควบคุมการออกอากาศรายการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยความละเอียดรอบคอบ  
หากปรากฏว่ามีเน้ือหารายการท่ีตอ้งห้ามมิให้มีการออกอากาศ หรือมีแนวโน้ม หรืออาจน าไปสู่
เน้ือหารายการท่ีตอ้งห้ามการออกอากาศแลว้ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูอ้  านวยการสถานีจะตอ้งระงบั
การออกอากาศรายการดงักล่าวโดยทนัที  

ขอ้ 13 ในกรณีท่ีมีการออกอากาศเน้ือหารายการท่ีตอ้งห้ามมิให้มีการออกอากาศ ไม่ว่า
จะเป็นรายการท่ีผลิตไว้แล้ว  หรือรายการท่ีออกอากาศสด  กรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจมีค  าสัง่ดว้ยวาจาหรือหนงัสือใหร้ะงบัการออกอากาศ
รายการดงักล่าวในส่วนท่ีเหลือไดท้นัที 

ขอ้ 14 เม่ือมีค  าสัง่ตามขอ้ 13 แลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงในกรณี
ดงักล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยพลนั ซ่ึงการสอบสวนขอ้เท็จจริงนั้นให้ถือปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ก  าหนดตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  
พ.ศ. 2551  

ผูรั้บใบอนุญาตท่ีไดรั้บค าสัง่ตามขอ้ 13 แลว้ มีหนา้ท่ีตอ้งช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบหรือควบคุมการออกอากาศรายการ พร้อมน าเทปบนัทึกรายการ
ท่ีไดม้ีการออกอากาศส่งต่อส านกังานภายในสามวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี .............................. พ.ศ. ..... 
                                          พนัเอก 

(นที ศุกลรัตน)์ 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ประวตัผิู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล                   นางสาวนาถนิภา   โรจนะ 
ประวติัการศึกษา        พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต  
   สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 พ.ศ. 2545 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
   สาขาการจดัการตลาด 
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
   แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการ 
   ธนาคาร 
   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2550 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม

อนัดบัสอง) 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2551 เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 60 
  ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  นิติกรช านาญการ 
 ส านกักฎหมายกรมบญัชีกลาง 
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