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ในกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
โดยวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกันอยู่ 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกเป็นการศึกษา ความ
เป็นมาและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ของสื่อสารมวลชน รวมไปถึงรูปแบบ
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อยู่ ไม่ได้เน้นการทาหน้าที่ที่เป็นความต้องการของประชาชน 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาด
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สามารถควบคุม กากับ ดูแล การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ เมื่อสื่อมวลชนทาหน้ าที่กระทบต่อสิท ธิ
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ของสื่อมวลชน ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ขอสื่อมวลชนได้ไม่สมบูรณ์ 3. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจ
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หน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จะเห็นได้ว่าองค์กรสื่อสื่อมวลชนในประเทศไทยมีจานวนมาก ไม่ว่า
จะเป็น สมาคม ชมรม อานาจในการกากับดูแลสื่อมวลชนนั้น ไม่มีสถานะในทางกฎหมาย ในการวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ของผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยควรนาเอาแนวความคิดพร้อมทั้งหลักการในทางทฤษฎีและหลัง
กฎหมายของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได้มีกลไกในการกากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน ที่เป็นมาตรฐานสากล ใน
การที่จะจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่เหมาะสม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในแก้ไขปัญหาการทางานของ
สื่ อ มวลชนในประเทศไทย โดยการให้ มี ก ฎหมายคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ และส่ งเสริม จริยธรรมและ
มาตรฐานวิช าชีพสื่อมวลชน พร้อมกันนี้ยังให้มีการจัดตั้งสภาวิชาชี พสื่ อมวลชนแห่ งชาติ เพื่อที่จะมี
วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ในการสนับสนุนการทางานของสื่อมวลชนและกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานกลาง พร้อมกับพัฒ นาวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ยังมีอานาจในการกากับดูแลกันเองในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการทางานของสื่อมวลชนให้มี
ความสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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This dissertation aims to investigate basic principles and fundamental legal
theories with regard to the establishment of the Mass Media Professional Association
both in Thailand and in foreign countries. Furthermore, this dissertation also examines
some problems regarding the establishment of the Mass Media Professional Association
in Thailand in order to offer some solutions and suggestions, which could effectively
and sustainably solve the problems concerning this matter.
The method of investigating in this dissertation resolves itself into two parts:
namely, first, the study of backgrounds and underlying concepts as to the mass media,
its functional role, the relation between its state and the mass media, right and
freedom of the mass media, and also the mass media and its state main mission, the
state organisation, and the regulating organization of mass media profession; second,
the comparative study of the Mass Media Professional Association between that in
Thailand and that in foreign countries.
The study pointed to three facts. Firstly, there has been a problem regarding the
lack of legal procedure for regulating the mass media. Legal procedures for regulating
the mass media are valid only between associations, thereby having no compulsory
effect on every kind of the mass media. And owing to the fact that there is no legal
enforcement of professional ethics, the mass media that seek profits, and only gather
pieces of news exclusively appertaining to their own type frequently have the people
inflicted since the mass media do not serve what they need. Secondly, there has been
no central organisation responsible for superintending and regulating the activities done
by the mass media. When the mass media encroach upon right and freedom of the

ง
people, those from the media held accountable will be only punished in accordance
with civil and commercial law, and other acts which dictate criminal and administrative
penalties. This occurrence interferes with the regulation of the mass media. Thirdly,
there have been problems concerning the authority of the mass media. There are mass
media associations aplenty in Thailand, for instance, clubs, societies. When it comes to
regulating the mass media, the authority of enforcing the ethical code has no legal
status in judging the mass media.
Consequently, it is advisable to conduct a thorough study of legal concepts and
ideas effectively implemented for regulating the mass media in many countries, e.g.
Federal Republic of Germany, United States of America, French Republic, and Republic
of Indonesia. Thailand should find the appropriate way of establishing the Mass Media
Professional Association by enforcing the right and freedom protection law, and
encouraging ethics and the mass media professional standard. Moreover, the
foundation of the national council of the mass media profession is of paramount
importance. This council shall be obliged, by following the common standard, to
support, and regulate the mass media, and is also held responsible for the betterment
of the standard of mass media profession. In addition, so as to improve the standard of
the mass media, which will allow the mass media to carry on its activities more
effectively, the national council of the mass media profession has the authority to
superintend the judgement of enforcing the ethical code of those who work in the
media.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา
สื่อสารมวลชนเปรียบเสมือนองค์กรทางสังคมที่มีความสาคัญในยุคปัจจุบัน มีบทบาทหน้าที่
ส าคัญ ต่ อสั งคมเป็ น อย่ างมากในการนาเสนอข่ าวสารต่ าง ๆ ท าให้ ป ระชาชนได้รับ รู้ข่าวสารและ
รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้น ภายใต้
บทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนดังกล่าว จึงมีลักษณะที่เป็นเฉพาะ โดยยึดกระบวนการสื่อสารการ
เป็นหลัก กล่าวคือ ผู้ส่งสารในระบบการสื่อสารจะมีลักษณะเป็นองค์กร มีการแบ่งงานกันทาและมี
ค่าใช้จ่ายในการทางานสูง เนื่องจากการดาเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเป็นการดาเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้สื่อสารมวลชนยังมีการสื่อสารในลักษณะที่มุ่งไปยังสาธารณชน ที่ไม่ใช่การสื่อสารที่
เป็นส่วนตัว และด้วยเหตุที่การสื่อสารที่ส่งออกไปนั้นไม่ได้มุ่งเฉพาะเจาะจงไปยังคนใดคนหนึ่ง เนื้อหา
สาระของ สารที่แพร่ออกไปจึงกว้างขวางเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนี้ ข่าวสารที่แพร่
ออกไปนั้นมีความรวดเร็วและไปถึงผู้รับสารจานวนมากในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่ในเวลา
เดียวกัน แต่เนื่องด้วยมีผู้ที่รับสารเป็นจานวนมาก และมีความคิดที่แตกต่างกันในการรับสาร ไม่ว่าจะ
เป็นการรับสารผ่านโทรศัพท์มือถือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 1 จึงต้อง
คานึงถึงความสาคัญในการคัดกรองข่าวสารต่าง ๆ ที่จะออกเผยแพร่ถึงข้อเท็จจริงและมีความเป็น
กลาง ในการทาหน้าที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงต่อสาธารณชน เพราะหากสื่อสารผิดพลาด
เกิดขึ้น จะทาให้ เกิดความแตกแยกต่อความรู้สึ กของประชาชน ผู้ ซึ่งจะต้องได้รับทราบข่าวสารที่
สื่อมวลชนได้นาเสนอ
นอกจากนี้แล้ว ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมวลชน และมีการใช้
สื่อต่างกันอย่างแพร่ห ลายมากขึ้นอย่างยิ่งภายในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา สื่อมวลชนจึงมีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านโทรทัศน์ในระบบ เคเบิลทีวี
ดาวเทียม วิทยุ รวมทั้งสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียที่มีในประเทศไทย ทาให้ประชาชนในประเทศไทยมี
ผู้ใช้งานมาก และเข้าถึงสื่อได้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง หรือความขัดแย้งภายในของนักข่าวเอง ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสื่อมวลชนไร้จรรยาบรรณ
ในการนาเสนอข่าวสาร เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดการขยายความขัดแย้งมากขึ้นด้วยการให้ข้อมูลเท็จ
ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือการให้ข่าวสารโดยไม่มีข้อมูลเหตุ รวมทั้งก่อให้เกิดวิวาทะทาง
วาจา ในระดับประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชน ทาให้การนาเสนอข่าวสารและตัวของผู้
1วนิดา

แสงสารพันธ์, หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:
วิญญูชน, 2554), หน้า 25-28.

2
ประกาศข่ า วบางส่ ว นถู ก ร้ อ งเรี ย นว่ า ประพฤติ ต นไม่ เหมาะสม ไม่ ถู ก ต้ อ งตามจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของสื่อมวลชน2
จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสื่อสารมวลชนนั้น มีหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข่าวสารที่แท้จริง สื่อสารมวลชนจึงจาเป็นต้องมีหน้าที่ของ
ตนเองโดยตั้งอยู่บ ทพื้น ฐานของความเป็นกลาง ความถูกต้องเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง โดยยึดหลั ก
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลักในการนาเสนอข้อมูลที่แท้จริงต่อประชาชนโดยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของบุ คคลใด เพื่อคุ้มครองสื่ อมวลชนให้ มีอิสระ สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา
เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะพิเศษของบทบาทหน้าที่ เพราะเป็นอาชีพที่จะต้องใช้ความรู้ ความ
ชานาญ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ใช้สติปัญญามากกว่าฝีมือ รวมไป
ถึงการใช้วาจาที่จะทาให้ผู้ที่รับข่าวสารได้ติดตาม ผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนนั้ นยังต้อง คานึกถึง
หลักเกณฑ์ทางศีลธรรม พร้อมกับความซื่อสัตย์ในการทาหน้าที่ของตนเองเหมือนการทาหน้าที่ของ
แพทย์ พยาบาล ทนายความ สถาปัตยกรรม เป็นต้น อนึ่ง ตัวของสื่อดังกล่าวนั้นไม่ได้มีชีวิตและจิต
วิญญาณเหมือนกับมนุษย์ ที่จะมีความสามารถผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมแต่ตัวของ
มนุษย์ที่เป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของกิจการที่ใช้สื่อในการประกอบอาชีพ ได้ใช้การสื่อสารมวลชน
เป็นทั้งคุณและโทษเป็นอันตรายต่อมวลชน และในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีบทบาทเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีและไม่ดีต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้3
จากความสาคัญของสื่อมวลชนที่มีต่ออิทธิพลสังคมดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้เริ่มมีการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนฉบับแรกของประเทศไทย คือพระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด เอกสารและ
หนังสือสิ่งพิมพ์ พ.ศ.2465 จึงชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด กฎหมายได้
ทาหน้าที่สาคัญ ในการกาหนดสิทธิและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นบทบาทของกฎหมาย
ในการบังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม นอกจากนี้ เพื่อควบคุมสื่อสารมวลชน ตลอดจนถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของการสื่อสารมวลชน ซึ่งในปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทหน้าที่ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมมากยิ่งขึ้นตามยุคสมัย นอกจากนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสื่อสาร
มวลชนภายในประเทศ ทาให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์ จากคนหนึ่งไปยังคนอีกคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทาให้การ
สื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว ภาครัฐ จึ งต้ อ งมี ก ารเข้ า ไปควบคุ ม สื่ อ มวลชน
เนื่องจากบทบาทสาคัญของสื่อมีอิทธิพลกับสังคมไทยในปัจจุบัน4
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ครุจิต และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , แนวทางการปฎิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร, ค้นวันที่ 4
เมษายน 2559 จาก http://isranews.org/thaireform-doc-mass-comm/item/33534-nida_
33534.html
3วั ฒ นา พุ ท ธางกู ร านนท์ , สื่ อ สารมวลชนกั บ สั ง คม, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 8 (กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2531), หน้า 2.
4กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์, รวมกฎหมายสื่อสารมวลชน (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555),
หน้า 11.
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นอกจากนี้แล้วประเทศไทยยังมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีตได้บัญญัติรับรองสิทธิใน
การจั ด ตั้ งองค์ก รวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชนไว้ในมาตรา 46 ที่ ให้ พ นั ก งานลู ก จ้ างของเอกชนที่
ประกอบกิจการหนังสื่อพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพใน
การนาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้นแต่ต้องไม่ขัดต่อจริ ยธรรม
แห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้ง
มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ นอกจากนั้นแล้วยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ๆ ก็ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน
รัฐธรรมนูญยังได้กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ ห้าม
ขัด ขวางการน าเสนอข่ าว หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประเด็ น สาธารณะของสื่ อมวลชน โดยมี
ข้อ ยกเว้น เฉพาะการกระท าเพื่ อให้ เป็ น ไปตามกฎหมายหรือจริย ธรรมของการประกอบวิช าชี พ 5
นอกจากรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติการจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนแล้วยังมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้รับ ใบอนุญาต ผู้ผลิต
รายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็น
องค์กรในรูป แบบต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือ
วิชาชีพ และควบคุมการประกอบอาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อคุ้มครองการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพองค์กร 6 จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้บัญญัติในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพขึ้นโดยตรง เพียงแต่ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มทางวิชาชีพ เพื่อให้การรวมกลุ่มทางวิชาชีพได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิก
กันเอง
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาในข้างต้นพบว่า กระบวนการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ วิทยุ หนั งสื อพิ มพ์ ก็มีส่ วนส าคัญ ที่ได้เป็นแรงผลั กดันการปฏิรูปสั งคมหลายด้าน แต่ถึง
อย่ างไรก็ดีสื่ อมวลชนประเภทต่าง ๆ ก็ยังกลั บนิ่ งเฉยต่อการปฏิ รูป การท างานของตนเอง เพราะ
สื่อมวลชนเป็นการทางานที่มุ่งแต่วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหาของกระบวนการอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้หันกลับมา
มองปั ญ หาในองค์ กรของตนเอง เมื่อ สื่ อ มวลชนนั้ น เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ งของสั งคมแล้ ว มีปั ญ หา
หลาย ๆ ด้ า นรวมไปถึ งหน่ ว ยงานกลางก ากั บ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชน ในการ
ควบคุมดูแลความประพฤติหรือจริยธรรมในหมู่ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ส่งผลให้เกิดการ
เผยแพร่ข้ อมู ล อย่ างง่ายดายโดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ และเกิด การแข่ งขั น ทางการตลาดในการหา
แหล่งข่าว ขาดการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่ หรือเป็นข่าวลือ การเผยแพร่ขอมูลที่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น ขาดเนื้อหาสาระ ขาดความสร้างสรรค์ และในบางกรณีมีเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ขัด
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ต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศ รวมทั้งบุคคลที่ทาอาชีพเกี่ยวกับสื่อมวลชนไม่มีต้นสังกัดที่
เป็นสมาชิกองค์กรเดียวกัน อยู่เป็นเอกเทศโดยไร้การควบคุม เช่น วิทยุ - โทรทัศน์: สมาคมนักข่าว
วิทยุโทรทัศน์ไทย สื่อสิ่งพิมพ์: สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สื่อออนไลน์: สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ท าให้ ป ระชนหรื อ หน่ ว ยงานที่ จ ะร้อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การท าหน้ าที่ ข องสื่ อ มวลชนนั้ น ไม่ ท าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และสิ่งที่สาคัญตัวของสื่อมวลชนเองนั้น ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องในการทางาน จึง
พบปัญหาที่เกี่ยวด้วยกับข้อกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่ วยงานกลาง
ในการกากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ขององค์กรที่กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชนและปัญหาการขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการทางานของสื่อสารมวลชน ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการทางานของสื่อสารมวลชน
กลไกทางกฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการกากับให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่โดยที่เพื่อไม่ก่อ
ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นในสังคม และเป็นการควบคุมสื่อมวลชนตามประมวลกฎหมายซึ่งศาล
ยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินและวินิจฉัยโดยคานึง ถึงความถูกต้อง ในขณะเดียวกันเป็นช่องทางที่รัฐและ
หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะออกกฎหมายเพื่อให้กฎหมายควบคุมสื่อมวลชน7 ในปัจจุบันกลไกในการ
ทาหน้าที่ของสื่อมวลชนคือ ข้อตกลงที่กฎหมายให้อานาจแก่เอกชนทาหน้าที่แทนรัฐในการเข้าไปทา
หน้ าที่ควบคุมสื่ อมวลชนกัน เอง เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพนั้นมีประสิทธิภ าพ และ
สามารถควบคุ มการท าหน้ าที่ ได้ต รงตามวัตถุป ระสงค์ และเจตนารมณ์ ของเอกชนด้ว ยกัน เอง จึ ง
หมายถึงการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน ว่ามีกรอบการทาหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน จึงได้
กาหนดเป็นข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการควบคุมการทางาน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อบังคับที่ใช้
บังคับสมาชิกของสมาคม จึงเห็นได้ว่าในทางกฎหมายมหาชน ข้อบังคับต่าง ๆ ของสมาคมที่ได้กาหนด
ขึ้นไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย และข้อบังคับดังกล่าวไม่มีความชัดเจนแน่นอน ไม่ครอบคลุม
ทุก ๆ สื่ อมวลชน ดังนั้ น ข้อบั งคับ ของสมาคมนั้นไม่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปใช้บังคับได้แต่เฉพาะ
สมาคมของสื่อมวลชนนั้น ๆ
กรมหลวงราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ พระบิ ด าแห่ งกฎหมายไทยได้ อ ธิ บ ายว่ า กฎหมายคื อ ค าสั่ ง
ทั้งหลายของผู้ปกครองแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลายเมื่อ ไม่ทาตามแล้วตามธรรมดาต้องโทษ รัฐจึงมี
อานาจในการออกกฎหมายโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและก่อให้ เกิดกระแสแห่ งความเชื่อว่า
อานาจรัฐเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการสร้างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคม8
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชน
อันมีลักษณะที่เป็นข้อบังคับระหว่างองค์กร จึงไม่มีผลบังคับกับสื่อมวลชนทั้งหมด เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ได้รองรับให้จริยธรรมทางวิชาชีพมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ที่สื่อมวลชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้มีการกาหนดบทบัญญัติ การควบคุมการดาเนินงานของสื่อมวลชน
เพื่อที่จะเป็นกลไกในการควบคุมการทางานของสื่อมวลชน เพราะถ้าหากไม่มีการควบคุมการทางาน
7มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช,

เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
สื่อมวลชน หน่วยที่ 9-15 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), หน้า 205.
8เรื่องเดียวกัน, หน้า 205.

