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วิ ทยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มีว ตั ถุป ระสงค์ในการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละกฎหมายของ
ประเทศไทยและในต่ า งประเทศเกี่ ย วกับสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชน และอ านาจหน้าที่ ข อง
สถานี โ ทรทัศน์ และหน่ วยงานภาครัฐในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ รวมทั้งศึกษาถึงสิ ทธิ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ เพื่อเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์
จากการศึก ษาพบว่า พระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551กาหนดให้สถานี โทรทัศน์มีหน้าที่ควบคุมเนื้ อหาก่อนออกอากาศ หากมีการ
ออกอากาศเนื้ อหาที่ มีลกั ษณะต้องห้ามออกอากาศ สถานี โทรทัศน์ในฐานะผูร้ ับใบอนุ ญาตต้อง
ดาเนิ นการระงับการออกอากาศ หากผูร้ ับใบอนุญาตไม่ดาเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจทาคาสั่ง
ระงับการออกอากาศได้ทนั ที ก่อนการสอบสวนข้อ เท็จจริ ง แต่ เนื่ องจากหลักเกณฑ์ก ารพิจ ารณา
เนื้อหาซึ่งต้องห้ามออกอากาศไม่ชดั เจน จึงเป็ นช่องทางให้สถานี โทรทัศน์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าแทรกแซงการแสดงความคิ ด เห็ น ของผูผ้ ลิต ละครโทรทัศน์ และจ ากัด สิ ทธิ ข องประชาชน
ในการรั บรู้ ข ้อมูลข่ าวสาร ขณะเดี ยวกัน กลไกการคุ ้มครองผูเ้ สี ยหายจากการประกอบกิ จ การ
โทรทัศ น์ โ ดยองค์ก รวิ ชาชี พก็ ไม่ มีส ภาพบังคับ เนื่ อ งจากประเทศไทยไม่ มีก ารรวมกลุ่ม ของ
องค์กรวิชาชีพด้านละครโทรทัศน์ จึงทาให้ผเู้ สียหายไม่ได้รับการเยียวยาภายในองค์กรฝ่ ายปกครอง
ต้องไปใช้สิทธิ ทางศาลเท่ านั้น ซึ่งอาจมีก ระบวนการที่ยุ่งยาก และล่าช้ากว่า นอกจากนี้ ก ฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ไม่มีการกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการควบคุม
เนื้อหาละครโทรทัศน์เท่าที่ควร ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่ งไม่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล
กิจการโทรทัศน์กลับส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการควบคุมเนื้ อหารวมทั้งประเมิน
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คุ ณ ภาพเนื้ อ หาละครโทรทัศ น์ แต่ ค วามเห็ น ของประชาชนดัง กล่ า วเป็ นเพี ย งข้อ เสนอแนะ
แก่สถานีโทรทัศน์ไม่มีสภาพบังคับแต่อย่างใด
จากการศึ ก ษาปั ญ หาดัง กล่ าวในระบบกฎหมายของประเทศต่ า งประเทศ พบว่ า
กฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียมีความน่ าสนใจและ
นามาเป็ นต้นแบบของกฎหมายไทยได้ ทุกประเทศจะมีหลักเกณฑ์การควบคุมเนื้ อหาที่ชดั เจน มี
องค์กรวิชาชี พเข้ามาควบคุ มเนื้ อหาของสื่ อมวลชนด้วยกัน ดังนั้น จึงไม่เกิดปั ญหาการใช้ดุลพินิจ
ของสถานีโทรทัศน์เข้าแทรกแซงเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่ อมวลชน รวมทั้งมีองค์กร
วิชาชี พมาคานอานาจของสถานี โ ทรทัศน์และเจ้าหน้าที่รั ฐในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์
ประกอบกับ กระบวนการพิจ ารณาเรื่ อ งร้ องเรี ย นขององค์ก รก ากับ ดู แ ลกิ จ การโ ทรทัศ น์ ข อง
ต่างประเทศจะกาหนดขั้นตอนที่ชดั เจน โดยกาหนดให้การร้องเรี ยนต้องร้องไปยังสถานี โทรทัศน์
เพื่ อ ให้ สถานี โ ทรทัศ น์ ได้ท บทวนแก้ไ ข รวมทั้ง ในกระบวนพิจ ารณาขององค์ก รก ากับ ดู แ ล
ได้เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ั บใบอนุ ญาตได้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ ง ก่อนการพิจารณาลงโทษ นอกจากนี้ ในการ
กาหนดกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วม ประเทศไทยจึงควรนาแนวคิดจากต่างประเทศดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
เพื่อป้ องกันการแทรกแซงเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์และคุม้ ครอง
สิทธิในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชน โดยวิธีการแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551เพื่อควบคุมให้เนื้ อหาละครโทรทัศน์เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนผูช้ มละครสูงสุด
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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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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งด้ว ยดี ด้ว ยความกรุ ณาและอนุ เ คราะห์ จ ากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒั นกุล และ ดร. ประสาท พงษ์สุวรรณ์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุ ณาสละเวลาให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ชี้แนะประเด็น ข้อคิดเห็น
และข้อสังเกตต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ดว้ ยความเมตตา ตลอดจน
ช่วยเหลือในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาจนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วง
ผูเ้ ขี ยนขอกราบขอบพระคุ ณ ด.ต.วิโรจน์ โรจนะ นางเพ็ญ โรจนะ และว่าที่ เรื อตรี
นิ ติ พงศ์ โรจนะ บิ ดา มารดา และพี่ชาย ที่ค อยดูแล สนับสนุ น ให้โอกาสในการศึก ษา และเป็ น
ก าลังใจให้ผเู ้ ขี ย นเสมอมา รวมทั้งครู บาอาจารย์ทุก ท่ านที่ ได้ประสิ ท ธิ ประสาทวิชาแก่ ผเู้ ขี ย น
ขอขอบคุณอาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และนายพสธร พันธุส์ ุวรรณ ที่ให้คาแนะนาในการทาวิทยานิ พนธ์
เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานในสานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง เพื่อนแท้
ของผูเ้ ขี ย นทุ ก คนทั้ง ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์แ ละมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ ที่ ค อย
ให้กาลังใจ กระตุน้ เตือน รวมทั้งสร้างแรงกดดันให้กบั ผูเ้ ขียนที่เคยคิดเลิกทาวิทยานิ พนธ์ได้กลับมา
ตั้งใจทาวิทยานิ พนธ์อีกครั้ง ขอบคุณทุกเหตุและปัจจัยที่ทาให้ได้มาเรี ยนที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้
อนึ่ง หากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผูส้ นใจ
ผูเ้ ขี ย นขอมอบความดี น้ ี แก่ บุพการี คณาจารย์ ผูม้ ีพระคุ ณ ตลอดจนผูแ้ ต่ งต ารา บทความต่ างๆ
ที่ผเู้ ขี ยนได้ใช้ในการศึก ษาค้นคว้า หากมีความบกพร่ องประการใดที่เกี่ยวกับวิทยานิ พนธ์เล่มนี้
ผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
นาถนิภา โรจนะ
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1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บันสื่ อสารมวลชนมีหลายรู ปแบบได้แก่ สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์
ซึ่งโทรทัศน์จดั เป็ นสื่อที่มีความสาคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ เนื่องจากเกือบทุกบ้าน
จะมีโทรทัศน์ไว้เพื่อรับรู้ข่าวสารและความบันเทิงร่ วมกันในครอบครัว จากรายงานการวิจยั ของ
พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศลพบว่า รายการโทรทัศน์ที่มีผชู้ มมากที่สุด คือ
ละครโทรทัศน์1 เนื้ อหาละครโทรทัศน์จดั เป็ นสารหรื อความคิ ดเห็ นของผูผ้ ลิต ละครที่ ประสงค์
จะสื่ อสารไปยังผูช้ มจานวนมากผ่านสื่ อโทรทัศน์ดว้ ยรู ปแบบรายการประเภทบันเทิง ซึ่งเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิด เห็นของสื่ อมวลชนมีค วามผูก พันใกล้ชิดกับเสรี ภาพของประชาชนในการ
ได้รับข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น สื่อมวลชนจึงต้องมีหลักประกันสิทธิในการที่จะแสวงหา
ข้อมูลข่ าวสารรวมทั้งเสรี ภาพในการแสดงความคิด เห็น ทุ กชนิ ดทั้งด้านการเมือง การปกครอง
การเศรษฐกิจ การทหาร หรื อกิจการอื่นนาเสนอสู่การรับรู้ของประชาชน แต่ขณะเดียวกันเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์ได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะผูช้ มที่เป็ นเด็กและเยาวชน
ซึ่งมีวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอ อาจลอกเลียนพฤติกรรมของตัวละครที่ไม่เหมาะสมก่อปั ญหาสังคมได้
เช่น การใช้ก าลังหรื ออาวุธเพื่อตัดสิ นปั ญหาความขัดแย้งแทนวิธีการทางกฎหมาย การเสพของ
มึนเมายาเสพติด การใช้ความรุ นแรงในครอบครัว หรื อการใช้ภาษาหยาบคาย รัฐในฐานะผูม้ ีภารกิจ
ในการดู แ ลความสงบเรี ยบร้ อ ยของสั ง คม และส่ ง เสริ มอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมของชาติ
รัฐจึงจาเป็ นต้องใช้อานาจทางปกครองในการจากัดเสรี ภาพของสื่ อมวลชนโดยการควบคุมเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์ เพื่อป้ องกันไม่ให้สถานี โทรทัศน์ออกอากาศเนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม
และก่อให้เกิดปัญหาต่อสาธารณะได้
อนึ่ งในปั จ จุ บัน ได้มี ก ารรั ฐ ประหารโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เมื่ อ วัน ที่
22 พฤษภาคม 2557 และได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุด
ลงในวันดังกล่าว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 แต่เนื่องจากผูเ้ ขียนได้
ศึกษาและจัดทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ข้ ึนก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
จะสิ้นสุ ดลง ซึ่งผูเ้ ขียนเห็นว่า หลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรี ภาพของสื่อมวลชน และการควบคุ มกิจการ
1

พิรงรอง รามสู ตร รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล. (2546). การกากับดูแลเนื ้อหาของสื่ อวิ ทยุและ
โทรทัศน์ ในประเทศไทย (รายงานผลการวิจยั ). หน้า 67
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โทรทัศน์ตามบทบัญญัติแห่ ง รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็ นหลักการ
ที่ประเทศไทยยอมรับได้บญั ญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายสูงสุ ดของประเทศมาเป็ น
เวลานาน ผูเ้ ขียนคาดว่า ในอนาคตเมื่อประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ยงั คงมีบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เ สรี ภาพของสื่ อมวลชน และการควบคุ ม กิ จ การโทรทั ศ น์ ต ามบทบั ญ ญั ติ
แห่ งรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550 ผูเ้ ขี ยนจึ งเห็ น ควรคงเนื้ อหาที่ ศึกษา
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็ นกฎหมายสูงสุ ดของประเทศ
ได้รับรองสิทธิเสรี ภาพในการแสดงคิดเห็นของสื่ อมวลชนไว้ ดังที่ปรากฏในมาตรา 45 ได้บญ
ั ญัติ
รับรองเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็น การพูด การเขี ยน การพิมพ์ก ารโฆษณา และการสื่ อ
ความหมายโดยวิธีอื่นใด การจากัดเสรี ภาพดังกล่าวจะกระทาได้เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ
เพื่อคุม้ ครองสิทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรื อความเป็ นอยูส่ ่วนตัวของบุคคลอื่น
เพื่ อรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อยหรื อ ศีล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน หรื อเพื่อ ป้ องกัน หรื อ ระงับ
ความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชน การตรวจสอบเนื้ อหาของสื่ อโดยรัฐจะต้อง
เป็ นการดาเนินการภายหลังการออกอากาศ ยกเว้นในภาวะสงครามเจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจสอบ
เนื้ อหาก่ อนการออกอากาศได้2 และในมาตรา 46 ได้บญ
ั ญัติถึงหลักประกันของผูป้ ระกอบอาชี พ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
"มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ
การสื่ อความหมายโดยวิธีอื่น
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระทามิ ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแ ห่ งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อรั กษาความมัน่ คงของรั ฐ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิ ในครอบครั วหรื อความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันหรื อ
ระงับความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชน
การสัง่ ปิ ดกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
การห้ามหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรื อแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อ
การแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรี ภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่ งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
การให้นาข่าวหรื อบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาในหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่น
จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ท้ งั นี้ จะต้องกระทาโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่ งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง
เจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
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สื่อมวลชน โดยห้ามไม่ให้ผดู้ ารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าของกิจการกระทา
การขัด ขวางหรื อแทรกแซงการเสนอข่ า วหรื อแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น สาธารณะของ
ผูป้ ระกอบอาชี พ สื่ อ มวลชน เพื่ อ ปกป้ องสิ ท ธิ เสรี ภาพของผู้ป ระกอบอาชี พ สื่ อ มวลชน
ให้ผปู้ ระกอบอาชีพสื่อมวลชนมีสิทธิจดั ตั้งองค์กรวิชาชีพรวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กร
วิชาชีพ3 นอกจากนี้มาตรา 47 ได้บญั ญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระทาหน้าที่จดั สรรคลื่นความถี่
ที่ใช้ในการส่ งวิทยุโทรทัศน์ เป็ นทรั พยากรสื่ อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การกากับ
การประกอบกิ จ การวิ ทยุโ ทรทัศน์ ต ้อ งค านึ งถึ งประโยชน์ สูง สุ ด ของประชาชนในระดับ ชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น
และการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม จัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะ การก ากับดู แลกิ จ การขององค์ก รของรั ฐจะต้องป้ องกัน มิให้มีก ารครอบงาระหว่า ง
สื่อมวลชนด้วยกันเองหรื อโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็ นการขัดขวางเสรี ภาพในการรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารหรื อปิ ดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 4 การจากัดสิ ทธิเสรี ภาพ
การให้เงินหรื อทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“มาตรา 46 พนัก งานหรื อ ลู ก จ้า งของเอกชนที่ ป ระกอบกิ จ การหนังสื อ พิ มพ์ วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง
วิท ยุโ ทรทัศ น์ หรื อ สื่ อ มวลชนอื่ น ย่อ มมี เ สรี ภ าพในการเสนอข่ าวและแสดงความคิ ดเห็ น ภายใต้ข ้อ จ ากัด
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัติของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิจ หรื อเจ้าของกิจการนั้น
แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อจริ ยธรรมแห่ งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิ จัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภาพและความ
เป็ นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้า งของหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อรั ฐวิส าหกิจ ในกิจการ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หรื อสื่ อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรี ภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรื อลูกจ้างของเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง
การกระทาใด ๆ ไม่ว่ าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง เจ้าหน้า ที่ของรั ฐ
หรื อเจ้าของกิจการ อันเป็ นการขัดขวางหรื อแทรกแซงการเสนอข่าวหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
ของบุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ให้ถือว่าเป็ นการจงใจใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บงั คับ
เว้นแต่เป็ นการกระทาเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อจริ ยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ ”
4
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็ นทรัพยากร
สื่ อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรั ฐที่เป็ นอิสระองค์กรหนึ่ งทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ ง และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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สื่ อมวลชนตามที่ รัฐธรรมนู ญ รั บรองจะกระทาได้เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อานาจเท่านั้น ดังนั้น
กฎหมายที่ กาหนดเกี่ ยวกับการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์จึงเป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะเป็ นการ
จากัด สิ ทธิเสรี ภ าพ บทบัญญัติข องกฎหมายดังกล่าวจึ งต้ องกระทาเท่ าที่ จ าเป็ น และไม่ก ระทบ
ต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนด้วย
พระราชบั ญ ญั ติ องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุโ ทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็ นกฎหมายสาคัญในการกาหนด
อานาจหน้าที่ในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ของประเทศไทย ซึ่ งจากการศึกษาผูเ้ ขียนได้พบ
ปั ญหาของบทบัญญัติของกฎหมายที่ ไม่สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญข้างต้น โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
1.1.1 ปั ญหาเกี่ยวกับการใช้อานาจขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในการควบคุมเนื้อหา
ละครโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์ถือเป็ นภาพยนตร์ ตามนิ ยามแห่ ง พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดีทศั น์
พ.ศ. 25515 ซึ่งมาตรา 286 กาหนดให้ภาพยนตร์ ที่ฉายทางโทรทัศน์ตอ้ งมีการพิจารณาและจัดประเภท
เนื้ อหา โดยนาหลักเกณฑ์การจัดประเภทภาพยนตร์ มาใช้โดยอนุ โลม สาหรั บการควบคุ มเนื้ อหา

การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรั ฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ น
ธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการสื่ อมวลชนสาธารณะ
การกากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้ องกันมิให้มีการควบรวม การครอง
สิ ทธิ ขา้ มสื่ อ หรื อการครอบงา ระหว่างสื่ อมวลชนด้วยกันเองหรื อโดยบุคคลอื่นใด ซึ่ งจะมีผลเป็ นการขัดขวาง
เสรี ภาพในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อปิ ดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน”
5
“ภาพยนตร์ ” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรื อภาพและเสี ยงซึ่ งสามารถนามาฉายให้เห็นเป็ น
ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมวีดิทศั น์
“วีดิทศั น์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรื อภาพและเสี ยงซึ่ งสามารถนามาฉายให้เห็นเป็ นภาพ
ที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็ นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรื อลักษณะอื่นใดตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
6
พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดีทศั น์ พ.ศ. 2551
มาตรา 28 การตรวจพิจารณาและกาหนดประเภทภาพยนตร์ ที่ฉายทางโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ให้นาความในมาตรา 26 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ภาพยนตร์ ตามมาตรา 26 (5) และ (6) ให้ฉายทางโทรทัศน์ได้ในระหว่างเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ภาพยนตร์ จะควบคุ มเนื้ อหาก่ อนการออกเผยแพร่ โดยต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุ ญาต
จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
เห็ นว่ า ภาพยนตร์ ใดมี เนื้ อหาที่ เป็ นการบ่ อนทาลาย ขัดต่ อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอัน ดี
ของประชาชน หรื ออาจกระทบกระเทื อนความมั่น คงของรั ฐและเกี ยรติ ภู มิ ข องประเทศไทย
คณะกรรมการมี อ านาจสั่งให้ ผขู ้ ออนุ ญาตแก้ไขหรื อตัดทอนก่ อนอนุ ญาตหรื อไม่ อนุ ญาตก็ ได้
และผูไ้ ด้รับคาสัง่ มีสิทธิอุทธรณ์คาสัง่ ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติ
แม้ละครโทรทัศน์ จะเป็ นภาพยนตร์ รูปแบบหนึ่ งซึ่งกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดประเภท
ความเหมาะสมของเนื้อหาเช่นเดียวกับภาพยนตร์ แต่การควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์มีความแตกต่าง
จากภาพยนตร์ อย่ างสิ้ นเชิ ง โดยการควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์ ก่ อนออกอากาศหรื อระหว่าง
การออกอากาศเป็ นอานาจของสถานีโทรทัศน์ดาเนินการเอง เจ้าหน้าที่รัฐจะทาหน้าที่ตรวจสอบภายหลัง
ออกอากาศ หากมี ก ารออกอากาศละครโทรทัศน์ ที่ มี เนื้ อหาซึ่ ง ต้องห้ามออกอากาศ กรรมการ
ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจระงับการออกอากาศได้ทนั ทีก่อนการสอบสวนข้อเท็จจริ ง เนื่องจาก
คาสั่งระงับการออกอากาศเป็ นคาสั่งทางปกครองที่กระทบสิ ทธิ ของผูร้ ับค าสั่งแต่ไม่เปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ับคาสัง่ ได้โต้แย้งคัดค้าน จึงขัดกับหลักการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย เนื่ องจากการควบคุม
เนื้อหาละครโทรทัศน์เป็ นการจากัดสิทธิเสรี ภาพ การที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง
โดยไม่มีกระบวนการควบคุ มก่ อนการทาคาสั่งทางปกครองจึ งเป็ นบทบัญญัติ ที่จากัดสิ ทธิเสรี ภาพ
ที่เกินความจ าเป็ น ไม่ได้สัดส่ วน อันเป็ นการขัดกับหลักการที่ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ประสงค์จะคุม้ ครอง
1.1.2 ปัญหาการควบคุมการประกอบกิจการโทรทัศน์โดยองค์กรวิชาชีพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 ได้บญั ญัติหลักประกัน
ของผูป้ ระกอบอาชีพสื่ อมวลชนให้มีสิทธิจดั ตั้งองค์กรเพื่อปกป้ องสิทธิ เสรี ภาพและความเป็ นธรรม
รวมทั้งมีกลไกควบคุ มกันเองขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 7ได้กาหนดกลไกการควบคุ มกัน เองขององค์ก ร
7

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
“มาตรา 39 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของผูร้ ั บใบอนุ ญาต ผูผ้ ลิตรายการ และ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่ อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์เป็ นองค์กรในรู ปแบบต่างๆ
เพื่อทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชี พหรื อวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชี พ
หรื อวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม
การจัดทามาตรฐานทางจริ ยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ ง ต้องคานึ งถึงการคุม้ ครองการได้รับรู ้ ขอ้ มูล
ข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการประกอบกิจ การกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน์ รวมทั้งการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของผูป้ ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร
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วิชาชีพโทรทัศน์ โดยให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติดาเนิ นการ
ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของผูร้ ับใบอนุญาต ผูผ้ ลิตรายการ และผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับ
กิจการโทรทัศน์ เป็ นองค์ก ร เพื่อทาหน้าที่ จดั ทามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชี พ
หรื อวิชาชี พและควบคุ มการประกอบอาชี พหรื อวิชาชี พกัน เองภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม
เพื่อคุม้ ครองการได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร และมาตรา 40 8ได้บญ
ั ญัติให้องค์กรวิชาชีพเยียวยาผูไ้ ด้รั บ
ความเสี ยหายจากการดาเนิ นการของผูป้ ระกอบกิจการโทรทัศน์ แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งองค์กรวิชาชี พที่ เกี่ ยวกับละครโทรทัศน์ จึงทาให้กลไกการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของผูผ้ ลิต
ละครและสิทธิเสรี ภาพของประชาชนไม่มีผลใช้บงั คับแต่อย่างใด
1.1.3 ปั ญหาเกี่ยวกับความไม่ชดั เจนของเนื้ อหาละครโทรทัศน์ซ่ึงต้องห้ามออกอากาศ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37
บัญญัติ ให้ผรู้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ ตรวจสอบและระงับการออกอากาศ
รายการโทรทัศ น์ ที่มี เนื้ อหาไม่ เหมาะสม และหากผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตไม่ ด าเนิ น การ กรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มอบหมาย มีอานาจสั่งให้ระงับ
การออกอากาศรายการนั้ น ได้ทัน ที และมีอานาจสั่ง ให้ผรู้ ั บใบอนุ ญาตด าเนิ น การแก้ไขตามที่
เห็ นสมควร หรื ออาจพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตก็ ได้9 จากบทบัญญัติข องกฎหมายดังกล่าว

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพขององค์กรตามวรรคหนึ่ ง ให้แต่ละองค์กรตามวรรคหนึ่ ง
จัด ตั้ง คณะกรรมการควบคุ มจริ ยธรรมขึ้ น โดยมี อ งค์ ป ระกอบและให้ ค านึ งถึ งสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมระหว่ า ง
ผูป้ ระกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
องค์กรตามวรรคหนึ่ งที่ มีการจัดท ามาตรฐานทางจริ ย ธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่ งเสริ มจาก
กองทุนตามมาตรา 52 ก็ได้”
8
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
“มาตรา 40 ผู ้ที่ไ ด้รั บความเสี ย หายเนื่ องจากรายการที่ ออกอากาศเป็ นเท็จ หรื อ ละเมิดสิ ท ธิ เสรี ภาพ
เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิในครอบครัว หรื อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลอาจร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
ให้ค ณะกรรมการส่ งเรื่ อ งพร้ อมความเห็น ของคณะกรรมการให้อ งค์ก รควบคุมการประกอบอาชี พ
หรื อวิชาชีพตามมาตรา 39 เพื่อให้ดาเนินการเยียวยาให้แก่ผูเ้ สี ยหายโดยเร็ ว และให้คณะกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินการขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพตามมาตรา 39 เมื่อองค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หรื อ วิชาชีพ ตามมาตรา 39 ได้แจ้งผลการดาเนิ นการให้ค ณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจ้งผูร้ ้ องเรี ยนทราบผล
การดาเนินการโดยเร็ ว
ผลการดาเนินการในหมวดนี้ ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินการตามมาตรา 51 (1)”
9
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
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ได้ให้อานาจสถานี โทรทัศน์ซ่ ึ งเป็ นเจ้าของกิจการทาหน้าที่ในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์
ในขณะที่ไม่มีการกาหนดกรอบให้สถานีโทรทัศน์ใช้ในการพิจารณาเนื้อหาซึ่งต้องห้ามออกอากาศ
การควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์ข องแต่ละสถานี โทรทัศน์จึ งมีมาตรฐานที่ แตกต่ างกันขึ้ น กับ
ดุลพินิจของสถานีโทรทัศน์เอง
จากปั ญ หาความไม่ ชัด เจนเนื้ อ หาละครโทรทัศ น์ ซ่ึ ง ต้อ งห้า มออกอากาศจึ งน ามา
ซึ่งเหตุ การณ์สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระงับการออกอากาศละครเหนื อเมฆ 2 ใน 3 ตอน
สุ ดท้ายและนาละครเรื่ องอื่นมาออกอากาศแทน โดยให้เหตุ ผลว่า เนื้ อหาละครขัดกับบทบัญญัติ
มาตรา 37 แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ทาให้เกิดกระแสวิพากวิจ ารณ์ในวงกว้างเกี่ ยวกับการกระทาของสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
การระงับ การออกอากาศเป็ นการจ ากัด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผูผ้ ลิ ต ละครโทรทัศ น์ ใ นการแสดง
ความคิ ดเห็ น ไปสู่ประชาชน ขณะเดี ยวกันประชาชนก็ถูก จ ากัด สิ ทธิเสรี ภ าพในการรับรู้ ข ้อมูล
ข่าวสารเช่นกัน
1.1.4 ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์
เนื้ อหาละครโทรทัศน์เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรั ฐ
โดยเฉพาะผูช้ มที่เป็ นเด็กและเยาวชน การออกกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์ ที่ จะก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อผูช้ มได้ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 บัญญัติให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ ซึ่งพระราชบัญญัติ
องค์ก รจัด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากับ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุโ ทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 28 บัญญัติให้ กสทช. ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีอานาจหน้าที่
ในการกากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดง
“มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้ อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรั ฐ ความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีการกระทาซึ่ งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรื อมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิด
ความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
ผูร้ ับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลกั ษณะตามวรรคหนึ่ ง หาก
ผูร้ ั บใบอนุ ญาตไม่ดาเนิ นการ ให้กรรมการซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายมีอานาจสั่งด้วยวาจา หรื อเป็ นหนังสื อ
ให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทนั ที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี ดงั กล่าวโดยพลัน
ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทาดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผูร้ ั บใบอนุ ญาต
จริ ง ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผูร้ ั บใบอนุ ญาตดาเนิ นการแก้ไขตามที่สมควร หรื ออาจพักใช้หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ได้”
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ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง การมี ส่ ว นร่ วมดัง กล่ า ว ประชาชนได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมเพี ย งแค่ ก ารเสนอ
ความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ผกู พันให้ กสทช.ต้องปฏิบตั ิตาม ขณะเดียวกันหากมีกรณี ที่ กสทช. เห็นว่า
มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อมีค วามจาเป็ นเร่ งด่วน กสทช. อาจกาหนดระยะเวลาในการรั บฟังความคิดเห็ น
สั้นเพียงใดก็ได้ การกาหนดหลักเกณฑ์ควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์จึงดาเนิ นการโดยหน่ วยงาน
ของรัฐทั้งสิ้นไม่ได้เป็ นไปตามความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร ในขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการเฝ้ าระวังวัฒนธรรมได้พยายามให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการควบคุม
เนื้ อหาละครโทรทัศน์มากขึ้น โดยจัด ทาโครงการศึกษาและเฝ้ าระวังสื่ อเพื่อสุ ข ภาวะของสังคม
(Media Evaluation หรื อ ME) โดยให้ประชาชนสมัครเข้ามาเป็ นคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
สื่อต่างๆ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากที่สุด แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมาย
ใดกาหนดให้อานาจกระทรวงวัฒนธรรมในการกากับดูแลสื่ อโทรทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรมทาได้
เพียงขอความร่ วมมือให้สถานี โทรทัศน์นาความคิดเห็นของประชาชนไปพิจารณาปรับปรุ งเนื้ อหา
รายการเท่ านั้น ไม่ มีสภาพบังคับให้สถานี โทรทัศน์ ตอ้ งปฏิบตั ิ จึงไม่สอดคล้องกับหลัก การของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสิ ทธิเสรี ภาพในการ
สื่ อสาร แสดงความคิด เห็น และศึ กษากฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ งให้อานาจรั ฐในการควบคุ มเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์อนั เป็ นการจากัดสิทธิเสรี ภาพ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่กาหนดกระบวนการในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ของ
องค์กรที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่กาหนดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์
4. เพื่ อ ศึ ก ษาและเสนอแนะแนวทาง วิ ธี การในการปรั บปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกั บ
การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ให้เหมาะสม
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การควบคุ ม เนื้ อหาละครโทรทั ศ น์ เ ป็ นการจ ากัด สิ ท ธิ เ สรี ภาพของสื่ อ มวลชน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550 ได้รับรองไว้ การควบคุ มเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์จึงต้องกระทาเท่าที่จาเป็ น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
เป็ นกฎหมายแม่บทที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ แต่กฎหมายดังกล่าว
ไม่ได้ก าหนดเนื้ อหาที่ ชัด เจนมี ผลให้เ จ้าของกิ จ การโทรทัศน์ และเจ้า หน้าที่ รั ฐสามารถเข้ามา
แทรกแซงการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนได้ แม้กฎหมายจะได้กาหนดกลไกการควบคุมโดยองค์กร
วิชาชีพผ่านมาตรฐานจริ ยธรรมที่ องค์ก รวิชาชี พกาหนด แต่ ด ้วยประเทศไทยไม่มีก ารรวมกลุ่ม
ขององค์ก รวิชาชี พด้านละครโทรทัศน์ก ลไกการควบคุมขององค์ก รวิชาชี พจึ งไม่มีสภาพบังคับ
นอกจากนี้กฎหมายได้ให้อานาจเจ้าหน้าที่รัฐทาคาสั่งทางปกครองที่เป็ นผลร้ายโดยไม่เปิ ดโอกาส
ให้ค่กู รณี โต้แย้งคัดค้านซึ่งขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับการกาหนดกรอบในการ
ควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ของหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชน
ไม่ได้เ ปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ ว มเท่ าที่ ค วรมีผลให้ก ารควบคุ ม เนื้ อหาละครโทรทัศ น์
ไม่ ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของประชาชน ดัง นั้น เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่า ว จึ ง เห็ น ควร
น าแนวทางของกฎหมายต่ างประเทศมาใช้ โดยยกเลิ ก บทบัญ ญัติ เ กี่ ยวกับเนื้ อหาซึ่ ง ต้องห้า ม
ออกอากาศ และใช้วิ ธีก ารก าหนดความเหมาะสมของเนื้ อหาและก าหนดช่ ว งเวลาออกอากาศ
มาใช้บัง คับ แทน บัญ ญัติ ก ฎหมายจัด ตั้ง องค์ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ก ลไกการควบคุ ม สื่ อ มวลชน
โดยองค์ ก รวิ ช าชี พมี ส ภาพบัง คับ ยกเลิ ก อ านาจในการออกค าสั่ง ระงับ การออกอากาศก่ อ น
การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และให้โ อนภารกิ จ การควบคุ ม เนื้ อ หาของกระทรวงวัฒ นธรรม
ที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์อย่างเต็มที่มาเป็ นภารกิจ
ของ กสทช. เพี ย งองค์ ก รเดี ย วเพื่ อ ความเป็ นเอกภาพและท าให้ ค วามเห็ น ของประชาชน
มีสภาพบังคับ
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และความเป็ นมาของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพที่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง
ในรัฐธรรมนูญและการกาหนดกฎหมายที่จากัดสิ ทธิและเสรี ภาพเกี่ยวกับการควบคุมเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ของผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ กระบวนการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์
ของสถานี โ ทรทัศ น์ แ ละหน่ ว ยงานของรั ฐ รวมทั้งการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมเนื้ อหา โดยจะทาการศึกษากฎหมายควบคุมละครโทรทัศน์ของประเทศไทย
ได้แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช 2550 พระราชบัญญัติ อ งค์ก รจัด สรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศน์ พ .ศ. 2551
พระราชบัญ ญัติ อ งค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย พ .ศ. 2551
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และพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์ และวีดี ทัศน์ พ.ศ. 2551 และศึกษากฎหมายควบคุ มเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ต่างประเทศ เพื่อนามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1.5 วิธีการดาเนินการศึกษา
เป็ นการศึก ษาวิจ ัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึก ษาค้น คว้าและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากต้นร่ างกฎหมาย เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วิทยานิ พนธ์/ภาคนิ พนธ์
งานวิจยั ต่างๆ คาพิพากษา และคาวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้เกิ ด ความรู้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทยเกี่ ยวกับสิ ท ธิ
เสรี ภาพในการสื่ อ สาร แสดงความคิ ด เห็ น และศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง ให้ อ านาจรั ฐ
ในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์อนั เป็ นการจากัดสิทธิเสรี ภาพ
2. ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่กาหนดกระบวนการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์
ขององค์กรที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ
3. ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่กาหนดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุม
เนื้อหาละครโทรทัศน์
4. สร้ างหรื อปรับปรุ งแก้ไข เสนอแนะแนวทาง วิธีก าร ในการปรั บปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับ
การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ให้เหมาะสม

บทที่ 2
แนวคิดพืน้ ฐาน หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
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เสรี ภาพในการแสดงความคิด เห็น เป็ นสิ ทธิข้ นั พื้น ฐานที่ ประเทศที่ ปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยรั บ รองตามกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ พลเมือ งและสิ ท ธิ ทางการเมื อ ง
ค.ศ. 1996 ประเทศไทยได้รับหลักการดังกล่าวมาบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยอัน เป็ นกฎหมายสู งสุ ด ของประเทศ เพื่อเป็ นหลัก ประกัน สิ ทธิ ข้ นั พื้น ฐานของประชาชน
การควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์เป็ นการกระทาที่ มีลกั ษณะเป็ นการจากัดเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเป็ นของสื่ อมวลชน ในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์
จึงต้องทราบถึงแนวคิ ด ความหมายและทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎี ทางกฎหมาย สามารถด าเนิ นการให้บรรลุต าม
ความมุ่งหมายได้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพ
ก่อนมีรัฐมนุษย์ดารงอยูใ่ นสภาวะธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสภาวะที่ไม่มีผปู้ กครอง มนุ ษย์ทุกคน
สามารถกระท าการใดๆได้ต ามใจปรารถนา ไม่ มีก ฎหมายก าหนดว่าอะไรถูก หรื อผิด มี เพีย ง
กฎธรรมชาติ ที่เป็ นข้อจากัดของการกระทา 10 ต่ อมามนุ ษ ย์เริ่ มมีก ารรวมกลุ่มกัน เป็ นสังคมที่ ไม่
ซับซ้อน จากครอบครั ว และขยายไปสู่ โคตรตระกูลและเผ่าพัน ธุ์ 11 มีหัว หน้าเผ่าที่ เข้มแข็งและ
เป็ นที่ ยอมรั บ ต่ อมาเมื่อสังคมขยายใหญ่ข้ ึน มีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ จึงทาให้เกิดนครรั ฐ
เป็ นสังคมที่ ร วมกัน ของหลายเผ่าพัน ธ์ที่มีค วามสัมพัน ธ์ร่ ว มกัน ทางศาสนาและการเมือง ผูน้ า
ที่มีบทบาทสาคัญ คือ ศาสนจักร เช่น นครรัฐกรี ก นครรัฐโรมัน รัฐ (state) ในช่วงระหว่างศตวรรษที่
15 - 16 12 ต่ อมาเมื่ อศาสนจัก รเสื่ อมลง ผูค้ นสมัยนั้น เห็ นว่า ศาสนจักรควรมีหน้าที่เฉพาะอบรม
สัง่ สอนคติความเชื่อ ส่วนการเมืองการปกครองควรเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายอาณาจักร คือ เจ้าผูค้ รองนคร
หรื อกษัต ริ ยท์ ี่เข้มแข็ง และเมื่อผูป้ กครองเข้มแข็งรวบรวมแว่น แคว้น เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง สังคม
10

สิ ทธิกร ศักดิ์แสง. (2553). หลักกฎหมายมหาชน. หน้า 146
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (2555). คาสอนว่ าด้ วยรั ฐและหลักกฎหมายมหาชน. หน้า 27
12
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ก็จะสงบสุข13 เมื่อมนุ ษย์มารวมกันเป็ นรัฐและตกลงสถาปนาผูป้ กครองขึ้ น ให้คามัน่ สัญญาต่อกันว่า
แต่ละคนจะยอมเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามผูป้ กครอง เรี ยกสัญญาดังกล่าวว่า “สัญญาประชาคม” 14
แนวคิดที่ว่ารัฐเกิดจากสัญญาประชาคมเป็ นแนวคิดที่อธิบายการก่อกาเนิ ดพันธสัญญา
ของคนในสังคม โดยสัญญาดังกล่าวกาหนดความสัมพันธ์ของอานาจภายในรัฐ มีนักปรัชญาหลาย
ท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาประชาคมไว้น่าสนใจดังนี้ 15
(1) สัญญาประชาคมของโทมัส ฮอบส์ เห็นว่า โดยสัญชาตญาณมนุษย์มีความเห็นแก่ตวั
โหดร้ า ย ทุ ก คนต่ า งแย่ งกัน ปกป้ องสิ ท ธิ ข องตนเพื่อ ความมั่น คงและปลอดภัย ในชี วิต ตนเอง
มนุษย์แต่ละคนมีเสรี ภาพที่ไม่มีขอบเขตในการกระทาการใดๆ ผูม้ ีกาลังใช้อานาจแก่งแย่งสิ่ งที่ตน
ต้องการมาครอบครอง ทุกคนมีสภาพเหมือนกับต้องทาสงครามต่อกันตลอดเวลา เนื่ องจากฮอบส์
มองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางธรรมชาติ ทั้งทางกายและใจ แต่อาจมีบางอย่างที่แตกต่างกัน
เช่น ความแข็งแรง สติปัญญา แต่ความเท่าเทียมดังกล่า วนามาซึ่งความยุ่งยาก ความขัดแย้ง ทุกคน
ตกอยู่ในสภาวะอันตรายไม่มีความปลอดภัยและมัน่ คง เพื่อให้เกิดสันติภ าพทุก คนจึ งร่ วมกันทา
พันธสัญญา โดยทุกคนจะสละเสรี ภาพส่ วนที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เสรี ภาพที่สละเท่ากับ
สิ ทธิ ข องตนจะไม่ ถูก ละเมิ ด เช่ น กัน พัน ธสัญ ญาดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ ประชาชนทาสัญญากัน เอง
รัฐเป็ นคนกลางที่ได้รับมอบให้ใช้อานาจสูงสุดเพื่อปกป้ องคุม้ ครองสิทธิตามพันธสัญญา รัฐจึงไม่ใช่
คู่สญ
ั ญาและเป็ นผูม้ ีอานาจสู งสุ ดเหนื อประชาชน แนวคิดนี้ เป็ นแนวคิดเบื้องต้นที่นาไปสู่ระบอบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(2) สัญญาประชาคมของจอห์น ล็อค มีความเห็นสอดคล้องกับฮอบส์ที่มองว่า มนุ ษย์ทุก
คนมีเสรี ภาพตามธรรมชาติและต่างมุ่งแสวงหาความมัน่ คงของชีวิต แต่ขณะเดียวกันก็มีความเห็น
ที่แตกต่างกับฮอบส์ในประเด็นสภาวะธรรมชาติของมนุ ษย์ ล็อคมองว่าไม่ได้ตอ้ งการต่อสู้ แข่งขัน
แต่ ทุก คนตระหนัก ถึ ง ความเสมอภาคและสัน ติ ภ าพ เมื่ อมี ค วามขัด แย้ง ต่ างก็ บัง คับตามสิ ท ธิ
ที่ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูก้ ระทาผิดด้วยตนเอง ในส่ วนของสัญญาประชาคมนั้น ล็อคเห็นว่า
ประชาชนได้ทาพันธสัญญา 2 สัญญา สัญญาฉบับแรกเป็ นสัญญาระหว่างประชาชนด้ว ยกัน เอง
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันเอง และเพื่อความมัน่ คงของชีวิตแต่ละคน
สัญญาฉบับที่สองเป็ นสัญญาที่ประชาชนทากับรัฐเพื่อที่จะมาควบคุมและคุม้ ครองเสรี ภาพ เมื่อรัฐ
มีสถานะเป็ นคู่สัญญา การที่ ประชาชนยอมรั บสภาพปกครองของรั ฐ ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ รั ฐ
สร้างขึ้นเพื่อความสงบและมัน่ คงในชีวิตของทุกคน ขณะเดียวกันเพื่อเป็ นหลักประกันสิ ทธิเสรี ภาพ
13

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เล่มเดิม. หน้า 28 - 29
สิ ทธิกร ศักดิ์แสง. เล่มเดิม. หน้า 146
15
เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์ ก. เล่มเดิม. หน้า 68-74
14
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ของประชาชน รัฐเองก็มีหน้าที่ปฏิบตั ิต ามกฎหมายด้วย การกระทาของรัฐสามารถตรวจสอบได้
โดยประชาชน
(3) สัญญาประชาคมของฌอง ฌาคส์ รุ สโซ มีความเห็นสอดคล้องกับฮอบส์ในแง่ที่ว่า
เสรี ภ าพตามธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์ทุกคนมีไม่จ ากัด การที่ ทุกคนพยายามใช้เสรี ภ าพของตนเอง
อย่างไร้ ข อบเขตจะก่ อให้ เกิ ด ความไม่ มน่ั คงในชี วิต แต่ ละคน ประชาชนจึ งมาตกลงทาสัญญา
ประชาคมวางกฎเกณฑ์การอยูร่ ่ วมกัน โดยจากัดเสรี ภาพที่ไร้ขอบเขตของตนเองลง และเกิดเสรี ภาพใหม่
ที่เป็ นเจตจานงค์ร่วมของประชาคมขึ้น กฎหมายคือเจตจานงค์ร่วมที่เกิดจากประชาชน ที่ทุกคนใน
สังคมต้องปฏิบตั ิ ต าม ฝ่ ายปกครองเข้ามาทาหน้าที่ ดูแลรัก ษากฎหมายไม่ให้ใครฝ่ าฝื นแต่ไม่ใช่
เจ้าของอานาจอธิปไตย และเมื่อประชาชนปฏิบตั ิตามเจตจานงค์ร่วมก็จะได้รับเสรี ภาพธรรมชาติ
กลับคืนมา ดังนั้น อานาจอธิปไตยที่แท้จริ งจึงเป็ นของทุกคน ฝ่ ายปกครองเป็ นเพียงผูแ้ ทนชัว่ คราว
ของประชาชน ไม่ถือว่าประชาชนโอนอานาจดังกล่าวให้ก ับฝ่ ายปกครอง เพราะอานาจอธิปไตย
ไม่สามารถจาหน่ ายจ่ายโอน รวมทั้งไม่สามารถแบ่งแยกหรื อจากัดได้ ฝ่ ายปกครองจึงมีอานาจจากัด
ตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นทฤษฎีที่นาไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
จากทฤษฎีสัญญาประชาคมข้างต้น จะเห็ น ว่า ในรั ฐประชาธิปไตยจะให้ความสาคัญ
กับการรับรองสิ ทธิเสรี ภ าพของประชาชน โดยฝ่ ายปกครองจะมีอานาจหน้าที่อย่างจากัดภายใต้
กฎหมาย การกระทาของฝ่ ายปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ หรื อที่
เรี ยกว่ า “นิ ติ รั ฐ ” หรื อ legal state เป็ นค าที่ แ ปลมาจากภาษาเยอรมัน ว่ า rechtsstaat เป็ นค าที่
นักวิชาการทางตะวันตกใช้เรี ยกรัฐประเภทหนึ่ งซึ่งยอมรับและรับรองให้ความคุม้ ครองสิ ทธิและ
เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อที่ราษฎรจะได้ใช้สิทธิและเสรี ภาพได้
ตามที่เห็นสมควร การที่รัฐจะกระทาการใด ๆ ต้องมีกฎหมายให้อานาจไว้โดยชัดแจ้ง หลักนิ ติรัฐ
เรี ยกร้ องในเชิ งเนื้ อหาในการรั บรองและคุ ้มครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน ดังนั้น ในการตรา
กฎหมายขึ้นใช้บงั คับกับราษฎรนั้น กฎหมายที่ตราขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนแก่นสาระของ
สิทธิเสรี ภาพ กฎหมายจะต้องมีความชัดเจนและแน่นอนเพียงพอที่ราษฎรจะเข้าใจได้และใช้บงั คับ
ทัว่ ไป ยิง่ ไปกว่านั้นระบบกฎหมายจะต้องคุม้ ครองความเชื่อถือและไว้วางใจที่บุคคลมีต่อกฎหมาย
การตรากฎหมายย้อนหลังไปเป็ นผลร้ายแก่บุคคลทั้ง ๆ ที่จะต้องคุม้ ครองความไว้เนื้ อเชื่อใจที่บุคคล
มีต่ อกฎหมาย และองค์กรของรั ฐทั้งฝ่ ายนิ ติ บัญญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายตุ ลาการจะต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักความเสมอภาค ซึ่ งหลักเหล่านี้ ถือว่าเป็ นหลักนิ ติรัฐในทาง
เนื้อหาที่รัฐเสรี ประชาธิปไตยจะต้องมีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคุม้ ครอง16 หลักนิ ติรัฐมีความ
เกี่ยวพันอย่างยิง่ กับสิ ทธิในเสรี ภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค เพราะว่าสิ ทธิท้ งั สองประการ
16

วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ ก. (2540). ข้ อความคิ ดและหลักการพื ้นฐานในกฎหมายมหาชน. หน้า 1
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นี้ เป็ นพื้นฐานของศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ดังนั้น ในรั ฐเสรี ประชาธิ ปไตยจึ งต้องเคารพขอบเขต
และเสรี ภ าพของปั จ เจกชน การที่ รัฐจะแทรกแซงในสิ ทธิ และเสรี ภ าพจะพึงทาได้ เมื่อ ปรากฏว่ า
มีก ฎหมายบัญญัติ ใ ห้ก ระท าได้ และต้องเป็ นกฎหมายที่ ผ่านความเห็ น ชอบจากตัว แทนของ
ประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยแล้วเท่านั้น
2.1.1 ความหมายของสิทธิและเสรี ภาพ
(1) ความหมายของสิทธิ
ขุน ประสริ ฐศุ ภ มาตรา อ้า งโดยนัน ทวัฒน์ บรมานัน ท์ สิ ทธิ หมายถึง อ านาจหรื อ
ความสามารถซึ่งกฎหมายรับรองป้ องกันให้บุคคลผูห้ นึ่งมีอานาจร้องขอให้ผอู้ ื่นมีหน้าที่ตอ้ งเคารพ 17
หยุด แสงอุทัย สิ ทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่ก ฎหมายรั บรองว่ามีอยู่และคุ ้มครองมิให้
มีการละเมิดสิ ทธิ เมื่อสิ ทธิเป็ นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุม้ ครองให้บุคคลหนึ่ ง บุคคลอื่น
ก็มีหน้าที่จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประโยชน์น้ นั สิทธิและหน้าที่จึงเป็ นของคู่กนั เสมอ18
วรพจน์ วิศรุ ต พิชญ์ สิ ทธิ หมายถึง ประโยชน์ ที่ก ฎหมายรั บรองและคุ ้มครองให้แก่
บุคคลในอันที่จะกระทาการเกี่ยวข้องกับทรัพย์ หรื อบุคคลอื่น 19
สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้สรุ ปลักษณะสาคัญของสิทธิไว้ 3 ประการดังนี้
1) สิทธิเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของสิทธิที่เลือกใช้หรื อไม่ใช่ก็ได้
2) สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ผอู้ ื่นมีหน้าที่ ต ้องเคารพสิ ทธิ ข องเจ้าของสิ ทธิ และไม่ละเมิด
ในสิ ทธิ ข องผูอ้ ื่น รวมทั้ง เรี ย กร้ องให้รั ฐ กระทาการหรื อ ไม่ก ระทาการที่ จ ะเป็ นการขัด ขวาง
แทรกแซงการใช้สิทธิ
3) การเกิดขึ้นของสิทธิเมื่อมีกฎหมายรับรองสิทธิเท่านั้น 20
จากแนวคิ ด ข้างต้น พอสรุ ป ความหมายของสิ ท ธิ ไ ด้ว่ า สิ ท ธิ เป็ นอ านาจที่ ก ฎหมาย
ได้รับรองให้บุคคลสามารถกระทาการหรื อไม่ก ระทาการใดๆ ตามความสมัครใจ และกฎหมาย
ได้คุม้ ครองสิทธิไม่ให้ผใู้ ดมาละเมิดไม่ว่าจะโดยบุคคลอื่นหรื อรัฐ
17

นันทวัฒน์ บรมานันท์ ก. (2548). การให้ สิทธิ ประชาชนฟ้ องศาลรั ฐธรรมนูญ : กรณี ละเมิดสิ ทธิ
เสรี ภาพตามรั ฐธรรมนูญ (รายงานผลการวิจยั ). หน้า 8
18
หยุด แสงอุทยั แก้ไขปรั บปรุ งโดยสมยศ เชื้ อไทย. (2552). ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ ยวกั บกฎหมายทั่ วไป.
หน้า 167 – 169
19
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ ข. (2543). สิ ทธิ และเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540.
หน้า 22
20
สมคิด เลิศไพฑู รย์. (2548). กฎมายรั ฐธรรมนู ญ หลักการใหม่ ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2540. หน้า 46
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(2) ความหมายของเสรี ภาพ
Salmond อ้า งโดยหยุด แสงอุ ทัย เสรี ภาพ หมายถึ ง ประโยชน์ ซ่ึ งบุ ค คลได้ม า
โดยปราศจากหน้าที่ในทางกฎหมายใดๆ ต่ อตนเอง บุค คลสามารถกระทาการใดๆ ตามชอบใจ
ในข่ายเสรี ภาพตามกฎหมายโดยไม่ถกู ขัดขวางโดยกฎหมาย
วรพจน์ วิศรุ ต พิชญ์ เสรี ภาพ หมายถึง ภาวะของมนุ ษ ย์ที่ไม่อยู่ภ ายใต้การครอบงา
ของบุ คคลอื่น หรื อปราศจากการหน่ วงเหนี่ ยวกักขัง บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งย่อมมีเสรี ภาพอยู่เท่าที่
บุคคลนั้นไม่ถกู บังคับให้ตอ้ งกระทาในสิ่งที่ไม่ประสงค์จะกระทา หรื อไม่ถูกหน่ วงเหนี่ ยวขัดขวาง
ไม่ให้กระทาในสิ่งที่บุคคลนั้นประสงค์จะทา21
สมคิด เลิศไพฑูรย์ เสรี ภาพ หมายถึง การที่บุคคลจะกระทาการหรื อไม่กระทาการใด
โดยใจสมัครอันปราศจากการบังคับหรื ออยูภ่ ายใต้อาณัฐของบุคคลอื่นหรื อรัฐ22
จากแนวความคิดข้างต้นพอสามารถสรุ ปความหมายของเสรี ภาพได้ว่า ภาวะที่บุคคล
มีอิสระที่จะกระทาการหรื อไม่กระทาการใดๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากสิ่งใดๆ
จากความหมายของค าว่ า “สิ ท ธิ ” และ “เสรี ภาพ” จึ ง พบความแตกต่ า งระหว่ า ง
คาดังกล่าว คือ “สิทธิ” เป็ นอานาจที่บุคคลมีเพื่อเรี ยกร้องให้ผอู้ ื่นกระทาการหรื อละเว้นกระทาการ
อันใดอันหนึ่ ง สิ ทธิ จึงก่ อให้เกิดหน้าที่ ต่อบุ คคลที่จะต้องให้ยอมรับการใช้สิทธิของเจ้าของสิ ทธิ
และ “เสรี ภาพ” เป็ นอานาจที่บุคคลนั้นมีอยูใ่ นตัวเองในการตัดสินใจที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยปราศจากการแทรกแซง เสรี ภาพจึงไม่ก่ อให้เกิ ดหน้าที่
ต่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด
2.1.2 สิทธิและเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ
แม้ตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติจะเชื่อว่าสิทธิและเสรี ภาพเป็ นสิ่ งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
แต่ ก ารที่ ต ้องน าสิ ทธิ และเสรี ภ าพมาบัญญัติ ไว้ในรั ฐธรรมนู ญเพื่อให้เกิ ด รู ปธรรม 23 และโดยที่
รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ นกฎหมายสู ง สุ ดการรั บ รองและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพให้ แ ก่ บุ ค คล
ในการกระทาการหรื อไม่ก ระทาการใดๆ จึงก่ อให้อานาจในการเรี ยกร้องไม่ให้องค์กรของรั ฐ
เข้าแทรกแซงการใช้สิทธิ ข องบุ ค คล ซึ่ งเขตแดนของสิ ทธิ ที่รั ฐธรรมนู ญได้รับการรั บรองและ
คุ ้มครองดังกล่า วบุ ค คลมี อิส ระที่ จ ะตัด สิ น ใจกระท าการหรื อไม่ก ระทาการใดๆ เพื่อ ให้สิท ธิ
ที่รัฐธรรมนู ญรั บรองมีความชัดเจนยิง่ ขึ้ นจึงต้องมีการตรากฎหมายมาขยายรายละเอียดของสิ ทธิ

21

วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ ข. เล่มเดิม. หน้า 22
สมคิด เลิศไพฑูรย์. เล่มเดิม. หน้า 47
23
เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์ ข. เล่มเดิม. หน้า 185
22
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และเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บทบัญญัติอีกชั้นหนึ่ ง กฎหมายที่ตราขึ้นอาจกาหนด
ความหมาย เงื่อนไข ขอบเขต มาตรการคุม้ ครอง รวมทั้งกาหนดบทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นก็ได้24
สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ถื อ ว่ า เป็ นสิ ท ธิ ต ามกฎหมายมหาชน หมายถึ ง อ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายสูงสุดได้บญั ญัติให้การรับรองคุม้ ครองแก่ปัจเจกชนในอันที่จะกระทา
การใด หรื อไม่กระทาการใด การให้อานาจแก่ปัจเจกบุ คคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิ ด สิ ทธิเรี ยกร้ อง
ที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิ ทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรี ยกร้องต่อองค์กร
ของรั ฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิ ทธิของตน ดังนั้น สิ ทธิ ตามรัฐธรรมนูญจึงเป็ นความสัมพัน ธ์
ระหว่างปั จ เจกชนกับรัฐ และผูกพัน ผูใ้ ช้อานาจรัฐต้องเคารพ ปกป้ อง และคุม้ ครอง เพื่อให้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบตั ิ25
เสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ ตามปกติเสรี ภาพไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลใด แต่หากเป็ น
เสรี ภาพที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็ น “สิ ทธิในเสรี ภ าพ” ซึ่งก่อให้เกิดหน้าที่ต่อบุคคลอื่น
ที่จะไม่เข้าไปรบกวนการใช้อานาจในการกระทาการหรื อไม่กระทาการของบุคคลนั้น 26
ผลของการรั บ รองสิ ท ธิ และเสรี ภ าพ เมื่ อบุ ค คลในรั ฐมี สิท ธิ และเสรี ภ าพอย่า งใด
อย่างหนึ่ ง โดยมีบทกฎหมายรั บ รองและคุ ้มครองให้แล้ว ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรั ฐ รั ฐย่อมมีหน้าที่
เอื้ออานวยให้บุคคลในรัฐได้รับประโยชน์สมดังสิทธิน้ นั หน้าที่ของรัฐดังกล่าวแยกได้เป็ น 2 ประการ
ประการแรก หน้าที่ ก ระทาการ เมื่อบุ ค คลในรั ฐมีสิ ทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ ง สิ ทธิ น้ ัน
จะสมประโยชน์ ได้ก็แต่ ด ้วยการกระทาการของรั ฐ บุ ค คลย่อมสามารถบังคับให้รัฐกระทาการ
เพื่อให้สิทธิของตนสมประโยชน์ได้ เช่น สิทธิในความเท่าเทียมกัน ตามบทบัญญัติแห่ ง รัฐธรรมนูญ
ทาให้รัฐมีหน้าที่แก้ไขกฎหมายภายในอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็ นต้น
ประการที่ ส อง หน้ า ที่ ง ดเว้น กระท าการ ส าหรั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพบางประการ
เมื่อบุคคลในรั ฐใดมีสิทธิ และเสรี ภาพในการกระทาการใด บุคคลในรัฐนั้นย่อมกระทาการนั้นได้
โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ กล่าวอีก นัยหนึ่ งคือรัฐเป็ นฝ่ ายต้องงดเว้นกระทาการ
เช่ น เสรี ภาพในการแสดงความคิ ด เห็ น เสรี ภาพในการนับถือศาสนา หากได้มีก ฎหมายบัญญัติ
รั บ รองไว้ รั ฐย่ อ มต้อ งมี ห น้า ที่ ละเว้น การเข้า แทรกแซงหรื อปราบปราม แต่ ท้ ังนี้ การตี ค วาม
บทบัญ ญัติ ในกฎหมายก็ เป็ นสิ่ งสาคัญซึ่ งจะต้องค านึ งถึง เพราะรั ฐอาจใช้ก ารตี ค วามกฎหมาย
เป็ นเครื่ องมือในการวางหลักเกณฑ์ตลอดจนระดับความหนักเบาแห่งการงดเว้นกระทาการได้
24

นันทวัฒน์ บรมานันท์ ก. เล่มเดิม. หน้า 9 - 10
25
บรรเจิ ด สิ งคะเนติ ก. (2552). หลัก พื ้น ฐานของสิ ทธิ เ สรี ภาพและศั ก ดิ์ ศ รี ความเป็ นมนุ ษย์ ตาม
รั ฐธรรมนูญ. หน้า 51
26
แหล่งเดิม. หน้า 51 - 52
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2.1.3 ประเภทของสิทธิ
ได้มีก ารแบ่ งแยกสิ ท ธิ โ ดยพิจ ารณาจากผูท้ รงสิ ทธิ ซึ่ งเป็ นการพิจ ารณาจากเนื้ อหา
ของสิ ทธิ เ พื่อการก าหนดขอบเขตการคุ ้มครองของสิ ทธิ แต่ ละประเภท สามารถแบ่ งสิ ทธิ ต าม
ผูท้ รงสิทธิออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
(1) สิทธิมนุษชนหรื อสิทธิของทุกคน เป็ นสิทธิและเสรี ภาพที่มนุษย์ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิด
เป็ นสิทธิสากลที่รัฐส่วนใหญ่ยอมรับ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน และไม่อาจแบ่งแยกได้ แนวคิด
นี้ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิ ดมนุ ษย์นิยม สิ ทธิมนุ ษยชนเป็ นสิ ทธิที่บุคคลใช้ในการป้ องกัน
แดนเสรี ภาพของตนจากอ านาจรั ฐ และจากบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ผ ลบัง คับ ได้
จึงมีการกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชน สิ ทธิมนุ ษยชนต่างจากสิ ทธิพลเมือง
เนื่องจากสิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิของมนุษย์ทุกคน แต่สิทธิพลเมืองเป็ นสิ ทธิเฉพาะพลเมืองของรัฐ
เท่านั้นที่ จ ะเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ เช่ น สิ ทธิ ในชี วิต สิ ทธิในร่ า งกาย สิ ทธิในเสรี ภาพทางความคิด สิ ทธิ
ในเสรี ภาพในการแสดงออก27
(2) สิทธิพลเมือง เป็ นสิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งหมายจะคุม้ ครองเฉพาะบุคคลที่เป็ นพลเมือง
ของรั ฐ เท่ า นั้ น สิ ท ธิ ข องพลเมื อ งเป็ นสิ ทธิ ใ นอัน ที่ จ ะเข้า ไปมี ส่ ว นร่ วมในกระบวนการ
การสร้ างเจตนารมณ์ ของรัฐ หรื ออีก นัยหนึ่ งคื อบรรดาสิ ทธิ และเสรี ภาพทางการเมือง อันได้แก่
สิ ทธิเสรี ภาพในการรวมตัวกันเป็ นพรรคการเมือง เพื่อด าเนิ นกิจ กรรมทางการเมือง สิ ทธิในการ
เลือกตั้งหรื อรับสมัครรับเลือกตั้ง28
2.1.4 ขอบเขตของสิทธิและเสรี ภาพ
โดยทัว่ ไปรัฐธรรมนู ญจะกาหนดขอบเขตการใช้สิทธิและเสรี ภาพโดยกาหนดให้ออก
กฎหมายจ ากัด สิ ทธิ และเสรี ภ าพไว้อย่างชัด เจน แต่ แม้รัฐธรรมนู ญจะมิได้ก าหนดให้ข อบเขต
การจากัดสิทธิและเสรี ภาพไว้อย่างชัดเจนในบางเรื่ อง ก็มิได้หมายความว่าการใช้สิทธิและเสรี ภาพ
จะทาได้อย่างไม่ จากัด ทั้งนี้ เนื่ องจากสาระสาคัญของสิ ทธิและเสรี ภาพ คือ พฤติ กรรมระหว่าง
มนุ ษ ย์ด ้วยกัน ย่อมมีค วามเกี่ ยวพัน กับบุค คลอื่น สังคมและรั ฐ การใช้สิทธิ และเสรี ภ าพจึ งต้อง
มีขอบเขตดังนี้ 29
(1) การใช้สิทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลจะต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื่น
สิทธิและเสรี ภาพตามกฎหมายไม่ได้ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อปั จเจกบุคคลเท่านั้น หากแต่ก่อให้เกิด
27

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เล่มเดิม. หน้า 198 - 199
บรรเจิด สิ งคะเนติ ก. เล่มเดิม. หน้า 53
29
วนิดา แสงสารพันธ์. (2554). หลักกฎหมายสื่ อมวลชน. หน้า 17 - 19
28
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ผลผูก พัน รั ฐในการคุ ้มครองแก่ บุค คลที่ ส ามไปพร้ อมกัน ดัง นั้น รั ฐ อาจด าเนิ น การจ ากัด สิ ท ธิ
และเสรี ภ าพของบุค คลได้ โดยกาหนดมาตรการไม่ว่าโดยทางนิ ติบัญญัติ บริ หาร หรื อตุลาการ
เพื่อที่จะเยียวยาสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่สามที่ถูกละเมิด และรัฐต้องปฏิเสธการกระทาของ
บุคคลใดก็ตามที่กระทาการอันเป็ นการละเมิดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่นด้วย
(2) การใช้สิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของบุ ค คลจะต้ อ งไม่ เ ป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
ซึ่งการพิจารณาว่าเป็ นปฏิปักษ์รัฐธรรมนูญหรื อไม่ตอ้ งพิจารณาเป็ นรายกรณี เช่น กรณี รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 2 บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริ ย ์ทรงเป็ นประมุข ” สาระส าคัญของมาตรานี้ มี 2 ประการ
คื อ การปกครองโดยระบอบประชาธิ ป ไตยและต้อ งเป็ นประชาธิ ปไตยที่ มี พระมหากษัต ริ ย์
เป็ นประมุ ข ดังนั้น การใช้สิท ธิ แ ละเสรี ภาพซึ่ ง กระทบสาระสาคัญ ดังกล่า วย่อมเป็ นปฏิ ปัก ษ์
ต่อรัฐธรรมนู ญ เช่ น การใช้เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ดเห็ นเพื่อเปลี่ยนหลักการปกครองจาก
ระบอบประชาธิปไตยเป็ นระบอบเผด็จการ
(3) การใช้สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลต้ อ งไม่ ข ัด ต่ อศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน
กล่าวคือ การที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้ศีลธรรมอันดีเป็ นขอบเขตการใช้สิทธิและเสรี ภาพ ศีลธรรม
อันดีของประชาชนจึงเป็ นตัวกาหนดขอบเขตกฎหมาย เช่น นิ ติกรรมที่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนย่อมเป็ นโมฆะ ซึ่งศีลธรรมอันดีมีขอบเขตเพียงไรขึ้ นกับความรู้สึกในทางศีลธรรมของ
ประชาคมนั้นๆ อย่างไรก็ ตามบางครั้งทัศนะในทางศีลธรรมของประชาชนอาจมีความคิด เห็น ที่
ต่างกัน จึงจาเป็ นต้องใช้ทศั นะของคนส่ วนใหญ่เป็ นบรรทัดฐาน นอกจากนี้ ขอบเขตที่ใช้พิจารณา
ประกอบเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของประชาชน คือ การใช้สิทธิและเสรี ภาพนั้นต้องไม่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรื อสังคมส่วนร่ วมด้วย
เพื่ อ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ สิ ทธิ และเสรี ภาพเกิ ด ผลได้ จ ริ ง
ในทางปฏิบตั ิ รัฐต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริ ม สนับสนุน และช่วยเหลือแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ
และเสรี ภาพด้วย
2.1.5 การจากัดสิทธิและเสรี ภาพโดยกฎหมาย
การบัญ ญัติ รั บรองสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพเป็ นสิ ทธิ ข้ ัน พื้น ฐานในรั ฐธรรมนู ญ มีพ้ืน ฐาน
ความคิดจากกฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรี ภาพ (Bill of Rights) ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการคุม้ ครอง
สิ ทธิ และเสรี ภาพบุ คคลอันเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานมิให้ผใู้ ช้อานาจรั ฐละเมิดต่อสิ ทธิ แต่อย่างไรก็ดี
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว้มิ ใ ช่ สิ ท ธิ เ ด็ ด ขาด หากว่ า สิ ท ธิ น้ ั นเป็ นการขั ด
ต่อผลประโยชน์มหาชนหรื อความปลอดภัยสาธารณะอันเกี่ยวด้วยความสงบเรี ยบร้อย การดารงชีพ
พลานามัย สิ่ งแวดล้อม อัน มี ผ ลเป็ นการกระทบต่ อ ประโยชน์ ส่ว นรวมหรื อเป็ นภัย สาธารณะ
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สิทธิและเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองอาจถูกจากัดได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และการจากัดสิทธิและเสรี ภาพกระทาได้เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ 30 หลักการพื้นฐาน
ที่ฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติ ตอ้ งค านึ งถึงในการออกกฎหมายจากัด สิ ทธิและเสรี ภาพ ประกอบด้วยหลักการ
ดังนี้ 31
(1) หลักความได้สดั ส่วนหรื อหลักพอสมควรแก่เหตุ
การตรากฎหมายที่จากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลจะต้องกระทาเท่าที่จาเป็ น
1) หลัก ความเหมาะสม มาตรการที่ องค์ก รนิ ติ บัญ ญัติ ต ราขึ้ นเป็ นกฎหมายต้อ ง
เหมาะสมที่สามารถดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เห็นชัดว่าไม่อาจ
บรรลุ ผ ลที่ ต ้อ งการได้ อ ย่ า งแน่ แ ท้ ถื อ ได้ว่ า บทบัญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมายนั้น ไม่ เ หมาะสม จึ ง ขัด
รัฐธรรมนูญ
2) หลัก ความจ าเป็ น มาตรการที่ อ งค์ก รนิ ติบัญญัติ ตราขึ้ น เป็ นกฎหมายต้องเป็ น
มาตรการที่ จ าเป็ นแก่ ก ารด าเนิ น การที่ จ ะบรรลุว ตั ถุประสงค์ ในกรณี ที่มีมาตรการที่ เหมาะสม
หลายมาตรการ องค์ก รนิ ติ บัญ ญัติ ต ้องเลื อ กเอามาตรการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนน้อยที่สุดมาบัญญัติกฎหมาย
3) หลักความได้สดั ส่วนในความหมายอย่างแคบ มาตรการที่องค์กรนิ ติบญ
ั ญัติตรา
ขึ้ นเป็ นกฎหมายต้ อ งเป็ นมาตรการพอสมควรแก่ เ หตุ เป็ นมาตรการที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์
แก่ส่วนรวมมากกว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน โดยพิจารณาจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งจะคุม้ ครอง
ปัจเจกชนเทียบกับระดับความรุ นแรงของมาตรการตามกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรี ภาพของปัจเจกชน
ว่า เป็ นมาตรการพอสมควรแก่ เหตุหรื อไม่ ฉะนั้น หากมาตรการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
น้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสี ยเนื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรการนั้น องค์ก รนิ ติบญ
ั ญัติ
จะน ามาตรการนั้น มาบัญ ญัติ เป็ นกฎหมายไม่ได้ แม้มาตรการนั้น จะสามารถด าเนิ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามหลักความเหมาะสมและเป็ นมาตรการที่มีผลกระทบต่อบุคคลน้อยที่สุดตาม
หลักความจาเป็ นก็ตาม32
(2) การคุม้ ครองสาระสาคัญแห่ งสิ ทธิเสรี ภาพ แม้องค์กรนิ ติ บญ
ั ญัติจ ะตรากฎหมาย
ที่จากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนแต่ละคนเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของผูอ้ ื่นหรื อเพื่อ
รั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะไว้ก็ ต าม แต่ อ งค์ ก รนิ ติ บัญ ญัติ ไ ม่ มี อ านาจตัด หรื อเพิ ก ถอนสิ ท ธิ

30

สุ ริยา ปานแป้ น และอนุวฒั น์ บุญนันท์. (2554). คู่มือสอบกฎหมายรั ฐธรรมนูญ. หน้า 36 - 37
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. เล่มเดิม. หน้า 162 - 166
32
สุ ริยา ปานแป้ น และอนุวฒั น์ บุญนันท์. เล่มเดิม. หน้า 38
31
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และเสรี ภาพของประชาชน ซึ่ ง เป็ นการกระทบกระเทื อนถึ ง แก่ น หรื อสาระส าคัญ แห่ ง สิ ทธิ
และเสรี ภาพ
(3) หลั ก การมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ นการทั่ ว ไปของกฎหมายและไม่ ไ ด้มุ่ ง หมายให้
ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อแก่บุคคลใดบุคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง เพื่อป้ องกันองค์กรนิ ติ บญ
ั ญัติ
ใช้อ านาจตามอ าเภอใจในการตรากฎหมายจ ากัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพของบุ ค ค ลใดบุ ค ลหนึ่ ง
และป้ องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมขัดต่อหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นการออกค าสั่งทางปกครองในรู ป ของกฎหมาย เนื่ อ งจากค าสั่งทางปกครอง
เป็ นเครื่ องมือของฝ่ ายปกครองที่ใช้ในการดาเนิ นการทางปกครองให้บรรลุภารกิจหน้าที่ ถือเป็ น
ภาระหน้าที่ โ ดยแท้ข องฝ่ ายปกครอง หลัก การนี้ จึ งมีผลคุ ้มครองมิให้องค์ก รนิ ติ บัญญัติ ล่ว งล้ า
เข้า มาใช้อานาจฝ่ ายปกครอง อย่ างไรก็ดี กฎหมายที่ องค์ก รนิ ติ บัญ ญัติ ต ราขึ้ นเพื่อ จ ากัด สิ ท ธิ
และเสรี ภาพของบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ งตามที่ก ฎหมายได้นิ ยามไว้ เช่น ผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง ข้าราชการ ผูเ้ ยาว์ กรณี เหล่านี้ยอ่ มถือว่าเป็ นกฎหมายที่มีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป
(4) หลักการให้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายเพื่อจากัด
สิทธิ ในการตรากฎหมายที่จากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญให้อานาจ องค์กร
นิติบญั ญัติจะต้องอ้างหรื อระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจไว้ในกฎหมาย เพื่อทาหน้าที่
เตือนองค์กรนิติบญั ญัติไม่ให้เข้าไปแทรกแซงสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
โดยไม่ต้ ังใจหรื อปราศจากการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
และเพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ฝ่ายปกครองในการใช้และตีความกฎหมายด้วย
2.1.6 สิทธิและเสรี ภาพของสื่อมวลชน
ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยยอมรับเสรี ภาพสื่ อมวลชนในการพูด การเขียน
การพิมพ์และการโฆษณาเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้องรับรองและคุม้ ครอง ถือว่าเป็ นการให้หลักประกัน
สาคัญในฐานะเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานแก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชนที่เป็ นสิ ทธิทางแพ่งและการเมืองด้วย ซึ่งเป็ นสิ ทธิมนุ ษยชนอย่างหนึ่ งที่รัฐต้องคุ ้ มครอง
สิทธิมนุษยชนแบ่งออกได้ 2 ประเภท 33
ประเภทแรก สิทธิทางการเมืองและทางแพ่ง ส่วนใหญ่เป็ นสิทธิตามธรรมชาติที่ยอมรับ
มานานและรัฐจะต้องให้ความเคารพ เช่น สิทธิในชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน รวมทั้งเสรี ภาพในการพูด
การเขียน การพิมพ์และการโฆษณา จัดเป็ นสิทธิในทางลบ คือ จากัดอานาจรัฐมิให้กระทาการใดๆ
แก่พลเมืองตามอาเภอใจ