5
ของสื่อมวลชน จะส่งผลให้ สื่ อมวลชนจะกระทาการต่าง ๆ โดยไม่สนใจกฎกติกาของสั งคม ซึ่งใน
ประเทศไทยนั้น สิ่งที่คอยควบคุมจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีลั กษณะเป็นข้อบังคับที่มีผ ลต่อสมาชิก
องค์กรวิชาชีพ มีเฉพาะแต่การกาหนดกระบวนการพิ จารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มีการกระทาความผิด
ทางวิชาชีพ เช่นธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2552 ข้อบังคับด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541จะเห็นได้ว่าธรรมนูญและข้อบังคับดังกล่าวนั้นไม่มีสภาพบังคับ
เหมือนกับกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่างจากวิชาชีพทนายความ วิชาชีพบัญชี เนื่องจากจริยธรรมทาง
วิช าชีพของทนายความ หรือบั ญ ชี มีลั กษณะเป็ นข้อบั งคับ ระหว่างสมาชิกในองค์กร ซึ่งกฎหมาย
รองรับ ให้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงมีผลในการกาหนดจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์
สาคัญในการควบคุมมารยาททนายความ และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้นแล้ว
กฎหมายได้ ก าหนดผลทางกฎหมายของการฝ่ าฝื น มารยาททนายความ และจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามความหนักเบาของการประพฤติที่ฝ่าฝืน เช่นภาคทัณฑ์ ห้ามเป็นทนายความ
มีกาหนดไม่เกิดสามปี ลงชื่อให้ออกจากทะเบียนทนายความ สาหรับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีก็ได้
กาหนดโทษเอาไว้เช่นกัน เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ พักใช้ใบอนุญาต ห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีด้านที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยมีกาหนดเวลาไม่เกินสามปี เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2546 ซึ่งพบปัญหาบ่อยครั้งได้แก่ปัญหาความไม่เป็น
กลางการนาเสนอเนื้อหาไม่ถูกต้อง การนาเสนอเนื้อหารุนแรง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การตัดสินผู้
ตกเป็นข่าว และการรับอามิสสินจ้าง ในการทางาน ปัญหาของกลไกการกากับดูแลอานาจภายนอก
และความคลุมเครือของหลักการทางกฎหมาย 9 เข้ามาทาหน้าที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชน จะ
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ไม่มีกฎหมายควบคุมกาหนดขอบเขตในเรื่องของ
จรรยาบรรณ จริยธรรม และบทลงโทษในการทาผิด นอกจากนั้นแล้วไม่มีการไปกาหนดขอบเขตการ
ทางานสื่อมวลชน จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้น
ไปในเชิงธุรกิจ และเน้นการทาข่าวสารที่สื่อมวลชนนั้น ๆ สังกัดอยู่ ไม่ได้เน้นการทาหน้าที่ที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนั้นแล้วสื่อมวลชนยังมีหน้าที่จะต้องนาเสนอข่าวสารในด้านต่าง ๆ
ของสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับ ทราบข้อมูล เนื่องจากในสังคมปัจจุบันการทาหน้าที่สื่อมวลชน
นั้น จะเป็นการนาเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวชาวบ้าน เชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง ดังนั้น
ข่าวต่าง ๆ จึงมีลักษณะเฉพาะกลุ่มตามที่ต้นสังกัดของสื่อมวลชนนั้นต้องการ จะนาเสนอในด้านนั้น ๆ
รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวยังทาหน้าที่เสนอข่าวสารที่ขาดความเป็นกลางอีกด้วย ดังนั้นจึงขาดกลไกการ
แก้ปัญหาในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกับจริยธรรมทางวิชาชีพดังกล่าว
2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการกากับดูแลและควบคุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอยู่หลายองค์กรในการทาหน้าที่กากับ
ดูแลกัน เองตามลั ก ษณะของสื่ อต่าง ๆ โดยมีลั กษณะเป็ น การรวมตั ว กัน ตามลั ก ษณะของวิช าชี พ

9ดวงกมล

ชาติประเสริฐ, สถานภาพการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ
สื่อมวลชน (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547).
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สื่อมวลชนที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล 10 เช่น ชมรม หรือเป็นองค์กรที่มีสถานะ
ทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนเป็นสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือเป็นการรวมตัวกันโดยมีกฎหมายกาหนดโดยเฉพาะ ที่ให้มีพระราชบัญญัติสาหรับวิชาชีพนั้น ที่ให้
จัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เหมือนกับสภาทนายความ สภาวิชาชีพ
บัญชี นอกจากนั้นแล้วองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันโดยที่กฎหมายรองรับสิทธิ
ในการจั ด ตั้ ง เป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ เช่ น สมาคมนั ก ข่ าวนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ งประเทศไทย สมาคม
หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคม
ผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวภาพกีฬา
แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่า ววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอิสรา อมันตกุล มูลนิธิหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่มีกฎหมายใดที่ได้กาหนดให้มี
องค์กรวิชาชีพที่เป็นองค์กรกลางของสื่อมวลชน ส่งผลให้การทางานของสื่อมวลชนที่มีเพียงสมาคมที่
ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นในการกากับดูแล 11 จึงทาให้ไม่มี
หน่วยงานกลางที่เป็นของรัฐ ที่จะเข้ามาดูแลควบคุมเหนือสมาคมต่าง ๆ ดังนั้นการทางานของสมาคม
จึงเป็นการทางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ของสมาคม ส่งผลทาให้การทางานของสมาคมเป็นไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด ตั้ งเท่ านั้ น แต่ ในทาง
กฎหมายมหาชนนั้ น ยั งไม่ มี อ งค์ ก รกลางในการก ากั บ ดู แ ลและสามารถควบคุ ม การท างานของ
สื่อมวลชน เพราะฉะนั้นสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับสื่อมวลชนนั้น ไม่มีอานาจในการกากับดูแลทางมหาชน
จึ งส่ งผลให้ ป ระเทศไทยไม่ ส ามารถควบคุ มหรือกากับ ดูแลการท าหน้ าที่ ของสื่ อมวลชนได้ เพราะ
สื่อมวลชนในบางครั้งทาหน้าที่ไปกระทบสิทธิของประชาชน เมื่อมีการกระทบต่อประชาชนจึงส่งผลให้
สมาคมได้รับผลกระทบตามกฎหมายแพ่ง จึงไม่มีผลต่อการเข้าไปควบคุมของสมาคม หากมีองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชนที่มีอานาจในทางมหาชนนั้น จะส่งผลดีในการกากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน
ที่มีองค์กรของรัฐเข้ามากากับดูแล พร้อมกันนี้จะส่งผลให้เป็นการยกระดับการทางานของสื่อมวลชน
ในการทาหน้าที่ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการกากับ ดูแลการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยการที่มี
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนในการกากับดูแลนอกจากนี้ ยังไม่เป็นไปตามแนวความคิดเรื่อง
องค์กรของรัฐที่เป็น อิสระ12 ที่หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับภารกิจ
ของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับ
10คณาธิป

ทองรวีวงศ์, กฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2555),

หน้า 464.

11เรื่องเดียวกัน,

หน้า 465.
12นพดล เฮงเจริญ , “องค์กรอิส ระ ความสาคัญ ต่อการปฏิ รูปการเมืองและการปฏิรูประบบ
ราชการ,” ใน รวมบทความกฎหมายมหาชน เล่ม 6 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร:
พีเพรส, 2550), หน้า 10.

7
หลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ หลุดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรอื่นหรือ
สถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังในสังคมช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง และเป็นสถาบันบริหารที่จาเป็นสาหรับรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ซึ่งเห็นความจาเป็นของการ
สร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร เพื่อให้
เกิดกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่างเป็นธรรม หรืออาจหมายถึงหน่วยงานรัฐที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหารซึ่งจะต้องอาศัยความคล่องตัวสูงและสามารถแยกตัวออกจากส่วน
ราชการ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกาหนดให้มีพระราชบัญญัติในการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพนั้น จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม กากับดูแล การทาหน้าที่ของสื่อมวลชน
ได้ เมื่ อ สื่ อ มวลชนท าหน้ า ที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชน ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนรับ ผิ ดเฉพาะในส่ วนของกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ พระราชบั ญ ญั ติอื่น ๆ ที่มีโทษทาง
ปกครองและอาญา ทาให้ส่งผลเสียต่อการควบคุมการทางานของสื่อมวลชน ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ของ
สื่อมวลชนได้ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ส่งผลทาให้สื่อมวลชนขาด
ความน่าเชื่อถือในการทาหน้าที่ เพราะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่ให้ความสาคัญกับ
การทาหน้ าที่สื่อมวลชน ทาให้ ส่งผลเสียต่อประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เนื่องจาก
ท างานของสมาคมสื่ อมวลชนนั้ น ไม่มี ม าตรการใดที่ จ ะไปบั งคับ ให้ สื่ อ มวลชนท าหน้ าที่ ตามสิ ท ธิ
เสรีภาพให้ อยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ของสั งคม และนอกจากนี้ผู้ ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนประกอบอาชีพโดยยึดถือหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ได้มีกรอบกาหนดขอบเขต
การใช้สิทธิเสรีภาพไว้ จึงส่งผลให้การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ยึดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น
ขาดกลไกในการควบคุมกาหนดขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพว่ามากน้อยเพียงใด กับการทาหน้าที่
ของสื่อมวลชนให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดดุลยภาพแก่สังคมเพราะสื่อมวลชนถือเป็น
วิชาชีพที่จะต้องหาความจริงเพื่อนาเสนอต่อสังคม ดังนั้นการกากับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพจึงถูก
วิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเป็ น เพีย ง “เสื อกระดาษ” ไม่สามารถกากับดูด้านจริยธรรมของสมาชิกได้อย่าง
แท้จริง13
3. ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แ ลการท างานของ
สื่อมวลชน
อานาจหน้าที่ คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ หรือองค์กรของรัฐสามารถเลือกตัดสินใจออกคาสั่ง
หรือเลือกสั่งการอย่างใด ๆ ได้ตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายหรือ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง อานาจก็คืออานาจที่ กฎหมายเปิดช่องให้องค์กรฝ่าย
ปกครองของรัฐมีอิสระในการตัดสินใจ เมื่อมีเหตุการณ์หรือมีข้อเท็จจริงใด ๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้
เกิดขึ้น
13วนิดา

แสงสารพันธ์ และคณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง ขอบเขตการใช้
เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย (รายงานการ
วิจัยเสนอต่อ สานักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ, 2555), หน้า 6.
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ทั้งอานาจผูกพันและอานาจดุลพินิจส่วนใหญ่แล้วกฎหมายจะกาหนดให้ใช้อานาจทั้งสองนี้ไปด้วยกัน
กล่าวคือ เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดเกิดขึ้นแล้ ว องค์กรฝ่ายปกครองของรัฐจะต้องออกคาสั่งในเรื่อง
นั้น ๆ แต่จะออกคาสั่งอย่างไรหรือจะเลือกใช้มาตรการอย่างไรนั้นฝ่ายปกครองสามารถตัดสินใจได้
อย่ างมีอิส ระตามที่กฎหมายเปิ ดช่องไว้ เช่น ข้าราชการกระทาผิ ดวินัยร้ายแรง กฎหมายบังคับไว้
ชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งต้องสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการผู้
นั้น แต่ผู้บังคับบัญชา ก็มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้นสถานใด กล่าวคือ จะสั่ง
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า อานาจหน้าที่ขององค์ก รที่กากับดูแลการทางานของ
สื่อมวลชนนั้ น รั ฐเองไม่ได้มอบอานาจให้ องค์กรดังกล่ าวเพื่อที่ จะให้ ดาเนิ นกิจกรรมทางปกครอง
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในอดีต มาตรา 46 ได้กาหนดรับรองสิทธิใน
การจัดตั้งองค์กรวิช าชีพสื่ อมวลชน ซึ่งในปัจจุบันนั้น มีการกาหนดหลั กการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
องค์กรวิช าชีพ และการควบคุมกัน เองในทางวิช าชีพ โดยเฉพาะวิช าชีพ สื่ อมวลชน จะเห็ น ได้จาก
กฎหมายในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ได้กาหนดจัดตั้งองค์กรวิชาชีพใดสื่อมวลชนหนึ่งเป็น
เฉพาะ สื่ อมวลชนเองจึ งได้จั ดตั้งสมาคมที่ มี ส ถานะเป็ นนิ ติบุ คคลขึ้น มาโดยสถานะของนิ ติบุ คคล
ดังกล่าวนั้น มีอานาจตามสถานะของนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นมา และเป็นอานาจในทางเอกชน ทาให้
การควบคุมการทางานของสื่อมวลไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแบบแผนที่ดีขาดความเด็ดขาด
ในอานาจ ซึ่งจะแตกต่างจาก สภาทนายความแพทย์สภา ถึงแม้จะเป็นเอกชนแต่ก็มีกฎหมายหรือกฎที่
ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมอบหมายให้ใช้อานาจในทางปกครองของรัฐ หรือ
มอบหมายให้ดาเนินกิจกรรมทางปกครอง เพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ประชาชน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีอานาจในการที่จะออกกฎ หรือคาสั่ง
ในทางปกครอง จะส่ งผลเสียต่อประเทศไทย ในการที่จะควบคุมการทางานของสื่อมวลชนให้ เป็น
มาตรฐานกลางในการก ากั บ ดู แ ลสมาชิ ก ภายในองค์ ก รสื่ อ มวลชน ตลอดจนอ านาจการก าหนด
คุณสมบัติการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จึงส่งผลให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับการทางานของสื่อมวลชนที่
น าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ ขาดความเป็นกลาง และข่าวที่เป็น ความจริงเสนอต่อประชาชน ถ้าหาก
สื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือสื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่สามารถจูงใจให้ปล่อยข่าว
ลือ หรือปล่อยข่าวที่เป็นความเท็จ ทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงไม่มีผู้รับผิดชอบต่ อการ
กระท าดั งกล่ าว ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนนั้ น ไม่ ต ระหนั ก ถึ งการท าหน้ าที่ ต่ อ ประชาชน จึ ง
ก่อให้ เกิดผลเสี ยและกระทบความเชื่อมั่นของสื่อมวลชน นอกจากนั้นแล้ ว ทาให้ขาดการคัดกรอง
บุ คคลที่ จ ะเข้ามาประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ เบื้ องต้น ว่ า ผู้ ที่ จะเข้ามาประกอบวิช าชี พ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นอานาจในการออก กฎ ข้อบังคับ
ในทางปกครอง จึงเป็น สิ่งสาคัญที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมี เพื่อที่จะใช้อานาจให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ผู้ วิจั ย จึ งมีความสนใจที่จ ะศึ กษาปั ญ หาทางกฎหมายที่ ได้กล่ าวมาในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ น
ประเด็น ปั ญ หาการที่ ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่ อควบคุ ม การท างานของสื่ อ สารมวลชน ปั ญ หาที่
เกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางกากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน และปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับ อานาจหน้ าที่ขององค์กรที่กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน เนื่องจากใน
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ปัจจุบันสังคมไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในปั จ จุบั น ทาให้ วัฒ นธรรมขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เหล่ านั้นยังมีความเชื่อที่ เป็ น
แบบเดิม กระบวนการสื่ อสารมวลชนประเภทต่ าง ๆ ก็ เช่น เดียวกัน ไม่ ว่าจะเป็ น โทรทัศ น์ วิท ยุ
หนั งสื อ พิ ม พ์ เป็ น ต้ น ก็ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงสั งคมจนเป็ น รูป ร่า ง แต่ ในทางกลั บ กั น
สื่ อมวลชนประเภทต่ าง ๆ ก็ยั งไม่ มี การเปลี่ ย นแปลงการท างานของตนเอง เพราะมุ่งแต่วิพ ากษ์
วิจารณ์ ปัญหาของกระบวนการอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้ม องปัญหาในองค์กรของตนเองที่กาลังเกิดขึ้นและ
เป็นปัญหาต่อสังคม เพราะยุคปัจจุบันแล้ว ปัญหาความบกพร่องของกระบวนการสื่อสารมวลชนมี
มากมายหลายเรื่ อ ง ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งกั บ ปั ญ หาของสั ง คม เฉพาะในส่ ว นของกระบวนการ
สื่อสารมวลชน ที่เป็นฝ่ายของเอกชนซึ่งรวมตัวเป็น ชมรม สมาคม สมาพันธ์ ที่เป็นจาเพราะวิชาชีพ
เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ขาดความขัดเจนในการดาเนินการทางกฎหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึง
หาผู้ที่รับผิดชอบและแก้ไขโดยตรงไม่ได้ เป็นผลทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
นอกจากนี้ คุณสมบัติการทางานในวิชาชีพสื่ อสารมวลชน ถือเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กรใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม คือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องอาศัยบุคลากรในการขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง ให้ เป็ นไปอย่างมีคุณ ภาพ มีการพัฒ นาอยู่เสมอ ทั้งในทางทฤษฎี ความคิด และทาง
เทคนิค ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเรียนการสอนวิ ชาชีพในด้านที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนอย่างมากมาย
ในประเทศไทย แต่สามารถเพิ่มคุณภาพและศักยภาพขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะเป็นการสอน
แบบวิชาชีพจาเพาะ แต่เมื่อนาไปปฏิบัติจริง ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสังคม ทาให้มีความคิดหลากหลาย
ในบางครั้งการเรียนการสอนในวิชาชี พจาเพาะอาจไม่พอกับความเป็นจริงที่จะต้องนาความรู้ไปใช้กับ
งาน ซึ่งต้ อ งใช้ ทั้ งการประยุ ก ต์ และการวิ เคราะห์ อย่ างละเอี ย ด เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ น จริ ง
เพราะฉะนั้นการปรับปรุงคุณภาพหรือการกาหนดคุณสมบัติจึงมีความจาเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
และสิ่ ง ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ กลไกทางกฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม การท างานของ
สื่ อสารมวลชน แม้ ว่าในทุก ๆ วิช าชีพ จะมีห ลั กจรรยาบรรณของวิช าชีพ และกฎหมายที่ กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ในการท างานเพื่ อเป็ น หลั กประกัน ถึ งความชอบธรรมอั น ดีงาม แต่ค วามเป็ น จริงแล้ ว
กฎหมายเพื่อที่จะควบคุมก็เป็นเพียงข้อความหรือหลักการ เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์อันดีงามต่อสังคม
เท่านั้น แต่บุ คลากรของวิชาชีพก็ยังคงการทาละเมิดต่อวิชาชีพของตนเอง ซึ่งทาให้เห็ นถึงความไม่
เคร่งครัดต่อกฎหมาย หรือกฎหมายมีช่องว่าง จนทาให้เกิดความเสื่อมเสียและปัญหาขึ้นอย่างมากมาย
กระบวนการสื่อสารมวลชนดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงต่อสังคม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีกลไกทางกฎหมาย
เพื่อที่ดาเนินกิจกรรมให้อยู่ภายใต้หลักกฎหมาย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสังคม ตามที่ได้
กล่าวมาในข้างต้นเพื่อที่จะได้ศึกษาหาข้อมูลในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวในลาดับ
ต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชนในต่างประเทศ และ
ประเทศไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง องค์ ก รของ
สื่อสารมวลชนในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมะสมในกับ ประเทศไทยในการแก้ไข
ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่ อสารมวลชน ให้ มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน
โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนใน
ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งกฎหมายใน
ประเทศไทย โดยนามาเปรียบเทียบกับกฎหมายการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งนี้เ พื่อหา
แนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย เพื่อให้
เป็นสากล และทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