33

วรวิทย์ ฤทธิทิศ. (2538). สื่ อมวลชนกับความรั บผิ ดทางกฎหมาย. หน้า 24 - 26

21

PU

D

ประเภทสอง สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เช่น สิ ทธิในการศึกษา สิ ทธิที่จะ
ตั้งสหพันธ์กรรการ สิ ทธิประเภทนี้ จดั เป็ นสิทธิเชิงบวก บัญญัติข้ ึนเพื่อให้รัฐจัดบริ การแก่พลเมือง
สิทธิเสรี ภาพของสื่อมวลชนจึงหมายถึง ความมีอิสระในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่
ประชาชน โดยไม่ถูก ขัด ขวางหรื อ แทรกแซงโดยรั ฐหรื อ ฝ่ ายทุ น ขณะเดี ย วกัน การทาหน้า ที่
ของสื่ อมวลชนต้องเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นด้วย เช่น ไม่เสนอข้อมูลที่เป็ นการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
สื่อมวลชนจึงผูกพันใกล้ชิดกับสิทธิเสรี ภาพของประชาชน34
สาระสาคัญของสิ ทธิ แ ละเสรี ภาพของสื่ อมวลชนที่ ไ ด้รั บการรั บ รองและคุ ้มครอง
ประกอบด้วยเรื่ องสาคัญ 4 ประการดังนี้
(1) เสรี ภาพในข่าวสาร
การด าเนิ น งานของสื่ อ มวลชนในด้า นต่ า งๆ ส่ ว นที่ เ ป็ นเนื้ อหาหลัก และถื อ ว่ า
มีค วามส าคัญ มากที่ สุ ด ในการรายงานข่ าว คื อ ข่ าวสาร โดยที่ เสรี ภ าพในการแสดงออกทาง
ความคิ ดเห็น ไม่ว่าด้วยการพูด การเขี ยน การพิมพ์ การโฆษณา หรื อวิธีการอื่นใดอันเป็ นการสื่ อ
ความหมายรั บรู ้ รั บทราบเรื่ องราวต่างๆ ในสังคม เป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่สาคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ในฐานะสื่อมวลชนที่เป็ นสื่อกลางทาหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสาร การทาหน้าที่
ของสื่ อมวลชนในการแสดงความคิ ด เห็ น จะเกิ ด ขึ้ นได้เ มื่ อสื่ อมวลชนได้รั บ ข้อ มูล ที่ เพี ยงพอ
สื่อมวลชนจึงจาเป็ นต้องมีหลักประกันสิทธิในการที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารรวมทั้งความคิดเห็น
ทุกชนิ ดทั้งด้านการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ การทหาร หรื อกิจการอื่นนาเสนอสู่การรับรู้
ของประชาชน เสรี ภ าพของสื่ อมวลชนในการเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารหรื อแสวงหาข้อมูลข่ าวสาร
จึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับเสรี ภาพของประชาชนในการได้รับข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น 35
กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ค.ศ. 1966 ได้รับรองเสรี ภ าพ
ในข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ 36
สาหรับประเทศไทยภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เป็ นต้น มา ได้รั บรองสิ ทธิ ข องประชาชนในการรั บ รู้ ข ้อมูล ข่ า วสารสาธารณะไว้อย่างชัด เจน

34

สมคิด บางโม. (2551). กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน. หน้า 11
วนิดา แสงสารพันธ์. เล่มเดิม. หน้า 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…”
35
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ในมาตรา 5837 ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็ นฐานอานาจในการออกพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 แม้ต่อมาจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
แต่ หลัก การดัง กล่า วก็ย งั คงได้รั บ การรั บ รองต่ อเนื่ องในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศัก ราช 2550 มาตรา 56 38อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารสาธารณะของ
ประชาชนย่อมต้องอยู่ภ ายใต้ข อบเขตที่ กฎหมายก าหนดเช่น กัน หากการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นส่ งผล
กระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อส่ ว นได้เสี ยอันพึงได้รั บความ
คุม้ ครอง ของบุคคลอื่น หรื อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล โดยถือว่า การจากัดเสรี ภาพในข่าวสาร หรื อการ
ปฏิเสธสิ ทธิในการแสวงหาข่าวสารเท่ากับเป็ นการปฏิเสธสิทธิที่จะรับรู้ของประชาชนนัน่ เอง
(2) เสรี ภาพในการพิมพ์
เป็ นเสรี ภาพของผูป้ ระกอบวิชาชี พหนังสื อพิมพ์ เป็ นขั้น ตอนในการดาเนิ นการพิมพ์
เพื่ อ น าออกเผยแพร่ สู่ ป ระชาชน ในการพิ ม พ์ต ้อ งให้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์มี เ สรี ภาพในการพิ ม พ์
โดยปราศจากการเซนเซอร์ กล่าวคือ เสรี ภาพในการพิมพ์และเผยแพร่ ข่าวสารของสื่อมวลชนจะต้อง
กระทาโดยการปล่อยให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่ องราวข่าวสารได้ก่อน และหากข้อความข่าวสารนั้น
ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อสังคมส่ วนรวม ก็ค่อยดาเนิ นคดี
กับสื่ อมวลชนนั้น ดังนั้น การจ ากัด สิ ทธิ ของสื่ อมวลชนตั้งแต่ เริ่ มแรก หรื อการให้น าข่ าว หรื อ
บทความไปให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจก่อนนาไปโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อมวลชนอื่นจะกระทา
ไม่ได้ เว้น แต่ จ ะกระทาในระหว่างเวลาที่ ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม รั ฐ มีอานาจกระทาการ
เพื่อรักษาความลับของทางราชการทหารโดยการตรวจข่าวได้
การควบคุ มจ ากัด สิ ทธิ ก่ อนการแสดงความคิ ด เห็ น มี ค วามแตกต่ างจากการลงโทษ
ภายหลังการแสดงความคิดเห็น เนื่ องจากการถูกห้ามพิมพ์ก่อนโดยรัฐ ประชาชนจะไม่สามารถรับรู้
ข้อความที่ถกู ยับยัง้ เลยว่าเป็ นอย่างไร สมควรหรื อไม่ แต่การลงโทษโดยรับภายหลังการพิมพ์และ

37

“มาตรา 58 บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลหรื อข่าวสาร สาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมัน่ คงของ
รัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อส่ วนได้เสี ยอันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
38
“มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น เว้นแต่ การเปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารนั้น
จะกระทบต่อความมัน่ คงของรั ฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อส่ วนได้เสี ยอันพึงได้รับความคุม้ ครองของ
บุคคลอื่น หรื อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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เผยแพร่ แก่สาธารณชนแล้ว ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐไม่ให้ใช้อานาจเกิน
ขอบเขตและได้ทราบเหตุผลในการลงโทษได้
(3) เสรี ภาพในการวิพากษ์วิจารณ์
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย สื่ อมวลชนมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็ นผูค้ วบคุ ม
สอดส่องการทางานของรัฐ สื่ อมวลชนในฐานะสื่ อกลางสามารถกระทาได้โดยการเสนอข่าวและ
วิพากษ์วิจ ารณ์ รายงานให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบายของรั ฐ ตลอดจนการปฏิบัติ งาน ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และเป็ นเสมือนตัวแทนประชาชนในการเสนอความต้องการของประชาชนให้รัฐทราบ
(4) เสรี ภาพในการจาหน่ายจ่ายแจก
แม้สื่ อ มวลชนจะมี เ สรี ภาพในข่ า วสาร เสรี ภาพในการพิ ม พ์ และเสรี ภาพในการ
วิพากษ์วิจารณ์ แต่หากสื่ อมวลชนขาดเสรี ภาพในการจาหน่ ายจ่ายแจกอันเป็ นหลักประกันในการ
รั ก ษากระแสการไหลของข่ า วสารให้เ ป็ นไปอย่า งอิ ส ระและต่ อ เนื่ อ งแล้ว เสรี ภาพที่ ไ ด้ม า
ทั้ง 3 ประการข้างต้นก็ไม่มีความหมายอย่างสิ้ นเชิง สื่ อมวลชนจึ งต้องมีเสรี ภาพในการจาหน่ าย
จ่ายแจกโดยปราศจากการเข้าควบคุมหรื อแทรกแซงโดยรัฐด้วย 39
2.1.7 ขอบเขตการควบคุมการใช้สิทธิและเสรี ภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย
เสรี ภาพของสื่ อมวลชนในการเสนอข่ าว แสดงความคิด เห็น และสิ ทธิของประชาชน
ทัว่ ไปในการรั บ รู ้ ข ้อมู ลข่ า วสารแม้จ ะเป็ นสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพที่ ส าคัญในรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย
แต่การใช้สิทธิและเสรี ภาพดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น ศีลธรรมอันดีของสังคม
หรื อประโยชน์ สาธารณะ จึงต้องมีกลไกในการควบคุมการใช้สิทธิ และเสรี ภาพของสื่ อมวลชน
หลัก การในการควบคุ ม การใช้สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพของสื่ อ มวลชนเป็ นหลัก เกณฑ์ แ ละกลไก
ทางกฎหมายที่ รั ฐ ก าหนดขึ้ นเพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ในการก ากับ ดู แ ลการใช้สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพ
ของสื่ อ มวลชนให้อยู่ภ ายใต้เ งื่ อ นไขกฎหมาย แม้สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนจะได้รั บ
การรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและได้ถูกกาหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ ละประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกัน การใช้สิทธิเสรี ภาพไว้เป็ นการเฉพาะ
แต่สิทธิดงั กล่าวมิได้เป็ นสิทธิเสรี ภาพที่บริ บูรณ์ (absolute right) ที่มิอาจถูกจากัดได้แต่ประการใด
หากสื่อมวลชนใช้สิทธิและเสรี ภาพของตนก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชนและประเทศชาติ
รัฐย่อมมีสิทธิที่จะกาหนดหลักการในการควบคุมการใช้สิทธิและเสรี ภาพของสื่ อมวลชน ซึ่งการ
ควบคุมการใช้สิทธิและเสรี ภาพของสื่อมวลชนสามารถถูกจากัดได้ภายใต้หลัก 4 ประการดังนี้ 40

39
40

คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์. (2554). กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน LW 295. หน้า 14 - 16
วนิดา แสงสารพันธ์. เล่มเดิม. หน้า 32 - 35
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(1) หลักความมัน่ คงของรัฐ
เนื่องจากอานาจอธิปไตยของรัฐจะสามารถถูกใช้หรื อแสดงออกได้ก็แต่โดยอาศัยความ
มีอยูข่ องรัฐ ความมัน่ คงของรัฐ ซึ่งหากรัฐปราศจากความมัน่ คงแล้วการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพต่างๆ
ย่อมไม่ อาจมี ข้ ึ นได้ เพื่ อรั ก ษาความมัน่ คงของรั ฐ ในบางกรณี จึ งต้องมี ก ารลิด รอนหรื อจ ากัด
การใช้สิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้รัฐดารงอยูไ่ ด้อย่างปลอดภัย
การควบคุ ม การใช้ สิ ท ธิ เ สรี ภาพของสื่ อ มวลชนภายใต้ห ลัก ความมั่น คงของรั ฐ
จึงหมายความถึงความมัน่ คงเป็ นเอกภาพ และบูรณภาพของรัฐ หรื อความมัน่ คงในองค์ประกอบ
แห่ ง รั ฐ ได้แ ก่ ดิ น แดน อ านาจอธิ ป ไตยของรั ฐ เช่ น คว ามมั่น คงในระบอบการปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญ อานาจการปกครอง ระบบกฎหมายและการบังคับการตามกฎหมาย ซึ่งความมัน่ คง
ของรั ฐมิ ไ ด้ห มายความถึ งความมัน่ คงทางการทหารหรื อ การป้ องกัน เขตแดนของรั ฐเท่ า นั้น
แต่ยงั รวมถึงความมัน่ คงภายในรัฐ ความมัน่ คงในฐานะทางเศรษฐกิจ หรื อฐานะทางการเงินที่อาจจะ
กระทบต่ ออ านาจต่ อรองของรั ฐ กับ ต่ า งประเทศ หรื อ ความมี ประสิ ทธิ ภ าพในการบังคับการ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายด้วย เป็ นหลักการที่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 41 ข้อ 4 กาหนดให้ในภาวะฉุกเฉินซึ่งคุกคามความอยูร่ อดของชาติ
และได้มีก ารประกาศภาวะนั้นอย่างเป็ นทางการแล้ว รัฐอาจใช้มาตรการที่ จ าเป็ นเพื่อหลัก เลี่ยง
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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กติกานี้ได้ตามความฉุ กเฉิ นของสถานการณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั กับพันธกรณี อื่น และต้องไม่เป็ นการ
เลื อ กปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมด้ว ยเหตุ แ ห่ ง เชื้ อ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรื อเผ่า พัน ธุ์สัง คม
และข้อ 19 ได้รับรองบุคคลทุกคนให้มีสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นดังนี้ 42
1) ทุกคนมีสิทธิที่จะถือเอาความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
2) ทุ ก คนมีสิทธิ เสรี ภ าพในการแสดงออก สิ ทธิ น้ ี ร วมถึงเสรี ภ าพในการแสวงหา
รับและแจกจ่ายข่าวสารทุกชนิ ด โดยไม่คานึ งถึงเขตแดน ไม่ว่าจะเป็ นไปในรู ปการพูด การเขียน
หรื อการพิมพ์ ศิลปะ หรื อการสื่อสารอย่างอื่นตามแต่จะเลือกใช้
3) การใช้สิทธิเสรี ภาพตามสองวรรคแรก จะต้องกระทาหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
พิเศษ การจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพนี้ จะกระทาได้ก็แต่เฉพาะอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เท่าที่จาเป็ น ได้แก่ การเคารพในสิ ทธิหรื อชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อรักษาความมัน่ คงของชาติ
หรื อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หรื อสุขภาพของประชาชน หรื อศีลธรรมอันดี
(2) หลักความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน43
ความสงบเรี ยบร้ อยและศีล ธรรมอัน ดี ข องประชาชนเป็ นสิ่ ง ที่ อ ยู่เหนื อ ประโยชน์
ส่วนบุคคลเพื่อรักษาไว้ซ่ ึงประโยชน์ของส่ วนรวม หากกฎหมายของรัฐใดปราศจากศีลธรรมอันดี
จะทาให้ประชาชนขาดหลักประกันในการดารงชีวิต การใช้สิทธิและเสรี ภาพของสื่อมวลชนในการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารสามารถถูกจากัดได้ หากเป็ นไปเพื่อคุม้ ครองสังคมส่ วนรวม ซึ่งความสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น เป็ นเรื่ องของความสงบสุ ขของประชาชนที่รวมกัน
อยู่ใ นประเทศชาติ เ ป็ นส่ ว นรวม การใดที่ มี ล ัก ษณะขัด ต่ อ ความสงบสุ ข ของประชาชนและ
ประเทศชาติเป็ นส่ วนรวมแล้ว ย่อมขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย
หลักความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีจะมีความแตกต่างไปในแต่ละประเทศภายใต้
เหตุ ผลและคุ ณ ค่ าทางสังคมที่ มีค วามแตกต่ า งกัน การพิ จ ารณาว่า สิ่ งใดขัด ต่ อ หลัก ความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอัน ดี จึ งมัก พิจ ารณาภายใต้ดุ ลพินิ จ ของผู้มีอานาจปกครองในสังคมนั้น
ประกอบกับความรู ้สึกนึ กคิดของสังคมส่วนรวมในขณะนั้นประกอบด้วย หลักการดังกล่าวปรากฏ
ในกฎหมายรั ฐธรรมนู ญของหลายประเทศและสอดรั บกับกติ ก าระหว่างประเทศว่าด้ว ยสิ ท ธิ
พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ค.ศ. 1966 44 ที่ กาหนดให้โฆษณาชวนเชื่อใดๆ เพื่อการสงคราม

42

คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์. เล่มเดิม. หน้า 19 – 20.
43
วนิดา แสงสารพันธ์. เล่มเดิม. หน้า 35 - 42
44
“Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
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การสนับสนุ นให้เกิดความเกลียดชังในชาติพนั ธุ์ เผ่าพันธุห์ รื อศาสนา ซึ่งยัว่ ยุให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
การเป็ นปฏิปักษ์ หรื อการใช้ความรุ นแรง เป็ นสิ่ งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น แม้เสรี ภาพในการ
แสดงความคิดเห็นจะเป็ นสิ่งที่ มีความสาคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่หากการ
จากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของสื่ อมวลชนและสาธารณชนในการเสนอรั บรู้ข ้อมูลข่ าวสารก็เป็ นสิ่ ง
ที่สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ เพื่อธารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของส่วนรวมที่เหนือกว่า
(3) หลักการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียงของบุคคลอื่น
เสรี ภ าพที่ รัฐธรรมนู ญบัญญัติ และรั บรองนั้น ล้ว นเป็ นไปเพื่อปกป้ องและคุ ้มครอง
ปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุน้ ี เสรี ภาพต่างๆ จึงย่อมอยูภ่ ายใต้จุดมุ่งหมายที่จะปกป้ องและคุม้ ครองปั จเจก
บุ ค คลนั้น เอง ซึ่ งหลัก เกณฑ์ ในการควบคุ ม การใช้สิ ทธิ และเสรี ภาพของสื่ อ มวลชนโดยสิ ท ธิ
ของผูอ้ ื่ น นี้ เป็ นข้อ จ ากัด ที่ ไ ด้วิ ว ัฒ นาการมานับศตวรรษแล้ว ดัง สุ ภ าษิ ต กฎหมายโรมัน ที่ ว่ า
“Neminem Laedere” คื อ ไม่พึงกระทาให้เกิด ความเสี ยหายแก่ บุค คลอื่น ซึ่งเป็ นที่ ยอมรับกัน ว่า
การใช้สิทธิและเสรี ภาพนั้น จะต้องไม่เป็ นอันตรายหรื อเป็ นการทาลายล้าง หรื อขัดขวางการใช้สิทธิ
เสรี ภาพของบุคคลอื่น แม้สิทธิเสรี ภาพของสื่ อมวลชนจะได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นมากเพียงใด
ก็ตาม หากแต่ สิทธิ เสรี ภาพดังกล่ าวนี้ ก็ไม่อาจกระทาการโดยละเมิดหรื อทาลายล้างสิ ทธิเสรี ภาพ
ของบุคคลอื่นที่ได้รับความคุม้ ครองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยเช่นกัน การให้ความคุม้ ครอง
สิทธิเสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิ ทธิในครอบครัว หรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น จึงเป็ น
ความพยายามให้เกิ ด ความสมดุ ลของคุ ณ ค่ าในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ ้มครองเสรี ภ าพ
ในการแสดงความคิดเห็น และการเคารพการเป็ นมนุษย์ ซึ่งสิทธิ ส่วนบุคคลนั้น เป็ นสิ ทธิของบุคคล
ที่จ ะอยู่โ ดยลาพัง โดยปราศจากการรบกวนและมีข อบเขตกว้างขวาง เป็ นสิ ทธิ ในชี วิต ส่ ว นตัว
ของบุคคลที่คาดหมายได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิ ดเผยต่อบุคคลที่สาม หรื อต่อสาธารณชน
โดยปราศจากความยินยอม ซึ่งการเปิ ดเผยนั้น อาจส่ งผลให้บุคคลดังกล่าวได้รับความเดื อดร้อน
อับอาย หรื อได้รับความทุกข์ทรมานใจ ซึ่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนี้ หมายความรวมถึงข้อเท็จจริ ง
รู ปภาพ ไม่ว่าจะเป็ นภาพถ่ายหรื อลักษณะของวีดีโอเทป หรื อความคิดเห็นในลักษณะอื่นๆ ซึ่งเมื่อ
พิจ ารณาจากขอบเขตของสิ ทธิ ด ังกล่ าวจะพบว่า มีข อบเขตกว้างขวางมาก ดังนั้น การใช้สิท ธิ
ของสื่อมวลชนในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อนาเสนอเข้าสู่ความรับรู้ของประชาชนในบางกรณี
จึ ง อาจกระทบกับ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้อื่ น และก่ อ ให้เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ไ ด้ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่ให้ความสาคัญและคุม้ ครองความเป็ นอยูส่ ่วนบุคคลมากที่สุดประเทศหนึ่ ง
การตีพิมพ์บทความที่มีชื่อเสี ยงที่เกี่ยวกับสิ ทธิส่วนบุคคลชื่อ “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.”

27

PU

D

D. Warren และ Louis D. Brandeis ในวารสารกฎหมายของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด (The Right to
Privacy,4 Harvard L.R.193 (1890)) บทความดังกล่าวเป็ นบทความที่มีอิทธิพลที่สุดที่ยอมรับว่า
“สิทธิส่วนบุคคลเป็ นเรื่ องที่สาคัญควรได้รับความคุม้ ครอง แต่อย่างไรก็ตามสิ ทธิดงั กล่าวก็ได้รับ
การจ ากัด บางประการ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลย่อ มไม่ ข ัด ขวางต่ อ การเผยแพร่ เรื่ องราวอัน เกี่ ย วด้ว ย
ประโยชน์สาธารณะ ไม่คุม้ ครองบุคคลซึ่งได้แสดงเจตนาสละสิ ทธิที่จะมีความเป็ นอยู่โดยรอดพ้น
จากการรับรู้ของสาธารณะ ไม่ขดั ขวางต่อการสื่อสารเรื่ องราวใดๆ ซึ่งได้รับเอกสิทธิภายใต้กฎหมาย
กับการหมิ่นประมาท แม้จะเป็ นเรื่ องส่วนตัวก็ตาม และสิ ทธิในชีวิตส่ วนตัวย่อมระงับไปเมื่อมีการ
เผยแพร่ ขอ้ เท็จจริ งโดยตัวบุคคลนั้นเอง หรื อโดยได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตาม
สิทธิในชีวิตส่วนตัวย่อมจะไม่กระทบกระเทือนโดยอ้างเหตุผลว่า ข้อความที่เผยแพร่ เป็ นความจริ ง
เพราะสิ ทธิน้ ีไม่ได้มีไว้เพื่อเรี ยกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณลักษณะของบุคคล แต่มีไว้เพื่อชดใช้
ค่าเสี ยหายแก่สิทธิในชีวิตส่ วนตัว ซึ่งสิทธิน้ ีมิใช่เพื่อป้ องกันการบิดเบือนชีวิตส่ วนตัวของบุคคลอื่น
เท่านั้น แต่เพื่อป้ องกันมิให้นาไปเผยแพร่ โดยเด็ดขาด” การพิจาณาว่าการกระทาใดเป็ นการละเมิด
ต่อสิทธิของบุคคลจาต้องคานึ งถึงมาตรฐานทางกฎหมาย จารี ตประเพณี และมาตรฐานความรู้สึก
นึ กคิดของวิญญูชนตามสมควรแก่ฐานะและพฤติ การณ์ของบุคคลแต่ละบุ คคลเป็ นเกณฑ์ ดังเช่ น
ในกรณี ข องบุ ค คลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับประโยชน์ สาธารณะซึ่ งจะมีข อบเขตความเป็ นส่ ว นตัว
น้อยกว่าบุคคลทัว่ ไปเป็ นต้น
(4) หลักการป้ องกันหรื อระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชน
ความเสื่ อ มทรามทางจิ ต ใจเป็ นการท าให้ ค วามรู้ สึ ก หรื อมโนธรรมตกต่ า เช่ น
การตี พิมพ์ภ าพลามกอนาจาร การเขี ยนข้อความที่ ลกั ษณะยัว่ ยุก ามรมย์ ส่ ว นสุ ข ภาพ หมายถึง
ความสุ ข ที่ปราศจากโรค ความสบาย การเสนอข่าวหรื อค าแนะน าให้ประชาชนบริ โ ภคอาหาร
ยา สมุนไพร หรื อสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการรับรองจากส่ วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่มี
หลัก การประกั น ความปลอดภั ย อย่ า งแท้จ ริ ง เพราะฉะนั้ นการจ ากัด การใช้สิ ท ธิ เ สรี ภาพ
ของสื่อมวลชนเพื่อป้ องกันหรื อระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชน จึงเป็ น
การจากัดในเชิ งป้ องกัน มิให้เกิ ด ผลร้ ายจากการใช้สิทธิเสรี ภ าพ ทั้งนี้ เนื่ องจากความเสื่ อมทราม
ทางจิตใจเป็ นสิ่งที่เป็ นนามธรรมอันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ อันอาจส่งผลให้มาตรฐานทางศีลธรรม
ของประชาชนเสื่อมลง นามาซึ่งผลร้ายที่เป็ นรู ปธรรมที่กระทบต่อสังคมได้ เช่น การตีพิมพ์บทความ
หรื อรู ปลามกอาจก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมต่อสังคม การโฆษณาชวนเชื่อ
หรื อการเผยแพร่ ให้ประชาชนเห็ นว่า การสู บบุ หรี่ เป็ นสิ่ งที่ ทัน สมัยทั้งที่ เป็ นสิ่ งไม่ดี ต่ อสุ ข ภาพ
ย่อมส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับ ผลร้ ายต่ อสุ ข ภาพอนามัย ดังนั้น เสรี ภ าพในการพูด การเขี ย น
การพิมพ์ และการโฆษณาอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรื อผลเสี ยหายดังกล่าวย่อมถูกจากัดได้ตาม
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รัฐธรรมนูญ โดยต้องคานึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของสังคมซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
วัฒนธรรม และกาลเทศะ ร่ วมกันด้วย
นอกจากหลัก การที่สาคัญ 4 ประการ ข้างต้น การใช้อานาจของรัฐในการจ ากัด สิ ทธิ
เสรี ภาพตามรั ฐธรรมนู ญ ยังต้องค านึ งถึง หลัก แห่ งความเสมอภาคอัน เป็ นหลัก การทัว่ ไปของ
กฎหมายไปพร้อมๆ กัน หลักการแห่ งความเสมอภาคนี้ หมายความว่า ประชาชนจะต้องได้รับการ
ปฏิ บัติ จ ากรั ฐ อย่ า งเท่ า เที ย มกัน โดยองค์ ก ารของรั ฐ จะต้อ ง ปฏิ บัติ ต่ อ บุ ค คลที่ เ หมื อ นกัน
ในสาระสาคัญเป็ นอย่างเดียวกัน และปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นที่แตกต่างกันในสาระสาคัญที่แตกต่างกัน
ตามลัก ษณะเฉพาะของบุ ค คล ด้ว ยเหตุ น้ ี เมื่อรั ฐประสงค์ที่จ ะตรากฎหมายใดออกมาใช้บังคับ
กับ ประชาชน การใช้บัง คับ กฎหมายดัง กล่ า วจึ ง ต้ อ งเป็ นไปตามหลัก การและเจตนารมณ์
ของกฎหมาย โดยไม่แบ่งแยกประเภทของบุคคลหรื อเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีบริการสาธารณะ
เมื่อมนุษย์ตกลงมาอยูร่ ่ วมกันเป็ นรัฐยอมจากัดสิทธิและเสรี ภาพของตนลง และมีสัญญา
ประชาคมร่ วมกันกับรัฐว่า รัฐต้องใช้อานาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ขณะเดี ยวกัน ทุ ก คนยิน ยอมปฏิบัติ ต ามกฎเกณฑ์ข องรั ฐ และยอมเสี ยภาษี ให้ก ับรั ฐ
เพื่อใช้ในการจัด ทาบริ ก ารสาธารณะ 45 ฝ่ ายปกครองมีหน้าที่ในการทากิ จ กรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ซึ่งแบ่งกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็ นสองลักษณะ ลักษณะแรกเป็ นความต้องการ
ได้รั บ ความปลอดภัย ในการด าเนิ น ชี วิ ต กับ ลัก ษณะที่ ส องเป็ นความต้อ งการได้รั บ ความ
สะดวกสบายในการดาเนินชีวิต 46
(1) ลักษณะแรกเป็ นความต้องการได้รับความปลอดภัยในการดาเนิ นชีวิต เป็ นภารกิจ
ที่ จ ะทาให้รัฐ ด ารงชี วิ ต อยู่ ได้ไ ม่ ถูก ทาลายหรื อสู ญสลายไปที่ เ รี ยกว่า ความมัน่ คงของรั ฐหรื อ
ความปลอดภัยของประเทศ หากพิจารณาในแง่น้ ีรัฐมีภารกิจ 2 ด้าน คือ
1) ภารกิจต่อภายนอก ได้แก่ กิจการทหาร และกิจการต่างประเทศ สาหรับกิจการ
ทหารรัฐต้องจัดตั้งหน่ วยงาน คือ กระทรวงกลาโหมและกองทัพ ขึ้นมารับผิดชอบเพื่อปฏิบตั ิภารกิจ
ดังกล่าว ส่วนกิจการด้านต่างประเทศ เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดารงอยูข่ องรัฐ เพราะหากรัฐใด
มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกบั นานาประเทศ รัฐนั้นก็จะมีความมัน่ คงและปลอดภัย เพราะไม่มี
ศัตรู มารุ กราน
45

สิ ทธิกร ศักดิ์แสง. เล่มเดิม. หน้า 181
มานิตย์ จุมปา ก. (2554). คาอธิ บายกฎหมายปกครองเล่ ม 3 ว่ าด้ วยการกระทาทางปกครองและการ
ควบคุมการกระทาทางปกครอง ตอนที่ 1. หน้า 85 - 86
46
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2) ภารกิ จภายใน คือ การดาเนิ นการเพื่อทาให้เกิดความสงบเรี ยบร้อยและมีสันติสุข
ภายในชุมชนต่างๆ รัฐมีหน้าที่คุม้ ครองสิ ทธิหรื อประโยชน์อนั พึงมีพึงได้ของประชาชนแต่ละคน
ไม่ให้ถูก ละเมิดโดยมี กฎหมายเป็ นกลไกของรัฐในการทาหน้าที่ด ังกล่าว หน่ ว ยงานที่ต ้องจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อรักษากฎหมาย คุม้ ครองชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สินและเสรี ภาพของประชาชน
รั ฐต้องด าเนิ น การเองโดยการจัด ตั้งหน่ ว ยงานที่ เรี ยกว่า “ส่ ว นราชการ” เป็ นผูด้ ู แล
รับผิดชอบ เพราะเป็ นภารกิจอันเป็ นสาระสาคัญที่แสดงลักษณะความเป็ นรัฐ ต้องใช้อานาจมหาชน
ของรัฐเข้าดาเนินการและบังคับการหรื อนัยหนึ่งเป็ น “ภารกิจทางปกครอง” นัน่ เอง องค์การเอกชนอื่นๆ
จึงดาเนินการแทนมิได้47
(2) ลักษณะที่สองเป็ นความต้องการได้รับความสะดวกสบายในการดาเนิ นชี วิต เป็ น
ภารกิจที่จะทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนดีข้ ึนหรื อได้มาตรฐานขั้นต่าในฐานะเป็ นมนุ ษย์
เป็ นภารกิจด้านทานุ บารุ งชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี จึงเป็ นงานด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐ สามารถแบ่งแยกออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ48
1) ภารกิจทางด้านเศรษฐกิจ คือ ภารกิจด้านอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม ได้แก่
การผลิ ต สิ น ค้า อุ ปโภคบริ โ ภคต่ า งๆ การค้า ขาย งานบริ ก าร การสื่ อสารรู ปแบบต่ า งๆ ซึ่ ง รั ฐ
ดาเนินการเองหรื อมอบให้เอกชนดาเนินการ
2) ภารกิจ ทางด้านสังคม ได้แก่ การให้บริ การสาธารณะทางสังคมหรื อการจัดทา
บริ การสาธารณะเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล การกีฬา
การคมนาคม การศึก ษา การส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การสังคมสงเคราะห์
แรงงานและสวัสดิ ก ารสังคม เป็ นต้น ซึ่ งรั ฐอาจด าเนิ น การเองหรื อให้เอกชนด าเนิ น การแทน
เช่นเดียวกับภารกิจด้านเศรษฐกิจก็ได้
บริ การสาธารณะลักษณะที่สองเป็ นภารกิจเกี่ยวกับความสะดวกสบายในการดาเนินชีวติ
นั้น รั ฐอาจมอบหมายหรื อยอมให้องค์การของเอกชน หรื อชุ มชนอื่น ๆ ทาภารกิ จ อัน ดับรองได้
เพราะเป็ นกิจกรรมเพื่อปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน ซึ่งเป็ นงานพัฒนาเพื่อทาให้
ประชาชน “กิ น ดีอยู่ดี มีค วามสุ ข ” ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ งไม่จ าเป็ นต้องใช้อานาจมหาชนเข้าจัด การหรื อ
ดาเนินการเหมือนภารกิจลักษณะแรก 49

47

สมยศ เชื้อไทย. (2553). หลักกฎหมายมหาชนเบือ้ งต้ น. หน้า 136 – 137
48
ชาญชัย แสวงศักดิ์ ก. (2531). เอกสารประกอบคาบรรยาย ข้ อพิ จารณาบางประการเกี่ ยวกับนิ ติกรรม
ทางปกครอง โครงการอบรมนิ ติกรหลักสู ตรสั ญญาทางปกครอง วันที่ 28 กันยายน 2531. หน้า 58.
49
สมยศ เชื้อไทย. เล่มเดิม. หน้า 136 – 137
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จากความต้องการของประชาชนทั้งสองประการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบริ การสาธารณะ
ที่อยูใ่ นอานาจรั ฐ คื อ บริ การสาธารณะที่เป็ นภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ (primary function of state)
และภารกิจเสริ มหรื อภารกิจอันดับรองของรัฐ (secondary function of state) ดังนี้ 50
ภารกิ จขั้นพื้นฐานของรัฐ (primary function of state) เป็ นภารกิจหลักของรัฐที่ทุกรัฐ
จาเป็ นต้องทาในการกระจายความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตร่ างกายและทรัพย์สินของพลเมืองของตน
ภารกิ จ ขั้น พื้น ฐานของรั ฐคื อการกระทาการต่ า งๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่ ว นรวมของ
ประชาชน ได้แก่
ก) การรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยภายในรั ฐ เป็ นการป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความไม่สงบเรี ยบร้อยในรัฐ เช่น การจลาจล (การที่ประชาชนกลุ่มหนึ่ งก่อเหตุวุ่นวายขึ้นเพื่อต่อต้าน
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การเผาอาคารสถานที่ ) สงครามกลางเมือง (การที่ประชาชนภายในรัฐเดียวกัน 2
กลุ่ม จับอาวุธเข้าต่ อสู้ก ัน ) ไม่ว่าการจลาจลหรื อสงครามกลางเมืองก็ทาให้เกิ ด อัน ตรายต่ อชี วิต
ร่ างกายและทรัพย์สินของปั จเจกบุคคล เมื่อเกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยภายในบ้านเมืองหรื อความ
ไม่สงบเรี ยบร้อยภายในรัฐ รัฐต้องมีมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมายเพื่อทาให้ภารกิจ
ของรั ฐบรรลุ เป้ าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชน การทาภารกิ จ ขั้น พื้น ฐานมิได้
มุ่งหมายเพื่ อปรั บปรุ งสวัสดิ ภ าพของประชาชนให้ดี ข้ ึ น กว่าเดิ ม แต่ เป็ นไปด้ว ยความมุ่งหมาย
ที่จะรักษาสภาพเดิมของรัฐที่มีอยูไ่ ม่ให้ลดน้อยลง
ข) การรักษาป้ องกันรัฐ เป็ นการรักษาป้ องกันรัฐที่เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยขึ้น
ภายนอกรั ฐ เพื่อรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต ร่ างกายและทรัพย์สินของปั จเจกบุคคลที่เป็ น
พลเมื อ งของรั ฐ รั ฐจ าเป็ นต้องสร้ า งแสนยานุ ภ าพทางทหารและการเจริ ญสัม พัน ธไมตรี กับ
ต่างประเทศ
ภารกิ จเสริ มหรื อภารกิจอันดับรองของรั ฐ (secondary function of state) เป็ นภารกิ จใดๆ
ที่รัฐทาเพื่อส่ งเสริ มสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อกระจายความมัน่ คงไปยังราษฎรเพื่อบาบัดทุกข์
บารุ งสุขแก่ราษฎร และเพื่อส่งเสริ มความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมแก่ประชาชน ภารกิจ
เสริ มหรื อภารกิจลาดับรองมีความเกี่ยวพันกับภารกิจขั้นพื้นฐาน เช่น การสังคมสงเคราะห์ ภารกิจ
ลาดับรองของรัฐเป็ นภารกิจที่จะทาให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนดีข้ ึน หรื อได้มาตรฐานขั้นต่า
ในฐานะเป็ นมนุษย์ เป็ นภารกิจด้านทานุ บารุ งชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี จึงเป็ น
งานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ แบ่งแยกออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ51

50
51

สิ ทธิกร ศักดิ์แสง. เล่มเดิม. หน้า 183 - 186
ชาญชัย แสวงศักดิ์ ก. เล่มเดิม. หน้า 58.
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ค) ภารกิจทางด้านเศรษฐกิจ คือ บริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยก
รรม ได้แก่ การเหมืองแร่ การป่ าไม้ การผลิตสินค้าอุปโภคบริ โภคต่างๆ การค้าขาย งานบริ การ และ
ส่วนด้านการพาณิ ชยกรรม ได้แก่ การสาธารณูปโภค การสื่อสารรู ปแบบต่างๆ
ง) ภารกิจทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การให้บริ การสาธารณะทางสังคม
หรื อการจัดทาบริ การสาธารณะเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล
การกี ฬา การคมนาคม การศึกษา การส่ งเสริ มและอนุ รัก ษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การสังคม
สงเคราะห์ แรงงานและสวัสดิการสังคม เป็ นต้น ซึ่งรัฐอาจดาเนิ นการเองหรื อให้เอกชนดาเนิ นการ
แทนเช่นเดียวกับภารกิจด้านเศรษฐกิจก็ได้
ภารกิจลาดับรองต่างจากภารกิจขั้นพื้นฐาน เพราะภารกิจขั้นพื้นฐานรัฐต้องดาเนิ นการเอง
โดยการจัดตั้งหน่ วยงานที่ เรี ยกว่า “ส่ วนราชการ” เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ เพราะเป็ นภารกิจอันเป็ น
สาระส าคัญ ที่ แ สดงลัก ษณะความเป็ นรั ฐ และภารกิ จ ดัง กล่ า วต้อ งใช้อ านาจมหาชนของรั ฐ
เข้าดาเนินการและบังคับการหรื อนัยหนึ่ งเป็ น “ภารกิจทางปกครอง” นั่นเอง องค์การเอกชนอื่นๆ
จึงดาเนิ นการแทนมิได้ แต่ภารกิจลาดับรองไม่เป็ นเช่นนั้น กล่าวคือ รัฐอาจมอบหมายหรื อยอมให้
องค์การของเอกชน หรื อชุมชนอื่นๆ ทาภารกิจอันดับรองได้ เพราะภารกิจลาดับรองเป็ นกิจกรรม
เพื่ อปรั บปรุ งชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องประชาชนให้ดี ข้ ึ น ซึ่ งเป็ นงานพัฒ นาเพื่ อทาให้
ประชาชน “กินดีอยูด่ ี มีความสุข” ถ้ารัฐใดเน้นปฏิบตั ิภารกิจลาดับรองเป็ นพิเศษ รัฐนั้นจะมีลกั ษณะ
เป็ นรัฐสวัสดิการ52
2.2.1 วิวฒั นาการในการจัดทาบริ การของรัฐ
ความเป็ นมาของข้อความคิดว่าด้วยอานาจมหาชนนี้ เกิดขึ้นจากฐานความคิดสองฐาน
ฐานความคิดแรก เป็ นข้อความคิดที่พฒั นามาจากโรมัน เป็ นทฤษฎีที่รัฐใช้เพื่อสนับสนุ นอานาจรัฐ
ตามทฤษฎี น้ ี อานาจมหาชน หมายถึงรัฐ (องค์กร) และการใช้อานาจรัฐ จากทฤษฎีน้ ี ทาให้เห็นว่า
อานาจมหาชนกับรัฐเป็ นสิ่งเดียวกัน ดังนั้น เจตจานงของรัฐจะเป็ นใหญ่อยูเ่ หนือเจตจานงของปัจเจกชน
ในขณะที่แนวคิดสมัยใหม่พฒั นาหลักทฤษฎีอานาจมหาชนมาเป็ นว่า อานาจมหาชนเป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึ่งของรัฐ รัฐเป็ นผูถ้ ืออานาจมหาชน เพราะรัฐมีหน้าที่ตอ้ งเป็ นผูร้ ักษาประโยชน์สาธารณะ 53
หลัก อานาจมหาชนในความหมายหลัง พัฒนาต่ อมาทาให้เกิ ดทฤษฎีแบ่ งแยกวิธีการ
ท าภารกิ จ ของรั ฐ ออกเป็ นสองประเภท คื อ ทฤษฎี ว่ า ด้ว ยการกระท าที่ ต ้อ งใช้อ านาจเหนื อ
(acte d’autorité) และการกระทาที่ใช้การบริ หารจัดการ (acte de gestion) โดยการกระทาที่ตอ้ งใช้
52

สมยศ เชื้อไทย. เล่มเดิม. หน้า 136 – 137
บุบผา อัครพิมาน. (2545). สั ญญาทางปกครอง แนวคิ ดและหลักกฎหมายของฝรั่ งเศสและของไทย.
หน้า 17 – 18.
53
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อานาจเหนื อจะอยู่ในเขตอานาจศาลปกครองและใช้หลักกฎหมายปกครอง ในขณะที่การกระทา
ที่ใช้การบริ หารจัดการจะอยูใ่ นเขตอานาจศาลยุติธรรมและใช้หลักกฎหมายเอกชน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี
ที่มีกฎหมายกาหนดเรื่ องเขตอานาจศาลไว้โดยเฉพาะ
หลักของทฤษฎีการแยกการกระทาของรัฐออกเป็ นสองลักษณะดังกล่าว ได้แยกทฤษฎี
ว่าด้วยบริ การสาธารณะและทฤษฎีว่าด้วยอานาจมหาชนออกจากกัน ซึ่งในความเป็ นจริ งไม่สามารถ
น ามาอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในการด าเนิ น กิ จ กรรมของรั ฐ ได้ ดัง นั้น ทฤษฎี จึ ง หมด
ความสาคัญลง แต่อย่างไรก็ดี บริ การสาธารณะและอานาจมหาชนก็มีบทบาทเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เพราะบริ ก ารสาธารณะถือเป็ นภารกิจ ของรัฐและเครื่ องมือที่ รัฐใช้ก็ใช้อานาจมหาชนหรื อใช้วิธี
บริ หารจัดการแบบเอกชนก็ได้ แต่ ถึงแม้รัฐจะเลือกใช้วิธีการบริ หารจัด การแบบเอกชน อานาจ
มหาชนก็ยงั เป็ นของรั ฐ และเป็ นอานาจที่รัฐไม่อาจสละได้ ดังนั้น เมื่อมีความจาเป็ นเกี่ยวกับการ
ให้บริ การสาธารณะ รัฐก็ตอ้ งนาอานาจมหาชนออกมาใช้ เพื่อให้การจัดทาบริ การสาธารณะของรัฐ
ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสามารถตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม และทฤษฎี ว่าด้วยการ
จัดทาบริ การสาธารณะและว่าด้วยอานาจมหาชนนี้ ก็ถือว่าเป็ นทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่มีผลต่อหลัก
กฎหมายปกครองเป็ นอย่างมาก
2.2.2 หลักเกณฑ์การจัดทาบริ การสาธารณะ
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการจัดทาบริ การสาธารณะแบ่งได้เป็ น 3 หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) หลักว่าด้วยความต่อเนื่ อง การบริ การสาธารณะต้องกระทาต่อเนื่ องอยู่ตลอดเวลา
เพราะความต้องการของประชาชนมีอยู่ตลอดเวลา หากมีการหยุดชะงักของบริ การสาธารณะย่อม
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน เครื่ องมือที่ฝ่ายปกครองใช้ในการจัดทาบริ การสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องมีหลายวิธี54
1) ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนัดหยุดงาน
2) ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐที่ประสงค์จะลาออกหยุดงานจนกว่าจะได้รับอนุมตั ิ
3) ในสัญญาทางปกครอง หากเอกชนคู่ สัญญาท างานล่าช้า เสร็ จ ไม่ทัน ก าหนด
ฝ่ ายปกครองมีอ านาจเข้า ท าการแทนได้เองหรื อมอบให้เ อกชนอื่ น ท าแทน โดยคู่ สัญญาต้อ ง
เสียค่าเสี ยหายและดอกเบี้ย
4) สัญญาทางปกครอง หากฝ่ ายปกครองเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา คู่สัญญาที่เป็ นเอกชน
จะหยุดปฏิบตั ิการตามสัญญาไม่ได้ แต่สามารถฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายจากฝ่ ายปกครองภายหลัง

54

มานิตย์ จุมปา ก. เล่มเดิม. หน้า 90 - 91

33

PU

D

5) สัญญาทางปกครอง หากเอกชนคู่สญ
ั ญาประสบปัญหาในการดาเนิ นงาน อันเกิด
จากเหตุ ที่ค าดหมายไม่ได้ล่ว งหน้า ฝ่ ายปกครองต้องเข้ามาช่ ว ยเหลือ เพื่ อให้บริ ก ารสาธารณะ
ดาเนินการต่อไปได้
(2) หลัก ว่ าด้ว ยความเสมอภาค การที่ รั ฐเข้ามาจัด ท าบริ การสาธารณะนั้น รั ฐมิ ไ ด้
มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดทาบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเฉพาะ แต่เป็ นการ
จัดทาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบตั ิหรื อได้รับ
ประโยชน์ จากบริ ก ารสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็ นราคาค่าบริ การหรื อการบริ การ 55
บุคคลทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับบริ การสาธารณะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค จะเลือกปฏิบัติ
ไม่ได้ ความเสมอภาคนี้ ครอบคลุ มทั้งความเสมอภาคต่ อประชาชนผูร้ ั บบริ ก าร ความเสมอภาค
ต่ อประชาชนผูส้ มัค รเข้าท างานในหน่ ว ยงานรั ฐ และความเสมอภาคต่ อเอกชนที่ ประสงค์จ ะ
เข้าทาสัญญาสัมปทานกับรัฐ56
(3) หลักว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง บริ การสาธารณะที่ดีจะต้องสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้
ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุก ารณ์และความจาเป็ นในทางปกครองที่จ ะรัก ษาประโยชน์
สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุ งให้เข้ากับความต้องการส่วนรวมของประชาชน57 เนื่องจากความต้องการ
ของประชาชนไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่แต่แปรผันตามสภาพความเจริ ญของสังคม การดาเนิ นการบริ การ
สาธารณะให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงฝ่ ายปกครองสามารถดาเนินการดังนี้
1) รั ฐอาจเปลี่ยนแปลงฐานะตามกฎมายของข้าราชการโดยไม่ต ้องขอรั บความ
ยินยอมจากข้าราชการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการประชาชน
2) รัฐสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทางปกครองได้เพียงฝ่ ายเดียว หากกิจกรรม
ที่กาหนดในสัญญาปกครองขณะทาสัญญามีการเปลี่ยนไป58
2.2.3 การจัดทาบริ การสาธารณะ
การจัด ทาบริ ก ารสาธารณะเป็ นหน้า ที่ โดยตรงของฝ่ ายปกครอง โดยฝ่ ายปกครอง
อาจลงมือทาบริ การสาธารณะเองหรื อให้องค์กรอื่นเป็ นผูจ้ ดั ทาบริ การสาธารณะโดยฝ่ ายปกครอง
ก ากับดู แ ลอย่างใกล้ชิ ด ก็ไ ด้ เดิ มบริ ก ารสาธารณะเป็ นกิ จ การที่ อยู่ใ นอานาจการจัด ท าของรั ฐ
แต่ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการมอบบริ การสาธารณะบางประเภท

55

นันทวัฒน์ บรมานันท์ ข. (2553). กฎหมายปกครอง. หน้า 351 -352.
56
มานิตย์ จุมปา ก. เล่มเดิม. หน้า 119
57
นันทวัฒน์ บรมานันท์ ข. เล่มเดิม. หน้า 358
58
มานิตย์ จุมปา ก. เล่มเดิม. หน้า 115
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ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไปจัดทา หรื อในบางกรณี รัฐ (ส่ วนกลาง) อาจร่ วมกันจัดทาบริ การ
สาธารณะกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริ การสาธารณะที่จดั ทาโดยรัฐ บริ การสาธารณะที่อยูใ่ นอานาจรัฐจะต้องเป็ นบริ การ
สาธารณะที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ความเป็ นเอกภาพของรั ฐ ซึ่ งต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะส าคัญ
2 ประการ คือ
1) เป็ นภารกิ จ ที่ ประชาชนทัว่ ทั้งประเทศมีส่วนได้เสี ยเหมือนกัน จึงต้องมีองค์ก ร
กลางเป็ นผูป้ ฏิ บัติ หน้า ที่ ให้สอดคล้อ งเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน ทั่ว ทั้งประเทศเพื่ อให้เกิ ด ความ
เป็ นเอกภาพ
2) เป็ นภารกิ จ ที่ รั ฐ สามารถจัด ท าได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า กล่ า วคื อ
เป็ นกิ จการที่ต ้องอาศัยงบประมาณและวิธีก ารในการดาเนิ นการระดับสู ง จึ งต้องใช้งบประมาณ
ของรัฐในการดาเนินการเพื่อเหตุผลในเรื่ องของความประหยัด
ก) หน้ า ที่ ใ นการป้ องกัน ประเทศ เพื่อ ให้เ กิ ด ความสงบสุ ข และความมั่น ใจ
แก่ประชาชนของรัฐที่จะได้รับการคุม้ ครองจากฝ่ ายปกครองว่าจะไม่ถูกรัฐอื่นเข้ามารุ กรานทาลาย
ล้างชีวิตและทรัพย์สิน
ข) หน้าที่ในด้านการรักษาความสงบภายใน จะต้องจัดให้มีระบบกระบวนการ
ยุติ ธรรมและระบบควบคุมสังคม (social control) ให้เกิด ความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน
การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด หรื อรบกวนสิ ทธิ ข องประชาชนในรั ฐซึ่ งต้องด าเนิ น การคาบเกี่ ยวกัน
ในท้องถิ่นแต่ละแห่ งทัว่ ประเทศ
ค) หน้าที่ ในการรักษาความมัน่ คงและเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ เป็ นภารกิ จ
ที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐมีอานาจในการจัดทา เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับ
เงินตราและการรักษาเสถียรภาพของเงินตรา เป็ นต้น
ง) หน้าที่เป็ นตัวแทนของประชาชนในรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เช่น กิจการด้านการทูต เป็ นต้น
นอกจากนี้ อานาจหน้าที่ในการจัด ทาบริ ก ารสาธารณะของรั ฐยังหมายความรวมถึง
หน้าที่ในการจัดทาบริ การสาธารณะที่ เป็ นภารกิจ ลาดับรอง (secondary function) ซึ่ งโดยทั่วไป
ภารกิ จ ลาดับรองนี้ รั ฐสามารถกระจายอานาจให้ท้องถิ่น ด าเนิ น การได้หากภารกิ จ นั้น เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ มหาชนของท้องถิ่น แต่ หากภารกิ จนั้น เป็ นการด าเนิ นกิ จการที่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ ก็จะต้องเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จดั ทา เช่น กิจการไปรษณี ย ์ การสื่อสาร การคมนาคม

35

PU

D

(2) บริ การสาธารณะที่ จดั ทาโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ บริ การสาธารณะ
ที่เกี่ ยวข้องกับภารกิ จ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของคน
ในท้องถิ่น ได้แก่ บริ การสาธารณะที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) เป็ นกิ จ การที่ เป็ นไปเพื่อสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น นั้น ที่ สามารถ
แยกออกหรื อมี ล ัก ษณะแตกต่ า งไปจากท้อ งถิ่ น อื่ น เช่ น การก าจัด ขยะมูล ฝอย การจัด ให้ มี
และบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า การจัดการศึกษาชั้นต้น เป็ นต้น
2) เป็ นกิ จ การที่ ใกล้ชิด กับคนในท้องถิ่น อันได้แก่ การให้บริ ก ารที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การฌาปนกิจ การจัดให้มีน้ าสะอาด ไฟฟ้ า การดูแลที่สาธารณะในเขต
ท้องถิน่ เป็ นต้น59
(3) บริ การสาธารณะที่จดั ทาโดยรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความ
คล่องตัว ให้กบั รัฐในการจัดทาบริ ก ารสาธารณะ และแก้ปัญ หาเกี่ยวกับข้อจากัดหลายๆ ประการ
ที่เกิดจากระบบราชการ เช่น ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของทางราชการที่ไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดาเนิ นงานและเกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งระบบราชการก็ไม่เหมาะสมสาหรับ
การจัดทาบริ การสาธารณะบางประเภทที่มีลกั ษณะกึ่งการดาเนินธุรกิจ
เช่ น เดี ย วกับการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน ด้ว ยเหตุ น้ ี รั ฐจึ งตั้งรั ฐวิส าหกิ จ ขึ้ น มา
แตกต่ า งจากระบบราชการเพื่ อ ให้ส ามารถจัด ท าบริ การสาธารณะบางประเภทเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด หากพิจารณาโดยทัว่ ไปรัฐวิสาหกิจ (public enterprise) มีลกั ษณะของตนเอง
ดังนี้ คือ60
1) ฐานะเป็ นนิ ติบุคคลแยกออกไปต่างหากจากรัฐและส่ ว นราชการที่มีอยู่แต่ เดิ ม
มีความเป็ นอิสระทั้งในทางการเงิน การบริ หารงานและการบริ หารบุคคล
2) มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการพาณิ ชย์อนั เป็ น
ภารกิ จ สมัย ใหม่ ที่ รั ฐ ถู ก เรี ยกร้ อ งให้ เ ข้า ไปรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ นการตามความเปลี่ ย นแปลง
และพัฒนาการของอุตสาหกรรมและการค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ วในสังคมสมัยใหม่
3) เนื่ องจากภารกิจดังกล่าวเป็ นภารกิจที่ มีค่าตอบแทนการให้บริ ก ารและผูไ้ ด้รั บ
ประโยชน์จะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ยงิ่ กว่าบุคคลอื่นๆ จากการดาเนิ นการขององค์กรของรัฐ ดังนั้น
ผูไ้ ด้รับประโยชน์จึงต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐตามสัดส่วนที่ตนได้รับประโยชน์เพื่อมิให้ประชาชน
ผูเ้ สียภาษีอากรต้องมาร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริ การที่ตนอาจไม่เคยใช้บริ การเลย องค์กร
59

นันทวัฒน์ บรมานันท์ ข. เล่มเดิม. หน้า 385 - 386
ชาญชัย แสวงศักดิ์ ข. (2549). องค์ การมหาชนและหน่ วยงานบริ การรู ปแบบพิ เศษ: หน่ วยงานของรั ฐ
ที่ มิใช่ ส่วนราชการและรั ฐวิ สาหกิ จ. หน้า 99 – 100 .
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ผูร้ ับผิดชอบภารกิจเหล่านี้จึงต้องดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ คือ เรี ยกค่าตอบแทนจากการขายสิ นค้า
หรื อบริ การของตนโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินจากรัฐ
4) รัฐวิสาหกิจจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบจากรัฐ เนื่ องจากส่ วนใหญ่แล้ว
ในเวลาที่ รั ฐก่ อตั้งรั ฐวิสาหกิ จขึ้ นมาก็จะให้เงิน ลงทุน ซึ่ งมาจากภาษี อากรของประชาชน ดังนั้น
จึงต้องมีการกากับดูแลเพื่อเป็ นหลักประกันมิให้เงินรั่วไหลหรื อใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
(4) บริ การสาธารณะที่จดั ทาโดยองค์การมหาชน
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่เป็ นหน่วยงานรู ปแบบ
อื่น ที่ จ ัดตั้งขึ้ น มาเพื่ อจัด ทาบริ ก ารสาธารณะนั้น มีข ้อแตกต่ างกัน หลายประการ เช่ น ระบบการ
บริ หารงาน รู ป แบบ ความสัมพัน ธ์ก ับรั ฐ ความแตกต่ างทั้งหลายจึ ง ทาให้เกิ ด ความได้เ ปรี ย บ
เสียเปรี ยบของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งส่งผลให้การจัดทาบริ การสาธารณะของบางหน่ วยงาน
เป็ นไปไม่ ได้ผ ลดี เ ท่ าที่ ค วร ดังนั้น จึ ง มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะให้มี ก ฎหมายกลางออกมารองรั บ
หน่ วยงานของรัฐที่มิใช่ ส่ว นราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ ระบบ
การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั รัฐไว้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการ
ตรากฎหมายชื่อ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ขึ้น เพื่อกาหนดสถานะทางกฎหมาย
เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเอาไว้
สาหรั บการจัด ตั้งองค์ก ารมหาชนนั้น มี พระราชบัญญัติ องค์ก ารมหาชน พ.ศ. 2542
เป็ นกฎหมายกลางที่ ก าหนดเงื่ อนไข หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการจัด ตั้งและการด าเนิ น งาน
ขององค์ก ารมหาชนเอาไว้ โดยมาตรา 5 วรรคแรกของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้รัฐบาล
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการจัดตั้งองค์การมหาชนโดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา “เมื่อรัฐบาลมีแผนงาน
หรื อนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทาบริ การสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัด ตั้ง
หน่วยงานบริ หารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็ นองค์การมหาชนโดยตราเป็ น
พระราชกฤษฎี กาตามพระราชบัญญัติ น้ ี ก็ได้ ดังนั้น องค์ประกอบในการพิจารณาจัด ตั้งองค์การ
มหาชนสามารถแยกออกได้ 3 ประการ61 ดังนี้
1) เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรื อนโยบายด้านใดด้านหนึ่ งโดยเฉพาะเพื่อจัดทาบริ การ
สาธารณะ ซึ่งอาจเป็ นแผนงานหรื อนโยบายเฉพาะกิจได้
2) แผนงานการจัดทาบริ ก ารสาธารณะนั้น มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่ วยงาน
บริ หารขึ้นใหม่ที่แตกต่างจากส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจซึ่ งจะต้องพิจารณาประเภทของบริ การ
61
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สาธารณะตามมาตรา 5 วรรคสอง และปั ญหาความซ้ าซ้อนหรื อขัดแย้งในการด าเนิ นกิจการกับ
หน่วยงานอื่นตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย
3) การจัดตั้งหน่ วยงานบริ หารขึ้ นใหม่น้ ันมีความมุ่งหมายให้มีก ารใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(5) บริ การสาธารณะที่จดั ทาโดยเอกชน แม้บริ การสาธารณะเป็ นกิจกรรมที่รัฐต้องเป็ น
ผูจ้ ดั ทา แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนอย่างสูงสุด หากรัฐพิจารณาเห็นว่าบริ การสาธารณะใด
เอกชนสามารถจัดทาได้ รั ฐก็สามารถมอบให้เอกชนเป็ นผูจ้ ัด ทาบริ ก ารสาธารณะนั้น ได้ ถือว่า
เป็ นข้อยกเว้น หลัก การจัด ทาบริ ก ารสาธารณะโดยรั ฐ เมื่อเอกชนมีค วามสามารถจัด ทาบริ ก าร
สาธารณะ รัฐก็สามารถมอบหมายให้เอกชนนาไปจัดทาได้ โดยอยูภ่ ายใต้กากับดูแลโดยรัฐ
1) การมอบหมายให้เอกชนจัดทาบริ การทางสังคมและวัฒนธรรม วิธีมอบหมายให้
เอกชนจัดทาบริ การสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะบริ การสาธารณะทางปกครอง
ที่รัฐมอบหมายให้เอกชนใช้อานาจทางปกครองกับรัฐมอบหมายให้เอกชนดาเนิ นการทางปกครอง
โดยอยูภ่ ายใต้กากับดูแลจากรัฐดังนี้ 62
ก) การมอบหมายให้เอกชนใช้อานาจปกครอง โดยรัฐเป็ นผูม้ อบหมายให้เอกชน
ใช้อานาจทางปกครองในการจัดทาบริ การสาธารณะทางปกครองในด้านสังคมและวัฒนธรรม
ได้แก่ การมอบหมายให้องค์กรวิชาชีพใช้อานาจทางปกครอง เช่น การมอบหมายให้สภาทนายความ
ใช้อานาจทางปกครองในการออกใบอนุญาตว่าความ หรื อเพิกถอนใบอนุญาตที่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่สภาทนายความได้ออกระเบียบกาหนดไว้
ข) การมอบหมายให้เอกชนด าเนิ น การทางปกครอง โดยรั ฐเป็ นผูม้ อบหมาย
ให้เอกชนดาเนิ นการทางปกครองในการจัดทาบริ การสาธารณะด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่
สถาบันการศึก ษาเอกชน โรงพยาบาลเอกชน ซึ่ งเอกชนเหล่านั้น รัฐมอบหมายให้ด าเนิ น กิจ การ
ทางปกครองจัดทาบริ การสาธารณะในลักษณะของสัญญาทางปกครอง
2) การมอบหมายให้เอกชนจัดทาบริ การสาธารณะทางเศรษฐกิจ วิธีการมอบหมาย
ให้เอกชนดาเนินการจัดทาบริ การสาธารณะทางเศรษฐกิจ เป็ นการบริ การสาธารณะทางพาณิ ชยก
รรมและอุตสาหกรรม สามารถจัดทาได้ 2 วิธี ได้แก่
ก) การให้ผูก ขาด การที่ ฝ่ายปกครองให้สิทธิ พิเศษแก่ เอกชนที่ จ ะจัด ท าบริ การ
สาธารณะบางอย่างได้แต่เพียงผูเ้ ดี ย วในระยะเวลาหนึ่ ง โดยมีขอ้ สัญญาว่าเอกชนจะต้องจ่ายเงิ น
ค่าสิ ทธิ จ านวนหนึ่ งให้แก่ รั ฐเป็ นการตอบแทนสิ ทธิ ที่ได้รั บผูก ขาดผลกาไรที่ได้จ ากกิ จ การนั้น
ตกเป็ นของผูร้ ับผูกขาด
62
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ข) การให้สัมปทานกับ เอกชน เป็ นวิธี ก ารที่ ฝ่ ายปกครองมอบหมายให้เ อกชน
มีสิทธิจดั ทาบริ การสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่กาหนดด้วยทุนและความเสี่ ยงภัย
ของตนเอง โดยฝ่ ายปกครองไม่ได้จ่ ายเงิ น ค่ าจ้างให้แก่ ผรู้ ั บ สัมปทาน แต่ ให้ผลประโยชน์ แ ก่
ผูร้ ับสัมปทานเป็ นการตอบแทนด้วยการให้สิทธิเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อค่าตอบแทนจากประชาชน
ผูใ้ ช้ประโยชน์ในกิจการนั้น
ความแตกต่างของการผูกขาดกับการให้สัมปทาน คือ การผูกขาดเป็ นการให้สิทธิผรู้ ับ
ผูก ขาดเพียงผูเ้ ดี ยวในการจัด ทาบริ ก ารสาธารณะ ขณะที่ ก ารให้สัมปทานรั ฐอาจให้สัมปทาน
แก่ บุค คลหลายคนในเวลาเดี ย วกัน ได้ นอกจากนี้ การผูก ขาด ผูไ้ ด้รั บผูก ขาดต้องจ่ า ยค่ าสิ ท ธิ
จานวนหนึ่งแก่รัฐตอบแทนการให้สิทธิ แต่ผรู้ ับสัมปทานไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าสิ ทธิเป็ นการตอบแทนรัฐ
ทั้ง นี้ เพราะบริ การสาธารณะที่ ใ ห้สัม ปทานเป็ นกิ จ การที่ จ าเป็ นแก่ ป ระชาชน เช่ น กิ จ การ
สาธารณูปโภคมิได้เป็ นกิจการที่จดั ทาเพื่อหารายได้ให้แก่รัฐเหมือนกิจการที่ให้ผกู ขาด ด้วยเหตุน้ ี
ในบางกรณี รัฐอาจให้เงินอุดหนุนหรื อเงินกูเ้ พื่อให้เอกชนรับสัมปทานไปจัดทาแทน โดยรัฐไม่ตอ้ ง
ลงทุนจัดทาเอง
2.2.4 องค์กรกากับดูแลอิสระในการจัดทาบริ การสาธารณะ
จากแนวคิดการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ การสาธารณะโดยเฉพาะในกิจการ
สาธารณูปโภคที่มีลกั ษณะเป็ นกิจการผูกขาดโดยธรรมชาติ กิจการดังกล่าวจาเป็ นต้องมีการกากับ
ดูแลที่ ดี และเหมาะสมเพื่ อทาหน้าที่ ปกป้ องผลประโยชน์ข องผูบ้ ริ โ ภคทั้งในด้านราคา คุ ณภาพ
บริ การ มาตรฐานความปลอดภัย และต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้นกั ลงทุนว่าจะได้รับความเป็ นธรรม
ในการลงทุน ขณะเดียวกันการกากับดูแลที่ดีจะต้องมีกลไกเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของรัฐในด้าน
สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม การกากับดูแลกิจ การสาธารณูปโภคดังกล่าวในหลายประเทศ
ที่ ป ระสบความสาเร็ จ จะกระท าโดยองค์ก รก ากับดู แลอิส ระ เพื่ อให้มี ค วามเป็ นอิ สระในการ
ดาเนิ นการทั้งจากนักการเมือง ผูก้ าหนดนโยบายและผูป้ ระกอบการเอกชน หลัก การสาคัญของ
องค์กรกากับดูแลอิสระสามารถแบ่งได้ 5 ประการ 63
ประการแรก องค์กรกากับดูแลอิสระจะต้องมีความชัดเจนในบทบาทและวัตถุประสงค์
มีการแบ่ งแยกความรั บผิด ชอบที่ชดั เจนขององค์กรกากับดูแล และหน่ วยงานที่กาหนดนโยบาย
เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือและเป็ นธรรม
ประการที่ ส อง องค์ก รก ากับ ดู แ ลต้อ งมีบุ ค ลากรที่ ดี แ ละมี ง บประมาณที่ เ พี ย งพอ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

63
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ประการที่สาม องค์กรกากับดูแลจะต้องมีอิสระในการทางาน มีอานาจในการดาเนินการ
ต่ อ ผู ้ป ระกอบการและมี อ านาจในการบั ง คั บ การตามสั่ ง โดยปราศจากการแทรกแซง
ที่ไม่เหมาะสมจากนักการเมืองหรื อผูป้ ระกอบการ
ประการที่ สี่ องค์ก รก ากับดู แลจะต้องมีค วามสม่าเสมอในการก ากับดู แลให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันทุกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันต่อผูป้ ระกอบการทุกราย
ประการสุ ด ท้า ย องค์ก รก ากับ ดู แ ลจะต้อ งได้รั บ ความเชื่ อ ถื อ จากประชาชนและ
นักลงทุนในการดาเนิ นการกากับดูแล รวมทั้งต้องมีกระบวนการที่โปร่ งใสในการระงับข้อพิพาท
และการพิจารณาคาอุทธรณ์เรื่ องต่างๆ
นอกจากองค์กรกากับดูแลจะต้องมีความเป็ นอิสระในการดาเนิ นการแล้ว องค์กรกากับ
ดูแลควรมีอานาจหน้าที่ดงั นี้ 64
(1) การอนุ ญาตประกอบกิจการ เมื่อมีการอนุ ญาตให้ประกอบกิจการในเรื่ องนั้นๆ แล้ว
ต้องกากับดูแลผูถ้ ือใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในใบอนุ ญาต
ในส่ ว นที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพของการให้บริ การ พิกดั อัต ราค่าบริ การ การลงทุ น ข้อห้ามในการ
กระทาการอันเป็ นการกีดกันการแข่งขันทางการค้า นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นที่ปรึ กษาและประสานงาน
ขั้นตอนในการขอออกใบอนุ ญาตและกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต
(2) กาหนดอัต ราค่ าบริ ก าร เช่น กาหนดและทบทวนระดับและพิก ัด อัต ราค่ าบริ ก าร
ตามระยะเวลาที่กาหนดให้สอดคล้องกับนโยบายราคาตามที่กาหนดโดยรัฐบาลและตามที่กาหนดไว้
อย่างชัดเจนในกฎหมายจัดตั้งในกรณี ที่ไม่มีการแข่งขันเพียงพอ หรื อเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะผูกขาด
รวมทั้งการกาหนดให้ผปู ้ ระกอบการให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนตามที่ร้องขอ
(3) การกาหนดคุณภาพบริ การ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการบริ การ
(4) การส่ งเสริ มการแข่ งขัน และป้ องกัน การผูก ขาด เป็ นการก ากับ ดู แลการกระท า
ที่เป็ นการกี ดกันการแข่ งขันทางการค้าในกิจการสาธารณูปโภค โดยบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรกากับดูแลอิสระ
(5) การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยการรับเรื่ องร้องเรี ยน สอบสวนคาร้องเรี ยน ดาเนิ นการ
แก้ไ ข ระงับ ข้อ พิ พ าท และลงโทษผูป้ ระกอบการตามระเบี ย บและเงื่ อ นไขในการอนุ ญ าต
ประกอบการ กาหนดบทลงโทษและลงโทษผูป้ ระกอบการ
(6) ทบทวนการอนุญาต การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาตโดยปรึ กษากับผูป้ ระกอบการ
ออกคาสั่งชัว่ คราวและคาสั่งถึงที่ สุด ในกรณี มีการฝ่ าฝื นเงื่ อนไขใบอนุ ญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต
กรณี มีการฝ่ าฝื นเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง
64
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีคาสั่ งทางปกครองและการควบคุม
การกระทาของฝ่ ายปกครองมีห ลายรู ป เช่ น การบอกกล่ าว การจ่ ายเงิ น การจัดการ
สิ่งกีดขวางจราจร การสร้ างหรื อรื้ อสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นต้น การกระทานั้นอาจเป็ นการกระทาทางแพ่ง
หรื อทางปกครอง65 ไม่มีบทบาทในทางกฎหมายมหาชนได้ แต่อาจมีผลทางแพ่งในลักษณะนิ ติกรรม
หรื อนิติเหตุก็ได้
การกาหนดนิยามคาว่า “การกระทาทางปกครอง” อาจทาได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกเป็ นการ
พิจ ารณาถึ งลัก ษณะของการกระทาทางปกครอง และพิจ ารณาว่าการกระทานั้น มาจากองค์ก ร
ฝ่ ายปกครอง66 เป็ นการนิยามในเชิงปฏิเสธ กล่าวคือ เป็ นการกระทาของรัฐที่ไม่ใช่การกระทาทาง
นิ ติ บญ
ั ญัติ หรื อทางตุ ลาการ แต่ เป็ นอานาจของฝ่ ายบริ หารที่ เป็ นฝ่ ายปกครองมิใ ช่ฝ่ายการเมือง
วิธีที่สอง เป็ นการนิ ยามในเนื้ อหาของการกระทาทางปกครอง กล่าวคื อ การกระทาที่มีลกั ษณะ
ในการกาหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชน เปลี่ยนแปลงหรื อระงับซึ่งสิทธิของประชาชน การกระทา
ที่ให้คุณประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงการวางแผนต่าง ๆ ของฝ่ ายปกครองด้วย การกระทาทาง
ปกครองเหล่านี้จะไม่รวมถึงการกระทาของฝ่ ายปกครองในทางแพ่ง เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง การให้
เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ ง การกระทาทางปกครอง คื อ การกระทาที่ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
มีอานาจเหนื อประชาชน และใช้อานาจนั้นสัง่ การมากระทบสิทธิเสรี ภาพหรื อทรัพย์สินของประชาชน
ภายใต้ขอบเขตกฎหมายมหาชน 67
2.3.1 ความหมายของคาสัง่ ทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้นิยามคาว่า
“คาสัง่ ทางปกครอง” หมายความว่า
(1) การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็ นการสร้างนิ ติสัมพันธ์ข้ ึนระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิหรื อ
หน้าที่ ข องบุ ค คลไม่ ว่ า จะเป็ นการถาวรหรื อชั่ว คราว เช่ น การสั่งการ การอนุ ญาต การอนุ ม ัติ
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรองและการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