1.4 สมมติฐานของการศึกษา
นั บ แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ในอดี ต และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ มวลชน พบว่ า เกิ ด ปั ญ หาทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง องค์ ก รวิ ช าชี พ
สื่ อ สารมวลชน ซึ่ งมี ป ระเด็ น ปั ญ หาทางกฎหมายอยู่ ส ามประการ ประการที่ แ รกคื อ ปั ญ หาทาง
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การขาดหน่ ว ยงานกลางในการก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
สื่อสารมวลชน ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ ยวกับการกาหนดใบอนุญาตในการประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และประการที่สาม ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการทางาน
ของสื่ อ สารมวลชน ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งเห็ น ว่ า ควรมี ก ารแก้ ไขโดยการให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่กฎหมายกาหนดโดยเฉพาะ รวมไปถึงการกาหนดให้ มีใบอนุญ าตประกอบอาชีพ
สื่อมวลชน ตลอดจนกาหนดข้อบังคับที่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้สามารถควบคุมการทางาน
ของสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะนาหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน และแนวคิด
ทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งในประเทศไทย และต่ างประเทศ เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาทาง
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กฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย
สืบต่อไป

1.5 วิธกี ารศึกษา
การด าเนิ น การศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย ทางเอกสาร (Documentary
Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญ ญั ติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ
ตลอดจนบทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และการค้นคว้าจากข้อมูลทาง
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลการศึ ก ษาหา
ข้อเสนอแนะต่อไป

1.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน
2. ทาให้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชนในต่างประเทศ และ
ประเทศไทย
3. ทาให้ทราบปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรของสื่อสารมวลชนในประเทศ
ไทย
4. ทาให้ทราบถึงแนวทางเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมะสมในกับประเทศไทยในการ
แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538)

บทที่ 2
ความเป็นมา แนวคิดพืน้ ฐาน หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชน
ในบทนี้ จะกล่ าวถึงแนวคิ ด เรื่ อ งของ อาชี พ และวิ ช าชี พ รวมไปถึ งแนวความคิ ด เรื่อ ง
สื่อสารมวลชน แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชน เนื่องจาก
ปัจจุบันสื่อสารมวลชนถือเป็นสิ่งที่สาคัญต่อของประเทศไทย ในการนาเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคมไทย
ในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นการกากับดูแล
การทางานของวิช าชีพ สื่อสารมวลชนให้ อยู่ในกรอบที่มีบ ทบัญ ญั ติให้ มีกรอบของการท างานที่ อยู่
ภายใต้หลักสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนใน
ประเทศไทย ผู้เขียนจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่จะนามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในสังคมไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา เพื่อให้วิชาชีพสื่อสารมวลชนทางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2.1 ความหมายของอาชีพกับวิชาชีพ และความแตกต่างระหว่างวิชาชีพกับอาชีพ
การศึกษาความหมายระหว่ างอาชีพ และวิชาชีพนั้น มีความจาเป็นอย่างมากเนื่องจากอาชีพ
และวิชาชีพนั้น เป็นการใช้ความสามารถในเฉเพาะตน เพื่อที่จะทามาหาได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น
การประกอบอาชีพ และวิชาชีพจึงมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรบ เพื่อที่จะ
ได้เกิดความชานานในงานนั้น อันเป็นลักษณะเฉพาะ ทังนี้ก็เพื่อที่จะได้ศึกษาความลึกซึ่งของอาชีพ
และวิชาชีพ ว่าทาไมจะต้องเป็นวิชาชีพ ก็เนื่องด้วยงานที่ทาต่างอาจจะเป็นลักษณะที่จะต้องส่งผล
กระทบต่อวงสั งคม หรือต่อผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งทาให้อาชีพ แต่ละอาชีพ ย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไป แต่ทุกอาชีพล้วนมีจุดประสงค์หลักที่เหมือนกันก็คือ จะมีจรรยาบรรณใช้เป็นหลัก
ยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมประจาของแต่ละอาชีพและความรับผิดชอบใน
อาชีพนั้ น ๆ ถ้าได้ป ฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แล้ ว จะทาให้งานที่ทามีประสิ ทธิภ าพ
บังเกิดผลดี ปราศจากข้อตาหนิติเตียนในการทางานทาให้ผลงานที่ทาออกมาประสบผลสาเร็จได้เป็น
อย่างดี
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2.1.1 ความหมายของ “อาชีพ” กับ “วิชาชีพ”
“อาชีพ” มาจากคาว่า “อาชีวะ" หมายความว่า การทามาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตและเป็น
งานที่ทาเป็นประจา เพื่อเลี้ยงชีพตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นค่าตอบแทนหรือรายได้ เพื่อที่จะใช้จ่ายใน
การดารงชีวิต14
“วิชาชีพ” มาจากคาว่า “วิชา” หมายความว่า วิชาที่จะนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น
วิชาแพทย์ หมอ วิศวกร ทนายความ บัญชี เป็นต้น15
นอกจากนี้สานักงานสถิติแห่งชาติยังได้อธิบายแนวความคิดและคานายามของคาว่าอาชีพ
โดยที่ได้ยึดหลักเรื่องจานวนและรายได้ที่บุคคลกระทาว่า อาชีพ หมายถึง 16 ประเภทหรือชนิดของงาน
ที่บุคคลนั้นทาปกติบุคคลมีอาชีพเดียว หากในระหว่างรอบ 52 สัปดาห์ที่แล้ว บุคคลใดมีอาชีพเท่ากัน
ให้นับอาชีพที่มีรายได้มากที่สุด
ศาสตราจารย์ จิ ตติ ติงศภัทิ ย์ ได้อธิบ ายความหมายของวิช าชีพจากพจนานุกรม Oxford
Advanced Dictionary ให้คาแปล Profession เป็นใจความว่า วิชาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องศึกษา
ชั้นสูงและมีการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เช่น กฎหมาย สภาปัตยกรรม แพทย์ Webster Dictionary ให้
แปลเป็ น ความว่ า เป็ น วิ ช าชี พ ที่ ต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรมชั้ น สู ง ในศิ ล ปะศาสตร์ (Liberal Art) หรื อ
วิทยาศาสตร์ (Science) ซึ่งโดยปกติเป็นงานในทางความคิด (Mental) มากกว่ากาลังกาย (Manual)
เช่น การสอน วิศวกรรม ซึ่งต้องเรียกว่า วิชาชีพผู้รู้ (The Learned Professions) หรือผู้คงแก่เรียน
ซึ่งหมายความโดยสรุปว่าเป็นการหาเลี้ยงด้วยการใช้ความรู้ที่ต้องศึกษาอบรมทางความคิดเป็นพิเศษ17
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้ให้คาอธิบายความหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพว่า คาว่า
วิชาชีพมาจากคาว่า Profession มาจากคากิริยา to profess จากคาละติน pro + fateri แปลว่า
ยอมรับ หรือรับว่าเป็นของตน ซึ่งคานี้ใช้ในเรื่องศาสนามีความหมายว่าเป็นการประกาศตนว่ามีความ
ศรัทธาในความเชื่อในศาสนาหรือการประกาศปฏิภาณอุทิตตน ความหมายนี้ มีคาที่เป็นจุดเด่นคือการ
อุทิศตน และคาว่าวิชาชีพแต่เดิมนั้น ได้ใช้กับพระที่ปฏิภาณตนเพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อในศาสนา
ตามธรรมเนียมในยุโรป จึงไม่ได้หมายถึงอาชีพในการทามาหากิน แต่มีความหมายใน ๆ ที่ว่าเป็นงานที่
อุทิศตนไปตลอดชีวิตและโดยการปฏิญาณตนบวชเป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์ จะต้องผ่านการศึกษา
อบรมในวิชาเทววิทยา (Theology) เป็นเวลาหลายปี ดังนั้นคาว่าอาชีพจึงมีนัยยะที่เกิดขึ้นตามมาเป็น
อาชีพที่มีลักษณะเป็นผู้มีความรู้ชั้นสูง ต้องผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นเวลาหลายปี และเป็นอาชีพที่
เป็นหมู่คณะมีขนบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของหมู่คณะโดยเฉพาะ และคณะวิชาชีพนั้น ๆ ที่จะ
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556).
15เรื่องเดียวกัน.
16สานักงานสถิติแห่งชาติ, โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
2547, ค้นวันที่ 10 มกราคม 2560 จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/
files/socioSum56-1.pdf
17จิตติ ติงศภัทิย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 18-30.
14
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คอยสอดส่องดูแลเหล่ามวลสมาชิกของเขาให้อยู่ในกรอบขนบธรรมเนียมของวิชาชีพนั้น ๆ ดังนั้นคาว่า
Profession และลักษณะพิเศษที่ทาให้เห็นว่าวิชาชีพ จะต้องมีลักษณะ Professional มีลักษณะดังนี้
1. เป็นอาชีพในแง่ที่เป็นการงานที่อุทิศตนทาตลอดชีวิต
2. การงานนั้นต้องได้รับการสั่งสอนอบรมที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องอบรมเป็นเวลานานหลายปี
3. ผู้ ทาการงานประเภทนี้จะมีชุมชนหรือหมู่คณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สานึกใน
จรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพของตนที่มีองค์กรและขบวนการเพื่อสอดส่องพิทักษ์
รักษาขนบธรรมเนียมที่เคยปฏิบั ติกันมารวมทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่ งวิชาชีพของตน ในสมัยต่อมา
ความหมายของคานี้ นั้นได้ค่อย ๆ ขยายขอบเขตกว้างขึ้น หมายรวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่จะต้องมีการ
ล าเลี ย งเป็ น วิช าชี พ ชั้ น สู ง และใช้ เวลาในการศึ ก ษาอบรมกั น เป็ น เวลานานหลายปี เช่ น วิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิชาบัญชีชั้นสูง ซึ่งศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อพินิจพิเคราะห์แล้วเห็น
ว่าเป็น วิชาชีพเหมือนกัน และวิชาชีพเหล่านี้ก็พยายามที่จะเรียนแบบจรรยาบรรณของแพทย์ นัก
กฎหมาย เพื่อที่จะพัฒ นาขนบธรรมเนียมและบัญญัติมาตรฐานความประพฤติสาหรับวิชาชีพของ
ตนเองให้สูง เพื่อให้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นการถูกต้องนับว่าเป็นวิวัฒนาการของ
สังคมอีกอย่างหนึ่ง18
และยังมีนักวิชาการท่านอื่นที่ได้ให้คาอธิบายถึงความหมายของวิชาชีพไว้ต่าง ๆ ดังนี้
“วิ ช าชี พ ” ในความหมายอย่ า งแคบ คื อ คนที่ จ ะประกอบอาชี พ นี้ ได้ ต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละ
คุ ณ สมบั ติ ตลอดจนประสบการณ์ พิ เศษที่ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ทั่ ว ไปอาจไม่ ต้ อ งมี ซึ่ งได้ แ ก่ วิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฎหมายแพทย์19
“วิชาชีพ” หมายถึง การงานที่มีการอุทิศตนทาไปตลอดชีวิตและงานนั้นต้องผ่านกระบวนการ
อบรมสั่งสอนเป็นเวลานานหลายปีโดยมีชุมชน หรือหมู่ คณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สานึกใน
จรรยาบรรณและต้องมีองค์กรที่คอยควบคุมสอดส่ องดูแลให้ การประกอบวิช าชีพอยู่ในกรอบแห่ ง
จริยธรรม20
“วิชาชีพ” หมายถึง การงานที่ต้องมีศรัทธาและมีความรู้ ความชานาญจากการอบรมชั้นสูง
โดยเฉพาะด้านจิตใจและสติปัญญา และต้องมีหลักการเพื่ อกากับผู้ประกอบการในการทางานวิชาชีพ
อยู่ในกรอบแนวทางที่ถูกต้องแต่งหน้าที่ในการงานวิชาชีพนั้น ๆ 21
18ปรีดี

เกษมทรัพย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในภาคพื้นยุโรป (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ.,
ม.ป.ป.) อ้างถึงใน แสวง บุ ญ เฉลิ มวิภ าษ, บรรณาธิการ, หลักวิชาชีพ นักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 8
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 115-117.
19บวรศั กดิ์ อุ ว รรณโณ, “ภาพรวมความรั บ ผิ ด ชอบในวิ ช าชี พ ของสถาปนิ ก และวิ ศ วกรใน
กฎหมายฝรั่งเศสและไทย,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา สถาปนิก-วิศวกรและความรับผิดชอบ
ทางกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), หน้า 1-3.
20แสวง บุ ญ เฉลิ ม วิ ภ าส, รวมค าบรรยายหลั ก วิ ช าชี พ นั ก กฎหมาย, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 4
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 205.
21ดิ เรก ควรสมาคม, ค าอธิ บ ายหลั ก วิ ช าชี พ นั ก กฎหมาย (กรุ ง เทพมหานคร: วิ ญ ญู ช น,
2556), หน้า 22.
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2.1.2 ลักษณะพื้นฐานและความแตกต่างระหว่างอาชีพกับวิชาชีพ
นอกจากส่ วนสาระส าคัญ ที่เกี่ยวกับ ลั กษณะพื้ นฐานและความแตกต่างระหว่างอาชีพกั บ
วิชาชีพนั้นยังมีลักษณะพื้น ฐานที่จะต้องอธิบายถึงการเป็นวิชาชีพตามความเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยมีผู้
อธิ บ ายหลั ก การพื้ น ฐานที่ เกี่ ย วกั บ การเป็ น วิช าชี พ (The Nature of Professions) เปรีย บเที ย บ
ระหว่างคาว่า อาชีพ (Occupation) กับคาว่า วิชาชีพ (Professions) ว่าจะต้องประกอบด้วยลักษณะ
สาคัญ 4 ประการ (Characteristics) คือ22
1. ลักษณะที่เป็นธรรมชาติของงานทางวิชาชีพ (The Nature of Professions) แบ่งแยก
ย่อยออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) จัดเป็นลักษณะงานที่จะต้องใช้ความชานาญ (Skilled) ในการประกอบวิชาชีพที่เกิด
จากการศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกฝนจนเกิดความชานาญโดยได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่มี
ความรู้ เช่น จากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสู่ความเป็นสิทธิ์ในการศึกษาวิชาชีพทางด้านการแพทย์ในอดีต
หรือจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพนี้โดยเฉพาะ ซื้อเกิดจากการฝึกฝนหรือปฏิบัติ
ในวิชาชีพจนเกิดความเชียวชาญเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสาขา ตามลักษณะของธรรมชาติของวิชาชีพ
นั้น ๆ ซึ่งจะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อนที่จะสามารถออกใบประกอบวิชาชีพได้
2) จะเป็นลักษณะงานที่ทาเป็นการใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่ม ากกว่าที่จะใช้ฝีมือ ซึ่ง
ส่วนนี้เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพทางกายภาพของมนุษย์ในแต่ละคน ซึ่งทาให้ความเป็นวิชาชีพเป็น
งานที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทาได้ไปเสียทั้งหมด
3) การจะเป็นวิชาชีพนั้น จะต้องมีลักษณะงานที่จาเป็นจะต้องมีระยะเวลาสาหรับใน
การใช้ฝึกอบรม เกี่ยวกับ ทั้งในด้านทฤษฎี และในทางปฏิบัติ ก่อนที่จะสามารถปฏิบัติการได้อย่าง
แท้จริง หรือได้รับการฝึกฝนในงานนั้น ๆ อย่างเพียงพอ
2. ลักษณะของงานนั้นจะต้องมีจรรยาบรรณควบคุมโดยเฉพาะ (The Moral Aspect)
การมีจรรยาบรรณควบคุมโดยเฉพาะนั้นเป็นลักษณะของงานในวิชาชีพซึ่งผู้ ประกอบวิชาชีพ
นั้น ๆ จะต้องกระทาการหรือได้รับการคาดหมายว่าต้องกระทาตามหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยา
ควบคู่ไปกับหน้าที่ทั่วทั่วไปในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่คาดหวังของผู้ประกอบวิชาชีพ
จะต้องเสนอมาตรฐานขั้น สูงของการบริการสาหรับการบริการในวิชาชีพนั้น เสมอ ซึ่งการประกอบ
วิชาชีพบางอย่างผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ถือว่าเป็นความลับของผู้รับบริการที่
มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเก็บรักษาความลับ โดยผู้ประกอบวิชาชีพนั้นรวมถึงผู้ประกอบการก็
จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง บางครั้งอาจเป็นการนอกเหนือหรือเกินเลยไปจาก
หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อผู้รับบริการ เช่น วิชาชีพแพทย์ที่แพทย์มีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันการ
แพร่ขยายของเชื้อโรคติดต่อเกินเลยจากหน้าที่ที่แพทย์มีต่อผู้ป่วยที่ตนต้องรักษา หรือกรณีวิศวกรและ