65

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. (2554). กฎหมายปกครอง. หน้า 25.
ประยูร กาญจนดุล. (2549). คาบรรยายกฎหมายปกครอง. หน้า 158.
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ทั้งนี้ ได้มีก ฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กาหนดให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ เป็ นคาสั่ง
ทางปกครอง
1) การสั่งรั บหรื อไม่รั บคาเสนอขาย รั บจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้ อ เช่า หรื อให้
สิทธิประโยชน์
2) การอนุ มตั ิสง่ั ซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรื อให้สิทธิประโยชน์
3) การสั ่ง ยกเลิก กระบวนการพิจ ารณาค าเสนอหรื อ การด าเนิ น การอื ่น ใด
ในลักษณะเดียวกัน
4) การสัง่ ให้เป็ นผูท้ ้ิงงาน
5) การให้หรื อไม่ให้ทุนการศึกษา
จากความหมายของค าสั่ง ทางปกครองดัง กล่ า ว อาจแยกองค์ป ระกอบของค าสั่ง
ทางปกครองได้ 5 ประการ 68ดังนี้
(1) การกระทานั้นเป็ นการกระทาโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งคาว่า “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูม้ ีอานาจ
หรื อได้รับมอบอานาจทางปกครองของรัฐในการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเจ้าหน้าที่อาจจัดเป็ น
3 ประเภท คือ
1) บุค คลธรรมดา เช่ น รั ฐมนตรี ปลัด กระทรวง อธิ บดี หรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด
เป็ นต้น ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้อานาจหรื อได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐตามกฎหมาย เช่น
ในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 บัญญัติให้อธิบดีกรมที่ดินหรื อซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย
และผูว้ ่ าราชการจังหวัดมี อานาจสั่งเพิก ถอน แก้ไข หรื อออกใบแทนหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดิ น
โดยบุคคลธรรมดามิได้จากัดอยู่แต่เฉพาะบุคลากรในภาครัฐเท่านั้น บุคลากรในภาคเอกชนก็อาจ
เป็ นเจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกคาสัง่ ทางปกครองได้ หากปรากฏว่าการกระทานั้นเป็ นการใช้อานาจรัฐตามที่
ได้รับมอบอานาจจากรั ฐ เช่ น ช่างรังวัดเอกชนที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดิ นของบุคคลใดๆ เพื่อทาการ
รังวัดหรื อเคลื่อนย้ายหลักหมายเขตที่ดิน ตามมาตรา 48 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
หรื อการออกใบรั บรองการตรวจสภาพรถยนต์ข องสถานตรวจสภาพรถยนต์ที่ได้รับอนุ ญาต
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เป็ นต้น
2) คณะบุ ค คล เช่ น คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุน หรื อคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้อานาจหรื อได้รับมอบอานาจให้
ใช้อ านาจทางปกครองของรั ฐ ตามกฎหมายในรู ป ของคณะกรรมการ เช่ น คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการตามมาตรา 49 แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
68
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พ.ศ. 2535 มีอานาจพิจ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบหรื อไม่ใ ห้ค วามเห็ น ชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะบุ คคลมิได้จากัดอยู่แต่เฉพาะในภาครัฐเท่านั้น แต่อาจเป็ นเอกชน
ก็ไ ด้ เช่ น สภาทนายความซึ่ งพระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528 มอบหมายให้ใช้อ านาจ
จดทะเบียนและออกใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความ รวมทั้งควบคุมมรรยาทของทนายความ69
3) นิ ติ บุ ค คลมหาชน เป็ นองค์ก รที่ ใ ช้อ านาจรั ฐไปกระทบสิ ทธิ ข องประชาชน
และอาจถูกประชาชนฟ้ องโต้แย้งคาสั่งได้ รวมถึงสภาวิชาชีพ มูลนิ ธิที่มีจุดประสงค์เพื่อประชาชน
คดีพิพาทที่ เกิ ดจากองค์กรเหล่านี้ ตอ้ งขึ้ นศาลปกครอง 70นิ ติบุคคลมหาชนเป็ นผูใ้ ช้อานาจหรื อได้รับ
มอบให้ใช้อานาจปกครองของรั ฐ ในการด าเนิ น การอย่า งหนึ่ ง อย่างใดตามที่ ก ฎหมายก าหนด
เช่น มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) มีอานาจพิจารณาอนุ ญาต
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์มีสานักงานสาขาได้ หรื อกรณี สภาเภสัชกรรมซึ่งเป็ นนิติบุคคล ตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ เภสั ช กรรม พ.ศ. 2537 บัญ ญัติ ใ ห้ ส ภาเภสั ช กรรมมี อ านาจหน้ า ที่
รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุ ญาตให้แก่ผขู้ อเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(2) การกระท านั้น เป็ นการใช้อ านาจตามกฎหมายฝ่ ายเดี ย ว ซึ่ งโดยหลัก แล้ว ค าสั่ ง
ทางปกครองเป็ นการใช้อานาจฝ่ ายเดียวบังคับแก่ เอกชน เช่น การสั่งการ การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ
การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง หรื อการรับจดทะเบียนและรวมไปถึงการไม่อนุ ญาต การไม่อนุ มตั ิ
การไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ การไม่รับรอง และการไม่รับจดทะเบียน ดังนั้น จึงต้องเป็ นการใช้อานาจ
ทางปกครองตามกฎหมายบัง คับ แก่ เ อกชน การวางหลัก ว่ า เป็ นการใช้อ านาจทางปกครอง
มีความหมายในตัวว่า กรณี จะต้องไม่ใช่การใช้อานาจในทางนิ ติบญ
ั ญัติหรื อการใช้อานาจในทาง
ตุลาการ โดยไม่จ ากัดเฉพาะพระราชบัญญัติ อาจเป็ นกฎหมายลาดับรองก็ได้ เช่ น พระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ และอาจมีปัญหาว่ารวมถึง “หลักกฎหมายทัว่ ไป”
ด้ว ยหรื อไม่ ซึ่ งหลักกฎหมายปกครองทัว่ ไปที่ ไม่เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรและหลัก จารี ต ประเพณี
ย่อมมีอยู่แน่ นอนและอาจใช้ในการก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่เอกชนได้ แต่ในกรณี ที่เป็ นการทาให้
“สิ ทธิ ” ของเอกชนเสื่ อมเสี ย นั้น โดยหลัก นิ ติ ธรรมแล้วสมควรต้องมีฐานอานาจของกฎหมาย
ลายลักษณ์อกั ษรสนับสนุ นเป็ นหลัก ในกรณี ที่มีกฎหมายลายลัก ษณ์ อกั ษรไม่ครบถ้วนและเกิ ด
ช่องว่างทางกฎหมายที่ จ ะปฏิบตั ิ หน้ าที่ ต ามความรั บผิด ชอบหรื อจะรั ก ษาประโยชน์ สาธารณะ
อาจต้องยอมรับให้ใช้หลักกฎหมายทัว่ ไปในการออกคาสัง่ ทางปกครองได้ ดังนั้น ในกรณี การบังคับ
69
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ตามสัญญาจึงไม่อยูใ่ นองค์ประกอบของคาสัง่ ทางปกครอง เช่น การที่รัฐวิสาหกิจมีหนังสื อเรี ยกให้
เอกชนชาระค่าบริ การไฟฟ้ า น้ าประปา หรื อโทรศัพท์ เพราะเป็ นกรณี ที่เอกชนได้ทาสัญญาขอใช้
บริ การกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
(3) การกระทานั้น มี ลกั ษณะเป็ นการก าหนดสภาพทางกฎหมาย ค าสั่งทางปกครอง
ต้อ งมุ ่ง กาหนดผลทางกฎหมายอัน เป็ นการสร้างนิ ติส ัมพัน ธ์ข้ึ น ระหว่างบุค คลในอัน ที่ จะก่ อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิหรื อหน้าที่ข องบุ ค คล
ไม่ว่าจะเป็ นการถาวรหรื อชั่วคราว เช่น การอนุ ญาตให้ก่อสร้ างอาคาร การสั่งให้ร้ื อถอนอาคาร
การสัง่ พักใช้ใบอนุ ญาตว่าความเป็ นเวลา 2 ปี การสัง่ ให้ชาระภาษี เป็ นต้น โดยสถานะระหว่างผูอ้ อก
คาสัง่ กับผูร้ ับคาสัง่ ไม่เท่าเทียมกัน ไม่เหมือนกับนิติกรรมทางแพ่งที่อยูบ่ นพื้นฐานความเสมอภาค71
(4) การกระท านั้น เกิ ด ผลเฉพาะกรณี จากนิ ย ามค าว่ า “ค าสั่ง ทางปกครอง” ที่ ไ ม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ และโดยที่ “กฎ” หมายถึง บทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็ นการทัว่ ไป
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่ ก รณี ใดหรื อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ คาสั่งทางปกครองจะต้องมี
ผลบังคับแก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ เช่น การอนุญาตให้ นาย ก. ก่อสร้างอาคารสูง 4 ชั้น หรื อคาสั่ง
ทางปกครองอาจมีผลบังคับแก่กรณี ใด เป็ นการเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจดับเพลิงสั่งห้ามมิให้
ผูใ้ ดเข้าไปในห้างสรรพสิ นค้าแห่ งหนึ่ งซึ่งกาลังเกิดเพลิงไหม้ เป็ นต้น องค์ประกอบในข้อนี้ จึงทาให้
คาสัง่ ทางปกครองแตกต่ างไปจากกฎ เพราะกฎจะมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป โดยเป็ นเพียงการ
วางหลักไว้แต่ยงั ไม่ใช้กบั ข้อเท็จจริ งอันหนึ่ งอันใดโดยเฉพาะ คาสั่งทางปกครองโดยสภาพจะต้อง
มุ่งใช้บงั คับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยตรง แต่คาสั่งทางปกครองจะไม่ระบุชื่อบุคคลไว้ก็ได้ เช่น
มีการปลูกสร้างอาคารในที่สาธารณะโดยผูก้ ระทาไม่อยู่ การออกคาสั่งให้ร้ื อถอนอาจใช้วิธีประกาศ
ให้ผกู้ ระทารื้ อถอนออกไปโดยไม่ระบุชื่อผูน้ ้ นั อย่างไรก็ตาม คาสัง่ ทางปกครองที่แจ้งชัดและใช้บงั คับ
เฉพาะกรณี อาจเป็ น “คาสัง่ รวม” หรื อ “คาสัง่ ทัว่ ไป” ที่ใช้บงั คับกลุ่มบุคคลก็ได้ เช่น ตารวจออกคาสัง่
ห้ามทุกคนมาชุมนุมในสถานที่แห่งหนึ่งในวันรุ่ งขึ้น หรื อห้ามบุคคลทุกคนเข้าไปในอาคารที่มีสภาพ
เสี่ยงต่อการพังทลาย หรื อคาสั่งห้ามบุคคลทุกคนเข้าไปในเขตอนุ รักษ์ธรรมชาติ หรื อป้ ายสัญญาณ
จราจรกาหนดวิธีเดินรถ72
(5) การกระทานั้นมีผลภายนอกโดยตรง องค์ประกอบในข้อนี้ มีความสาคัญในการชี้ชดั
ให้เห็นว่าคาสัง่ ทางปกครองเกิ ดขึ้นเมื่อใด ซึ่ งโดยปกติ คาสัง่ ทางปกครองจะเกิดผลใช้ยนั ต่อบุคคล
ได้ต้ งั แต่ ข ณะที่ บุคคลนั้นได้รั บแจ้งเป็ นต้นไป ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
71
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2.3.2 การควบคุมฝ่ ายปกครอง
การด าเนิ น งานของฝ่ ายปกครองมีเป้ าหมายคื อประโยชน์ สาธารณะ การด าเนิ น การ
ที่จะบรรลุเป้ าหมายฝ่ ายปกครองจาเป็ นต้องใช้อานาจมหาชน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการใช้อานาจเหนื อ
ที่อาจกระทบต่อปัจเจกบุคคล ในขณะที่ภารกิจของรัฐสมัยใหม่ได้ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง
จากเดิ ม ที่ มี หน้าที่ สาคัญ 2 ประการ คื อ ดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อยภายในประเทศ และรั ก ษา
ความมัน่ คงของประเทศจากการรุ กรานภายนอกประเทศ เมื่อภารกิจของรัฐขยายออกไปมากขึ้ น
การใช้อานาจมหาชนของรั ฐก็ จะไปกระทบสิ ทธิ ข องประชาชนมากขึ้ น จึ งต้องมีก ลไกในการ
ควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย73
“การควบคุ มทางปกครอง” หมายถึง การตรวจสอบฝ่ ายปกครองที่ อาจกระทาการ
โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย และการแก้ไ ขความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนผูไ้ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
อัน เนื่ องมาจากการกระทาของฝ่ ายปกครอง ทั้งที่เป็ นการควบคุ มโดยฝ่ ายปกครองเองและการ
ควบคุมจากภายนอก74 วัตถุประสงค์ของการควบคุม สามารถแบ่งออกได้ 2 ประการดังนี้ 75
(1) การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
การกระทาทางปกครองมีห ลัก การพื้ น ฐานซึ่ งมีผลต่ อการควบคุ มทางปกครอง คื อ
“หลักการกระทาทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย” ดังนั้น การควบคุมทางปกครองไม่ว่าจะเป็ น
การควบคุ มภายในฝ่ ายปกครอง หรื อ โดยองค์ก รภายนอกฝ่ ายปกครองจึ ง สามารถตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายได้เสมอ การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายประกอบด้ว ย 2 หลักเกณฑ์
คือ หลัก เกณฑ์ค วามชอบด้ว ยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ หรื อในทางรู ปแบบ หลัก ความชอบ
ด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติหรื อในทางเนื้อหา โดยมีขอ้ พิจารณาดังนี้
1) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติหรื อในทางรู ปแบบ จะเป็ นการ
พิจารณาในเรื่ องอานาจหน้าที่และกระบวนการของการกระทา
ก) อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การพิจารณาอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
หรื อทางเนื้ อหา การกระทาการของเจ้าหน้าที่ จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายทั้งในด้านของ
อานาจหน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบด้วย
ข) กระบวนการ โดยหลักพื้นฐานกระบวนการเป็ นวิธีการที่กฎหมายกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการให้บรรลุต ามวัต ถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ สาหรับกระบวนการที่ก ฎหมาย
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กาหนดให้ต ้องด าเนิ น การ หากไม่ด าเนิ น การอาจส่ งผลให้ก ารกระทาทางปกครองนั้น ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายได้
1. หลั ก การยื่ น ค าร้ อ ง เป็ นหลัก การที่ ใ ช้ ใ นกรณี ของการออกค าสั่ ง
ทางปกครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ การอนุ มตั ิ อนุ ญาต เจ้าหน้าที่จะสามารถพิจารณาได้เมื่อมีการยื่น
คาร้องขอมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน
2. หลัก การรั บฟั งความบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นหลัก การสาคัญที่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องคานึงถึงในกรพิจารณาทางปกครอง ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง มาตรา 30 “ในกรณี ที่ค าสั่งทางปกครองอาจประทบถึงสิ ทธิ ข องคู่ก รณี เจ้าหน้าที่
ต้องให้คู่ก รณี มีโ อกาสที่ จ ะได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลัก ฐานของตน” หากในการพิ จ ารณาทางปกครองเจ้าหน้าที่ อ อกค าสั่ง ทางปกครอง
โดยไม่ให้ค่กู รณี มีโอกาสทราบข้อเท็จจริ งและไม่มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานในการ
พิจารณาทางปกครอง หากคาสั่งทางปกครองเป็ นคาสั่งที่ก ระทบสิ ทธิคู่ก รณี คาสั่งทางปกครอง
ดังกล่าวอาจมีค วามบกพร่ องในแง่ ข องการด าเนิ น การและกระทบถึงความสมบูร ณ์ ข องค าสั่ง
ทางปกครองได้ อย่างไรก็ดี มาตรา 30 วรรคสองได้กาหนดข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการเป็ น
อย่างอื่น เมื่ อมี เหตุ ต ามที่ ก ฎหมายบัญญัติ เช่ น เมื่อมีค วามจ าเป็ นรี บ ด่ ว นหากปล่อยให้เนิ่ น ช้า
จะไปก่ อ ความเสี ย หายอย่า งร้ า ยแรงต่ อ ผูห้ นึ่ งผู้ใ ดหรื อจะกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
เป็ นมาตรการบังคับทางปกครอง เป็ นต้น
3. หลักการปรึ กษาหารื อหรื อขอความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่น หากกฎหมาย
กาหนดให้ก่อนออกคาสั่งทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ งต้องขอความเห็นชอบจากหน่ วยงานอื่น
ก่ อน การออกค าสั่งทางปกครองโดยมิได้ด าเนิ น การตามขั้น ตอนที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ค าสั่ง
ทางปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่ของรู ปแบบขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด
ค) แบบของการกระท า เป็ นสาระส าคัญที่ ท าให้ค าสั่ง ทางปกครองไม่ ชอบ
ด้วยกฎหมายได้
ง) หลักการให้เหตุผล คาสัง่ ทางปกครองที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่มีการให้
เหตุผลในคาสัง่ ทางปกครองอาจเป็ นคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางวิธิสบัญญัติได้
การให้เหตุผลต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อา้ งอิง ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
2) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติหรื อในทางเนื้อหา มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) คาสั่งทางปกครองหรื อมาตรการทางปกครองต้องไม่ขดั แย้งกับกฎหมาย หลักการ
มีขดั แย้งกับกฎหมายนั้นหมายถึงกฎหมายแม่บทที่ ให้อานาจในการออกค าสั่งทางปกครองหรื อมาตรการ
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ทางปกครอง และต้องไม่ ข ัดหรื อแย้งกับกฎหมายทั้งหลายที่ มี ผลใช้บังคับอยู่ รวมทั้งต้องไม่ ข ัดกับ
หลักกฎหมายทัว่ ไปด้วย เรี ยกว่า “หลักความมาก่อนของกฎหมาย”
ข) กฎหมายที่ ให้อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองหรื อมาตรการทางปกครอง
ต้องชอบด้ว ยกฎหมาย การออกค าสั่งทางปกครองหรื อมาตรการทางปกครองโดยเฉพาะที่อาจ
กระทบสิทธิของบุคคล นอกจากจะมีกฎหมายให้อานาจแล้ว จะต้องตรวจสอบด้วยว่ากฎหมายที่ ให้อานาจ
ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ หากกฎหมายที่ให้อานาจเป็ นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ ดงั กล่าว
จะต้องไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ หากกฎหมายที่ให้อานาจเป็ นกฎหมายลาดับรอง กฎหมายลาดับรอง
ต้องไม่ขดั กับพระราชบัญญัติและรัฐธรรมนูญ
ค) คาสัง่ ทางปกครองหรื อมาตรการทางปกครองต้องไม่มีขอ้ บกพร่ องในการใช้
ดุลพินิจ กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมาย
กาหนด ไม่ ข ัด กับวัต ถุ ประสงค์ข องกฎหมายและไม่ละเมิด สิ ทธิ ข้ นั พื้น ฐานหรื อหลัก กฎหมาย
ปกครองทัว่ ไป
ง) ค าสั่ ง ทางปกครองหรื อมาตรการทางปกครองจะต้อ งสอดคล้อ งกั บ
หลัก พอสมควรแก่ เ หตุ ห รื อหลัก ความได้สัด ส่ ว น การพิ จ ารณาตามหลัก พอสมควรแก่ เ หตุ
จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการที่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้กบั ผลที่กระทบ
ต่อสิทธิของบุคคล โดยพิจารณาถึงสัดส่วนที่สมเหตุสมผล
จ) หลักความแน่ นอนชัดเจน คาสั่งทางปกครองจะต้องมีความแน่ นอนชัดเจน
เพื่อ ให้ผูร้ ั บค าสั่งทางปกครองได้ทราบว่ าเจ้าหน้าที่ ประสงค์ให้ผรู้ ั บ ค าสั่งกระท าการหรื อไม่
กระทาการใด
ฉ) เงื่ อ นไขความชอบด้ว ยกฎหมายอื่ น เงื่ อ นไขเหล่ า นี้ มี ผ ลมาจากตรรกะ
ทางกฎหมายกับข้อจากัดทางข้อเท็จจริ งทาให้ไม่สามารถบรรลุตามความมุ่งหมายของคาสัง่ ได้
(2) การควบคุมความชอบด้วยวัตถุประสงค์หรื อการควบคุมความเหมาะสม
เป็ นการควบคุมในส่ วนของผลของกฎหมาย จะเกิดขึ้นได้เมื่อกฎหมายกาหนดผลของ
กฎหมายไว้มากกว่า 1 ทางเลือก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถเลือกผลของกฎหมายที่เหมาะสมที่สุด
สาหรั บข้อเท็จ จริ งใดข้อเท็จ จริ งหนึ่ ง หรื อที่ เรี ยกว่า “การใช้อานาจดุ ลพินิ จ ของฝ่ ายปกครอง”
การควบคุ มความชอบด้ว ยวัต ถุ ประสงค์ หรื อการควบคุ มความเหมาะสมนั้น เป็ นการควบคุ ม
การเลือกผลในทางกฎหมายว่า ฝ่ ายปกครองได้เลือกมาตรการไว้อย่างเหมาะสมหรื อไม่ เป็ นอานาจ
ที่ ฝ่ายนิ ติ บัญญัติ ให้แก่ ฝ่ ายปกครอง เนื่ องจากการร่ างกฎหมายไม่สามารถบัญญัติ รายละเอีย ด
ในทุ กกรณี ข องข้อเท็จ จริ งได้ค รบถ้วน จึงจ าเป็ นต้องให้ผใู้ ช้ก ฎหมาย ซึ่งหมายถึงฝ่ ายปกครอง
มีดุลพินิจที่จะเลือกผลของกฎหมายอันใดอันหนึ่ งให้เหมาะสมสอดคล้องกับกรณี น้ นั ๆ มิใช่อานาจ
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ก ากับ ดู แ ล แต่ เ ป็ นอ านาจโดยแท้ข องฝ่ ายปกครอง ซึ่ ง ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของฝ่ ายปกครองเป็ น
ฝ่ ายตรวจสอบได้ท้ งั ความชอบด้ว ยกฎหมาย และการก้า วล่ ว งเข้า ไปในการใช้ดุ ล พิ นิ จ ของ
ฝ่ ายปกครอง ซึ่งการควบคุ มรู ปแบบนี้ ศาลไม่อาจเข้าไปควบคุมความเหมาะสมหรื อเปลี่ยนแปลง
การใช้ดุลพินิ จ ได้ เนื่ องจากมิได้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของฝ่ ายปกครองที่ใช้อานาจทางฝ่ ายบริ หาร
ศาลคงมีแต่อานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
2.3.3 วิธีการควบคุมฝ่ ายปกครอง
การควบคุมฝ่ ายปกครองจะกระทา 2 วิธีดงั นี้
(1) การควบคุ มก่ อนด าเนิ น การ เป็ นการควบคุ มแบบป้ องกัน จะควบคุมในขั้น ตอน
ตระเตรี ยมการก่ อนที่ ฝ่ายปกครองจะมีคาสัง่ หรื อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง การแสดงเจตนา
ของฝ่ ายปกครองเพื่ อ ทาค าสั่ง ทางปกครองมีข้ ัน ตอนเริ่ มตั้ง แต่ คิ ด ตระเตรี ย มจนถึงออกค าสั่ง
ทางปกครอง เพื่อป้ องกันมิให้ออกคาสัง่ ทางปกครองโดยมิชอบ และไม่เหมาะสม76 จึงเกิดกระบวนการ
ควบคุมแบบนี้ข้ ึน วิธีการควบคุมก่อนดาเนินการแบ่งเป็ น 3 ประเภทย่อย77 คือ
1) การควบคุ มโดยการปรึ ก ษาหารื อองค์ก รที่ปรึ ก ษา เช่ น ขอให้ค ณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่ างกฎหมายหรื อให้คาปรึ กษาทางกฎหมาย
2) การควบคุมโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ซึ่งการมีส่วนร่ วมของประชาชนทาได้ 3 วิธี
ก) การโต้แย้งคัดค้านก่อนที่หน่วยงานทางปกครองจะมีคาสัง่ ทางปกครอง
ข) การปรึ กษาหารื อกับกลุ่มบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสีย
ค) การรั บฟั งความคิด เห็ นของผูท้ ี่ เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยโดยตรง เพื่อให้
ประชาชนสามารถป้ องกันผลประโยชน์ของตนก่อนฝ่ ายปกครองจะดาเนินการ
3) การควบคุมโดยการให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการให้เหตุผลในคาสัง่ ทางปกครอง
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายก่อนดาเนินการนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายปกครอง
ได้พิจารณาความเหมาะสมในการออกคาสัง่ ทางปกครอง นอกเหนือไปจากการพิจารณาความชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งต่างจากการควบคุมภายหลังการดาเนิ นการที่มุ่งเน้นไปที่ความชอบด้วยกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ดีการควบคุมก่อนดาเนิ นการที่มีการกาหนดขั้นตอนที่ซบั ซ้อนมากไป จะทาให้การออก
คาสัง่ ทางปกครองล่าช้าไม่ทนั การ ฝ่ ายปกครองจึงมักละเลยการควบคุมรู ปแบบนี้ หรื อทาพอเป็ นพิธี
จึงจาเป็ นต้องมีมาตรการควบคุมภายหลังการดาเนินการมาเสริ มด้วย78
76

มานิตย์ จุมปา ก. เล่มเดิม. หน้า 561
ชาญชัย แสวงศักดิ์ ค. เล่มเดิม. หน้า 297
78
มานิตย์ จุมปา ก. เล่มเดิม. หน้า 562
77
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(2) การควบคุ มภายหลังการด าเนิ น การหรื อการควบคุ มแบบแก้ไข เป็ นการควบคุ ม
ภายหลังฝ่ ายปกครองมีค าสั่งทางปกครอง วิธีการควบคุมความชอบด้ว ยกฎหมายของคาสั่งทาง
ปกครองภายหลังดาเนินการ มีผลทางกฎหมาย 2 ประการ
1) ถือว่าคาสัง่ ตกเป็ นโมฆะ ผลทางกฎหมายถือว่า คาสัง่ ทางปกครองดังกล่าวไม่เคย
เกิดขึ้น เป็ นกรณี คาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรง คาสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่
ที่ไม่มีอานาจ คาสัง่ ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี
2) ถือว่ าค าสั่งยังคงสมบูร ณ์ อยู่ แต่อาจถูก ยกเลิกเพิก ถอนได้ เป็ นกรณี ค าสั่งทาง
ปกครองไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายในระดับ ธรรมดา เช่ น การออกค าสั่ง ทางปกครองไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมายวิธีสบัญญัติ 79
2.3.4 องค์กรที่ควบคุมฝ่ ายปกครอง
พิจ ารณาองค์ก รที่ ค วบคุ มความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระทาของฝ่ ายปกครอง
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
(1) การควบคุ ม โดยองค์ก รภายในฝ่ ายปกครอง เป็ นควบคุ มที่ ด าเนิ น การโดยฝ่ าย
ปกครองด้วยกัน โดยสายการบังคับบัญชาที่เหนื อกว่าเพื่อให้มีการตรวจสอบ ทบทวน หรื อแก้ไข
การดาเนินกิจกรรมของฝ่ ายปกครองที่ดาเนิ นไปแล้ว การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ ายปกครอง
ทาได้2 รู ปแบบ คือ การร้องเรี ยนภายในฝ่ ายบริ หาร (การร้องเรี ยนนี้ ไม่มีรูปแบบเคร่ งครัด อาจทา
ด้ว ยวาจาก็ได้ ขณะเดี ยวกัน การควบคุ มก็ไม่มีวิธีก ารที่ แน่ นอนเช่ นกัน ) และวิธีการลักษณะกึ่ ง
ข้อพิพาท (มีองค์กรหนึ่งภายในฝ่ ายปกครองที่จะให้หลักประกันสิ ทธิเสรี ภาพประชาชน ซึ่งไม่ใช่
ศาล ตั้งคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่เฉพาะเรื่ องตามที่กฎหมายกาหนด มีกระบวนพิจารณาที่เป็ น
รู ปแบบ)80
การอุทธรณ์หรื อการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการที่เกิดขึ้นจากกฎหมายภายในหน่ วยงาน
เป็ นการทบทวนตรวจสอบภายในองค์กร แต่เป็ นการตรวจสอบคนละคณะกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การออกค าสั่ง ทางปกครองอัน เป็ นเหตุ แ ห่ ง การอุ ท ธรณ์ ห รื อร้ อ งทุ ก ข์ เนื่ อ งจากผูท้ าค าสั่ ง
ทางปกครองอาจทาค าสั่งทางปกครองที่ ผิด พลาด อัน เกิ ด จากภาระหน้าที่ ที่มาก กระบวนการ
ทาคาสัง่ ยุง่ ยากซับซ้อน จึงอาจทาให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของคาสัง่ ทางปกครองได้ ดังนั้น
การกลัน่ กรองภายในจึ งเป็ นหนทางที่ให้ความเป็ นธรรมที่รวดเร็ วกว่าการใช้อานาจศาลปกครอง
ในการตรวจสอบ เพราะการตรวจสอบภายในองค์กรนี้สามารถตรวจสอบได้ท้งั ความเหมาะสมและ

79
80

แหล่งเดิม. หน้า 563 - 564
แหล่งเดิม. หน้า 565
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ความชอบด้วยกฎหมาย หากพบข้อผิดพลาดหรื อไม่เหมาะสมผูพ้ ิจารณาอุทธรณ์ก็สามารถยกเลิก
แก้ไขให้ถกู ต้องหรื อเหมาะสมได้ 81
1) การควบคุ ม บังคับบัญชา การควบคุ ม รู ปแบบนี้ เกิ ด จากหลัก การรวมอ านาจ
(centralization) หลักการบังคับบัญชาเกิด จากการจัดระเบี ยบภายในองค์ก รฝ่ ายปกครองแต่ ละ
องค์กร ด้วยเหตุ ที่ผบู ้ งั คับบัญชาแต่ละระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาทุกคน ผูบ้ งั คับบัญชาจึงมีอานาจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาดังนี้
ก) อานาจสัง่ การหรื อแนะนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้กระทาการหรื องดเว้นการกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็ นคาสัง่ เฉพาะรายหรื อเป็ นการทัว่ ไปก็ได้
ข) อานาจเพิกถอนการกระทาของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ค) อานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ง) อานาจสอดเข้าไปใช้อานาจแทนผูใ้ ต้บังคับบัญชาในกรณี จ าเป็ นเร่ งด่ ว น
หรื อกรณี ผใู้ ต้บงั คับบัญชาละเลยไม่ยอมใช้อานาจตามกฎหมาย
คาสัง่ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นคาสัง่ ภายในฝ่ ายปกครองไม่ถือเป็ น
คาสั่งทางปกครอง เว้นแต่ ค าสั่งลงโทษวินัย บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงิ นเดือน พักราชการ ให้ออก
จากราชการ82
การควบคุ ม บัง คับ บัญ ชาสามารถควบคุ ม ได้ท้ งั ความชอบด้ว ยกฎหมายและความ
เหมาะสมของการดาเนินกิจกรรมทางปกครองด้วย การร้องเรี ยนจะทาได้ 2 ระดับ คือ
ระดับแรก ร้องเรี ยนต่อเจ้าหน้าที่ผทู้ าคาสัง่ ทางปกครองให้ทบทวนคาสัง่ นั้น
ระดับสอง การขอให้ผบู ้ งั คับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผทู้ าคาสัง่ ทางปกครองทบทวนคาสัง่ 83
2) การควบคุมแบบกากับดูแล การควบคุมรู ปแบบนี้เกิดจากหลักการกระจายอานาจ
(decentralization) กล่าวคือ รัฐโอนกิจการบริ การสาธารณะบางอย่างซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ
ของรั ฐไปให้องค์ก รมหาชนอื่น ดาเนิ น การ เพื่อรัก ษาความอิสระขององค์ก รมหาชนอื่นอันเป็ น
วัตถุประสงค์ของหลักการกระจายอานาจ การควบคุมกากับดูแลจึงต้องมีขอบเขตจากัดตามอานาจ
หน้าที่ ที่ก าหนดในกฎหมายเท่ า นั้น ซึ่ ง ผูม้ ีอานาจก ากับดู แลมีอานาจควบคุ ม ได้เฉพาะในเรื่ อ ง
ความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระท าขององค์ก รภายใต้ก ากับ เท่ า นั้น ไม่มี อ านาจควบคุ ม
ความเหมาะสมของการใช้ดุลพินิจขององค์กรภายใต้กากับ การควบคุมจึงเป็ นไปเท่าที่จาเป็ นและ
81

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เล่มเดิม. หน้า 154 - 155
82
วิษณุ วรัญญู ยะศาสตร์ ไขว้พนั ธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร. (2551). ตารากฎหมายปกครองว่ าด้ วย
กฎหมายปกครองทั่วไป. หน้า 249 -252
83
นันทวัฒน์ บรมานันท์ ก. เล่มเดิม. หน้า 476 – 478.
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ต้อ งไม่ ก ระทบถึ ง สาระส าคัญ แห่ ง หลัก การปกครองตนเอง หากมี ก ารกระท าอัน ไม่ ช อบ
ด้ว ยกฎหมาย ผูม้ ี อ านาจก ากับ ดู แ ลมี อ านาจเพี ย งการให้ค วามเห็ น ชอบหรื อไม่ เ ห็ น ชอบกับ
การกระทา หรื อสัง่ เพิกถอนการกระทา คาสัง่ ในการกากับดูแลเป็ นคาสั่งทางปกครอง เพื่อคุม้ ครอง
องค์กรภายใต้กากับจากการใช้อานาจของผูม้ ีอานาจกากับดูแล จึงให้องค์กรตุลาการเข้ามาควบคุม
ตรวจสอบการใช้อานาจของผูม้ ีอานาจกากับดูแลว่าเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ 84
ในประเทศฝรั่งเศสอานาจบังคับบัญชาเป็ นอานาจของนิ ติบุคคลเดียวกันซึ่ งก่อให้เกิ ด
ความสัมพัน ธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับผูใ้ ต้บังคับบัญชา ในขณะที่อานาจกากับดู แลก่ อให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลทางกฎหมายมหาชน
การกากับดูแลในทางปกครองมี 2 ลักษณะ คือ การกากับดูแลเหนื อตัวบุคคล (อานาจ
แต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าหน่ วยงาน) และการกากับดูแลเหนือการกระทา (ตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทา)85
(2) การควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ ายปกครอง
แม้มีก ารควบคุ มภายในฝ่ ายปกครอง แต่ ก็ยงั ไม่เพียงพอที่ จ ะเป็ นหลัก ประกัน สิ ท ธิ
เสรี ภาพของประชาชนได้ จึงจ าเป็ นต้องมีก ารควบคุมโดยองค์กรภายนอกฝ่ ายปกครองซึ่ งได้แก่
องค์กรตุลาการ86เหตุผลสาคัญที่ตอ้ งมีการควบคุมการกระทาทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ คือ
1) ความเป็ นอิสระของตุลาการผูพ้ ิจารณาคดี
องค์กรตุลาการมีความเป็ นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ ายบริ หาร ดังเช่น
องค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุมการกระทาทางปกครองภายในฝ่ ายปกครอง ดังนั้น ความเป็ นอิสระของ
ตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัยจึงเป็ นหลักประกันที่สาคัญต่อกระบวนการตรวจสอบ สร้างความ
เชื่อมัน่ ว่าตุลาการที่พิจารณาไม่ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของฝ่ ายบริ หารที่ออกคาสัง่ ทางปกครอง
2) การต้องวินิจ ฉัยข้อพิพาท ศาลต้องวินิ จฉัยชี้ ข าดคดีเสมอ จะปฏิเสธไม่ต ัดสิ น
ไม่ได้ ต่างจากการควบคุมโดยองค์กรอื่นที่ไม่มีการบังคับให้ตอ้ งดาเนิ นการ ซึ่งต่างจากฝ่ ายบริ หาร
ที่สามารถเลือกที่จะไม่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้เมื่อเห็นว่าไม่จาเป็ นหรื อไม่ใช่เรื่ องที่ตอ้ ง
พิจารณา โดยเลือกวิธีที่จะประนี ประนอมกันภายในองค์กรมากกว่า หากตกลงกันภายในองค์ก ร
ได้แล้วก็สงั่ ยุติเรื่ องคือไม่พิจารณาเรื่ องอีกต่อไปไม่มีการจัดทาเป็ นคาพิจารณาแต่ประการใด

84

วิษณุ วรัญญู ยะศาสตร์ ไขว้พนั ธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร. เล่มเดิม. หน้า 253 - 255
นันทวัฒน์ บรมานันท์ ก. เล่มเดิม. หน้า 479 - 480
86
มานิตย์ จุมปา ข. (2551). ถาม-ตอบ กฎหมายปกครอง. หน้า 103
85
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3) วิธีพิจารณาที่เปิ ดเผย
การพิจารณาคดีของศาลต้องเปิ ดเผย เปิ ดโอกาสให้ค่คู วามเสนอพยานหลักฐานประกอบ
ข้อกล่าวอ้าง และให้อีกฝ่ ายสามารถหักล้างได้ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังการพิจารณา
คดี ได้ ซึ่ งองค์ก รอื่น ยังไม่มี แต่ ก ารพิจ ารของฝ่ ายบริ หารจะด าเนิ น การพิจ ารณาภายในถือเป็ น
ความลับ บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าฟังหรื อมีส่วนร่ วมในการพิจารณาได้
4) การให้เหตุผล
คาพิพากษาหรื อค าวินิจฉัยของศาลต้องให้เหตุผลในคาวินิ จฉัยที่ชดั เจน ทาให้ไม่อาจ
ตัดสินคดีตามอาเภอใจได้ อันถือว่าเป็ นเรื่ องที่ชดั เจนในคาพิพากษาและจะได้ทราบว่าเหตุใดศาล
จึงได้พิจารณาเช่นนั้น และสามารถนาไปอ้างได้
ความแตกต่างระหว่างการควบคุมโดยองค์กรตุลาการและการควบคุมภายในองค์กร 87
(1) การควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายปกครองสามารถหยิบเรื่ องที่เห็นว่า
ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายหรื อไม่เหมาะสมมาพิจ ารณาได้เองโดยไม่จ าต้องรอให้มีการโต้แย้งหรื อ
คัดค้าน ในขณะที่การควบคุมการกระทาทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ การจะหยิบเรื่ องที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่เกิดจากการกระทาทางปกครองขึ้นมาพิจารณาเองไม่ได้ ต้องรอให้มีผนู้ าเรื่ องเสนอ
ให้องค์กรตุลาการพิจารณาเสียก่อน
(2) ขอบเขตขององค์กรที่ควบคุมภายในฝ่ ายปกครองนั้นสามารถตรวจสอบการกระทา
ทางปกครองนั้นได้ท้งั ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองและความเหมาะสม ในขณะ
ที่การควบคุมการกระทาทางปกครองโดยองค์กรตุลาการนั้น ศาลจะควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
เท่านั้น การตรวจสอบความเหมาะสมถือเป็ นข้อยกเว้น
(3) ผลของการควบคุมการกระทาของฝ่ ายปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ ายปกครองนั้น
ไม่เป็ นที่ ยุติ ผูท้ ี่ ไม่ พอใจสามารถน าคดีข้ ึ น สู่ ศาลได้ แต่ผลการควบคุ มการกระทาทางปกครอง
โดยองค์กรตุลาการนั้นจะเป็ นที่สุดกรณี ที่เป็ นคาวินิจฉัยขององค์กรตุลาการสูงสุด
(4) ขอบเขตอานาจในการควบคุมการกระทาทางปกครองโดยองค์กรฝ่ ายปกครองนั้น
องค์ก รควบคุ ม ภายในฝ่ ายปกครองสามารถสั่ ง การให้มี ก ารแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงการกระท า
ทางปกครองนั้น ได้ ในขณะที่ องค์ก รตุ ลาการกระทาได้โดยหลัก เพียงการเพิก ถอนการกระทา
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น แต่ไม่อาจสัง่ การให้ฝ่ายปกครองต้องกระทาการใดได้
ความแตกต่างระหว่างการควบคุมภายในฝ่ ายปกครองกับการควบคุมโดยการฟ้ องคดี
ต่อศาล จะพบว่า การควบคุมภายในโดยการร้ องเรี ยนฝ่ ายปกครองเปิ ดโอกาสให้มีก ารควบคุ ม
ได้ท้งั ความชอบด้วยกฎหมายและการใช้ดุลพินิจหรื อความเหมาะสมในการออกคาสั่ง แต่การฟ้ อง
87

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. เล่มเดิม. หน้า 25 - 27.
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่ วม
ชาล์ กาดู อ้างโดยชาญชัย แสวงศักดิ์ กล่าวว่า ในระบอบประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วม
ในการใช้อานาจทางการเมืองเป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานของผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครองในฐานะที่เป็ นพลเมือง ผูท้ รงสิทธิ
และหน้าที่ต่างๆ 89 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็ น
สิ่งสาคัญ การมีส่วนร่ วมของประชาชนกระทาได้ท้งั ทางตรงโดยตัวประชาชนเอง และทางอ้อมโดยผ่าน
ผูแ้ ทน ในการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนจะต้อง
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม เนื่ องจากความเห็นของประชาชนเป็ นสิ่ งที่สะท้อนความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้เสียที่แท้จริ ง ขณะเดียวกันก็เป็ นกลไกที่ ช่วยให้ผมู้ ีส่วนร่ วมเกิดความรู้สึกความเป็ น
เจ้า ของ ผูม้ ี ส่ ว นร่ วมย่อ มยิน ยอมรั บ หลัก เกณฑ์ที่ รั ฐก าหนดได้อ ย่า งสมัค รใจ และลดปั ญ หา
ข้อขัด แย้ง ดังนั้น จึ งควรทาความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมโดยศึกษาจากแนวคิ ด
และทฤษฎีการมีส่วนร่ วม
2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม
United Nations อ้างโดยวชิรวัชร งามละม่อม การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเข้าร่ ว ม
อย่า งกระตื อ รื อร้ น และมีพ ลังของประชาชนในด้านต่ างๆ ได้แก่ ในการตั ด สิ น ใจเพื่อก าหนด
เป้ าหมายของสังคมและการจัด สรรทรั พยากรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และปฏิบัติ ต ามแผนการ
หรื อโครงการต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
วชิรวัชร งามละม่อม การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่ วน
ร่ วมมือกันในการตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่ วมกัน
เป็ นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาคนาผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขพัฒนางานเพื่อพัฒนาหรื อใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่ม
ให้มีความโปร่ งใสและให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ๆ ขึ้น90
William Erwin อ้างโดยถวิลวดี บุรีกุล และคณะ การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่ว นเกี่ ยวข้องในการด าเนิ น งานพัฒนา ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตัด สิ น ใจ แก้ปัญหา
88

แหล่งเดิม. หน้า 483
89
ชาญชัย แสวงศักดิ์ ง. (2552). กฎหมายรั ฐธรรมนูญ แนวคิ ดและประสบการณ์ ของต่ างประเทศ. หน้า 101
90
วชิ ร วัชร งามละม่ อ ม. (2556). ทฤษฎี ก ารมี ส่ วนร่ วม. สื บ ค้น เมื่ อ 2 มกราคม 2557, จาก
http://www.trdm.co.th
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ของตนเอง ร่ วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความชานาญเข้ากับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม
และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
ถวิลวดี บุรีกุล การมีส่ว นร่ ว ม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ ว ม
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิดริ เริ่ ม ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมตรวจสอบ โดยใช้
พลังความสามารถในด้านต่ างๆ ของตน ร่ วมกับความรู้ และวิทยาการที่ เหมาะสม พร้ อมไปกับ
เป็ นผูร้ ับแบ่งปันผลประโยชน์ และร่ วมรับผิดชอบผลที่ตามมา91
Cohen and Uphoff อ้างโดยภิ รดี ลี้ ภากรณ์ การมีส่ว นร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาส
ให้สมาชิกได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการใน 4 มิติ คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ว่าจะทาอะไรและทาอย่างไร การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามทางเลือกที่ตดั สิ นใจ การมีส่วนร่ วม
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินการ และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล 92
(1) การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจว่าจะทาอะไรและทาอย่างไร เป็ นการร่ วมกันกาหนด
ทางเลือก ประเมิน เปรี ยบเที ยบข้อดี ขอ้ เสี ยแต่ ละทางเลือก และนาไปสู่ การตัดใจเลือกทางเลือก
ที่เหมาะสม
(2) การมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บั ติ ต ามทางเลื อกที่ ต ัด สิ น ใจ อาจเป็ นการช่ ว ยเหลื อ
ด้านทรัพยากร การบริ หารงาน การประสานงาน เป็ นต้น
(3) การมี ส่ ว นร่ วมในการแบ่ งปั น ผลประโยชน์ ที่ เกิ ดจาการด าเนิ น การ การจัด สรร
ผลประโยชน์จะต้องพิจารณาทั้งสองด้าน คือ ผลทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็ นประโยชน์
และผลเสียของโครงการต่อบุคคลและสังคม และจัดสรรผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
(4) การมี ส่ ว นร่ วมในการประเมิ น ผล เป็ นรู ปแบบที่ มี ป ระโยชน์ ม าก เนื่ อ งจาก
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบสามารถติดตามการดาเนินการโครงการได้
กล่าวโดยสรุ ป การมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดาเนินการโครงการ ไม่ว่าเป็ นรู ปแบบการตัดสินใจ การปฏิบตั ิ การรับผลประโยชน์ หรื อการ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อให้การดาเนิ นโครงการดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและได้รับการ
ยอมรับของสังคม

91

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2547). การมีส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชนและความคิ ดเห็นต่ อการ
ทางานของรั ฐบาลและองค์ กรอิ สระ (รายงานผลการวิจยั ). หน้า 59 - 60
92
ภิรดี ลี้ภากรณ์. (2554). ปั จจัยที่ มีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้ อมในเขตควบคุมมลพิ ษ
กรณี ศึกษาชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). หน้า 19
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2.4.2 รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อกิจการของรัฐ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อกิจการของรัฐมีหลายระดับ ขึ้ นกับรัฐแต่ละยุคจะให้
ความส าคัญ ต่ อ ประชาชนมากน้อ ยเพี ย งใด วิ ธี ก ารมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนท าได้ห ลายวิ ธี
ถวิลวดี บุรีกุล ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนไว้ 7 ระดับ สามารถเรี ยงระดับการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนจากน้อยไปหามากโดยสรุ ปได้ดงั นี้
(1) ระดับการให้ขอ้ มูล เป็ นการมีส่วนร่ วมระดับน้อยสุ ด เป็ นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่า งผูก้ าหนดนโยบายหรื อ ผูว้ างแผนโครงการกับ ประชาชน เพื่ อให้ข ้อมูล
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูก้ าหนดนโยบาย แต่ไม่เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หรื อเข้ามาเกี่ ยวข้องแต่ อย่างใด เพื่ อป้ องกัน มิให้รัฐบาลหรื อเจ้าหน้าที่ รัฐใช้ดุ ลพินิ จ ในการให้
หรื อไม่ให้ข ้อมูลแก่ ประชาชน จึ งควรมีข ้อก าหนดให้รัฐบาลหรื อเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐต้องกระทา
และกระทาอย่างทัว่ ถึง ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ
(2) ระดับเปิ ดรั บความคิ ด เห็ น จากประชาชน โดยผูก้ าหนดนโยบายหรื อผูว้ างแผน
โครงการดาเนินการเชิญชวนประชาชนให้มารับรู้ขอ้ มูลของโครงการและร่ วมแสดงความคิดเห็น
ผูก้ าหนดนโยบายจะได้รับข้อมูลมากขึ้นและต้องประเมินข้อดีขอ้ เสี ยเพื่อให้การตัดสิ นใจชัดเจน
ยิ่งขึ้ น การมี ส่ว นร่ ว มระดับนี้ จะมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลเมื่อประชาชนที่ มีส่ว นได้เสี ย
ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเพียงพอ
(3) ระดับการปรึ กษาหารื อ มีลกั ษณะเป็ นการเจรจาอย่างเป็ นทางการระหว่างผูก้ าหนด
นโยบาย ผูว้ างแผนโครงการ และประชาชน เพื่อประเมินความก้าวหน้าและประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
เช่น การจัดประชุม
(4) ระดับ การวางแผนร่ วมกัน เป็ นลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ วมที่ มี ข อบเขตกว้า งขึ้ น
ประชาชนกับผูก้ าหนดนโยบายหรื อผูว้ างแผนโครงการมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการวางแผน
เตรี ยมโครงการและร่ วมรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ การมีส่วนร่ วมระดับนี้
เหมาะที่จะใช้สาหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุง่ ยาก ซับซ้อน และมีขอ้ โต้แย้งมาก เช่น การใช้
อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท การเจรจาประนีประนอมยอมความ
(5) ระดับ ร่ วมปฏิ บัติ เป็ นกรณี ที่ ผู้ก าหนดนโยบายหรื อผูว้ างแผนโครงการและ
ประชาชนร่ วมกับดาเนินการตามนโยบายหรื อโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
(6) ระดับร่ วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เป็ นระดับการมีส่วนร่ วมที่มีผเู้ ข้าร่ วมน้อย
แต่มีประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ ยวข้องมาก การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล อาจอยู่ในรู ปแบบการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากหลายฝ่ าย หรื อการสอบถามประชาชนโดยการสอบถาม การมีส่วนร่ ว ม
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รู ปแบบนี้ จะมีประโยชน์ ในการพิ จารณาจัดสรรประโยชน์ให้ยุติ ธรรม และช่วยในการปรับปรุ ง
นโยบายหรื อโครงการให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา
(7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับสูงสุ ด
เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ มีอยู่ท้ งั หมด เช่น การลงประชามติ ซึ่ งการทาประชามติจ ะสามารถ
สะท้อนความต้องการของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีการกาหนดประเด็นที่ชดั เจน รวมทั้งประชาชน
ต้องมีค วามรู ้ ค วามเข้าใจประเด็ นดังกล่าวเป็ นอย่างดี ท้ งั ข้อดี และข้อเสี ย สาหรับประเทศที่มีการ
พัฒนาทางการเมืองแล้ว การลงประชามติ จะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติต าม เนื่ องจากการ
ลงประชามติ เ ป็ นกระบวนการคื น อ านาจให้ป ระชาชนในการก าหนดนโยบายของประเทศ
เพราะอานาจอธิ ปไตยเป็ นของประชาชน แต่ สาหรั บประเทศก าลังพัฒนาผลการลงประชามติ
ไม่มีสภาพบังคับแต่เป็ นแค่เพียงคาแนะนาสาหรับรัฐบาลเท่านั้น 93
2.4.3 ทฤษฎีสื่อแบบประชาธิปไตยแบบเน้นการมีส่วนร่ วม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีแนวคิดหลักคือ อานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน
แต่ในความเป็ นจริ งเป็ นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะใช้อานาจนิ ติบญ
ั ญัติ บริ หาร และตุลาการโดยตรง
ด้วยตัวเองได้ จึงต้องมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ ทนซึ่งเป็ นการใช้อานาจโดยอ้อม
ในลัก ษณะที่ ประชาชนเลือกผูแ้ ทนของตนไปทาหน้าที่ในฝ่ ายนิ ติ บัญญัติ บริ หาร และตุลาการ
แต่ในกรณี ที่เป็ นนโยบายสาคัญก็เปิ ดโอกาสให้ประชาชนที่เป็ นเจ้าของอานาจอธิปไตยสามารถ
ใช้อานาจโดยตรงได้ โดยวิธีการทาประชามติ 94 ทฤษฎีสื่อแบบประชาธิปไตยแบบเน้นการมีส่วนร่ วม
เป็ นแนวคิ ดในการก าหนดบทบาทหน้าที่ สื่อมวลชนโดยแนวคิด ประชาธิ ปไตยแบบมีส่ว นร่ ว ม
มาใช้ มี แนวคิ ด หลัก สื่ อสารมวลชนควรทาหน้าที่เพื่อประชาชน แนวคิ ดนี้ จึ งต่อต้านการผูก ขาด
กิจ การสื่ อ และการนาสื่ อไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิ จมากเกิ น ไป การเสนอข้อมูลข่าวสาร
ต้องมีความหลากหลายเพื่อคุม้ ครองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการใช้ช่องทางสื่ อสาร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ส่งเสริ มวัฒนธรรม รวมถึงเสรี ภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ดังนั้น บทบาทหน้าที่สาคัญของสื่อมวลชนได้แก่
(1) พลเมื อ งทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้า ถึ ง สื่ อ มวลชน และมี สิ ท ธิ ใ ช้สื่ อ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของตน
93

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. (2551). เอกสารประกอบการศึ กษาดูงานของคณะกรรมาธิ การการพัฒนาการเมื อง
และการมีส่วนร่ วมของประชาชน วุฒิสภา. หน้า 8 - 13
94
ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล. (2541). “การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนู ญฉบับ
ใหม่กบั ความเป็ นประชาธิปไตยทางตรง”. วารสารกฎหมายปกครอง. หน้า 58
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(2) องค์กรสื่ อและเนื้ อหาสื่อจะไม่ถกู ควบคุมจากหน่วยงานรัฐ
(3) ชุมชนเป็ นเจ้าของสื่อได้
(4) การสื่ อสารมีค วามสาคัญมากไม่ค วรปล่อยให้อยู่ในการควบคุมเฉพาะในแวดวง
นักวิชาชีพเท่านั้น แต่ควรให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการควบคุมด้วย95
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ยุบ ล เบ็ญจรงค์กิ จ . (2553). การศึ ก ษาเพื่ อ จั ดท าแผนการดาเนิ น งานการปฏิ รู ป สื่ อ (รายงาน
ผลการวิจยั ). หน้า 14 - 15

บทที่ 3
การควบคุมเนือ้ หาละครโทรทัศน์ ของต่ างประเทศและประเทศไทย
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ละครโทรทัศน์เป็ นสื่ อมวลชนที่ทำให้ผชู ้ มจำนวนมำกได้รับรู ้เรื่ องรำวสำระและควำม
บันเทิงตำมบทบำทของนักแสดงในเนื้ อเรื่ องของละคร จนบำงครั้งมีกำรลอกเลียนแบบเนื้ อหำของ
ละครโทรทัศน์ หำกเนื้ อหำของละครโทรทัศน์เป็ นเนื้ อหำที่ดี เหมำะสมกับประเพณี วฒั นธรรมของ
ประเทศไทย ก็ ย่อ มเป็ นกำรส่ ง เสริ ม ควำมรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี วัฒ นธรรมของประเทศ96
แต่ขณะเดี ยวกันหำกละครโทรทัศน์ มีเนื้ อหำที่ไ ม่ เหมำะสม กำรเลี ยนแบบบทบำทของตัวละคร
ย่อมก่อปั ญหำให้กบั สังคมได้เช่นเดียวกัน
กฎหมำยจึงกำหนดกลไกให้รัฐมีอำนำจในกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์เพื่อไม่ให้
ละครโทรทัศน์ส ร้ำงปั ญ หำให้ก ับ สังคม ขณะเดี ยวกันกำรควบคุ ม เนื้ อ หำละครโทรทัศน์ ของรัฐ
ก็ เป็ นกำรกระท ำที่ มี ลัก ษณะเป็ นกำรจ ำกัด สิ ท ธิ เสรี ภ ำพของสื่ อ มวลชน ซึ่ งสิ ท ธิ เสรี ภ ำพของ
สื่ อมวลชนในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้รับหลักประกันตำมรัฐธรรมนู ญ กำรควบคุม เนื้ อหำละคร
โทรทัศน์ของรัฐจึงต้องกระทำภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยเท่ำนั้น และอยูบ่ นขอบเขตควำมชอบ
ด้วยกฎหมำย มีข้ นั ตอนในกำรควบคุมตรวจกำรสอบกำรใช้อำนำจ รวมทั้งเปิ ดโอกำสให้ประชำชน
ได้มีส่วนร่ วมในกำรกำหนดกฎเกณฑ์ดว้ ย กำรศึกษำกฎหมำยของต่ำงประเทศและของประเทศไทย
เป็ นสิ่ งสำคัญที่จะช่วยในกำรพัฒนำกระบวนกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์ของประเทศไทยให้
มีประสิทธิภำพ
3.1 กฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ ของต่ างประเทศ
ผู ้เขี ย นได้ ศึ ก ษำกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำรควบคุ ม เนื้ อหำละครโทรทัศ น์ ข อง
ต่ำงประเทศ จำนวน 3 ประเทศ ที่มี ระบบกำรควบคุ ม ที่ ไ ด้ม ำตรฐำน หลำยประเทศได้น ำมำใช้
เป็ นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์ของตน ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย
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สุ เนตร สำทำ. (2545). ปั ญหาอุปสรรคของการควบคุมและบังคับใช้ พระราชบัญญัติภาพยนตร์
พ.ศ. 2473 (วิทยำนิ พนธ์ปริ ญญำมหำบัณฑิต). หน้ำ 1
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3.1.1 กำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
(1) รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริ กำ ค.ศ.1787
กำรปลดปล่อยตนเองของรัฐอำณำนิคมอังกฤษ 13 แห่ งในทวีปอเมริ กำเหนื อก่อให้เกิด
รัฐำธิ ปัตย์สมัยใหม่ที่นำเอำแนวคิดสิ ทธิ เสรี ภำพในฐำนะเป็ นสิ ทธิธรรมชำติม ำเป็ นองค์ประกอบ
พื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จเจกบุคคลและอำนำจรัฐ หลังจำกได้เอกรำช ในปี ค.ศ. 1776
คณะผูก้ ่อ กำรได้กำหนดสิ ทธิเสรี ภำพพื้นฐำนไว้ในรัฐธรรมนู ญใหม่ ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ97
กำรรับรองสิ ทธิเสรี ภำพของประชำชนไว้ในรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 10 หรื อที่เรี ยกว่ำ
“Bill of Right” กำรบัญญัติรับรองสิ ทธิเสรี ภำพของบุคคลในระดับสหรัฐนี้ มีผลผูกพันแต่ละมลรัฐ
ด้วย98
สำหรับในกำรนำเสนอข่ำวต่ำง ๆ ของสื่อมวลชนในสหรัฐอเมริ กำตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของ
แนวควำมคิดสองประกำรด้วยกัน คือ
1) สิ ท ธิ ที่ จ ะรู ้ ซึ่ งสิ ท ธิ น้ ี เป็ นเครื่ อ งคุ ้ม ครองประชำธิ ป ไตยของประชำชนและ
ชี้ให้เห็นว่ำรัฐบำลเป็ นของประชำชน และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำล คือ บุคคลที่ประชำชนเลือกขึ้นมำ
ท ำงำนแทนหรื อ ท ำงำนเพื่ อ ประชำชน เพรำะฉะนั้ นประชำชนจึ ง มี สิ ทธิ จ ะรู ้ กำรท ำงำน
เพือ่ สำธำรณะของบุคคลเหล่ำนี้
2) สิ ทธิ ที่จะอยูต่ ำมลำพังโดยปรำศจำกกำรรบกวน สิ ทธิน้ ี ชี้ให้เห็ นว่ำชี วิตส่ วนตัว
ของบุค คลใดเป็ นเรื่ อ งของบุ ค คลนั้ น บุค คลต้อ งไม่ ถู กลงโทษ ถู ก ทำร้ำย หรื อ ถู กท ำให้อ ับ อำย
เพรำะควำมเชื่อของตนหรื อเพรำะตนแตกต่ำงจำกคนอื่น ทั้งนี้ ก็เพือ่ เป็ นเครื่ องคุม้ ครองปั จเจกบุคคล
รัฐธรรมนู ญสหรัฐอเมริ กำให้หลักประกันกับสิ ทธิที่จะรู ้และกฎหมำยหมิ่ นประมำทปกป้ องสิ ทธิ
จะอยูต่ ำมลำพังของปั จเจกบุคคล99
เสรี ภ ำพในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น ของสื่ อ มวลชน (Freedom of Expression) มำจำก
แนวคิดที่ ว่ำสื่ อ มวลชนจะต้อ งมี ควำมเป็ นอิ สระและสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อ ย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
โดยปรำศจำกกำรครอบงำจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และด้วยเหตุที่เสรี ภำพของสื่อมวลชนมีควำมสำคัญ
อย่ำงยิง่ ต่อระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนู ญของประเทศสหรัฐอเมริ กำ

97

เสถียร เชยประทับ ก. (2546). ระบบสื่ อสารมวลชนเปรี ยบเทียบ. หน้ำ 56.
โชติกำ วิทยำวรำกุล และคณะ. (2555). การจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการประมูลอย่ างเสรี และเป็ น
ธรรมภายใต้ กรอบรั ฐธรรมนูญ (รำยงำนผลกำรวิจยั ). หน้ำ 33
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จึงได้ให้กำรรับรองสิ ทธิเสรี ภำพของสื่อมวลชนเอำไว้ในบทแก้ไขเพิม่ เติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (First Amendment of the Bill of Rights) ควำมว่ำ
“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.”
ห้ำมรัฐสภำมิให้ตรำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสถำปนำศำสนำ หรื อกำรปฏิบตั ิตำมพิธีกรรม
ศำสนำโดยเสรี หรื อที่ เป็ นกำรจำกัดตัดทอนเสรี ภำพในกำรพูด กำรเขียน หรื อ กำรพิมพ์โฆษณำ
หรื อ สิ ทธิ ของประชำชนในกำรชุม นุ ม กันโดยสงบ และที่จะยืน่ เรื่ อ งรำวร้อ งทุกข์แก่ รัฐบำล ทั้งนี้
เพื่อ ให้สื่อ มวลชนมี ควำมเป็ นอิ สระและสำมำรถที่จะแสดงควำมคิดเห็ น ได้อ ย่ำงเสรี และได้รับ
กำรพัฒนำโดยคำวินิจฉัยของศำลสู งสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ งได้อธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ เสรี ภำพของ
ประชำชนและสื่ อมวลชนที่ได้รับควำมคุม้ ครองจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
มิ ไ ด้จำกัด เพียงเฉพำะกำรพูดหรื อ กำรพิม พ์โ ฆษณำ แต่ยงั หมำยควำมถึ งวิธีกำรสื่ อ สำรทั้งหมด
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภำพยนตร์ หรื อแม้แต่กำรเคลื่อนไหวก็ได้รับควำมคุม้ ครอง100 ศำลให้ควำมเห็น
ว่ำสื่ อ มวลชนเหล่ ำนี้ ไม่ อ ำจที่จะถู กควบคุ ม จำกรัฐหรื อ ผูท้ ี่ ใช้อำนำจรัฐ รวมทั้งไม่ อ ำจถู กจำกัด
เสรี ภำพในกำรเผยแพร่ ขอ้ มู ลข่ำวสำรใด ๆ ได้อี กด้ว ย ซึ่ งกำรคุ ม้ ครองดังกล่ ำวนี้ ยังหมำยควำม
รวมถึงกำรกำหนดห้ำมมิให้รัฐกำหนดกำรลงโทษทำงอำญำหรื อกำหนดเรี ยกค่ำเสี ยหำยในทำงแพ่ง
เอำกับบุคคลที่วจิ ำรณ์กำรดำเนินกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยของรัฐหรื อของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้ง
กำรห้ ำ มผู ้ที่ เป็ นเจ้ำ ของธุ ร กิ จ สื่ อ มวลชน (Media Ownership) มิ ใ ห้ มี ก ำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์
หรื อ ข้อ ก ำหนดก่ อ นตี พิ ม พ์ (prior restraint – a legal prohibition on the press’s ability to publish
information in its possession) อันเป็ นกำรกระทำที่กระทบต่อแก่นแห่ งสิทธิเสรี ภำพของสื่ อมวลชน
อย่ำงชัดเจนและขัดต่อบทแก้ไขเพิม่ เติมที่ 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญ รวมทั้งกำหนดห้ำมมิให้รัฐบำลจำกัด
กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรของสื่ อมวลชนไม่วำ่ ในทำงใด ๆ เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวจะกระทบต่อควำมมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ และรัฐไม่อำจที่จะกำหนดโทษ
ในทำงอำญำหรื อ เรี ย กค่ ำเสี ย หำยในทำงแพ่ ง ต่ อ สื่ อ มวลชน ในกรณี ที่ ข ้อ ควำมที่ น ำเสนอนั้ น
เป็ นควำมจริ งและเรื่ องที่นำเสนอเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อสำธำรณชน รวมทั้งกำรกำหนดห้ำมมิให้รัฐ
กำหนดให้มีกำรเก็บภำษีจำกสื่ อมวลชนเป็ นกรณี พิเศษนอกเหนื อจำกภำษีที่ใช้ก บั องค์กรธุรกิจอื่ น
นอกจำกนี้ ศ ำลสู งได้วำงหลักเกณฑ์ก ำรคุ ้ม ครองเสรี ภำพดังกล่ ำวโดยห้ำมมิ ให้รัฐตรำกฎหมำย
ที่ มี เนื้ อ หำก ำหนดจ ำกัด สิ ท ธิ ใ นกำรเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ ข ัด กับ ควำมเชื่ อ ของสื่ อ มวลชน
โดยศำลสูงได้ให้เหตุผลในคดี Sullivan ว่ำ
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“ขอบเขตแห่ ง เสรี ภ ำพของสื่ อ มวลชนมิ ไ ด้เป็ นเพี ยงเสรี ภ ำพในกำรเผยแพร่ ข ้อ มู ล
ข่ำวสำรโดยเสรี เท่ำนั้น หำกแต่ได้ขยำยควำมถึงเสรี ภำพโดยปรำศจำกกำรลงโทษใด ๆ เมื่ อสื่ อ มวลชน
ได้นำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่เป็ นเรื่ องจริ งและเกี่ยวข้องกับประโยชน์สำธำรณะ”
หลักกำรนี้ เป็ นที่รู้จกั กันภำยใต้ชื่อว่ำ “The Daily Mail Principle” 101 ที่ศำลได้พิพำกษำ
วำงหลัก ไว้ว่ ำ หนั ง สื อ พิ ม พ์ไ ม่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ใด ๆ ในกำรตี พิ ม พ์ชื่ อ ของผู ้ต ้อ งหำที่ เป็ นเด็ ก
ซึ่ งได้กระทำควำมผิดอันเป็ นกำรละเมิดต่อกฎหมำยของมลรัฐเวสท์ เวอร์จิเนี ย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เมื่อเป็ นกำรนำเสนอข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อบุคคลสำธำรณะ
(Public Figure) ใดก็ตำมย่อมได้รับควำมคุม้ ครองจำกบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนู ญทั้งสิ้ น
เว้นแต่เป็ นกำรรำยงำนข่ำวสำรในเรื่ องที่ไม่จริ ง โดยที่สื่อมวลชนรู ้ถึงควำมไม่จริ งนั้นมำตั้งแต่ตน้
เท่ำนั้น จึงจะไม่ได้รับควำมคุม้ ครอง ส่ วนในกรณี ของกำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรของบุคคลธรรมดำ
(Private Persons) อันก่ อ ให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อ ชื่ อ เสี ยงของบุคคลนั้นและโดยที่กำรกระทำของ
บุคคลดังกล่ ำวเกี่ ยวข้อ งกับประโยชน์ ส ำธำรณะ ศำลสู งได้วำงหลักไว้ว่ำบุค คลดังกล่ ำวไม่ อ ำจ
ที่จะเรี ยกค่ำเสี ยหำยในทำงแพ่งต่อ กำรกระทำนั้นได้ เว้นแต่กำรกระทำของสื่ อ มวลชนได้ละเมิ ด
มำตรฐำนควำมรับผิดที่ สื่อมวลชนพึงต้อ งระมัดระวัง (fault - based standard of care) นอกจำกนี้
ศำลยังขยำยกำรตีควำมไปถึงอำนำจของรัฐบำลที่มีต่อสื่อมวลชนว่ำ รัฐบำลไม่มีอำนำจในกำรบังคับ
ให้สื่อมวลชนตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่ำวสำรตำมควำมต้อ งกำรของรัฐบำล รวมทั้งได้กำหนด
ห้ำมรัฐ มิ ให้ ก ำหนดห้ ำมสื่ อ มวลชนเข้ำฟั งกำรพิจ ำรณำคดี ข องศำลและน ำข้อ เท็ จจริ งดัง กล่ ำ ว
มำเปิ ดเผยต่อ สำธำรณชน โดยศำลได้ตีควำมบทแก้ไขเพิ่ม เติม ที่ 1 ของรัฐธรรมนู ญของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำว่ำ บทแก้ไ ขเพิ่มเติม ที่ 1 นั้น มิ ไ ด้เป็ นเพียงกำรคุ ม้ ครองสื่ อ มวลชนในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบจำกรัฐ และกำรกำหนดโทษทำงอำญำใด ๆ อันเป็ นผลมำจำก
กำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของสื่ อ มวลชนเท่ำนั้น หำกแต่ยงั รองรับสิ ทธิ ของสื่ อ มวลชนในกำรเข้ำฟั ง
กระบวนกำรพิจำรณำคดีในทำงอำญำและกระบวนกำรยุติธรรมอื่น ๆ อีกด้วย โดยถือว่ำสื่ อมวลชน
เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของประชำชนในกำรรวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรภำยใต้บทบำท
ของตนและเพื่อประโยชน์สำธำรณะอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้กำรให้ควำมคุม้ ครองแก่เสรี ภำพ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นดังกล่ำว ศำลสู งได้กำหนดบทยกเว้นของควำมคุม้ ครองแก่เสรี ภำพในกำร
แสดงควำมคิดเห็นตำมบทบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมที่ 1 ได้กำหนดลักษณะของกำรแสดงควำมคิดเห็น
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ที่ไม่ตกอยูภ่ ำยใต้ควำมคุม้ ครองไว้หลำยกรณี เช่น “Defamation” คือ กำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกิ ด
จำกกำรตี พิม พ์ข ้อ ควำมที่ มี ก ำรกล่ ำ วอ้ำงข้อ เท็จ จริ งซึ่ งไม่ ถู ก ต้อ งและก่ อ ให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำย
แก่ ชื่ อ เสี ยงของบุ ค คลอื่ น “Causing Panic” ซึ่ งกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น ที่ มี ผ ลเป็ นกำรก่ อ ให้ เกิ ด
ควำมตื่นตระหนกต่อบุคคลรอบข้ำง ซึ่งจำต้องใช้มำตรฐำนของวิญญูชนในกำรพิจำรณำว่ำข้อควำม
ที่แสดงออกมำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผอู ้ ่ำนหรื อผูฟ้ ัง “Incitement to Crime” ซึ่งเป็ นกำรแสดง
ควำมคิดเห็ นที่มีผลเป็ นกำรกระตุน้ หรื อ ยุยงส่ งเสริ มให้มีกำรก่ ออำชญำกรรม “Sedition” หมำยถึ ง
กำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลเป็ นกำรปลุกปั่ นให้เกิดควำมไม่สงบในรัฐ และ “Obscenity” เป็ นกำร
แสดงควำมคิดเห็นที่มีลกั ษณะเป็ นข้อควำมที่ลำมก หยำบโลน
กำรประกอบกิ จกำรสื่ อ โทรทัศน์ ข องประเทศสหรัฐ อเมริ ก ำนั้ น อยู่ภ ำยใต้ก ฎหมำย
Telecommunications Act of 1996 ที่ ก ำหนดให้ ป ระชำชนมี เสรี ภ ำพในกำรเข้ำ ประกอบกิ จ กำร
ภำยใต้กำรแข่งขัน ที่เป็ นธรรม และเมื่ อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงของสื่ อ วิท ยุโทรทัศน์ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก ำแล้ว จะพบว่ำ มี รู ป แบบที่ ส ำคัญ สองรู ป แบบ คื อ สื่ อ วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ที่ มี เอกชน
เป็ นเจ้ำ ของ (Private Ownership) กับ สื่ อ วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ที่ เป็ นของรั ฐ (Public Ownership) ซึ่ งใน
ปั จจุบนั กำรดำเนินกำรด้ำนวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กำจะดำเนินงำนควบคู ่กนั ระหว่ำง
สื่ อ วิทยุโทรทัศน์ ของรัฐและของเอกชน โดยที่สื่ อ วิทยุโทรทัศน์ ของเอกชนรวมถึ งสื่ อ เคเบิลที วี
(Cable Networks) อยู่ภ ำยใต้ก ำรด ำเนิ น งำนของสถำนี โ ทรทัศ น์ ห ลัก 3 สถำนี คื อ CBS NBC
และ ABC ซึ่ งครอบครองถึ ง ร้ อ ยละเก้ำสิ บ ของส่ ว นแบ่ ง กำรตลำดทั้งหมด ในขณะที่ สื่ อ วิท ยุ
โทรทัศน์ที่รัฐเป็ นเจ้ำของจะดำเนิ นกำรเพื่อ สนองควำมต้อ งกำรของชุ ม ชนหรื อ ท้อ งถิ่น รำยกำร
ที่อ อกอำกำศส่ วนใหญ่จะเป็ นรำยกำรเกี่ ยวกับกำรศึกษำของเด็ก รำยกำรแม่ บำ้ น รำยกำรอำหำร
หรื อ สำรคดี ท ั่ว ไป จัด เป็ นสถำนี โ ทรทัศ น์ ที่ ไ ม่ เกี่ ย วกั บ กำรค้ำ (Non - Commercial Stations)
ซึ่ งจะได้รั บ เงิ น สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนจำกรั ฐบำลผ่ ำน The Corporation for Public Broadcasting
(CPB) ซึ่ งถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ นโดยสภำคองเกรซในรู ปของบริ ษ ั ท เอกชนเพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ใ น กำรให้
ควำมช่ ว ยเหลื อ แก่ ส ถำนี วิท ยุโ ทรทัศ น์ ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ กำรให้ บ ริ ก ำรและด้ำนวัส ดุ อุ ป กรณ์
ในกำรดำเนินงำน กำรวิจยั และด้ำนอื่น ๆ และอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมดูแลด้ำนกำรส่งสัญญำณดำวเทียม
และระบบส่ งสัญญำณจำก The Public Broadcasting Services (PBS) โดยมี The National Association
of Public Television Stations (NAPTS) เป็ นหน่ ว ยงำนที่ ใ ห้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ด้ำนกำรวิจ ัย และกำร
วำงแผน ทั้งนี้ สถำนี วิทยุโทรทัศน์เหล่ำนี้ จะได้รับเงินรำยได้สนับสนุ นจำกรัฐบำลเพียงเล็กน้อ ย
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หำกแต่เงินรำยได้ส่วนใหญ่ของสถำนี วิทยุโทรทัศน์ดงั กล่ำวจะได้มำจำกเงินสนับสนุ นจำกองค์กร
เอกชนหรื อผูร้ ับชมทำงบ้ำนเป็ นส่วนใหญ่102
(2) องค์กรกำกับดูแลโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
กฎหมำยได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรจัด ตั้ ง องค์ ก รหลั ก เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ล
กำรหน้ ำ ที่ ข องสื่ อ มวลชนขึ้ น หลำยองค์ก ร ซึ่ งองค์ก รที่ ท ำหน้ ำ ที่ ดัง กล่ ำ วมี ส องรู ป แบบ คื อ
หน่วยงำนในรู ปแบบขององค์กรอิสระและองค์กรตุลำกำร
องค์กรอิสระของประเทศสหรัฐอเมริ กำ จัดตั้งขึ้นตำมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริ กำ คือ
Federal Communications Commission (FCC) หรื อ คณะกรรมกำรกลำงก ำกับ ดู แลกิ จกำรสื่ อ สำร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กำ ตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำย Telecommunications Act of 1996 มีอำนำจหน้ำที่
ในกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรสื่ อ สำรในระดับระหว่ำงรัฐและระหว่ำงประเทศ งบประมำณของ FCC
ทั้งหมดได้รับจำกค่ำธรรมเนียมกำรกำกับดูแล ภำรกิจหลักของ FCC กำหนดไว้ใน Communication
Act และ Telecommunication Act 1996 มุ่งที่จะส่ งเสริ มให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี เพื่อให้ประชำชน
ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำรมำกที่สุดครอบคลุม รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภำพและรำคำ
สมเหตุผล โดยไม่ มีกำรเลื อ กปฏิบตั ิบ นฐำนของเชื้ อ ชำติ สี ผิว ศำสนำ ถิ่ นกำเนิ ด หรื อ เพศสภำพ
และทำหน้ำที่สนับสนุ นกำรป้ องกันประเทศและสร้ำงควำมปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินผ่ำน
กำรใช้เทคโนโลยี 103
กำรด ำเนิ น งำนของ FCC ถู ก ก ำกับ โดยคณะกรรมกำร 5 คน ได้รั บ กำรแต่ งตั้งจำก
ประธำนำธิบดี และได้รับกำรรับรองจำกสมำชิ กวุฒิสภำ โดยกฎหมำยก ำหนดให้มีอำนำจหน้ำที่
ในกำรพิจำรณำให้ใบอนุ ญ ำตและต่อ อำยุใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จกำรแก่ อ งค์กรธุ รกิ จสื่ อ มวลชน
(Broadcast Licenses) อ ำนำจใน กำรก ำหน ดเงื่ อ น ไขเกี่ ยวกั บ กำรประกอบกิ จ กำร (Media
Regulations) รวมทั้งอ ำนำจในกำรลงโทษในกรณี ที่ อ งค์ก รธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ ำตไม่ ป ฏิ บ ัติ
ตำมหลัก เกณฑ์ที่ FCC ก ำหนดไว้ โดยใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรนั้น จะต้อ งได้รับ กำรจัดสรร
อย่ำงเท่ำเทียมกันระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรทั้งประเทศ
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กฎหมำยได้ ก ำหน ดให้ สิ ทธิ แ ก่ FCC ในกำรเข้ ำ ไปแทรกแซง
กำรออกอำกำศของสื่อไว้ค่อนข้ำงจำกัด เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นกำรออกอำกำศในกำรรณรงค์หำเสี ยง
102