22John

L. Powell and Rupert M. Jackson, Professional Negligence (London:
Sweet& Maxwell, 1987), pp. 1-2 อ้างถึงใน ศิณีนาถ เกียรต์กังวาฬ, ความรับผิดทางละเมิดของผู้
ประกอบวิชาชีพ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534),
หน้า 9.
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สถาปนิกผู้ออกแบบคานวณโครงสร้างอาคาร ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสาธารณชนที่มาใช้
สอยอาคาร อันเป็นนอกเหนือหน้าที่ที่วิศวกรและสถาปนิกมีต่อผู้รับบริการทางวิชาชีพ เป็นต้น
3. วิชาชีพนั้นจะต้องมีลักษณะที่จะต้องมีองค์กรเพื่อการรวมตัวเป็นหมู่คณะ (Collective
Organization)
โดยปกติแล้วผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องสังกัดหรือเข้าร่วมกับสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมี
การออกข้ อ ก าหนดข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การรับ เป็ น สมาชิ ก พร้ อ มทั้ งหาแนวทางในการส่ งเสริ ม
มาตรฐานทั้งหลายทั้งปวงของการประกอบวิชาชีพและโดยปกติแล้วสมาคมหรือองค์กรของผู้ประกอบ
วิชาชีพนี้จะกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ หรือรูปแบบการทดสอบความรู้ความสามารถผู้ที่จะเข้าเป็น
สมาชิ ก หรื อ เป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ รวมทั้ งการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ห รือ กฎเกณฑ์ ข้ อ บั งคั บ ในการ
ประกอบวิชาชีพ (Code of Practice) เช่น หลักเกณฑ์ในการประพฤติตนที่เรียกว่าจรรยาบรรณหรือ
มารยาทในวิชาชีพ (Code of Ethics) อาทิเช่นการไม่ทิ้งงาน การไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือเป็น
การโอ้อวด หรือการแย่งงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
4. ลักษณะของสถานภาพที่สูงในสังคม
วิชาชีพเป็ นงานของผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความชานาญ และในบางวิชาชีพนั้นผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องอุทิศตนให้กับงานที่รับอย่างสูงที่สุด ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับผลตอบแทน
ที่สูงกว่าการประกอบอาชีพโดยทั่วไป เรียกว่าค่าธรรมเนียม ไม่ได้เรียกเป็นค่าจ้าง เหมือนกับประกอบ
วิชาชีพแต่อย่างใด ดังนั้น สถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในสังคมจึงได้รับการยอมรับว่าสูงกว่าผู้
ประกอบอาชีพ
เมื่อได้พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างอาชีพกับวิชาชีพ 23 โดยปกติแล้ววิชาชีพเป็นอาชีพ
ของบุคคลซึ่งได้อาศัยการทามาหากินเลี้ยงชีวิตอย่างหนึ่ง เพียงแต่มีความแตกต่างที่วิชาชีพนั้น เป็น
อาชีพที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมากกว่าอาชีพอื่นอื่นโดยทั่วไป และไม่ใช่
ผู้ใดที่จะประกอบวิชาชีพได้โดยปราศจากการศึกษาและการฝึกฝนให้เกิดความชานาญก่อนประกอบ
วิชาชีพ โดยผลของการประกอบวิชาชีพนั้นหากเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม และหาก
เกิดโทษก็จ ะเกิดผลในทางร้ายมากกว่าการประกอบอาชีพโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นความแตกต่างของ
วิชาชีพกับอาชีพตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นจะเห็นซึ่งความแตกต่างอย่างหลายประการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของค่าตอบแทนระหว่างการประกอบวิชาชีพกับอาชีพ ซึ่งศาสตราจารย์ ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้
อธิบายความเห็นความแตกต่างระหว่างอาชีพและวิชาชีพในแง่ของค่าตอบแทนที่ว่า วิชาชี พเหมือนกับ
อาชีพในแง่ที่ว่าเป็นอาชีพเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความรวมถึงการทามาหากินเลี้ยงชีพแต่อย่างเดียว
แต่ยังหมายรวมถึงการทางานที่ทาในชีวิตประจาวันไม่ได้หมายความเพลงแรกของการทามาหาเลี้ยง
ชีพ ดังนั้น สิ่งตอบแทนสาหรับ ทนายความก็ดี แพทย์ก็ดี จึงเรียกกันว่าค่าธรรมเนียม ไม่ได้เรียกว่าเป็น
ค่าจ้าง24

23ดิเรก

ควรสมาคม, เรื่องเดิม, หน้า 51-52.

24จิตติ ติงศภัทิย์, รวมคาบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่

วิญญูชน, 2552), หน้า 116-117.
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นอกจากนี้สิ่งที่นามาพิจารณาให้เห็นถึงความแตกต่างแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ
ที่สามารถนามาประกอบเพื่อพิจารณาแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นอาชีพกับการเป็น
วิชาชีพได้ เช่น เหตุผลและความจาเป็นในการมีวิชาชีพ ผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพ หรือรวม
ไปถึงความเป็น ระเบี ยบเรีย บร้อยของสังคมจากการที่มีวิชาชีพ ซึ่งเหตุผ ลต่าง ๆ เหล่านี้และความ
จาเป็นดังกล่าวที่ได้นาไปสู่การกาหนดมาตรฐานการศึกษาอบรม การกาหนดจรรยาบรรณ การกาหนด
บทลงโทษ และการกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทาให้ผู้ ที่ประกอบวิชาชีพนั้นต้องมีภ าระรวมถึงความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้นมากกว่าอาชีพ รวมไปถึงความเข้มงวดของอาชีพให้มีมากกว่าการประกอบอาชีพ
โดยทั่วไป เช่น การห้ามประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยคานึงถึงแต่กาไร ไม่ว่าวิชาชีพจัดเป็นสิ่งที่มีความ
จาเป็ นต่อสังคมหรือต้องมีอยู่ โดยไม่ส ามารถขาดแคลนได้ และมาตรการด้านการศึกษาอบรมและ
มาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น สามารถที่จะนามาพิจารณาถึงการแบ่งแยกอาชีพออกจาก
วิชาชีพได้อีกประการหนึ่งซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายต่อไป
1. วิชาชีพโดยทั่วไปจะต้องมีการศึกษาและฝึกอบรมชั้นสูง (Learning) เป็นการศึกษาอบรม
ทางความคิดยิ่งกว่าทางด้านร่างกาย โดยต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบอาชีพได้ในขณะที่การ
ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอื่น ๆ นั้น อาจจะได้มาจากการศึกษาอบรมหรือประสบการณ์หรือสามัญ
สานึกจากการฝึกอบรมทางกายภาพหรือสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษก็ได้
2. วิชาชีพเป็นบริการที่จาเป็นแก่ชุมชน และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างจากการทาธุรกิจหรือ
การประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ถึงกับขนาดที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งแต่ขาดเสียไม่ได้
3. วิช าชีพ นั้ น ต้อ งท าด้ ว ยเจตนารมณ์ จิ ต ใต้ ส ามั ญ ส านึ กที่ จ ะรับ ใช้ป ระชาชน (Spirit of
Public Service) ดั งนั้ น ผลประโยชน์ ที่สั งคมและประชาชนจะได้รับย่ อมต้อ งมีค วามส าคัญ และ
สาหรับผลประโยชน์ในส่วนตนจะต้องได้รับเป็นลาดับรองลงไป
4. วิชาชีพนั้นจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของการที่จะประกอบวิชาชีพ
โดยเฉพาะ และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
สังคม ทาให้ผู้ที่มีการประพฤติผิดข้อบังคับ จะต้องมีการลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างเข้มงวด
มากกว่าอาชีพ
ดังนั้นจากแนวความคิดที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ได้กล่าวมานั้น ซึ่งแต่เดิมเป็นแนวความคิดเฉพาะ
ในภาคพื้นยุโรปโดยยอมรับกันว่ามีอยู่ 3 สาขา คือ 1. พระ 2. แพทย์ 3. ทนายความ25 แล้วต่อมาได้
มีการแพร่หลายไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วย พร้อมทั้งได้มีการยินยอมรับอาชีพอื่นบางอาชีพเป็นสาขา
อาชีพที่ต้องใช้วิชาชีพ เช่น วิศวกรรม เภสัชกรรม บัญชี เป็นต้น26
สาหรับในประเทศไทยนั้น อาชีพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ได้แก่
แพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล ทนายความ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และบัญชี ซึ่งในแต่ละสาขาวิชาชีพ
นั้นต่างก็มีกฎหมายควบคุมในการประกอบวิชาชีพ เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
การควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 ที่มีบทบัญญัติที่จะ
25ปรีดี

เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 118.
เลิศไพฑูรย์, “องค์กรทางวิชาชีพ,” วารสารอัยการ 12, 141 (พฤศจิกายน 2532):

26สมคิด
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ควบคุ ม ทนายความให้ ป ระกอบกิ จ การและมารยาทในการประกอบวิ ช าชี พ ไว้ ใ นกฎหมาย
พระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
เป็นต้น
ดังนั้นจากผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับอาชีพและวิชาชีพจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าคุณลักษณะ
สาคัญของการเป็นวิชาชีพนั้นจะต้องมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. การประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะตน ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องได้รับเข้าการศึกษาอบรมให้มีความรู้เฉพาะศาสตร์ในวิชาชีพนั้นนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง โดยผ่านการเคี่ยวกรรมอย่างเป็นระบบแบบแผนโดยที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรม เป็น
ระยะเวลายาวนานพอสมควร รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น ผู้ที่ศึกษาจน
จบแพทย์หรือวิศวกรรมหรือทนายความ ที่ไม่อาจประกอบวิชาชีพได้ถ้าหากไม่ผ่านการฝึกอบรมและ
ผ่านการทดสอบตามที่องค์กรที่รับรองต่าง ๆ เอาไว้ เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพให้ได้อย่างเท่า
เทียมกัน
2. สถาบันหรือองค์กรวิชาชีพในการควบคุม คุ้มครอง กากับดูแล รวมทั้งการส่งเสริมการ
ทางานของวิชาชีพอย่างเป็นลักษณะ เช่น คณะกรรมการสภาวิชาชีพ หรือ คณะกรรมการวิ นิจฉัยรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อที่จะเป็นแกนกลางในการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนอกจากนี้ยังมี
การปกครองกันเองภายในวิชาชีพเดียวกันทาให้วิชาชีพในกลุ่มก้อนของตั วเองมีความเป็นอิสระในการ
ประกอบวิชาชีพที่นอกเหนือจากการควบคุมขององค์กรภายนอกวิชาชีพ
3. การมี กฎหมายควบคุ ม การประกอบวิช าชี พ ซึ่ งการมี กฎหมายควบคุ ม การประกอบ
วิชาชีพนั้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีการขึ้นทะเบียนในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จึงจะกระทาได้ หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพ กฎหมายที่คอยควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นจะเป็นสิ่ง
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ควบคุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
4. จรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ที่จะต้องมี
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจะต้องยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีความสอดคล้องกับ
องค์ กรของวิช าชีพ รวมไปถึ งการมี ก ลไกลที่ ท าให้ อ งค์ ก รวิช าชี พ นั้ น มี มาตรฐานในการให้ บ ริก าร
เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น บรรทั ด ฐานในการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท าใด ๆ ของผู้ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
จรรยาบรรณ และของผู้ที่ให้บริการ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่มีการวางกรอบจรรยาบรรณเอาไว้ ทั้งนี้
การที่มีจรรยาบรรณนั้น ก็เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการควบคุมเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม
5. ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องกระทาด้วยเจตนารมณ์ที่มีจิตใจที่จะพร้อมรับใช้ประชาชน
เนื่องด้วยผู้ประกอบวิชาชีพนั้นล้วนแล้วจะต้องมีความเสียสละ และคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ทาให้ส่งผลที่จะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นมีลาดับรองลง
ไปมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
เมื่อได้น าคุณ ลั กษณะของวิช าชีพที่ได้กล่ าวมาข้างต้นทั้ ง 5 ประการนั้นได้นามาพิจารณา
วินิจฉัยถึงสถานะของสื่อมวลชนในปัจจุบันซึ่งจะพบรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวต่อไป
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1. องค์ความรู้เฉพาะตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพนั้น จะต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมให้
มีความรู้ในศาสตร์เฉพาะของวิชาชีพนั้น ๆ อย่างเป็นกระบวนการเป็นแบบแผนโดยใช้ระยะเวลานาน
พอสมควรซึ่งในองค์ความรู้เฉพาะนี้ เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้น จะเห็นได้ว่าใน
หลาย ๆ มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ก็มีคณะนิเทศศาสตร์ มีสาขาที่เรียนเฉพาะด้านเป็นสาขา เช่น สาขา
ภาพยนตร์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวิชาสื่อสารตรา สาขาวิชาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวารสาร สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นอกจากมีคณะนิเทศศาสตร์แล้ว ยังมี
คณะอื่น ๆ ที่สามารถจะประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ เช่น คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาขาต่าง ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ งในวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ผู้ที่
ศึกษาในศาสตร์ที่ไม่ต้องกับสายที่เรียนมาจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทางาน ที่
เกี่ ย วกั บ สื่ อ สารมวลชนถึงจะสามารถประกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนได้ ท าให้ เห็ น ว่าวิ ช าที่ เกี่ ย วกั บ
สื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือผู้ดาเนินรายการจะถูกสอดแทรกไว้ในคณะต่าง ๆ ซึ่งยัง
ไม่ ป รากฏอย่ า งชั ด เจนที่ เป็ น รู ป ประธรรม ซึ่ ง ในข้ อ นี้ เองจะเห็ น ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หลาย ๆ
มหาวิทยาลัยได้ทาการฝึกอบรมวิชาชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนให้เป็นไปตามคุณลักษณะของข้อนี้จึง
จะเห็นได้ว่ามีความสมบูรณ์ตามคุณลักษณะของวิชาชีพ
2. มีส ถาบั น หรือองค์กรวิช าชีพในการควบคุม คุ้มครอง ส่ งเสริมวิช าชีพ ซึ่งจะเห็ นได้ว่า
สื่อมวลชนเองก็เป็นอาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพที่คอยควบคุมในลักษณะที่เป็นกรรมการ ที่เป็นองค์กร
ควบคุม คุ้มครองและส่งเสริมวิชาชีพ เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
หนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคม
ผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวภาพกีฬา
แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอิสรา อมันตกุล มูลนิธิหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งทาหน้า ที่ที่คอยควบคุม
และคุ้ม ครองส่ งเสริ ม อาชี พ ของสื่ อ มวลชน ไม่ว่ าจะเป็ น นั กข่ าว ผู้ ป ระกาศข่าว นั ก หนั งสื อ พิ ม พ์
บรรณาธิการ ซึ่งคุณในลักษณะในข้อนี้นั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าสื่อมวลชนนั้นมีสถาบันหรือองค์กร
ในการควบคุมคุ้มครองส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจน
3. การมีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
นั้นมีกฎหมายที่กาหนดกรอบให้สื่อมวลชนได้ทางาน เท่าที่กฎหมายกาหนดเอาไว้โดยมีกฎหมายที่
กาหนดการทางานของสื่อมวลชนในด้านต่าง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา ประกอบไปด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2551 กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์
พ.ศ.2550 กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ ประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประกอบ
ไปด้วย พระราชบั ญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งจะเห็ นได้ว่ากฎหมายต่าง ๆ นั้นเป็น
กฎหมายควบคุมในการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน ซึ่งคุณลักษณะที่ได้กล่าวไปนั้นก็เป็นไปตาม
คุณลักษณะของวิชาชีพอีกเช่นกัน
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4. การมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือว่าจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
นั้ น เป็ น หั ว ใจส าคัญ ของผู้ ที่ จ ะประกอบวิช าชีพ ที่ จะต้ องยึดถือและปฏิบั ติโดยเคร่ งครัด รวมไปถึ ง
มาตรฐานในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับบริการนั้นได้รับมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกันนี้ในการวินิจฉัย
ข้อพิพาทต่าง ๆ ของผู้ที่ประกอบวิชาชีพเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยว่าการกระทาใดใดของผู้
ที่ได้ประกอบวิชาชีพนั้น ถูกต้องตามมาตรฐานที่มีการกาหนดกรอบเอาไว้ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้การกาหนดกรอบจรรยาบรรณนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สั งคม ประกอบกับ
อาชีพของสื่อมวลชน เป็นอาชีพที่ถือว่าสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างของสังคม ซึ่งเมื่อผู้ที่
ประกอบอาชีพของสื่อสารมวลชนนั้นประพฤติ ปฏิบัติบกพร่องหรือไม่เหมาะสมย่อมทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการทางานของสื่อสารมวลชนได้รับความเสียหาย ประชาชนทั่วไปก็อาจได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง
สื่อมวลชนเองเป็นอาชีพที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่แล้ว และได้มีการกาหนดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมายที่ให้อานาจในการกาหนดจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เช่น จริยธรรมของ
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จริยธรรม
วิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2540 ข้อบังคับว่า
ด้ว ยจริ ยธรรมแห่ งวิช าชีพหนั งสื อพิ มพ์ พ.ศ.2541 จริยธรรมของผู้ ประกอบวิชาชีพ หนังสื อพิม พ์
จรรยาบรรณทางวิช าชี พ สื่ อ และวิท ยุโทรทั ศ น์ เป็ น ต้ น จากที่ ได้ ก ล่ าวมานั้ น ก็ จะเห็ น ได้ ว่าอาชี พ
สื่อมวลชนนั้นมีจรรยาบรรณกาหนดการทางานที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของสื่อมวลชนก็เป็นอีก
ลักษณะประการหนึ่งของวิชาชีพที่จะต้องมีจรรยาบรรณในการกาหนดมาตรฐานของวิชาชีพ
5. ผู้ป ระกอบวิช าชีพนั้ น จะต้องทาด้วยเจตนารมณ์ เพื่อที่จะรับใช้ประชาชน เนื่องด้วยผู้
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความเสี ยสละ และคานึงถึงผลประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นย่อมมีความสาคัญมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว สื่อมวลชนนั้นถือ
เป็นอาชีพที่เน้นการทางานให้กับสังคมจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้น ได้นาความทุกข์ร้อนของประชาชน
มานาเสนอต่อรัฐบาล หรือนาความทุจริ ตการกระทาที่ไม่ชอบของรัฐบาลมานาเสนอต่อประชาชน ซึ่ง
การกระทาต่าง ๆ นั้นจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นได้ทาด้วยเจตนารมณ์ที่จะรับใช้ประชาชน ซึ่งจะเห็น
ได้จาก รายการ ตู้ ป.ณ. ข่าว 3 สถานีประชาชน หรือ 7 สีช่วยชาวบ้าน ที่จะเป็นช่องทางในการร้อง
ทุกข์ฝ่ายสื่อมวลชนที่จะเป็นปากเสียงแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายปกครองหรือรัฐ ในการที่จะให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคมที่เป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อที่จะทาให้ กลไกทางกฎหมาย ได้ทางานสู่ กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย หรือหากในบางสิ่ งที่
กฎหมายไม่ได้มีบัญญัติไว้ก็จะเป็นประตูที่จะนาไปสู่กระบวนการในการตรากฎหมายหรือแก้ไขบังคับ
ใช้กฎหมาย ดังนั้ น ก็จะเห็ น ได้ว่าผู้ป ระกอบอาชีพสื่ อมวลชนนั้นทางานด้ว ยเจตนารมณ์ ที่ จะรับใช้
ประชาชนและมีความเสียสละคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้ นจึงสรุปได้ว่า อาชีพของสื่อสารมวลชนนั้นยังมีคุณลั กษณะของ
วิชาชีพที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในบางประการ เช่นในเรื่องความรู้เฉพาะสาขาวิชา จะเห็นได้ว่าผู้ที่มา
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้ นไม่ได้จบจากสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนโดย เป็นการจบ
การศึกษาจากสาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ และมาประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยสาหรับผู้ที่
จบสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนที่มาประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเป็นส่วนใหญ่ ทา
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ให้ การท างานของผู้ ที่ ป ระกอบอาชีพ สื่ อสารมวลชนนั้ น อาจจะขาดหลั กการศึกษาอบรมบ่ ม เพาะ
เพื่อให้เกิดความชานาญเฉพาะด้านที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบ เพราะหากว่าถ้าไม่มีการผ่านการศึกษา
อบรมเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานจริงของอาชีพสื่อมวลชนนั้นเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสังคม
นาเสนอความจริงต่อสั งคมถ่ายทอดความรู้ให้ กับประชาชน ทาให้ ประชาชนนั้นเป็นคู่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อมวลชนเองก็ถือว่าเป็นปากเสียงแทนประชาชนที่จะเป็นสื่อกลางส่งสารให้กับรัฐบาล
ได้ทาในสิ่งที่ประชาชนต้องการ หรือประชาชนที่ต้องการจะได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐบาล
อาจจะไม่ทั่วถึง ซึ่งในข้อนี้สื่อมวลชนเองก็จะต้องอาศัยความอดทนและความเสียสละเป็นอย่างมากใน
การทางานสาธารณะเพื่อที่จะแสวงหาความจริงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ดังนั้นเองจึงต้องอาศัย
ความชานาญในเทคนิควิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับประชาชนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันไป
ถึงแม้ว่าสื่อมวลชนนั้นจะขาดลักษณะบางประการที่เป็นพื้นฐานของการเป็นวิชาชีพอย่างแท้จริงถึง
ขนาดที่ต้องใช้ความชานาญอย่างแพทย์ 27 หรือทนายความ แต่ก็ถือว่าอาชีพของสื่อมวลชนนั้นจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิชาชีพในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจากอาชีพโดยทั่วไป
หลายประการ ทั้งในเรื่องของการศึกษาอบรมผลตอบแทน และสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่า ความ
แตกต่ า งเหล่ านี้ ย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาการของอาชี พ น าไปสู่ ก ารเป็ น วิ ช าชี พ อย่างแท้ จ ริงตาม
คุณ ลั ก ษณะที่ ได้ กลั บ มาในข้างต้น ย่อมจะถือได้ ว่าวิช าชีพ สื่ อ มวลชนนั้ น เป็ น วิช าชีพ การบั ญ ญั ติ
กฎหมายที่กาหนดให้เป็นรูปประธรรมหรือวิธีการในการกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมต่าง ๆ ขึ้นมา
เหมือนกับวิชาชีพที่มีมังกร เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร พยาบาล การจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะ
ทาหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพถือเป็นองค์กรทางวิชาชีพที่ควรเป็นไปทางลักษณะอย่างเดียวกัน

2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารความหมายของมนุษย์ เชื่อกันว่า มีมาตั้งแต่โบราณ พร้อม ๆ กับการเกิดสังคม
มนุษย์ และมีวิวัฒนาการมาเป็นลาดับ สาหรับ การสื่อสารมวลชนนั้น เชื่อว่าเกิดขึ้นในยุคที่มนุษย์มีที่
อยู่อาศัยรวมกันเป็นหลักแหล่ง เกิดเป็นกลุ่มสังคมและชุมชนขึ้น มีความจาเป็นต้องแจ้งข่าวสารจาก
ผู้นา กลุ่มสังคม ไปยังคนในกลุ่มสังคมเดียวกัน หรืออาจจะด้วยความจาเป็นในการดารงชีวิต การ
ปกครอง หรือความปลอดภัยของชุมชน ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยน
ผลผลิตระหว่างชุมชนมากขึ้น การสื่อสารมวลชนเป็นตัวพัฒนารูปแบบการสื่อสารไปตามพัฒนาการ
ทางสังคมด้านอื่น28
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รัฐอมฤต, แพทยสภา: ศึกษาในแงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรและการควบคุม
การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม (วิท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 33.
28พระมหาทองศรี เอกวโส และคณะ, รายงานการวิจั ยเรื่องการส ารวจความคิด เห็ น ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการฟังวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาสถานีวิทยุวัดสาม
พราน วั ด นายโรงและวั ด ชลประทานรั งสฤษฏ์ (รายงานการวิจัย เสนอต่ อ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552).
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ดังนั้นการสื่อสารมวลชนนั้นเป็นการสื่อสารกับคนจานวนมาก มีความเป็นสาธารณะ ส่งถึง
ประชาชนรวดเร็ว กว้างขวางและครอบคลุมผู้รับสารประเภทอื่น ๆ การสื่อสารมวลชนจึงมีองค์ประกอบ
ที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากการสื่อสารทั่ว ๆ ไป คือ ผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สังกัดอยู่
ในสถาบันหรือองค์กรสื่อสารมวลชน โดยข้อมูลข่าวสารที่สถาบันสื่อสารมวลชนจะถ่ายทอดออกมาจะ
ผ่านการคัดกรองและมีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ ทั้งนี้ยังมีความหลากหลายมากกว่าการสื่อสาร
ประเภทอื่น และสื่อที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดจะได้รับการผลิต ในลักษณะเดียวกันจานวนมาก
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารหรือภาพยนตร์ เป็นต้น และในส่วนของผู้รับสารนั้น จะเป็น
ประชากรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ อาชีพ รายได้ หรือถิ่นที่อยู่ ถึงแม้ว่าผู้ส่งสารจะเป็นที่
รู้จักหรือเป็นที่ไม่รู้จักก็ตาม29นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชนไว้แตกต่างกัน
ในตาราด้านนิเทศศาสตร์ของไทย มีการรวบรวมความหมายของสื่อสารมวลชนจากนักวิชาการต่าง ๆ
ไว้ดังนี้30
Morris Janowitz ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชนไว้คือ การสื่อสารประกอบไปด้วย
สารบรรณและเทคนิค ซึ่งกลุ่มคนที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะ ให้เครื่องมือทางเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์
วิท ยุ ภาพยนตร์ ฯลฯ) ส่ งเนื้ อหาที่ เป็ น ลั ก ษณะ (Symbolic Content) ไปสู่ รับสารที่ มีขนาดใหญ่
มีความแตกต่าง และอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย
Charies R. Wright ให้ ความหมายว่า การสื่อสารที่มุ่ งไปสู่ ผู้รับสารจานวนมาก ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน และไม่เป็นที่รู้จักของผู้ส่งสาร สารถูกส่งไปยังประชาชนทั่วไป เพื่อให้ถึงประชาชนผู้รับ
สารได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน และสารนั้นมีลักษณะที่ไม่ยั่งยืนโดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อ ผู้ส่ง
สารมักจะเป็นหรือดาเนินกิจการภายใต้องค์กรที่ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายมหาศาล
Michael Burgoon ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชน เป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นส่วนตัว
(Impersonal) และโดยอ้อม (Indirect) ที่มุ่งไปสู่คนจานวนมาก
John R. Bittner การสื่อสารมวลชนคือการที่สารถูกสื่อสารผ่านมวลชนไปยังคนจานวนมาก
Warren K. Agee และคณะ ให้นิยามความหมายว่าการสื่อสารมวลชนคือ กระบวนการของ
การส่งข่าวสาร (Information) ความคิด (Ideas) และทัศนะคติ (Attitudes) ไปสู่ผู้รับสารจานวนมาก
ที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้สื่อที่ถูกพัฒนาเพื่อการนี้
2.2.1 ความหมายและประเภทสื่อสารมวลชน
คาว่า “สื่อมวลชน ” และคาว่า “การสื่อสารมวลชน” มีความหมายที่แตกต่างกัน สื่อมวลชน
หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น
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หิ น วิ ม าน และคณะ, ธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชน (กรุ งเทพมหานคร: มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์, 2558), หน้า 3.
30ปรมะ สตะเวทิ น , หลั ก นิ เ ทศศาสตร์ , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 10 (กรุ ง เทพมหานคร: ภาควิ ช าการ
ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546) หน้า 22-27.
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ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสาร ส่วนการสื่อสารมวลชน เป็นกระบวนการหรือวิธีของการ
สื่อสาร ที่รวมองค์ประกอบของการสื่อสารทั้งหมด31
การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) คือ การสื่อสารโดยอาศัยช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ
ที่ส ามารถถ่ายทอดสารให้ ถึงคนจ านวนมากในเวลาเดี ยวกัน ได้ แก่ สื่ อวิท ยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
หนั งสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงสื่ออินเตอร์เน็ตที่ในปัจจุบันมีการยอมรับว่าเป็นสื่อสารมวลชนชนิด
หนึ่ง32 สิ่งที่ใช้สื่อสารกับประชาชนมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในรูป ของสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อที่ไม่ใช้สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ สื่อสารมวลชนยังทาหน้าที่สื่อสารข้อความ ข้อมูล
ข่าวสาร รายงานเหตุการณ์ และเฝ้าติดตามสถานการทางสังคม ซึ่งสื่อสารมวลชนในแถบตะวันตกนั้น
ถือเป็นว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยบรรดาสื่อมวลชนต่าง ๆ นั้นยังได้ขนานนาม
ตัวเองว่าเป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่ค่อยทาหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบความไม่โปรงใสต่าง ๆ พร้อมทั้งรายงาน
ให้สังคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้สื่อสารมวลชนยังได้ทาหน้าที่ในฐานนะเฝ้าประตูบ้านที่
ค่อยกลั่ น กรองและคัดเลื อก ข้อมูล ข่าวสารที่ ไม่ให้ กระทบกระเทือนต่อประชาชน ผู้ ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร รวมไปถึงความมั่งคงของประเทศ นอกจากนี้แล้ว เนื้อหาของข่าวสารจะต้องมีความเกี่ยวข้อง
กับสาธารณชน และสามารถส่งสารไปยังผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว33
ปั จ จุ บั น สื่ อ สารมวลชนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมของประช าชนเป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากรัฐธรรมนูญในประเทศไทยได้กาหนดสิทธิของประชาชนที่จะได้รับรู้ รับทราบข่าวสาร อัน
เป็นสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แต่ในทางตรงกันข้าม ก็ยังบัญญัติรับรองถึงการจากัด
สิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐ ดังนั้ นข้อมูลข่าวสารนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ละประเทศ ที่เป็นตัวกาหนดการทางานของสื่อมวลชน การ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เผยแพร่ ข้อ มู ล ข่ าวสารไปยั งประชาชน และเนื่ อ งด้ว ยประเทศไทยนั้ น ใช้ ระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสารมวลชนทาให้ ประชาชนได้มีโอกาสในการรับรู้
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น34 ไม่ว่าจะเป็นนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรัฐให้แก่ประชาชน นาเสนอข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือการตรวจสอบการทางานของรัฐบาล ตรวจสอบหน่วยงานราชการ
ตรวจสอบการกระทาที่ทุจริตต่อรัฐ หรือข้อมูลการก่ออาชญากรรมที่ อาจจะเกิดขึ้นในสังคม เป็นต้น
ปัจ จุบั น พจนานุ กรมฉบั บ ราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้นิยามความหมายของคาว่าสื่ อมวลชน
31ปรมะ

สตะเวทิน, การสื่อสารมวลชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2546),

หน้า 126-127.
32สุกัญญา บูรณเดชาชัย , การสื่อสารมวลชน แนวคิด ทฤษฎี และสถานการณ์ในประเทศ
ไทย (ชลบุรี: ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550),
หน้า 37.
33นงนุช ศิริโรจน์ , การสื่อสารมวลชนเบื้ องต้น (กรุงเทพมหานคร: สานั กพิม พ์ม หาวิทยาลั ย
รามคาแหง, 2554), หน้า 13.
34มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ , คณะนิ ติ ศ าสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ , กฎหมายและจริ ย ธรรม
สื่อสารมวลชน: เอกสารประกอบการสอน LW295 (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนม
ยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554).
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หมายถึง สื่อกลางที่นาข่าวสาร สาร และเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทั ศ น์ และภาพยนตร์ (ปาก) นั ก ข่ า ว นั ก หนั งสื อ พิ ม พ์ ส่ ว นค าว่ า สื่ อ สารมวลชน หมายถึ ง
กระบวนการติดต่อสื่อสารสู่มวลชนโดยส่งสารผ่านสื่อมวลชน แต่ในทางกฎหมายนั้นยังไม่มีการนิยาม
ศั พ ท์ เฉพาะไว้ จึ ง ศึ ก ษาขอบเขตและความหมายของค าว่ า สื่ อ มวลชน และสื่ อ สารมวลชนตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และตาราที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
สาหรับ สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง การสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะโดยอาจแบ่งได้
เป็นสองลักษณะคือ35
1. สิ่งที่เป็นองค์กรในการทางาน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
2. ตัวบุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน เช่น นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ หรือผู้ประกาศข่าว
สมควร กวียะ ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมวลชนคือสื่อในการสื่อสารของสังคมมวลชน เป็นสื่อที่
น าข่าวสารจากแหล่ งสารไปยั งผู้ รับ จานวนมาก ภายในเวลาค่อนข้างรวดเร็ว ได้แก่ หนั งสื อพิม พ์
นิ ต ยสาร วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ วิ ดี ทั ศ น์ เทปเสี ย ง ซี ดี รวมทั้ ง สื่ อ ใหม่ คื อ
อินเทอร์เน็ต36
ซาร์ล ไรท์ ให้ความหมายว่า สื่อมวลชนหมายความถึง สื่อที่จะสามารถนาสารจากผู้ส่งสาร
ไปสู่ผู้รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจานวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเดียวกัน หรือระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน37
การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง นิตยาสาร วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพื่อทาการสื่อสารกับคนจานวน
มาก ที่ อยู่ ในที่ ต่าง ๆ ซึ่งเป็ น กระบวนการที่ ติด ต่อสื่ อ สารสู่ มวลชน โดยส่ งสารผ่ านสื่ อมวลชนทั่ ว
ประเทศหรือทั่วโลก อาจเป็นกลุ่มคนที่มีจานวนน้อยหรือจานวนมากที่แตกต่างกันออกไป38
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นกระบวนการที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนสาร แหล่งข่าวที่เป็นมูลเหตุแห่ง
ข้อเท็จจริง ผ่านช่องทางการสื่อสารทางสื่อมวลชน ดังนั้นการสื่อสารมวลชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่แสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร จนกระทั่งส่งสารไปยังสื่อมวลชน ที่ทาหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้รับสาร จึง
อาจเห็ น ได้ ว่า สื่ อ มวลชนและสื่ อ สารมวลชนมี ค วามหมายที่ ใกล้ เคี ย งกั น เป็ น อย่ า งมาก เพี ย งแต่
สื่อสารมวลชนมีความหมายที่ครอบคลุมทุกประเภทของการทางานของสื่ อมวลชนตั้งแต่กระบวน
วิธีการจนสิ้นกระบวนการนาเสนองานของสื่อมวลชนแม้ “สื่อมวลชน” และ “สื่อสารมวลชน” จะมี
ข้อแต่งต่ างกัน ในเรื่ องของการให้ ค วามหมายที่ ว่าสื่ อมวลชน หมายถึง สื่ อที่ จะใช้ติดต่อสื่ อสารถึง
มวลชนอันได้แก่ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทั ศน์ หรืออาจรวมไปถึงตัวของบุคคลด้วย และ
สื่อสารมวลชน ที่ห มายถึง กระบวนการสื่อสารที่มีวิธีที่ส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารเป็นจานวนมาก ที่
35คณาธิป
36สมคิด

ทองรวีวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 27-30.
บางโม, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (กรุงเทพมหานคร: เอส เค บุ๊คส์,

2551), หน้า 10.
37เรื่องเดียวกัน.
38นงนุช ศิริโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 14-19.
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อาศั ย สื่ อ มวลชนเป็ น เครื่ อ งมื อ แต่ ค าว่ า “สื่ อ มวลชน” และ “สื่ อ สารมวลชน” ทั้ ง สองค านี้
คณะกรรมการราชบัณฑิตยสถานก็ได้อนุโลมให้ใช้สองคานี้แทนกันได้39
ปรมะ สตะเวทิน40 ให้ความหมายว่า
การสื่อสารมวลชนก็คือการสื่อสารไปยังคนจานวนมากในเวลาเดียวกันหรือ
เวลาใกล้เคียงกัน โดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจึงแบ่งได้ดังนี้
1. สื่อ (Media) เป็นหนทางหรือวิถีทางที่จะนาข่าวสารไปสู่ผู้รับหรืออาจ
กล่าวได้ว่า สื่อ คือ พาหนะที่นาข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งจาแนกได้เป็น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ สื่ อ มวลชน (Mass Media) และสื่ อ บุ ค คล (Personal
Media)
2. สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึง สื่อที่ทาให้ผู้ส่งสาร ซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล สามารถจะส่งข่าวสารไปยังผู้รับเป้าหมายจานวนมาก
และอยู่กันอย่างกระจัดกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็ว
กิติมา สุรสนธิ41 ได้ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชนว่า
เป็ น การสื่ อ สารไปยั ง ผู้ รั บ จ านวนมาก ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในเรื่ อ ง
คุณ ลั กษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Heterogeneous) และไม่เป็น ที่รู้จักของ
ผู้ รั บ สาร (Anonymous) มี ค วามเป็ น สาธารณะ (Public) ข่ า วสารที่ ส่ ง มี ค วาม
หลากหลาย (Variety) จะถู ก ผ่ านช่ อ งสารที่ เรีย กว่ า สื่ อ มวลชน ไปสาธารณชน
ภายในระยะเวลาอันสั้นในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้การสื่อสารมวลชนเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของผู้ส่งสาร
และลักษณะของสาร ดังนั้นในการพิจารณาว่าการสื่อสารใดเป็นการสื่อสารมวลชน จึงต้องพิจารณา
จากลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวนี้42

39หากใดตอนหนึ่งที่ได้กล่าวถึง

“สื่อมวลชน” หรือ “สื่อสารมวลชน” ขอให้ผู้อ่านโปรดเข้าใจ
ว่าผู้เขียนมุ่งประสงค์ใช้ทั้งสองคานี้แทนกันได้
40ปรมะ สตะเวทิน, การสื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2541), หน้า 11.
41กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร (Introduction to Communication), พิมพ์
ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548),
หน้า 86.
42ปรมะ สตะเวทิน, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา หน่วยที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2546), หน้า 113-136.
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ลักษณะของผู้ส่งสาร (Source)
ผู้ส่งสารในระบบการสื่อสารมวลชนจะมีลักษณะเป็นองค์การ คือ ผู้ส่งสารจะปฏิบัติงานในรูป
ขององค์การที่สลับซับซ้อน (Complex Organization) ที่ดาเนินกิจการโดยอาศัยการแบ่งงานกันทา
อย่างกว้างขวาง (Extensive Division of Labor) และมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการค่อนข้างสู ง
(Involves Great Expense) ยกตัวอย่างเช่น ในการสื่อสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ก็ดาเนินกิจการในลักษณะขององค์การ และมีการแบ่งงานกันทาเช่นเดียวกันองค์การหรือ
สถาบันสื่อมวลชน ในฐานของผู้ส่งสาร จึงเป็นองค์การขนาดใหญ่ ที่มีความสลับซับซ้อน และมีก าร
ลงทุนมหาศาล เนื่องจากต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการมากมาย
ลักษณะของสาร (Message)
การสื่อสารมวลชนเป็ น การสื่ อสารในลั กษณะสาธารณะ (Pubic) หมายความว่า เป็น การ
สื่ อ สารที่ มุ่ งส่ งไปยั งสาธารณชน ไม่ ใช่ เป็ น การสื่ อ สารที่ เป็ น ส่ ว นตั ว สารที่ ส่ งออกไปนั้ น ไม่ ไ ด้ มุ่ ง
เฉพาะเจาะจงไปยั งใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้ น เนื้อหาของสารที่ เผยแพร่ออกไปจึงกว้าง
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ รู้ ท าให้ ผู้ รั บ สารทั้ ง หลายสามารถที่ จ ะรั บ ทราบข่ า วสารเดี ย วกั น
ยกตัวอย่างเช่น การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งมีข่าวหลายประเภท ทั้งข่าวการเมือง ข่าว
เศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม ข่าวสตรี ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา บทความต่าง ๆ
เป็นต้น
กล่ า วโดยสรุ ป สื่ อ มวลชนเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ถู ก ผลิ ต เพื่ อ ใช้ ในกระบวนการสื่ อ สารมวลชน
โดยสามารถใช้สื่อสารถึงกลุ่มคนจานวนมากในเวลาอันรวดเร็ ว และเป็นเครื่องมือสาธารณะที่ทุกคนใน
สั งคมสามารถเข้ าถึงข้ อมู ล อัน เป็ น ข่ าวสารเหล่ านั้ น ได้ โดยประกอบด้ ว ย หนั งสื อพิ ม พ์ นิ ตยสาร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น สื่อมวลชนยังเป็น
สถาบั น หรือองค์กรหนึ่งของสังคมที่ทาหน้าที่ นาเสนอข่าวสาร รายงานความเคลื่อนไหวของสังคม
รวมถึงให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนในสังคม
ประเภทของสื่อสารมวลชน
1. หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์นับเป็นสื่อมวลชนที่ใช้แจ้งข่าวสารต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ประจาวัน ขณะเดียวกัน
ก็ยังเป็น สื่อในการนาเสนอสินค้าและบริก ารไปยังผู้ อ่าน จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ในแต่วันให้พื้นที่
ให้กับโฆษณาเป็นจานวนมาก แม้ว่าทางหนึ่งสังคมคาดหวังกับหนังสือพิมพ์ ให้ทาหน้าที่ในการบอก
กล่าวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงทาหน้าที่เป็นสุ นัขเฝ้ายาม ที่คอยเฝ้าระวังความไม่ปกติต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม แต่การทาหน้าที่นี้ก็ต้องดาเนินไปยังอย่างสมดุลกับการทาหน้าที่ในการโฆษณา ซึ่งเป็น
ตัวช่วยให้หนังสือพิมพ์มีรายได้มากพอที่จะดาเนินการต่อไปได้43
ความหมายของหนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็น เป็นต้น เสนอต่อประชาชน
ตามปรกติออกเป็นรายวัน หรือหมายถึงสิ่งพิ มพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะ
ออกตามลาดับเรื่อยไป มีกาหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม44
43สมสุข

หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 123.
พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพมหานคร:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546).
44ราชบั ณ ฑิตยสถาน,
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นอกจากนี้ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ก็ยังได้ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์
หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่ นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลาดับเรื่อยไป มี
กาหนดระยะเวลาหรื อ ไม่ ก็ ต าม มี ข้ อ ความต่ อ เนื่ อ งกั น หรื อ ไม่ ก็ ต าม ทั้ งนี้ ให้ ห มายความรวมถึ ง
นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทานองเดียวกัน45
2. นิตยสาร
นิตยสารถือว่าเป็นสื่อมวลชนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทาหน้าที่เพื่อสังคม ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร
การสร้างความสมานฉันท์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นเวทีสาธารณะ รวมไปถึงการให้ความบันเทิงใน
ปัจจุบัน นิตยสารนั้นยังทาหน้าที่ในฐานะธุรกิจ เพราะปัจจัยหลักของการผลิตนิตยสารนั้นต้องใช้ เงิน
ลงทุนเป็นจานวนมาก ซึ่งต้องอาศัยเงิน ที่ดิน แรงงาน ผู้ประกอบการ และที่สาคัญก็คือการผลิตใน
แบบอุตสาหกรรม ซึ่งนิตยสารส่วนใหญ่มักจะเน้นการผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของมวลชน
และก่อให้เกิดผลกาไรอย่างสูงสุด
ประเภทของนิตยสารนั้นสามารถจาแนกได้หลายประเภท ซึ่ งเป็นผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจจึง
สามารถแบ่ งตามแนวความคิดของ บาแรน (Baran) วิทเทเคอร์ (Whittaker) และโฮล์ มส์ และนีส
(Homes and Nice) จึงจาแนกออกได้เป็นอย่างน้อย 4 ประเภทด้วยกัน46
1) นิตยสารวิชาชีพ หรือนักวิชาการบางท่านเรียนว่า “นิตยสารสมาคม” ซึ่งหมายถึง
นิตยสารที่มุ่งเน้ น ด้านเนื้ อหาเฉพาะกลุ่มบุคคลพิเศษ เพื่อพัฒ นาอาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นิตยสารกลุ่มนี้มักจะเป็นวารสารในวิชาชีพต่าง ๆ และมักมีรายได้จากการบอกรับเป็นสมาชิก เช่น
วารสาร นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และรัฐศาสตร์สาร เป็นต้น
2) นิตยสารธุรกิจ มักเป็นนิตยสารที่บริษัทเป็นผู้ผลิต เพื่อเป้าหมายที่เป็นคนในบริษัท
และลูกค้าภายนอก นิตยสารกลุ่มมักจะได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หรือผู้ผลิตเฉพาะ เป้าหมาย
ส าคั ญ ก็ เพื่ อ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร นอกจากนั้ น นั ก วิช าการบางคนยั งจั ด นิ ต ยสารที่
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ผลิตไว้ในหมวดหมู่นี้ด้วย
3) นิตยสารเพื่อผู้บริโภค เป็นนิตยสารทั่วไปที่มุ่งเน้นการขายและมีขนาดค่อนข้างใหญ่
โดยมีรายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก เพราะเจ้าของสินค้าต่าง ๆ นิยมลงโฆษณาเพื่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้อ่านโดยเฉพาะ เนื่ องจากนิ ตยสารกลุ่มนี้มีปริมาณเป็นจานวนมาก จึงสามารถจาแนกย่อยหลาย
ประเภท เช่น นิตยสารสาหรับสตรี วัยรุ่น ผู้ชาย กีฬา การเมือง ภาพยนตร์ บ้านและตกแต่ง แม่บ้าน
งานบ้ านงานเรือน โป๊ เปลื อย กิจ กรรมกลางแจ้ง การเกษตร การท่องเที่ยว ความบันเทิ ง รถยนต์
เศรษฐกิจ ธรรมมะ เป็นต้น
4) นิตยสารออนไลน์ นิตยสารกลุ่มนี้เน้นการแพร่กระจายในพื้นที่อินเทอร์เน็ต ทาให้มี
ความรวดเร็ ว เนื้ อ หามี ค วามหลากหลาย สื่ อ สารกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายแบบสองทาง อย่ า งไรก็ ต าม
นักวิชาการหลายคนก็ไม่ได้จาแนกนิตยสารลักษณะนี้ออกเป็นประเภทที่สี่ เพราะมองว่าเป็นเพียง
ความต่างกันของรูปแบบเท่านั้น
3. วิทยุ และโทรทัศน์
วิทยุ หรือที่ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Radio มีความหมายตรงตัวว่า “การสื่อสารด้วยเสียงผ่าน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” ส่วน โทรทัศน์ หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Television มีความหมายตรงตัวว่า
45มาตรา

4 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550
46สมสุข หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 197-199.
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“การเห็ น ที่ เกิ ดขึ้ น ในระยะไกล ๆ” (คาว่า “โทร” หรือ “Tele” แปลว่า “ไกล” ในขณะที่ ค าว่ า
“ทัศน์” หรือ “Vision” หมายถึง “การเห็น” ตามความหมายแบบตรงตัวดังกล่าวนี้ ทั้งวิทยุโทรทัศน์
จึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่ทาให้มนุษย์ได้เห็นและได้ยินสิ่งที่เกิดจากพื้นที่อันไกล โดยผ่านคลื่นแม่เห็น
ไฟฟ้าเป็นตัวกลางที่ขวางกั้นระหว่างผู้ส่ งสาร ผู้ผลิตกับผู้รับสาร ผู้ฟัง ผู้ชม 47 ดังนั้นรายการวิทยุและ
โทรทัศน์มีอยู่หลายประเภท หากจะจัดประเภทรายการต่าง ๆ ตามแนวความคิด “ความสัมพันธ์แบบ
คู่ ต รงข้ า ม” เฟอร์ ดิ น านด์ เดอ โซซู ร์ (Ferdinand de Saussure)48 จะจั ด แบ่ งรายการวิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ได้ 2 กลุ่ม คือ
1) รายการบันเทิง
รายการบันเทิง คือ รายการที่เน้นนาเสนอเรื่องราวเบา ๆ สนุกสนาน เนื้อหาในรายการ
บันเทิงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น อาจจะมีจิตนาการ เรื่องเหนือความเป็นจริง การผูกเรื่อง ฯลฯ
รายการบันเทิงเป็นรายการที่หน้าที่เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างความบันเทิงใจให้กับผู้ฟัง
หรือผู้ชม ตัวอย่างประเภทรายการบันเทิง เช่น ละคร เกมโชว์ ทอล์กโชว์ ฯลฯ
2) รายการสาระ
รายการที่เป็นสาระนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่มีเนื้อหามาจากเรื่องจริง หรือเหตุการณ์
จริง มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้แก่ผู้ชม ผู้ฟั ง รายการประเภทสาระโดยทั่วไป
จะต้องมีเนื้อหารายการที่เข้มข้นจริงจัง และสิ่งสาคัญคือต้องเป็นเรื่องจริง บางรายการอาจนาเสนอ
ด้วยความจริงจัง เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น ข่าว สารคดี การศึกษา เป็นต้น
แต่ถึงอย่างไรก็ดี รายการวิทยุโทรทัศน์บางรายการก็อาจจะไม่ไ ด้จาแนกว่าอยู่ในประเภท
อะไร ทั้งรายการที่เป็นลักษณะของการให้ความบันเทิง หรือรายการที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาสาระ
เนื่องจากผู้ผลิตรายการได้พยายามคิดค้นรูปแบบการนาเสนอที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการดึงดูใจผู้ที่รับชม
รายการ ซึ่งหลาย ๆ รายการเป็นรายการที่จัดเป็นประเภทสารคดี แต่ก็ยังมีการแทรกความบันเทิงเข้า
ไปอยู่ในรายการโดยที่มีการนาเสนอที่มีกลิ่นอายของความบันเทิงอยู่ด้วย เช่นเดียวกับรายการกีฬา ซึ่ง
เป็ น ตระกูลรายการที่มีทั้ งลักษณะที่เป็นสาระและให้ ความบันเทิ ง ขึ้น อยู่กับวิธีการ และเนื้อหาที่
นาเสนอ เช่น รายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์ ซึ่งผู้บรรยายให้ความรู้กับผู้ชมในเรื่อง
ของกฎ กติกา และทักษะต่าง ๆ ขณะเดียวกันรายการกีฬาบางรายการก็อาจจะเน้นความบันเทิง หรือ
การแสดง เช่นรายการมวยปล้า เป็นต้น49
4. ภาพยนตร์
“ภาพยนตร์”50 มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษอยู่หลายคา เช่น Motion Picture, Cinema, Film
และ Movie เป็นต้น อาจกล่าวโดยสังเขปว่า ภาพยนตร์ เป็นกรรมวิธีบันทึกภาพด้วยแผ่นพลาสติก
บางใส (Film) เป็ น ภาพนิ่ งจ านวนมากเรีย งร้อ ยต่อ กั น ที่ มีท่ าทางเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนไปที ล ะน้ อ ย
47เรื่องเดียวกัน,