บรรเจิด สิ งคะเนติ และคณะ . กลไกตามมาตรา 41 ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 (รำยงำนผลกำรวิจยั ). สื บค้นเมื่อ 2 มกรำคม 2557, จำก http://www.tja.or.th. หน้ำ 34 - 35 .
103
สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิ ชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิ ช. (2554). การศึกษาการจัด
รู ปองค์ ก รคุ้ มครองผู้บ ริ โภคด้ านกิ จการวิ ท ยุก ระจายเสี ยง วิ ท ยุโทรทั ศน์ และกิ จ การโทรคมนาคม (รำยงำน
ผลกำรวิจยั ). หน้ำ 42
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ของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งผูป้ ระกอบกำรจะต้องจัดช่วงเวลำที่เหมำะสมในรำคำ
ที่ถูกที่ สุดให้เท่ ำเที ยมกับช่ วงเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ข องรัฐในตำแหน่ งนั้นได้รับ กับ หน้ำที่ ก ำกับดู แ ล
ผูป้ ระกอบกำรให้จดั หำรำยกำรที่มีประโยชน์ทำงกำรศึกษำแก่เด็ก พร้อมกับจำกัดช่วงเวลำของกำร
โฆษณำในระหว่ำงรำยกำร ตลอดจนเนื้ อหำที่เหมำะสมต่อเด็กอีกด้วย ภำยใต้ควำมมุ่ งหมำยหลัก
3 ประกำร คือ เพื่อส่ งเสริ มให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมในกำรนำเสนอรำยกำรที่มีเนื้ อหำที่เป็ น
ประโยชน์ต่อ ผูช้ มและมี ควำมหลำกหลำยของข้อมู ล ข่ำวสำร ควำมหลำกหลำยของควำมคิดเห็ น
ควำมหลำกหลำยของรู ปแบบรำยกำรและสอดคล้อ งกับควำมต้องกำรของแต่ละท้อ งถิ่ น เพื่อ ให้
เป็ นไปตำมควำมมุ่งหมำยดังกล่ำว FCC จึงได้กำหนดให้มีกำรจำกัดกำรครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน
(Ownership Limits Within Media) และจำกัดกำรครอบครองสื่ อต่ ำงชนิ ดกัน (Cross Media Ownership)
ด้วย 104
(3) กระบวนกำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
แม้ประชำชนประเทศสหรัฐอเมริ กำจะยึดมัน่ แนวคิดกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
แบบเสรี นิยม ที่ถือ ว่ำ มหำชนจะต้อ งมี อำนำจเหนื อ รัฐบำลและองค์กรทุ กหน่ วยทำงปกครอง105
แต่สหรัฐอเมริ กำก็มีกำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์เพือ่ คุม้ ครองเด็กและเยำวชน เมื่อต้นทศวรรษ
ที่ 1990 คณะกรรมกำรสภำคองเกรสของสหรัฐอเมริ กำได้จดั ทำประชำพิจำรณ์เกี่ยวกับอุตสำหกรรม
วิท ยุแ ละโทรทัศ น์ เกี่ ย วกับ กำรจัด ระดับ ควำมเหมำะสมของเนื้ อหำสื่ อ กระจำยเสี ย ง (Harris
Committee Hearings on Broadcast Rating) ซึ่ งได้ ผ ลสรุ ปว่ ำ สื่ อควรมี กำรก ำกั บ ดู แ ลกั น เอง
โดยองค์กรอิสระที่ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อหำสื่ อ เรี ยกว่ำ Broadcast
Rating Council ซึ่ งปั จจุ บ ัน เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น Media Rating Council (MRC) มี บ ทบำทในกำรจัด ท ำ
มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับดำเนิ นกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อหำ และทำงำนบนพื้นฐำนของ
ข้อมูลที่ได้รับและประเมินผลผ่ำน CPA เกี่ยวกับกิจกรรมกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อหำ
ในปี ค.ศ. 1997 รั ฐ สภำร่ ว มกับ FCC และอุ ต สำหกรรมโทรทัศ น์ อ เมริ ก ัน ก ำหนดมำตรฐำน
กำรจำแนกประเภทรำยกำร และนำมำใช้โดยควำมสมัครใจ แต่ไม่มีผลบังคับในทำงกฎหมำย106
ต่อมำได้มีกำรจัดตั้งสภำโทรทัศน์ของบิดำมำรดำหรื อ The Parents Television Council
(PTC) เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นเพือ่ ทำกำรรณรงค์ต่อสูก้ บั สื่อที่เป็ นภัยต่อเด็ก เนื่องจำกมีรำยงำนวิจยั ว่ำ
เด็กจะเชื่อหรื อทำตำมในสิ่งที่เขำได้เห็นจำกโทรทัศน์ ขณะเดียวกันผูผ้ ลิตสื่อในอุตสำหกรรมบันเทิง
104

บรรเจิด สิ งคะเนติ และคณะ. เล่มเดิม. หน้ำ 42.
105
วรวิทย์ ฤทธิทิศ. เล่มเดิม. หน้ำ 35
106
อุ ษ ำ บิ้ ก กิ้ น ส์ . (2552). มองต่ า งแดนคุ้ ม ครองบริ โภคสื่ อ . สื บ ค้น เมื่ อ 2 มกรำคม 2557, จำก
http://www.childmedia.net. หน้ำ 40 – 41.
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ก็ดู เหมื อ นไม่ ใส่ ใ จกับ ปั ญ หำที่ เกิ ดขึ้ น ไม่ แสดงควำมรับ ผิด ชอบต่ อ กำรที่ มี ส่ ว นบ่ ม เพำะนิ สั ย
และพฤติ ก รรมไม่ ดี ให้ แก่ เด็ ก ในสังคม น ำมำซึ่ งควำมเสื่ อ มโทรมทำงวัฒ นธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ PTC จึงได้มีบทบำททำงกำรเมืองโดยเป็ นผูแ้ ทนของสังคมในกำรเจรจำและรณรงค์
กับวุฒิสภำในกำรออกกฎหมำยกำกับดูแลเนื้อหำสื่อที่ไม่เหมำะสมสำหรับเด็ก ในที่สุดได้มีกำรผ่ำน
กฎหมำย The Broadcast Decency Enforcement Act 2005 ซึ่ งกำหนดบทลงโทษสำหรับสื่ อที่เสนอ
เนื้อหำไม่เป็ นไปตำม Media Regulations ที่ FCC กำหนด 107
1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์
ก) กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อหำรำยกำร (rating) เป็ นกำรจัดประเภท
เนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ให้เหมำะสมกับผูช้ มแต่ละวัย รัฐสภำได้ร้องขอให้อุตสำหกรรมและองค์กร
วิช ำชี พ ด้ำนบัน เทิ งจัด ท ำระดับ ควำมเหมำะสมของเนื้ อ หำส ำหรั บ รำยกำรโทรทัศ น์ และของ
ภำพยนตร์ โ ดยทั้ง สองกรณี เป็ นกำรจัด ท ำโดยไม่ มี ก ฎหมำยเฉพำะแต่ เป็ นแบบสมัค รใจของ
ภำคเอกชน108 กำรจัดระดับจะไม่ได้ดำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐเพรำะเป็ นเรื่ องที่ขดั กับรัฐธรรมนู ญ
กำรจัด ระดับ ควำมเหมำะสมจึ ง ด ำเนิ น กำรโดยสถำนี โ ทรทัศ น์ เอง ซึ่ งมี ค ณะกรรมกำรของ
สถำนี โทรทัศน์มำควบคุมเนื้อหำตัวเองเพื่อปกป้ องคนดูและปกป้ องสถำนีจำกกำรรับผิด เพรำะหำก
ท ำอะไรผิ ด กฎกติ ก ำที่ ว ำงไว้ ก็ จ ะถู ก FCC ลงโทษ ระดับ ควำมเหมำะสมของเนื้ อ หำรำยกำร
โทรทัศน์ของสหรัฐอเมริ กำ แบ่งได้ดงั นี้109
ทีว-ี วำย (TV-Y)

ตัวอักษร Y “รำยกำรเด็ก ดูได้ทุกวัย” เนื้ อหำสำหรับเด็ก 2-6 ขวบ ไม่ทำให้เด็กกลัวหรื อ
ตกใจ หรื อไม่สบำยใจ คือกำร์ตูนพวก Disney Junior ที่ปรำกฏทัว่ ไปสำหรับเด็ก
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นฤมล รื่ นไวย์. (2552). จอตู้ (ต่ างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้ องเด็ก. สื บค้นเมื่อ 2 มกรำคม 2557,
จำก http://www.childmedia.net. หน้ำ 79 – 80
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สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 99
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พนำ ทองมี อ ำคม. (2556). เรทติ ้งรายการในโทรทั ศน์ (1). สื บ ค้น เมื่ อ 30 ธัน วำคม 2556, จำก
http://panarkom.blogspot.com
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ทีว-ี วำย7 (TV-Y7)

ตัวอักษร Y เช่นเดียวกับรำยกำรประเภท รำยกำรเด็ก ดูได้ทุกวัย แต่ดำ้ นขวำมีตวั เลข 7
รำยกำรอำจไม่เหมำะสำหรับเด็กอำยุน้อยกว่ำ 7 ปี เด็กที่ชมควรแยกแยะเรื่ องจริ งจำกเรื่ องแฟนตำซี ได้
อำจมีควำมรุ นแรง
ทีว-ี วำย7-FV (TV-Y7-FV)

D

ตัวอักษร Y ด้ำนขวำมีตวั เลข 7 เช่ นเดียวกับรำยกำรประเภท อำจไม่เหมำะสำหรับเด็ก
อำยุต่ำกว่ำ 7 ขวบ แต่ดำ้ นล่ำงมี FV มีกำรแสดงรุ นแรงแบบเกินจริ ง เช่น ตลกตบหัว กำร์ตูนสูร้ บ
ทีว-ี จี (TV-G)

PU

ตัวอักษร G ผูช้ มทั่วไป เป็ นรำยกำรที่ เหมำะสมกับผูช้ มทุ กวัย เช่ น หนังสำรคดี สัต ว์
ผสมพันธ์ หรื อมีสบถอย่ำงบ้ำง
ทีว-ี พีจี (TV-PG)

ตัวอักษร P และ G รำยกำรที่ทุกวัยดูได้ แต่รำยกำรประเภทนี้เป็ นรำยกำรสำหรับผูใ้ หญ่
อำจมีภำพ เสี ยง หรื อเนื้ อหำ บำงตอนที่ไม่เหมำะกับเยำวชน พ่อแม่ผปู ้ กครองควรช่วยแนะนำ เช่น
รำยกำรเกมส์โชว์ต่ำงๆ หนังครอบครัวที่ฉำยเวลำไพร์มไทม์
ทีว-ี 14 (TV-14)

มีตวั เลข 14 รำยกำรที่ทุกวัยดูได้ แต่อำจมีภำพ เสียง หรื อเนื้อหำ ไม่เหมำะกับเด็กต่ำกว่ำ 14 ปี
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ทีว-ี เอ็มเอ (TV-MA)
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ตัวอักษร M และ A รำยกำรที่ผลิ ตสำหรับผูใ้ หญ่ รำยกำรแบบนี้ ไม่ได้ผลิตสำหรับเด็ก
และอำจไม่เหมำะสำหรับผูช้ มที่อำยุต่ำกว่ำ 17 ปี อำจมีฉำกรุ นแรงมำก ภำษำหยำบคำย ภำพเปลือย
หรื อเรื่ องเพศ เช่น แอ็คชัน่ รุ นแรงมำก มีฉำกบนเตียง
ข) กำรจ ำกั ด เวลำออกอำกำศ (safe harbor) เป็ นกำรจ ำกั ด ช่ ว งเวลำในกำร
ออกอำกำศส ำหรั บ เนื้ อ หำที่ ไ ม่ เหมำะสม กำรก ำหนดช่ ว งเวลำกำรออกอำกำศเป็ นผลมำจำก
ควำมเห็นของศำลสู ง ที่เห็นว่ำ รำยกำรที่มีเนื้ อหำไม่เหมำะสมแต่ไม่ถึงขั้นเนื้ อหำเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
ที่ รุ น แรง หรื อ รำยกำรที่ มี ภ ำษำไม่ สุ ภ ำพ ยังได้รั บ ควำมคุ ้ม ครองเสรี ภ ำพในกำรน ำเสนอตำม
รัฐธรรมนู ญ แต่ให้พิจำรณำช่ วงเวลำกำรนำเสนอที่เหมำะสม ผลที่ตำมมำจำกควำมเห็ นดังกล่ ำว
ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริ กำกำหนดช่ วงเวลำที่ห้ำมมิให้เสนอรำยกำรที่ไม่เหมำะสมก่ อนถึ งเวลำ 22.00 น.
และหลัง 06.00 น. ส ำหรับ รำยกำรที่ มี เนื้ อ หำทำงเพศรุ น แรง (obscene) ไม่ ส ำมำรถออกอำกำศ
ได้ต ลอด 24 ชั่ว โมงในสถำนี โ ทรทัศ น์ ท ั่ว ไป แต่ จ ะสำมำรถออกอำกำศในสถำนี โ ทรทัศ น์
แบบบอกรับสมำชิก และต้องมีกำรกำหนดรหัสกำรเข้ำชมด้วย
ค) กำรบ่งชี้รำยละเอี ยดของเนื้ อ หำ เป็ นเครื่ อ งมือ เสริ ม ในกำรให้ขอ้ มูล เพิ่มเติม
แก่ ผูช้ มและผูป้ กครองโดยแสดงตัวอักษรพร้อ มกับ ระดับ ควำมเหมำะสมตำมวัย ประกอบด้ว ย
D (suggestive dialogue) หมำยถึ ง เนื้ อหำมี ค ำพู ด ที่ ต้ อ งแน ะน ำ L (coarse or crude language)
หม ำยถึ ง เนื้ อหำมี ค ำพู ด หยำบ คำย S (sexual situations) หม ำยถึ ง เนื้ อหำมี ฉำกท ำงเพ ศ
V (violence) หมำยถึง เนื้อหำมีควำมรุ นแรง FV (fantasy violence) หมำยถึง เนื้ อหำแนวจินตนำกำร
ที่มีควำมรุ นแรง
ง) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้โดยจัดทำระบบรหัสป้ องกัน (V - chip)
ส ำหรับ บริ ก ำรโทรทัศน์ แ บบบอกรั บ สมำชิ ก ในปี 1996 รั ฐ สภำได้ผ่ำนกฎหมำยให้โ ทรทัศ น์
ที่มีขนำดจอตั้งแต่ 13 นิ้ วขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบรหัสป้ องกัน เพื่อช่วยให้ผปู ้ กครองสำมำรถเข้ำรหัส
คัดเลือกรำยกำรที่ไม่ตอ้ งกำรให้เด็กและเยำวชนรับชมได้ 110 และในปี 2007 รัฐสภำได้ผำ่ นกฎหมำย
Child Safe Viewing Act กำหนดให้ FCC ต้อ งศึกษำเรื่ อ งกำรนำเทคโนโลยีกำรปิ ดกั้น (blocking)
กำรรั บ ชมรำยกำรที่ ส ำมำรถน ำมำใช้ไ ด้ก ับ อุ ป กรณ์ สื่ อ สำรหลำยชนิ ด และวิธี ก ำรกระตุ ้น ให้
110

ชนัญสรำ อรนพ ณ อยุธยำ. (2556). “เนื้อหำที่มีควำมเสี่ ยงในกิจกำรโทรทัศน์และเครื่ องมือกำกับ
ดูแลในยุคสื่ อหลอมรวม : ประสบกำรณ์จำกต่ำงประเทศสู่ประเทศไทย”. อิศราปริ ทัศน์ , 1(4). หน้ำ 41
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ผูป้ กครองใช้เทคโนโลยีก ำรปิ ดกั้น ซึ่ งไม่ ก ระทบต่อ เนื้ อ หำและค่ ำใช้จ่ำยในกำรรับ ชมรำยกำร
ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวต้องครอบคลุมอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำยและอินเทอร์เน็ตด้วย 111 112
กำรออกอำกำศรำยกำรที่ มี เนื้ อหำไม่ เหมำะสมถื อ เป็ นควำมผิ ด ตำม federal law
ที่รัฐสภำได้ให้อำนำจ FCC ในกำรบังคับตำมกฎหมำย โดยเนื้ อ หำที่ ไ ม่ เหมำะสม แบ่ งออกเป็ น
3 ประเภท ได้แ ก่ เนื้ อ หำทำงเพศรุ น แรง (obscene) เนื้ อ หำลำมกอนำจำร (indecent) และเนื้ อ หำ
ก้ำวร้ำวหยำบคำย (profane) โดย FCC ได้อธิบำยลักษณะเนื้อหำดังกล่ำวไว้ดงั นี้ 113
111
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สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 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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เนื้อหำทำงเพศรุ นแรง (obscene)
กำรกระท ำหรื อ ภำษำที่ บุ ค คลทั่ ว ไปในสั ง คมปั จจุ บ ั น พบว่ ำ งำนแสดงชิ้ น นั้ น
ส่อไปในเชิงปลุกเร้ำทำงเพศ
งำนที่แสดงออก หรื อบรรยำยให้เห็นกิจกรรมทำงเพศอย่ำงโจ่งแจ้ง
งำนชิ้นนั้น มีกำรแสดงออกทำงเพศ และโดยภำพรวมไม่มีคุณค่ำทำงวรรณกรรม ศิลปะ
กำรเมืองหรื อวิทยำศำสตร์
เนื้อหำลำมก อนำจำร (indecent)
กำรกระท ำหรื อ สิ่ ง ต่ ำงๆที่ แ สดงให้ เห็ น หรื อ บรรยำยถึ งอย่ำงโจ่ ง แจ้ง โดยวัด จำก
มำตรฐำนสังคมปกติว่ำมี กำรแสดงออกทำงเพศ หรื อ ให้เห็นอวัยวะเพศ หรื อกิ จกรรมที่เกี่ยวข้อ ง
แต่ไม่ถึงขั้นอนำจำร

PU

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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เนื้อหำก้ำวร้ำวหยำบคำย (profane)
ภำษำที่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะก้ำวร้ำว หยำบคำย ซึ่งคนในสังคมได้ยนิ แล้วรู ้สึกรำคำญ114
สำหรับเนื้อหำประเภทที่เกี่ยวกับเพศรุ นแรงจะไม่สำมำรถออกอำกำศตลอด 24 ชัว่ โมง
เว้นแต่กำรออกอำกำศในสถำนีโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก และต้องมีกำรกำหนดรหัสกำรเข้ำชม
ด้วย แต่ถำ้ เป็ นเนื้ อหำลำมก อนำจำร และเนื้ อหำก้ำวร้ำวหยำบคำย สำมำรถออกอำกำศได้ แต่จะถูก
จ ำกั ด ช่ ว งเวลำห้ ำ มออกอำกำศในช่ ว ง ก่ อ นถึ ง เวลำ 22.00 น. และหลั ง 06.00 น. กำรฝ่ ำฝื น
ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้ อหำทำงเพศรุ นแรงหรื อออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้ อหำลำมก อนำจำร หรื อ
เนื้อหำก้ำวร้ำวหยำบคำย นอกเหนือช่วงเวลำที่กำหนด FCC มีอำนำจออกหนังสือเตือน และมีคำสั่ง
ลงโทษปรับหรื อเพิกถอนใบอนุญำตได้
(4) กระบวนกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
กระบวนกำรสอบสวนควำมผิดละเมิ ดมำตรฐำนกำรแพร่ ภำพกระจำยเสี ยงของ FCC
มีข้นั ตอนดำเนินกำรดังนี้ 115
1) กำรรับเรื่ องร้อ งเรี ยน FCC สนับสนุ นให้มี กำรร้อ งเรี ยนโดยตรงผ่ำนหน่ วยรับ
เรื่ องร้องเรี ยนของสถำนี โทรทัศน์ก่อน หำกผูร้ ้องเรี ยนไม่พอใจผลตอบรับของสถำนี หรื อไม่ได้รับ
คำชี้แจง ผูร้ ้องเรี ยนก็สำมำรถส่ งเรื่ องร้องเรี ยนต่อมำที่ FCC วิธีกำรร้องเรี ยนสำมำรถทำได้ท้ งั แบบ
เป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร กำรร้องเรี ยนแบบไม่เป็ นทำงกำรจะเป็ นกระบวนกำรที่ไม่ซับซ้อน
ทำงกฎหมำยไม่ มี ก ำรยื่น ข้อ กล่ ำวหำ และผูร้ ้ อ งเรี ย นไม่ จำเป็ นต้อ งปรำกฏตัว ต่ อ FCC ขณะที่
กำรร้ อ งเรี ย นอย่ำงเป็ นทำงกำรนั้ น ผู ้ร้อ งเรี ยนจะต้อ งเสี ย ค่ ำใช้จ่ ำยในกำรยื่น ค ำร้ อ ง ต้อ งผ่ำ น
กระบวนกำรทำงกำรที่ ค ล้ำยกับ กระบวนกำรในศำล และต้อ งปรำกฏตัวเพื่อ ให้ขอ้ มู ล กับ FCC
จึงมักมีทนำยหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยสื่อสำรเป็ นตัวแทน
กรณี ที่ร้องเรี ยนรำยกำรโทรทัศน์ เช่ น กำรเผยแพร่ เนื้ อ หำลำมก อนำจำร หรื อ เนื้ อหำ
ก้ำ วร้ ำ ว หยำบคำย ซึ่ งกฎหมำยอนุ ญำตให้ อ อกอำกำศได้ ใ นช่ ว งเวลำนอกเหนื อจำกเวลำ
06.00 – 22.00 น. หรื อกำรให้เวลำกับรำยกำรทำงกำรเมืองไม่เท่ำเทียมกัน กรณี เหล่ำนี้ จะมีกระบวน
พิจ ำรณำต่ ำงจำกกำรร้อ งเรี ย นปั ญ หำโทรศัพ ท์ (FCC จะส่ ง เรื่ อ งให้ บ ริ ษ ัท โทรศัพ ท์ต รวจสอบ
และด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข FCC ไม่ ส ำมำรถออกค ำสั่ ง หรื อตั ด สิ นใดๆได้ ) หำกกำรร้ อ งเรี ย น
สถำนี โ ทรทัศ น์ เป็ นประเด็ น ละเมิ ด กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วกับ เนื้ อ หำ จะมี ก ำรส่ ง เรื่ อ งไปที่ ส ำนั ก
Enforcement Bureau ซึ่ งอยูภ่ ำยใต้ FCC เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรต่อไป กระบวนกำรจัดกำรเรื่ อ งร้องเรี ยน
114

นลินี สี ตะสุ วรรณ. (2552). ข้อเสนอแนะการผลิตละครโทรทัศน์ ไทย ศึกษาประเด็น SLVR ในละคร
โทรทัศน์ ต่างประเทศ. หน้ำ 25
115
สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 63 - 69
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เกี่ยวกับกำรแพร่ ภำพเนื้ อหำที่ไม่เหมำะสม ถือเป็ นควำมผิดตำม federal law รัฐสภำได้มอบอำนำจ
ให้ FCC บังคับใช้กฎหมำยป้ องกันกำรละเมิดเผยแพร่ เนื้อหำที่ไม่เหมำะสมผ่ำนโทรทัศน์ได้
2) ขั้นตอนกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยน
ก) ประเมิ น ข้อ ร้ อ งเรี ย นเบื้ อ งต้น เมื่ อ FCC ได้รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ ำ นอี เมล์
โทรสำร ไปรษณี ย ์ หรื อ ช่ อ งทำงอื่ น ๆ เจ้ำหน้ำที่ FCC จะไปบันทึ กไว้ในฐำนข้อ มู ล เพื่อ ช่ วยให้
เจ้ำหน้ำที่ติดตำมเรื่ องร้องเรี ยนได้อย่ำงต่อเนื่ อง เจ้ำหน้ำที่จะทำกำรตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนเบื้องต้นว่ำ
มี แ นวโน้ ม ที่ จะละเมิ ด กฎหมำยในกำรเผยแพร่ เนื้ อ หำหรื อ ไม่ หำกเป็ นไปได้เจ้ำหน้ ำที่ จ ะเริ่ ม
กระบวนกำรสอบสวน
ข) สอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน เมื่อเริ่ มกำรสอบสวนบุคคล เจ้ำหน้ำที่ FCC มีอำนำจ
ส่งจดหมำยถำม (letter of inquiry) ไปยังสถำนี เพื่อให้สถำนียนื ยันหรื อปฏิเสธข้อกล่ำวหำเกี่ยวเรื่ อง
ร้องเรี ยน และมี อำนำจสั่งให้สถำนี ส่งสำเนำเทปรำยกำรหรื อ บทรำยกำรที่ถูกกล่ ำวหำมำให้ FCC
กรณี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไม่ ใ ห้ ร ำยละเอี ย ดที่ เพี ย งพอ เจ้ำหน้ ำที่ FCC อำจส่ ง จดหมำยปฏิ เสธไปยัง
ผูร้ ้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถเลือ กที่จะอุทธรณ์ ให้มีกำรพิจำรณำใหม่ หรื ออำจส่ งคำร้องแบบเป็ น
ทำงกำรให้มีกำรทบทวนไปยังคณะกรรมกำรก็ได้
กำรเผยแพร่ เนื้ อหำที่ไม่เหมำะสมนั้นถือเป็ นควำมผิดตำม federal law หำก FCC ตัดสิ น
ว่ำ เนื้ อ หำที่ถูกร้องเรี ยนมี ลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ก็จะทำกำรออกหนังสื อเตือนกำรทำผิด
(Notice of apparent liability) ระบุรำยละเอี ยดว่ำ ได้มีกำรละเมิ ดกฎหมำยหรื อหลักปฏิบตั ิเกิ ดขึ้น
จำกนั้น FCC จะเปิ ดโอกำสให้บริ ษทั ที่ถูกกล่ำวหำให้ขอ้ มูลกลับมำ ซึ่ งขั้นตอนนี้ FCC อำจพิจำรณำ
ว่ำข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ จำกบริ ษ ัท สมเหตุ ส มผลและท ำให้เชื่ อ ว่ำไม่ ไ ด้มีก ำรละเมิ ด เกิ ดขึ้ น หรื อ FCC
จะยืนยันคำตัดสินเบื้องต้นและออกคำสัง่ ลงโทษ
3) กำรลงโทษ กรณี ที่ มี คำตัดสิ น ว่ำเป็ นกำรละเมิ ด FCC จะออกค ำสั่งลงโทษได้
ดังนี้116
ก) ลงโทษปรับทำงกำรเงิน
ข) ลดเวลำกำรให้ใบอนุญำตหรื อยกเลิกกำรออกใบอนุญำต
ค) ปฏิเสธกำรต่อใบอนุญำต
ทั้ง นี้ ไม่ ต ัด สิ ท ธิ Federal district court พิ พ ำกษำปรั บ หรื อ ตัด สิ น โทษจ ำคุ ก ผู ้ล ะเมิ ด
ไม่เกิน 2 ปี
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(5) ศำลยุติธรรมในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
นอกจำก FCC ซึ่ งเป็ นหน่ วยงำนกำกับดูแลโทรทัศน์จะทำหน้ำที่ควบคุมเนื้ อหำรำยกำร
โทรทัศน์แล้ว ศำลยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กำก็เป็ นอีกหนึ่ งองค์กรที่มีควำมสำคัญในกำร
คุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภำพของสื่ อมวลชนและสิ ทธิเสรี ภำพของประชำชนผูช้ มโทรทัศน์เพื่อให้เป็ นไป
ตำมบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญ นอกเหนื อจำกบทบัญญัติกฎหมำยแล้ว ยังปรำกฏในคำ
พิ พ ำกษำของศำลที่ ไ ด้ ว ำงแนวทำงกำรคุ ้ม ครองไว้ห ลำยคดี ซึ่ งเป็ นผลจำกกำรที่ ศ ำลได้น ำ
รัฐธรรมนู ญไปประยุกต์ใช้ พัฒนำและสร้ำงหลักกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องขึ้นเพื่อปรับใช้แก่ขอ้ พิพำท
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม เช่น คดี Near V. Minnesota,1931 ศำลสู งได้วำงหลักเกี่ยวกับกำรกำหนด
หลั ก เกณฑ์ ห รื อ ข้อ ก ำหนดก่ อ นตี พิ ม พ์ข องผู ้ที่ เป็ นเจ้ำ ของกิ จ กำรสื่ อ มวลชน ไม่ ส ำมำรถ
จะดำเนิ นกำรได้ จัดเป็ นกำรกระทำที่กระทบต่อแก่นแห่ งสิ ทธิเสรี ภำพของสื่ อมวลชนอย่ำงชัดเจน
และขัดต่อบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญ หรื อคดี New York Times V. United States,1971
ศำลสู งวำงหลักว่ำ สื่ อมวลชนไม่อำจถูกควบคุมจำกรัฐหรื อผูท้ ี่ใช้อำนำจรัฐ รวมทั้งไม่อำจถูกจำกัด
เสรี ภำพในกำรเผยแพร่ ข่ำวสำรใดๆ รวมถึ งกำรกำหนดห้ำมมิให้รัฐก ำหนดกำรลงโทษทำงอำญำ
หรื อกำหนดเรี ยกค่ำเสียหำยในทำงแพ่งกับบุคคลที่วจิ ำรณ์กำรดำเนิ นกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยของ
รัฐหรื อของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ117
อย่ำงไรก็ดี ศำลสูงยังได้กำหนดบทยกเว้นของควำมคุม้ ครองเสรี ภำพในกำรแสดงควำม
คิดเห็นตำมบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญไว้หลำยกรณี หำกกำรจำกัดสิ ทธิดงั กล่ำวเป็ นไป
เพือ่ ป้ องกันประโยชน์สำธรณะหรื อควำมปลอดภัยของรัฐ เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกิดจำกกำร
ตีพิมพ์ขอ้ ควำมที่มีกำรกล่ ำวอ้ำงข้อ เท็จจริ งที่ไ ม่ถูกต้องและก่ อ ให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ บุคคลอื่ น
(defamation) หรื อ กำรแสดงควำมคิด เห็ น ที่ มี ผ ลก่ อ ให้เกิ ด ควำมตื่ น ตระหนกต่อ บุ ค คลรอบข้ำง
(causing panic) กำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลกระตุน้ หรื อ ยุยงส่ งเสริ ม ให้เกิ ดกำรก่ ออำชญำกรรม
(incitement to crime) กำรสดงควำมคิดเห็ นที่เป็ นกำรปลุกปั่ นให้เกิดควำมไม่สงบในรัฐ (sedition)
และกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีลกั ษณะเป็ นกำรลำมก (obscenity)118 ในกำรลงโทษสถำนี โทรทัศน์
ที่ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสม ศำลได้วำงหลักว่ำ สถำนี โทรทัศน์ที่ออกอำกำศรำยกำร
ที่มีเนื้อหำลำมก (obscene) จะไม่ได้รับควำมคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภำพสื่อมวลชนตำมบทแก้ไขเพิม่ เติม
ที่ 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญ แต่สำหรับรำยกำรที่มีถ ้อ ยคำหยำบคำยหรื อ มี ภำษำที่รุนแรง ดู หมิ่ นเหยียด
หยำม (indecent programming or profane language) ยัง คงได้ รั บ ควำมคุ ้ ม ครองสิ ทธิ เสรี ภ ำพ
117

วนิดำ แสงสำรพันธ์. (2554). “กลไกกำรคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภำพของสื่ อมวลชนในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ : ศึกษำเฉพำะกรณีสื่อวิทยุกระจำยเสี ยงและสื่ อวิทยุโทรทัศน์”. วารสารจุลนิติ, 8(2). หน้ำ 51
118
แหล่งเดิม. หน้ำ 52
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สื่ อ มวลชนตำมบทแก้ไ ขเพิ่มเติมที่ 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญ เพียงแต่ตอ้ งจำกัดเวลำในกำรออกอำกำศ
เพือ่ ปกป้ องเด็กและเยำวชน119
3.1.2 กำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษ
กิ จ กำรโทรทั ศ น์ BBC ในประเทศอั ง กฤษได้ รั บ กำรยอมรั บ จำกหลำยประเทศ
ทัว่ โลกว่ำเป็ นกิ จกำรโทรทัศน์คุณ ภำพ หลำยประเทศจึงได้นำแนวทำงของกฎหมำยกำรควบคุ ม
กิจกำรโทรทัศน์ แนวทำงปฏิบตั ิและจรรยำบรรณของประเทศอังกฤษมำเป็ นต้นแบบในกำรพัฒนำ
กฎหมำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรโทรทัศ น์ ข องตน นอกจำกสถำนี BBC แล้ว ประเทศอัง กฤษยัง มี
สถำนีโทรทัศน์อีกหลำยแห่งที่ประกอบกิจกำรโทรทัศน์120 องค์กรกำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ สำคัญ
มี 2 อ งค์ ก ร ได้ แ ก่ Office of Communications (Ofcom) ก ำกั บ ดู แล สื่ อ ทั้ งโท รทั ศ น์ วิ ท ยุ
โทรคมนำคม และบริ ก ำรสื่ อ สำรไร้ ส ำย และ The European Advertising Standard Alliance
(EASA) รับผิดชอบกำกับดูแลโฆษณำ
(1) องค์กรกำกับดูแลโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษ
Office of Communications (Ofcom) เป็ นองค์ก รอิ ส ระของรั ฐ ที่ ท ำหน้ ำที่ ก ำกับ ดู แ ล
โครงสร้ำงพื้นฐำนและเนื้ อหำของสื่ ออิเล็คทรอนิ คส์ท้ งั หมด Ofcom จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย Office
of Communications Act 2002 และใช้อำนำจก ำกับดู แลภำยใต้กฎหมำย The UK Communications
Act 2003 เป็ นหลัก นอกจำกนั้น Ofcom ยังท ำงำนภำยใต้อ ำนำจก ำกับ ของกฎหมำยหลำยฉบับ
เช่ น Enterprise Act, Broadcasting Act, Competition Act, Wireless Telegraphy Act แล ะ Digital
Economy Act
1) วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ห ลั ก ข อ ง Ofcom ตำม ที่ ก ำห น ด ไว้ ใ น ม ำต รำ 3(1) ข อ ง
Communications Act 2003 คือ กำรคุม้ ครองและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประชำชนในอังกฤษ ทั้ง
ในฐำนะผูบ้ ริ โภค (consumer) และพลเมื อ ง (citizen) จำกกำรประกอบกิ จกำรสื่ อ สำร หน้ำที่หลัก
ของ Ofcom แบ่งออกเป็ น 6 ส่วนหลัก คือ
ก) กำรกำกับดูแลเพือ่ ให้กำรใช้คลื่นควำมถี่เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุด
ข) กำรกำกับดูแลให้ตลำดบริ กำรสื่ อสำรอิเล็คทรอนิ คส์มีควำมหลำกหลำยและ
ครอบคลุมทัว่ ประเทศอังกฤษ รวมถึงกำรให้บริ กำรข้อมูลควำมเร็วสูง (high speed data services)
ค) กำรก ำกับ ดู แ ลให้ ก ำรแพร่ ภ ำพกระจำยเสี ย งมี คุ ณ ภำพสู งและตอบสนอง
ต่อควำมสนใจของคนหลำกหลำยกลุ่ม
119

Federal Communications Commission. “Obscene, Indecent and Profane Broadcasts”. Guide. .
Retrieved April 16, 2014, from http://www.fcc.gov.
120
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ฉ) กำรบังคับใช้มำตรกำรที่เพียงพอต่อกำรป้ องกันไม่ให้ผชู ้ มถูกเอำรัดเอำเปรี ยบ
และรุ กล้ ำควำมเป็ นส่วนตัวอย่ำงไม่เป็ นธรรม121
2) โครงสร้ำงและกำรจัดรู ปแบบองค์กร
Ofcom ได้รับ กำรจัดตั้งขึ้นในปี 2002 ภำยใต้กฎหมำย Office of Communications Act
2002 โดยเป็ นองค์กรที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรหลอมรวมองค์กรก ำกับดู แล 5 องค์กรที่ทำหน้ำที่ แยกกัน
ก่ อ นหน้ ำ คื อ Oftel (โทรคมนำคม), Radiocommunications Agency (คลื่ น ควำมถี่ ), Independent
Television Commission (โทรทัศ น์ ), the Radio Authority (วิท ยุ) และ the Broadcasting Standards
Commission (มำตรฐำน ควำมเป็ นธรรม และควำมเป็ นส่ วนตัว ในกิจกำรแพร่ ภำพ กระจำยเสี ยง)
โดยที่ สำมองค์กรหลัก คื อ Independent Television Commission, Radio Authority และ Broadcasting
Standards Commission ท ำหน้ำที่ ก ำกับ ดู แ ลเนื้ อ หำในสื่ อ แพร่ ภำพกระจำยเสี ยงก่ อ นหน้ำที่ จะมี
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
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Ofcom สะท้อนให้เห็นควำมสำคัญของกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรกำกับดูแลให้เข้ำกับ
รู ปแบบกำรสื่ อสำรที่หลอมรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกัน ทั้งสื่ อแพร่ ภำพกระจำยเสี ยง โทรคมนำคม และ
กำรสื่ อสำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้ำงและกำรจัดรู ปแบบองค์กรของ Ofcom โดยเห็ นได้
จำกแนวคิดในกำรจัดตั้ง หน่วยงำนใน Ofcom ที่ตอ้ งดึงพนักงำนจำกองค์กรกำกับดูแลเดิมอย่ำงน้อย
3 องค์กร มำรวมอยูใ่ นหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลด้ำนเนื้ อหำและมำตรฐำน
(Content & Standards) เกิดขึ้น จำกกำรรวมตัวของพนักงำนที่มำจำก Oftel, Independent Television
Commission, the Radio Authority และ Broadcasting Standards Commission สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ ำ
กำรกำกับดูแลเนื้ อหำสื่ อของ Ofcom ไม่ได้ทำงำนแบ่งแยกตำมภำคกำรสื่ อสำร แต่เป็ นกำรหลอมรวม
องค์กรขึ้นใหม่ศูนย์กลำงในกำรกำกับดูแลของ Ofcom อยูท่ ี่คณะกรรมกำรหรื อบอร์ดของ Ofcom
ซึ่งทำหน้ำที่วำงแผนยุทธศำสตร์ในภำพรวมให้กบั องค์กร คณะกรรมกำรของ Ofcom ประกอบด้วย
กรรมกำรบริ ห ำร (Executive Directors ซึ่ งรวมถึ ง หั ว หน้ ำ ฝ่ ำยบริ ห ำร หรื อ Chief Executive)
และ กรรมกำรที่ไ ม่ ท ำหน้ำที่ บริ หำร (Non-executive Directors ซึ่ งรวมถึ งประธำนที่ ไม่ ทำหน้ำที่
บริ ห ำร) คณะกรรมกำรบริ ห ำรท ำหน้ำที่ บ ริ ห ำรองค์ก รและรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรชุ ด ใหญ่
ปั จ จุ บ ัน กำรบริ ห ำรงำนของ Ofcom มี ค ณะกรรมกำรทั้ง หมด 9 คน (รวมประธำนกรรมกำร)
คณะกรรมกำรบริ ห ำร จ ำนวน 3 คน และคณะกรรมกำรที่ ไ ม่ ท ำหน้ำ ที่ บ ริ ห ำร (non executive
members) จำนวน 6 คน123 กำรกำกับดูแลของ Ofcom มุ่งเน้นควำมร่ วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชำญ โดยกำรตั้ง
ที่ ป รึ ก ษำผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นทุ ก ด้ำ น ทั้ง เป็ นบุ ค คลและเป็ นรู ป คณะกรรมกำร เพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว กำรตั้งคณะทำงำนจะมีท้งั แบบเฉพำะกิจ (Ad hoc) และแบบถำวร
คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยอำนำจจำก Ofcom มีดงั นี้
ก) คณ ะกรรมกำรบริ ห ำร (Executive Committee) มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรก ำหนด
ทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของ Ofcom และตรวจสอบระบบกำรจัด กำรขององค์ก ร อ ำนำจของ
คณะกรรมกำรจะจำกัดอยูท่ ี่นโยบำยที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร เช่น นโยบำยด้ำนกำรเงิน นโยบำย
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร หรื อนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
ข) คณะกรรมกำรด้ำนนโยบำย (Policy Executive) รั บ ผิ ด ชอบในกำรพัฒ นำ
นโยบำยทั้งหมดขององค์กรและให้คำแนะน ำเกี่ ยวกับนโยบำย รวมถึ งกำรจัดเวทีให้มีกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเพือ่ ใช้ประกอบกำรพัฒนำและออกแบบนโยบำย
ค) คณะกรรมกำรด้ำนกำรปฏิ บ ัติ ง ำน (Operations Board) รั บ ผิด ชอบในกำร
สนั บ สนุ น แนะน ำ กำรท ำหน้ ำ ที่ ใ นระดับ ปฏิ บ ัติ ก ำรทั้ง หมดของ Ofcom รวมถึ งดู แ ลจัด กำร
Central Operations โดยทำงำนกับผูบ้ ริ โภค
123

Functional and role . Retrieved April 13, 2014, from http://www. ofcom.urg.uk

75

PU

D

ง) คณะกรรมกำรจัดกำรบริ หำรคลื่ นควำมถี่ (Spectrum Clearance and Awards
Program Management Board) ทำหน้ำที่ทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบกำรบริ หำรจัดกำรคลื่นควำมถี่
จ) คณะกรรมกำรด้ำนเนื้ อ หำ (Content Board) ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด
13 คน ซึ่ งคัดเลือ กจำกตัวแทนของแต่ละภูมิภำค ผูเ้ ชี่ยวชำญในกิจกำรแพร่ ภำพกระจำยเสี ยง และ
บุคคลทัว่ ไป คณะกรรมกำรนี้ จดั ตั้งขึ้นภำยใต้ม ำตรำ 12 (1) 124ของกฎหมำย Communication Act
2003 และทำหน้ำที่กำหนดและบังคับใช้หลักคุณภำพและมำตรฐำนในกิจกำรแพร่ ภำพกระจำยเสียง
รวมถึงให้คำปรึ กษำกับคณะกรรมกำร Ofcom ในประเด็นเกี่ ยวกับเนื้ อ หำ ลักษณะกำรกำกับดู แล
ของคณะกรรมกำรด้ำนเนื้ อหำแบ่งหน้ำที่ออกเป็ น 3 ด้ำน คือ
1. กำรกำกับดูแลเนื้ อหำด้ำนลบ เช่น เนื้อหำที่เป็ นอันตรำยหรื อไม่เหมำะสม
เนื้ อหำที่ผิดข้อเท็จจริ งและขำดควำมเป็ นกลำง เนื้ อหำที่ขำดควำมเป็ นธรรมและละเมิดควำมเป็ น
ส่วนตัว
2. ประเด็นในเชิ งปริ มำณ เช่ น โควต้ำส ำหรับบริ ษทั ผลิ ตรำยกำรโทรทัศน์
อิ ส ระ รำยกำรที่ ผ ลิ ต ในภู มิ ภ ำค และเนื้ อหำที่ ผ ลิ ต ภำยในประเทศสมำชิ ก สหภำพยุโ รปหรื อ
ในอังกฤษ
3. สถำนีโทรทัศน์สำธำรณะ (ITV, Channel 4 และ Five) 125
นอกเหนื อจำกหน่ วยงำนที่อยูภ่ ำยใต้โครงสร้ำงกำรบริ หำรของ Ofcom แล้ว กำรทำงำน
ของคณะกรรมกำรยังได้รับกำรสนับสนุ น จำกคณะทำงำนที่ ป รึ กษำที่มี กำรจัด ตั้งตำมกฎหมำย
Communications Act เช่น คณะทำงำนด้ำนผูบ้ ริ โภคในกิจกำรสื่ อสำร (Communications Consumer
Panel) เป็ นคณะผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่จดั ตั้งขึ้นตำมมำตรำ 16 ของ Communications
Act 2003 มีหน้ำที่เป็ นที่ปรึ กษำให้กบั คณะกรรมกำรของ Ofcom แต่ทำงำนเป็ นอิสระจำก Ofcom
โดยทั้งสองหน่ วยงำนมี ขอ้ ตกลงร่ วมกันสร้ำงกฎเกณฑ์ในกำรทำงำนร่ วมกันอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และโปร่ งใส และ Ofcom ยัง มี อ ำน ำจตำมกฎหมำย Broadcasting Acts ใน กำรตรวจสอบ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และก ำกับ ดู แ ลเนื้ อ หำรำยกำร เช่ น กำรคุ ้ม ครองผูเ้ ยำวน์ จ ำกเนื้ อ หำที่ อ ัน ตรำย
ควำมเป็ นกลำงในกำรเสนอข้อมูล กำรไม่ฉำยภำพควำมรุ นแรงหรื อเนื้ อหำที่ยยุ งให้เกิดกำรประกอบ
อำชญำกรรมหรื อควำมไม่สงบ และกำรนำเสนอเนื้ อหำที่เป็ นธรรมและไม่ล ะเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
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
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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;

77
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(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

78

PU

D

(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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เนื้อหำโฆษณำ) และมำตรำ 325 และ 326 กำหนดให้ Ofcom ออกใบอนุ ญำตให้เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ที่กำหนดใน Broadcasting Act 1990 and 1996 รวมถึ งเงื่อ นไขที่ก ำหนดให้สถำนี โทรทัศน์ ปฏิบ ัติ
ตำมมำตรฐำนและหลักปฏิบตั ิที่ร่ำงขึ้นโดย Ofcom128
(2) กระบวนกำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษ
กำรเผยแพร่ รำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษอยูภ่ ำยใต้บงั คับ Broadcasting
Act 1990 and 1996 กฎหมำยดังกล่ ำวได้ให้นิยำมของคำว่ำ กำรเสนอรำยกำรโทรทัศน์ (television
programme service) ว่ำหมำยถึง กำรเสนอรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ดว้ ยวิธีต่ำงๆ และคำว่ำ รำยกำร
(programme) หมำยควำมรวมถึ งทุ ก ๆ อย่ำงที่ น ำเสนอในบริ ก ำรดังกล่ ำว ดัง นั้น ขอบเขตของ

PU

D

(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 ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 61 - 62
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กำรควบคุ มกำรเผยแพร่ รำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์จะครอบคลุมถึ งละครซึ่ งได้ผลิตขึ้นเพื่อ นำออก
เผยแพร่ ทำงโทรทัศน์ หรื อละครโทรทัศน์ดว้ ย
1) รู ปแบบกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์
โทรทัศน์เป็ นอีกสื่ อหนึ่ งที่สำมำรถใช้ในกำรนำภำพยนตร์ออกเผยแพร่ สู่ สำธำรณชน
กฎหมำยควบคุมกำรเสนอรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์จึงเป็ นอีกวิธีกำรหนึ่ งในกำรควบคุมภำพยนตร์
ในประเทศอังกฤษ
ในทศวรรษที่ 1920 สิ ท ธิ ในกำรกระจำยเสี ยงของประเทศอังกฤษเป็ นแบบผูก ขำด
โดย BBC หรื อ British Broadcasting Corporation ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบกิ จกำรโทรทัศน์ในประเทศ
อังกฤษแบ่งได้เป็ นสองกลุ่ม คือ BBC และบรรดำสถำนี วิทยุโทรทัศน์อิสระที่อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำรวิทยุโทรทัศน์อิสระ (ITC หรื อ Independent Television Commission) BBC
เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐจัดตั้งขึ้ น โดยเอกสำรจัด ตั้ง Royal Charter และได้ท ำข้อ ตกลงกับ รัฐ ไว้ว่ำจะ
ดำเนิ น กิ จกำรให้บริ กำรรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ และวิท ยุกระจำยเสี ยงตำมเงื่อ นไขที่ไ ด้ก ำหนดไว้
ในข้อตกลง วัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ของ BBC จะปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรจัดตั้งและข้อตกลง
ดังกล่ำว
ส่ ว นกำรให้ บ ริ ก ำรวิท ยุโ ทรทัศ น์ อิ ส ระจะอยู่ภ ำยใต้ก ำรก ำกับ ดู แ ลของบทบัญ ญัติ
Broadcasting Act 1990 ซึ่งได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรวิทยุโทรทัศน์อิสระขึ้นเพือ่ ทำหน้ำที่ในกำรกำกับ
ดูแลสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์ท้งั หมดที่ไม่ได้อยูใ่ นเครื อของ BBC
ในปี ค.ศ. 1996 ได้มี ก ำรจัด ตั้งคณะกรรมกำรมำตรฐำนรำยกำรวิท ยุโ ทรทัศ น์ แ ละ
วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย ง (BSC หรื อ Broadcasting Standards Commission) ขึ้ นโดย Broadcasting Act
1996 มีอำนำจหน้ำที่ในกำรรับฟั งคำร้องเรี ยนเกี่ยวกับควำมเป็ นธรรมในรำยกำรและมำตรฐำนของ
รำยกำรที่ นำออกเผยแพร่ ทำงโทรทัศน์ และวิทยุกระจำยเสี ยง นอกจำกนี้ BSC ยังมี หน้ำที่ในกำร
จัดทำประมวลแนวทำงปฏิบตั ิ (code of conduct) เกี่ยวกับควำมเป็ นธรรมและมำตรฐำนของรำยกำร
ไว้เป็ นตัวอย่ำงให้กบั BBC และ ITC อีกด้วย
BBC และ ITC มี ข ้อ แตกต่ ำ งที่ ส ำคัญ บำงประกำร ข้อ แตกต่ ำ งประกำรแรก คื อ
กำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของ BBC อยูภ่ ำยใต้บงั คับของเอกสำรจัดตั้งนิ ติบุคคลและข้อ ตกลง
ที่ไ ด้ทำไว้ก ับรัฐ แต่กำรด ำเนิ น งำนของ ITC อยู่ภำยใต้บ ังคับ ของกฎหมำย ข้อ แตกต่ ำงที่ สำคัญ
อีกประกำรหนึ่ ง คือ BBC จะดำเนิ นกำรจัดเสนอรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ดว้ ยตนเอง แต่ ITC ไม่ ไ ด้
จัดทำรำยกำรเองและเป็ นเพียงองค์กรที่กำกับดูแลและออกใบอนุ ญำตให้สถำนี วิทยุโทรทัศน์อื่น ๆ
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ดำเนิ นกิจกำรจัดทำรำยกำร อย่ำงไรก็ตำม องค์กรทั้งสองก็ยงั คงมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่เหมื อนกัน
ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 129
2) กำรกำกับดูแลมำตรฐำนของรำยกำรโทรทัศน์
BBC และ ITC มีหน้ำที่ในกำรจัดทำประมวลแนวทำงปฏิบตั ิ (code of conduct) สำหรับ
กำรควบคุมมำตรฐำนของรำยกำรที่จะนำเสนอทำงวิทยุโทรทัศน์ 130 ประมวลดังกล่ำวมีผลบังคับกับ
รำยกำรทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็ นละครโทรทัศน์หรื อภำพยนตร์ที่ได้เคยนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์
ก็ตำม ในกำรนี้ BBC ได้จดั ทำหลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิของผูผ้ ลิตรำยกำร ส่วน ITC ได้จดั ทำประมวล
รำยกำร (ITC Programme Code) และได้กำหนดไว้เป็ นเงื่อ นไขในใบอนุ ญ ำตของผูป้ ระกอบกำร
สถำนี วิท ยุโทรทัศน์ ว่ำจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่อ นไขในประมวลดังกล่ ำว ประมวลทั้งสองฉบับ นี้
มี ส ำระส ำคัญ ที่ เหมื อ นกัน โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ แนวทำงปฏิ บ ัติในกำรก ำกับดู แลตัวเองของ
ผูใ้ ห้บริ ก ำรกิ จกำรโทรทัศน์ ในกำรควบคุ ม เนื้ อ หำสำระในรำยกำรให้มีรสนิ ยมที่ ดี และมี ค วำม
เหมำะสมสำหรับกำรนำออกเผยแพร่ ทำงโทรทัศน์ โดยเฉพำะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับควำมรุ นแรง
กำรใช้ภำษำ กำรเสนอเรื่ องรำวเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรื อศำสนำ และกิจกรรมทำงเพศ โดยจะคำนึงถึง
ควำมเหมำะสมสำหรับผูช้ มที่เป็ นเด็กเป็ นหลัก หลักเกณฑ์ที่ Ofcom นำมำใช้ในกำรกำกับดูแลร่ วม
มีดงั นี้131
ก) กำรกำกับดูแลร่ วมต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค
ข) มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชดั เจนระหว่ำงองค์กรกำกับดูแลร่ วมและ
Ofcom
ค) ประชำชนโดยทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึงได้
ง) ปรำศจำกกำรแทรกแซงของผูม้ ีผลประโยชน์
จ) มีกำลังทรัพย์และกำลังคนที่เพียงพอ
ฉ) บรรลุและดำรงเป้ ำหมำยของกำรมีส่วนร่ วมของทุกภำคส่วน
ช) มี บ ทลงโทษที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและน่ ำเชื่ อ ถื อ เช่ น กำรตัด ออกจำกกำรเป็ น
สมำชิกกำรประนำมในระดับสำธำรณะหำกเป็ นควำมผิดที่รุนแรง
ซ) มีกำรตรวจสอบและทบทวนกำรทำงำนโดย Ofcom รวมทั้งกำหนดตัวชี้ วดั
ควำมสำเร็จที่ชดั เจน
ฌ) มีควำมโปร่ งใสน่ำเชื่อถือ
129

ยอดฉัตร ตสำริ กำ. (2546). กฎหมายภาพยนตร์ ของอังกฤษ (รำยงำนผลกำรวิจยั ). หน้ำ 29 – 32.
130
Article 5 of the BBC Agreement; Broadcasting Act, s. 7
131
นุดี หนูไพโรจน์. (2556). “กำรกำกับดูแลสื่ อในยุคหลอมรวมสื่ อ”. อิศราปริ ทัศน์ , 1(4). หน้ำ 96.
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ญ) มีกำรกำกับดูแลที่สม่ำเสมอ เหมำะสม และมีเป้ ำหมำย
ฎ) มีกลไกกำรยืน่ อุทธรณ์ที่เหมำะสม
ฏ) สำมำรถปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ขำ้ งต้นได้ตำมควำมเหมำะสม
3) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์ตำมประมวลแนวทำงปฏิบตั ิ
(The Ofcom Broadcasting Code) 132
ก) กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อหำรำยกำร (rating) มี เป้ ำหมำยเพื่อปกป้ อง
เด็กและเยำวชนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ลงมำ โดยกำหนดประเภทเนื้อหำที่เหมำะสมในแต่ละด้ำนและมี
คำเตือนล่วงหน้ำพอสมควรก่อนฉำยรำยกำรที่มีเนื้ อหำสำระที่ไม่เหมำะสมสำหรับเด็ก 133
1. กำรใช้ยำเสพติด บุหรี่ สำรระเหย และเครื่ องเดืมแอลกอฮอล์ จะต้องไม่นำมำ
ออกอำกำศในรำยกำรสำหรับเด็ก และต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรออกอำกำศในช่วงเวลำสำหรับเด็ก
และเยำวชน 134
132

ชนัญสรำ อรนพ ณ อยุธยำ. เล่มเดิม. หน้ำ 41
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;
133
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2. ควำมรุ น แรงและพฤติ ก รรมที่ เป็ นอัน ตรำย ไม่ ว่ำด้ว ยค ำพู ด หรื อ กริ ย ำ
ท่ำทำงที่เด็กสำมำรถเลียนแบบได้หรื อเป็ นอันตรำยจะต้องไม่นำมำออกอำกำศในรำยกำรสำหรับเด็ก
และจะต้อ งถูกจำกัดให้เหมำะสมในช่ วงเวลำสำหรับเด็กและเยำวชน กรรมวิธีกำรฆ่ำตัวตำยหรื อ
ทำร้ำยตัวเองหรื อกรรมวิธีของกำรก่ อ อำชญำกรรมจะต้อ งไม่ ปรำกฏในรำยกำรโทรทัศน์ ยกเว้น
ผูร้ ับผิดชอบจะได้พจิ ำรณำเป็ นอย่ำงดีแล้ว 135
3. ภำษำที่ไม่ สุภำพ ห้ำมมีในรำยกำรสำหรับเด็ก ยกเว้นในบำงสถำนกำรณ์
ที่จำเป็ น ห้ำมใช้ภำษำหยำบคำยในช่ วงเวลำสำหรับเด็กและเยำวชน นอกจำกเป็ นไปตำมบริ บ ท
ของเรื่ อง แต่ควรหลักเลี่ยงกำรใช้ภำษำหยำบคำยซ้ ำๆหลำยครั้งในช่วงเวลำสำหรับเด็กและเยำวชน136
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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.

84
4. เรื่ องทำงเพศ ห้ำมมี ภำพกำรร่ วมเพศในช่ วงเวลำสำหรับเด็กและเยำวชน
หรื อช่ วงเวลำที่เด็กอำจได้ยนิ ยกเว้นเพื่อกำรศึกษำ หำกจำเป็ นต้องออกอำกำศในช่วงเวลำสำหรับ
เด็กและเยำวชนจะต้องออกอำกำศอย่ำงจำกัดไม่โจ่งแจ้ง137
5. ภำพเปลือย ในช่วงเวลำสำหรับเด็กและเยำวชนจะต้องพิจำรณำเป็ นอย่ำงดี138
6. ควำมเชื่ อ เรื่ อ งผี คำถำอำคม และเรื่ อ งเหนื อ จริ ง จะต้อ งไม่ อ อกอำกำศ
ในช่ วงเวลำส ำหรับ เด็กและเยำวชน รำยกำรทำงศำสนำที่ มีก ำรกล่ ำวอ้ำงบุ คคลหรื อ กลุ่ ม บุ คคล
ว่ำมีอำนำจวิเศษจะต้องดำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังและไม่นำมำออกอำกำศในช่วงเวลำสำหรับ
เด็กและเยำวชน139 140
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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 ำกั ด เวลำออกอำกำศ (watershed) เป็ นกำรจ ำกั ด ช่ ว งเวลำในกำร
ออกอำกำศสำหรับเนื้ อหำที่ไม่เหมำะสมกับเด็กและเยำวชนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ลงมำ โดยกำหนด
ช่ วงเวลำที่ ห้ำมมิ ให้เสนอรำยกำรที่เนื้ อ หำไม่ เหมำะสมก่ อ นถึ งเวลำ 21.00 น. และหลัง 05.30 น.
ยกเว้นภำพยนตร์ที่อ อกอำกำศสำหรับสมำชิกจะกำหนดเวลำที่ 20.00 น. แต่หำกเป็ นสมำชิกที่จ่ำย
ต่อเรื่ องหรื อต่อครั้งที่รับชมจะไม่มีกำหนดเวลำ141
ค) กำรบ่งชี้รำยละเอี ยดของเนื้ อ หำ เป็ นเครื่ อ งมือ เสริ ม ในกำรให้ขอ้ มูล เพิ่มเติม
แก่ผชู ้ มและผูป้ กครองโดยแสดงเป็ นข้อควำมคำเตือนยำว
ง) กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้โดยจัดทำระบบรหัสป้ องกัน (pin) สำหรับ
บริ กำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้ผปู ้ กครองสำมำรถเข้ำรหัสรำยกำรที่เห็นว่ำไม่เหมำะสม
กับเด็กและเยำวชนที่จะรับชมที่บำ้ น
4) กำรบังคับให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ITC มี มำตรกำรที่สำคัญ ในกำรบังคับให้ผปู ้ ระกอบกิ จกำรสถำนี วิทยุโทรทัศน์ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรฐำนสำหรับรำยกำรที่ได้กำหนดไว้ในผังรำยกำร คือ กำรเพิกถอนใบอนุญำต ส่ วนในกรณี
ของ BBC ถ้ำรัฐมนตรี พิจำรณำเห็ นว่ำ องค์กรไม่ ได้ดำเนิ นงำนในลักษณะที่สอดคล้อ งกับอำนำจ
หน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลง รัฐมนตรี มีอำนำจตำมข้อ 15 สัง่ เพิกถอนสิทธิท้งั หมดของ BBC
นอกจำกนี้ เมื่ อ ปี ค.ศ. 1996 ได้มี ก ำรจัด ตั้ง คณะกรรมกำรมำตรฐำนรำยกำรวิ ท ยุ
โทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสี ยง (BSC หรื อ Broadcasting Standards Commission) ขึ้นเพื่อรับฟั งคำ
ร้อ งเรี ยนเกี่ ยวกับควำมเป็ นธรรมในรำยกำรและมำตรฐำนของรำยกำรที่นำออกเผยแพร่ ทำงวิทยุ
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 สี ตะสุ วรรณ. เล่มเดิม. หน้ำ 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.
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โทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสี ยง บทบัญญัติในพระรำชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจำยเสี ยง
ค.ศ. 1996 ได้ก ำหนดให้ BSC มี อ ำนำจในกำรพิจ ำรณำข้อ ร้อ งเรี ย นดังกล่ ำวส ำหรั บ ทั้งรำยกำร
ที่เสนอโดย BBC และรำยกำรที่เสนอโดยสถำนี วทิ ยุโทรทัศน์ในกำรกำกับดูแลของ ITC และสัง่ กำร
ให้บีบีซีหรื อ ITC ดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งได้142 และในวันที่ 18 ธันวำคม 2546 ITC และ BSC
ได้ยตุ ิบทบำทและโอนภำรกิ จทั้งหมดไปให้แก่ Ofcom เป็ นหน่ วยงำนเดียวที่ทำหน้ำที่ก ำกับดู แล
ละครโทรทัศน์ บทบำทของ Ofcom ต่อ BBC คือ ก ำกับดู แลให้ BBC ดำเนิ น กำรให้เป็ นไปตำม
ข้อตกลงและดูแลเกี่ยวกับกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำร ส่วนสถำนีโทรทัศน์ที่อยูใ่ นกำรกำกับดูแลของ ITC
จะโอนมำเป็ นอำนำจของ Ofcom ในกำรกำกับดูแลให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
5) กำรฉำยละครโทรทัศน์143
บทบัญญัติของกฎหมำยในประเทศอังกฤษมิได้บญ
ั ญัติเรื่ องกำรควบคุมกำรฉำยละคร
โทรทัศน์ ไ ว้เป็ นกำรเฉพำะ อย่ำงไรก็ ต ำม ละครโทรทัศน์ ก็ เป็ นรำยกำรโทรทัศน์ ป ระเภทหนึ่ ง
ซึ่งกำรนำออกเผยแพร่ ทำงวิทยุโทรทัศน์ตอ้ งอยูภ่ ำยใต้กฎเกณฑ์ทวั่ ไปว่ำด้วยกำรควบคุมตรวจสอบ
รำยกำรโทรทัศน์ กล่ำวคือ ละครโทรทัศน์จะอยูภ่ ำยใต้บงั คับของกฎเกณฑ์ต่ำงๆ สำหรับกำรเสนอ
รำยกำรของ BBC และ ITC ประกอบกับบทบัญญัติในกฎหมำยทัว่ ไปอื่น ๆ เช่ น พระรำชบัญญัติ
ภำพยนตร์ (สัตว์) ค.ศ. 1937 (Cinematograph Films (Animals) Act 1937) ซึ่ งกำหนดข้อห้ำมไม่ให้
มีกำรทรมำนสัตว์ในกำรจัดทำหรื อกำกับฉำก พระรำชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก ค.ศ. 1978 (Protection of
Children Act 1978) ซึ่ งห้ำมมิให้แสดงภำพอนำจำรของเด็กอำยุต่ำกว่ำสิ บหกปี และพระรำชบัญญัติ
สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ล ำมก ค.ศ. 1959 (Obscene Publications Act 1959) ซึ่ งห้ ำ มกำรแสดงผลงำนลำมก
โดยจะคำนึ งถึงควำมเป็ นไปได้ที่ผลงำนดังกล่ ำวจะก่อให้เกิดควำมเสื่ อมเสี ยในศีล ธรรมอันดีงำม
ของผูค้ นจำนวนมำกที่จะเห็นผลงำนนั้น
สำหรับภำพยนตร์ที่เผยแพร่ ทำงโทรทัศน์จะฉำยได้จะต้องได้รับกำรจัดประเภทควำม
เหมำะสมของเนื้ อ หำจำกคณะกรรมกำรควบคุ ม ภำพยนตร์ (Britsh Board of film Classificasion)
และภำพยนตร์ที่ถู กจัดควำมเหมำะสมเป็ น 18 ปี หรื อ เทียบเท่ำ จะไม่ได้รับอนุ ญำตให้อ อกอำกำศ
ก่อ น 21.00 น. ยกเว้นผูใ้ ห้บริ กำรภำพยนตร์ที่ผชู ้ มต้อ งจ่ำยเงินค่ำรับชมต่อครั้งที่มีใบแจ้งหนี้ และ
ใบเสร็จรับเงินที่มีรำยละเอียดวันเวลำและเรื่ องที่ได้รับชมเป็ นเรื่ องๆไป หรื อกรณี เครื่ องรับโทรทัศน์
มี ร ะบบป้ องพิ เ ศษ ในช่ ว งเวลำ 05.30 – 21.00 น. และมี ก ำรแจ้ง เตื อ นผู ้ใ หญ่ ใ ห้ พิ จ ำรณ ำ
ควำมเหมำะสมกับบุตรหลำน จะสำมำรถออกอำกำศได้ทุกเวลำ

142
143

Broadcasting Act 1996, s. 119
ยอดฉัตร ตสำริ กำ. เล่มเดิม. หน้ำ 32.
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(3) กระบวนกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยนในประเทศอังกฤษ
กระบวนกำรในกำรสอบสวนกำรละเมิ ด มำตรฐำนในกิ จ กำรแพร่ ภ ำพกระจำยเสี ย ง
ของ Ofcom มีรูปแบบกำรดำเนินกำรดังนี้
1) กำรรับเรื่ อ งร้องเรี ยน มำตรำ 52144 แห่ ง Communications Act 2003 กำหนดให้
Ofcom ต้อ งสนับสนุ นให้มีกำรร้อ งเรี ยนโดยตรงผ่ำนหน่ วยรับเรื่ อ งร้อ งเรี ยนของสถำนี โทรทัศน์
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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 เนื่ องจำกเป็ นกระบวนกำรที่สำมำรถแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนได้รวดเร็ ว หำกผูร้ ้องเรี ยนไม่พอใจ
ผลตอบรับของสถำนี โทรทัศน์หรื อไม่ได้รับคำชี้แจง ผูร้ ้องเรี ยนก็สำมำรถส่ งเรื่ องร้องเรี ยนต่อมำที่
Ofcom โดยระบุ ร ำยละเอี ย ดข้อ ร้ อ งเรี ย น รำยละเอี ย ดของผู ้ร้ อ งเรี ย น โดยส่ ง ข้อ ร้ อ งเรี ย นได้
3 ช่ อ งทำง ผ่ ำ นเวปไซต์ ไปรษณี ย์ และ text phone ส ำหรั บ ผู ้มี ปั ญ หำในกำรได้ ยิน ส ำหรั บ
ข้อร้องเรี ยนด้ำนเนื้ อหำรำยกำรนั้น Ofcom จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยกำรที่ออกอำกำศไปแล้วเท่ำนั้น
สำหรับรำยกำรที่ยงั ไม่อ อกอำกำศผูบ้ ริ โภคต้องร้องเรี ยนไปยังสถำนี โทรทัศน์หรื อผูผ้ ลิ ตรำยกำร
โดยตรง นอกจำกนี้ Ofcom จะไม่ รับพิจำรณำเรื่ อ งผังรำยกำร ผูบ้ ริ โภคต้อ งเสนอควำมเห็ นไปยัง
สถำนีโทรทัศน์โดยตรง
2) ขั้นตอนกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยน
ก) ประเมิ น ข้อ ร้ อ งเรี ย นเบื้ อ งต้น หำกจ ำเป็ น Ofcom จะติ ด ต่ อ ผู ้ร้ อ งเรี ย น
ขอข้อ มู ลเพิ่มเติม และมี อำนำจเรี ยกขอเทปรำยกำรจำกสถำนี โทรทัศน์ ในขั้นตอนนี้ จะยังไม่ รับ
คำชี้แจงจำกสถำนีโทรทัศน์ หำกเห็นว่ำเรื่ องมีประเด็นต้องสอบสวนต่อ จะรับเรื่ องเพือ่ ดำเนินกำร
ข) สอบสวนเรื่ อ งร้อ งเรี ยน ระหว่ำ งสอบสวนบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำนที่ คิ ด ว่ำ
ตนได้ รั บ ผลกระทบสำมำรถขอเข้ ำ ร่ ว มในกำรสอบสวนได้ และOfcom สำมำรถแจ้ง ให้
สถำนี โทรทัศ น์ เข้ำชี้ แ จงหรื อ ตอบกลับ มำเป็ นหนั งสื อ ก็ ไ ด้ เมื่ อ พิ จำรณำค ำชี้ แ จงทั้ง หมดแล้ว
(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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จะตัดสิ น หำกเห็ นว่ำไม่ มีกำรละเมิดเกิดขึ้น จะแจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนและสถำนี โทรทัศน์ ทรำบ เรื่ อ ง
ร้อ งเรี ยนถื อว่ำยุติ แต่ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถยืน่ คำร้องให้มีกำรพิจำรณำผลตัดสิ นใหม่ได้ หำก Ofcom
เห็นว่ำได้มีกำรละเมิดจริ ง ต้องร่ ำงคำตัดสิ นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และตีพิมพ์ใน Broadcast Bulletin
โดยสถำนี โทรทัศน์ จะได้รับ แจ้งคำตัดสิ นก่ อ น หำกสถำนี โทรทัศน์ รีบ ดำเนิ นกำรแก้ไข Ofcom
อำจพิจำรณำไม่ บ ัน ทึกกำรละเมิ ด และตัดสิ น ว่ำเรื่ อ งได้รับ กำรเยียวยำแล้ว กำรตีพิมพ์คำตัดสิ น
Broadcast Bulletin
ค) กำรทบทวนคำตัดสิน ผูร้ ้องเรี ยนหรื อสถำนี โทรทัศน์สำมำรถร้องขอให้มีกำร
ทบทวนคำตัดสิ นได้ภำยใน 10 วัน หำก Ofcom เห็นว่ำคำตัดสิ นมีควำมผิดพลำด หรื อกำรทบทวน
คำตัด สิ น มี ควำมเป็ นไปได้ที่ จะน ำไปสู่ กำรเปลี่ ยนแปลงค ำตัดสิ น หรื อ มี เหตุ ผลจ ำเป็ นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องทบทวนคำตัดสิ น ก็จะอนุ ญำตให้มีกระบวนกำรทบทวน ซึ่ งกำรทบทวนคำตัดสิ นจะเป็ น
อ ำนำจของคณะกรรมกำรทบทวนค ำตัด สิ น Broadcasting Review Committee ซึ่ งประกอบด้ว ย
สมำชิ กที่มำจำกคณะกรรมกำรด้ำนเนื้ อ หำเป็ นหลัก คณะกรรมกำรทบทวนคำตัดสิ น เป็ นอิ ส ระ
จำกสมำชิ ก Ofcom อำจพิจำรณำตัดสิ น ยืนตำมคำตัดสิ นเดิ ม หรื อ แก้ไ ขคำตัดสิ น บำงส่ วน หรื อ
เปลี่ยนคำตัดสินก็ได้ และให้ถือว่ำคำตัดสินเป็ นที่สุด 145
ง) กำรลงโทษ แม้ Ofcom จะมีอำนำจสั่งลงโทษตำมกฎหมำย แต่ Ofcom จะไม่
ดำเนินกำรลงโทษจนกว่ำจะได้พยำนหลักฐำนที่ชดั เจน และสถำนี โทรทัศน์ได้มีโอกำสชี้แจงเหตุผล
และขั้น ตอนในกำรพิจ ำรณำมี ก ระบวนกำรที่ เคร่ งครั ดเป็ นไปตำมแนวทำงขององค์ก ร กรณี ที่
มี กำรตัดสิ นว่ำเป็ นกำรละเมิ ดเงื่อ นไขข้อ บังคับ และสมควรแก่ ก ำรพิจำรณำให้มี กำรลงโทษกับ
สถำนี โทรทัศ น์ ตำมแนวทำงที่ Ofcom กำหนด ใน Procedures for the Consideration of Statutory
Sanctions in Broadcasting Licence-related Cases กฎหมำยกำหนดให้ Ofcom ลงโทษได้ ดังนี้
1. ออกคำสัง่ ไม่ให้เผยแพร่ รำยกำรซ้ ำอีก
2. ออกค ำสั่งให้ มี ก ำรแก้ไ ขหรื อ ออกอำกำศแถลงกำรณ์ เพื่อ ชี้ แ จงตำมที่
Ofcom กำหนด
3. ลงโทษปรับ
4. ลดระยะเวลำของใบอนุญำต
5. ยกเลิกใบอนุญำต (ไม่สำมำรถใช้กบั สถำนี BBC S4C Channel 4)146

145
146

สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 63 - 69
นลินี สี ตะสุ วรรณ. เล่มเดิม. หน้ำ 30
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3.1.3 กำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้งในด้ำนสื่อกระจำยเสี ยง
และสื่ อโทรคมนำคม โดยเน้นกำรปกป้ องเนื้ อ หำที่ไ ม่ เหมำะสม ในปี ค.ศ. 1992 ออสเตรเลี ยได้
ปรั บ ปรุ ง Australian Broadcasting Tribunal และ Broadcasting Act 1942 ซึ่ งใช้ ม ำก กว่ ำ 50 ปี
เปลี่ ย นเป็ น Broadcasting Services Act 1992 และมี อ งค์ ก รก ำกั บ ดู แ ล Australian Broadcasting
Authority (ABA) ABA ได้ เ ริ่ มด ำเนิ นกำรตั้ งแต่ ว ัน ที่ 5 ตุ ล ำคม 2535 และมี The Australian
Communications and Media Authority (ACMA) เข้ำมำดำเนินกำรแทนวันที่ 1 กรกฎำคม 2548 147
(1) องค์กรกำกับดูแลโทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลีย
The Australian Communications and Media Authority (ACMA) เป็ น อ งค์ ก รอิ ส ระ
ที่จดั ตั้งขึ้นตำมมำตรำ 6 ของ Australian Communications and Media Authority Act 2005 ทำหน้ำที่
แทนองค์ก รก ำกับ ดู แ ลด้ำ นกำรสื่ อ สำร 2 องค์ก ร คื อ Australian Broadcasting Authority (ABA)
และ Australian Communications Authority (ACA) ขอบเขตกำรก ำกับ ดู แ ล ACMA ครอบคลุ ม
กิจกำรด้ำนกำรสื่ อ สำรเกื อ บทั้งหมด ทั้งกิ จกำรแพร่ ภำพกระจำยเสี ยง วิทยุสื่อสำร โทรคมนำคม
รวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วย บทบำทเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลสื่อกระจำยเสียงได้วำงกรอบควำมร่ วมมือกัน
ระหว่ำงผูก้ ำกับ ดู แลและบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสื่ อ สำรกระจำยเสี ยงและประสำนควำมร่ วมมื อ กับชุ ม ชน
เปิ ดโอกำสให้มีกำรแข่งขันอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งตั้งระบบกำรควบคุม กำกับดูแลที่ได้มำตรฐำน
ACMA เป็ นหน่ วยงำนของรัฐที่เป็ นอิ สระ แต่กำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ของ ACMA ถือ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของหน่ ว ยงำนรั ฐ บำล คื อ Department of Communications,Information Technology and the Arts
รัฐมนตรี สำมำรถให้คำแนะนำกำรทำงำนต่อ ACMA ได้ วัตถุประสงค์หลักของ ACMA มีดงั นี้148
1) ควำมต้องกำรเกี่ยวกับรำยกำรที่หลำกหลำย
2) ข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรเป็ นเจ้ำของสื่อ
3) ข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรควบคุมสื่อต่ำงประเทศ
4) ควำมต้อ งกำรเกี่ ยวกับ สื่ อ ที่ ช่ วยในกำรส่ งเสริ ม อัต ลัก ษณ์ ท ำงวัฒ นธรรมของ
ออสเตรเลีย
5) รำยงำนข่ำวที่เที่ยงตรง
6) เคำรพมำตรฐำนของชุมชน149
147