หน้า 3.
48กาญจนา แก้ว เทพ และคณะ, สื่ อบั น เทิ ง: อานาจแห่ งความไร้ส าระ (กรุงเทพมหานคร:
ออล อเบ้าท์พริ้นท์, 2545), หน้า 9-14.
49สมสุข หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 79-80.
50ความหมายของภาพยนตร์ , ค้ น วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2559 จาก https://filmv.Word
press.com/unit-1
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สาหรับฉายผ่านลาแสงอย่างต่อเนื่องรวดเร็วทาให้เกิดภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) เพื่อให้เกิด
เรื่องราวเนื้อหาที่ผ่านการคัดกรอง ตัดต่อ โดยอาจเป็นเหตุการณ์จริง หรือแต่งขึ้นใหม่ตามจินตนาการ
ก็ได้ ตามแต่ความประสงค์ของผู้จัดทา เพื่อให้ผู้ชมคล้อยตามกับสิ่งที่สื่อ ดังนั้น ภาพยนตร์ (Films)
หรือวิดีโอ (Video) มีทั้งภาพและเสียงประกอบอื่ น ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเลื่อนเป็นชุด ภาพโปร่งแสง
ทั้งนี้เป็นเทคนิคต่าง ๆ ที่จะให้นักประชาสัมพันธ์เลือกใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นสื่อ
ที่ใช้ประสาทสัมผัสทางตา นับว่าเป็นสื่อที่ให้ความประทับใจและทาให้ผู้คนจดจาเรื่องราวเนื้อหาได้
นาน เพราะผู้ชมจะได้ดูและฟังคาบรรยายไปพร้อม ๆ กัน
ลักษณะของธุรกิจภาพยนตร์นั้นถือเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุที่ว่าธุรกิจภาพยนตร์
นั้นมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร คือ มีการลงทุน การจ้างงาน มีตัวสินค้า มีการส่งเสริมการขยาย
และมีผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างภาพยนตร์ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่อง
ของความบันเทิง ที่มุ่งหวังทาผลกาไรเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้นผู้สร้างจึงเน้นการทากาไรมากกว่า
สร้างเพื่อชื่อเสียงหรือศิลปะ51
2.2.2 บทบาทและหน้าที่ของสื่อสารมวลชน
เป็นที่ทราบดีกว่าสื่อสารมวลชนมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการที่จะสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ของ
สังคมเพื่อไปสู่ประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เป็นความจริง สื่อสารมวลชนจึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดบทบาทในการทางาน เพื่อที่จะให้การทางานในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ
และมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ เพราะสื่ อ สารมวลชนเป็ น กระจกสะท้ อ นสภาพของสั งคม
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม
และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ นาเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคม
ย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน 52 เนื่องด้วยประเทศไทยนั้นเป็นระบบการปกครองโดยระบบ
ประชาธิป ไตย จึงขึ้น อยู่ กับ สถานภาพในทางการเมืองอีกด้วยว่าจะเป็นตัวกาหนดการทางานของ
สื่อมวลชนว่าจะต้องเป็นไปในรูปแบบไหน
นอกจากนี้สังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สื่อมวลชนยังมีอิทธิพลต่อสังคมในการใช้
ชีวิตประจาวัน ยิ่งในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการทาหน้าที่ข้องสื่อมวลชน ยิ่ง
ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเมืองใหญ่ ๆ ในต่างประเทศ
เช่น ลอสแองเจลิส นิวยอร์ก โตเกียว ปารีสและในประเทศไทย คือกรุงเทพมหานคร แต่ถึงอย่างไรก็ดี
การที่ แ นะน าให้ ม วลชนได้ อ่านหนั งสื อพิ มพ์ ฟั งข่ าว หรือ รับ ชมรายการที่ น่ าสนใจย่ อมขึ้ น อยู่ กั บ
ลักษณะโครงสร้างการสื่อสารของแต่ละองค์กร53

51กัญญา

บูรณเดชาชัย, เรื่องเดิม, หน้า 283.

52สานั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ , สื่ อ มี บ ทบาทในสั งคมอย่ า งไรบ้ า ง, ค้ น วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2559 จาก http://bcp.
nbtc.go.th/
53วัฒนา พุทธางกูรานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 11.
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นอกจากนี้ แล้ว องค์กรด้านสื่ อมวลชนจะมีบทบาทต่าง ๆ ในสั งคมที่สื่ อมวลชนได้ดาเนิ น
กิจการอยู่ดังต่อไปนี้54
1. บทบาทขององค์กรที่ทาหน้าที่สื่อสารมวลชนในฐานะที่เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ในสังคม องค์กรด้านสื่อสารมวลชนถือว่าเป็นหน่วยงานผลิต และเป็นองค์กรที่ให้ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างกว้างขวางที่สุด แต่ความรู้และข้ อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลที่อาจแตกต่างจากความรู้
ข้อมูลจากสถาบันอื่น สื่อมวลชนทาหน้าที่เป็นผู้ที่นาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลายของสถาบันใน
สังคมเผยแพร่ออกสู่สาธารณะอีกต่อหนึ่ง และสื่อมวลชนยังสามารถที่จะเข้าถึงทุกคนทุกระดับได้อย่าง
ง่ายดาย ดังนั้ น ความสั มพัน ธ์ ระหว่างรัฐ และสื่ อมวลชน กับผู้ ที่รับสารมีความพอดีกัน จึงส่ งผลให้
ความคิ ด ความเชื่ อ ข่าวสารข้อ มูล ต่าง ๆ ที่ มี อยู่ ในสั งคมส่ งข่าวสารให้ กั บ ประชาชนเป็ น จานวน
มากกว่าและในระยะยาวกว่าการส่งข่าวสารของสถาบันอื่น ที่กระทาการส่งสารถึงผู้รับสารโดยตรง
2. บทบาทที่เป็ นสื่ อกลางของสาธารณชน (หรือเป็นเวทีของประชาชน) สื่อกลางนั้นเป็น
สถาบันที่เป็นกลางระหว่างผู้ที่รับสารและผู้ที่ส่งสาร ในสังคมด้วยตนเองและเป็นพื้นที่หรือเวทีที่ให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็ น ของคนในสั งคม มีความสั มพันธ์กับ เสรีภ าพของประชาชนในการ
ติดต่อสื่อสารกับสาธารณะเพื่อเป็นช่องทางหลักในการแสดงความคิดเห็น ไปยังผู้ที่ต้องการที่จะทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ในสังคม
3. บทบาทที่เกี่ยวกับการบริหารงานของภาครัฐ และในด้านการเมือง สื่อมวลชนทุกแขนง
สามารถเสนอแนวความคิด ถ่ายทอดความรู้ทางการเมืองได้อย่างกว้างขวาง สื่อมวลชนจะเป็นสื่อใน
การสร้ า งความเข้ า ใจระหว่า งรั ฐ บาลกั บ ประชาชน เพื่ อ ที่ จ ะให้ รู้ว่ า ขณะนี้ รั ฐ บาลก าลั ง ท าอะไร
ดาเนินการอย่างไรในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และรัฐบาลจะทราบความทุกข์ร้อน ความต้องการ
ของประชาชนจากสื่อมวลชน นอกจากนั้นสื่อมวลชนยังเป็นเครื่องมือในทางการเมืองโดยตรง
4. สื่อมวลชนนั้นยังมีบทบาทสาคัญที่เป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน ด้วยการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารทางวิชาการ บทความทางการเมือง ความเคลื่อนไหวในสังคม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เรียนรู้กลไกการทางานของการเมือง55
นอกจากบทบาทของสื่อมวลชนที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น สื่อมวลชนยังได้มีหน้าที่ที่ จะต้อง
รับผิดชอบอีกมากมายที่จะนาเสนอต่อประชาชน โดยมีหน้าที่สังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อม
ทางสังคม หน้าที่ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ หน้าที่ถ่ายทอดมรดกทางสังคม เป็นต้น
ฮาโรลด์ ลาสส์เวลล์ (Harold Lasswell) นักรัฐศาสตร์ช าวอเมริกัน ได้กล่าวถึงหน้าที่ของ
สื่อมวลชนในหนั งสือ The Structure and Function of Communication (1948) ว่ามีห น้าที่อยู่
สามประการ คือ56

54ศุภ รัศมิ์

ฐิติกุลเจริญ , ทฤษฎีการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2554), หน้า 95-96.
55จริ ย า คงมา, มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการแทรกแซงสื่ อ มวลชนโดยรั ฐบาล
(วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ ,
2554), หน้า 40.
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(1) หน้าที่สังเกตการณ์และรายงานสภาพแวดล้อมทางสังคม (Surveillance
of the Environment) เป็ น การท าหน้ า ที่ ในการสอดส่ อ งดู แ ลและติ ด ตามเก็ บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมมารายงานให้
สมาชิกในสังคมได้ทราบ หน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ที่ตรงกับการสื่อสารโดยทั่วไป
คือการแจ้งให้ทราบ กล่าวคือ สื่อมวลชนจะคอยเฝ้าดูว่ามีเหตุการณ์ห รือเรื่องราว
ใดบ้างที่เกิดขึ้นในสังคมและสมควรรู้หรือควรทราบในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเมื่อ
สื่อมวลชนพิจารณาเรื่องนั้นแล้วเห็นว่าผู้รับสารควรรับทราบสื่อมวลชนก็จะเลือก
นามาเสนอผ่านสื่อ หรืออาจกล่าวได้ว่าสื่อมวลชนได้ทาหน้าที่กลั่นกรองข่าวสารก่อน
ถึงมือผู้รับ เปรีย บเสมือนเป็นผู้เฝ้าประตู ที่มีหน้าที่พิจารณาว่าควรปล่อยเนื้อหา
ใดบ้างที่สามารถส่งออกไปให้กับผู้รับข่าวสาร
(2) หน้าที่ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ในสังคมให้รวมตัวกันอยู่ได้ หมายถึง
หน้ าที่ในการติดตามศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสั งคมอย่าง
ถูกต้อง ถี่ถ้วน และนากลับมาเพื่อชี้แจงเพื่อช่วยคลายความขัดแย้งของสมาชิกกลุ่ม
รวมไปถึ งอาจจะเพิ่ ม ความขั ด แย้ งภายในกลุ่ ม ก็ เป็ น ได้ นอกจากนี้ แ ล้ ว การอยู่
ร่ ว มกั น ในสั ง คมเดี ย วกั น ได้ ด้ ว ยความสงบเรี ย บร้ อ ย ตรงกั บ หน้ า ที่ ใ นการ
วิพากษ์วิจารณ์ ที่สื่อช่วยชี้แนะแนวทางในการตอบสนองเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในสังคม และบอกว่าเหตุการณ์นั้นมีความสาคัญต่อสังคมอย่างไร มีวิธีการที่
สามารถแก้ไขได้อย่างไรที่อาจจะส่งผลดีต่อสังคม โดยสามารถกล่าวอีกในหนึ่งคือ
สื่อทาหน้าที่ชักจูงโน้มน้าวใจ
(3) หน้าที่ถ่ายทอดมรดกทางสังคม หมายถึง การเผยแพร่ ถ่ายทอด หรือ
สืบทอด ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคมจากคนในยุคสมัยหนึ่ง
ไปสู่ผู้คนอีกยุคสมัยหนึ่ ง เพื่อให้เป็นวิทยาการ ศิลปวัฒ นธรรม และประเพณีของ
สังคมดารงอยู่ต่อไป ตรงกับหน้าที่ในการศึกษาของสื่อมวลชน
2.2.2.1 บทบาทของกฎหมายต่อสื่อมวลชน
กฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เปรี ยบเสมื อ นกลไกควบคุ ม และให้ เสรีภ าพสื่ อ มวลชน
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจึงได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมสื่อมวลชน และให้ฝ่ายตุลาการทาหน้าที่
พิพากษา เมื่อสื่อมวลชนกระทาผิดกฎหมาย การควบคุมสื่อมวลชนด้วยกฎหมายถือเป็นเครื่องมือที่
เข้มงวด ชัดเจน และได้ผลมากที่สุด 57 ดังจะเห็ นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2540 ที่ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ในรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่ง
56Harold

D. Lasswell, “ The Structure and Function of Communication in
Socity,” In Mass Communication, W. Schramm, ed. (Urbana, IL: University of Illinois
Press, 1960), pp. 117-129 อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 8-9.
57สุภาภรณ์ ศรีดี , กฎหมายสื่อมวลชน (กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิ ทวงศ์การพิ มพ์ , 2551),
หน้า 16-17.
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ราชอาณาจั ก รไทย ปี พุ ท ธศั ก ราช 2550 ก็ ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของสื่ อ มวลชนไว้ ใน
รัฐธรรมนูญไว้เช่นกัน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังได้ให้อานาจองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน
เสนอออกให้มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์
พ.ศ.2550 พระราชบั ญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญั ติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.2551 พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือรวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนโดยตรงที่ทาให้
สื่อมวลชนได้รับผิดจากกฎหมายดังกล่าว เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เรื่องความรับผิด
ทางละเมิด) ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นประมาท ดูหมิ่น) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ความผิดฐานละเมิดอานาจศาล) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นต้น จากที่ได้กล่าวมาใน
ข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้เข้ามามีบทบาทต่อสื่อมวลชนเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็ น ในการควบคุ ม การท างาน เป็ น การควบคุ มทั้ งแบบป้ อ งกัน และแบบแก้ไขในการท างานของ
สื่อสารมวลชนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน และเพื่อให้
ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
2.2.2.2 บทบาทของสื่อมวลชนต่อกฎหมาย
ดังจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ทาให้สื่อมวลชนนาเสนอ
ข่าวสารออกไปสู่สาธารณชน จึงเป็นเหตุให้ทราบการทางานขององค์กรต่าง ๆ ที่เป็นทั้ง ศาล อัยการ
ตารวจ ในการทาหน้าที่การบังคับใช้กฎหมาย การติดตามการทาคดีความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
สังคม พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์การทางานของกระบวนการยุติธรรม ที่ทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทางานของ ดังเช่น รายการ ตู้ ป.ณ. ข่าว 3 สถานีประชาชน
หรื อ 7 สี ช่ว ยชาวบ้ าน ที่ จ ะเป็ น ช่ องทางในการร้อ งทุ ก ข์ ฝ่ ายสื่ อ มวลชนที่ จ ะเป็ น ปากเสี ยงแทน
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองหรือรัฐ ในการที่จะให้ได้รับ
ความเป็ น ธรรมในสั งคมที่เป็ น สื่ อกลางรับ เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่ อที่จะทาให้ กลไกทางกฎหมาย ได้
ทางานสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย หรือหากในบางสิ่งที่กฎหมายไม่ได้มี บัญญัติไว้ก็จะเป็นประตูที่
จะนาไปสู่กระบวนการในการตรากฎหมายหรือแก้ไขบังคับใช้กฎหมายต่อไป ดังนั้น สื่อมวลชนจึงมี
บทบาทสาคัญต่อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ หรือจะเป็นปากเสียง
ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
นอกจากกฎหมายจะมีบทบาทต่อสื่อมวลชนดังกล่าวแล้ว สื่อมวลชนในฐานะที่เป็น
สถาบัน ของสังคม ก็มีบทบาทต่อกฎหมายด้วย โดยแบ่งเป็นบทบาททางตรงและบทบาททางอ้อม
ดังนี้58