อุษำ บิ้กกิ้นส์ . เล่มเดิม. หน้ำ 70 – 71.
148
อุษำ บิ้กกิ้นส์. (2552). ชุดความรู้ ที่ 2 ข้ อเสนอรู ปแบบการจัดตั้งองค์ กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภค
ด้ านสื่ อในประเทศไทย. สื บค้นเมื่อ 2 มกรำคม 2557, จำก http://www.childmedia.net. หน้ำ 22 - 23
149
สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 69
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ACMA ประกอบด้ว ยคณะกรรมกำรจ ำนวน 7 คน แบ่ งเป็ น 3 คน ท ำงำนเต็ ม เวลำ
และอีก 4 คนทำงำน part time150 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้
ก) ส่ งเสริ มกำรก ำกับดู แลกันเอง และกำรแข่งขันในอุ ตสำหกรรมกำรสื่ อ สำร
ขณะที่ทำหน้ำที่ปกป้ องผูบ้ ริ โภค
ข) สนั บ สนุ น สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี ผ ลต่ อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ค วำมส ำคัญ กั บ
มำตรฐำนของชุมชนและตอบรับควำมต้องกำรของผูร้ ับสำรและผูใ้ ช้
ค) บริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงคลื่นควำมถี่
ง) นำเสนอกำรสื่อสำรของออสเตรเลียในระดับนำนำชำติ
1) กำรกำกับดูแลกิจกำรแพร่ ภำพกระจำยเสียงของ ACMA151
ACMA ท ำหน้ำที่ พ ัฒ นำแผนกำรจัด สรรคลื่ น ควำมถี่ จัด ประเภทกำรให้ ใบอนุ ญ ำต
ออกและต่ออำยุใบอนุ ญำต กำกับดูแลเนื้ อหำและตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิด
แนวปฏิบตั ิและมำตรฐำนด้ำนเนื้ อหำ ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ควบคุ มกำรเป็ นเจ้ำของ
และกำรควบคุ มสื่ อ วำงแผนและก ำกับดู แลกำรเปลี่ ยนผ่ำนไปสู่ กำรถ่ ำยทอดสัญญำณในระบบ
ดิจิตอล
2) โครงสร้ำงกำรทำงำนของ ACMA แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มงำน กำรจัดองค์กำรจะจัด
ตำมลักษณะงำนมำกกว่ำจัดตำมประเภทกลุ่มอุตสำหกรรม ดังนี้
ก) digital transition ดูแลกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสูร้ ะบบดิจิตอล
ข) communications infrastructure ดู แลโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่ อ สำร และ
คลื่นควำมถี่
ค) digital economy ดู แ ลเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล ท ำหน้ ำ ที่ ติ ด ตำมงำนเครื อข่ ำ ย
บรอดแบนด์แห่งชำติและอุตสำหกรรม ควำมมัน่ คง ปลอดภัย และกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ และกำร
กำกับดูแลอนำคตของสื่อดิจิตอล
ง) content / consumer and citizen ดู แลเนื้ อหำและผู ้บ ริ โภค รวมทั้งกำรสื่ อ สำร
ที่ไม่ร้องขอ
จ) corporate service and coordination ท ำห น้ ำ ที่ ประสำน งำน อ ำน วยกำร
เช่น กำรเงิน แผนกบุคคล
ฉ) legal services ทำหน้ำที่ดูแลนโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย

150
151

นลินี สี ตะสุ วรรณ. เล่มเดิม. หน้ำ 52
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(2) กระบวนกำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลีย
กลุ่ ม งำน content / consumer and citizen เป็ น หน่ วยงำน หลั ก ท ำหน้ ำ ที่ คุ ้ ม ครอง
และส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ข องผูบ้ ริ โภคในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ เนื้ อ หำให้ ต อบสนองต่ อ มำตรฐำน
และควำมคำดหวังของชุ มชน คุ ้ม ครองและส่ งเสริ ม ผลประโยชน์ ของผูบ้ ริ โภคในฐำนะลู ก ค้ำ
ที่ใช้บ ริ ก ำรสื่ อ สำรในฐำนะผูช้ มที่ เสพเนื้ อ หำผ่ำนรำยกำรต่ ำงๆ จัด กำรกับสแปมกำรขำยสิ นค้ำ
และบริ ก ำรผ่ำนระบบโทรคมนำคมโดยไม่ ไ ด้ร้ อ งขอ รวมทั้ง รั บ เรื่ อ ร้ อ งเรี ยน สอบสวนเรื่ อ ง
ร้องเรี ยนที่ไม่ใช่ประเด็นด้ำนเทคนิค
นอกจำกกำรก ำกั บ ดู แ ลของ ACMA แล้ ว Australian Communications and Media
Authority Act ยัง ก ำหนดให้ ACMA จัด ตั้ง Consumer Consultative Forum (CCF) เป็ นที่ ป รึ ก ษำ
ด้ำนผูบ้ ริ โภคของ ACMA ในประเด็ นที่ มี ผลกระทบกับผูบ้ ริ โภค คล้ำย Ofcom Consumer Panal
ของอังกฤษ โดยทำงำนเป็ นอิสระจำก ACMA
CCF ทำหน้ำที่ให้ขอ้ มูลและคำปรึ กษำกับ ACMA ครอบคลุมรำยละเอียดดังนี้
1) วิเครำะห์และให้ขอ้ มูลที่สะท้อนควำมต้องกำรผูบ้ ริ โภคในอุตสำหกรรมสื่อสำร
2) จัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
3) ให้คำปรึ กษำผูบ้ ริ โภคโดยคำนึงถึงกลไกกำรกำกับดูแลร่ วม
4) สร้ำงกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรให้ขอ้ มูลที่จำเป็ นต่อผูบ้ ริ โภค
5) ให้ ค ำปรึ ก ษำเฉพำะกิ จ เมื่ อ ได้รั บ กำรร้ อ งขอจำก ACMA เช่ น ทบทวนและ
ตรวจสอบกิจกรรมของ ACMA มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคอย่ำงไร
กฎหมำยที่ใช้บงั คับในกำรควบคุมกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์เป็ นผลมำจำกกำร
หำรื อร่ วมกันของตัวแทนจำกผูผ้ ลิตและสถำนี โทรทัศน์ ซึ่ งได้ผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็ นจำกเวที
สำธำรณะ Communications and Media Authority Act 2005 มำตรำ 44 กำหนดให้ ACMA มี หน้ำที่
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ให้ บ ริ ก ำรจัด ท ำ Code of practice หลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นกำรควบคุ ม เนื้ อ หำละคร
โทรทัศ น์ ต ำมประมวลแนวทำงปฏิ บ ัติ (code of practice)152 ACMA จะก ำหนดให้ ผูบ้ ริ โภคแจ้ง
เรื่ อ งร้อ งเรี ยนไปยังองค์กรวิชำชี พด้ำนสื่ อ แขนงต่ำงๆ ซึ่ งประกอบไปด้วยผูแ้ ทนในอุ ตสำหกรรม
ของสื่อแขนงนั้นๆ โดย ACMA กำหนดให้สถำนีโทรทัศน์เป็ นจุดรับเรื่ องร้องเรี ยนเบื้องต้น สำหรับ
กำรจัดประเภทเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวกับเนื้อหำจะเป็ นกำรจัดทำโดยองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง153
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลีย แนวทำง
ปฏิบตั ิในกำรควบคุมเนื้ อหำรำยกำรโทรทัศน์ของประเทศออสเตรเลียไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยองค์กร
152
153

ชนัญสรำ อรนพ ณ อยุธยำ. เล่มเดิม. หน้ำ 41
สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 119
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กำกับดูแลโทรทัศน์ แต่เป็ นกำรจัดทำขึ้นร่ วมกันของตัวแทนผูผ้ ลิตและสถำนี โทรทัศน์ ซึ่ งได้ผ่ำน
กำรรับฟังควำมคิดเห็นในเวทีสำธำรณะ และต้องนำไปจดทะเบียนกับ ACMA เพือ่ ให้มีสภำพบังคับ
เช่ น อุ ต สำหกรรมโทรทั ศ น์ ที่ เป็ นฟรี ที วี ไ ด้ มี ก ำรจัด ท ำ The Commercial Television Code of
Practice ซึ่งกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิในกำรควบคุมเนื้ อหำโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1) กำรจัด ระดับ ควำมเหมำะสมของเนื้ อ หำรำยกำร และจ ำกัด เวลำออกอำกำศ
(Classification Systems and Warning) ในประเทศออสเตรเลี ย ได้ใช้แ นวคิ ด กำรควบคุ ม เนื้ อ หำ
รำยกำรโทรทัศน์ ใน 2 ลักษณะ ควบคู่กัน คือ มี กำรใช้ระบบจำแนกประเภทรำยกำรตำมเนื้ อ หำ
ควบคู่กับกำรจำกัดช่ วงเวลำที่อ อกอำกำศ เนื่ อ งจำกกำรดู โทรทัศน์ของเด็กไม่แน่ นอน ในวันเปิ ด
เรี ยนและวันหยุดจะส่ งผลให้ช่วงเวลำในกำรรับชมโทรทัศน์ของเด็กแตกต่ำงกัน 154 กำรจัดระดับ
ควำมเหมำะสมด้ำนเนื้ อ หำละครโทรทัศน์จะด ำเนิ นกำรโดยสถำนี โทรทัศน์ โดยใช้ห ลักเกณฑ์
ซึ่งนำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดควำมเหมำะสมเนื้ อหำที่ของภำพยนตร์ วีดิทศั น์ทุกประเภท สิ่งพิมพ์
และคอมพิ ว เตอร์ ของ Office of Film and Literature Classification (OFLC) มำใช้ โ ดยเพิ่ ม เติ ม
หมวด AV สำหรับรำยกำรโทรทัศน์ ที่มีเนื้ อ หำรุ นแรงและต้อ งมี กำรสมัครเป็ นสมำชิ ก กำรแบ่ ง
ระดับ ควำมเหมำะสมจะมี ก ำรปรับ ปรุ งแก้ไ ขเป็ นระยะตำมที่ ชุ ม ชนหรื อ สำธำรณชนได้แ สดง
ควำมเห็น
G-General เหมำะสมส ำหรับ ทุ ก วัย รำยกำรนี้ ถู ก ออกแบบ ส ำหรับ เด็ ก ก่ อ นวัย เรี ย น
และวัยเรี ยน ซึ่งสำมำรถให้เด็กรับชมได้ดว้ ยตัวเอง
วันธรรมดำ: 6.00-8.30 น.
วันหยุดสุดสัปดำห์: 4.00-19.30 น.
PG-Parental Guidance ผูท้ ี่อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ควรได้รับคำแนะนำจำก ผูป้ กครอง รำยกำรนี้
อำจประกอบด้วยรู ปแบบและเนื้ อ หำของผูใ้ หญ่ ซึ่ งผูท้ ี่อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี เมื่อ รับชมรำยกำรนี้ ควรมี
ผูใ้ หญ่ให้คำแนะนำ
วัน ธรรมดำ ช่ ว งเปิ ดเทอม: 5.00-6.00 น. 8.30-12.00 น. 19.30-20.30 น. ช่ ว งวัน หยุด
นักขัตฤกษ์: 5.00-6.00 น. 8.30-16.00 น. 19.30-20.30 น.
วันหยุดสุดสัปดำห์ 5.00-6.00 น. 19.30-20.30 น.
M-Mature Audience programs and MA-Mature Adult Audience programs รำยกำรนี้
อำจมีเนื้อหำที่เหมำะสมสำหรับผูท้ ี่มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป

154

ธีรพัฒน์ อังศุชวำล และอัญญำอร พำนิชพึ่งรัก. (2555). กว่าจะเป็ นรายการโทรทัศน์ ในดวงใจ
ครอบครั ว (Family Aword) : แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ . หน้ำ 151
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วัน ธรรมดำ ช่ วงเปิ ดเทอม: 0.00-5.00 น. 12.00-15.00 น. 20.30-24.00 น. และวัน หยุด
นักขัตฤกษ์: 20.30-5.00 น.
วันหยุดสุดสัปดำห์ 20.30-5.00 น.
AV เป็ นรำยกำรสำหรับผูใ้ หญ่และมีเนื้ อหำรุ นแรง รำยกำรประเภทนี้ เหมำะสมสำหรับ
ผูท้ ี่มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป จำกัดเวลำ 21.30 - 05.00 น.
X programs and unmodified R programs (ไม่ เหมำะสำหรับออกอำกำศทำงโทรทัศน์ )
รำยกำรนี้ประกอบด้วยเนื้อหำที่ไม่สำมำรถจัดประเภทตำมข้ำงต้นอย่ำงเหมำะสมได้ เนื่องจำกเนื้อหำ
ดังกล่ำวไม่เหมำะสมสำหรับออกอำกำศทำงโทรทัศน์ ดังนั้น จึงไม่สำมำรถนำเสนอได้ทุกช่วงเวลำ
2) กำรบ่งชี้รำยละเอียดของเนื้ อ หำ (Warning) เป็ นเครื่ องมือ เสริ มในกำรให้ขอ้ มู ล
เพิม่ เติมแก่ผชู ้ มและผูป้ กครองโดยแสดงเป็ นข้อควำมแนะนำ
3) กิจกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกจะกำหนดให้มีอุปกรณ์จำกัดสิทธิ์กำรใช้งำน
(disabling device)
(3) กระบวนกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยนในประเทศออสเตรเลีย
ACMA มี อ ำนำจภำยใต้ ก ฎหมำย Broadcasting service Act 1992 กิ จ กำรแพร่ ภำพ
กระจำยเสี ยง Telecommunications Act 1997 กิ จกำรโทรคมนำคม Radio Telecommunications Act
1992 กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ACMA จะใช้อำนำจ
นี้ ร่ วม กั บ Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ซึ่ งเป็ น ห น่ วยงำน ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรแข่งขันและผูบ้ ริ โภคในทุกอุตสำหกรรม นอกจำกนี้กฎหมำยด้ำนกำรสื่อสำร
ของออสเตรเลี ยยังสนับสนุ นให้ ACMA ออกแบบกำรกำกับ ดู แลร่ วมกับภำควิชำชีพ โดยเปิ ดให้
ภำควิชำชี พมีส่วนร่ วมในกำรจัดทำหลักปฏิบตั ิทำงจริ ยธรรมขึ้น และให้มีอำนำจในกำรบังคับใช้
บำงส่ ว น โดย ACMA ยัง คงอ ำนำจในกำรบัง คับ ใช้ ม ำตรฐำนของตนในกรณี ที่ ก ลไกของ
ภำคอุตสำหกรรมไม่สำมำรถทำงำนเพื่อ คุม้ ครองผลประโยชน์ผบู ้ ริ โภคได้ดีพอ กระบวนกำรรับ
เรื่ องร้องเรี ยนของ ACMA มีข้นั ตอนดังนี้
1) กำรรับเรื่ องร้องเรี ยนจะแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ
ก) เรื่ องร้องเรี ยนที่ตอ้ งยืน่ ไปทำงสถำนีก่อน
หำกมีกำรพบเห็ นเนื้ อหำที่ละเมิดหลักปฏิบตั ิ (code of practice) ซึ่ งร่ ำงโดยภำควิชำชี พ
ผูร้ ้อ งเรี ยนจะต้องยื่นคำร้องไปที่สถำนี โทรทัศน์ โดยตรงก่อ น เนื่ องจำก Broadcasting service Act
1992 กำหนดให้มีกำรจัดตั้งระบบก ำกับดู แลร่ วม ซึ่ งมอบอำนำจในกำรจัดกำรในเบื้ อ งต้นให้ก ับ
สถำนี โ ทรทัศ น์ โดยยื่น ค ำร้ อ งไปที่ ส ถำนี โทรทัศ น์ ภ ำยใน 6 วัน หลั ง จำกมี ก ำรออกอำกำศ
(ไม่เช่นนั้นสถำนีโทรทัศน์อำจจะไม่ได้เก็บเทปไว้หรื อรำยกำรนั้นอำจจะจบไปแล้ว)
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เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตให้ดำเนิ นกิจกำรแพร่ ภำพกระจำยเสี ยงได้รับเรื่ อร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
ละเมิดหลักปฏิบตั ิ สถำนีโทรทัศน์จะต้องแจ้งผูร้ ้องภำยใน 60 วัน และต้องแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ให้ผรู ้ ้องทรำบว่ำ สำมำรถอุทธรณ์ผลมำที่ ACMA ได้ หำกผูร้ ้องไม่พอใจคำชี้แจงหรื อกำรแก้ไขของ
สถำนี โทรทัศน์ หรื อไม่ได้รับกำรตอบสนองภำยใน 60 วัน สำมำรถร้องเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มำที่ ACMA โดยแนบสำเนำคำร้องถึงสถำนี สำเนำคำชี้แจงของสถำนีโทรทัศน์หรื อเอกสำรที่ผรู ้ ้อง
ได้ติดต่อสถำนีโทรทัศน์มำก่อน
ข) เรื่ องร้องเรี ยนที่สำมำรถยืน่ มำทำง ACMA ได้โดยตรง
เป็ นเรื่ อ งร้อ งเรี ย นที่ เกี่ ยวกับ กำรละเมิ ด เงื่อ นไขใบอนุ ญ ำตหรื อ มำตรฐำนที่ ก ำหนด
โดย ACMA เรื่ องร้องเรี ยนประเภทนี้ ได้แก่
1. กำรจัดทำคำบรรยำยสำหรับผูม้ ีปัญหำทำงกำรได้ยนิ
2. โฆษณำบุหรี่
3. โฆษณำกำรเมืองหรื อเนื้ อหำกำรเลือกตั้ง
4. กำรโฆษณำที่มำกเกินขอบเขตในวิทยุโทรทัศน์
5. โฆษณำสินค้ำที่ใช้รักษำโรค
6. เนื้ อหำที่เกี่ยวกับรำยกำรโทรทัศน์เด็ก มำตรฐำนด้ำนเนื้ อ หำ กฎระเบียบ
ในกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงิน และมำตรฐำนกำรกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
เมื่ อได้รับเรื่ องร้องเรี ยน ACMA จะแจ้งผูร้ ้องเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร หำกเรื่ อ งร้อ งเรี ยน
ไม่อ ยูใ่ นอำนำจของ ACMA จะไม่มีกำรสอบสวนแต่ ACMA จะช่ วยแนะนำผูร้ ้องเรี ยนว่ำจะต้อ ง
ติดต่อ หน่ วยงำนใด หำกเรื่ อ งร้อ งเรี ยนอยูใ่ นอำนำจของ ACMA ก็จะรับเรื่ องร้อ งเรี ยนและมี กำร
พิจำรณำอย่ำงจริ งจัง
2) สอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน ระหว่ำงสอบสวน ACMA มีอำนำจขอให้สถำนี โทรทัศน์
ชี้แจงรำยละเอี ยดพร้อมทั้งหลักฐำนสนับสนุ นกำรชี้ แจง และรวบรวมข้อ มู ลจำกผูร้ ้อ งและหลำย
แหล่ งที่จำเป็ น เมื่ อประเมิ น ข้อ มู ล กำรสอบสวนแล้ว ACMA จะตัดสิ นและแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้ผูร้ ้องทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อักษร และตีพิมพ์รำยงำนกำรสอบสวนไว้ในเวปไซต์ จดหมำยข่ำว
และรำยงำนประจำปี ของ ACMA
3) มำตรกำรบังคับ Guidelines relating to the ACMA ‘s enforcement power under
the Broadcasting service Act 1992 กำหนดให้กำรบังคับใช้กฎหมำยดังนี้
ก) กำรใช้อ ำนำจทำงปกครอง กำรออกประกำศเตื อ นกำรละเมิ ดในกรณี เป็ น
กำรละเมิ ด เล็ ก น้ อ ย กำรบังคับ ให้ป ฏิ บ ัติ ต ำมเงื่อ นไข กำรออกค ำสั่ ง ให้ เยียวยำ และกำรระงับ
หรื อยกเลิกใบอนุญำต
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ข) กำรดำเนินคดีทำงแพ่ง ดำเนินกำรขอให้ศำลออกหมำย คำสัง่ ให้หยุดกระทำกำร
บำงอย่ำง คำสัง่ ลงโทษ หรื อคำสัง่ ให้ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ค) ควำมผิดทำงอำญำ กรณี มีควำมผิดอำญำ ACMA จะโอนเรื่ องไปยังสำนักงำน
อัยกำรให้ดำเนินคดีต่อไป
กรณี ละเมิ ด หลักปฏิ บ ัติ (code of practice) ที่ ร่ำงโดยภำควิช ำชี พ ACMA อำจยอมให้
ด ำเนิ น กำรตำมมำตรกำรบัง คับ ที่ ไ ด้รั บ ควำมยิน ยอมร่ ว มกัน หรื อ ACMA อำจเพิ่ ม เงื่ อ นไข
ใบอนุญำตบังคับให้ผรู ้ ับใบอนุญำตต้องทำตำมหลักปฏิบตั ิดงั กล่ำวก็ได้
กรณี ที่ มี ก ำรละเมิ ด เงื่ อ นไขใบอนุ ญ ำต ACMA สำมำรถออกค ำสั่ ง ให้ เยี ย วยำ
ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น และหำกสถำนี โทรทัศน์ไม่ปฏิบตั ิตำม ACMA มีอำนำจที่จะลงโทษทำงแพ่ง
หรื อโอนเรื่ องไปที่สำนักงำนอัยกำรทำกำรฟ้ องร้อง หรื อเพิม่ เงื่อนไขในกำรให้ใบอนุญำต หรื อระงับ
หรื อยกเลิกใบอนุ ญำต (กำรระงับใบอนุ ญำตทำได้ไม่เกิ น 3 เดือน) หรื อออกคำสั่งให้มีกำรเยียวยำ
โดยให้สถำนี โทรทัศน์ ท ำกำรแก้ไขให้เป็ นไปตำมเงื่อ นไขใบอนุ ญำต หรื อ บังคับ ให้เป็ นไปตำม
สัญญำ
นอกจำกกำรร้องเรี ยนอย่ำงมี รูปแบบในกำรดำเนิ นกำรที่ ละเมิ ดกฎหมำยและหลักปฏิบ ัติ
แล้ว ACMA ยังเปิ ดรับเรื่ องร้องเรี ยนในประเด็นอื่น ๆ อีก เช่น ปั ญหำกำรรับสัญญำณ
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กำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลเนื้ อหำละครโทรทัศน์จะมีควำมชัดเจนมำก
ยิง่ ขึ้น ผูเ้ ขียนเห็นว่ำ ต้องทรำบถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ซึ่งกำรค้นหำเจตนำรมณ์ของกฎหมำยได้
จำเป็ นต้องรู ้ประวัติศำสตร์และวิวฒั นำกำรกำรใช้อำนำจรัฐในกำรควบคุมเนื้ อหำละครโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยด้วย ซึ่งบทบำทของรัฐในกำรควบคุมจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัยที่แตกต่ำงกัน
ดังนี้ 155
ช่ ว งปี พ .ศ. 2498 - 2518 เป็ น ยุ ค แรก ที่ มี สื่ อ โท รทั ศ น์ เข้ ำ ม ำใน ป ระเทศไท ย
มีกำรตรำพระรำชบัญญัติวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ควบคุมกิ จกำรโทรทัศน์และก ำหนดอัตรำ
ค่ ำ ธรรมเนี ย ม ยุค นี้ สื่ อ โทรทัศ น์ ถู ก ผู ก ขำดโดยรั ฐ เพื่ อ เป็ นสื่ อ ในกำรโฆษณำทำงกำรเมื อ ง
สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ด้ำ นชำติ นิ ย ม และเป็ นเครื่ อ งมื อ ตอบโต้ฝ่ ำยตรงข้ำ มรั ฐ แนวทำงปฏิ บ ัติ ป กติ
ก่ อ นออกอำกำศ คื อ กำรเซ็ น เซอร์ ห รื อ ตรวจสอบเนื้ อ หำโดยเจ้ำ หน้ำที่ ข องรัฐ กำรดำเนิ น กำร
สถำนี โทรทัศน์ จะเป็ นรู ปแบบให้สัมปทำนเอกชน รัฐจะควบคุ ม เนื้ อ หำของข่ำว และให้เอกชน
ผลิตรำยกำรด้ำนบันเทิงและโฆษณำเพือ่ ชดเชยกำรลงทุน โดยไม่มีระเบียบควบคุมเนื้ อหำรำยกำร
ช่วงปี พ.ศ. 2518 - 2535 หลังจำกช่วงแรกที่สื่อโทรทัศน์ถูกใช้เป็ นกระบอกเสี ยงของรัฐ
นำเสนอข่ ำวเพียงฝ่ ำยเดี ยว และกล่ ำวร้ำยนักศึ กษำว่ำ ท ำลำยควำมมัน่ คง จึงเกิ ด กระแสต่ อ ต้ำน
เรี ยกร้องให้มี กำรปฏิรูประบบวิทยุโทรทัศน์ รัฐบำลที่ ม ำจำกกำรเลื อ กตั้งจึงได้ปฏิ รูประบบวิท ยุ
โทรทัศ น์โ ดยออกระเบี ยบกำรบริ ห ำรวิทยุก ระจำยเสี ยงและวิท ยุ โทรทัศน์ พ.ศ. 2518 ให้อำนำจ
เจ้ำพนักงำนในกำรตรวจสอบเนื้ อ หำรำยกำรก่ อ นกำรเผยแพร่ เพื่อ ควบคุ ม เนื้ อหำรำยกำรที่ ส่ งผล
กระทบต่อควำมมั่นคง และตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรวิทยุกระจำยเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)
ที่ประกอบด้วยผูแ้ ทนจำกหลำยฝ่ ำยขึ้น156 กบว. จะมุ่งเน้นเซ็นเซอร์ เนื้ อหำมำกกว่ำกำรจัดระบบกำร
ดำเนิ นกำรให้เป็ นธรรม โดยเฉพำะหลังเหตุกำรณ์ รัฐประหำร 6 ตุลำคม พ.ศ. 2519 กบว. ยิง่ ควบคุม
เนื้ อหำข่ำวสำรและควำมคิดเห็นอย่ำงเข้มงวด กำหนดเนื้ อหำสำระของข่ำวรำยกำรต่ำงๆ ส่ งเสริ ม
ควำมรัก ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัต ริ ย ์ ห้ำมเสนอเนื้ อ หำเกี่ ยวกับ กำรส่ งเสริ ม ลัทธิ คอมมิ ว นิ ส ต์
ก่อควำมแตกแยกและพำดพิงกำรเมือง
ช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2540 ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2535 มีเหตุกำรณ์เดินขบวนครั้งใหญ่
ที่ถนนรำชดำเนิน รัฐบำลส่งกำลังทหำร ตำรวจปรำบปรำมประชำชน กำรดำเนินกำรของสื่อมวลชน
ถูกครอบงำโดยรัฐ กำรเสนอข่ำวถูกปิ ดบังและบิดเบือนควำมจริ ง หลังเหตุกำรณ์ยตุ ิมีกำรเรี ยกร้อง
155

พิรงรอง รำมสูตร รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล. เล่มเดิม. หน้ำ 16 - 24
156
กบว. จำนวน 17 คน ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรี เป็ นผูป้ ระธำน และผูแ้ ทนจำกหลำยหน่ วยงำน
ได้แก่ ฝ่ ำยควำมมัน่ คง 7 คน กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข 2 คน กรมประชำสัมพันธ์ 2 คน สำนักนำยรัฐมนตรี 2 คน
กระทรวงศึกษำธิกำร 1 คน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 1 คน และคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 1 คน
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เสรี ภำพในกำรเสนอข่ำวสำรและควำมเห็นของสื่อมวลชน รัฐบำลชัว่ ครำวนำยอำนันท์ ปั นยำรชุน จึงได้
แก้ไ ขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติวิทยุกระจำยเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 และออกระเบียบว่ำ
ด้วยวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535 โดยยกเลิกระเบียบกำรบริ หำรวิทยุกระจำยเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 และยกเลิก กบว. มีกำรตั้งคณะกรรมกำรกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยงและ
วิทยุโทรทัศน์ (กกช.) ขึ้นมำทำหน้ำที่เน้นกำรกำกับดูแลมำกกว่ำกำรเซ็นเซอร์ และให้คณะกรรมกำร
ของสถำนี โทรทัศน์เป็ นผูต้ รวจพิจำรณำเนื้ อหำกันเอง แต่เนื่ องจำกทุกสถำนี โทรทัศน์ยงั ดำเนิ นกำร
ภำยใต้สัมปทำนของรัฐ สถำนี โทรทัศน์จึงพยำยำมเซ็นเซอร์ ตวั เองในด้ำนเนื้ อหำทำงกำรเมืองและ
สังคมเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกรำยกำรหรื อยกเลิกสัมปทำน นอกจำกนี้ สถำนี โทรทัศน์ที่เป็ นของรัฐยัง
ได้รับยกเว้นไม่อยูใ่ นบังคับระเบียบดังกล่ำวด้วย
ช่ ว งปี พ.ศ. 2540 - ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ รั บ รองสิ ท ธิ เสรี ภ ำพของสื่ อ มวลชนรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงได้รับรองสิ ทธิเสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็ น กำรเขียน
กำรพูด และโฆษณำ รวมทั้งสิ ท ธิ ในกำรเข้ำถึ งทรัพ ยำกรคลื่ น ควำมถี่ เปลี่ ยนระบบกรรมสิ ท ธิ
คลื่ น ที่ใช้ในกำรกระจำยเสี ยงโทรทัศน์จำกรัฐเป็ นกำรกระจำยกรรมสิ ท ธิ ในทรัพ ยำกรคลื่ น ใหม่
ให้เกิ ด ควำมสมดุ ล ระหว่ำงภำครั ฐ เอกชน และประชำชน และให้มี อ งค์ก รของรัฐที่ เป็ นอิ ส ระ
ทำหน้ำที่จดั สรรควำมถี่ กำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม ซึ่ งพระรำชบัญ ญัติ อ งค์กรจัดสรรคลื่ น ควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรกระจำยเสี ยงวิท ยุ
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 ได้กำหนดองค์กรอิสระที่ทำหน้ำที่ดูแลกิจกำรดังกล่ำว
เป็ น 2 องค์กร คือ องค์กรด้ำนกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์แห่ งชำติ (กสช.) และองค์กร
ด้ำนกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ ง ชำติ (กทช.) เนื่ อ งจำกศำลปกครองได้มี ค ำพิ พ ำกษำให้เพิก ถอน
กระบวนกำรสรรหำ กสช. เมื่ อวัน ที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2549 จึงเกิ ดช่ อ งว่ำงในกำรก ำกับ เนื้ อ หำ
รำยกำรโทรทัศ น์ ต่ อ มำได้มี ก ำรยกเลิ ก รั ฐธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจัก รไทย พุ ท ธศัก รำช 2540
และประกำศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 โดยมำตรำ 47 กำหนดให้มี
องค์กรของรัฐที่ เป็ นอิ สระองค์กรเดี ยวท ำหน้ำที่จดั สรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับดู แลกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยงวิทยุโทรทัศน์และกิ จกำรโทรคมนำคม ซึ่ งพระรำชบัญญัติอ งค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
พ.ศ. 2553 ได้ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 157
เมื่ อ พิ จ ำรณำประวัติ ศ ำสตร์ ข องประเทศไทยจะเห็ น ว่ ำ ปั จจุ บ ั น รั ฐ ได้ พ ยำยำม
เปลี่ ย นแปลงบทบำทของรัฐ ในกำรควบคุ ม เนื้ อ หำละครโทรทัศ น์ จำกเดิ ม ที่ รัฐ โดย กบว. เป็ น
157

พีระพงษ์ มำนะกิ จ . (2556). “นโยบำยกำรก ำกับดูแลเนื้ อหำสื่ อ ภำยใต้ กสทช.”. อิ ศราปริ ทัศน์ ,
1(4). หน้ำ 75-76
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ผูด้ ำเนินกำรควบคุมเนื้ อหำทั้งหมดของรำยกำรโทรทัศน์เอง กบว.ทำงำนมุ่งเน้นกำรเซ็นเซอร์เนื้ อหำ
ที่ไม่เหมำะสมมำกกว่ำควบคุมคุณภำพของเนื้ อหำละครโทรทัศน์ และเมื่อมีกระแสเรี ยกร้องให้มีกำร
ปฏิรูปสื่ อ รัฐจึงได้ปรับเปลี่ยนบทบำทให้อำนำจสถำนี โทรทัศน์เป็ นผูค้ วบคุมตรวจสอบเนื้ อหำละคร
โทรทัศน์ของตนเอง เพื่อให้เสรี ภำพแก่ผปู ้ ระกอบอำชีพสื่ อมวลชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้โดย
ไม่ถูกจำกัดหรื อแทรกแซงจำกหน่ วยงำนของรัฐเหมือนในอดีต และหน่ วยงำนของรัฐทำหน้ำที่เป็ น
เพียงผูก้ ำกับดู แลเท่ ำนั้น กฎหมำยกำรควบคุ ม เนื้ อ หำละครโทรทัศ น์ในปั จจุบ ันจึ งมี เจตนำรมณ์
ที่จะส่งเสริ มรู ปแบบกำรควบคุมกันเองของสื่อ
3.2.1 กำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กำรผลิ ต ออกอำกำศละครโทรทัศน์ จ ัดเป็ นกำรด ำเนิ นกำรของสื่ อมวลชนรู ปแบบหนึ่ ง
จึงต้อ งได้รับ หลักประกันในสิ ทธิ เสรี ภ ำพในกำรแสดงควำมคิ ดเห็ น เพื่อ ให้สื่ อ มวลชนมี อิ สระ
ในกำรทำงำน เพื่อที่จะสำมำรถนำเสนอข้อมูล ข่ำวสำรและควำมเห็ นไปสู่ ประชำชนได้ม ำกที่สุด
ขณะเดียวกันประชำชนซึ่ งเป็ นผูช้ มก็ตอ้ งได้รับกำรคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภำพในกำรรับรู ้ขอ้ มูลข่ำวสำร
เช่ นเดียวกัน กำรใช้สิทธิ เสรี ภำพที่กล่ำวข้ำงต้นแม้จะเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนที่มีอ ยู่ในมนุ ษย์ทุกคน
ตั้งแต่เกิด แต่ไม่ ได้หมำยควำมว่ำกำรใช้สิทธิเสรี ภำพจะใช้ไ ด้อ ย่ำงไม่ มีขอบเขต หำกกำรใช้สิทธิ
เสรี ภ ำพนั้ น ไปกระทบต่ อ ควำมมั่น คง ประโยชน์ ส ำธำรณะ หรื อ สิ ท ธิ เสรี ภ ำพของบุ ค คลอื่ น
รัฐก็จำเป็ นต้องกำหนดขอบเขต
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทยเป็ นกฎหมำยสู ง สุ ด ของประเทศที่ คุ ้ม ครอง
สิ ท ธิ เสรี ภ ำพของสื่ อมวลชนและประชำชนชำวไทย และกำหนดขอบเขตกำรใช้สิ ท ธิ เสรี ภ ำพ
ดังกล่ ำว รัฐธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจักรไทยแต่ล ะฉบับมี กำรรับรอง คุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภำพของ
สื่อมวลชนและประชำชนแตกต่ำงไป โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
ประเทศไทยได้เปลี่ ยนแปลงกำรปกครองจำกระบอบสมบู รณำญำสิ ทธิ รำชย์ม ำเป็ น
ระบอบประชำธิ ป ไตย เมื่ อ วัน ที่ 27 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2475 และมี รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ แรก เรี ย กว่ำ
รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรสยำม ในวันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2475 ซึ่ งประเทศไทยมีรัฐธรรมนู ญ
มำแล้ว 18 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550
รัฐธรรมนู ญมีกำรบัญญัติสิทธิเสรี ภำพของชนชำวไทยและสื่ อมวลชนไว้แตกต่ำงกัน รัฐธรรมนู ญ
ช่วงแรกจะรับรองสิทธิเสรี ภำพในกำรแสดงคิดเห็นและเสรี ภำพในกำรสื่ อสำรซึ่งเป็ นสิทธิมนุษยชน
หรื อสิ ทธิที่มนุ ษย์ทุกคนต้อ งมีเท่ำนั้น เช่น รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรสยำม พุทธศักรำช 2475
“มำตรำ 14 บุคคลย่อมมีเสรี ภำพบริ บูรณ์ในร่ ำงกำย เคหสถำน ทรัพย์สิน กำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์
กำรโฆษณำ กำรศึกษำอบรม กำรชุมนุ มสำธำรณะ กำรตั้งสมำคม กำรตั้งพรรคกำรเมือง กำรอำชีพ
ทั้งนี้ภำยใต้บงั คับแห่งกฎหมำย”
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รัฐธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2492 ได้มีกำรขยำยกำรรับรองสิ ท ธิ
เสรี ภ ำพของชนชำวไทยให้ ก ว้ำ งขึ้ น มี บ ทบัญ ญัติ ก ำรคุ ้ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ ำพสื่ อ มวลชนในสื่ อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ไ ว้เฉพำะ โดยห้ ำ มรั ฐ ปิ ดโรงพิ ม พ์ แต่ ข ณะเดี ย วกัน ในกรณี เหตุ ก ำรณ์ ไ ม่ ส งบ
เช่น สงครำม ในกำรประกำศกฎอัยกำรศึก ก็กำหนดให้สิทธิรัฐที่จะควบคุมเนื้ อหำหนังสื อพิมพ์ได้
รัฐสำมำรถกำหนดให้ส่งเรื่ องหรื อข้อควำมในหนังสือพิมพ์มำให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบก่อนกำรพิมพ์ได้
นอกจำกนี้ ยงั รับรองเสรี ภำพในกำรสื่ อสำรถึงกัน ห้ำมตรวจ กัก หรื อเปิ ดเผย สิ่ งสื่ อสำรถึงกัน เว้นแต่
จะมีกฎหมำยให้อำนำจ 158 ทั้งนี้ เนื่ องจำกได้รับอิทธิพลจำกกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำร่ วมลงนำมใน
กฎบัต รสหประชำชำติ แ ละปฏิ ญ ญำสำกลว่ำด้วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ค.ศ. 1948 โดยเฉพำะข้อ ที่ 19
กำหนดให้ทุ กคนมี สิ ทธิ เสรี ภำพแห่ งควำมเห็ นและกำรแสดงออก รวมถึ งเสรี ภ ำพในกำรยึดถื อ
ควำมเห็ นส่ วนตนโดยปรำศจำกกำรสอดแทรก เสรี ภำพในกำรแสวงหำ รับ และแจกจ่ำยข่ำวสำร
และควำมคิด เห็ น ไม่ ว่ำด้วยวิธีก ำรใดๆ โดยไม่ ค ำนึ งถึ งพรมแดน 159 ปฏิญ ญำสำกลว่ำด้วยสิ ท ธิ
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รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2492
มำตรำ 35 บุคคลย่อมมีเสรี ภำพบริ บรู ณ์ในกำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์ และกำรโฆษณำ
กำรจำกัดเสรี ภำพเช่นว่ำนี้ จะกระทำได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยเฉพำะเพื่อคุม้ ครองเสรี ภำพ
ของบุคคลอื่น หรื อเพื่อรักษำควำมควำมสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน หรื อเพื่อป้ องกัน
ควำมเสื่ อมทรำมทำงจิตต์ใจของยุวชน
กำรปิ ดโรงพิมพ์หรื อห้ำมทำกำรพิมพ์เพื่อบัน่ ทอนเสรี ภำพตำมมำตรำนี้ จะกระทำมิได้
กำรให้เสนอเรื่ องหรื อข้อควำมในหนังสื อพิมพ์ไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจก่อนโฆษณำ จะกระทำมิได้ เว้นแต่
จะกระทำในระหว่ำงเวลำที่ประเทศอยูใ่ นภำวะกำรรบหรื อกำรสงครำม หรื อในระหว่ำงเวลำที่มีพระบรมรำช
โองกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรื อในระหว่ำงเวลำที่มีประกำศใช้กฎอัยกำรศึก แต่ท้งั นี้จะต้องกระทำโดย
อำศัยอำนำจตำมกฎอัยกำรศึก แต่ท้งั นี้จะต้องกระทำโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยซึ่งได้ตรำขึ้น
ตำมควำมในวรรคสอง
กำรให้เงินหรื อทรัพย์สินอย่ำงอื่นอุดหนุนหนังสื อพิมพ์ รัฐจะกระทำมิได้
มำตรำ 40 บุคคลย่อมมีเสรี ภำพในกำรสื่ อสำรถึงกันโดยทำงไปรษณีย ์ หรื อทำงอื่นที่ชอบด้วยกฎหมำย
กำรตรวจ กำรกัก หรื อกำรเปิ ดเผยจดหมำย โทรเลข โทรศัพท์ หรื อสิ่ งสื่ อสำรอื่นใดที่บุคคลมีติดต่อ
ถึงกัน จะกระทำได้ก็แต่โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำย
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภำคในกำรใช้กำรสื่ อสำรที่จดั ไว้เป็ นบริ กำรสำธำรณะ
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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มนุ ษยชน ค.ศ. 1948 ได้กำหนดกรอบสิ ทธิ ม นุ ษยชนที่ประเทศสมำชิ กต้องรับรอง160 กำรรับรอง
สิ ทธิเสรี ภำพของชนชำวไทยและสื่ อมวลชนตำมรัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2492
ได้เป็ นหลัก กำรที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ต่ อ มำได้รั บ รอง เว้น แต่ ใ นช่ ว งเวลำที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ทำงกำรเมือง สิทธิเสรี ภำพดังกล่ำวจะถูกจำกัดไป
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 60 ปี นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม พุทธศักรำช 2475
ประเทศไทยได้รับรองสิ ทธิเสรี ภำพสื่ อ มวลชนเฉพำะหนังสื อพิมพ์เท่ำนั้น จนกระทัง่ รัฐธรรมนู ญ
แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2534 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ได้มีกำรรับรองสิ ทธิเสรี ภำพไปสู่
วิทยุกระจำยเสียงและโทรทัศน์ 161
รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 เป็ นฉบับแรกที่ให้ควำมสำคัญกับ
สิ ทธิเสรี ภำพของชนชำวไทยและสื่ อ มวลชน ทั้งนี้ เนื่ องจำกหลังเหตุกำรณ์ พฤษภำทมิฬ พ.ศ. 2535
ที่มีกำรบิดเบื อ นควำมจริ งของข้อ มู ล ข่ ำวสำรในสื่ อ ต่ ำงๆ ประชำชนและนักวิชำกำรสื่ อ มวลชน
จึงเรี ยกร้องให้มี กำรปฏิรูปสื่ อวิทยุโทรทัศน์ ให้มีเสรี ภำพในกำรเสนอควำมคิดเห็ น และเพื่อ เป็ น
หลักประกันสิ ทธิเสรี ภำพดังกล่ำวจำกกำรแทรกแซงของภำครัฐ จึงเรี ยกร้องให้คลื่นวิทยุโทรทัศน์
ที่อยู่ในควำมดู แลของหน่ วยงำนรัฐมำเป็ นทรัพยำกรสื่ อสำรของชำติที่ ประชำชนจะดู แลกันเอง162
160

กำญจน์ คล้ำยแก้ว. (2543). รั ฐกับเสรี ภาพของสื่ อมวลชน ศึกษากรณี :การเสนอข่ าวการเมืองของ
สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำมหำบัณฑิต). หน้ำ 131 - 132
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รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 37 บุคคลย่อมมีเสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็ นโดยกำรพูด กำรเขี ยน กำรพิมพ์ กำรโฆษณำ
และกำรสื่ อควำมหมำยโดยวิธีอื่น
กำรจำกัดเสรี ภำพตำมวรรคหนึ่ งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัย อำนำจตำมบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมำย
เฉพำะเพื่อรัก ษำควำมมัน่ คงของรัฐ หรื อเพื่อ คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภำพ เกี ยรติยศ ชื่อ เสี ยง สิ ทธิ ในครอบครัว หรื อ
ควำมเป็ นอยู่ส่วนตัว ของบุคคลอื่น หรื อเพื่อรักษำควำมสงบเรี ยบร้อย หรื อศี ลธรรมอันดีของประชำชน หรื อเพื่อ
ป้ องกันหรื อระงับควำมเสื่ อมทรำมทำงจิตใจหรื อสุ ขภำพของประชำชน
กำรสั่งปิ ดโรงพิมพ์หรื อห้ำมทำกำรพิมพ์ อันเป็ นกำรบัน่ รอนเสรี ภำพตำม มำตรำนี้ โดยไม่มีคำพิพำกษำ
หรื อคำสัง่ ของศำล จะกระทำมิได้
กำรให้เสนอข่ำวหรื อบทควำมในหนังสื อพิมพ์ วิทยุ กระจำยเสี ยง หรื อ วิทยุโทรทัศน์ไปให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจก่อนโฆษณำจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำใน ระหว่ำงเวลำที่ประเทศอยูใ่ นภำวะกำรรบหรื อกำรสงครำม
หรื อในระหว่ำงเวลำที่มี ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรื อประกำศใช้กฎอัยกำรศึก แต่ท้งั นี้จะต้องกระทำโดยอำศัย
อำนำจตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยซึ่งได้ตรำขึ้นตำมควำมในวรรคสอง
เจ้ำของกิ จกำรหนังสื อ พิมพ์ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่น ๆ ต้อ งเป็ นบุค คลสัญ ชำติ ไทย ทั้งนี้ ตำมที่ก ฎหมำย
บัญญัติกำรให้เงินหรื อทรัพย์สินอย่ำงอื่นอุดหนุนหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่น ๆ ของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้
162
พิรงรอง รำมสูตร รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล. เล่มเดิม. หน้ำ V – VI
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รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 จึงมี บทบัญ ญัติให้ยกเลิกกำรควบคุมสิ ท ธิ
เสรี ภำพ และให้หลักประกันกำรใช้สิทธิ เสรี ภำพของประชำชนและสื่ อ มวลชน ซึ่ งเป็ นรำกฐำน
สำคัญ ของกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตย และยังเป็ นหลักกำรส ำคัญ ที่ ถูก นำมำบัญ ญัติ
ในรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ดังนั้น รัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุท ธศัก รำช 2540 ถื อเป็ นรั ฐธรรมนู ญ ฉบับแรกที่ มี เนื้ อ หำเป็ นกำรปฏิ รู ปสื่ อ โดยในมำตรำ 39 163
ได้ให้หลักประกันเสรี ภำพในกำรแสดงออกของประชำชน ห้ำมกำรปิ ดกั้นและแทรกแซงเนื้ อ หำ
ในสื่อวิทยุ โทรทัศน์และสิ่ งพิมพ์ ขณะที่มำตรำ 40 164 วำงเจตนำรมณ์กำรเปลี่ยนเจ้ำของคลื่นควำมถี่
โทรทัศน์ที่อ ยูใ่ นควำมดูแลของหน่ วยงำนรัฐให้ม ำเป็ นของประชำชน โดยกำหนดให้คลื่ นควำมถี่
เป็ นทรัพยำกรสื่ อสำรของชำติ กำรจัดสรรและกำรใช้คลื่นควำมถี่ตอ้ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
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รัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540
มำตรำ 39 บุคคลย่อมมีเสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็ น กำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์ กำรโฆษณำ และ
กำรสื่ อควำมหมำยโดยวิธีอื่น
กำรจำกัดเสรี ภำพตำมวรรคหนึ่ งจะกระทำมิได้ เว้นแต่ โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมำย
เฉพำะเพื่อรักษำควำมมัน่ คงของรัฐ เพื่อ คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภำพ เกี ยรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิ ในครอบครัวหรื อควำม
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน หรื อเพื่อป้ องกันหรื อ
ระงับควำมเสื่ อมทรำมทำงจิตใจหรื อสุ ขภำพของประชำชน
กำรสั่งปิ ดโรงพิมพ์ สถำนี วิทยุกระจำยเสี ยง หรื อสถำนี วิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรี ภำพตำมมำตรำนี้
จะกระทำมิได้
กำรให้ น ำข่ ำวหรื อบทควำมไปให้ เ จ้ำ หน้ ำที่ ต รวจก่ อ นน ำไปโฆษณำในหนั ง สื อพิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์
วิทยุกระจำยเสี ยง หรื อวิทยุ โทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่ำงเวลำที่ประเทศอยู่ในภำวะกำร
สงครำมหรื อกำรรบ แต่ท้ งั นี้ จะต้องกระทำโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่ งกฎหมำยซึ่ งได้ตรำขึ้ นตำมควำม
ในวรรคสอง
เจ้ำของกิจกำรหนังสื อสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคลสัญชำติไทย ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ
กำรให้เงินหรื อทรัพย์สินอย่ำงอื่นอุดหนุนหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้
164
มำตรำ 40 คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกำรส่ งวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนำคม เป็ น
ทรัพยำกรสื่ อสำรของชำติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระทำหน้ำที่จดั สรรคลื่นควำมถี่ตำมวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
กำรดำเนินกำรตำมวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของประชำชนในระดับชำติและระดับท้องถิ่น
ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม ควำมมัน่ คงของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะอื่น รวมทั้งกำรแข่งขันโดยเสรี อย่ำง
เป็ นธรรม
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ให้ทุกภำคส่ วนเข้ำถึ งได้ โดยเฉพำะภำคประชำชน และก ำหนดให้มี อ งค์กรอิ สระเพื่อ ทำหน้ำที่
จัดสรรคลื่นควำมถี่ ตลอดจนกำกับดูแลกิจกำรวิทยุ โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม และมำตรำ 41165
เป็ นหลักกำรเพือ่ คุม้ ครอง เสรี ภำพของผูป้ ระกอบวิชำชีพสื่ อมวลชนที่ทำงำนในองค์กำรของทั้งรัฐ
และเอกชน ผูป้ ระกอบวิชำชีพสื่ อมวลชนจะมีอิสระในกำรนำเสนอควำมคิดเห็นโดยปรำศจำกกำร
แทรกแซงจำกรัฐและเจ้ำของกิจกำร
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจัก รไทย พุ ท ธศัก รำช 2550 ได้รั บ รองสิ ท ธิ เสรี ภ ำพของ
ชนชำวไทยและสื่อมวลชนไว้โดยสรุ ปได้ดงั นี้ 166
(1) กำรคุม้ ครองสิทธิเสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น (freedom of expression)
มำตรำ 45 ได้กำหนดรองรับเสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิด เห็ นของประชำชนเอำไว้
ในขณะเดี ยวกันสื่ อมวลชนก็มีสถำนะเป็ นประชำชนของประเทศเช่ นเดียวกัน สื่ อมวลชนก็ยอ่ มได้รับ
ควำมคุม้ ครองจำกบทบัญญัติดงั กล่ำวด้วยเช่นกัน เมื่อพิจำรณำแล้วจะพบว่ำรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิ
และเสรี ภำพของประชำชนและสื่อมวลชนในหลำยรู ปแบบ ไม่ว่ำจะเป็ นเสรี ภำพในกำรพูด เสรี ภำพ
ในกำรเขี ย น เสรี ภ ำพในกำรพิ ม พ์ เสรี ภ ำพในกำรโฆษณำหรื อ เสรี ภ ำพในกำรสื่ อ สำรถึ ง กัน
ด้วยวิธีกำรอื่นใด สอดคล้องกับปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิ ทธิมนุษยชนและพลเมืองแห่งสหประชำชำติ
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เนื่ องจำกกำรพิจำรณำว่ำประชำชนในประเทศใดมีสิทธิ
เสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกน้อยเพียงใดนั้น จะต้องพิจำรณำจำกเสรี ภำพของสื่ อมวลชน
ว่ำมีมำกน้อยเพียงใดประกอบกัน และด้วยเหตุที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเพื่อที่จะ
มี ส่วนร่ วมในกำรปกครองได้น้ ัน ประชำชนจำเป็ นต้อ งได้รับทรำบข้อ มู ล ข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ
และหำกสื่ อ มวลชนปรำศจำกเสรี ภำพในกำรสื่ อ สำรแล้วก็ ยอ่ มไม่ อ ำจนำเสนอข้อ มู ล ข่ำวสำรสู่
ควำมรับรู ้ของประชำชนได้ ส่ งผลให้ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่ วมทำงกำรเมืองได้เช่นกัน
ดัง นั้น สิ ท ธิ เสรี ภ ำพของสื่ อ มวลชนจึ งเป็ นเรื่ อ งเดี ย วกัน กับ เสรี ภ ำพในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น
ของประชำชนนั่นเอง ประกอบกับสังคมในยุคปั จจุบ ันซึ่ งเป็ นยุคข้อ มู ล ข่ำวสำรเสรี ภ ำพในกำร
สื่อสำรเป็ นสิ่งที่มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่
165

มำตรำ 41 พนักงำนหรื อลูกจ้ำงของเอกชนที่ประกอบกิจกำรหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจำยเสี ยง หรื อวิทยุ
โทรทัศน์ ย่อมมีเสรี ภำพในกำรเสนอข่ำว และแสดงควำมคิดเห็นภำยใต้ขอ้ จำกัดตำมรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่
ภำยใต้อำณัติของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรื อเจ้ำของกิจกำรนั้น แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อ
จรรยำบรรณแห่ งกำรประกอบวิชำชีพ
ข้ำรำชกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรื อรัฐวิสำหกิจ ในกิจกำร
วิทยุกระจำยเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรี ภำพเช่นเดียวกับพนักงำนหรื อลูกจ้ำงของเอกชนตำมวรรคหนึ่ง
166
พิศิษฐ์ ชวำลำธวัช. (2555). กฎหมายสื่ อสารมวลชน. หน้ำ 23 - 32
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(2) กำหนดขอบเขตกำรใช้สิทธิเสรี ภำพ
แม้สื่ อ มวลชนจะได้รั บ ควำมคุ ้ม ครองในกำรใช้สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพตำมรัฐ ธรรมนู ญ
เป็ นกำรเฉพำะก็ ต ำม แต่ มิ ไ ด้ห มำยควำมว่ำ สื่ อ มวลชนจะสำมำรถใช้สิ ท ธิ เสรี ภ ำพดัง กล่ ำ ว
โดยปรำศจำกขอบเขตหรื อ ปรำศจำกกำรควบคุ ม แต่ อ ย่ำงใด โดยจะพบว่ำ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ได้กำหนดข้อ ยกเว้นอันเป็ นกำรจำกัดขอบเขตกำรใช้สิท ธิ
ดังกล่ำวไว้ ในวรรค 2 ของมำตรำ 45 กล่ำวคือ กำรใช้สิทธิเสรี ภำพของสื่ อมวลชนนั้นอำจถูกจำกัดได้
โดยจะต้องปรำกฏว่ำมีกฎหมำยกำหนดเป็ นกำรเฉพำะว่ำสำมำรถจำกัดได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรตรำ
กฎหมำยมำเพื่ อ จ ำกั ด สิ ท ธิ เสรี ภ ำพของสื่ อ มวลชนจะสำมำรถกระท ำได้ห ำกเข้ำ เงื่ อ นไขที่
รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ กล่ำวคือ
1) กำรจำกัดเสรี ภำพของสื่ อมวลชนจะกระทำได้หำกเป็ นไปเพื่อรักษำควำมมัน่ คง
ของรัฐ
2) กำรจำกัด เสรี ภ ำพของสื่ อ มวลชนจะกระท ำได้ห ำกเป็ นไปเพื่อ คุ ม้ ครองสิ ท ธิ
เสรี ภำพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรื อควำมเป็ นอยูส่ ่วนบุคคล
3) กำรจำกัดเสรี ภำพของสื่ อ มวลชนจะกระทำได้หำกเป็ นไปเพื่อ รักษำควำมสงบ
เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน
4) กำรจำกัดเสรี ภำพของสื่ อมวลชนจะกระทำได้หำกเป็ นไปเพื่อป้ องกันหรื อระงับ
ควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรื อสุขภำพของประชำชน
(3) หลักประกันกำรทำหน้ำที่ของสื่อมวลชน
ในอดีตที่ผ่ำนมำเมื่อมีกำรปฏิวตั ิหรื อรัฐประหำร ผูท้ ำกำรปฏิวตั ิหรื อรัฐประหำรมักจะ
เข้ำยึด หรื อ ควบคุ ม กำรน ำเสนอข่ำ วสำรของสถำนี วิท ยุ สถำนี โทรทัศ น์ หรื อ สื่ อ มวลชนอื่ น ๆ
เพื่อควบคุมและตรวจสอบกำรนำเสนอข่ำว หรื อมีกำรโฆษณำชวนเชื่อไปในทำงที่เป็ นประโยชน์
ต่อฝ่ ำยตน ซึ่ งกำรกระทำดังกล่ำวเป็ นกำรลิดรอนเสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน
ตำมรัฐธรรมนู ญ เพื่อแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว จึงได้มีกำรกำหนดให้กำรสั่งปิ ดโรงพิม พ์ สั่งปิ ดสถำนี
วิทยุหรื อสถำนี โทรทัศน์167 โดยรัฐบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันมีผลเป็ นกำรจำกัดสิทธิข้ นั พื้นฐำน
ของประชำชนนั้ นเป็ นสิ่ ง ต้อ งห้ ำ มตำมกฎหมำย มุ่ ง ให้ ค วำมคุ ้ม ครองกิ จ กำรสื่ อ มวลชน
ทุกประเภทมิให้รัฐบำลใช้อำนำจสัง่ ปิ ดไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใด
เพื่ อ เป็ นกำรคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องประชำชนในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น และกำรเสนอ
ข่ำวสำรทำงสื่อต่ำง ๆ รวมทั้งเพือ่ เป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของประชำชนในกำรบริ โภคข่ำวสำรจำกสื่ อ
ที่มีคุณภำพอย่ำงเสรี รัฐธรรมนู ญได้กำหนดให้ควำมคุม้ ครองแก่ สื่อมวลชนให้พน้ จำกกำรคุกคำม
167
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ของรั ฐ โดยก ำหนดห้ ำ มมิ ใ ห้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ สื่ อ มวลชนด้ว ยกัน เอง ด ำเนิ น กำรเสนอข่ ำ ว
หรื อแสดงควำมคิดเห็นหรื อดำเนิ นกำรแทรกแซงกำรทำงำนของสื่อมวลชนอื่น 168 และห้ำมรัฐมิให้
สั่งกำรให้นำข่ำวหรื อ บทควำมไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจก่อนนำไปเผยแพร่ ในโทรทัศน์หรื อ ที่รู้จกั กัน
ในชื่อเรี ยกว่ำ “ระบบเซ็นเซอร์” 169
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อประเทศไทยตกอยูใ่ นภำวะสงครำม รัฐย่อมสำมำรถจำกัดสิทธิเสรี ภำพ
เหล่ ำนี้ ไ ด้ ซึ่ งคำว่ำภำวะสงครำมหมำยควำมถึ งเฉพำะสงครำมระหว่ำงประเทศเท่ำนั้นไม่ รวมถึ ง
กำรรบในประเทศ แต่อ ย่ำงใด เพื่อคุ ม้ ครองสื่ อ มวลชนให้มีอิสระและพ้นจำกกำรควบคุ มของรัฐ
หรื อบุคคลที่ทรงอิทธิพลกลุ่มต่ำง ๆ รัฐธรรมนู ญยังได้กำหนดห้ำมมิให้รัฐดำเนิ นกำรใด ๆ อันเป็ น
กำรให้เงิ น หรื อ ทรัพ ย์สิ น อย่ำงอื่ น อุ ด หนุ น กิ จ กำรหนั งสื อ พิม พ์ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่ น ของเอกชน
ตำมมำตรำ 45 วรรค 7 170 ทั้งนี้ เพือ่ ให้สื่อมวลชนสำมำรถทำหน้ำที่ของตนอย่ำงตรงไปตรงมำ
เพื่อ ให้ สื่ อ มวลชนปลอดจำกกำรถู ก แทรกแซงกำรท ำงำนไม่ ว่ำ จำกองค์ก รของรั ฐ
องค์ก รเอกชนและรวมตลอดถึ งผูด้ ำรงต ำแหน่ งทำงกำรเมื อ งด้วย รัฐ ธรรมนู ญ ห้ำมมิ ให้ผูด้ ำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองเป็ นเจ้ำของกิจกำรหรื อถือหุน้ ในกิจกำรสื่ อมวลชนต่ำง ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นกิจกำร
หนังสื อพิม พ์ กิ จกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิท ยุโทรทัศน์ และกิ จกำรโทรคมนำคม 171 ซึ่ งบทบัญ ญัติ
ดังกล่ ำวนี้ กำหนดห้ำมผูด้ ำรงตำแหน่ งทำงกำรเมื องเข้ำไปมีส่วนกับกิจกำรดังกล่ำวทั้งในทำงตรง
และทำงอ้อม หรื อแม้กระทัง่ กำรเข้ำถือหุ ้นแทน หรื อให้ผอู ้ ื่นถือหุน้ แทนตนก็ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย
ไม่สำมำรถกระทำได้เช่นกัน
(4) กำรให้ควำมคุม้ ครองต่อบุคคลผูป้ ระกอบวิชำชีพสื่อมวลชน
เสรี ภำพของผูป้ ระกอบวิชำชีพสื่ อมวลชนในกำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรและกำรแสดง
ควำมคิดเห็นอื่นใด ไม่ ว่ำผูป้ ระกอบวิชำชีพสื่ อมวลชนนั้นจะเป็ นของพนักงำนของรัฐ ลูกจ้ำงของ
หน่ วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรื อพนักงำนและลูกจ้ำงในบริ ษทั เอกชนก็ตำม สำมำรถดำเนินงำนของ
ตนได้โดยอิสระ รัฐธรรมนู ญกำหนดห้ำมมิให้ผดู ้ ำรงตำแหน่ งประเภททำงกำรเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรื อเจ้ำของกิจกำรสื่ อมวลชนใด ๆ ใช้อำนำจในฐำนะที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชำหรื อเป็ นเจ้ำของ
กิ จ กำรด ำเนิ น กำรอัน เป็ นกำรแทรกแซงกำรน ำเสนอข่ ำวสำรหรื อ กำรแสดงควำมคิ ด เห็ น ของ
ผูป้ ระกอบวิชำชี พสื่ อมวลชนที่อยู่ในฐำนะเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชำหรื อ ลู กจ้ำงให้นำเสนอข่ำวหรื อ
แสดงควำมคิดเห็นไปในทำงที่ตนต้องกำรโดยกฎหมำยให้ถือ ว่ำ กำรกระทำนั้นเป็ นกำรใช้อำนำจ
168
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โดยมิชอบและไม่มีผลบังคับให้สื่อมวลชนในฐำนะผูใ้ ต้บงั คับบัญชำหรื อในฐำนะที่เป็ นลูกจ้ำงต้อง
ปฏิบตั ิตำมแต่อ ย่ำงใด เว้น แต่เป็ นกำรกระทำเพื่อ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อ จริ ยธรรมแห่ งกำร
ประกอบวิชำชีพของสื่อมวลชนเท่ำนั้น172
กำรที่ รั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ เ อำไว้เช่ น นี้ แสดงให้ เห็ นว่ ำ กิ จ กำรสื่ อมวลชนนั้ น
มีควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของสังคม หำกยินยอมให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเป็ น
ผูม้ ีสิทธิในกำรดำเนิ นกิจกำรสื่ อกิ จกำรวิทยุโทรทัศน์หรื อโทรคมนำคมโดยลำพังหรื อ โดยผูกขำด
หรื อมีสิทธิลกั ษณะนำผูป้ ระกอบกำรอื่นๆ แล้ว สื่ อ นั้นๆ อำจไม่ สำมำรถสร้ำงบทบำทในลักษณะ
ของกำรให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของมนุษยชนในเรื่ องของสิทธิกำรรับรู ้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
หรื อควำมรู ้ได้ อันจะนำไปสู่ขอ้ บกพร่ องด้ำนจริ ยธรรมของสื่อนั้น ๆ 173
นอกจำกนี้ รัฐธรรมนู ญ ยังเปิ ดโอกำสให้สื่ อ มวลชนสำมำรถรวมตัวกัน จัดตั้งองค์ก ร
ขึ้นมำ เพือ่ ทำหน้ำที่ในกำรปกป้ องสิทธิเสรี ภำพและควำมเป็ นธรรม ทั้งยังมีมำตรกำรในกำรควบคุม
กันเองของสื่ อมวลชน174 ซึ่ งกำรควบคุมกันเอง (Self-Regulation) เกิดขึ้นภำยใต้แนวคิดที่จะให้กำร
ควบคุมกำรทำงำนของสื่ อมวลชนดำเนิ นกำรโดยสื่ อมวลชนด้วยกันเอง โดยกำรกำหนดมรรยำท
และจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ เป็ นหลักกำรใหม่ ที่รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2550 ได้เพิม่ เติมจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540175
(5) กำรให้ควำมคุม้ ครองคลื่นควำมถี่วทิ ยุโทรทัศน์
กำหนดให้คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนำคม
เป็ นทรัพยำกรสื่ อสำรของชำติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 176 ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงสำคัญ
จำกเดิ มที่ยึดถือ ว่ำคลื่ นควำมถี่ เป็ นของรัฐ รัฐเท่ำนั้นที่จะสำมำรถใช้คลื่ นควำมถี่ ได้ กำรอนุ ญำต
หรื อให้ใช้คลื่นควำมถี่ แก่หน่ วยงำนใด จึงเป็ นหน้ำที่ของหน่ วยงำนรัฐเท่ำนั้น กำรกำหนดให้คลื่ น
ควำมถี่เป็ นทรัพยำกรสื่ อสำรของชำติ เป็ นกำรแสดงโดยชัดแจ้งว่ำ คลื่นควำมถี่น้ ัน มิอำจที่จะเป็ น
“ทรั พ ย์สิ นของเอกชน ” (private property) อี ก ทั้ งควำมเป็ น “ทรั พ ยำกรของชำติ (national
resources)” คลื่ นควำมถี่ จึงเป็ นสิ่ งที่อ ยู่ในธรรมชำติ ไม่ ใช่ สิ่ งที่ตอ้ งสร้ำงขึ้น กำรใช้คลื่ น ควำมถี่
ในกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนำคม จึงเป็ นเพียงกำรอำศัยคลื่นควำมถี่
ที่มีอ ยู่ในธรรมชำติเพื่อ ใช้ป ระโยชน์จำกเทคโนโลยี คลื่ นควำมถี่ เป็ นสิ่ งที่ด ำรงอยูใ่ นธรรมชำติ
172
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และสมควรที่จะเป็ นทรัพยำกรเพือ่ สำธำรณะ กำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ จึงต้องถูกกำกับด้วย
แนวควำมคิดว่ำ “เพื่อประโยชน์สำธำรณะ” เพื่อให้สื่อมวลชนของประเทศไทยหลุ ดพ้นจำกกำร
แทรกแซงจำกรัฐ รัฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 47 วรรคสอง จึงได้
กำหนดให้มี ของรัฐที่ เป็ นอิ ส ระ (independence regulatory agency) ท ำหน้ำที่ จดั สรรคลื่ น ควำมถี่
และกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม องค์กร
ดัง กล่ ำวไม่ อ ยู่ภ ำยใต้ก ำรบัง คับ บัญ ชำของฝ่ ำยบริ ห ำร หรื อ ฝ่ ำยนิ ติ บ ัญ ญัติ และฝ่ ำยตุ ล ำกำร
และมำตรำ 305 (1) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย พุ ท ธศัก รำช 2550 ได้บ ัญ ญัติ ใ ห้
กฎหมำยจัดตั้งองค์กรอิสระที่ตรำขึ้นจะต้องกำหนดให้มี “คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน” เป็ นหน่วยย่อย
ภำยในองค์กรอิ สระนั้นแยกต่ำงหำกจำกกัน ทำหน้ำที่กำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ และกำกับกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
3.2.2 กำรควบคุ ม เนื้ อ หำละครโทรทัศน์ ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติอ งค์ก รจัด สรรคลื่ น
ควำมถี่ และกำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553
พระรำชบัญ ญัติ องค์กรจัดสรรคลื่ น ควำมถี่ และก ำกับ กิ จกำรวิท ยุกระจำยเสี ยง วิท ยุ
โทรทัศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 เป็ นกฎหมำยจัด ตั้งองค์ก รของรัฐ ที่ เป็ นอิ ส ระ
ท ำหน้ำที่ ด ำเนิ น กำรจัด สรรคลื่ น ควำมถี่ และก ำกับ กำรแระกอบกิ จ กำรวิท ยุก ระจำยเสี ย ง วิท ยุ
โทรทัศน์และโทรคมนำคม จัดตั้งขึ้นตำมบทบัญญัติมำตรำ 47 และมำตรำ 305 (1) แห่ งรัฐธรรมนู ญ
แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 พระรำชบัญญัติฉบับ นี้ กำหนดให้มี อ งค์ก รเฉพำะด้ำน
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแยกต่ำงหำกจำกกัน
ได้แก่
1) คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.) ทำหน้ำที่กำกับ
ดูแลกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
2) คณะกรรมกำรกิ จ กำรโทรคมนำคม (กทค.) ท ำหน้ ำ ที่ ก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร
โทรคมนำคม
ผูด้ ำรงต ำแหน่ ง เป็ นกรรมกำร “กสท.” หรื อ “กทค.” มำจำกผู ้ที่ เป็ นกรรมกำรใน
“คณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ” หรื อ
“กสทช.” กสท. ทำหน้ำที่กำกับดูแลกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยงและโทรทัศน์ที่เดิมกระจัดกระจำยอยู่
ในหลำยสัง กัด ของหน่ ว ยงำนรำชกำร ไม่ ว่ำจะเป็ นกรมประชำสัม พัน ธ์ บริ ษ ัท อสมท. จ ำกัด
(มหำชน) หรื อเครื อข่ำยวิทยุทหำรและสถำบันกำรศึกษำ โดยกิจกำรโทรทัศน์ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยงและโทรทัศน์แห่ งชำติ พ.ศ. 2551 จะหมำยถึงกิจกำรที่ใช้คลื่นควำมถี่ เช่ น
วิทยุและโทรทัศน์ภำคพื้นดิน และกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ เช่น เคเบิ้ลทีวโี ทรทัศน์ดำวเทียม
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(1) องค์กรกำกับดูแล
พระรำชบัญ ญัติ องค์กรจัดสรรคลื่ น ควำมถี่ และก ำกับ กิ จกำรวิท ยุกระจำยเสี ยง วิท ยุ
โทรทัศ น์ และกิ จ กำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ก ำหนดองค์ป ระกอบของ กสทช.
ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชำญ 5 ด้ำน177 ดังนี้
1) กิจกำรกระจำยเสียง 1 คน และกิจกำรโทรทัศน์ 1 คน
2) กิจกำรโทรคมนำคม 2 คน
3) กฎหมำย 2 คน และเศรษฐศำสตร์ 2 คน
4) กำรคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคหรื อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ ำพของประชำชนที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ กำรประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ยงและกิ จ กำรโทรทัศ น์ 1 คน และกิ จ กำร
โทรคมนำคม 1คน
5) กำรศึกษำ วัฒนธรรม หรื อพัฒนำสังคม 1 คน
(2) ขั้นตอนกำรคัดเลือกและสรรหำ กสทช.
วุฒิสภำจะคัดเลื อกบุคคล เพื่อเป็ น กสทช. จำกบัญชี รำยชื่อ ที่เลขำธิ กำรวุฒิสภำเสนอ
ซึ่งบัญชีรำยชื่อมำจำก 2 ช่องทำง
1) กำรเลือกกันเองขององค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่กฎหมำยกำหนดคุณสมบัติไว้ 178
2) สรรหำ จำกคณะกรรมกำรสรรหำที่มำจำกองค์กรตำมรำยชื่อที่กฎหมำยระบุ179
เมื่อวุฒิสภำมีมติเลือกกรรมกำรแล้ว ให้กรรมกำรมำประชุมพร้อมกันเพือ่ เลือกประธำน
และรองประธำนสองคน ก่ อ นนำเสนอรำยชื่ อ ต่อนำยกรัฐมนตรี เพื่อ นำควำมขึ้น กรำบบังคมทู ล
เพือ่ ทรงพระกรุ ณำฯ โปรดเกล้ำ รำยละเอียดปรำกฏตำมแผนภำพ

177

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรวิทยุก ระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 6
178
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรวิทยุก ระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 9 และมำตรำ 10
179
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรวิทยุก ระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 14 – 15
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ขึ้นทะเบียนองค์กร

ตั้งกรรมกำรสรรหำ
วิธีกำรคัดเลือกกันเอง

วิธีกำรสรรหำ

องค์กรเสนอชื่อบุคคล

ประชุมคัดเลือกกันเอง

รับสมัคร

วุฒิสภำ

คณะกรรมกำรสรรหำ
คัดเลือก

D

กรณี มีปัญหำ คณะรัฐมนตรี พิจำรณำแก้ปัญหำ

นำยกรัฐมนตรี

โปรดเกล้ำแต่งตั้ง

PU

ภาพที่ 3.1 กระบวนการสรรหา กสทช.

(2) อำนำจหน้ำที่
กสทช. ประกอบด้ ว ยกรรมกำร จ ำนวน 11 คน มี ว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง 6 ปี
และสำมำรถดำรงตำแหน่ งได้เพียงวำระเดียว180 ตำมมำตรำ 27 ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ กสทช. ไว้ดงั นี้
1) จัดท ำแผนแม่ บ ทกำรบริ ห ำรคลื่ น ควำมถี่ ตำรำงก ำหนดคลื่ น ควำมถี่ แห่ งชำติ
แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม แผนควำมถี่
วิทยุและแผนเลขหมำยโทรคมนำคม
2) กำหนดกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ระหว่ำงคลื่นควำมถี่ ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสี ยง
กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคม
3) กำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคม

180

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรวิทยุก ระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 19
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4) พิจ ำรณำอนุ ญ ำตและก ำกับ ดู แ ลกำรใช้ค ลื่ น ควำมถี่ แ ละเครื่ อ งวิท ยุค มนำคม
ในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม หรื อในกิจกำรวิทยุ
คมนำคมและก ำหนดหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ำรเกี่ ยวกับ กำรอนุ ญ ำต เงื่ อ นไข หรื อ ค่ ำธรรมเนี ย ม
กำรอนุญำตดังกล่ำว
5) ก ำหนดหลัก เกณฑ์ ก ำรใช้ค ลื่ น ควำมถี่ ใ ห้ เป็ นไปอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ปรำศจำกกำรรบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท
6) พิจำรณำอนุญำตและกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ กำรได้รับบริ กำรที่มีคุณภำพ ประสิ ทธิภำพ รวดเร็ วถูกต้อง
เป็ นธรรม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ ยวกับกำรอนุ ญำต เงื่อนไข หรื อ ค่ำธรรมเนี ยมกำร
อนุญำตดังกล่ำว
7) พิ จ ำรณำอนุ ญ ำตและก ำกับ ดู แ ลกำรใช้เลขหมำยโทรคมนำคมและก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรื อค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำว
8) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรใช้หรื อเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรก ำหนอัต รำค่ ำใช้ห รื อ ค่ำเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ำยในกำรประกอบกิ จกำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท
ให้ เป็ นธรรมต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ำร ผูใ้ ห้ บ ริ ก ำรและผูล้ งทุ น หรื อ ระหว่ำ งผู ้ให้ บ ริ ก ำรโทรคมนำคม
โดยคำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะเป็ นสำคัญ
9) กำหนดโครงสร้ำงอัตรำค่ำธรรมเนี ยมและโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริ กำรในกิจกำร
กระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ให้เป็ นธรรมต่อผูใ้ ช้บริ กำรและผูใ้ ห้บริ กำร
โดยคำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะเป็ นสำคัญ
10)กำหนดมำตรฐำนและลักษณะพึงประสงค์ทำงด้ำนเทคนิคในกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และในกิจกำรวิทยุคมนำคม
11)กำหนดมำตรกำรเพื่อป้ องกันมิให้มีกำรกระทำอันเป็ นกำรผูกขำดหรื อก่อให้เกิด
ควำมไม่เป็ นธรรมในกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
12)ก ำหนดมำตรกำรให้ มี ก ำรกระจำยบริ ก ำรด้ำนโทรคมนำคมให้ ท ั่ว ถึ ง และ
เท่ำเทียม ตลอดจนคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพของประชำชนมิให้ถูกเอำเปรี ยบจำกผูป้ ระกอบกิจกำร
และคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ในควำมเป็ นส่ ว นตัว และเสรี ภ ำพของบุ ค คลในกำรสื่ อ สำรถึ งกัน โดยทำง
โทรคมนำคมและส่ งเสริ มสิ ทธิ เสรี ภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนในกำรเข้ำถึ งและใช้
ประโยชน์คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
13)ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรคลื่นควำมถี่ท้งั ในประเทศและระหว่ำงประเทศ
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14)วินิจฉัยและแก้ไขปั ญหำกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่มีกำรรบกวนซึ่งกันและกัน
15)ติดตำมตรวจสอบและให้ค ำปรึ ก ษำแนะน ำกำรประกอบกิ จกำรกระจำยเสี ย ง
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
16)กำหนดลัก ษณะกำรควบรวม กำรครองสิ ทธิ ข ้ำมสื่ อ หรื อ กำรครอบงำกิ จ กำร
กระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่ นควำมถี่ ระหว่ำงสื่ อ มวลชนด้วยกันเองหรื อ โดยบุคคล
อื่น ใด ซึ่ งจะมี ผลเป็ นกำรขัดขวำงเสรี ภำพในกำรรับรู ้ขอ้ มู ล ข่ำวสำรหรื อ ปิ ดกั้นกำรได้รับข้อ มู ล
ข่ำวสำรที่หลำกหลำยของประชำชน
17)ส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่ มของผูร้ ับใบอนุ ญำต ผูผ้ ลิตรำยกำร และผูป้ ระกอบวิชำชี พ
สื่ อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์เป็ นองค์กรในรู ปแบบต่ำง ๆ เพื่อทำ
หน้ ำ ที่ จ ัด ท ำมำตรฐำนทำงจริ ย ธรรมของกำรประกอบอำชี พ หรื อ วิ ช ำชี พ และกำรควบคุ ม
กำรประกอบอำชีพหรื อวิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริ ยธรรม
18)ออกระเบียบหรื อประกำศตำมที่กฎหมำยกำหนดให้อำนำจ
19)อนุ มั ติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยของส ำนั ก งำน กสทช. รวมทั้ง เงิ น ที่ จ ะจัด สรร
เข้ำกองทุน
20)พิ จ ำรณ ำและให้ ค วำมเห็ นชอบ เกี่ ยวกั บ กำรจั ด สรรเงิ น กองทุ น ตำม ที่
คณะกรรมกำรบริ หำรกองทุนเสนอ
21)ให้ข ้อ มู ลและร่ วมดำเนิ น กำรในกำรเจรจำหรื อ ท ำควำมตกลงระหว่ำงรั ฐบำล
แห่ งรำชอำณำจักรไทยกับ รั ฐบำลต่ ำงประเทศหรื อ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ
กำรบริ หำรคลื่นควำมถี่ กิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม หรื อ กิจกำรอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
22)เสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อ ให้มี กฎหมำยหรื อ แก้ไ ขปรับปรุ งหรื อ ยกเลิ ก
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำรดำเนิ นกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นควำมถี่
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
23)ออกระเบียบ ประกำศ หรื อคำสัง่ อันเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของกฎหมำยอื่น
24)ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมำยอื่น
นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ ดังกล่ ำวแล้ว กฎหมำยได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ำรท ำงำนของ
กสทช. ให้มีควำมโปร่ งใส ส่ งเสริ ม กำรมี ส่วนร่ วม และพร้อ มรับควำมผิด ซึ่ งสอดคล้อ งกับหลัก
ธรรมำภิบำล ดังนี้181

181

สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 12 - 13
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ก) ควำมโปร่ งใส
มำตรำ 24 ก ำหนดให้ มี ก ำรเปิ ดเผยรำยงำนกำรประชุ ม และผลกำรลงมติ ข อง
คณะกรรมกำร กสทช. เป็ นรำยบุคคล ซึ่ งจะทำให้ประชำชนทรำบได้ว่ำ กรรมกำรคนใดออกเสี ยง
ลงคะแนนอย่ำงไร โดยกำรเปิ ดเผยรำยงำนกำรประชุ มต้อ งทำภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่มีกำรลงมติ เว้นแต่กรณี จำเป็ นให้ขยำยระยะเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน15 วัน พร้อมชี้แจงเหตุผล
กำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ทำผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำน กสทช.
ข) กำรมีส่วนร่ วม
มำตรำ 28 กำหนดให้ กสทช. ต้อ งจัดให้มีกำรรับฟั ง ควำมเห็นจำกประชำชนก่อนที่จะ
ออกกฎระเบียบที่มีผลต่อ กำรแข่งขันและกระทบประชำชน โดยกำหนดมำตรฐำนในกำรรับฟั ง
ควำมคิด เห็ น ไว้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่ น ระยะเวลำในกำรรับ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ต้อ งไม่ น้อ ยกว่ำ 30 วัน
โดย กสทช. มี ห น้ ำที่ ต ้อ งให้ ข ้อ มู ล แก่ ป ระชำชนก่ อ นกำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และเมื่ อ ได้รั บ
ข้อคิดเห็นแล้ว กสทช. มีหน้ำที่ตอ้ งตอบในเรื่ องที่สำคัญ ๆ แม้จะไม่ได้ผูกพันว่ำ กสทช. ต้อ งเห็ น
ด้วยกับควำมคิดเห็นนั้น ๆ
ค) ควำมพร้อมรับผิด
หมวดที่ 6 ก ำหนดให้วุฒิ ส ภำมี หน้ำที่ คดั เลื อ กบุ คคลที่ จะมำท ำหน้ำที่ เป็ นกรรมกำร
ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของ กสทช. ซึ่ งผลกำรประเมิ น จะเป็ นกลไกควำมรั บ ผิ ด ชอบ
คือ กำรถอดถอน กสทช. และควำมรับผิดชอบของ กสทช.
ง) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง กสทช. กับรัฐบำลและรัฐสภำ
ในกำรดำเนิ นกำรตำมอำนำจหน้ำที่ กสทช.ต้อ งดำเนิ นกำรให้สอดคล้อ งกับนโยบำย
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ถลงไว้ต่ อ รั ฐ สภำ 182 และให้ กสทช. รำยงำนผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนประจ ำปี
แสดงรำยละเอี ยดแผนงำนและผลกำรปฏิ บ ัติ งำนรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับ กำรบริ ห ำรคลื่ น ควำมถี่
กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แล้วแต่กรณี และแผนกำรดำเนิ นงำนในระยะเวลำต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภำภำยใน
หนึ่งร้อยยีส่ ิบวันนับแต่วนั สิ้นปี บัญชี และเปิ ดเผยให้ประชำชนทรำบ (มำตรำ 76)183

182

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรวิทยุก ระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 74
183
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับกิ จกำรวิทยุก ระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 76
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3.2.3 กำรควบคุ มเนื้ อ หำละครโทรทัศน์ ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติ กำรประกอบกิ จกำร
กระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
พระรำชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ควำม ถี่ และก ำกั บ กำรป ระกอบ กิ จกำร
วิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้ กสท. มีอำนำจ
หน้ ำ ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ำรแทน กสทช. ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ กำรกระจำยเสี ย งและกิ จ กำรโทรทัศ น์
ตำมมำตรำ 27 (4) (6) (8) (9) (10) (11) (13) (16) และ (18) รวมทั้งปฏิ บ ัติ ห น้ ำที่ อื่ น ตำมที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยและอำนำจตำมพระรำชบัญ ญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 ซึ่ งเป็ นกฎหมำยหลักในกำรก ำกับ ดูแลกิ จกำรโทรทัศน์ พระรำชบัญ ญัติกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้แบ่งประเภทของกำรประกอบกิ จกำรกระจำย
เสี ยงหรื อ กิ จกำรโทรทัศ น์ อ อกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คื อ กิ จกำรที่ ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ เช่ น วิท ยุและ
โทรทัศน์ภำคพื้นดิน และกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ เช่น โทรทัศน์ระบบบอกรับสมำชิก (เคเบิล้ ทีวี)
โทรทัศน์ดำวเทียม โดยมีสำระสำคัญดังนี้
(1) กำรควบคุมกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
กำรควบคุ มกิ จกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยนั้นได้แบ่ง
กำรควบคุมออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ กำรกำหนดคุณ สมบัติของบุคคลผูไ้ ด้รับอนุ ญำตกำรกำหนด
เงื่อนไขของรำยกำรที่ได้รับอนุ ญำตประกอบกิจกำร และกำรสร้ำงโครงข่ำยพื้นฐำนกำรใช้ และกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 184
1) กำรกำหนดคุณสมบัติของบุคคลผูไ้ ด้รับใบอนุญำต
กำหนดให้กำรประกอบกิ จกำรกระจำยเสี ยงหรื อ กิจกำรโทรทัศน์เป็ นกิ จกำรที่จะต้อ ง
ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบกิ จกำรก่อ นจึงจะดำเนิ นกำรได้185 โดยจะต้อ งได้รับอนุ ญ ำตจำก กสท.
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และกำกับกิ จกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และกิ จกำรโทรคมนำคม186 และห้ำมมิให้มีกำรอนุ ญำตให้ใช้คลื่ นควำมถี่ เพื่อกิ จกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรโทรทัศน์ที่ก่อให้เกิดหรื ออำจเกิดกำรรบกวนหรื อทับซ้อนกับคลื่นควำมถี่ที่ได้รับอนุญำต
อยูก่ ่อน187 ผูไ้ ด้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรจะต้องเป็ นบุคคลที่มีสัญชำติไทยเท่ำนั้น สิ ทธิในกำร
184

วนิดำ แสงสำรพันธ์. เล่มเดิม. หน้ำ 114 - 116
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ,มำตรำ 66
186
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และกำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 41 วรรคหนึ่ง
187
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และกำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 , มำตรำ 41 วรรคสำม
185
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ประกอบกิจกำรเป็ นสิ ทธิ เฉพำะตัวของผูไ้ ด้รับอนุ ญ ำตจะโอนให้แก่ บุคคลอื่นมิ ไ ด้ หำกจะมี กำร
แบ่งเวลำให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมดำเนิ นกำรจะต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์แห่งชำติก่อนจึงจะดำเนินกำรได้ 188
นอกจำกนี้ เพื่อ ป้ องกันมิ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งครอบงำกิจกำรในลักษณะที่เป็ นกำร
จำกัดโอกำสในกำรรับรู ้ขอ้ มูลข่ำวสำรสำธำรณะที่มำจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย หรื อกระทำกำร
อันเป็ นกำรผูกขำดกำรประกอบกิ จกำรสื่ อ มวลชนหลำยประเภทในเวลำเดี ยวกัน กฎหมำยจึงได้
ก ำหนดห้ำมผูร้ ับ ใบอนุ ญ ำตถื อ ครองธุ รกิ จ ในกิ จ กำรประเภทเดี ย วกัน หรื อ ครองสิ ท ธิ ข ้ำมสื่ อ
ในกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่เกินสัดส่ วนที่คณะกรรมกำรประกำศ
กำหนด189 ซึ่ งสอดคล้อ งกับหลักกำรที่กำหนดในมำตรำ 47 แห่ งรัฐธรรมนู ญปั จจุบนั ด้วย กรณี ที่
บุ คคลใดได้รับ ใบอนุ ญ ำตให้ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ เพื่อ กิ จ กำรกระจำยเสี ยงหรื อ กิ จ กำรโทรทัศ น์ แ ล้ว
หำกมิได้ประกอบกิจกำรที่ใช้คลื่นควำมถี่น้ นั ภำยในระยะเวลำที่ กสทช. กำหนด หรื อนำคลื่นควำมถี่
ไปใช้ในกิจกำรนอกวัตถุประสงค์ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรประกอบกิจกำรที่ใช้คลื่นควำมถี่
หรื อกระทำกำรอันมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดในกฎหมำยอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด กสทช. มีอำนำจ
ที่จะดำเนิ นกำรเพื่อให้มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรื อมี คำสั่งเพิกถอนใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่ นควำมถี่น้ ัน
ทั้งหมดหรื อบำงส่วนก็ได้190
2) ประเภทใบอนุญำตและกำรหำรำยได้
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 9
ประกอบกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจัด สรรคลื่ น ควำมถี่ แ ละก ำกั บ กำรประกอบกิ จ กำร
วิท ยุกระจำยเสี ยง วิท ยุโทรทัศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 43 และมำตรำ 46
กำหนดให้ใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เป็ นสิ ทธิเฉพำะตัว
ของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตเท่ำนั้น โดยกรณี ของกิจกำรวิทยุโทรทัศน์น้ ัน พระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิ จกำรกระจำยเสี ยงและกิ จ กำรโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551 อนุ ญ ำตให้ผูไ้ ด้รับ กำรจัด สรรคลื่ น ควำมถี่
มอบเวลำบำงส่ วนให้ผปู ้ ระกอบกำรรำยอื่นประกอบกำรแทนได้ แต่ไม่ใช่มอบเวลำทั้งหมดเหมือน
ระบบสั ม ปทำนในปั จ จุ บ ัน โดยจะเป็ นกำรมอบเวลำบำงส่ ว นให้ ผูอ้ ื่ น มำร่ ว มผลิ ต รำยกำรได้
ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. จะกำหนด
พระรำชบัญ ญัติ ป ระกอบกิ จกำรกระจำยเสี ยงและกิ จกำรโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551 แบ่ ง
ประเภทของใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรวิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ที่ ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ อ อกเป็ น 3 ประเภท
188

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 9
189
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 31
190
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 42
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คื อ ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรบริ ก ำรสำธำรณะ ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรบริ ก ำรชุ ม ชน
และใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จกำรทำงธุ รกิ จ โดยใบอนุ ญ ำตแต่ล ะประเภทกิ จกำรยังแบ่งออกเป็ น
ประเภทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำใบอนุญำตแต่ละประเภทดังนี้
ก) ใบอนุ ญ ำตสำหรับ กิ จกำรสำธำรณะ 191 หมำยถึ ง ใบอนุ ญ ำตส ำหรับกิ จกำร
ที่มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรประกอบกิจกำรเพือ่ บริ กำรสำธำรณะ โดยมี 3 ประเภทย่อย คือ
1. ใบอนุ ญ ำตประเภทที่ 1 สำหรับกิจกำรโทรทัศน์ประเภทส่ งเสริ ม ควำมรู ้
และกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ เช่น ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สุ ขภำพ
ส่ ง เสริ ม อำชี พ หรื อ คุ ณ ภำพชี วิต ประชำชน หน่ ว ยงำนที่ ส ำมำรถขอใบอนุ ญ ำตประเภทนี้ ได้
คือ หน่วยงำนรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสำหกิจ สถำบันอุดมศึกษำ และนิติบุคคลในภำคเอกชนที่ไม่แสวงหำกำไร
2. ใบอนุ ญ ำตประเภทที่ 2 ส ำหรับ กิ จกำรโทรทัศ น์ ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ด้ำ น
ควำมมั่น คงหรื อ ควำมปลอดภัย ของรั ฐ หน่ ว ยงำนที่ ส ำมำรถขอใบอนุ ญ ำตประเภทนี้ ได้ คื อ
หน่วยงำนด้ำนควำมมัน่ คงของรัฐ
3. ใบอนุ ญำตประเภทที่ 3 สำหรับกิจกำรโทรทัศน์ที่ตอ้ งกำรเผยแพร่ ข่ำวสำร
ของรั ฐ บำล รั ฐ สภำ บริ ก ำรข้อ มู ล ข่ ำ วสำรแก่ ค นพิ ก ำร คนด้อ ยโอกำส หรื อ กลุ่ ม ควำมสนใจ
ที่มีกิ จกรรมสำธำรณประโยชน์ หน่ วยงำนที่สำมำรถขอใบอนุ ญำตประเภทนี้ ได้คือหน่ วยงำนรัฐ
ที่ไม่ใช่รัฐวิสำหกิจ สถำบันอุดมศึกษำ และนิติบุคคลในภำคเอกชนที่ไม่แสวงหำกำไร
ในกำรประกอบกิ จ กำรโทรทัศน์ กรมประชำสัม พัน ธ์ซ่ ึ งได้รั บใบอนุ ญ ำตประกอบ
กิจกำรบริ กำรสำธำรณะ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 จะหำรำยได้จำกกำรโฆษณำไม่ ได้ เว้นแต่
เป็ นกำรหำรำยได้โดยกำรโฆษณำหรื อ เผยแพร่ ข่ำวเกี่ ยวกับงำนหรื อ กิ จ กำรของรั ฐ รัฐวิส ำหกิ จ
สมำคม มูลนิ ธิ หรื อนิ ติบุคคลที่มีวตั ถุ ประสงค์ไ ม่ แสวงหำก ำไร และใบอนุ ญำตประกอบกิ จกำร
บริ กำรสำธำรณะ ประเภทที่ 2 ให้หำรำยได้จำกกำรโฆษณำได้เท่ำที่เพียงพอต่อกำรประกอบกิ จกำร
ไม่แสวงหำกำไร 192
ข) ใบอนุ ญำตสำหรับกิจกำรบริ กำรทำงธุรกิ จ193 คือ ใบอนุ ญ ำตสำหรับกิ จกำร
ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในกำรแสวงหำก ำไรจำกกำรประกอบกิ จ กำรวิท ยุโ ทรทัศ น์ ห น่ ว ยงำน
ที่จะได้รับใบอนุญำตในกลุ่มนี้แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ

191

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 11
192
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 20 และ
มำตรำ 21
193
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 13
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1. ระดับชำติ ออกให้สำหรับกิ จกำรโทรทัศน์ที่มีพ้ืนที่ให้บริ กำรครอบคลุ ม
ทุกภำคของประเทศ หน่วยงำนที่สำมำรถขอใบอนุ ญำตนี้ ได้แก่ รัฐวิสำหกิจ และบริ ษทั ต่ำง ๆ
2. ระดับ ภู มิ ภ ำคออกให้ ส ำหรั บ กิ จ กำรโทรทัศ น์ ที่ มี พ้ื น ที่ ใ ห้บ ริ ก ำรเป็ น
กลุ่มจังหวัด เป็ นกิจกำรที่เป็ นนิ ติบุคคลมีผถู ้ ือหุน้ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ต้องเป็ นคนที่มีภูมิลำเนำ
อยูใ่ นภูมิภำคนั้น
3. ระดับท้องถิ่น ออกให้สำหรับกิจกำรโทรทัศน์ที่มีพ้ืนที่ให้บริ กำรภำยใน
ระดับ จัง หวัด ด ำเนิ น กำรโดยนิ ติบุ ค คลที่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ำ 1 ใน 3 ต้อ งเป็ นคนที่ มี
ภูมิลำเนำอยูใ่ นท้องถิ่นหรื อจังหวัดนั้น
ใบอนุ ญำตประกอบกิ จกำรทำงธุ รกิจสำมำรถดำเนิ นกำรโฆษณำ บริ กำรธุ รกิจ จัดเก็บ
ค่ำสมำชิ ก โดยวิธี ก ำรอื่ น ใดได้194 และให้ผูร้ ับ ใบอนุ ญ ำตมี ห น้ำที่ น ำส่ งรำยได้จำกกำรโฆษณำ
เข้ำกองทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของรำยได้ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย195
ค) ใบอนุญำตสำหรับกิจกำรบริ กำรชุมชน196 คือ ใบอนุญำตสำหรับกิจกำรโทรทัศน์
ที่มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกับกรณี กิจกำรบริ กำรสำธำรณะ แต่ตอ้ งเป็ นประโยชน์ตำมควำมต้องกำร
ของชุ ม ชนหรื อ ท้อ งถิ่ น ที่ เป็ นผูร้ ั บ บริ ก ำร โดยค ำว่ำชุ ม ชนตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญ ญัติ
กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หมำยถึงชุ มชนที่อำศัยในแหล่ ง
เดียวกันไม่วำ่ จะเป็ นในเมืองหรื อในชนบท และให้หมำยควำมรวมถึงชุมชนที่มีควำมสนใจร่ วมกัน
ท ำกิ จกรรมอัน ชอบด้ว ยกฎหมำยร่ วมกัน หน่ วยงำนที่ จะขออนุ ญ ำตประกอบกิ จกำรโทรทัศ น์
ประเภทนี้ได้คือ มูลนิ ธิ สมำคม หรื อคนในท้องถิ่นนั้นใบอนุญำตสำหรับกิจกำรบริ กำรชุมชนจะหำ
รำยได้จำกกำรโฆษณำไม่ได้197

194

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 23
195
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 21
196
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 12
197
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 21
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บริ กำรสำธำรณะ

ประเภท 1

หน่วยงำนรัฐ ยกเว้นรัฐวิสำหกิจ
อุดมศึกษำ นิติบุคคลไม่หำกำไร

ประเภท 2

หน่วยงำนรัฐ ด้ำนควำมมัน่ คง

ประเภท 3

หน่วยงำนรัฐ ยกเว้นรัฐวิสำหกิจ อุดมศึกษำ
นิติบุคคลไม่หำกำไร

ระดับชำติ
กิจกำรใช้ควำมถี่
ใบอนุญำต

บริ กำรทำงธุ รกิจ

กิจกำรไม่ใช้ควำมถี่

D

บริ กำรชุมชน

ระดับภูมิภำค

F บริ ษทั รัฐวิสำหกิจ
F

ระดับท้องถิ่น

นิติบุคคลถือหุน้ 1 ใน 3 โดยคน
อุF ในภูมิภำคหรื อท้องถิ่น

ชุมชนพื้นที่

อุ

ชุมชนตำมควำม
สนใจ

มูลนิธิ สมำคม คนในท้องถิ่น

อุ

ภาพที่ 3.2 ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 198
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3) กำรกำหนดเงื่อนไขของรำยกำรที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำร
ก) กำรบริ หำรสถำนีโทรทัศน์
กำรประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ย งและกิ จ กำรโทรทัศ น์ ต ำมกฎหมำยนั้ น กฎหมำย
กำหนดให้ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญ ำตจะต้อ งแต่งตั้งบุ คคลที่มี สัญ ชำติไ ทยขึ้ นเป็ น “ผูอ้ ำนวยกำรสถำนี ”
ประจำแต่ละสถำนี เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรควบคุ มดู แลให้มีกำรออกอำกำศให้เป็ นไปตำมที่ ไ ด้รับ
อนุ ญำต และเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบกำรจัดรำยกำร กำรดำเนิ นรำยกำร และกำรออกอำกำศของสถำนี
ให้ เป็ นไปตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด และผู ้รั บ ใบอนุ ญ ำตจะต้อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ในกำรกระท ำของ
ผูอ้ ำนวยกำรสถำนี ที่ได้กระทำไปในกำรควบคุ ม ดูแลและบริ กำรกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิ จกำร
โทรทัศน์เสมือนเป็ นกำรกระทำของผูร้ ับใบอนุญำตเอง199
ข) ผังรำยกำร
“ผัง รำยกำร” หมำยถึ ง ข้อ มู ล แสดงวัน และเวลำกำรออกอำกำศรำยกำรส ำหรั บ
กำรให้บริ กำรกระจำยเสี ยงและโทรทัศน์ โดยให้จดั ทำและเสนอผังรำยกำร และสัดส่ วนรำยกำร
198

สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และเทียนสว่ำง ธรรมวณิช. เล่มเดิม. หน้ำ 21
199
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 29 และ
มำตรำ 30
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ของสถำนี ที่จะให้บริ กำรในแต่ละประเภทใบอนุญำตต่อ กสท. ก่อนออกอำกำศล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
15 วัน และต้องจัดทำผังรำยกำรหลักอย่ำงน้อยปี ละครั้ง หำกผังไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
คณะกรรมกำรสำมำรถสั่งให้แก้ไ ขได้ กำรแก้ไ ขผังรำยกำรที่ค ณะกรรมกำรอนุ ม ัติ แล้ว จะต้อ ง
ขออนุมตั ิพร้อมระบุเหตุผลควำมจำเป็ นต่อคณะกรรมกำร200
พระรำชบัญ ญัติ ก ำรประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ย งและกิ จ กำรโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551
มำตรำ 33 ก ำหนดสัด ส่ วนของผังรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ สำหรับใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จกำร
วิทยุและโทรทัศน์แต่ละประเภท
1. สำธำรณะประเภทที่1 และประเภทที่ 3 ข่ำวสำร สำระที่เป็ นประโยชน์สำธำรณะ
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
2. ชุมชน ข่ำวสำร สำระที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนหรื อท้องถิ่น ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
3. ธุรกิจ ข่ำวสำร สำระที่เป็ นประโยชน์สำธำรณะ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25
4. ธุรกิจระดับภูมิภำคและท้องถิ่น มีรำยกำรที่ผลิตเองในสัดส่วนที่ กสทช. กำหนด
ผูร้ ับใบอนุ ญำตมีหน้ำที่ตอ้ งเสนอผังรำยกำรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนดำเนิ นกำร
อย่ำงน้อย 15 วัน และหำกคณะกรรมกำรเห็นว่ำผังรำยกำรไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
กำหนด คณะกรรมกำรจะมีอำนำจสั่งกำรให้ผรู ้ ับใบอนุ ญำตแก้ไขผังรำยกำรให้ถูกต้องได้ และเมื่อ
คณะกรรมกำรเห็นชอบกับผังรำยกำรที่ได้แก้ไขแล้ว ผูร้ ับใบอนุญำตจึงเริ่ มให้บริ กำรกิจกำรกระจำย
เสี ยงหรื อกิจกำรโทรทัศน์ตำมผังรำยกำรนั้นได้ และผูไ้ ด้รับอนุ ญำตจะต้องดำเนิ นกำรออกอำกำศ
ให้เป็ นไปตำมผังรำยกำรที่ได้รับอนุญำตนั้นเท่ำนั้น เว้นแต่ จะเป็ นกรณี ที่กฎหมำยกำหนดให้ผไู ้ ด้รับ
ใบอนุญำตสำมำรถดำเนินกำรให้แตกต่ำงไปจำกผังรำยกำรที่ได้รับอนุญำตได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
กรณี ที่ เกิ ดเหตุจำเป็ นเร่ งด่ วน ผูร้ ับใบอนุ ญ ำตสำมำรถที่ จะด ำเนิ น รำยกำรต่ำงจำกผัง
รำยกำรได้ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดเท่ำนั้น 201
กรณี ที่มีภยั พิบตั ิหรื อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่ งมีควำมจำเป็ นต้องออกอำกำศแจ้งข่ำวหรื อเตือน
ภัยให้ประชำชนทรำบ เมื่ อ รัฐบำลหรื อ หน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ กฎหมำยกำหนดให้ผู ้
ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ที่จะต้องดำเนินกำรตำมที่ร้องขอนั้นด้วย202
200

ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่ อง
แนวทำงกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิจกำร
โทรทัศน์และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่ อ ง หลักเกณฑ์กำรจัดทำผังรำยกำรสำหรับกำรให้บริ กำรกระจำย
เสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
201
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 34 วรรคหก
202
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 35

119

PU

D

ค) เนื้อหำรำยกำรเพือ่ คุม้ ครองเด็กและเยำวชน
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 34
วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมกำรมีอำนำจประกำศกำหนดช่วงเวลำของกำรออกอำกำศรำยกำร
บำงประเภทได้203
โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนดเนื้ อ หำรำยกำรที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรกระจำยเสี ย ง
และโทรทัศน์ที่ไม่ใช่โฆษณำ ไม่วำ่ จะผลิตขึ้นมำเองหรื อจัดหำจำกผูอ้ ื่น จะต้องมีเนื้ อหำที่เหมำะสม
ตำมแนวทำงดังนี้204
1. จัด ระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อ หำรำยกำร ได้กำหนดประเภทเนื้ อ หำ
ที่ เหมำะสมในแต่ ล ะด้ำนและมี ค ำเตื อ นล่ ว งหน้ ำพอสมควรก่ อ นฉำยรำยกำรที่ มี เนื้ อ หำสำระ
ที่ไม่เหมำะสมสำหรับเด็ก โดยแบ่งเนื้อหำรำยกำรออกเป็ น
เนื้ อ หำที่ค วรมี ก ำรจำกัด มี 3 ประเด็ น คื อ พฤติก รรมและควำมรุ น แรง เรื่ อ งทำงเพศ
และกำรใช้ภำษำ โดยมีตำรำงแยกว่ำรำยกำรโทรทัศน์ในเรตติ้งระดับใด สำมำรถมีหรื อไม่มีเนื้ อหำ
ลักษณะใดได้บำ้ ง เช่น ด้ำนพฤติกรรมควำมรุ นแรง รำยกำรระดับ ป.หรื อระดับ ด. ต้องไม่มีกำรใช้
ควำมรุ นแรงต่อผูอ้ ื่ น เรื่ องเพศ ระดับ ท. และระดับ น.13 ต้อ งไม่ มีภำพสรี ระและกำรแต่งกำยโป๊
ไม่มิดชิด ซึ่ งมีเจตนำยัว่ ยุทำงกำมำรมณ์ เว้นแต่เป็ นไปตำมบริ บทของเรื่ องที่ไม่พบบ่อยในเรื่ อง หรื อ
เป็ นกำรแต่งกำยในกิ จกรรมที่ สังคมยอมรับ ถู กกำลเทศะและกติกำสำกล หรื อ ด้ำนกำรใช้ภำษำ
ที่ไม่สุภำพ ก้ำวร้ำว ดูหมิ่น ระดับ น.13 และระดับ น.18 สำมำรถมีได้ตำมบริ บทของเรื่ อง
เนื้อหำที่ควรมีกำรส่งเสริ ม คือ เนื้อหำที่ส่งเสริ มให้เกิดระบบวิธีคิดให้เป็ นไปตำมสมอง
ของแต่ละวัย เนื้ อ หำที่ส่ งเสริ มควำมรู ้วิชำกำร คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ทักษะชี วิต ควำมหลำกหลำย
ในสังคม
2. จำกัดเวลำออกอำกำศ เป็ นกำรจำกัดช่ วงเวลำในกำรออกอำกำศส ำหรับ
เนื้ อหำที่ไม่เหมำะสมกับเด็กและเยำวชนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี โดยกำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมิให้เสนอ
รำยกำรที่ไม่ เหมำะสมก่อ นถึงเวลำ 22.00 น. และหลัง 05.00 น. และเนื้ อ หำที่ไ ม่เหมำะสมกับเด็ก
และเยำวชนที่ มี อ ำยุต่ ำ กว่ ำ 13 ปี ห้ ำ มมิ ใ ห้ เสนอรำยกำรที่ ไ ม่ เหมำะสมก่ อ นถึ งเวลำ 20.30 น.
203

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 34 วรรค

สอง
204

ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศน์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
เรื่ อง แนวทำงกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง
กิจกำรโทรทัศน์และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ก ำรจัดทำผังรำยกำรสำหรับกำรให้บริ กำร
กระจำยเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
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และหลัง 05.00 น. รำยกำรในระดับ ฉ ห้ำ มมิ ใ ห้เสนอรำยกำรก่ อ นถึ งเวลำ 24.00 น. และหลัง
05.00 น. รวมถึงรำยกำรต่อไปนี้
มี ก ำรกระท ำซึ่ งอำจเข้ำลักษณะลำมกอนำจำร หรื อ ยัว่ ยุท ำงเพศ หรื อ แสดงถึ งควำม
รุ นแรง ทำงเพศหรื อกำรล่ วงละเมิ ดทำงเพศ หรื อกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบทำงเพศ
หรื อ มี เนื้ อ หำทำงเพศ มี กำรแต่งกำยที่ ล่ อ แหลมหรื อ ไม่ เหมำะสม ไม่ ว่ำจะเป็ นกำรใช้ภำพ เสี ยง
เนื้อหำหรื อพฤติกรรม
กำรใช้ภำษำ หรื อมี พฤติกรรมที่แสดงถึงควำมรุ นแรง หรื อนำไปสู่ ควำมรุ นแรง ทำรุ ณ
โหดร้ำย ที่ก่อให้เกิดผลต่อควำมรู ้สึกทำงจิตใจอย่ำงรุ นแรง
กำรน ำเสนอที่ก่ อ ให้เกิ ดอคติ กำรเลื อ กปฏิบตั ิ กำรกระทำอันขัดต่อ หลักมนุ ษยธรรม
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อละเมิดศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์
กำรใช้ภำษำ หรื อมีพฤติกรรมที่ขดั ต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงำมของชำติ
มีกำรกล่ำวอ้ำงหรื อจูงใจให้เชื่อ ว่ำ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อ กลุ่ม ใดกลุ่ มหนึ่ งมี อำนำจ
พิเศษหรื อควำมสำมำรถพิเศษเหนือธรรมชำติ
ชี้นำหรื อจูงใจสนับสนุนให้มีกำรเล่นพนัน
ง) เนื้อหำรำยกำรเพือ่ ส่งเสริ มและคุม้ ครองสิทธิของคนพิกำรและคนด้อยโอกำส
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 36
ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรมี อ ำนำจในกำรก ำหนดมำตรกำรพื้ น ฐำนบำงประกำรเพื่ อ ให้ ผูร้ ั บ
ใบอนุ ญำตจัดให้มีบริ กำรที่เหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่ำว เช่ น บริ กำรกระจำยเสี ยง
ที่อ อกอำกำศรำยกำรอ่ ำนหนังสื อ เต็ม เวลำ หรื อ บริ กำรโทรทัศน์ ที่ จดั ให้มี ล่ ำมภำษำมื อ บริ ก ำร
คำบรรยำยเป็ นอักษรวิ่ง หรื อบริ กำรคำบรรยำยเป็ นเสี ยง สำหรับรำยกำรที่นำเสนอข้อมู ลข่ำวสำร
สำธำรณะด้วยได้ เพือ่ ประโยชน์ในกำรส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของคนพิกำรและคนด้อยโอกำส
ให้สำมำรถเข้ำถึงและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกรำยกำรของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
ได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทัว่ ไป
จ) เนื้อหำซึ่งต้องห้ำมออกอำกำศ
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 37
ได้กำหนดมิให้ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้ อหำต่อไปนี้
1. ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรล้ ม ล้ ำ งกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงของรัฐ
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3. มีผลกระทบต่อควำมสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน
4. กำรกระทำซึ่ งเข้ำลักษณะลำมกอนำจำร หรื อ มีผลกระทบต่อ กำรให้เกิ ด
ควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรื อสุขภำพของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง
กำหนดให้เป็ น “หน้ำที่” ของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตในกำรที่จะต้องตรวจสอบและให้ระงับ
กำรออกอำกำศรำยกำรที่มีลกั ษณะดังกล่ำวทันที ซึ่ งหำกผูร้ ับใบอนุ ญำตไม่ดำเนิ นกำรสั่งให้ระงับ
กำรออกอำกำศ กรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยมีอำนำจสัง่ ด้วยวำจำหรื อเป็ นหนังสือให้ระงับ
กำรออกอำกำศรำยกำรนั้น ได้ทนั ที ทั้งให้ดำเนิ น กำรสอบสวนข้อ เท็จจริ งในกรณี ดังกล่ ำวทัน ที
และหำกสอบสวนแล้ว เห็ น ว่ำกำรกระท ำดัง กล่ ำ วเกิ ด จำกกำรละเลยของผู ้รั บ ใบอนุ ญ ำตจริ ง
คณะกรรมกำรจะมี อ ำนำจสั่งให้ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ ำตดำเนิ น กำรแก้ไ ขตำมที่ ส มควรหรื อ อำจพักใช้
หรื อเพิกถอนใบอนุญำตก็ได้
ฉ) บันทึกเทปหรื อวัสดุโทรทัศน์
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 38
กำหนดให้ผรู ้ ับใบอนุญำตต้องบันทึกรำยกำรที่ออกอำกำศไปแล้วและเก็บรักษำไว้เพือให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจได้ ระยะเวลำกำรจัดเก็บจะเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 วัน
และต้องไม่เป็ นภำระแก่ผรู ้ ับใบอนุญำตเกินสมควร
4) กำรส่ งเสริ มและควบคุมจริ ยธรรมแห่ งวิชำชีพและกำรคุม้ ครองผูเ้ สียหำยจำกกำร
ประกอบกิจกำรโทรทัศน์
ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรส่ งเสริ ม กำรรวมกลุ่ มของผูร้ ับใบอนุ ญ ำต ผูผ้ ลิ ตรำยกำร
และผูป้ ระกอบวิชำชีพสื่ อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์เป็ นองค์กรใน
รู ป แบบต่ ำงๆ เพื่อ ท ำหน้ ำที่ จดั ท ำมำตรฐำนทำงจริ ย ธรรมของกำรประกอบอำชี พ หรื อ วิช ำชี พ
และควบคุ มกำรประกอบอำชี พหรื อ วิชำชี พ กัน เองภำยใต้ม ำตรฐำนทำงจริ ยธรรม ในกำรจัดท ำ
มำตรฐำนทำงจริ ยธรรมขององค์กร ต้องคำนึ งถึงกำรคุม้ ครองกำรได้รับรู ้ขอ้ มูลข่ำวสำรสำธำรณะ
ของประชำชน และกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจำกกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์
รวมทั้งกำรคุ ้ม ครองสิ ท ธิ และเสรี ภ ำพของผูป้ ระกอบอำชี พ และวิช ำชี พ ภำยในองค์ก ร ส ำหรั บ
กำรควบคุ มกำรประกอบอำชี พ หรื อ วิชำชี พ ขององค์กรจะให้แ ต่ล ะองค์กรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ควบคุ ม จริ ย ธรรมขึ้ นโดยกำรก ำหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรให้ ค ำนึ ง ถึ ง สั ด ส่ ว น
ที่เหมำะสมระหว่ำงผูป้ ระกอบอำชีพและวิชำชีพ นักวิชำกำร และผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก 205
กำรคุ ้ม ครองผู ้เสี ย หำยจำกกำรประกอบกิ จ กำรโทรทั ศ น์ ก ำหนดให้ ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ
ควำมเสี ยหำยเนื่ องจำกรำยกำรที่ออกอำกำศเป็ นเท็จหรื อ ละเมิ ดสิ ท ธิ เสรี ภำพ เกี ยรติยศ ชื่ อ เสี ยง
205

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 39

122
สิ ท ธิ ในครอบครัว หรื อ ควำมเป็ นอยู่ส่ว นตัวของบุค คลอำจร้อ งเรี ยนต่อ คณะกรรมกำร และให้
คณะกรรมกำรส่ งเรื่ อ งพร้อ มควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรให้อ งค์กรวิช ำชี พ เพื่อ ให้ดำเนิ นกำร
เยียวยำให้แก่ผูเ้ สี ยหำยโดยเร็ ว และให้คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นกำรขององค์กรวิชำชี พ
เมื่ อ องค์กรวิชำชี พได้แจ้งผลกำรดำเนิ นกำรให้คณะกรรมกำรทรำบแล้ว ให้แจ้งผูร้ ้องเรี ยนทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรโดยเร็ว206
(2) กระบวนกำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยน
กำรร้องเรี ยนเกี่ยวกับเนื้ อหำรำยกำร และผังรำยกำรในกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำร
โทรทัศน์ มีข้นั ตอนกำรดำเนินกำรดังนี้ 207
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207
ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศน์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
เรื่ อง กำรกำหนดขั้นตอนและระยะเวลำแล้วเสร็ จในกำรพิจำรณำคำขอหรื อคำร้องเรี ยนด้ำนกิจกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรโทรทัศน์

รับคำร้องเรี ยน
คำร้องต้องทำตำมแบบที่กำหนด โดยจะต้องมีรำยละเอียดดังนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูย้ นื่ คำร้องเรี ยน
(2) ชื่อผูป้ ระกอบกิจกำรโทรทัศน์ทเี่ ป็ นเหตุแห่ งกำรร้องเรี ยน
(3) ข้อเท็จจริ งหรื อกำรกระทำที่เป็ นเหตุแห่ งกำรร้องเรี ยน พร้อมทั้ง
พยำนเอกสำร หรื อหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งหรื อกำรกระทำดังกล่ำว
(4) คำขอหรื อควำมประสงค์ของผูย้ นื่ คำร้องเรี ยน
(5) ลำยมือชื่อของผูย้ นื่ คำร้องเรี ยน
กำรยืน่ คำร้องต้องทำภำยในกำหนดระยะเวลำกำรจัดเก็บและรักษำกำรบันทึกรำยกำร
หรื อเนื้อหำ
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ตรวจสอบคำร้อง
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- หำกครบถ้วน จะแจ้งกำรรับคำขอหรื อคำร้องเรี ยน กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จใน
กำรพิจำรณำเป็ นหนังสื อให้ผยู้ นื่ คำขอหรื อคำร้องเรี ยนทรำบ
- หำกไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง จะมีหนังสื อแจ้งเหตุแห่ งควำมบกพร่ องดังกล่ำว
เพื่อให้ผยู้ นื่ คำขอหรื อคำร้องเรี ยนทรำบ พร้อมกำหนดระยะเวลำในกำรแก้ไข
ข้อบกพร่ องดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม โดยจะต้องไม่เกิน 15 วัน หำกผูร้ ้องไม่
ดำเนินกำรถือว่ำไม่ประสงค์จะร้องเรี ยน

สอบสวน
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมำยและ
พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำร ไม่เกิน 45วัน เว้นแต่
- เรื่ องร้องเรี ยนที่ตอ้ งขอควำมเห็นอนุกรรมกำร จะเสนอคณะกรรมกำรได้ตอ้ งมี
ควำมเห็นของอนุกรรมกำรก่อน
- เรื่ องที่ตอ้ งขอควำมเห็นหน่วยงำนภำยนอก จะเสนอคณะกรรมกำรได้ตอ้ งมี
ควำมเห็นของหน่วยงำนภำยนอกก่อน
รวมระยะเวลำไม่เกิน 60 วัน

พิจำรณำและแจ้งผล
คณะกรรมกำรพิจำรณำ ไม่เกิน 15วัน เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผรู้ ้อง
ทรำบไม่เกิน 7 วัน

ภาพที่ 3.3 กระบวนการพิจารณาเรื่องร้ องเรียน
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กำรรวบรวมพยำนหลั ก ฐำนเกี่ ย วกั บ กำรกระท ำอั น ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิ จกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมกำร
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจดำเนินกำรดังนี้
1) เรี ย กผูเ้ กี่ ย วข้อ งชี้ แจงหรื อ ส่ ง เอกสำรหรื อ พยำนหลัก ฐำนเพื่ อ ประกอบกำร
พิจำรณำ 208
กรณี ที่มี เหตุผลและควำมจำเป็ น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจเรี ยกให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งมำชี้ แจง
หรื อ ส่ งเอกสำรหรื อ พยำนหลักฐำนเพื่อ ประกอบกำรพิจำรณำก็ ไ ด้ โดยให้รำยงำนเพื่อ ขอควำม
เห็นชอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำในระดับรองเลขำธิกำร กสทช. ที่รับผิดชอบสำยงำนที่ตนสังกัดขึ้นไป
ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
ก) ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ข) เหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ นในกำรมี ค ำสั่ งเรี ย กให้ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งมำชี้ แจงหรื อ
ส่งเอกสำรหรื อพยำนหลักฐำน
ค) สำระสำคัญของคำสั่ง เช่น ชื่อของผูร้ ับใบอนุ ญำตหรื อบุคคลที่จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมคำสั่งดังกล่ำว ประเด็นหรื อ เรื่ องที่ประสงค์จะให้ดำเนิ นกำรชี้ แจงข้อเท็จจริ ง หรื อรำยละเอี ยด
เกี่ยวกับหลักฐำนที่ประสงค์จะมีคำสัง่ เรี ยก เป็ นต้น209
2) มี หนังสื อเรี ยกบุ คคลมำให้ถ้อ ยคำ หรื อ ให้ส่ งเอกสำรหรื อ วัต ถุ ใดมำประกอบ
กำรพิจำรณำหรื อใช้เป็ นพยำนหลักฐำนในกำรพิสูจน์กำรกระทำควำมผิด210
กำรมี ค ำสั่ ง เรี ย กให้ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้ อ งมำชี้ แจงหรื อส่ งเอกสำรหรื อพยำนหลั ก ฐำน
เพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำให้ทำเป็ นหนังสือ โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
ก) ชื่อของผูร้ ับใบอนุญำตหรื อบุคคลที่จะต้องปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ดังกล่ำว
ข) ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ค) เหตุ ผ ลที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรเรี ยกให้ ด ำเนิ นกำรชี้ แจงหรื อส่ งเอกสำรหรื อ
พยำนหลักฐำน
ง) รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่ประสงค์จะให้ช้ ีแจง หรื อรำยละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสำรหรื อหลักฐำนที่จะให้จดั ส่ง
208

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551, มำตรำ 53 (1)
ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศน์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 53 แห่ งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 ข้อ 9
210
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 53 (2)
209
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จ) รำยละเอียดในกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ เช่น วัน เวลำ สถำนที่ เป็ นต้น
ฉ) ลำยมือชื่อและตำแหน่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ช) วันเดือนปี ที่ทำคำสัง่
ซ) ผลของกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ดังกล่ำว
ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็ นเร่ งด่วนจนไม่อำจทำเป็ นหนังสือได้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจมีคำสั่ง
ด้วยวำจำในกำรเรี ยกให้ผรู ้ ับใบอนุ ญำตหรื อบุคคลใดให้ช้ ี แจงหรื อส่ งเอกสำร พยำนหรื อหลักฐำน
เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำก็ ไ ด้ โดยค ำสั่ ง ดัง กล่ ำ วจะต้อ งมี ร ำยละเอี ย ดเพี ยงพอแก่ ก ำรที่ ผู ้รั บ
ใบอนุ ญำตหรื อบุคคลดังกล่ ำวจะสำมำรถปฏิบตั ิตำมได้ และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รำยงำนกำรมี
คำสั่งด้วยวำจำดังกล่ ำวต่อ ผูบ้ งั คับบัญชำทันที ผูร้ ับใบอนุ ญำตหรื อ บุคคลใดที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มีคำสั่งเรี ยกให้มำชี้ แจงข้อ เท็จจริ ง เพื่อ ประกอบกำรพิจำรณำนั้น อำจชี้ แจงเป็ นหนังสื อ หรื อด้วย
วำจำก็ได้ 211
3) เข้ำ ไปในอำคำรหรื อ สถำนที่ ป ะกอบกำรของผูร้ ั บ ใบอนุ ญ ำตหรื อ บุ ค คลใด
ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ข้ ึนถึงพระอำทิตย์ตกหรื อในเวลำทำกำรของสถำนที่น้ ัน เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง หรื อค้นวัตถุที่ใช้ในกำรกระทำผิด วัตถุที่มีไว้เป็ นควำมผิด รวมทั้งกำรกระทำที่อำจฝ่ ำฝื น
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 212
กรณี ที่ มี เหตุผลและควำมจำเป็ นที่จะต้อ งเข้ำไปในอำคำรหรื อ สถำนที่ ประกอบกำร
ของผูร้ ับใบอนุ ญำตหรื อบุคคลใดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด ค้นวัตถุที่ใช้
ในกำรกระท ำควำมผิด วัต ถุ ที่ มี ไว้เป็ นควำมผิด หรื อ วัต ถุ ที่ จะน ำไปใช้ก ระท ำควำมผิด รวมทั้ง
กำรกระทำใดที่อำจเป็ นกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หรื อกำรไม่ ปฏิบตั ิตำมเงื่อ นไขที่กำหนดในกำรอนุ ญำตประกอบ
กิจกำรกระจำยเสี ยงหรื อ กิจกำรโทรทัศน์ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รำยงำนเพื่อ ขอควำมเห็ นชอบจำก
เลขำธิ ก ำร กสทช. เมื่ อ ได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกเลขำธิ ก ำร กสทช. แล้ว ให้พ นัก งำนเจ้ำหน้ำ ที่

211

ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศน์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 53 แห่ งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 ข้อ 10 - 11
212
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 53 (3)
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ดำเนินกำรยืน่ ขอหมำยค้นจำกศำล และเมื่อค้นเสร็จแล้วพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะต้องรำยงำนเลขำธิกำร
กสทช. และศำล 213
(3) มำตรกำรบังคับ
1) คำสั่งให้กระทำกำรหรื อ งดเว้น กระท ำกำร เพื่อ ป้ องกัน กำรฝ่ ำฝื นหรื อ กระท ำ
ผิดซ้ ำ214 เช่น กรณี ผใู ้ ดกระทำให้เกิดกำรรบกวนต่อกำรรับส่ งหรื อแพร่ สัญญำณเสี ยงหรื อภำพของ
ผูร้ ับใบอนุ ญ ำต พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีอำนำจสั่งให้ผูน้ ้ ันระงับกำรกระทำหรื อ แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
สิ่ งที่ ใช้ในกำรกระทำนั้น หรื อ ให้ยำ้ ยสิ่ งดังกล่ ำวออกไปให้พ น้ เขตรบกวนหรื อ สั่งให้บุ คคลนั้น
หรื อสัง่ ให้บุคคลนั้นหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงเท่ำที่จำเป็ นเพือ่ แก้ไขกำรรบกวนนั้นได้215
2) คำสัง่ ลงโทษ
ก) โทษทำงปกครอง
1. ตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร กำรกระทำซึ่ งมีโทษปรับทำงปกครองชั้น 1
มิใช่ควำมผิดต่อเนื่อง เป็ นกำรกระทำควำมผิดครั้งแรก และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย216
2. โทษปรับ ทำงปกครอง 217 ควำมผิด ที่เกี่ ยวกับ เนื้ อ หำ จะมี โทษปรับ ทำง
ปกครอง 2 ระดับ ได้แก่
โทษปรั บ ทำงปกครองชั้น 2 อัต รำตั้ง แต่ 50,000 – 100,000 บำท ส ำหรั บ กรณี ฝ่ ำฝื น
ไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์กำรขออนุ มตั ิผงั รำยกำรที่จะออกอำกำศทำงโทรทัศน์ หรื อไม่ออกอำกำศ
แจ้งข่ำวหรื อ เตือ นภัยให้ประชำชนทรำบ เมื่ อ รัฐบำลหรื อหน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ ยวข้อ งร้อ งขอ ใน
กรณี ที่มีภยั พิบตั ิหรื อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรื อไม่บนั ทึกรำยกำรที่ออกอำกำศไปแล้ว กำรฝ่ ำฝื นไม่ปฏบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร มำตรกำร หรื อประกำศที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดทำผัง
รำยกำรหรื อกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของคนพิกำรและคนด้อยโอกำสให้สำมำรถเข้ำถึงและ
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกรำยกำรโทรทัศน์ รวมทั้งกำรฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั่งของคณะกรรมกำร
ให้แก้ไขผังรำยกำร หรื อคำสัง่ ห้ำมออกอำกำศรำยกำรตำมมำตรำ 37

213

ประกำศคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศน์ และกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 53 แห่ งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 ข้อ 19 - 22
214
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 63
215
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 55
216
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 62
217
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 57 - 60
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โทษปรับทำงปกครองชั้น 3 อัตรำตั้งแต่ 500,000 – 5,000,000 บำท สำหรับกำรฝ่ ำฝื นไม่
ปฏิ บ ัติต ำมหลัก เกณฑ์ก ำหนดช่ วงเวลำออกอำกำศ หำกกำรกระท ำควำมผิด ซึ่ งมี โทษปรับ ทำง
ปกครองเป็ นควำมผิดต่อเนื่ องและคณะกรรมกำรได้พิจำรณำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองสำหรับ
ควำมผิดนั้น ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษปรับรำยวันอีกในอัตรำดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่มีคำสัง่ ลงโทษ
ปรับทำงปกครอง ตลอดเวลำที่ยงั ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมจนกว่ำจะปฏิบตั ิให้ถูกต้อง กรณี โทษปรับ
ทำงปกครองชั้น 2 ให้ปรับวันละไม่เกิน 20,000 บำท และกรณี โทษปรับทำงปกครองชั้น 3 ให้ปรับ
วัน ละไม่ เกิ น 50,000 บำท ให้ ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรบังคับ ให้มี ก ำรช ำระค่ ำปรับ รำยวัน ทุ ก
สิ บ ห้ ำวัน 218 กรณี ผูถ้ ู ก ลงโทษปรั บ ทำงปกครองไม่ ย อมช ำระค่ ำปรั บ ทำงปกครองหรื อ ช ำระ
ไม่ครบถ้วน ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบตั ิรำชกำร
ทำงปกครองมำใช้บงั คับโดยอนุโลม219
โทษพัก ใช้ห รื อ เพิก ถอนใบอนุ ญ ำต เมื่ อ ปรำกฏข้อ เท็ จจริ งว่ำผูร้ ับ ใบอนุ ญ ำตฝ่ ำฝื น
ออกอำกำศรำยกำรที่ มี เนื้ อ หำซึ่ งต้อ งห้ ำ มตำมมำตรำ 37 และเป็ นกรณี ที่ เกิ ด ควำมเสี ย หำย
อย่ำงร้ำยแรง หรื อผูร้ ับใบอนุ ญำตฝ่ ำฝื นหรื อกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ ี หรื อหลักเกณฑ์
หรื อคำสัง่ ที่กำหนดตำมพระรำชบัญญัติน้ ี หรื อเกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง220
ข) โทษทำงอำญำ
กำรใช้ค ลื่ น ควำมถี่ ส ำหรั บ กำรประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ย งหรื อ กิ จ กำรโทรทัศ น์
หรื อประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงหรื อกิจกำรโทรทัศน์ หรื อให้บริ กำรนอกเหนือจำกกิจกำรกระจำย
เสี ย งหรื อ กิ จ กำรโทรทัศ น์ โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำต ขัด ขวำงกำรแข่ งขัน อย่ำงเสรี ใ นกำรจัด สรร
คลื่นควำมถี่ รบกวนต่อกำรรับส่งสัญญำณภำพและเสียง ผลิต นำเข้ำ จำหน่ำยหรื อมีไว้เพือ่ จำหน่ ำย
หรื อ รับติ ดตั้งอุ ปกรณ์ เพื่อ ให้ผูอ้ ื่ น นำไปใช้รับ หรื อ แปลงสัญ ญำณในกำรรับ รำยกำรของกิ จกำร
กระจำยเสี ยงหรื อกิ จกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกโดยไม่ ขออนุ ญำต ขัดขวำงหรื อไม่ อำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรื อเจ้ำหน้ำที่221
3.2.4 กำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและ
แพร่ ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
พระรำชบัญ ญั ติ อ งค์ ก ำรกระจำยเสี ย งและแพร่ ภ ำพสำธำรณะแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2551 เป็ นกฎหมำยจัด ตั้ง องค์ก ำรกระจำยเสี ย งและแพร่ ภ ำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย
218

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 61
219
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 65
220
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 64
221
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 , มำตรำ 66 - 71
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(ส.ส.ท.) ใช้ ชื่ อ เป็ นภำษอั ง กฤษว่ ำ “Thai Public Broadcasting Service (TPBS)” มี ฐ ำนะเป็ น
หน่ วยงำนของรัฐ ที่ไ ม่ ใช่ ส่ วนรำชกำรหรื อ รัฐวิส ำหกิ จตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีก ำรงบประมำณ
แต่ดำเนินกำรภำยใต้ทุน ทรัพย์สิน และรำยได้ขององค์กำร 222 ซึ่ งรำยได้หลักขององค์กำรมำจำกเงิน
ที่เรี ยกเก็บจำกผูม้ ีหน้ำที่เสียภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำและกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบ
(1) วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ ภำพสำธำรณะ
TPBS เป็ นองค์ ก ำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภ ำพสำธำรณะท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรผลิ ต
และสร้ำงสรรค์รำยกำรข่ำวสำรคุ ณภำพที่จะเป็ นประโยชน์สำธำรณะและส่ วนรวมโดยเน้นกำรมี
ส่วนร่ วมของประชำชน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้223
1) ดำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุ นกำรพัฒนำสังคม
ที่มี คุณภำพและคุ ณธรรม บนพื้น ฐำนของควำมเป็ นไทย โดยผ่ำนทำงบริ กำรข่ำวสำรที่เที่ยงตรง
รอบด้ำน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยำบรรณ
2) ผลิตรำยกำรทำงด้ำนข่ำวสำร สำรประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึก ษำและสำระบันเทิง
ที่มีสัดส่ วนอย่ำงเหมำะสมและมี คุณภำพสู ง เน้นควำมหลำกหลำยในมิติต่ำง ๆ โดยมุ่ งดำเนิ นกำร
อย่ำงปรำศจำกอคติทำงกำรเมือ งและผลประโยชน์เชิงพำณิ ชย์ และยึดถือ ผลประโยชน์สำธำรณะ
เป็ นสำคัญ
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ค วำมรู ้ แ ก่ ป ระชำชนให้ ก ้ำ วหน้ ำ ทัน กำรเปลี่ ย นแปลงของโลก
เพือ่ ประโยชน์ท้งั ระดับชำติและระดับท้องถิ่นผ่ำนทำงกำรให้บริ กำรข่ำวสำรและสำรประโยชน์อื่น
4) ส่ งเสริ มเสรี ภำพในกำรรับรู ้ข่ำวสำรเพื่อ สร้ำงสังคมประชำธิ ปไตยที่ประชำชน
ได้รับข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
5) สนับสนุ นกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรกำหนด
ทิศทำงกำรให้บริ กำรขององค์กำรเพือ่ ประโยชน์สำธำรณะ
6) สนับสนุนกิจกรรม สำธำรณประโยชน์
กำรดำเนิ นกำรตำม 2) 3) 4) และ 5) ให้คำนึ งถึงกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
ทัว่ ถึง และเป็ นธรรมของประชำชน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 7 องค์กรมี
อำนำจหน้ำที่หลักดังต่อไปนี้224
ก) จัดให้มี สถำนี วิทยุกระจำยเสี ยงและสถำนี วิทยุโทรทัศน์ หรื อเผยแพร่ รำยกำร
ในระบบอื่นหรื อเทคโนโลยีทนั สมัยอื่น โดยมีเครื อข่ำยให้บริ กำรครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศหรื อให้
222

พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 5
223
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 7
224
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 8
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มีวทิ ยุกระจำยเสี ยงและสถำนี วทิ ยุโทรทัศน์เพิ่มเติมเป็ นเครื อข่ำย ไม่เก็บค่ำสมำชิกและไม่หำรำยได้
จำกกำรโฆษณำ เว้นแต่เป็ นกำรสนับสนุนจำกผูส้ นับสนุนองค์กำร
ข) ให้บริ กำรผลิตสื่ อ โสตทัศน์ หรื อบริ กำรระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศอื่น หรื อ
บริ กำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื อเป็ นประโยชน์ต่อกำรเผยแพร่ รำยกำร
ค) ให้กำรสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพและกำรสร้ำงสรรค์กำรผลิตรำยกำรของ
ผูผ้ ลิตรำยกำรอิสระ
ง) ร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงำนของรั ฐ องค์ก รภำคเอกชน ชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงำน
ต่ำงประเทศ หรื อ องค์กรระหว่ำงประเทศ หรื อ สถำนี วิท ยุห รื อ สถำนี โ ทรทัศน์ ข ององค์สื่ อ สำร
สำธำรณะของต่ ำ งประเทศ ในกำรผลิ ต รำยกำรอัน เป็ นกำรส่ ง เสริ ม ควำมรู ้ ที่ เป็ นประโยชน์
ต่อสำธำรณะหรื อสร้ำงควำมร่ วมมือทำงวัฒนธรรมระหว่ำงกัน
จ) กระท ำกำรอื่ น บรรดำที่ เกี่ ย วกับ หรื อ เนื่ องในกำรจัด กำรให้ ส ำเร็ จ ตำม
วัตถุประสงค์ขององค์กำร
(2) โครงสร้ำง
กำรบริ หำรและกำรดำเนิ นกิ จกำรจะด ำเนิ นกำรโดยคณะกรรมกำรนโยบำยองค์กำร
กระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย กรรมกำรนโยบำยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
ครำวละสี่ปี ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรนโยบำยคนหนึ่ ง และกรรมกำรนโยบำยอื่นอีกแปดคน
ซึ่ งสรรหำและแต่งตั้งจำกผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นบุคคลผูม้ ีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และเป็ นผูท้ ี่มีผลงำน
หรื อเคยปฏิบตั ิงำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรเป็ นผูม้ ีควำมรู ้หรื อควำมเชี่ยวชำญ ดังต่อไปนี้ 225
1) ด้ำนกิจกำรสื่อมวลชน จำนวน 2 คน
2) ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร จำนวน 3 คน
3) ด้ำ นกำรส่ ง เสริ ม ประชำธิ ป ไตย กำรพัฒ นำชุ ม ชนหรื อ ท้อ งถิ่ น กำรเรี ย นรู ้
และกำรศึ ก ษำ กำรคุ ้ม ครองและพัฒ นำเด็ ก เยำวชนหรื อ ครอบครั ว หรื อ กำรส่ ง เสริ ม ของ
ผูด้ อ้ ยโอกำสทำงสังคม จำนวน 4 คน
(3) อำนำจหน้ำที่
1) คณะกรรมกำรนโยบำยมีอำนำจหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้ 226
ก) กำหนดนโยบำยโดยทัว่ ไปขององค์กำร
ข) คุม้ ครองรักษำควำมเป็ นอิ สระของคณะกรรมกำรบริ หำร ผูอ้ ำนวยกำร และ
พนักงำนให้ปลอดจำกกำรแทรกแซงใด ๆ
225
226

พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 17
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 , มำตรำ 19
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ค) ให้ค วำมเห็ น ชอบแผนกำรบริ ห ำรกิ จ กำรและแผนกำรจัด ท ำรำยกำรของ
องค์กำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 7
ง) ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณขององค์กำร
จ) ควบคุมกำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรนโยบำย
ฉ) กำหนดให้มีกำรวิจยั เพือ่ พัฒนำคุณภำพของรำยกำร
ช) กำหนดข้อ บังคับด้ำนจริ ยธรรมของกรรมกำรบริ หำร ผูอ้ ำนวยกำร ผูบ้ ริ หำร
ขององค์กำร พนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กำร และบทลงโทษ
ซ) ก ำกั บ ดู แ ลเพื่ อ ให้ ค วำมคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะและค ำติ ช ม ตลอดจน
ข้อร้องเรี ยนของประชำชนต่อองค์กำร ได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงเหมำะสมและรวดเร็ว
ฌ) กำหนดระเบียบกลำงเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรงบประมำณ
และทรัพย์สิน กำรมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริ หำรดำเนิ นกำรต่ำง ๆ และกำรดำเนิ นกิ จกำร
โดยทัว่ ไป
ญ) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรตำมมำตรำ 29
ฎ) แต่งตั้งและถอดถอนผูอ้ ำนวยกำรตำมมำตรำ 31
ฏ) กำหนดค่ ำตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของผูอ้ ำนวยกำร และรอง
ผูอ้ ำนวยกำรตำมมำตรำ 37
ฐ) กำหนดข้อบังคับด้ำนจริ ยธรรมของวิชำชีพเกี่ยวกับกำรผลิต และกำรเผยแพร่
รำยกำรขององค์กำรตำมมำตรำ 42
ฑ) แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมกำรรับ และพิจำรณำเรื่ อ งร้ อ งเรี ยนจำกประชำชนตำม
มำตรำ 46
ฒ) จั ด ท ำรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนประจ ำปี เพื่ อเสนอต่ อคณ ะรั ฐมนตรี
สภำผูแ้ ทนรำษฎร และวุฒิสภำ และเผยแพร่ ต่อสำธำรณชนตำมมำตรำ 52
ณ) ปฏิบตั ิกำรอื่นตำมที่บญั ญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมำยอื่น
2) คณะกรรมกำรบริ หำร
กำรประกอบกิ จกำรดำเนิ นกำรโดยให้คณะกรรมกำรนโยบำยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริ หำรคณะหนึ่ งประกอบด้วยผูอ้ ำนวยกำรเป็ นประธำนกรรมกำรโดยตำแหน่ ง ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ระดับบริ หำรขององค์กำรจำนวนไม่เกินหกคนเป็ นกรรมกำร และกรรมกำรบริ หำรอื่นอีกไม่เกินสี่ คน
เป็ นผูม้ ีควำมรู ้หรื อควำมเชี่ยวชำญและมีผลงำนปรำกฏแก่สำธำรณะทำงด้ำนสื่ อมวลชน กำรบริ หำร
จัดกำร สังคม วัฒนธรรม หรื อนิติศำสตร์ และกรรมกำรบริ หำรต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจกำร
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ที่กระทำกับองค์กำรหรื อในกิจกำรที่เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรขององค์กำร ทั้งนี้ ไม่วำ่ โดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อม เว้นแต่กำรเข้ำบริ หำรหรื อเข้ำร่ วมดำเนิ นกิจกำรร่ วมทุนกับบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื่ น
ตำม ที่ ค ณ ะก รรม ก ำรน โยบ ำยห รื อ ค ณ ะก รรม ก ำรบ ริ ห ำร แล้ ว แต่ ก รณี ม อ บ ห ม ำย
คณะกรรมกำรนโยบำยเป็ นผูม้ ี อำนำจแต่งตั้งและถอดถอนผูอ้ ำนวยกำร กำรแต่งตั้งผูอ้ ำนวยกำร
ต้อ งท ำเป็ นสัญ ญำจ้ำง และให้ป ระธำนกรรมกำรนโยบำย กรรมกำรนโยบำย กรรมกำรบริ ห ำร
ผูอ้ ำนวยกำร รองผูอ้ ำนวยกำร และพนัก งำนขององค์กำร เป็ นเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ ผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ระดั บ สู ง ตำมกฎหมำยประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
ที่กำหนดให้ตอ้ งยืน่ บัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ด้วย
(4) ข้อบังคับด้ำนจริ ยธรรมของวิชำชีพ227
คณะกรรมกำรนโยบำยต้อ งจัดทำข้อบังคับด้ำนจริ ยธรรมของวิชำชีพเกี่ยวกับกำรผลิ ต
และกำรเผยแพร่ รำยกำร โดยคำนึ งถึงควำมเห็นของตัวแทนพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กำร ผูผ้ ลิต
รำยกำร ผูร้ ับชมและรับฟั งรำยกำร และผูท้ รงคุ ณวุฒิ ด้ำนนิ เทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ และสื่ อมวลชน
เพื่อ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ งำน กำรผลิ ต กำรจัด หำและกำรเผยแพร่ ร ำยกำรขององค์ก ำร
อย่ำงน้อยต้องครอบคลุมเนื้ อหำสำระในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) ควำมเที่ยงตรง ควำมเป็ นกลำง และควำมเป็ นธรรม
2) ควำมเป็ นอิสระของวิชำชีพ และควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณชน
3) กำรเคำรพศัก ดิ์ ศรี ค วำมเป็ นมนุ ษ ย์ ควำมเป็ นส่ วนตัว และกำรคุ ้ม ครองสิ ท ธิ
ส่วนบุคคล
4) กำรคุม้ ครองเด็กและเยำวชนจำกรำยกำรที่แสดงออกถึงควำมรุ นแรง กำรกระทำ
อันผิดกฎหมำยหรื อศีลธรรม อบำยมุข และภำษำอันหยำบคำย
5) กำรปฏิบตั ิต่อเหยือ่ ผูเ้ ครำะห์ร้ำยและผูท้ ี่อยูใ่ นภำวะเศร้ำโศก
6) กำรจ่ำยเงินแก่แหล่งข่ำว กำรรับรำงวัลหรื อผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้เสนอ
ข่ำว หรื อ มี ส่วนร่ วมในกำรกระท ำใดอันกระทำให้ขำดควำมเป็ นธรรมและควำมเป็ นอิ ส ระของ
วิชำชีพ
7) กำรปกป้ องและปฏิบตั ิต่อแหล่ งข่ำวอย่ำงเป็ นธรรม ให้คณะกรรมกำรนโยบำย
เผยแพร่ ขอ้ บังคับด้ำนจริ ยธรรมที่จดั ทำขึ้นตำมวรรคหนึ่งต่อสำธำรณชน

227
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(5) กำรเผยแพร่ รำยกำร 228
รำยกำรที่ให้บริ กำรผ่ำนสถำนี วิทยุกระจำยเสี ยงหรื อ สถำนี วิทยุโทรทัศน์ขององค์กำร
ต้องมีเนื้อหำและคุณค่ำ ดังนี้
1) ข่ ำ วสำรที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สำธำรณะที่ เสนออย่ำ งเที่ ย งตรง รวดเร็ ว ทัน ต่ อ
เหตุกำรณ์ รอบด้ำน และเป็ นธรรม ในสัดส่วนที่พอเพียงในช่วงที่มีผรู ้ ับชมและรับฟังมำก
2) รำยกำรที่ ส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรอภิ ป รำยหรื อ แสดง
ควำมคิดเห็น ต่อประเด็นที่สำคัญต่อสำธำรณะซึ่ งมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันในสังคม บนพื้นฐำน
ของข้อมูลที่ถูกต้อง มีสมดุลของควำมคิดเห็นฝ่ ำยต่ำง ๆ และมีกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล
3) รำยกำรที่ ส่ ง เสริ มกำรเรี ย นรู ้ แ ละกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน
และรำยกำรที่ ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำในวิท ยำกำรสำขำต่ ำง ๆ และกำรเรี ยนรู ้ ข องเด็ ก และเยำวชน
อย่ำงเพียงพอ โดยคำนึงถึงเวลำที่สะดวกต่อกำรรับชมและรับฟัง
4) รำยกำรกี ฬ ำ นันทนำกำร และรำยกำรที่ ส่งเสริ ม สุ ข ภำพและคุ ณ ภำพชี วิตของ
ประชำชน
5) รำยกำรที่ส่งเสริ มเอกลักษณะของควำมเป็ นไทย ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
และควำมสมำนฉัน ทะในสังคม ตลอดจนสนับ สนุ น ให้ ผูด้ ้อ ยโอกำสในสังคมมี โ อกำสแสดง
ควำมคิดเห็นหรื อนำเสนอข้อมูลของตน
6) รำยกำรบัน เทิ งที่ ส ร้ำ งสรรค์ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ ำ ที่ ดี ง ำมของสังคม หรื อ ยกระดับ
สุนทรี ยภำพของประชำชน
7) รำยกำรที่ เป็ นกำรสนับสนุ น ผูผ้ ลิ ตรำยกำรอิ ส ระ ซึ่ งต้อ งจัด สรรเวลำให้อ ย่ำง
เพียงพอ
กำรจัดทำผังรำยกำรเป็ นดุลยพินิจขององค์กำร และต้อ งไม่มีล ักษณะที่เอื้ อ ประโยชน์
หรื อตอบแทนในเชิงพำณิ ชย์
ผูอ้ ำนวยกำรต้องจัดทำผังรำยกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำรเพือ่ อนุมตั ิทุกสำมเดือน
และคณะกรรมกำรนโยบำยต้องก ำหนดมำตรกำรโดยรับฟั งควำมคิดเห็ นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อ งเพื่อให้
มีบริ กำรที่เหมำะสมในกำรส่ งเสริ ม ให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึ งหรื อใช้ประโยชน์รำยกำรในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ขององค์กำรได้
(6) สภำผูช้ มและผูฟ้ ังรำยกำร และรับเรื่ องร้องเรี ยน 229

228
229
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เพือ่ ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรและกำรผลิตรำยกำรขององค์กำรให้มีคุณภำพ
สอดคล้อ งกับประโยชน์สำธำรณะและสังคม และสะท้อนควำมต้อ งกำรของผูใ้ ช้บริ กำร รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรก ำหนดนโยบำย จึ ง ก ำหนดให้ มี ส ภำผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรำยกำร ซึ่งคณะกรรมกำรนโยบำยแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้ำสิ บคน ประกอบไปด้วยตัวแทนของ
ประชำชนในภู มิ ภ ำคและกลุ่ ม ต่ำง ๆ ที่ ห ลำกหลำย และมี ค วำมสมดุ ล เพื่อ รับ ฟั งควำมคิด เห็ น
และค ำแนะน ำจำกประชำชนในวงกว้ำงต่ อ กำรผลิ ต รำยกำรขององค์กำร โดยให้มี ก ำรประชุ ม
อย่ำงน้อ ยปี ละหนึ่ งครั้ ง ให้คณะกรรมกำรบริ ห ำรดำเนิ น กำรรวบรวมควำมเห็ น และค ำแนะน ำ
ที่ไ ด้รับ จำกสภำผูช้ มและผูฟ้ ั งรำยกำรเสนอต่ อ คณะกรรมกำรนโยบำยพร้อ มทั้งเสนอแนวทำง
ในกำรพัฒนำบริ กำรและกำรผลิ ตรำยกำรขององค์กำร หรื อ กำรปรับปรุ งแผนแม่ บ ทกำรบริ หำร
กิจกำรและรำยกำรขององค์กำรให้สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
(7) อนุกรรมกำรรับและพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยน230
ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรนโยบำยจัด ให้ มี ค ณะอนุ กรรมกำรรั บ และพิ จ ำรณ ำ
เรื่ องร้องเรี ยนจำกประชำชนในกรณี ที่องค์กำร ผูผ้ ลิตรำยกำร หรื อพนักงำนหรื อลูกจ้ำงขององค์กำร
กระทำกำรหรื อ ผลิ ตรำยกำรที่ ขดั ต่อ ข้อ บังคับ ด้ำนจริ ยธรรมของวิชำชี พ โดยคณะอนุ กรรมกำร
รับและพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยนจำกประชำชนต้อ งพิจำรณำ และตรวจสอบเรื่ องร้อ งเรี ยนดังกล่ ำว
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นธรรม กระบวนกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรจะต้องครอบคลุม
ถึงวิธีกำรแก้ไขหรื อเยียวยำในกรณี ที่มีกำรผลิตรำยกำรที่ขดั ต่อข้อบังคับด้ำนจริ ยธรรมของวิชำชีพ
รวมทั้ ง มี วิ ธี ก ำรแก้ ไ ขข้อ ควำมที่ เป็ นเท็ จ สิ ท ธิ ก ำรโต้แ ย้ง และกำรขออภั ย ในกรณี ที่ เกิ ด
ควำมผิดพลำด กำรร้องเรี ยนตำมกระบวนกำรตำมกฎหมำยนี้ ไม่เป็ นกำรลิดรอนสิทธิของประชำชน
ในกำรที่จะใช้ช่องทำงอื่นตำมกฎหมำยเพือ่ แก้ไขหรื อเยียวยำต่อกรณี ที่มีกำรร้องเรี ยนนั้น
(8) กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปี 231
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ นกำรขององค์ก ำรให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภ ำพ
เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ สร้ำงควำมรั บ ผิด ชอบและควำมเชื่ อ ถื อ แก่ ส ำธำรณชนในกิ จ กำรขององค์ก ำร
ตลอดจนมี ก ำรติ ดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนขององค์กำรให้เป็ นไป
ตำมวัต ถุ ป ระสงค์โ ครงกำร และแผนงำนที่ ไ ด้จ ัด ท ำไว้ ให้ ค ณะกรรมกำรนโยบำยจัด ให้ มี
กำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนประจำปี โดยคณะกรรมกำรประเมิ น ผลซึ่ งเป็ นบุ ค คลภำยนอก
องค์กำร กำรประเมินผลกำรดำเนิ นงำนจะต้องแสดงข้อ เท็จจริ งให้ปรำกฏทั้งในด้ำนประสิ ทธิผล
ในด้ำนประสิ ทธิภำพ ในด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร ในด้ำนกำรสนับสนุ นจำกประชำชน จำนวน และ
230
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ควำมพึงพอใจของผูร้ ับชมหรื อรับฟั งรำยกำร และในรำยละเอียดอื่นตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย
จะได้กำหนดเพิม่ เติมขึ้น
(9) กำรทบทวนกำรดำเนินงำน 232
อย่ำงน้ อ ยทุ ก ๆ สิ บ ปี นั บ แต่ วนั ที่ พ ระรำชบัญ ญัติ น้ ี ใช้บ ังคับ ให้อ งค์ก ำรเสนอให้ มี
กำรทบทวนที่มำของรำยได้และสัดส่ วนของเงินบำรุ งองค์กำรให้มีควำมเหมำะสมกับควำมจำเป็ น
ในกำรดำเนิ นภำรกิ จขององค์กำร ทบทวนถึ งควำมเหมำะสมในกำรให้อ งค์กำรนำส่ งเงินสะสม
ส่ ว นที่ เกิ น จำกควำมจ ำเป็ นกลับ คื น เพื่อ เป็ นรำยได้แผ่ น ดิ น หรื อ จัด สรรคื น เพื่ อ เป็ นประโยชน์
ต่อ สังคม และทบทวนกำรสร้ำงและส่ งเสริ ม กำรสื่ อสำรสำธำรณะของประชำชนผ่ำนกำรดำเนิ น
ภำรกิจขององค์กำร รวมทั้งเสนอให้มีกำรแกไขเพิม่ เติมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(10) กำรตรวจสอบและควบคุม 233
เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบและควบคุ มให้ผูช้ มและผูฟ้ ั งรำยกำรได้รับบริ กำรที่ มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ และแสดงถึงควำมเป็ นกลำงขององค์กำร ให้องค์กำรทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
ประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภำผูแ้ ทนรำษฎร และวุฒิสภำภำยในหกเดือน นับแต่วนั สิ้นปี บัญชี
และให้เผยแพร่ ต่อสำธำรณชนด้วย รำยงำนจะต้องประกอบด้วย
1) ผลงำนขององค์กำรในปี ที่ผำ่ นมำเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ ำหมำยที่ต้งั ไว้
2) โครงกำร แผนงำน และแผนงบประมำณสำหรับปี ถัดไป
3) ผังรำยกำรในปี ที่ผำ่ นมำ และแผนกำรที่จะเปลี่ยนแปลงผังรำยกำรสำหรับปี ถัดไป
4) งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชี รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำน
ของคณะกรรมกำรประเมินผล
5) ข้อมูลนิติบุคคลที่องค์กำรเป็ นเจ้ำของหรื อถือหุน้ โดยตรงหรื อโดยอ้อมและข้อมูล
ของบุคคลที่องค์กำรเข้ำร่ วมกิจกำรหรื อร่ วมลงทุน
6) รำยกำรที่ อ งค์กำรให้กำรสนับ สนุ น กำรผลิ ตแก่ ผูผ้ ลิ ตรำยกำรอิ สระ วิธีว่ำจ้ำง
กำรผลิ ต รำยกำร พร้อ มชื่ อ ของผูผ้ ลิ ต รำยกำรเหล่ ำนั้น และรำยละเอี ยดในกำรเผยแพร่ รำยกำร
ที่สนับสนุน
7) ควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกสภำผูช้ มและผูฟ้ ังรำยกำร และจำกประชำชนทัว่ ไปและ
กำรปรับปรุ งที่ดำเนินกำรตำมควำมคิดเห็นที่ได้รับ
8) ข้อมูลร้องเรี ยนจำกผูช้ มและผูฟ้ ังรำยกำร และผลและวิธีกำรแก้ไข
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(11) บทลงโทษ234
กำรกระทำใด ๆ ของผูด้ ำรงตำแหน่ งทำงกำรเมือ งหรื อ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ว่ำทำงตรง
หรื อทำงอ้อมอันมีลกั ษณะเป็ นกำรขัดขวำงหรื อแทรกแซงองค์กำรให้เผยแพร่ รำยกำรที่ขดั หรื อแย้ง
ต่อ วัตถุ ประสงค์ หรื อดำเนิ นกำรตำมอำนำจหน้ำที่ หรื อข้อ บังคับด้ำนจริ ยธรรมของวิชำชี พที่ไ ด้
จัดทำขึ้น ให้ถือเป็ นกำรจงใจใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบและไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่เป็ นกำรกระทำ
เพือ่ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
(12) หลักกำรและกรอบจริ ยธรรมของสื่อเพือ่ บริ กำรสำธำรณะ
องค์กำรกระจำยเสี ยงและแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็ นองค์กำร
สื่ อสำธำรณะด้ำนวิทยุกระจำยเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสี ยง
และแพร่ ภำพสำธำรณะแห่ งประเทศไทย มีพนั ธกิจและกำรดำเนิ นกำรที่แตกต่ำงจำกสื่ อมวลชนอื่น
คือ มีเป้ ำหมำยเพื่อให้บริ กำรสำธำรณะ ไม่ใช่สื่อ เพื่อกำรค้ำ และไม่ ใช่สื่อ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
รัฐบำล แต่เป็ นองค์กรสื่ อที่มีควำมเป็ นอิสระทำงวิชำชีพซึ่ งรับรองโดยกฎหมำย และ ข้อบังคับด้ำน
จริ ยธรรมองค์กำรฯ มีพนั ธะกิจในกำรดำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่สนับสนุ น
กำรพัฒ นำสังคมประชำธิ ป ไตย สังคมคุ ณ ภำพ คุ ณ ธรรม บนพื้น ฐำนควำมเป็ นไทย ต้อ งรัก ษำ
ผลประโยชน์ของสำธำรณะ และคำนึงถึงสิทธิ เสรี ภำพในกำรรับรู ้ข่ำวสำร ของประชำชน ทั้งยังต้อง
รับผิดชอบ นำเสนอข่ำว สำรประโยชน์ สำระบันเทิง และ จินตนำกำร ที่มีมำตรฐำน เที่ยงตรง รอบ
ด้ำน สมดุล มีคุณภำพ และ คุณค่ำของเนื้อหำ ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มประชำชน
ที่แตกต่ำงหลำกหลำยได้ดี
3.2.5 กำรควบคุมเนื้อหำภำพยนตร์ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์ และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 เป็ นกฎหมำยที่มีผลเป็ นกำรยกเลิ ก
พระรำชบัญ ญัติภำพยนตร์ พ.ศ. 2473 และพระรำชบัญ ญัติควบคุ ม กิ จกำรเทปและวัสดุ โทรทัศน์
พ.ศ. 2530 เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญั ติ ภ ำพยนตร์ แ ละวี ดิ ท ัศ น์ พ.ศ. 2551 คื อ
พระรำชบัญ ญัติ ภ ำพยนตร์ พ.ศ. 2473 ได้ใ ช้บ ัง คับ มำเป็ นเวลำนำน บทบัญ ญั ติ บ ำงประกำร
ไม่ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ปัจจุบนั ประกอบกับกำรตรวจพิจำรณำภำพยนตร์ในปั จจุบนั อยูใ่ น
อำนำจของหลำยองค์กรและมีควำมซ้ ำซ้อนกับพระรำชบัญญัติควบคุมกิจกำรเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ. 2530 จึงปรับปรุ งระบบกำรตรวจพิจำรณำภำพยนตร์ให้อยูใ่ นควำมรับผิดชอบขององค์กรเดียว
เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อ นของกำรตรวจพิจำรณำ โดยพระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551
นี้มีวตั ถุประสงค์ในกำรควบคุม “ภำพยนตร์” และ “วีดิทศั น์” ไปพร้อม ๆ กัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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(1) ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่อยูใ่ นบังคับของกฎหมำย
พระรำชบัญญัติภำพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ “ภำพยนตร์ ” ที่จะตกอยู่
ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยว่ำ หมำยควำมถึง วัสดุที่มีกำรบันทึกภำพ หรื อภำพและเสี ยง ซึ่ งสำมำรถ
นำมำฉำยให้เป็ นภำพที่เคลื่ อนไหวได้อย่ำงต่อ เนื่ อง แต่ไม่ รวมถึ งวีดิทศั น์ และ “ภำพยนตร์ ไทย”
หมำยควำมถึง ภำพยนตร์ที่ใช้ภำษไทยหรื อภำษำท้องถิ่นของประเทศไทยทั้งหมดหรื อเป็ นส่วนใหญ่
ในบทภำพยนตร์ตน้ ฉบับสำหรับกำรแสดงภำพยนตร์และมีเจ้ำของลิขสิทธิ์ ในภำพยนตร์เป็ นคนที่มี
สัญ ชำติ ไทย ในขณะที่ “วีดิท ัศน์ ” นั้น หมำยควำมถึ งวัส ดุ ที่มีก ำรบัน ทึกภำพหรื อ ภำพและเสี ยง
ซึ่ งสำมำรถน ำมำฉำยให้เห็ น เป็ นภำพเคลื่ อ นไหวได้อ ย่ำงต่ อ เนื่ อ งในลักษณะที่ เป็ นเกมกำรเล่ น
คำรำโอเกะที่มีภำพประกอบหรื อลักษณะอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด ดังนั้น เมื่อพิจำรณำจำกคำนิ ยำม
ดังกล่ ำวจะพบว่ำ สิ่ งที่กฎหมำยมุ่ งที่จะควบคุ ม นั้น คือ สื่ อ ชนิ ดที่ สำมำรถจะถ่ ำยทอดสู่ ผูร้ ับสำร
ด้ว ยภำพหรื อ เสี ย งหรื อ ทั้ง ภำพและเสี ย ง ซึ่ ง ผูร้ ั บ สำรสำมำรถที่ จ ะรั บ รู ้ แ ละเข้ำ ใจสำรที่ ไ ด้รั บ
ได้โ ดยง่ ำย ดัง นั้ น กฎหมำยจึ ง ได้ว ำงมำตรกำรบำงประกำรขึ้ นเพื่ อ ควบคุ ม กำรถ่ ำ ยทอดสำร
ในลักษณะดังกล่ำวให้อยูภ่ ำยในกรอบที่กฎหมำยกำหนดไว้ โดยกำหนดให้ผปู ้ ระกอบกำรจะต้องขอ
อนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ก่อนจึงจะสำมำรถดำเนินกำรได้
(2) กำรควบคุมเนื้อหำภำพยนตร์และวีดิทศั น์ตำมกฎหมำย
กำรควบคุมเนื้อหำของภำพยนตร์จะแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน
1) กำรควบคุ มเนื้ อ หำก่ อ นสร้ำง กำหนดให้ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ สำมำรถดำเนิ นกำร
สร้ำงภำพยนตร์ไ ด้โดยภำพยนตร์ดังกล่ ำวจะต้อ งไม่ มีเนื้ อ หำในลักษณะที่ตอ้ งห้ำมตำมกฎหมำย
กล่ำวคือ ภำพยนตร์ที่มีเนื้ อหำเป็ นกำรบ่อนทำลำย ภำพยนตร์ที่มีเนื้อหำที่ขดั ต่อควำมสงบเรี ยบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชำชน หรื อภำพยนตร์ที่มีเนื้ อหำที่อำจกระทบกระเทือนต่อควำมมัน่ คง
ของรัฐและเกี ยรติภูมิของประเทศไทย235 ซึ่ งหำกฝ่ ำฝื นสร้ำงภำพยนตร์ที่ มีเนื้ อ หำต้องห้ำมตำมที่
กฎหมำยกำหนดดังกล่ ำว กำรกระทำนั้น เป็ นควำมผิดทำงอำญำที่จะต้อ งรับ โทษตำมที่กฎหมำย
กำหนด236 กรณี ที่ผสู ้ ร้ำงภำพยนตร์สงสัยว่ำ ภำพยนตร์ของตนมีเนื้ อหำที่ตอ้ งห้ำมที่กฎหมำยกำหนด
หรื อ ไม่ น้ ั น ผูส้ ร้ำงอำจยื่น ค ำขอให้ค ณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์ แ ละวีดิท ัศน์ พิจำรณำให้
ควำมเห็ น ในเรื่ อ งนั้ นก่ อ นที่ จ ะลงมื อ สร้ ำ งภำพยนตร์ ก็ ไ ด้ ซึ่ งในกรณี นี้ กฎหมำยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรจะต้อ งแจ้งควำมเห็ น แก่ ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ ภ ำยใน 15 วัน นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ คำขอ
และหำกคณะกรรมกำรไม่ แจ้งภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวกฎหมำยให้ถือ ว่ำคณะกรรมกำร
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พิจำรณำภำพยนตร์ และวีดิทศั น์ได้ให้ควำมเห็ นชอบในเนื้ อหำของภำพยนตร์ น้ ันแล้ว มิ ให้ถือ ว่ำ
กำรสร้ำงภำพยนตร์น้ นั มีเนื้อหำขัดกับกฎหมำย237
2) กำรควบคุ ม เนื้ อ หำก่ อ นกำรฉำยภำพยนตร์ กฎหมำยก ำหนดให้ ภ ำพยนตร์
ที่จะนำมำออกฉำย ให้เช่ำ แลกเปลี่ยน หรื อจำหน่ำยในรำชอำณำจักร รวมทั้งสื่อโฆษณำ จะต้องผ่ำน
กำรตรวจพิจำรณำและได้รับอนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศั น์ก่อน238 หำก
ฝ่ ำฝื นจะต้องได้รับโทษตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งในกำรพิจำรณำอนุญำตภำพยนตร์และสื่ อโฆษณำ
ภำพยนตร์ดังกล่ำวนั้น หำกคณะกรรมกำรเห็นว่ำภำพยนตร์หรื อ สื่ อโฆษณำภำพยนตร์ใดมีเนื้ อหำ
ที่เป็ นกำรบ่อนทำลำย มีเนื้ อหำที่ขดั ต่อควำมสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน หรื อมี
เนื้ อ หำที่ อ ำจกระทบกระเทื อ นต่ อ ควำมมั่น คงของรัฐและเกี ย รติภู มิ ของประเทศไทย กฎหมำย
กำหนดให้คณะกรรมกำรมี อำนำจในกำรสั่งให้ผูข้ ออนุ ญ ำตแก้ไ ขหรื อ ตัด ทอนเนื้ อ หำดังกล่ ำว
ก่อนที่จะมีกำรอนุญำตก็ได้ หรื อคณะกรรมกำรอำจออกคำสัง่ ไม่อนุญำตให้มีกำรฉำยภำพยนตร์หรื อ
สื่อโฆษณำนั้นได้239
(3) กำรตรวจพิจำรณำภำพยนตร์
คณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศั น์เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรกำหนดประเภทของ
ภำพยนตร์ ซึ่งมำตรำ 26 ได้กำหนดภำพยนตร์ออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1) ภำพยนตร์ที่ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้และควรส่งเสริ มให้มีกำรดู
2) ภำพยนตร์ที่เหมำะกับผูด้ ูทวั่ ไป
3) ภำพยนตร์ที่เหมำะสมกับผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่สิบสำมปี ขึ้นไป
4) ภำพยนตร์ที่เหมำะสมกับผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่สิบห้ำปี ขึ้นไป
5) ภำพยนตร์ที่เหมำะสมกับผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่สิบแปดปี ขึ้นไป
6) ภำพยนตร์ที่หำ้ มผูท้ ี่มีอำยุต่ำกว่ำยีส่ ิบดู
7) ภำพยนตร์ที่หำ้ มเปิ ดเผยในรำชอำณำจักร
อย่ำงไรก็ ต ำม กฎหมำยได้ก ำหนดยกเว้น ให้ ก ับ ภำพยนตร์ บ ำงประเภทที่ ไ ม่ จ ำต้อ ง
ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำและได้รับอนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศั น์ได้แก่
ภำพยนตร์ ข่ ำวหรื อ เหตุ ก ำรณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภำพยนตร์ ที่ ส ร้ำงขึ้ น เพื่อ ดู เป็ นกำรส่ ว นตัว ภำพยนตร์
ที่ ส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ก ำรมหำชนหรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ของรั ฐ สร้ ำ งขึ้ นเพื่ อ เผยแพร่
หรื อ ส่ งเสริ ม กำรดำเนิ น งำนของหน่ วยงำนนั้น ภำพยนตร์ ที่ ฉ ำยในเทศกำลภำพยนตร์ ระหว่ำง
237
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ประเทศตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด และภำพยนตร์ที่ฉำยทำงโทรทัศน์และผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์แล้ว หรื อภำพยนตร์อื่ น
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง240
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำภำพยนตร์ แ ละวีดิ ท ัศ น์ ไ ด้อ นุ ญ ำตให้ มี ก ำรฉำย
ภำพยนตร์ หรื อสื่ อโฆษณำเรื่ องใดแล้ว กฎหมำยก ำหนดให้นำยทะเบียนกลำงอันหมำยควำมถึ ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่ งชำติ กำหนดหมำยเลขรหัส และประทับตรำเครื่ องหมำย
อนุ ญำต ประเภทภำพยนตร์ และหมำยเลขรหัสลงบนภำพยนตร์หรื อสื่ อโฆษณำภำพยนตร์ที่ผ่ำน
กำรตรวจพิจำรณำนั้นแล้ว ทั้งนี้ นำยทะเบียนกลำงจะต้อ งเก็บส ำเนำภำพยนตร์ หรื อ สื่ อ โฆษณำ
ภำพยนตร์ที่ได้รับอนุ ญำตนั้นไว้หนึ่ งชุดเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ และเมื่อหมดควำมจำเป็ นในกำร
ตรวจสอบแล้วนำยทะเบียนจะต้องส่ งเฉพำะสำเนำภำพยนตร์ไปยังหอภำพยนตร์แห่ งชำติเพื่อเก็บ
รักษำไว้ต่อไป241 นอกจำกนี้กฎหมำยยังให้อำนำจนำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจสัง่ ให้
หยุดกำรสร้ำงภำพยนตร์ ที่ มี เนื้ อ หำที่ เป็ นกำรบ่ อ นท ำลำย มี เนื้ อ หำที่ ข ัดต่ อ ควำมสงบเรี ย บร้อ ย
และศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชำชน หรื อ มี เนื้ อ หำที่ อ ำจกระทบกระเทื อ นต่ อ ควำมมั่น คงของรั ฐ
และเกี ยรติ ภูมิ ข องประเทศไทย242 และกำหนดให้แก้ไ ขปรับ ปรุ งให้ถู กต้อ งภำยในระยะเวลำที่
กำหนด หำกผูส้ ร้ำงไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ให้นำยทะเบียนหรื อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำภำพยนตร์และวีดิทศั น์พิจำรณำเพิกถอนใบอนุ ญำตหรื อห้ำมสร้ำงภำพยนตร์ดงั กล่ำว 243
หรื อ สั่งห้ ำมฉำยภำพยนตร์ ที่ ไ ม่ ผ่ำ นกำรตรวจพิจ ำรณำของคณะกรรมกำรพิ จำรณำภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ 244
(4) กำรอุทธรณ์คำสัง่
กำรอุ ท ธรณ์ ค ำสั่งไม่ อ นุ ญ ำต ค ำสั่งไม่ อ นุ ญ ำตให้ต่ อ อำยุใบอนุ ญ ำต ค ำสั่ง เพิกถอน
กำรอนุ ญำตหรื อคำสั่งห้ำมสร้ำงภำพยนตร์ ผูร้ ับคำสั่งสำมำรถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรภำพยนตร์
และวีดิ ท ัศ น์ แ ห่ ง ชำติ ภ ำยใน 15 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ แจ้ง ค ำสั่ ง ให้ ค ณะกรรมกำรภำพยนตร์
และวีดิท ัศ น์แ ห่ งชำติพิจำรณำให้แ ล้วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ไ ด้รับ อุ ท ธรณ์ ถ้ำพิจำรณำ
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ไม่เสร็ จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ ำวให้ถือว่ำเห็นด้วยกับคำอุ ทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชำติให้เป็ นที่สุด245
3.2.6 กำรควบคุมเนื้อหำละครโทรทัศน์ของหน่วยงำนอื่นของรัฐที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลสื่อ
กำรกำกับดูแลสื่ อของรัฐมีข้ ึนตั้งแต่พระรำชบัญญัติวทิ ยุกระจำยเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ. 2498 ซึ่ งเป็ นกฎมำยแม่ บทที่รัฐใช้ในกำรก ำกับดู แ ลกิ จกำรกระจำยเสี ยง ได้มอบอำนำจให้
นำยกรัฐมนตรี เป็ นผูแ้ ต่งตั้งเจ้ำพนักงำนและออกกฎระเบียบต่ำงๆ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ำกำรดำเนิ น
กิจกำรกระจำยเสียงทุกรู ปแบบอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของรัฐ โดยมีระเบียบวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2518 ที่ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรขึ้นมำหนึ่ งคณะชื่ อ ว่ำ “คณะกรรมกำรบริ หำร
กิจกำรวิทยุกระจำยเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)” มีนำยกรัฐมนตรี เป็ นประธำน หัวหน้ำกองงำน
คณะกรรมกำรบริ ห ำรวิท ยุก ระจำยเสี ย งและวิท ยุโ ทรทัศ น์ ก รมประชำสัม พัน ธ์เป็ นกรรมกำร
และเลขำนุ ก ำร และมี ก รรมกำรอี ก 14 คน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ม ำเป็ นผู ้แ ทนหน่ ว ยงำนรั ฐ ในส่ ว น
ควำมมั่นคง ระเบี ยบนี้ ให้อำนำจคณะกรรมกำรอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรก ำหนดวิธีดำเนิ นรำยกำร
สถำนีโทรทัศน์ กบว. มีอำนำจกำหนดเงื่อนไขจัดตั้งและย้ำยสถำนี รวมทั้งมีอำนำจลงโทษ ปิ ดสถำนีได้
ต่อ มำในปี พ.ศ. 2535 ได้มี กำรปฏิ รูป ระบบสื่ อ มวลชนได้ยกเลิ ก กบว. และก ำหนด
ระเบี ยบว่ำด้ว ยวิท ยุก ระจำยเสี ยงและวิท ยุโทรทัศ น์ พ.ศ. 2535 ได้แต่ งตั้งคณะกรรมกำรกิ จกำร
วิท ยุก ระจำยเสี ยงและวิท ยุโทรทัศน์ แ ห่ งชำติ (กกช.) มี รองนำยกรัฐ มนตรี เป็ นประธำน อธิ บ ดี
กรมประชำสัมพันธ์เป็ นกรรมกำรและเลขำนุ กำร กรรมกำรอีก 18 คน มำจำกส่ วนรำชกำร 10 คน
นักวิชำกำร 3 คน และผูแ้ ทนหน่วยงำนภำคเอกชน 3 คน ซึ่ งอำนำจหน้ำที่หลักของ กกช. คือ รับฟั ง
และพิจำรณำคำร้องเรี ยนจำกประชำชนและบุคลำกรของสถำนี โดยตัดอำนำจในกำรตรวจเซ็นเซอร์
เนื้ อ หำรำยกำรออกไปให้ เป็ นอ ำนำจของสถำนี เอง และให้ สิ ท ธิ ส ถำนี ส ำมำรถอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ ง
ของ กกช. ต่อนำยกรัฐมนตรี ได้ แม้ระเบียบว่ำด้วยวิทยุกระจำยเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535
จะให้สิทธิ เสรี ภำพต่อ สถำนี โทรทัศน์มำกขึ้น แต่กำรดำเนิ นกิ จกำรโทรทัศน์ก็ยงั คงถูกแทรกแซง
โดยหน่วยงำนรัฐ ทั้งนี้ เนื่องจำกกรรมสิ ทธิ์ในคลื่นควำมถี่ยงั คงเป็ นของรัฐ สถำนีจึงยังคงดำเนินกำร
ตำมคำสั่งของรัฐ และใช้แนวทำงกำรเซ็นเซอร์ของ กบว. มำเป็ นแนวทำงในกำรเซ็นเซอร์เนื้ อ หำ
ของสถำนีเอง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย พุ ท ธศัก รำช 2540 จึ ง ก ำหนดหลัก กำรใหม่
โดยกำหนดให้คลื่ นควำมถี่ ที่ใช้ในกำรส่ งวิทยุกระจำยเสี ยงวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนำคม
เป็ นทรัพยำกรสื่อสำรของชำติเพือ่ ประโยชน์ของสำธำรณะ และกำหนดให้มีองค์กรอิสระทำหน้ำที่
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จัดสรรคลื่ น ควำมถี่ และก ำกับ ดู แลกิ จกำรกระจำยเสี ยง ซึ่ งเป็ นที่ ม ำของพระรำชบัญ ญัติอ งค์ก ร
จัดสรรคลื่ นควำมถี่ และกำกับ กิ จกำรวิทยุกระจำยเสี ยง วิท ยุโทรทัศน์ และกิ จกำรโทรคมนำคม
พ.ศ. 2543 ซึ่ งก ำหนดให้ มี อ งค์ก รอิ ส ระขึ้ น มำ 2 องค์ก ร คื อ องค์ก รด้ำ นกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง
และกิจกำรโทรทัศน์แห่งชำติ (กสช.) และองค์กรด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม (กทช.)
ตั้งแต่พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ และกำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 มี ผลใช้บ ังคับ ประเทศไทยยังไม่ สำมำรถแต่งตั้ง
กสช. ภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ อ งค์ก รจัดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกับ กิ จกำรวิทยุกระจำยเสี ยงวิท ยุ
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 ได้ ทำให้ขำดหน่ วยงำนที่จะทำหน้ำที่กำกับดูแลกำร
ดำเนินกิจกำรโทรทัศน์ 246 เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำวคณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2546
ได้เห็นชอบกำหนดแนวทำงและมำตรกำรกำรใช้สื่อ ของรัฐ เพื่อ กำรศึกษำและกำรเรี ยนรู ้ของเด็ก
เยำวชนและครอบครั ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศำสตร์ ก ำรพัฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนสื่ อ
เพือ่ กำรศึกษำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผูผ้ ลิตสื่อและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผูร้ ับและผูใ้ ช้สื่อ และต่อมำ
มติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 25 ตุ ล ำคม 2548 ได้แ ต่ งตั้งคณะกรรมกำรสื่ อ สร้ ำงสรรค์สังคมไทย
เข้ำมำทำหน้ำที่เสริ มสร้ำงให้เกิดสื่อสร้ำงสรรค์สงั คม โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็ นฝ่ ำยเลขำนุกำร
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนพัฒ นำสื่ อ เป็ นไปอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง คณะรั ฐ มนตรี จึ งได้ก ำหนด
คณะกรรมกำรพัฒนำสื่ อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ข้ ึน ได้กำหนดระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วย
คณะกรรมกำรพัฒ นำสื่ อ ปลอดภัย และสร้ ำงสรรค์แ ห่ งชำติ พ.ศ. 2551 ขึ้ น เพื่อ ท ำหน้ำที่ เสนอ
ควำมเห็นคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์และมำตรกำรในกำรดำเนิ นงำนด้ำนพัฒนำสื่ อ
ให้มีคุณภำพ ไม่เป็ นภัยต่อสังคม และสร้ำงสรรค์ เพือ่ บูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
และทุ กภำคส่ ว นของสังคมในกำรแก้ไ ขปั ญ หำเกี่ ยวกับ กำรแพร่ ก ระจำยข้อ มู ล ข่ ำวสำรจำกสื่ อ
ซึ่งมีอิทธิพล และส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่ำนิ ยมที่ดีงำมของประชำชน โดยเฉพำะ
ในกลุ่มเด็กและเยำวชน ซึ่ งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำสื่ อปลอดภัย
และสร้ำงสรรค์แห่ งชำติ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดบทนิยำมคำว่ำ “สื่อ” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่ทำให้ปรำกฏ
ด้วยตัวอักษร เครื่ องหมำยภำพ เสี ยง หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ำจะปรำกฏ
อยูใ่ นรู ปของเอกสำร ภำพเขียน ภำพพิมพ์ ภำพระบำยสี สิ่งพิมพ์ รู ปภำพ ภำพโฆษณำ เครื่ องหมำย
รู ปถ่ำย ภำพยนตร์ แถบบันทึกเสียงหรื อแถบบันทึกภำพ หรื อโดยวิธีกำรอื่นใด
คณะกรรมกำรพัฒนำสื่ อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์แห่ งชำติ ประกอบด้วยนำยกรัฐมนตรี
หรื อรองนำยกรัฐมนตรี ที่นำยกรัฐมนตรี มอบหมำย เป็ นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
วัฒนธรรม เป็ นรองประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุ ษย์
246
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ปลัด กระทรวงมหำดไทย ปลัด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ผูบ้ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ เลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรกิ จ กำรโทรคมนำคมแห่ ง ชำติ ผู ้ว่ ำ รำชกำรกรุ ง เทพมหำนคร ผู ้อ ำนวยกำร
ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่ งชำติ ผูจ้ ดั กำรสำนักงำนกองทุ นสนับ สนุ น
กำรสร้ำงเสริ ม สุ ขภำพ เป็ นกรรมกำร และผูท้ รงคุ ณ วุฒิจำนวนเก้ำคน ซึ่ งนำยกรัฐมนตรี แต่ งตั้ง
จำกบุคคลซึ่ งมี ควำมรู ้ควำมสำมำรถมี ผลงำน หรื อ ประสบกำรณ์ ด้ำนสื่ อ มวลชน ด้ำนกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริ หำร ด้ำนพัฒนำชุมชน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนโทรคมนำคม ด้ำนจิตวิทยำ
และด้ำนองค์ก รพัฒ นำเอกชนเป็ นกรรมกำร โดยมี ป ลัด กระทรวงวัฒ นธรรม เป็ นกรรมกำร
และเลขำนุกำร
นอกจำกนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จดั ทำโครงกำรศึกษำและเฝ้ ำระวังสื่อเพือ่ สุขภำวะของ
สั ง คม (Media Evaluation หรื อ ME) เป็ นโครงกำรที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้น จำกแผนงำนพัฒ นำนโยบำย
สำธำรณะเพื่ อ คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี (HPP) เนื่ อ งจำกเห็ น ควำมส ำคัญ ของสื่ อ มวลชนที่ เป็ นสถำบัน
ที่มีควำมสำคัญต่อกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะที่เอื้อต่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน จะต้องมี
กระบวนกำรเข้ำ ร่ ว มของผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย จะต้อ งได้รั บ ข้อ มู ล ที่ ค รบถ้ว น
ผ่ำนสื่ อ มวลชน นอกจำกนี้ สื่ อ มวลชนยังมี บ ทบำทในกำรติดตำมตรวจสอบนโยบำยสำธำรณะ
ที่เกิดขึ้นต่อประชำชนด้วย โครงกำรดังกล่ำวจึงได้จดั ทำคู่มือกำรประเมินคุณภำพเนื้ อหำสื่ อ รวมทั้ง
จัดท ำเว็บ ไซต์ www.me.or.th ขึ้ น และสร้ำงระบบประเมิ น โดยเปิ ดช่ อ งทำงให้ป ระชำชนสมัค ร
เข้ำ มำเป็ นคณะกรรมกำรประเมิ น คุ ณ ภำพของสื่ อ ต่ ำง ๆ โดยเฉพำะสื่ อ โทรทัศ น์ เพื่ อ ที่ จ ะหำ
มำตรฐำนกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และกำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพของสื่อไปในทิศทำงเดียวกัน
กำรประเมินคุณภำพเนื้ อหำของสื่อ หัวใจสำคัญของกำรประเมินคุณภำพเนื้ อหำรำยกำรโทรทัศน์ คือ
กรรมกำรภำคประชำสังคม ถื อ เป็ นหน่ วยเฝ้ ำระวังทำงสังคม ผลกำรประเมิ นจะถู กรวบรวมและ
ส่ งต่อไปยังหน่ วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อดำเนิ นกำรในเชิ งนโยบำยและกฎหมำยต่อไป กำรประเมิ น
จะใช้ต ัว ชี้ วัด +6 -3 เพื่ อ จ ำแนกคุ ณ ภำพรำยกำร ออกเป็ น 5 ประเภท คื อ ป. ด. ท. น. และ ฉ.
เพือ่ พิจำรณำว่ำรำยกำรนั้นเหมำะสำหรับผูช้ มวัยใด
1) +6 คือเกณฑ์ค วำมรู ้ 6 เรื่ อ งเพื่อ พิจำรณำคุ ณ ภำพของรำยกำรซึ่ งประกอบด้ว ย
ควำมรู ้ในเชิงวิชำกำร กำรคิดเป็ นระบบ คุณธรรม-จริ ยธรรม ทักษะกำรใช้ชีวิต ควำมหลำกหลำย
ของสังคม และพัฒนำควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
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2) -3 เป็ นเกณฑ์กำรพิจำรณำเนื้ อหำต้องห้ำม 3 ด้ำน เพื่อจำแนกรำยกำรให้เหมำะกับ
ช่ วงอำยุ และช่ ว งเวลำของผูช้ มโดยเกณฑ์ 3 ด้ำนดัง กล่ ำว คื อ เรื่ อ ง เพศ ภำษำ และพฤติ ก รรม
ควำมรุ นแรง247
ควำมพยำยำมของภำครัฐในกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของเนื้ อหำรำยกำรโทรทัศน์
นั้น มุ่ ง หวังให้ก ำรจัด ระดับ ควำมเหมำะสมของสื่ อ โทรทัศ น์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส ำคัญ ในกำรที่ จ ะ
สนับสนุ น ให้เกิ ดรำยกำรโทรทัศน์ที่ส่งเสริ มกำรศึกษำและกำรเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก เยำวชน มำกขึ้น
อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในกำรเป็ นกำรปกป้ องเด็ก และเยำวชนที่จะไปบริ โภคสื่อที่ไม่เหมำะสมกับวัย
ของตน กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของสื่ อโทรทัศน์จะทำให้เด็กและเยำวชนได้รับผลประโยชน์
จำกกำรบริ โ ภคสื่ อ โทรทัศ น์ ไ ด้สู ง สุ ด อัน จะส่ ง ผลให้ เกิ ด กำรพัฒ นำศัก ยภำพได้อ ย่ำ งเต็ ม ที่
และเติบโตเป็ นมนุษย์ที่มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป โดยมีหลักกำรในกำรจัดระดับควำมเหมำะสม
ของสื่อโทรทัศน์ ดังนี้
ก) เป็ นแนวทำงและสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ที่ส่งเสริ ม
กำรศึกษำและกำรเรี ยนรู ้ให้กบั ผูช้ ม
ข) ส่งเสริ มและพัฒนำระบบกำรกำกับดูแลตนเอง (Self Regulation) ของกิจกำร
วิทยุโทรทัศน์
ค) รักษำไว้ซ่ ึงสิทธิและเสรี ภำพในกำรแสดงออกและกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร
ง) ค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ สุ ข ควำมปลอดภัย และกำรพัฒ นำด้ำ นร่ ำ งกำย จิ ต ใจ
อำรมณ์ และศักดิ์ศรี ของเด็กและเยำวชน
จ) สร้ำงมำตรฐำนในกำรตรวจสอบเนื้ อหำและเฝ้ ำระวังสื่ อ บนหลักเกณฑ์และ
ควำมเข้ำใจเดียวกัน หำกมองด้ำนหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์
จะประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์ของกำรจำแนกเนื้ อหำที่ควรมีจำกัด และเนื้อหำที่ควร
มีกำรส่งเสริ ม โดยกำรจัดระดับควำมเหมำะสมและจัดกำรประเมินคุณภำพเนื้ อหำของสื่ อโทรทัศน์
ประกอบด้วยประเภทรำยกำร ดังนี้
1. ป คือ รำยกำรสำหรับเด็กปฐมวัย อำยุระหว่ำง 3-5 ปี
2. ด คือ รำยกำรสำหรับเด็ก อำยุระหว่ำง 6-12 ปี
3. ท คือ รำยกำรที่เหมำะสำหรับทุกวัย
4. น 13 คื อ รำยกำรที่ ผู ้ใ หญ่ ค วรให้ ค ำแนะน ำแก่ เด็ ก อำยุน้ อ ยกว่ำ 13 ปี
เพรำะมีภำพและภำษำที่ไม่เหมำะสม
247

นคร เจือจันทร์ และคณะ. (2552). คู่มือการประเมินคุณภาพเนือ้ หาสื่ อ. สื บค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2557,
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5. น 18 คื อ รำยกำรที่ ผู ้ใ หญ่ ค วรให้ ค ำแนะน ำแก่ เด็ ก อำยุน้ อ ยกว่ำ 18 ปี
เพรำะมีภำพและภำษำที่ไม่เหมำะสม
6. ฉ คือ รำยกำรเฉพำะสำหรับผูใ้ หญ่
กลไกกำรเฝ้ ำระวังสื่ อ โดยผูบ้ ริ โภคหรื อ ภำคประชำชนเป็ นอี ก กลไกหนึ่ ง ที่ ช่ วยให้
ผูป้ ระกอบวิชำชี พสื่ อได้รับควำมคิดเห็ นป้ อนกลับต่อกำรประกอบวิชำชีพของตนอย่ำงเป็ นระบบ
และสังคมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของสื่ อจำกหน่วยงำนที่เป็ นอิสระ กำรเฝ้ ำระวัง
สื่ อ โดยผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ภำคประชำชนจะช่ ว ยให้ สื่ อ สำมำรถพัฒ นำมำตรฐำนด้ำ นจรรยำบรรณ
ให้มีควำมรับผิดชอบต่อ ผูบ้ ริ โภคและสังคมได้โดยไม่ ตอ้ งอำศัยกำรแทรกแซงโดยรัฐ ซึ่ งมีควำม
ล่อแหลมต่อกำรจำกัดสิทธิเสรี ภำพของสื่อ
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บทที่ 4
วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ ในประเทศไทย
และแนวทางแก้ ไข
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ละครโทรทัศน์ เป็ นการแสดงความเห็ น ของสื่ อ มวลชนรู ป แบบหนึ่ ง อัน มีล ัก ษณะ
เป็ นการแสดงความเห็นของผูผ้ ลิตละครไปยังผูช้ มผ่านตัวละครในรู ปแบบรายการลักษณะบันเทิง
การเผยแพร่ เนื้ อหาละครโทรทัศน์จึงต้องได้รับความคุม้ ครองเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ น
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 นอกจากนี้ ละครโทรทัศน์ ย งั เป็ น
เครื่ องมือที่ ช่ว ยรั ฐในการส่ งเสริ มการศึกษาและวัฒนธรรมที่ ดีข องสังคม ซึ่ งการดูแลความสงบ
เรี ยบร้อยของสังคม และการส่งเสริ มการศึกษาและวัฒนธรรม เป็ นภารกิจของรัฐในการจัดทาบริ การ
สาธารณะ เนื้ อหาละครโทรทัศ น์จึ งเป็ นสิ่ ง สาคัญที่ มีอิท ธิ พลต่ อความคิ ด และพฤติ ก รรมของ
ประชาชนผูช้ มจานวนมาก การนาเสนอเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การส่งเสริ มให้ใช้
ความรุ นแรง เนื้อหาความรุ นแรงทางเพศ หรื อการปลุกปั่นให้ผชู้ มต่อต้านรู ปแบบการปกครองของ
ประเทศ เป็ นการทาลายวัฒนธรรมที่ดีของสังคม และอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อย
ในสังคม หน่ วยงานของรั ฐจึ งต้องควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ให้เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
เครื่ องมือของรั ฐที่ ใช้ในการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ข องประเทศไทยในอดี ต
ใช้รูปแบบการควบคุมโดยรัฐผ่านคณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)
ซึ่งตั้งขึ้นตามระเบียบการบริ หารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 ทาหน้าที่ตรวจสอบ
เนื้ อหารายการก่ อ นการเผยแพร่ ตามพระราชบัญ ญัติ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์
พ.ศ. 2498 ต่ อมารั ฐบาลได้ออกระเบี ยบว่าด้ว ยวิทยุก ระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2535
เพื่อยกเลิก ระเบียบการบริ หารวิทยุก ระจายเสี ยงและวิทยุ โทรทัศน์ พ.ศ. 2518 และยกเลิ ก กบว.
มีผลให้การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์กระทาโดยคณะกรรมการของสถานี โทรทัศน์เป็ นผูต้ รวจ
พิ จ ารณาเนื้ อ หาเอง ปั จ จุ บั น การควบคุ ม เนื้ อ หาละครโทรทัศ น์ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

145
พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
เป็ นกฎหมายที่จากัดสิ ทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่ อมวลชน ดังนั้น บทบัญญัติของ
กฎหมายเกี่ ย วกับการควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์จึ ง ต้องมีค วามชัด เจน ได้สัด ส่ ว นระหว่า ง
ประโยชน์ สาธารณะกับสิ ทธิ เสรี ภ าพของสื่ อมวลชน การควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ จะต้อง
กระทาเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่อป้ องกัน การใช้ก ฎหมายในการแทรกแซงสิ ทธิ เสรี ภ าพของสื่ อมวลชน
แต่ จ ากการศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วกับการควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์ ผูเ้ ขี ยนพบว่ า มีปัญหา
และอุ ป สรรคอยู่ห ลายประการ ในบทนี้ ผูเ้ ขี ย นจึ ง ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ถึง ปั ญหาทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขในหัวข้อดังต่อไปนี้
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4.1 ปัญหาเกีย่ วกับการใช้ อานาจขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ ในการควบคุมเนื้อหาละคร
โทรทัศน์ และแนวทางแก้ไข
4.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อานาจขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในการควบคุมเนื้อหา
ละครโทรทัศน์
การออกอากาศละครโทรทัศน์เป็ นการแสดงความคิดเห็นของสื่ อมวลชนรู ปแบบหนึ่ ง
ซึ่งรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550 มาตรา 45 วรรคแรก ได้รับรองสิ ทธิ
เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของสื่ อมวลชนไว้ อย่างไรก็ดี สิ ทธิ เสรี ภาพดังกล่าวสามารถ
ถูกจ ากัดได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย โดยรัฐธรรมนู ญ มาตรา 45 วรรคสอง248
ได้บญั ญัติเหตุในการจากัดสิ ทธิเสรี ภาพไว้ดงั นี้
(1) เพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ
(2) เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่ อเสี ยง สิ ทธิในครอบครัวหรื อความเป็ นอยู่
ส่วนตัวของบุคคลอื่น
(3) เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) เพื่อป้ องกันหรื อระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชน

248

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการ
สื่ อความหมายโดยวิธีอื่น
การจากัดเสรี ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพือ่
รักษาความมัน่ คงของรัฐ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิในครอบครัวหรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันหรื อระงับความเสื่ อมทราม
ทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชนการสั่งปิ ดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสี ยง หรื อสถานี วิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอน
เสรี ภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
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การจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะต้องกระทาเท่าที่จาเป็ นและจะ
กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรี ภาพไม่ได้249 การกระทาที่กระทบกระเทือนสาระสาคัญ
แห่ งสิ ทธิและเสรี ภาพ ได้แก่ การสั่งปิ ดโรงพิมพ์ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง หรื อสถานี วิทยุโทรทัศน์
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 45 วรรคสาม ได้บญ
ั ญัติว่า “การให้
นาข่าวหรื อบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
หรื อวิทยุโทรทัศน์ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม
หรื อการรบ แต่ ท้ งั นี้ จะต้อ งกระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ แห่ งกฎหมายซึ่ งได้ต ราขึ้ น
ตามความในวรรคสอง” ซึ่ ง ตี ค วามได้ว่า หากประเทศอยู่ภ าวะปกติ ไ ม่ไ ด้อ ยู่ในภาวะการรบ
หรื อสงคราม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถควบคุมเนื้ อหาสื่ อได้ภ ายหลังการเผยแพร่ หรื อภายหลัง
การออกอากาศเท่านั้น
สาหรั บ การควบคุ ม เนื้ อหาละครโทรทัศ น์ ที่ ก ระท าโดยองค์ก รก ากับดู แ ลของรั ฐ
(กสท. ภายใต้ กสทช.) จะด าเนิ น การโดยวิธีก ารก าหนดเงื่ อนไขของรายการที่ ผรู้ ั บใบอนุ ญาต
ประกอบกิ จ การมีหน้าที่ ต ้องปฏิ บัติ ต ามภายใต้ก รอบของพระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิ จการวิทยุก ระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ก ารจัด ท า
ผังรายการสาหรับการให้บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ได้กาหนดให้อานาจเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปตรวจสอบเนื้ อหาภายหลังการออกอากาศดังนี้
(1) อานาจระงับ การออกอากาศเนื้ อ หาซึ่ ง ต้องห้ามออกอากาศตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจ การกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37250 ในกรณี ที่ผรู้ ั บ

249

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29
250
มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีการกระทาซึ่ งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรื อมีผลกระทบต่อการให้เกิด
ความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
ผูร้ ับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลกั ษณะตามวรรคหนึ่ ง หาก
ผูร้ ับใบอนุญาตไม่ดาเนินการ ให้กรรมการซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายมีอานาจสั่งด้วยวาจา หรื อเป็ นหนังสื อให้
ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทนั ที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี ดงั กล่าวโดยพลัน
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ใบอนุญาตไม่ดาเนิ นการระงับการออกอากาศ ซึ่งการระงับการออกอากาศสามารถดาเนิ นการได้
ทันทีก่ อนที่จ ะมีการสอบสวนข้อเท็จ จริ งกรณี ดงั กล่าว และหากสอบสวนแล้ว เห็นว่าการกระทา
ดังกล่ าวเกิ ด จากการละเลยของผูร้ ั บ ใบอนุ ญาต คณะกรรมการมีอ านาจสั่ง ให้ผูร้ ั บใบอนุ ญาต
ดาเนินการแก้ไขตามที่สมควร และหากผูร้ ับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามคณะกรรมการมีอานาจปรับ หรื อ
พักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาตได้
(2) ตรวจสอบการออกอากาศรายการให้ เ ป็ นไปตามประเภทความเหมาะสม
และช่วงเวลาที่กาหนดตามมาตรา 34 วรรคสอง 251 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ ต ามประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ก ารจัด ทาผังรายการสาหรั บ การให้บริ การกระจายเสี ยง
หรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 หากมีการฝ่ าฝื นคณะกรรมการมีอานาจลงโทษปรับได้
เนื่ องจากภาพยนตร์ เป็ นสื่ อประเภทบัน เทิงเหมือนกับละครโทรทัศน์ 252 ผูเ้ ขี ยนจึ งได้
ศึก ษาการควบคุ มเนื้ อ หาภาพยนตร์ เ ปรี ยบเที ยบกับการควบคุ มเนื้ อ หาละครโทรทัศน์ พบว่ า
การควบคุ มเนื้ อหาภาพยนตร์ จะด าเนิ นการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิ ทศั น์ พ.ศ. 2551
ซึ่งกาหนดกระบวนการควบคุ มเนื้ อหาภาพยนตร์ เป็ นรู ปแบบการควบคุมเนื้ อหาก่อนการเผยแพร่
โดยต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศั น์เห็นว่า ภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาที่เป็ นการบ่อนทาลาย
ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื ออาจกระทบกระเทือนความมัน่ คง
ของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย คณะกรรมการมีอานาจสัง่ ให้ผขู้ ออนุ ญาตแก้ไขหรื อตัดทอน
ก่อนอนุ ญ าตหรื อไม่อนุ ญ าตก็ได้ คาสั่งไม่อนุ ญาต ผูไ้ ด้รั บค าสั่งไม่อนุ ญาตมีสิทธิ อุทธรณ์ค าสั่ง
ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และและวีดิทศั น์แห่งชาติ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ถือเป็ นที่สุด

ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทาดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผูร้ ั บใบอนุ ญาต
จริ ง ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผูร้ ั บใบอนุ ญาตดาเนิ นการแก้ไขตามที่สมควร หรื ออาจพักใช้หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ได้
251
มาตรา 34 วรรคสอง “ในกรณี จาเป็ นเพื่อคุม้ ครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกาหนด
ช่วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได้”
252
“ภาพยนตร์ ” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรื อภาพและเสี ยงซึ่ งสามารถนามาฉายให้เห็น
เป็ นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมวีดิทศั น์
“วีดิทศั น์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรื อภาพและเสี ยงซึ่ งสามารถนามาฉายให้เห็นเป็ นภาพ
ที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็ นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบหรื อลักษณะอื่นใดตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
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ในขณะที่ ละครโทรทัศน์ ซ่ึ งเป็ นภาพยนตร์ รู ปแบบหนึ่ งที่ กฎหมายก าหนดให้ต ้องจัด
ประเภทความเหมาะสมของเนื้ อหา แต่การควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์มีความแตกต่างจากภาพยนตร์
อย่างสิ้ นเชิ ง โดยการควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์เป็ นอานาจของสถานี โทรทัศน์ดาเนิ นการเอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาหน้าที่เพียงตรวจสอบผังรายการก่อนการออกอากาศเท่านั้น ไม่มีอานาจในการ
ตรวจสอบเนื้ อหาละครโทรทัศน์ก่อนออกอากาศ การควบคุมเนื้ อหาภาพยนตร์ จะกาหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีอานาจควบคุ มเนื้ อหาก่ อนการเผยแพร่ และกาหนดขั้นตอนการอุทธรณ์คาสั่งไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศั น์ พ.ศ. 2551 ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาการจัดประเภทเนื้อหา
ภาพยนตร์ และการอุทธรณ์ กฎหมายเปิ ดโอกาสให้ผขู้ ออนุญาตสามารถโต้แย้งหรื อนาเสนอข้อเท็จจริ ง
ต่อคณะกรรมการได้ สาหรับกรณี ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาซึ่งต้องห้ามออกอากาศแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะไม่มีอานาจควบคุ มเนื้ อหาก่ อนออกอากาศก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถออกคาสั่งด้วยวาจา
หรื อเป็ นหนังสือให้ระงับการออกอากาศได้ทนั ทีก่อนการสอบสวนข้อเท็จจริ งเมื่อออกอากาศเนื้ อหา
ซึ่งต้องห้ามออกอากาศ จึงเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากคาสั่ง
ระงับการออกอากาศเป็ นคาสั่งทางปกครองที่กระทาโดยฝ่ ายปกครองที่มีลกั ษณะเป็ นการกระทบ
สิ ทธิ ข องผูร้ ั บค าสั่งแต่ ไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ับค าสั่งได้โต้แย้งคัดค้าน จึ งขัดกับหลักการตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมาย แต่ถา้ เป็ นกรณี การฝ่ าฝื นออกอากาศในช่วงเวลาที่กาหนดห้ามออกอากาศ
ตามมาตรา 34 วรรคสอง กฎหมายก าหนดโทษของผูร้ ั บใบอนุ ญาตที่ฝ่าฝื นเพียงแค่ ลงโทษปรั บ
ทางปกครองเท่ านั้น จึ งเป็ นช่ องทางให้ผปู้ ระกอบกิ จการโทรทัศน์โดยเฉพาะกิ จการเชิ งพาณิ ชย์
ยอมชาระค่ า ปรั บทางปกครอง แต่ ย งั คงออกอากาศรายการที่ มีเ นื้ อ หาที่ ไ ม่เ หมาะสมกับ เด็ ก
และเยาวชนต่ อไป เนื่ องจากเนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ มัก เป็ นละครโทรทัศน์
ที่มีจานานผูช้ มจานวนมาก ซึ่งสถานีโทรทัศน์สามารถหารายได้จากการขายเวลาโฆษณาที่มีราคาสูง
มาชดเชยค่ าปรั บที่ เสี ยไปได้ จึ งพบเห็นเนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับ
เด็ ก และเยาวชนในช่ ว งเวลาที่ ก ฎหมายก าหนดความเหมาะสมของเนื้ อ หาออกอากาศเสมอ
แม้บทบัญญัติมาตรา 34 วรรคสอง จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองเด็กและเยาวชนก็ตาม
เมื่อศึกษาร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ก ารก ากับดูแลเนื้ อหารายการในกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... หมวด 3 การกากับดูแล ซึ่งเป็ นมาตรการในการกากับดูแลที่อา้ งอิง
มาตรา 37 และมาตรา 38 ที่กาหนดให้ผรู้ ับใบอนุญาตควบคุมเนื้อหาในชั้นแรก และ กสทช. ควบคุม
เนื้อหาอีกชั้นหนึ่ง โดยร่ างประกาศฯ ได้เพิ่มอานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคาสั่งระงับ
การออกอากาศด้วยวาจาได้ ซึ่งเป็ นข้อกาหนดเกินกว่าบทบัญญัติ แห่ งกฎหมายที่ก าหนดให้เป็ น
อานาจของกรรมการที่ กสท. มอบหมายเท่ านั้น ค าสั่งให้ร ะงับ การออกอากาศของกรรมการ
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และเจ้าหน้าที่เป็ นคาสัง่ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและใช้อานาจทางปกครอง มีลกั ษณะเป็ น
การจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนการกระทาดังกล่าว จึงต้องมีการควบคุมคาสั่งทางปกครอง
ให้เป็ นไปตามหลักแห่งความชอบด้วยกฎหมาย
การควบคุมทางปกครองกระทาได้ 2 วิธี คือ การควบคุมก่อนดาเนินการกับการควบคุม
ภายหลังการดาเนิ น การ การควบคุมก่ อนดาเนิ นการจะดีก ว่าการควบคุ มภายหลังการดาเนิ นการ
เพราะการควบคุมก่อนดาเนิ นการเป็ นการควบคุมแบบป้ องกัน จะควบคุมในขั้นตอนตระเตรี ยมการ
ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะมีคาสั่งหรื อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง การแสดงเจตนาของฝ่ ายปกครอง
เพื่อทาคาสัง่ ทางปกครองมีข้นั ตอนเริ่ มตั้งแต่คิดตระเตรี ยมจนถึงออกคาสัง่ ทางปกครอง เพื่อป้ องกัน
มิให้ออกคาสัง่ ทางปกครองโดยมิชอบ และไม่เหมาะสม และวิธีการควบคุมก่อนดาเนินการที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งคือ การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่ว นได้เสี ยได้ช้ ี แจงและโต้แย้งคัด ค้านก่ อนมีค าสั่ง เพื่อให้
ประชาชนสามารถป้ องกัน ผลประโยชน์ ข องตนก่ อนฝ่ ายปกครองจะด าเนิ น การ การควบคุ ม
ความชอบด้ว ยกฎหมายก่ อ นด าเนิ น การนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ ายปกครองได้พิ จ ารณา
ความเหมาะสมในการออกคาสัง่ ทางปกครอง นอกเหนือไปจากการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย
เมื่ อ ศึ ก ษาพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทร ทัศ น์ พ.ศ. 2551
และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทาความผิดในกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ. 2556 กฎหมายกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการดาเนิ นการ
ของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการก่ อนที่จะมีคาสั่งทางปกครองคือ คาสั่งปรับทางปกครองและคาสั่ง
พัก ใช้ห รื อเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเท่ า นั้น ไม่ มีบ ทบัญ ญัติ ก าหนดวิธีป ฏิบัติ ในการทาค าสั่ง ระงับ
การออกอากาศและการอุทธรณ์คาสัง่ ให้ระงับการออกอากาศ
การดาเนิ น การออกค าสั่งระงับการออกอากาศจึ งต้องถือปฏิบัติต ามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งกาหนดหลักการไว้ในมาตรา 30 ว่า คาสั่งทางปกครอง
ที่ อ าจกระทบถึ ง สิ ท ธิ ข องคู่ ก รณี เจ้า หน้า ที่ ต ้อ งให้คู่ ก รณี มี โ อกาสที่ จ ะได้ท ราบข้อ เท็ จ จริ ง
อย่า งเพี ย งพอและมี โ อกาสได้โ ต้แ ย้ง และแสดงพยานหลัก ฐานของตน โดยที่ ค าสั่ ง ระงับ
การออกอากาศเป็ นค าสั่งที่ ก ระทบสิ ทธิ รวมทั้งไม่เปิ ดโอกาสให้คู่ก รณี ได้รั บทราบข้อเท็จ จริ ง
ที่เพียงพอและไม่กาหนดให้ค่กู รณี ได้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งหรื อโต้แย้งคัดค้าน ดังนั้น เมื่อสถานี โทรทัศน์
เผยแพร่ เนื้อหาที่มีลกั ษณะซึ่งต้องห้ามออกอากาศ แทนที่วิธีการแทรกแซงและลงโทษโดยรัฐจะเป็ น
แบบค่ อยเป็ นค่ อยไป ได้สัดส่ วน เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ั บใบอนุ ญาตได้ทบทวนแก้ไข รวมทั้งกาหนด
วิธีการลงโทษหลายระดับ คื อ มีท้ งั การเตือน การปรับ การระงับการออกอากาศ จนถึงการยกเลิก
ใบอนุ ญาต และมีกระบวนการรับเรื่ องร้องเรี ยน ตรวจสอบ และพิจารณาลงโทษ กลับกลายเป็ น
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กฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่ให้โอกาสผูร้ ับใบอนุญาตได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองเลย จึงเป็ น
บทบัญญัติที่ขดั ต่ อหลักการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครอง นอกจากนี้
การที่กฎหมายเปิ ดโอกาสให้กรรมการและเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งสามารถมีคาสัง่ ด้วยวาจาให้ระงับ
การออกอากาศได้ ยิง่ เป็ นการเปิ ดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจในการแทรกแซงการทางานของ
สถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นการกระทาที่ขดั จุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญที่ประสงค์จะให้ความคุม้ ครอง
เสรี ภาพในการประกอบอาชีพของสื่อสารมวลชน
เนื่ อ งจากพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์
พ.ศ. 2551 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งระงับการออกอากาศ คาสั่งปรับทางปกครอง
และคาสัง่ พักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาตไว้เป็ นการเฉพาะ ดังนั้น ค าสัง่ ลงโทษทางปกครองของ
คณะกรรมการจึ งเป็ นที่ สุด ในฝ่ ายปกครอง ผูเ้ สี ยหายจะต้อ งไปใช้สิท ธิ ทางศาลในการขอรั บ
การเยี ย วยาหรื อขอให้ เ พิ ก ถอนค าสั่ง ของคณะกรรมการดัง กล่ า ว ซึ่ ง การใช้สิ ท ธิ ท างศาล
จะมีกระบวนการที่ล่าช้า ยุง่ ยาก เป็ นรู ปแบบมากกว่ากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ ายปกครอง
ประกอบกับการใช้สิทธิ ในการขอรับการเยียวยาความเสี ยหายหรื อการขอให้ศาลเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองของคณะกรรมการยังมีปัญหาในการตีความว่า ผูช้ มละครโทรทัศน์ถือเป็ นผูเ้ สี ยหาย
จากคาสั่งทางปกครองของฝ่ ายปกครองหรื อไม่ เนื่ องจากความเสี ยหายของผูช้ มละครโทรทัศน์
จากคาสั่งทางปกครอง คื อ “การขาดสิ ทธิ ในการรั บรู้ข ้อมูลข่ าวสาร” ซึ่ งความเสี ยหายดังกล่าว
เป็ นความเสี ยหายที่ไม่สามารถคานวณเป็ นตัวเงิ นในการที่จะขอรั บการเยียวยาได้ ขณะเดี ยวกัน
ผูช้ มละครโทรทัศน์ ก็ไม่ได้เป็ นคู่กรณี ในกระบวนการทาคาสั่งทางปกครองมาตั้งแต่ต ้น แต่เป็ น
บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากคาสัง่ ทางปกครอง ผูช้ มละครโทรทัศน์จึงไม่สามารถใช้สิทธิ
ทางศาลในการขอรั บการเยีย วยาหรื อขอให้เ พิก ถอนค าสั่งทางปกครองได้ กฎหมายเกี่ ย วกับ
การควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์จึงยังไม่มีการกาหนดกลไกในการคุม้ ครองสิ ทธิของผูช้ มละคร
โทรทัศน์แต่อย่างใด
4.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
จากปั ญหาการตรวจสอบการกระทาทางปกครองขององค์กรก ากับดูแลเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ ผูเ้ ขียนได้ศึกษาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศในการกาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กร
กากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ พบว่า กฎหมายของต่างประเทศให้ความสาคัญกับเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ที่มุ่งจะคุม้ ครองผูช้ มที่มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณน้อย ได้แก่ เด็กและเยาวชน
โดยให้อานาจแก่ องค์ก รก ากับดูแลในการควบคุ มการเผยแพร่ เนื้ อหารายการโทรทัศน์ที่ฝ่าฝื น
มาตรฐานด้านเนื้อหา ในการสอบสวนข้อเท็จจริ งและพิจารณาลงโทษผูก้ ระทาผิด แม้แต่ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาที่กฎหมายให้ความคุม้ ครองสิทธิเสรี ภาพของสื่อมวลชนเป็ นอย่างมาก และจากัดการ
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ใช้อานาจของเจ้าที่รัฐในการแทรกแซงสื่อให้นอ้ ยที่สุด ก็ยงั ให้ความสาคัญกับกระบวนการควบคุม
เนื้อหารายการโทรทัศน์ โดยการร้ องเรี ยนรายการโทรทัศน์โดยทัว่ ไป ทั้ง FCC Ofcom ACMA จะ
สนับสนุ น ให้ผรู้ ้องได้ร้องเรี ยนไปยังสถานี โทรทัศน์ ก่ อน เพื่อเปิ ดโอกาสให้สถานี โทรทัศน์ ได้
พิ จ ารณาทบทวนแก้ไ ขการด าเนิ น การ และหากผูร้ ้ อ งเรี ยนไม่ พ อใจผลการด าเนิ น การของ
สถานี โทรทัศน์ก็สามารถร้องเรี ยนต่อองค์กรกากับดูแลได้ ดังนั้น FCC Ofcom ACMA จึงมีอานาจ
หน้าที่คล้ายกับหน่ วยงานพิจารณาอุทธรณ์ ยกเว้นกรณี สถานี โทรทัศน์ละเมิดมาตรฐานที่รุนแรง
ผูร้ ้องสามารถร้องเรี ยนมาที่องค์กรกากับดูแลได้โดยตรง
การพิ จ ารณาข้อ ร้ อ งเรี ยนขององค์ ก รก ากับ ดู แ ลจะเกิ ด เมื่ อ ข้อ ร้ อ งเรี ยนดัง กล่ า ว
มี ข ้อ เท็ จ จริ งที่ เ พี ย งพอให้ เ ชื่ อ ได้ว่ า มี ก ารกระท าผิ ด กฎหมาย การพิ จ ารณาจะเปิ ดโอกาส
ให้สถานีโทรทัศน์ได้มีโอกาสต่อสู้คดั ค้านข้อร้องเรี ยน การพิจารณาลงโทษผูก้ ระทาผิดจะกระทา
เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรและด าเนิ น การโดยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ข องสานัก งานมีหน้าที่ เพียง
รับเรื่ องร้องเรี ยนและแสวงหาข้อเท็จจริ งเสนอคณะกรรมการเท่านั้น ซึ่งคาตัดสินของคณะกรรมการ
ก ากับดู แ ลไม่ เ ป็ นการตัด สิ ท ธิ ผูร้ ้ อ งที่ จ ะด าเนิ น การทางศาล ทั้ง นี้ กฎหมายของต่ างประเทศ
จะมีรายละเอียดกระบวนพิจารณาบางส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กากาหนดให้การอุทธรณ์หรื อการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการ
ละเมิ ด กฎหมายต่ อ FCC จะต้องท าแบบเป็ นทางการ และก าหนดให้ผรู้ ้ อ งที่ ป ระสงค์จ ะร้ อ ง
อย่า งเป็ นทางการต้องมี ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ น การ และกระบวนการพิ จ ารณาจะมีล ัก ษณะ
เป็ นทางการเหมือนกระบวนพิจารณาของศาล
กฎหมายของประเทศอังกฤษมีความแตกต่างจากประเทศอื่น คือ กฎหมายได้เปิ ดโอกาส
ให้มีการอุทธรณ์ คาสั่งของ Ofcom โดยอนุ ญาตให้มีกระบวนการทบทวนคาตัดสิ น ซึ่งเป็ นอานาจ
ของคณะกรรมการทบทวนคาตัด สิ น Broadcasting Review Committee ประกอบด้ว ยสมาชิ ก
ที่มาจากคณะกรรมการด้านเนื้อหาเป็ นหลัก คณะกรรมการทบทวนคาตัดสิ นเป็ นอิสระจากสมาชิก
Ofcom ซึ่ งคณะกรรมการทบทวนคาตัด สิ น อาจพิจารณาตัดสิ นยืนตามคาตัด สิ น เดิ ม หรื อแก้ไข
คาตัดสินบางส่วน หรื อเปลี่ยนคาตัดสินก็ได้ และให้ถือว่าคาตัดสินเป็ นที่สุด
กฎหมายของประเทศออสเตรเลี ย จะให้ ค วามส าคัญ กับ ภาควิ ช าชี พ นอกจาก
จะกาหนดให้ภาควิชาชี พมีหน้าที่ จดั ทาหลัก ปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้ อหาแล้ว ยังสร้ างมาตรการบังคับ
ให้กบั หลักปฏิบตั ิ (code of practice) ที่ร่างโดยภาควิชาชีพ โดยเพิ่มเงื่อนไขการอนุ ญาตบังคับให้
ผูร้ ับใบอนุญาตต้องทาตามและกรณี ที่มีการละเมิดเงื่อนไขใบอนุญาต ACMA สามารถออกคาสั่งให้
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และหากสถานี โทรทัศน์ไม่ปฏิบตั ิตาม ACMA มีอานาจที่จะลงโทษ
ทางแพ่ง หรื อโอนเรื่ องไปที่สานักงานอัยการทาการฟ้ องร้อง หรื อเพิ่มเงื่อนไขในการให้ใบอนุ ญาต
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หรื อระงับหรื อยกเลิกใบอนุญาต (การระงับใบอนุญาตทาได้ไม่เกิน 3 เดือน) หรื อออกคาสัง่ ให้มีการ
เยียวยา โดยให้สถานี โทรทัศน์ทาการแก้ไขให้เป็ นไปตามเงื่อนไขใบอนุ ญาต หรื อบังคับให้เป็ นไป
ตามสัญญาได้
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่า อานาจหน้าที่ขององค์กรกากับดูแลกิจการ
โทรทัศน์ ของต่ างประเทศจะกาหนดกระบวนพิจารณาข้อร้ องเรี ยนที่ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ สี ยหายและสถานี โ ทรทัศน์ไ ด้ช้ ีแจงข้อมูลของตนเต็มที่ โดยไม่ได้ให้อานาจองค์ก รกากับดูแล
กิ จ การโทรทัศ น์ ร ะงับ การออกอากาศก่ อ นการสอบสวนข้อ เท็ จ จริ งแต่ อ ย่ า งใด การตัด สิ น
ข้อร้องเรี ยนต้องทาเป็ นหนังสื อ ซึ่งเป็ นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของคาสั่งทางปกครอง
เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อานาจขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ ในการควบคุมเนื้ อหา
ละครโทรทัศน์ของประเทศไทย เห็นควรนาแนวทางการกาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรกากับดูแล
กิ จ การโทรทัศ น์ ข องต่ า งประเทศมาใช้ในการแก้ไขกฎหมาย เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ หลัก การ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเห็นควร
ดาเนิ นการดังนี้
(1) การยกเลิก มาตรา 37 แห่ ง พระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และไม่ควรประกาศใช้ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่กาหนดให้อานาจกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการทาคาสัง่ ด้วยวาจาหรื อเป็ นหนังสื อให้ระงับการออกอากาศรายการละครโทรทัศน์ก่อนเริ่ ม
การสอบสวนข้อเท็จจริ งไม่ให้มีผลใช้บงั คับอีกต่อไป เพื่อควบคุมการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกินขอบเขต การปฏิบตั ิภารกิจของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจใช้มาตรการใดๆ ก็ได้เพื่อที่จะบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต นต้อ งการ แต่ รั ฐ จะต้อ งใช้เ ครื่ องมื อ หรื อมาตรการทางกฎหมายที่ ถูก ต้อ ง
และพอเหมาะพอประมาณ เนื่องจากคาสัง่ ระงับการออกอากาศโดยไม่เปิ ดโอกาสให้สถานีโทรทัศน์
ได้ช้ ี แจงหรื อ โต้แย้ง คัด ค้านข้อกล่าวหาเป็ นมาตรการที่ รุ น แรงที่ ก ระทบต่ อสิ ทธิ เสรี ภาพของ
สื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิของประชาชนในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารด้วย
(2) ก าหนดกระบวนการพิ จ ารณาเรื่ องร้ อ งเรี ยนกิ จ การโทรทั ศ น์ จ ะต้อ งร้ องเรี ยน
ต่ อสถานี โ ทรทัศน์ ก่ อน เพื่อเปิ ดโอกาสให้สถานี โทรทัศ น์ ได้รับรู้ ปัญหาและด าเนิ น การแก้ไ ข
ซึ่งการแก้ไขโดยสถานีโทรทัศน์เป็ นกระบวนการที่รวดเร็ ว ผูเ้ สี ยหายจะได้รับการเยียวยาในทันที
แต่ถา้ ผูร้ ้องเรี ยนไม่พอใจการดาเนิ นการของสถานี โทรทัศน์ก็สามารถร้องเรี ยนต่อ กสทช. ที่เป็ น
องค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ให้ลงโทษสถานีโทรทัศน์ผรู้ ับใบอนุญาตได้ โดยการลงโทษปรับ
ระงับหรื อยกเลิ ก ใบอนุ ญ าต อย่างไรก็ดี เนื่ องจากการควบคุ ม เนื้ อ หาละครโทรทัศน์ เป็ นการ
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ใช้อ านาจทางมหาชน ผูเ้ สี ยหายย่อมมี สิทธิ ด าเนิ น คดี ในศาลปกครองซึ่ งเป็ นองค์ก รภายนอก
ฝ่ ายปกครองให้เข้ามาควบคุมการกระทาของฝ่ ายปกครองได้
ในทางปฏิ บัติ ก ารควบคุ ม เนื้ อ หาละครโทรทัศ น์ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการด าเนิ น การ
โดยสถานีโทรทัศน์เองมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่ปรากฏการร้องเรี ยนหรื อฟ้ องร้องดาเนิ นคดี
ในการใช้อานาจของสถานี โ ทรทัศน์จากผูผ้ ลิต ละครโทรทัศน์เลย ทั้งนี้ เนื่ องจากการผลิต ละคร
โทรทัศน์ปัจจุบนั เป็ นรู ปแบบการจ้างผลิตละครโทรทัศน์ เมื่อผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์ได้รับค่าจ้างแล้ว
ละครโทรทัศน์ ก็ย่อมเป็ นกรรมสิ ทธิ ข องสถานี โ ทรทัศน์ การตัดเนื้ อหาบางส่ ว นหรื อระงับการ
ออกอากาศจึงไม่สร้างความเสี ยหายต่อผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์ กระบวนการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน
จึงต้องกาหนดช่องทางให้ผเู้ สียหายซึ่งเป็ นผูช้ มละครโทรทัศน์ได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร แม้ความเสียหายของผูช้ มจะไม่สามารถคานวณมูลค่ าเป็ นเงินได้ แต่การไม่ควบคุม
เนื้อหาละครโทรทัศน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยให้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกอากาศย่อมเป็ นการ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ ผูช้ มละครโทรทัศน์จึงสามารถนาคดีข้ ึนสู่การพิจารณาของศาลปกครองได้
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4.2 ปั ญหาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การประกอบกิ จ การโทรทั ศ น์ โดยองค์ กรวิ ช าชี พ และ
แนวทางแก้ไข
4.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโทรทัศน์โดยองค์กรวิชาชีพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 ได้บญั ญัติหลักประกัน
ของผูป้ ระกอบอาชีพสื่ อมวลชนให้มีสิทธิจดั ตั้งองค์กรเพื่อปกป้ องสิทธิ เสรี ภาพและความเป็ นธรรม
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ สาหรับสถานี โทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุ ญาตสาหรับ
กิ จ การบริ การสาธารณะนั้น พระราชบัญ ญัติ อ งค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 42 ได้กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายต้องจัดทาข้อบังคับ
ด้า นจริ ยธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกับ การผลิ ต และการเผยแพร่ ร ายการ โดยค านึ ง ถึง ความเห็ น
ของตัว แทนพนั ก งานและลู ก จ้า งขององค์ ก าร ผู้ผ ลิ ต รายการ ผู้รั บ ชมและรั บ ฟั ง รายการ
และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ด้านนิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน เพื่ อใช้เ ป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ งาน การผลิต การจัดหาและการเผยแพร่ รายการขององค์การ ซึ่ งสถานี โทรทัศน์
ประเภทบริ การสาธารณะได้มีขอ้ บังคับองค์กรกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยจริ ยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พ.ศ. 2551 ข้อบังคับองค์กรกระจายเสี ยง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริ ยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตรายการและ
การเผยแพร่ รายการ พ.ศ. 2552 และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อธารงจริ ยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา
และการเผยแพร่ รายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย ผูผ้ ลิตละคร
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โทรทัศน์ข องสถานี โทรทัศน์ สาธารณะตามพระราชบัญญัติองค์ก ารกระจายเสี ยงและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึ งมี หลัก ประกัน เสรี ภาพในการแสดงความคิ ด เห็ น
ที่สอดคล้องกับหลักการที่รัฐธรรมนูญคุม้ ครอง
สาหรับสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตสาหรับกิจการบริ การทางธุรกิจ การประกอบ
กิจการจะอยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ได้ก าหนดกลไกการควบคุ มกัน เองขององค์ก รวิชาชีพโทรทัศน์ โดยให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
คลื่น ความถี่และกากับกิจ การวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม (กสท.)
ด าเนิ น การส่ ง เสริ มการรวมกลุ่ ม ของผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต ผูผ้ ลิ ต รายการ และผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ
สื่ อ มวลชนที่ เ กี่ ย วกับ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์ เ ป็ นองค์ก รในรู ป แบบต่ า งๆ
เพื่อทาหน้าที่จ ัดทามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชี พหรื อวิชาชี พและควบคุ มการ
ประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม โดยมาตรฐานทางจริ ยธรรมต้อง
คานึงถึงการคุม้ ครองการได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
จากการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุม้ ครองสิทธิและเสรี ภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร โดยกาหนดให้แต่ละองค์กรจัดตั้ง “คณะกรรมการควบคุม
จริ ยธรรม” ขึ้น โดยมีองค์ประกอบที่ มีสัดส่ วนที่เหมาะสมระหว่างผูป้ ระกอบอาชี พและวิชาชี พ
นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และมาตรา 40 ได้บญั ญัติหลักการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการ
ประกอบกิ จ การโทรทัศ น์ ใ ห้ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายเนื่ อ งจากรายการที่ อ อกอากาศเป็ นเท็ จ
หรื อละเมิดสิทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรื อความเป็ นอยู่ส่วนตัวของบุคคล
อาจร้องเรี ยนต่อ กสท. ซึ่งคณะกรรมการจะส่งเรื่ องพร้อมความเห็นให้องค์กรควบคุมการประกอบ
อาชีพหรื อวิชาชีพ เพื่อให้ดาเนินการเยียวยาให้แก่ผเู้ สียหาย
เนื่ อ งจากรายการโทรทัศ น์ ป ระเภทบัน เทิ ง มี ค วามหลากหลาย ซึ่ งแต่ ล ะสาขา
จะมีผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน ปัจจุบนั ประเทศไทยจึงยังไม่มีการรวมตัวขององค์กรวิชาชีพ
ด้านละครโทรทัศน์หรื อรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง มีเพียงการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพข่าว
และมีการจัดทาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 ขึ้น
อย่างไรก็ดี จ ริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พของสมาชิ ก สมาคมนัก ข่ าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย พ.ศ. 2555
ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับตามกฎหมายเป็ นเพียงความยินยอมของสมาชิก ดังนั้น จริ ยธรรมที่เกี่ยวกับ
การน าเสนอเนื้ อ หารายการโทรทัศน์ทุก ประเภทไม่ ว่าจะเป็ นรายการข่ าวหรื อรายการบัน เทิ ง
อย่างเช่ น ละครโทรทัศน์ ต่ างก็ไม่มีสภาพบังคับ ในทางปฏิบัติ มีผลให้ก ลไกการควบคุ มกัน เอง
ขององค์กรวิชาชีพและการคุม้ ครองผูเ้ สียหายไม่มีผลใช้บงั คับ

155

PU

D

กสทช.ได้พยายามแก้ปัญหาการไม่มีมาตรฐานทางจริ ยธรรมของรายการโทรทัศน์
โดยกาหนดมาตรการในการออกอากาศไว้ในร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... หมวด 2 โดยกาหนดแนวทางการผลิตเนื้ อหาให้ผรู้ ั บ
ใบอนุ ญ าตมี ห น้า ที่ ด าเนิ น การต่ า งๆ กับ รายการประเภทข่ า ว รายการเกี่ ยวกับ ความคิ ด เห็ น
และรายการชิงโชค เช่น กาหนดให้การรายงานข่าว ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องนาเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน
มีความสมดุลของข้อมูล ปราศจากการบิดเบือนหรื อแสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของผูร้ ับใบอนุ ญาต
ผูผ้ ลิต รายการ หรื อผูด้ าเนิ น รายการดังกล่าว และต้องน าเสนอข้อเท็จ จริ ง มีข ้ อมูลเชิ งประจัก ษ์
และรายงานข่าวบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ครบถ้วน เป็ นธรรม และไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดแนวทางหรื อมาตรฐานทางจริ ยธรรมสื่อจากหน่วยงานกากับ ดูแล
ของรั ฐไม่ ได้ก าหนดขึ้ น จากองค์ก รสื่ อหรื อองค์ก รวิชาชี พ ข้อก าหนดในหมวด 2 จึ งเป็ นการ
ดาเนิ นการเกินขอบอานาจพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ที่ บญ
ั ญัติให้การจัด ทามาตรฐานทางจริ ยธรรมของการประกอบอาชีพหรื อ
วิชาชีพส่งเสริ มเป็ นอานาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ กสทช. มีอานาจหน้าที่เพียงส่ งเสริ มให้เกิดการ
รวมกลุ่ มเท่ านั้น การด าเนิ น การดังกล่าวจึงขัดกับหลักความชอบด้ว ยกฎหมายที่ ก าหนดให้ก าร
ปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องมีกฎหมายให้อานาจ ประกอบกับการออกประกาศฯ โดย
อ้างอานาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 ที่เป็ นบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็ นการทัว่ ไป ที่กาหนดให้ กสทช. สามารถออกประกาศ
เพื่อการปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ัน ไม่อาจทาให้ กสทช. มีอานาจด าเนิ น การใดๆ ที่ ข ัด กับ
บทบัญญัติมาตรา 39 อันเป็ นบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็ นการกาหนดเฉพาะเรื่ องได้
4.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
เนื่ องจากประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการรวมตัวจัดตั้งองค์กรวิชาชีพด้านละคร
โทรทัศน์ซ่ ึงแตกต่างจากต่างประเทศที่มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ จึงทาให้กลไกการควบคุมกันเอง
ขององค์กรวิชาชีพสื่ อมวลชนของประเทศไทยไม่สามารถดาเนินการได้ รวมทั้งกระบวนการเยียวยา
ผูเ้ สี ยหายที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจ การโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติก ารประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก็ไม่มีผลใช้บงั คับเช่นกัน เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
ระบบการควบคุมกันเองของสื่ อมวลชนโดยองค์กรวิชาชีพ ผูเ้ ขียนเห็นควรให้ดาเนินการดังนี้
(1) บัญ ญัติก ฎหมายจัด ตั้งองค์ก รวิชาชี พโทรทัศน์ข้ ึน ใหม่เป็ นกฎหมายแม่บทระดับ
พระราชบัญญัติ ซ่ ึงก าหนดโครงสร้ างขององค์กรวิชาชี พ และระบบการควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชี พ เพื่อให้องค์กรวิชาชีพ สามารถใช้อานาจมหาชนในการดาเนิ นภารกิจ ที่เป็ นไป
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เพื่อประโยชน์สาธารณะ การจัดตั้งสภาวิชาชีพหรื อองค์กรวิชาชีพจะเป็ นองค์กรที่เข้ามาคานอานาจ
ในการกากับดูแลของรัฐ และผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ไม่ให้เจ้าของกิจการและรัฐเข้ามาแทรกแซง
สื่ อโทรทัศน์ ซึ่ งการควบคุ มเนื้ อหาโดยองค์กรวิชาชี พเป็ นการควบคุ มภายในของฝ่ ายปกครอง
ดังนั้นองค์กรวิชาชีพจึงมีอานาจตรวจสอบทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับแรกการตรวจสอบก่อนออกอากาศ
และระดับ ที่ สองการตรวจสอบภายหลังการออกอากาศ โดยการตรวจสอบนี้ จะทาได้ท้ ังการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของสถานี โทรทัศน์ในการระงับการออกอากาศและตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของสถานี โทรทัศน์ รวมทั้งมีอานาจลงโทษได้ ในขณะที่ กสทช. จะทาหน้าที่
เป็ นหน่ วยงานกากับดูแลเนื้ อหารายการในระดับที่สองคือกากับดูแลภายหลังการออกอากาศแล้ว
เพื่อให้สิทธิเสรี ภาพของผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์และประชาชนได้รับการคุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญ
และผูเ้ สียหายที่ได้รับผลกระทบจากละครโทรทัศน์ได้รับการเยียวยาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 40 ขณะเดี ย วกัน
การทาหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพถือเป็ นการใช้อานาจมหาชนในรู ปแบบหนึ่ ง หากการกระทาของ
องค์กรวิชาชีพดังกล่าวไปกระทบสิทธิของสถานี โทรทัศน์ หรื อประชาชน การดาเนิ นการดังกล่าว
จึงต้องได้รับการตรวจสอบโดยศาลปกครองเพื่อให้เป็ นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย
(2) เนื่องจากการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพทั้งฉบับขึ้นใหม่อาจต้องใช้เวลานาน
ในขณะที่ ปัญ หาการไม่ มีมาตรฐานทางจริ ยธรรมวิชาชี พเริ่ มมีค วามรุ น แรงเพิ่มมากขึ้น ผูเ้ ขี ยน
จึงเห็นควรแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมในช่วงเวลาที่ยงั ไม่มีกฎหมาย
โดยแก้ไขพระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551
มาตรา 39 โดยเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในกรณี ที่ยงั ไม่มีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่จดั ทามาตรฐานทางจริ ยธรรมวิชาชีพ ทั้งนี้ การจัดทามาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมวิชาชีพจะต้องคานึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ ผูผ้ ลิต
รายการ ผู้รั บ ชมและรั บ ฟั ง รายการ และผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นนิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ งาน การผลิต การจัด หาและการเผยแพร่
รายการขององค์กร และไม่ขดั กับหลักความชอบด้วยกฎหมาย

4.3 ปั ญ หาเกี่ย วกับ ความไม่ ชั ด เจนของเนื้ อ หาละครโทรทั ศ น์ ซึ่ ง ต้ อ งห้ ามออกอากาศและ
แนวทางแก้ไข
4.3.1 ปั ญหาเกี่ยวกับความไม่ชดั เจนของเนื้ อหาละครโทรทัศน์ซ่ึงต้องห้ามออกอากาศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 45 วรรค 4 บัญญัติห้ามรัฐ
มิให้สง่ั การให้นาข่าวหรื อบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนาไปเผยแพร่ ในโทรทัศน์ ยกเว้น

157

PU

D

ในภาวะสงคราม รวมทั้งการยกเลิก กบว. ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการของรั ฐที่ ค วบคุมเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ก่อนออกอากาศ จึงตีความได้ว่า ปั จจุบนั หน่ วยงานของรัฐทาหน้าที่ควบคุมเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ภายหลังการออกอากาศเท่านั้น ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทที่ ก าหนดเกี่ ยวกับ ในการควบคุ ม
การประกอบกิจการโทรทัศน์ ในมาตรา 37 บัญญัติให้ผรู้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโทรทัศน์
มีหน้าที่ตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาไม่เหมาะสม และหากผูร้ ับ
ใบอนุ ญาตไม่ด าเนิ น การ กรรมการซึ่ งคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์
แห่งชาติ (กสท.) มอบหมายมีอานาจสัง่ ให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทนั ที และมีอานาจสั่ง
ให้ผรู้ ั บใบอนุ ญาตด าเนิ น การแก้ไขตามที่ สมควร หรื ออาจพัก ใช้หรื อเพิก ถอนใบอนุ ญาตก็ไ ด้
ดังนั้น การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ก่อนออกอากาศและระหว่างการออกอากาศจึงเป็ นอานาจ
ของสถานีโทรทัศน์
การควบคุ ม เนื้ อ หาละครโทรทัศ น์โ ดยสถานี โ ทรทัศน์ ได้พ บปั ญหาการแทรกแซง
เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ดเห็น ของผูผ้ ลิตละครอย่างต่ อเนื่ อง ดังจะเห็ น ได้จากกรณี ต ัว อย่าง
สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ระงับการออกอากาศของละครเหนื อเมฆ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2556 โดยระงับออกอากาศใน 3 ตอนสุ ดท้าย และนาละครโทรทัศน์เรื่ องอื่นมาออกอากาศ
ในเวลาดังกล่าวแทน ซึ่ งมี ข ้อเท็จจริ งตามรายงานคณะกรรมาธิ ก ารพัฒนาการเมื อง การสื่ อ สาร
มวลชน และการมีส่วนร่ วมของประชาชน สรุ ปได้ดงั นี้
ผูอ้ านวยการสร้างละครเหนือเมฆ 2 ได้ช้ ีแจงขั้นตอนการดาเนินการผลิตและออกอากาศ
ละครว่า เมื่อทางบริ ษทั จะผลิตละครเรื่ องใด ต้องมีการส่ งเรื่ องย่อรวมทั้งผูแ้ สดงให้คณะกรรมการ
ของสถานีโทรทัศน์เป็ นผูพ้ ิจารณา ซึ่งหากได้รับการอนุมตั ิ ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิต และเมื่อผลิต
ออกมาแล้วจะต้องส่งเทปละครไปให้สถานีโทรทัศน์ เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ของช่ องเป็ นผูพ้ ิจารณาเนื้ อหาว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ หากพบว่า
มีบางฉากที่ ไม่ เหมาะสมจะตัด ฉากดังกล่าวนั้น ออก ซึ่ งละครเรื่ องเหนื อเมฆ 2 ที่ ถูก ระงับการ
ออกอากาศใน 3 ตอนสุ ดท้ายนั้น ผูผ้ ลิตละครได้มีการส่ งเทปไปยังสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
เพื่อให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว กรณี ที่ตอนดังกล่าวถูกระงับ ผูอ้ านวยการสร้างไม่ทราบถึงเหตุผล
ในการประชุมดังกล่าวผูแ้ ทนสถานี โทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 ได้ช้ ี แจงการงดออกอากาศละคร
เหนื อเมฆ 2 ว่า การงดออกอากาศของสถานี โทรทัศน์เนื่ องจากเห็นว่าละครน่ าจะมีปัญหาในการ
เผยแพร่ เมื่อได้ออกอากาศ เนื้ อหาของละครเรื่ องเหนื อเมฆ 2 ได้กล่าวถึงนักการเมืองที่ดีและไม่ดี
ทางสถานี มีความกังวลและไม่ต ้องการให้สังคมนาประเด็ นไปวิพากษ์วิจารณ์และนาไปเผยแพร่
ให้เกิดความกระทบกระเทื อน ดังนั้น จึงพยายามตัดเนื้ อหาออกเพื่อลดปั ญหา แต่เนื่ องจากเนื้ อหา
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สาระที่ สื่อความหมายทางความคิ ดของละครเรื่ องนี้ เป็ นภาพองค์ร วมจึ งไม่สามารถตัดบางฉาก
เพื่อเผยแพร่ ออกอากาศได้ จึงจาเป็ นต้องงดออกอากาศ 253
จากข้อเท็จจริ งข้างต้นการระงับการออกอากาศละครโทรทัศน์ของสถานี โทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 มีลกั ษณะเป็ นการแทรกแซงเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์
และเป็ นการขัด ขวางเสรี ภาพในการรั บ รู้ ข ้อ มูลข่ า วสารหรื อ ปิ ดกั้น การได้รั บ ข้อมูล ข่ าวสาร
ที่หลากหลายของประชาชน แม้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46
วรรคสาม จะบัญญัติ ให้ ก ารกระทาใดๆ ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของผูด้ ารงต าแหน่ ง
ทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าของกิจการ อันเป็ นการขัดขวางหรื อแทรกแซงการเสนอข่าว
หรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุ คคล ให้ถือว่าเป็ นการจงใจใช้อานาจหน้าที่
โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บงั คับ เว้นแต่เป็ นการกระทาเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
แห่งการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเจ้าของกิจการหรื อสถานีโทรทัศน์ได้ใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ในการแทรกแซง
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผ้ ลิตละครโทรทัศน์
จากการศึก ษาพบว่ า พระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เกี่ ยวกับเนื้ อหาที่มีลกั ษณะห้ามออกอากาศ ซึ่ งเนื้ อหาห้ามออกอากาศแบ่งไว้
2 ลัก ษณะ ได้แก่ ลัก ษณะแรกเป็ นเนื้ อหาต้องห้ามออกอากาศโดยแท้ที่ไม่ สามารถออกอากาศ
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง คื อ เนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 37 ลักษณะที่สอง
เป็ นเนื้ อหาที่ ไม่ ต ้องห้ ามออกอากาศแต่ ถูก จ ากัด ช่ ว งเวลาในการออกอากาศ คื อ เนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ตามมาตรา 34 วรรค 2 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
ซึ่งปั ญหาการแทรกแซงเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็น มีสาเหตุ มาจากความไม่ชัด เจนของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37
บทบัญญัติ มาตรา 37 ได้ให้อานาจผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ทาหน้าที่
ตรวจสอบและระงับ การออกอากาศรายการที่ มี ล ัก ษณะเนื้ อ หาต้อ งห้า ม ซึ่ ง เป็ นเหตุ ต ามที่
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 45 วรรคสอง บัญญัติว่า “การจากัด
เสรี ภาพ ตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเฉพาะ
253

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิ การพัฒนาการเมือง การสื่ อสารมวลชน และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ครั้งที่ 48 วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556
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เพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐ เพื่อคุม้ ครองสิทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง สิ ทธิในครอบครัว หรื อ
ความเป็ นอยูส่ ่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อย หรื อ ศีลธรรมอันดี ของ ประชาชน
หรื อ เพื่อป้ องกัน หรื อ ระงับ ความเสื่ อมทราม ทางจิตใจ หรื อ สุ ขภาพ ของประชาชน” โดยมิได้
บัญญัติบทนิยามความหมายหรื อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชดั เจน
ในขณะที่ การควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์ตามมาตรา 34 วรรค 2 ที่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กฎหมายได้บญั ญัติให้คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดช่วงเวลาของ
การออกอากาศรายการบางประเภท ซึ่ง กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัด ระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ก ารจัด ทาผังรายการสาหรั บการให้บริ การกระจายเสี ยง
หรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารจัดเรตติ้ งเนื้ อหารายการและกาหนดช่ว งเวลา
ที่สามารถออกอากาศเพื่อคุม้ ครองเด็กและเยาวชน โดยแบ่งระดับความเหมาะสม 6 ระดับ ได้แก่
“ป” รายการสาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี “ด” รายการสาหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี “ท” รายการสาหรับ
ผูช้ มทุกวัย โดยระดับ "ป" "ด" และ "ท" ไม่จากัดเวลาการออกอากาศ ส่ วนระดับ “น13” รายการ
ที่เหมาะกับผูช้ มที่มีอายุ 13 ปี ขึ้ นไป ผูช้ มที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคาแนะนา กาหนดห้าม
ออกอากาศก่อน 20.30 น. ระดับ “น18” รายการที่เหมาะกับผูช้ มที่มีอายุ 18 ปี ขึ้ นไป ผูช้ มที่มีอายุ
น้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคาแนะนา กาหนดห้ามออกอากาศก่อน 22.00 น. และระดับ “ฉ” รายการ
เฉพาะไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชน ห้ามออกอากาศก่อน 24.00 น. แม้การจัดระดับเรตติ้งของ
ประเทศไทยจะแตกต่างจากต่างประเทศ คื อ ไม่มีรายการ X programs and unmodified R programs
(เนื้อหาไม่เหมาะสาหรับออกอากาศทางโทรทัศน์) เนื่องจากเนื้อหาที่มีลกั ษณะลามกอนาจาร หรื อมี
ผลกระทบต่ อการให้เกิ ดความเสื่ อมทรามทางจิ ตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชนอย่างร้ ายแรงนั้น
เป็ นเนื้อหาที่ตอ้ งห้ามออกอากาศตามมาตรา 37
เนื้ อ หาละครโทรทัศ น์ ซ่ึ ง ต้องห้า มออกอากาศตามมาตรา 37 พระราชบัญ ญัติ ก าร
ประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงมีขอบเขตกว้างกว่ากฎหมายของ
ต่างประเทศที่ กาหนดไว้เฉพาะรายการที่มีเนื้ อหาทางเพศที่รุนแรงหรื อรายการ X programs and
unmodified R programs โดยไม่มีกาหนดเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรมอัน ดี ข องประชาชน เนื่ อ งจากการออกอากาศเนื้ อหา
ในลักษณะดังกล่าวเป็ นความผิดตามกฎหมายอาญาซึ่งเป็ นอานาจหน้าที่ของอัยการที่จะดาเนิ นการ
ในขณะที่ ประเทศไทยการออกอากาศเนื้ อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
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ประชาธิ ปไตยอัน มี พระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่ มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรั ฐ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551 แล้ว การกระท าดัง กล่ า วยัง มี ค วามผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรด้วย 254 จึงมี
ประเด็ นปั ญหาการตี ความการพิ จ ารณาเนื้ อหาห้ามออกอากาศเกี่ยวกับ เนื้ อหาสาระที่ ก่อให้เกิ ด
การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่ มี
ผลกระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศี ลธรรมอัน ดี ข องประชาชนจะต้อ ง
พิจารณาตามหลักกฎหมายอาญาหรื อไม่
กสทช. ได้พยายามแก้ไขปัญหาความไม่ชดั เจนของกฎหมายเกี่ยวกับเนื้ อหาซึ่งต้องห้าม
ออกอากาศ จึ งได้อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 5255 จัด ทาร่ างประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาเนื้อหารายการซึ่งต้องห้ามออกอากาศ เพื่อจากัดการใช้ดุลพินิจของสถานี โทรทัศน์
254

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 116 ผูใ้ ดกระทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสื อหรื อวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็ นการกระทา
ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรื อมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อติชมโดยสุ จริ ต
(1) เพื่อ ให้เ กิดการเปลี่ ยนแปลงในกฎหมายแผ่ น ดิน หรื อรั ฐ บาล โดยใช้ก าลังข่ มขื น ใจหรื อ ใช้กาลัง
ประทุษร้าย
(2) เพื่อให้เกิดความปั่ นป่ วนหรื อ กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้ น
ในราชอาณาจักร หรื อ
(3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี
มาตรา 119 ผูใ้ ดกระทาการใดๆ เพื่อให้ราชอาณาจักรหรื อส่ วนหนึ่งส่ วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่
ใต้อานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศ หรื อเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่ อมเสี ยไป ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรื อ
จาคุกตลอดชีวิต
มาตรา 129 ผูใ้ ดเป็ นผูส้ นับสนุนในการกระทาความผิดใดๆ ในหมวดนี้ตอ้ งระวางโทษเช่นเดียวกับ
ตัวการในความผิดนั้น
255
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
มาตรา 5 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ประกาศคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ ีตอ้ งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ประกาศนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้”
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อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จะเห็นว่า เป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็ นซึ่งรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยได้รับรองไว้ กฎหมายดังกล่าว
จึงต้องตี ความอย่างเคร่ งครัด เพื่อเป็ นหลักประกัน การคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลไม่ให้รั ฐ
หรื อหน่ ว ยงานในองค์ก รของรั ฐใช้อานาจออกกฎหมายที่มีผลเป็ นการละเมิดหรื อลิด รอนสิ ทธิ
และเสรี ภาพของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ เนื่ องจากมาตรา 37 ไม่ได้บญ
ั ญัติให้
อานาจ กสทช. ในการออกประกาศใดเพิ่ มเติ ม แตกต่ า งจากมาตรา 34 จะมีข ้อความระบุ ว่ า
“ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด” ดังนั้น มาตรา 37 จึงไม่มีวตั ถุประสงค์ให้อานาจ
กสทช. ออกหลักเกณฑ์ใดเพิม่ เติม การอ้างอานาจตามมาตรา 5 ที่กาหนดเป็ นการทัว่ ไปให้ กสทช.
สามารถออกประกาศเพื่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ นั ควรเป็ นรู ปแบบการใช้อานาจในการ
บริ หารงานทัว่ ไปภายในหน่ ว ยงานของรั ฐหรื อก าหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ ไม่ก ระทบต่ อสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะคุม้ ครอง การออกประกาศฯ ซึ่งเป็ นกฎหมายลาดับ
รองโดยฝ่ ายบริ หารเพื่อขยายความพระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนู ญที่ ต ราโดยรัฐสภา จึ งไม่สอดคล้องกับหลักความชอบด้ว ย
กฎหมาย
เมื่ อพิ จารณาเนื้ อหาของร่ างประกาศฯ ข้อ 6 ถึงข้อ 11 ที่ ข ยายความของมาตรา 37
พบว่า ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ และอาจเป็ นเหตุให้เกิดการตีความและก่อให้เกิดดุลพินิจบังคับ
ใช้กฎหมายในลักษณะที่ เป็ นการแทรกแซงและจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพที่ รัฐธรรมนู ญให้การรั บรอง
ดังจะเห็น ได้จากหมวด 1 ของร่ างประกาศฯ ได้กาหนดความหมายของเนื้ อหาซึ่ งต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 เช่น
ข้อ 7.2 ได้ให้ความหมายของคาว่า “กระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ” คือรายการที่มีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ ง เช่ น รายการที่ มีเนื้ อหาอันเป็ นการจงใจก่อให้เกิด การดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ
จะเห็นได้ว่า ถ้อยคาในบทนิ ยามมีความหมายกว้างมาก ซึ่ งจะนาไปสู่ปัญหาการตีความในอนาคตได้
เช่น กรณี ละครเหนือเมฆ 2 ที่มีเนื้อหากล่าวถึงนักการเมืองที่ไม่ดี มีการทุจริ ตคอรัปชัน่ จะมีลกั ษณะ
ที่ทาให้เกิ ดการดูหมิ่นเหยีย ดหยามประเทศชาติ ว่าเป็ นประเทศที่มีแต่การทุ จริ ตคอรัปชัน่ หรื อไม่
ร่ างประกาศ ฯ จึ งไม่สามารถใช้เป็ นกรอบในการใช้ดุ ลพินิจ ของสถานี โทรทัศน์ ในการควบคุ ม
เนื้ อ หา และไม่ อ าจเป็ นมาตรการป้ องกัน มิใ ห้มี ก ารแทรกแซงการท างานของสื่ อ มวลชนจาก
เจ้าของกิจการได้ ซึ่งจะมีผลเป็ นการขัดขวางเสรี ภาพในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อปิ ดกั้นการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
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4.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
สิ ทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็ นสิ ทธิเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง
ในรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตยทุกประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ด้วย แต่เนื่ องจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่เป็ นการกาจัดสิ ทธิเสรี ภาพ
ของสื่ อมวลชนไม่มีประสิ ทธิ ภ าพเท่ าที่ ค วร จึ งเปิ ดช่ องให้เจ้าของกิ จ การซึ่ งเป็ นฝ่ ายทุ น เข้ามา
แทรกแซงการทางานและการแสดงความคิดเห็นของผูป้ ระกอบอาชีพได้ การกากับดูแลตนเองของ
สถานี โทรทัศน์แต่ละแห่ งโดยไม่มีมาตรฐานกลางที่ ชดั เจนทาให้การออกอากาศละครโทรทัศน์
เป็ นไปตามอาเภอใจของ กบว. ของสถานี โทรทัศน์แต่ ละสถานี การก ากับดู แลดังกล่าวย่อมไม่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรู ป สื่ อที่ ป ระสงค์ให้ก ารทาหน้าที่ ข องสื่ อ มวลชนด าเนิ น การได้
อย่างเสรี ไม่สอดคล้องกับทฤษฎี และหลัก เกณฑ์ภ ารกิ จของรั ฐหรื อการจัด ทาบริ การสาธารณะ
ที่กาหนดว่า แม้รัฐจะให้เอกชนเข้ามาดาเนินการจัดทาบริ การสาธารณะแทนรัฐ แต่รัฐก็ยงั คงมีหน้าที่
ในการกากับดูแลประชาชนผูร้ ับบริ การไม่ให้ถกู เอาเปรี ยบจากเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้
จากการศึกษาแนวคิดและกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กากับดูแลเนื้อหาโทรทัศน์ของประเทศอเมริ กา อังกฤษ และออสเตรเลีย ได้รับรองเสรี ภาพในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ของสื่ อมวลชนและสิ ทธิ ในการรั บรู้ ข ้อมูลข่ าวสารของประชาชนเป็ นสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์จะกระทาโดยสถานี โทรทัศน์ภายใต้มาตรฐาน
เกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ ก าหนดไว้อย่างชัด เจน โดยกาหนดให้ต ้องมีก ารจัด ทาเรตติ้ งและออกอากาศ
ในช่ ว งเวลาที่ ก าหนด แม้ม าตรฐานดัง กล่ า วอาจมี ส ภาพบัง คับ ตามกฎหมายที่ แ ตกต่ า งกัน
ตามแต่ลกั ษณะการควบคุ มของแต่ ละประเทศก็ตาม เช่ น ประเทศอเมริ ก าเป็ นลักษณะสมัครใจ
ตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรี นิยม แต่หากมีการเผยแพร่ เนื้อหาที่ลามกอนาจาร ผูร้ ับใบอนุญาต
จะมี ค วามผิด ตาม Federal law ที่ รั ฐ สภาให้อ านาจองค์ก รก ากับ ดู แ ลกิ จ การโทรทัศ น์ FCC
เป็ นหน่ ว ยงานบังคับใช้ก ฎหมาย ในขณะที่ ประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียมาตรฐาน
ด้า นเนื้ อหาจะเป็ นลัก ษณะบั ง คับ โดยการก าหนดเป็ นเงื่ อ นไขในการออกใบอนุ ญ าตให้
ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานและหลักปฏิบตั ิที่กาหนด
โดยองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ และให้องค์กรกากับ
ดู แลกิ จ การโทรทัศ น์ มีอานาจในการด าเนิ น การให้มาตรฐานเกี่ ยวกับเนื้ อ หามีส ภาพใช้บังคับ
นอกจากนี้กฎหมายควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ของต่างประเทศไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระ
ที่ก่ อให้เกิ ด การล้มล้างการปกครอง หรื อเนื้ อหาที่ มีผลกระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อ ศีลธรรมอัน ดี ข องประชาชน เนื่ องจากกฎหมายประสงค์จ ะจ ากัด อานาจหน้า ที่
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ขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์เฉพาะควบคุมกิจการโทรทัศน์ทว่ั ไป ส่ วนเนื้ อหาที่กาหนด
เกี่ยวกับเนื้ อหาสาระที่ ก่อให้เกิ ดการล้มล้างการปกครอง หรื อเนื้ อหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอัน ดีข องประชาชนซึ่ งเป็ นความผิด ตามกฎหมายอาญา
จะต้องด าเนิ น การโดยส านัก งานอัย การเพื่อ ความเป็ นเอกภาพและก่ อให้เ กิ ด ความเป็ นธรรม
ต่อผูก้ ล่าวหาว่าจะได้รับการปฏิบตั ิจากหน่ วยงานของรัฐอย่างเดียวกันในความผิดเดียวกัน ดังนั้น
ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรนาแนวทางปฏิบตั ิของต่างประเทศมาใช้กบั ประเทศไทย ดังนี้
(1) เห็ น ควรแก้ไขพระราชบัญญัติก ารประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและแพร่ กิจ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกมาตรา 37 เกี่ยวกับเนื้ อหาห้ามออกอากาศ เพื่อยกเลิกข้อก าหนด
เกี่ ย วกับ เนื้ อหาสาระที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การล้ม ล้า งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข หรื อที่มีผลกระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งซ้ าซ้อนกับกฎหมายอาญา
(2) แก้ไขประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทัศน์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
โดยก าหนดเรตติ้ ง ให้ เนื้ อ หาที่ มี ล ัก ษณะลามกอนาจารหรื อมีผ ลกระทบต่ อ การให้เกิ ด ความ
เสื่อมทรามทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง โดยกาหนดให้มีเรตติ้ งสาหรับเนื้ อหา
ดังกล่าวเป็ นเรตติ้งห้ามออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ที่เป็ นฟรี ทีวี
การดาเนินการดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาความไม่ชดั เจนของกฎหมาย และแก้ปัญหา
ความชอบด้ว ยกฎหมายเกี่ ยวกับอานาจในการออกกฎหมายลาดับรองของ กสทช. ได้ รวมทั้ง
ป้ องกันไม่ให้สถานีโทรทัศน์ใช้บทบัญญัติของมาตรา 37 แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและแพร่ กิจการโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551 มาใช้เป็ นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์
ทางธุรกิจในการแทรกแซงเนื้อหาการผลิตละครโทรทัศน์ หรื อระงับการออกอากาศละครโทรทัศน์
อัน เป็ นการจ ากัด ขัด ขวางสิ ทธิ เสรี ภ าพของประชาชนในการรั บรู้ ข ้อมูลข่ า วสาร การก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนจะช่วยแก้ปัญหาการใช้ดุลพินิจของสถานีโทรทัศน์ที่มีอยูอ่ ย่างกว้างขวางให้เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกัน เป็ นหลักประกัน ให้ผผู้ ลิตละครสามารถรั บรู้หลักเกณฑ์การผลิตเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์จะได้ไม่นาเสนอที่ไม่เหมาะสมและเป็ นหลักประกันว่า เมื่อตนได้ผลิตเนื้อหาภายใต้กรอบ
ของกฎหมายแล้ว สถานี โทรทัศน์จะสามารถไม่แทรกแซงเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนได้ ขณะเดียวกันประชาชนผูช้ มละครโทรทัศน์ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยไม่ถกู ปิ ดกั้น
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4.4 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุ ม เนื้อ หาละครโทรทั ศ น์ แ ละ
แนวทางแก้ไข
4.4.1 ปั ญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในประเทศที่ ปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานของผูอ้ ยู่ใต้ปกครองในฐานะที่ เป็ นพลเมืองผูท้ รงสิ ทธิ และหน้าที่ ต่ างๆ 256 การกาหนด
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนจะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่ วม เนื่ องจากความเห็นของประชาชนเป็ นสิ่งที่สะท้อนความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสียที่แท้จริ ง
ขณะเดี ยวกันก็ เป็ นกลไกที่ ช่ ว ยให้ผูม้ ี ส่ ว นร่ วมเกิ ด ความรู้ สึ ก ความเป็ นเจ้า ของ ผูม้ ี ส่ ว นร่ วม
ย่อมยินยอมรับหลักเกณฑ์ที่รัฐกาหนดได้อย่างสมัครใจ และลดปัญหาข้อขัดแย้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 บัญญัติให้ คลื่นความถี่
ที่ใช้ในการส่ งวิทยุก ระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ เป็ นทรั พยากรสื่ อสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ กสทช. ต้องกากับดูแลให้กิจการโทรทัศน์ดาเนิ นการโดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
ประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึก ษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรั ฐ
ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรมและจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการด าเนิ นการสื่ อมวลชนสาธารณะ 257 และนอกนี้ ยังบัญญัติให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ ง
โทรทัศน์เป็ นทรัพยากรสื่ อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช. มีหน้าที่ตอ้ งจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับดูและกิจการโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น กสทช. จึงต้อง
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายหรื อหลักเกณฑ์ในการควบคุมเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ รวมทั้งช่ วยกันประเมินกฎ ระเบียบที่ใช้บงั คับในปั จจุบนั เพื่อให้เนื้ อหาละครโทรทัศน์
ที่ อ อกอากาศเป็ นไปตามความต้อ งการของประชาชนอย่างแท้จ ริ ง และเกิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด
ต่อประชาชนตามจุดมุ่งหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
256

ชาญชัย แสวงศักดิ์. เล่มเดิม. หน้า 101
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็ น
ทรัพยากรสื่ อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระองค์กรหนึ่งทาหน้าที่จดั สรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการสื่ อมวลชนสาธารณะ ... ”
257
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ผูเ้ ขี ย นได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์ในประเด็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน พบว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับจะเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมแตกต่างกัน สามารถแบ่งกฎหมายตามองค์กรที่ทาหน้าที่ควบคุม
เนื้อหาละครโทรทัศน์ได้ดงั นี้
(1) กรณี การควบคุมโดย กสทช.
พระราชบั ญ ญั ติ องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุก ระจายเสี ยง วิทยุโ ทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดการมีส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการทาหน้าที่ของ กสทช.ไว้ในมาตรา 28 กาหนดให้ กสทช.จัดให้มีการรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย และประชาชนทั่ว ไปเพื่ อ น าความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ม าประกอบ
การพิ จ ารณาก่ อนออกระเบี ย บ ประกาศ หรื อค าสั่ง เกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบกิ จการ
โทรทัศน์ที่มีผลบังคับใช้เป็ นการทัว่ ไปและเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจการหรื อมี
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนยั สาคัญ โดยต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเป็ นมา เหตุผล ความจาเป็ น
และสรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องที่ จะรับฟังความเห็ น ตลอดจนประเด็น ที่ต ้องการรั บฟั งความ
คิด เห็ น ซึ่งอานาจของ กสทช.ในการออกระเบียบ ประกาศ หรื อค าสั่ง เกี่ยวกับการก ากับดูแล
การประกอบกิ จ การโทรทัศน์ จะเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้แก่
1) มาตรา 33 การกาหนดสัดส่ วนรายการที่เป็ นข่าวสารหรื อสาระที่เป็ นประโยชน์
ต่อสาธารณะในการจัดทาผังรายการของผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
2) มาตรา 34 การกาหนดเงื่อนไขการขออนุ มตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังรายการก่อน
การออกอากาศและการกาหนดช่วงเวลาออกอากาศรายการบางรายการ
3) มาตรา 35 การกาหนดหน้าที่ให้ผรู้ ับใบอนุญาตต้องดาเนินการแจ้งข่าวหรื อเตือน
ภัยประชาชนตามคาร้องขอของรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐ กรณี มีภยั พิบตั ิหรื อเหตุการณ์อื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
4) มาตรา 36 การก าหนดมาตรการพื้น ฐานเพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงรายการโทรทัศน์
จากบทบัญญัติ แห่ งกฎหมายข้างต้น พบว่า กฎหมายเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ เฉพาะ
ในกระบวนการยกร่ างระเบียบ หรื อประกาศ โดยกาหนดให้ กสทช. ต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น แต่ความคิดเห็นดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นเพียงข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของ กสทช.เท่านั้น ไม่มีสภาพบังคับให้ กสทช. ต้องปฏิบตั ิตามแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน
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หากมีกรณี ที่ กสทช. เห็นว่ามีเหตุฉุกเฉินหรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วน พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 มาตรา 28 ให้ กสทช. สามารถกาหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นระยะเวลาสั้น
เพียงใดก็ได้ ดังนั้น การกาหนดระเบียบ ประกาศ ของ กสทช. จึงเป็ นการกระทาโดยหน่ วยงานรัฐ
เพียงฝ่ ายเดียวเท่านั้น
เนื่ องจากละครโทรทัศน์จ ัดเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งของสังคมที่ มีก ารเปลี่ยนแปลง
อยู่ต ลอดเวลาตามยุ ค สมัย และตามพื้น ที่ การก าหนดเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมจึ ง ต้องให้ป ระชาชน
ในช่วงเวลานั้น หรื อในพื้นที่ น้ นั ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ และประเมินหลักเกณฑ์
ที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั เพื่อให้เนื้อหาละครโทรทัศน์มีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่มุ่งจะคุ ้มครองบุค คลที่มีความสามารถไม่สมบูรณ์ ในการพิจ ารณาแยกแยะเหตุผล
เช่ น คนพิ ก าร เด็ ก และเยาวชน ให้ไ ด้รั บ ข้อมูล ข่ า วสารที่ เ หมาะสม การก าหน ดหลัก เกณฑ์
การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์จึงควรเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองหรื อผูอ้ นุบาลได้มีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาด้วย
(2) กรณี การควบคุมโดยกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒ นธรรมได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุ มเนื้ อหาของสื่ อหลายบทบาท
ได้แก่ เป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่ งชาติ พ.ศ. 2551
ซึ่ ง คณะกรรมการดังกล่ าวมี อ านาจหน้า ที่ เ สนอความเห็ น ต่ อคณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกับ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการดาเนิ นงานด้านพัฒนาสื่ อให้มีคุณภาพ ไม่เป็ นภัยต่อสังคม และ
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จดั ทาโครงการศึกษาและเฝ้ าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของ
สังคม สร้ างหน่ วยเฝ้ าระวังทางสังคม โดยให้ประชาชนสมัครเข้ามาเป็ นคณะกรรมการประเมิน
คุณ ภาพของสื่ อ โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ และจัด ทาคู่มือการประเมิน คุ ณภาพเนื้ อหาสื่ อ และได้
รวบรวมผลการประเมิน และส่ งต่ อไปยังหน่ ว ยงานที่ รับผิด ชอบเพื่อด าเนิ น การในเชิ งนโยบาย
แต่กระทรวงวัฒนธรรมไม่มีอานาจตามกฎหมายในการกากับดูแลสื่อโทรทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทาได้เพียงเสนอข้อมูลให้สถานี โทรทัศน์ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนตาม
ความสมัครใจ ดังนั้น จึ งยังคงพบเนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมออกอากาศอย่างต่อเนื่ อง
เช่ น ฉากที่ นางเอกแขวนคอตาย หรื อฉากที่พ่อใช้ก าลังทาร้ ายลูก ชายที่ มีค วามเบี่ยงเบนทางเพศ
ในละครแรงเงา โดยไม่ มี ข ้อ ความเตื อ นใด ๆ ซึ่ ง อาจท าให้ผูช้ มโดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชน
เกิ ด พฤติ ก รรมการเลี ยนแบบ โดยเฉพาะฉากที่ ช้ ี น าและกระตุ ้น พฤติ ก รรมเลียนแบบของเด็ ก
โดยไม่รู้ตวั ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและเกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมา
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เมื่อศึกษาทฤษฎี การมีส่ว นร่ วม พบว่า การมีส่วนร่ วมเป็ นกลไกที่ ช่ว ยให้ผมู้ ีส่ว นร่ ว ม
เกิ ด ความรู้ สึก ความเป็ นเจ้าของโครงการที่ต นได้ร่ ว มด าเนิ น การ จึงยิน ยอมรั บหลัก เกณฑ์ที่รั ฐ
กาหนดได้อย่างสมัครใจ และลดปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งการดาเนินการของกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่ว นร่ วมในรู ปแบบการประเมิน ผลความเหมาะสมของเนื้ อหาละคร
โทรทัศ น์ ซึ่ ง การด าเนิ น การในรู ป แบบนี้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาก าหนดหลัก เกณฑ์
การควบคุ มเนื้ อหาละครโทรทัศน์มากกว่าการด าเนิ นการของ กสทช. ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่ ว ม
ระดับการให้ขอ้ มูล ซึ่งเป็ นระดับการมีส่วนร่ วมที่น้อยสุ ด แม้การดาเนิ นการประเมินคุ ณภาพสื่ อ
จะมีประโยชน์ ในการสะท้อนความต้องการที่ แท้จ ริ งของประชาชนในการกาหนดเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์ แต่เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ ผลการประเมิน จึ งเป็ นเพียงข้อเสนอแนะให้สถานี โทรทัศน์น าไปใช้ในการปรับปรุ ง
การผลิ ตเนื้ อหาละครให้มีค วามเหมาะสม แต่ ไม่มีสภาพบังคับให้สถานี โทรทัศน์ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
แต่อย่างใด
4.4.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
ผูเ้ ขี ย นได้ ศึ ก ษากฎหมายและแนวทางการควบคุ ม เนื้ อหาของประเทศอัง กฤษ
ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกฎหมายการควบคุมเนื้ อหาของประเทศไทย พบว่า นอกจากการควบคุม
เนื้อหาโดยองค์กรวิชาชีพแล้ว ประเทศอังกฤษยังมีการควบคุมเนื้ อหาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
ไว้ในกฎหมายด้วย โดย Communication Act 2003 ได้กาหนดให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการ
ด้านเนื้อหา ซึ่งเป็ นหน่ วยงานในโครงสร้างของ Ofcom การทางานของคณะกรรมการด้านเนื้ อหา
ไม่ได้ทางานแบ่งแยกตามประเภทการสื่อสาร แต่เป็ นการหลอมรวมองค์กรขึ้นใหม่ทาหน้าที่ กากับ
ดูแลเนื้ อหาของสื่ อทุกประเภท ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน คัดเลือกจากตัวแทนของแต่ละภูมิภาค
ผูเ้ ชี่ยวชาญในกิจการแพร่ ภาพกระจายเสี ยง และบุคคลทัว่ ไป และทาหน้าที่กาหนดและบังคับใช้
หลักคุณภาพและมาตรฐานในกิจการแพร่ ภาพกระจายเสี ยง รวมถึงให้คาปรึ กษากับคณะกรรมการ
Ofcom ในประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้ อหา ลักษณะการกากับดูแลของคณะกรรมการด้านเนื้ อหาจะแบ่ง
หน้าที่ออกเป็ น 3 ด้าน คือ การกากับดูแลเนื้อหาด้านลบ เช่น เนื้อหาที่เป็ นอันตรายหรื อไม่เหมาะสม
เนื้ อหาที่ ผิดข้อเท็จจริ งและขาดความเป็ นกลาง เนื้ อหาที่ขาดความเป็ นธรรมและละเมิดความเป็ น
ส่ วนตัว ประเด็นในเชิงปริ มาณ เช่น โควต้าสาหรับบริ ษทั ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ รายการ
ที่ ผ ลิ ต ในภู มิ ภ าค และเนื้ อ หาที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศสมาชิ ก สหภาพยุโ รปหรื อในอัง กฤษ
และสถานีโทรทัศน์สาธารณะ (ITV, Channel 4 และ Five) 258
258
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นอกจากเป็ นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริ หารของ Ofcom แล้ว การทางาน
ของคณะกรรมการด้านเนื้ อหายังได้รับการสนับสนุ นจากคณะทางานที่ปรึ กษาที่มีการจัดตั้งตาม
กฎหมาย Communications Act เช่น คณะทางานด้านผูบ้ ริ โภคในกิจการสื่ อสาร (Communications
Consumer Panel) เป็ นคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการคุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภคที่จ ัดตั้งขึ้ น ตามมาตรา 16 ของ
Communications Act 2003 มีหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั คณะกรรมการของ Ofcom แต่ทางานเป็ น
อิสระจาก Ofcom และ Ofcom ยังมีอานาจตามกฎหมาย Broadcasting Acts ในการตรวจสอบ
เรื่ องร้องเรี ยน และกากับดูแลเนื้ อหารายการ เช่น การคุม้ ครองผูเ้ ยาว์จากเนื้อหาที่อนั ตราย ความเป็ น
กลางในการเสนอข้อมู ล การไม่ ฉ ายภาพความรุ น แรงหรื อเนื้ อ หาที่ ยุยงให้เ กิ ด การประกอบ
อาชญากรรมหรื อความไม่สงบ และการนาเสนอเนื้ อหาที่เป็ นธรรมและไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล
รวมทั้งพัน ธกิ จ ในการน าเสนอเนื้ อหาทางบวก เช่ น การถ่ายทอดรายการท้องถิ่น การถ่ายทอด
รายการข่าว หรื อการกากับดูแลให้รายการโทรทัศน์มีเนื้อหาที่หลากหลายมีคุณภาพสูง
หากประเทศไทยนาแนวทางการควบคุมเนื้อหาของกฎหมายประเทศอังกฤษที่กฎหมาย
ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการด้า นเนื้ อ หาเป็ นหน่ ว ยงานภายในโครงสร้ า งของ Ofcom และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วนมาพิจารณาและปรับใช้ จะช่วยแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานที่ ซ้ าซ้อนของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ระหว่าง กสทช. และกระทรวงวัฒนธรรม ลดภาระ
งบประมาณ และทาให้มาตรการกากับดูแลเนื้ อหามีสภาพบังคับ ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรให้โอนภารกิจ
ของกระทรวงวัฒ นธรรมในการก ากับดู แ ลสื่ อ ปลอดภัยให้มาอยู่ในอานาจหน้าที่ ข อง กสทช .
เนื่ องจากปั จ จุ บัน สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อโทรคมนาคมมีลกั ษณะหลอมรวม การออกอากาศละคร
โทรทัศน์สามารถรับชมได้หลายช่องทางทั้งจากเครื่ องรับโทรทัศน์ซ่ึงเป็ นเทคโนโลยีกระจายเสี ยง
หรื อเลือกดูผา่ นอินเตอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็ นเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งพระราชบัญญัติ
องค์ก รจัด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากับ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุโ ทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บัญญัติให้ กสทช. มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลทั้งกิจการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรคมนาคม โดยวิธีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
เพิ่มเนื้ อหาให้มีก ารจัดตั้งหน่ วยงานควบคุมด้านเนื้ อหาเป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งใน กสทช. มีอานาจ
ควบคุมเนื้อหาในสื่ อทุกประเภททั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสี ยง เช่นเดียวกับของ
ประเทศอังกฤษ และให้มีคณะกรรมการด้านเนื้ อหาที่มีองค์ประกอบจากประชาชนหลายภาคส่ วน
เช่น องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม พ่อแม่ผปู้ กครอง เด็กและเยาวชน ผูพ้ ิการ
หรื อผูด้ อ้ ยโอกาสด้านต่ างๆ เป็ นต้น เพื่อให้การกาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมเนื้ อหาสามารถ
สะท้อนความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะเนื้ อหาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
รวมทั้งกาหนดให้หน่ วยงานดังกล่าวนาผลการประเมินคุณภาพสื่ อมาใช้ในการทบทวนมาตรการ
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5.1 บทสรุป
ละครโทรทัศน์เป็ นรายการลักษณะบันเทิงรู ปแบบหนึ่งที่ช่วยปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชนให้ดีข้ ึน เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยภาครัฐในการส่ งเสริ มการศึกษาและวัฒนธรรมที่ดี
ของสังคม ซึ่ งการดู แลความสงบเรี ยบร้อยของสังคม และการส่ งเสริ มการศึก ษาและวัฒนธรรม
เป็ นภารกิจของรัฐในการจัดทาบริ การสาธารณะ เนื้ อหาละครโทรทัศน์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดและพฤติกรรมของประชาชนผูช้ มจานวนมาก การนาเสนอเนื้ อหาละครโทรทัศน์ที่ไม่
เหมาะสม เช่น การส่ งเสริ มให้ใช้ความรุ นแรง เนื้อหาความรุ นแรงทางเพศ หรื อการปลุกปั่ นให้ผชู้ ม
ต่อต้านรู ปแบบการปกครองของประเทศ เป็ นการทาลายวัฒนธรรมที่ดี ของสังคม และอาจเป็ น
สาเหตุให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยในสังคม หน่วยงานของรัฐจึงต้องควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์
ให้เหมาะสมก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อประชาชน การจัด ทาบริ ก ารสาธารณะด้านกิ จ การ
โทรทัศน์ ประเภทบริ ก ารทางธุ รกิ จ ของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ จะให้เอกชนด าเนิ น การแทนรั ฐ
แต่ รัฐในฐานะที่ เป็ นผูร้ ั บมอบอานาจของประชาชนให้มีภ ารกิ จ ในการจัด ทาบริ ก ารสาธารณะ
จึงต้องมีอานาจในการกากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์รวมทั้งควบคุมเนื้ อหาละครโทรทัศน์
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติก ารประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจ การ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ให้อานาจใน
การกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์ไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ทาให้เกิดปั ญหา
และอุปสรรคในการออกอากาศละครโทรทัศน์เป็ นอย่างมาก โดยเป็ นประเด็นปัญหา ดังต่อไปนี้
5.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้อานาจขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในการควบคุมเนื้อหา
ละครโทรทัศน์
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37
ให้ อ านาจกรรมการที่ กสท. มอบหมายออกค าสั่ ง ระงั บ การออกอากาศละครโทรทัศ น์
ที่มีเนื้ อหาต้องห้ามออกอากาศซึ่งเป็ นคาสั่งทางปกครอง แต่ กฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติให้โอกาสผูร้ ับ
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ใบอนุ ญาตได้ช้ ี แจง โต้แย้งคัดค้า นคาสั่ง หรื อพิจ ารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเอง จึ งขัดต่ อหลัก
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคาสัง่ ทางปกครอง
นอกจากนี้ กสทช. ได้จ ัดทาร่ างประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... หมวด 3 การกากับดูแล ซึ่งเป็ นมาตรการในการกากับ
ดูแลที่อา้ งอิงมาตรา 37 ได้เพิ่มอานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคาสั่งระงับการออกอากาศ
หรื อเป็ นหนังสื อได้ ซึ่งเป็ นข้อกาหนดที่เกินกว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย ที่กาหนดให้เป็ นอานาจ
ของกรรมการที่ กสท. มอบหมายเท่านั้น
5.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโทรทัศน์โดยองค์กรวิชาชีพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 ได้บญั ญัติหลักประกัน
ของผูป้ ระกอบอาชีพสื่ อมวลชนให้มีสิทธิจดั ตั้งองค์กรเพื่อปกป้ องสิทธิ เสรี ภาพและความเป็ นธรรม
รวมทั้งมีกลไกควบคุ มกันเองขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ได้ก าหนดกลไกการควบคุมกัน เองขององค์ก ร
วิชาชีพโทรทัศน์ โดยให้ กสท. ดาเนินการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูผ้ ลิตรายการ
และผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทาหน้าที่
จัด ทามาตรฐานทางจริ ยธรรมวิชาชีพและควบคุ มการประกอบอาชีพหรื อวิชาชี พกัน เองภายใต้
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และได้กาหนดหลักการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการประกอบกิจการโทรทัศน์
เนื่ องจากประเทศไทยไม่มีก ารรวมตัว ขององค์กรวิชาชีพด้านละครโทรทัศน์ กลไกการควบคุ ม
กันเองขององค์กรวิชาชีพและการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจึงไม่มีผลใช้บงั คับ
กสทช.ได้แก้ปัญหาโดยร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้ อหารายการในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ พ.ศ. .... ก าหนดแนวทางการผลิต เนื้ อหาให้ผรู้ ั บใบอนุ ญาตมีหน้าที่
ด าเนิ น การต่ า งๆ กับ รายการประเภทข่ า ว รายการเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น และรายการชิ งโชค
ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดแนวทางหรื อมาตรฐานทางจริ ยธรรมสื่อจากหน่วยงาน
กากับของรัฐไม่ได้กาหนดขึ้นจากองค์กรสื่ อหรื อองค์กรวิชาชีพ ข้อกาหนดในหมวด 2 จึงเป็ นการ
ดาเนิ นการเกินขอบอานาจพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 มาตรา 39
5.1.3 ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชดั เจนของเนื้ อหาละครโทรทัศน์ซ่ึงต้องห้ามออกอากาศ
พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ พ .ศ. 2551
มาตรา 37 ให้อ านาจผูร้ ั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การโทรทัศน์ ทาหน้าที่ ต รวจสอบและระงับ
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การออกอากาศรายการที่ มีลกั ษณะเนื้ อหาต้องห้ามซึ่ งการออกอากาศละครโทรทัศน์ที่มี เนื้ อหา
ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
หรื อที่ มีผลกระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอัน ดี ข องประชาชน
นอกจากการกระทาดังกล่าวจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจ การกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แล้ว ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ความผิด
เกี่ยวกับความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักรด้วย จึงมีปัญหาการตีความการพิจารณาเนื้ อหาซึ่งต้องห้าม
ออกอากาศเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข หรื อที่มีผลกระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายอาญาหรื อไม่
นอกจากนี้ กสทช. ได้ใช้อานาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ยกร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการ
กระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ. .... เพื่อกาหนดหลัก เกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
เนื้ อหารายการที่ ต ้องห้ามออกอากาศ เพื่อจ ากัด การใช้ดุ ลพินิ จของสถานี โ ทรทัศน์ อย่างไรก็ดี
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 จะเห็นว่า เป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิและเสรี ภาพในการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยได้รับรองไว้ เนื่ องจากมาตรา 37 ไม่ได้บญ
ั ญัติ
ให้อานาจ กสทช. ในการออกประกาศใดเพิ่มเติม ดังนั้น มาตรา 37 จึงไม่มีวตั ถุประสงค์ให้อานาจ
กสทช. ออกหลักเกณฑ์ใดเพิ่มเติม ร่ างประกาศดังกล่าวจึงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย
5.1.4 ปั ญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะก าหนดให้การจัดสรรคลื่น
ความถี่และประกอบกิ จการโทรทัศน์จะต้องทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด แก่ประชาชน รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในสื่อสาธารณะ แต่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุก ระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ได้กาหนดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการทาหน้าที่ของ กสทช. น้อยมากรวมทั้งไม่มีสภาพ
บังคับให้ กสทช. ต้องปฏิบตั ิตามแต่อย่างใด ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่ เข้า
มามีบทบาทในการควบคุ มเนื้ อหาของสื่ อได้จ ัดทาโครงการศึกษาและเฝ้ าระวังสื่ อเพื่อสุ ข ภาวะ
ของสังคมซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากที่สุด แต่เนื่ องจากกระทรวงวัฒนธรรม
ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการก ากับดูแลสื่ อโทรทัศน์ ความเห็นของประชาชนในการประเมิน
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากปั ญ หาเกี่ ย วกับ การบั ง คั บ ใช้ก ฎหมายและการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกากับการประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ผูเ้ ขียนได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลัก การทาง
กฎหมายในต่างประเทศพบว่า ต้องมีการนาหลักการและแนวคิดของประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของประเทศไทย ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
5.2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้อานาจขององค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในการ
ควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์
เห็นควรให้ยกเลิกมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และไม่ควรประกาศใช้ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ที่กาหนดให้อานาจกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ในการ
สัง่ ด้วยวาจาหรื อเป็ นหนังสื อให้ระงับการออกอากาศรายการละครโทรทัศน์ก่อนเริ่ มการสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง และเห็ นควรให้ก าหนดกระบวนการพิจ ารณาเรื่ องร้องเรี ยนกิจ การโทรทัศน์จ ะต้อง
ร้องเรี ยนต่อสถานี โทรทัศน์ก่อน เพื่อเปิ ดโอกาสให้สถานี โทรทัศน์ได้รับรู้ปัญหาและดาเนิ นการ
แก้ไข แต่ถา้ ผูร้ ้องเรี ยนไม่พอใจการดาเนิ นการของสถานี โทรทัศน์ก็สามารถร้องเรี ยนต่อ กสทช.
ที่เป็ นองค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ให้ลงโทษสถานี โทรทัศน์ผรู้ ับใบอนุ ญาตได้ เนื่ องจากการ
ควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน์เป็ นการใช้อานาจทางมหาชน ผูเ้ สี ยหายย่อมมีสิทธิ ดาเนิ นคดีในศาล
ปกครองซึ่งเป็ นองค์กรภายนอกฝ่ ายปกครองให้เข้ามาควบคุมการกระทาของฝ่ ายปกครองได้
5.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยองค์กร
วิชาชีพ
เห็นควรให้บญ
ั ญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพโทรทัศน์ข้ ึนใหม่เป็ นกฎหมายแม่บท
ระดับพระราชบัญญัติซ่ ึงกาหนดโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพ และระบบการควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชี พ เพื่อให้องค์กรวิชาชีพ สามารถใช้อานาจมหาชนในการดาเนิ นภารกิจ ที่เป็ นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และในช่วงที่ยงั ไม่มีการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและแพร่ กิจการโทรทัศน์
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พ.ศ. 2551 มาตรา 39 โดยเพิ่มเติ มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการในกรณี ที่ยงั ไม่มีการรวมตัวกัน
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่จดั ทามาตรฐานทางจริ ยธรรมวิชาชีพ โดยการจัดทา
มาตรฐานทางจริ ยธรรมวิชาชีพดังกล่าวจะต้องคานึ งถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การ ผูผ้ ลิตรายการ ผูร้ ับชมและรับฟังรายการ และผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านนิ เทศศาสตร์ วารสาร
ศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 แนวทางแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับความไม่ชัด เจนของเนื้ อหาละครโทรทัศน์ ซ่ึงต้องห้าม
ออกอากาศ
เห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและแพร่ กิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 โดยยกเลิก มาตรา 37 เกี่ ยวกับ เนื้ อหาซึ่ งต้อ งห้ามออกอากาศ เพื่อยกเลิก ข้อก าหนด
เกี่ ย วกับ เนื้ อหาสาระที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การล้ม ล้า งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งซ้ าซ้อนกับกฎหมายอาญา และแก้ไขประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง แนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริ การกระจาย
เสียงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 โดยกาหนดเรตติ้งให้เนื้ อหาที่มีลกั ษณะลามกอนาจารหรื อมีผลกระทบ
ต่อการให้เกิด ความเสื่ อมทรามทางจิต ใจหรื อสุ ข ภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง โดยก าหนด
ให้มีเรตติ้งสาหรับเนื้อหาดังกล่าวเป็ นเรตติ้งห้ามออกอากาศ
5.2.4 แนวทางแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการควบคุมเนื้ อหาละคร
โทรทัศน์
เห็นควรให้มีการโอนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการกากับดูแลสื่ อปลอดภัยให้
มาอยูใ่ นอานาจหน้าที่ของ กสทช. โดยแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ให้มีการ
จัดตั้งหน่ วยงานควบคุ มด้านเนื้ อหาเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งใน กสทช. มีอานาจควบคุมเนื้ อหาในสื่ อ
ทุกประเภททั้งกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง เช่นเดียวกับของประเทศอังกฤษ รวมทั้ง
กาหนดให้หน่วยงานดังกล่าวนาผลการประเมินคุณภาพสื่อมาใช้ในการทบทวนมาตรการกากับดูแล
เนื้ อหาอย่างต่ อเนื่ อง ตามแนวทางคณะกรรมการด้านเนื้ อหาของ Ofcom ประเทศอังกฤษ และ
กาหนดให้มีคณะกรรมการด้านเนื้ อหาที่มีองค์ประกอบจากประชาชนหลายภาคส่ วน เช่น องค์กร
คุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภค ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นวัฒ นธรรม พ่อแม่ ผปู้ กครอง เด็ ก และเยาวชน ผูพ้ ิก ารหรื อ
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ด้วยคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม
แห่ งชาติ มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้รับบริ การที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ถูกต้อง และเป็ นธรรม โดยจะต้อง
ไม่ มี ก ารออกอากาศรายการที่ มี เ นื้ อ หาสาระที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การล้ม ล้า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัต ริ ยท์ รงเป็ นประมุข หรื อที่มีผลกระทบต่ อความมัน่ คงของรั ฐ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีการกระทาซึ่ง เข้าลักษณะลามกอนาจาร
หรื อมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชน อย่างร้ายแรง
รวมถึงการกากับดูแลให้มีก ารออกอากาศรายการเนื้ อหาที่มีคุ ณภาพและเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์
จึงเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้อหารายการในลักษณะดังกล่าวไว้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 (6) (16) และ (24) มาตรา 37 แห่ งพระราชบัญญัติ
องค์ก รจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิ จการวิทยุก ระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45
มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 61 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ แห่ งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 37
แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อันเป็ น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46
และมาตรา 47 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทยบัญญัติ ให้ก ระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ จึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ก ารกากับดูแลเนื้ อหารายการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ ดังนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลเนื้ อหารายการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงหรื อกิจการโทรทัศน์” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์ ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียง หรื อกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บงั คับ และผูไ้ ด้รับการอนุ ญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสี ยงหรื อกิจการโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สานัก งาน” หมายความว่า สานัก งานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เนื้ อหารายการ” หมายความว่า การแสดงออกโดย ภาพ เสี ยง หรื อ เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ อย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่างประกอบกันที่ได้แสดงออกในรายการกระจายเสี ยง
หรื อรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าในส่ วนทั้งหมดหรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของรายการ ซึ่งการแสดงออก
ดังกล่าวสามารถสื่อสารถึงผูร้ ับชมเกี่ยวกับ ความคิด ความเห็น แนวความคิด หรื อทัศนคติ ในทางใด
ทางหนึ่ง ให้เข้าใจความหมายได้
หมวด 1
เนือ้ หารายการที่ต้องห้ ามมิให้ออกอากาศ
_____________________

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผรู้ ับใบอนุญาตออกอากาศรายการที่มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
4.1 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4.2 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ
4.3 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
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4.4 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีการกระทาซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรื อมีผลกระทบ
ต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรื อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
ข้อ 5 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะตาม 4.3
หรื อ 4.4 เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสาร รายการสารคดี รายการข่าว หรื อรายการสถานการณ์จาลองที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ผูร้ ับใบอนุญาตแต่ละรายจะต้องมีมาตรการป้ องกัน โดยอย่างน้อยให้มีการ
แจ้งเตือน หรื อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการออกอากาศรายการ รวมถึงจะต้องไม่ให้ปรากฏเนื้ อหาสาระ
ในลักษณะดังกล่าวโดยชัดแจ้ง
ข้อ 6 รายการที่ มี เ นื้ อ หาสาระที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การล้ม ล้า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ได้แก่ รายการที่มีเนื้ อหาสาระในลักษณะของ
การยุยง ปลุกปั่น ระดม หรื อชักชวนให้บุคคลกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
6.1 ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข หรื อ
6.2 ล้มล้างอานาจอธิ ปไตยไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อทาให้ไม่สามารถใช้อานาจ
ดังกล่าวได้ หรื อ
6.3 แบ่ ง แยกราชอาณาจัก รหรื อยึ ด อ านาจปกครองในส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดแห่ ง
ราชอาณาจักร หรื อ
6.4 กระทาการเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในวิถีทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 7 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ให้หมายความรวมถึง
รายการที่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.1 การแสดงออกไม่ว่าด้วยภาพ วาจา ถ้อยคา หรื อข้อความที่เป็ นการหมิ่นประมาท
ดูหมิ่น หรื อแสดงออกซึ่งความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็ จ
ราชการแผ่นดิน หรื อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
7.2 รายการที่ มี เ นื้ อ หาสาระอัน เป็ นการจงใจก่ อ ให้เ กิ ด การดู ห มิ่ น เหยีย ดหยาม
ประเทศชาติ
7.3 รายการที่ กระทบกระเทือนหรื อดูหมิ่นประเทศ หรื อต่อประมุขของประเทศอื่นๆ
อันจะเป็ นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
7.4 รายการที่ มีเนื้ อหาสาระอันเป็ นการแสดงออกหรื อคาพูดที่มีลกั ษณะเป็ นการยุยง
ส่งเสริ มให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรื อมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการทาลายสันติสุขได้โดยพลัน
หรื อก่อให้เกิดการใช้กาลังหรื อความรุ นแรงในสังคม หรื อเป็ นการสร้างความวุ่นวาย ตื่นตระหนก
แก่ประชาชนอย่างร้ายแรง
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7.5 การนาเสนอเนื้ อหาสาระที่ อา้ งถึงข้อเท็จจริ งในอดีต หรื อข้อมูลประวัติศาสตร์
โดยละเลยไม่นาเสนอข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญจนเป็ นเหตุให้ เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของรัฐ
ข้อ 8 รายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ให้หมายความรวมถึงรายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะอย่างใดลักษณะหนึ่ ง ดังนี้
8.1 การแสดงออกใด ๆ ซึ่งเป็ นการดูถกู หรื อการสร้างความเกลียดชังเป็ นเหตุให้คุณค่า
หรื อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลถูกทาลายหรื อด้อยค่าลง หรื อก่อให้เกิดการ
ใช้ความรุ นแรง หรื อการประทุษร้ายต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล บนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลนั้นๆ ในประการใดประการหนึ่ งต่อไปนี้
(1) ถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ การถือสัญชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุขภาพ วัยวุฒิหรื อ ความสามารถในทางสติปัญญา
(2) สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ชนชั้นทางสังคม
(3) ความเชื่อทางศาสนา
(4) การศึกษาอบรม
(5) ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อกฎหมาย
(6) การประกอบอาชีพ
(7) ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในประการอื่นทานองเดียวกัน
8.2 การนาเสนอรายการที่มีเนื้ อหาสาระในลักษณะที่ช้ ีนาหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แตกแยกในสังคม จนเป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยโดยมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) การยุยง ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด พฤติ ก รรมเลีย นแบบการกระทาที่ ข ัด ต่ อกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทย
(2) การจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริ ง ขาดความถูกต้อง การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
หรื อการนาเสนอประเด็นที่มีความขัดแย้งเพียงด้านเดียว จนเป็ นเหตุให้เกิดความเกลียดชังและการ
ใช้ความรุ นแรงในสังคม
8.3 เป็ นการแสดงที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรื อจงใจให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่ศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง
8.4 การนาเสนอเนื้อหาสาระหรื อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การที่มีกฎหมายห้าม
มิให้การออกอากาศหรื อการเผยแพร่ โฆษณา
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ข้อ 9 เนื้ อหาสาระของรายการที่ มีการกระทาซึ่ งเข้าลักษณะลามกอนาจาร เป็ นการ
แสดงออกด้วยการกระทาใดๆ หรื อถ้อยคาที่หยาบโลน ต้องห้าม น่ ารังเกียจ ขัดต่อศีลธรรมของ
ประชาชนชาวไทย และให้รวมถึงเนื้ อหาสาระของรายการที่มีลกั ษณะ ดังนี้
9.1 เนื้อหารายการที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการร่ วมเพศ การแสดงให้เห็นถึงอวัยวะ
เพศหรื ออวัยวะส่วนที่พึงสงวน ไม่ว่าด้วยภาพ วาจา หรื อด้วยวิธีการอื่นใด
9.2 เนื้อหารายการในภาพรวมสามารถยัว่ ยุทาให้เกิดความต้องการทางเพศ หรื อเป็ นการ
พรรณนาหรื อบรรยายพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจน ซึ่งการเสนอเนื้ อหารายการนั้นมิได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา คุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมแก่สงั คมหรื อประโยชน์สาธารณะ
9.3 เนื้อหารายการที่ ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดวินิจฉัยว่าเป็ นการกระทาซึ่ งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจาร
ข้อ 10 รายการที่มีเนื้อหาสาระซึ่ งมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่ อมทรามทางจิตใจ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หมายความรวมถึง รายการที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะดังนี้
10.1 การแสดงให้เห็นหรื อสาธิตรู ปแบบหรื อวิธีการอัตวินิบาตกรรม
10.2 การแสดงให้เห็นถึงการกระทาที่มีลกั ษณะทารุ ณโหดร้ายไม่ว่าต่อคนหรื อสัตว์
10.3 การแสดงออกที่ก่อให้เกิดอันตรายหรื อการคุกคามบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
10.4 การแสดงที่มุ่งหมายจะชักจูงให้บุค คลทัว่ ไปใช้บริ การหรื อซื้อสิ นค้า โดยอาศัย
การอวดอ้าง การแสดงคุณวิเศษเหนื อธรรมชาติหรื ออานาจทางไสยศาสตร์ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
จนทาให้ผชู้ มรายการหลงเชื่อ
10.5 การออกอากาศรายการที่ น าเด็ ก และเยาวชนมาร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ งของรายการ
โดยไม่ดาเนินการตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ข้อ 11 รายการที่ มีเนื้ อ หาซึ่ ง มีผลกระทบต่ อสุ ข ภาพของประชาชนอย่างร้ า ยแรง
ให้หมายความรวมถึง รายการที่มีเนื้อหาสาระแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าหรื อบริ การที่เป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์สุข ภาพที่ เป็ นเท็จ หรื อ เกิ น ความจริ ง หรื อปกปิ ดหรื อ ละเว้น การแจ้งสาระสาคัญ
หรื อกล่าวอ้างถึงข้อมูลทางวิชาการที่เป็ นเท็จหรื อไม่ถกู ต้องตรงตามความเป็ นจริ ง ในอันที่น่าจะเป็ น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน
หมวด 2
การกากับดูแล
_____________________
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ข้อ 12 ผู้รั บ ใบอนุ ญ าตและผูอ้ านวยการสถานี มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและระงับ การ
ออกอากาศรายการที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี้มิให้มีการออกอากาศ ดังนี้
12.1 กรณี ที่เป็ นรายการซึ่ งได้มีก ารผลิต ไว้เป็ นการล่ว งหน้า ผูร้ ั บใบอนุ ญาตหรื อ
ผูอ้ านวยการสถานี จะต้องดาเนิ นการตรวจสอบเนื้อหาของรายการดังกล่าวว่ามีลกั ษณะต้องห้ามมิให้
ออกอากาศหรื อไม่ หากปรากฏว่ามีเนื้อหาส่วนหนึ่ งส่วนใดที่ตอ้ งห้ามมิให้มีการออกอากาศ จะต้อง
ไม่ออกอากาศเนื้อหาในรายการส่ วนดังกล่าวโดยเด็ดขาด
12.2 กรณี ที่เป็ นรายการออกอากาศสด ผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อผูอ้ านวยการสถานี จะต้อง
ก ากับ และควบคุ ม การออกอากาศรายการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ด้ว ยความละเอี ยดรอบคอบ
หากปรากฏว่ามีเนื้ อหารายการที่ ตอ้ งห้ามมิให้มีการออกอากาศ หรื อมีแนวโน้ม หรื ออาจนาไปสู่
เนื้อหารายการที่ตอ้ งห้ามการออกอากาศแล้ว ผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อผูอ้ านวยการสถานี จะต้องระงับ
การออกอากาศรายการดังกล่าวโดยทันที
ข้อ 13 ในกรณี ที่มีการออกอากาศเนื้อหารายการที่ตอ้ งห้ามมิให้มีการออกอากาศ ไม่ว่า
จะเป็ นรายการที่ ผ ลิ ต ไว้แ ล้ว หรื อรายการที่ อ อกอากาศสด กรรมการที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคาสัง่ ด้วยวาจาหรื อหนังสือให้ระงับการออกอากาศ
รายการดังกล่าวในส่วนที่เหลือได้ทนั ที
ข้อ 14 เมื่อมีคาสัง่ ตามข้อ 13 แล้ว ให้สานักงานดาเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ งในกรณี
ดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยพลัน ซึ่งการสอบสวนข้อเท็จจริ งนั้นให้ถือปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
กาหนดตามมาตรา 62 แห่ งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551
ผูร้ ับใบอนุ ญาตที่ได้รับคาสัง่ ตามข้อ 13 แล้ว มีหน้าที่ตอ้ งชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบหรื อควบคุมการออกอากาศรายการ พร้อมนาเทปบันทึกรายการ
ที่ได้มีการออกอากาศส่งต่อสานักงานภายในสามวันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่
ประกาศ ณ วันที่ .............................. พ.ศ. .....
พันเอก
(นที ศุกลรัตน์)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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นางสาวนาถนิภา โรจนะ
พ.ศ. 2541 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2545 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
พ.ศ. 2548 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
แขนงวิชาบริ หารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการ
ธนาคาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2550 ปริ ญญาตรี นิ ติ ศ าสตร์ บัณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย ม
อันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2551 เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 60
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
ตาแหน่งและสถานที่ทางานปัจจุบนั นิติกรชานาญการ
สานักกฎหมายกรมบัญชีกลาง