58เรื่องเดียวกัน,

หน้า 19-20.
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1) บทบาทในทางตรง
(1) สื่อมวลชนนาเสนอข่าวหรือประเด็นเพื่อติดตามการบังคับใช้ของ
กฎหมาย
ปัจจุบัน การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนมีบทบาทสาคัญในการกากับ
การบังคับใช้ของกฎหมาย เนื่องจากเมื่อเกิดเป็นข่าวและเป็นประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจ และติดตามผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผลความคืบหน้าของคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาย่อมต้องเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย เช่น การ
นาเสนอข่าวคดีฆาตกรรมนายตารวจ คดีทุจริตของนักการเมือง การทารุณเด็กและสตรี เป็นต้น การ
นาเสนอของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่ องนั้น ทาให้ ทราบว่าคดีความมีความคืบหน้ามากน้อยเท่าใดใน
การผู้ กมัดผู้ที่กระทาความผิด อัยการได้ดาเนินการสั่งฟ้องหรือสั่ งไม่ฟ้ องหรือไม่ ศาลจะพิพากษา
อย่างไร สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในการที่จะนามาบังคับใช้ทั้งสิ้น
ทาให้ประชาชนมีความตื่นตัวและติดตามการบังคับใช้กฎหมายตลอดเวลา
(2) สื่อมวลชนทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของรัฐบาลที่มีกฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการปกครอง
สื่อมวลชนในระบบประชาธิปไตยนั้นมีหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ การ
ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของรัฐบาล และเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบก็คือ กฎหมาย ใน
การที่กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดกฎหมาย นอกจากการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ยังมีกระบวนการทางสังคมคือ การใช้สื่อมวลชนให้นาเสนอข้อมูลสู่ประชาชนและ การนาเสนอข่าว
หรือข้อมูล ของสื่อมวลชนยังกระตุ้นให้ องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบต่อไปด้วย เช่น ข่าวการ
ทุจริตในโครงการของรัฐบาลที่สาคัญ โดยใช้อานาจรัฐเป็นช่องทางของรัฐมนตรีบางคน เมื่อสื่อมวลชน
นาข่าวมาตีแผ่ ทาให้มีการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ดาเนินการกับกรณีเช่นนี้ ก็ยังมี
กลไกทางรัฐสภา และการกดดันจากสื่อมวลชนและประชาชนที่จะเคลื่อนไหวให้รัฐบาลต้องกระทางาน
อย่ างใดอย่ างหนึ่ งต่อไป หรือ รวมไปถึงการท างานในภาพรวมทั้ งหมดของรัฐ บาลเอง หากไม่เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือมีการใช้กฎหมายในทางที่มิชอบแล้ว สื่อมวลชนก็จะทาหน้าที่ใน
การตรวจสอบและกระตุ้นให้กลไกอื่น ๆ ร่วมกันตรวจสอบต่อไป
(3) สื่ อ มวลชนเป็ น ผู้ น าทางความคิ ด ของมวลชนสู่ ก ารแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะในข้อที่เป็นการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และเป็นเวทีแห่งการเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนนั้น ทาให้สื่อมวลมีบทบาทนาในการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายได้ เช่น กรณีการผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีการผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นอกจากนั้นในกรณีนี้เมื่อ
สื่อมวลชนทาหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความคิดเห็นจากประชาชนหลาย ๆ ฝ่ายทาให้
รัฐบาลจึงจาเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมาย หรือมีการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ หรือกรณีการคัดค้านการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจบางแห่ง สื่อมวลชนก็ได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วย
แต่อย่างไรก็ดีการทาหน้าที่ดังกล่าวในหลาย ๆ เรื่องของสื่อมวลชนเอง
มักเป็นประเด็นทางกฎหมายและในทางการเมือง เพราะฉะนั้นแล้วสื่อมวลชนพึงต้องตระหนักในการ
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ทาหน้ าที่ เพราะมิ ฉะนั้ น อาจตกเป็น เครื่องมือของรัฐ หรือบุ คคลบางกลุ่ ม บางพวก รวมทั้งกลุ่ ม
ผลประโยชน์ทั้งในและนอกประเทศได้ ในบางกรณีมีการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหว
คัดค้านข้อบังคับทางกฎหมายในเรื่องหนึ่งแต่จุดมุ่งหมายเพื่อมิให้กฎหมายดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้
เพราะกลุ่มหรือพวกตนจะสูญเสียผลประโยชน์
2) บทบาทในทางอ้อม
(1) ก่อให้เกิดประโยชน์
บทบาทหน้าที่ในทางอ้อมนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ในการสร้างความชอบ
ธรรมหรือความเป็นจริงทางสังคม การที่สื่อมวลชนได้นาเสนอข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หรือการบังคับใช้กฎหมาย เป็นการปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นถึงความจาเป็นในการมีกฎหมายเพื่อ
ปกป้องชีวิต และทรัพย์สิน เช่น การนาเสนอข่าวการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมผู้อานวยการ
สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง การนาเสนอข่าวการฆาตกรรมอาพรางของแพทย์หลาย ๆ กรณี เป็นต้น ทา
ให้คนในสังคมมีความเชื่อมั่นในระบบการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ของกฎหมาย ขณะเดียวกันก็เป็น
การปรามไม่ให้ผู้อื่นกระทาผิดอีก
(2) ก่อให้เกิดโทษ
การทาหน้าที่ตามบทบาทของสื่อมวลชน ทาให้ การนากฎหมายไปสู่
ภาคปฏิบัติเห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีผลต่อสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่ขณะเดียวกัน ในอีก
ด้านหนึ่ง สื่อมวลชนก็อาจทาให้เกิดผลต่อกฎหมายในทางตรงข้ามด้วยก็ได้เช่นกัน เช่น การนาเสนอ
ข่าวการฆาตกรรม การปล้นธนาคาร การก่อวินาศกรรม เป็นต้น ทาให้เห็นว่าในสังคมมีคนละเมิด
กฎหมายเป็ น จ านวนมาก เพราะกฎหมายไม่ ส ามารถบั งคั บ ใช้ได้ อ ย่างชัด เจน เด็ ด ขาด หรือ การ
นาเสนอความรุนแรง เรื่องการละเมิดทางเพศมาก ๆ ทาให้เกิดการกระตุ้นสัญชาตญาณเดิม และทาให้
ละเมิดกฎหมายมีมากขึ้น เป็ น ต้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีบ้างแนวความคิดที่เห็ นว่า กฎหมาย และ
สื่อมวลชน อาจไม่ใช้ตัวแปรที่มีบทบาทและผลกระทบต่อกันโดยตรง และอาจมีตัวแปรในเรื่องอื่น ๆ
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2.2.3 รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อสารมวลชน
ในส่วนของรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสื่อมวลชน จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงทฤษฎีที่
มีความสัมพัน ธ์ที่เข้าไปแทรกอยู่บ ทหลักพื้นฐานของการทางานสื่อมวลชน ที่จะต้องทางานอย่างมี
ความเป็นอิสระ การเข้าไปแทรกแซงนั้นขึ้นอยู่กับระบบการปกครองและความแตกต่างของนโยบาย
และกฎหมายในแต่ละรัฐ สื่อมวลชนนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามรูปแบบของโครงสร้างทางสังคม
และการเมือง จึงต้องดูที่ระบบสังคมที่สื่อมวลชนนั้น ๆ ได้ปฏิบัติงาน โดยการที่มองความสัมพันธ์ที่
แท้จริงของระบบของสังคมนั้น โดยที่สามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
2.2.3.1 ทฤษฎีอานาจนิยม (Authoritarian Theory)
ทฤษฎีอานาจนิยมนี้มักจะใช้อยู่ในประเทศที่มีระบบการเมืองการปกครองในรูปแบบ
เผด็จ การ ซึ่งสื่ อมวลชนเหล่ านั้ น จะไม่มีอิส รภาพ และต้องอยู่ภ ายใต้อานาจนิยมการชี้นาหรือการ
เสนอแนะจากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาล รวมไปถึ ง มี ก ารตรวจข่ า วและลงโทษผู้ ที่ เสนอข่ า วผิ ด ไปจาก
แนวนโยบายทางการเมืองที่มีการกาหนดเนื้อหามาจากบุคคลภายนอกวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน
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หรือจากผู้ที่มีอานาจในการปกครองประเทศนั่นเอง นอกจากนั้นแล้วยังมีวิธีการควบคุมโดยการออก
กฎหมายจากฝ่ายบริหาร เรื่องการออกใบอนุญาตการควบคุม การผลิต การเก็บภาษี และการลงโทษ
ทางเศรษฐกิจ ทาให้ในประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการณ์สื่อมวลชนอาจมีเสรีภาพมากหรือน้อย
ไม่เท่าเทียมกันก็ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและความยืดหยุ่นของรัฐบาล ที่มักจะอ้างสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคมมาใช้อ้างเป็นเหตุผล59
นอกจากนั้นแล้วสื่ อมวลชนจะต้องกระทาการเพื่อสนับสนุนรัฐรวมไปถึงสนับสนุน
ฝ่ายที่ปกครองประเทศ เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับรัฐอานาจนิยม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่จ ะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ส าธารณะ ด้วยเหตุดังกล่ าวนี้ สื่ อมวลชนถึงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลได้อย่างเสรี ทฤษฎีอานาจนิยมนี้แพร่หลายในแถบยุโรปช่วงศตวรรษที่ 1760 ทฤษฎีอานาจนิยม
ยังถือว่า หนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนนั้นจะเป็นผู้ที่จะต้องรับใช้รัฐ และจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ตน
ได้ น าเสนอเนื้ อ หา ในส่ ว นที่ เสนอเกี่ ย วกั บ ผู้ มี อ านาจหรือ รัฐ บาลอยู่ในขณะนั้ น ที่ ได้ น าออกไปสู่
สาธารณชนด้วย ทฤษฎีดังกล่าวมาจากปรัชญาของระบบอานาจเด็ดขาดของกษัตริย์ และรัฐบาลของ
กษัตริย์ เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์สาคัญของสื่อมวลชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของรัฐที่มีกาลัง
อานาจรับใช้รัฐ ผู้ที่มีสิทธิในการใช้สื่อมวลชนนั้นจะต้องได้รับสัมปทานจากกษัตริย์ หรือได้ รับอนุญาต
จากกษัต ริย์ รวมไปถึงการควบคุม สื่ อมวลชนนั้ น เป็ นการให้ สั ม ปทานจากรัฐ บาล สมาคมวิช าชี พ
สื่อมวลชน การออกใบอนุญาตนั้นในบางครั้งใช้ระบบการเซ็นเซอร์ สาหรับข้อห้ามของสื่อมวลชนนั้น
ไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์กลไกทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ปกครองที่มีกาลังและมี อานาจ ส่วนใน
เรื่องของกรรมสิทธิ์ของสื่อมวลชนนั้น รัฐบาล และเอกชนที่จะได้กรรมสิทธิ์นั้น เป็นการอนุญาตเป็น
กรณีพิเศษเท่านั้น61 กล่าวโดยสรุป รัฐที่ไม่ได้มีการปกครองระบบรูปแบบของประชาธิปไตยโดยส่วน
ใหญ่แล้ว มักใช้ระบบการควบคุมการทางานของสื่อมวลชนด้วยรูปแบบวิธีที่ได้ กล่าวมาในข้างต้น
เพื่อที่จะควบคุมสื่อมวลชนให้สนับสนุนการทางานของตนเอง ดังนั้น การมีอยู่ของสื่อมวลชนในระบบ
อานาจนิยมนี้จึงเป็นไปเพื่อสนับสนุนการทางานของรัฐบาลเท่านั้น
ทฤษฎีอานาจนิ ยมนี้ มีแนวความคิดที่ถือเป็นแนวความคิดหลักชั้นต้นจาก นักคิด
ทฤษฎีนักปรัชญาหลายคน ได้แก่62
เพลโต มองว่า รัฐจะปลอดภัยก็ต่อเมื่ออยู่ในการดูแลควบคุมของนักปราชญ์หรือราช
บัณฑิตเท่านั้น เพราะกลุ่มนักปราชญ์ ราชบัณฑิตนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีสติปัญญาสูงส่งกว่ากลุ่มอื่นและ
สามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ละโมบหรือมีกิเลสตัณหา จึงควรที่จะให้กลุ่มนี้ปกครองบ้ านเมือง จึง
จะสามารถจัดสังคมให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้ บุคคลส่วนนี้จะต้องการที่จะได้รับการอบรมสั่งสอน
ให้เป็นปราชญ์ คือธรรมราชา (Philosopher King) เพื่อที่เขาจะได้ขึ้นมาทาหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
เมื่อถึงเวลานั้น เมื่อใดที่ได้คนดีมีความเป็นธรรมแล้วกฎเกณฑ์อื่ น ๆ ก็ไม่จาเป็นต้องมี กฎหมายก็ไม่
จาเป็น เพราะเมื่อคนเช่นนี้ตัดสินใจทาอะไรไปแล้วย่อมจะสอดคล้องกับความเป็นธรรมเสมอ จึงไม่

59ศุภรัศมิ์

ฐิติกุลเจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 254-256.
60คณาธิป ทองรวีวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 18.
61นงนุช ศิริโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 59-61.
62สมสุข หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 18-21.
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จาเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ใด ๆ มาคอยควบคุมการตัดสินใจของเขาอีก การปกครองที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่
การปกครองโดยกฎหมาย63
แมเคี ย เวลลี (Machiavelli) มองว่า ความมั่ น คงของรัฐ บาลเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
ดังนั้นผู้ที่ปกครองต้องใช้นโยบายที่เด็ดขาดและจะต้องสามารถจากัดข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่จะเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐได้ และเขายังมีความเชื่อว่ามนุษย์มีความโน้มเอียงไปในทางที่ชั่วร้าย จึงถูกควบคุม
ด้วยอานาจทางการเมื องที่สามารถที่จะกาหนดนโยบายที่เข้มแข็งและจริงจังเพื่อรักษาความมั่งคง
ปลอดภัยของรัฐ ผู้นาทางการเมืองจะต้องแสดงบทบาทในการใช้วิธีการทุกอย่างที่จาเป็นต่อการพิทักษ์
ผลประโยชน์ขององค์กรทางการเมืองที่สร้างขึ้นมา64
โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นักปรัชญาการเมืองฝ่ายอานาจนิยมที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของอังกฤษ มองว่า อานาจเป็ นสิ่งจาเป็นมีไว้เพื่อควบคุมปัจเจกชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น จึงควรใช้อานาจในการสร้างและผดุงรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ควรมีการโต้แย้งการใช้
อานาจของผู้ มีอานาจของผู้มีอานาจ ไม่ว่าการใช้อานาจนั้นจะชอบด้ วยกฎหมายหรือจะชอบด้ว ย
เหตุผลก็ตาม ทั้งนี้เพื่อรักษาอานาจเอาไว้เพื่อขี้ขาดข้อพิพาทต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลสูงสุดให้ตัวของมัน
อยู่แล้ว ตามแนวความคิดของ ฮอบส์ ดังกล่าวได้สะท้อนเห็นถึงมุมมองว่ามนุษย์โดยตามธรรมชาติแล้ว
ย่อมมีความเห็นแก่ตัวทุกคนเพื่อตามตัณหาของตนเองก่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
คนเราทุกคนตามธรรมชาติมีความเท่าเทียมกัน ธรรมชาติได้สร้างความเท่าเทียมกันกันในทางกายและ
ทางใจ65
จอร์จ เฮเกล นักปรัชญาทางการเมืองชาวเยอรมัน ที่ถูกอ้างว่าเป็นต้นกาหนดของ
ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่และลัทธิฟาสซิสต์ มองว่า รัฐคื อศีลธรรมของสังคมรัฐเป็นจิตวิญญาณทาง
จริย ธรรม ซึ่งแสดงให้ ป รากฏและก่อรูป เป็ น ตั วตนในรูป แบบของเจตจานงซึ่งเจตจ านงนี้ ย่อ มถู ก
น ามาใช้แสดงให้ ป รากฏในลั กษณะที่ มีความส านึกในความเป็นตัวเองได้ ดังนั้นการมองเห็ นจารีต
ประเพณีและศีลธรรมซึ่งเป็นรูปแบบของภายนอก จะทาให้มองเห็น ถึงลักษณะภายในรัฐได้ ก็คือการ
สานึกในตนเองของพลเมือง แต่ละคน ตลอดจนความคิด ความรู้ และกิจกรรมของคนในสังคมนั่นเอง
การยึดมั่นในเจตจานงของคนในสังคมย่อมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความคงทนอยู่ของรัฐทางอ้อม66
ไฮน์ริค ฟอน เทรทซ์เคอ นักเขียนชาวเยอรมัน ได้เขียนถึงบทความในหนังสือเรื่อง
เสรี ภ าพ โดยแสดงความไม่ เลื่ อ มใสในระบบประชาธิป ไตยโดยทั่ ว ไป โดยเฉพาะอย่ างยิ่งระบอบ
ประชาธิปไตยของอเมริกา เสรีภาพทางการเมืองและอิสรภาพทางสังคมจะคงอยู่รอดได้หากปราศจากรัฐ
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เกษมทรั พ ย์ , นิ ติ ป รั ช ญา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 12 (กรุ ง เทพมหานคร: คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 110-112.
64สมควร กวียะ, การสื่อสารมวลชน: บทบาทหน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ, พิมพ์
ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: โกสินทร์, 2547), หน้า 188.
65เกรี ย งไกร เจริญ ธนาวั ฒ น์ , หลั ก พื้ น ฐานกฎหมายมหาชนว่ า ด้ วยรัฐ รั ฐธรรมนู ญ และ
กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 29-33.
66สมสุข หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 19.
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ฉะนั้นจึงควรคานึกถึงเสรีภาพและชีวิตของรัฐ ซึ่งวีรบุรุษที่เป็นประมุขควรมีส่วนเป็ นผู้รักษาสวัสดิภาพ
ของประชาชน67
ฮิตเลอร์ ผู้นาจอมเผด็จการชาวเยอรมนี แนวความคิดด้านสัจจะและการโฆษณาชวนเชื่อ
โดยมีคายืดถือที่ว่า “สัจจะของเรา สัจจะเพื่อเรา” หมายถึงสัจจะที่สนับสนุนผลประโยชน์ต่าง ๆ และ
ความเป็นปึกแผ่นของเยอรมนี หรือเป็นที่รู้จักกันดีที่มีชื่อเรี ยนว่าลัทธินาซี โดยฮิตเลอร์เองนั้น ได้ให้
ความสาคัญต่อลัทธิชาตินิยม การเคารพความเป็นผู้นาการกวดขันนิติธรรม และการมองความข้าง
เดียว และสิ่งที่สาคัญของแนวความคิดนั้นยังมองว่า ปัจเจกบุคคลประสบสมบูรณ์ได้ก็ด้วยรัฐ
2.2.3.2 ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยม (The Libertarian Theory) หรือ ทฤษฎี
สื่อเสรี (Free-Press Theory)
ทฤษฎีนี้สนับสนุนสิทธิในการแสดงออกว่าสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง จากต้นกาเนิด
ของทฤษฎีที่เรียกว่าเสรีนิยมหรือทฤษฎีอิสรภาพนิยมข้างต้น จะนามาสู่ทฤษฏีสื่อเสรีที่ Free Press
Theory ที่ถือว่าบุคคลควรจะมีเสรีภาพที่จะได้แสดงความคิดเห็นเพราะการที่มีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ที่ออกสู่สาธารณชนจึงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อที่ผิดพลาด
ได้ นอกจากนี้จะทราบได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและทาให้สังคมได้ทราบอีกว่าสมาชิกในสังคมต้องการ
อะไร ดังนั้ น ข้อเท็จจริงของความเป็ นอยู่ที่ดีของสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญ ที่จะทาให้สังคมนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้68
ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือเสรีนิยมนั้น ได้ก่อเกิดขึ้นหลักจากอานาจนิยมเริ่มเสื่อมลง
และในขณะเดียวกันก็มีความเจริญขึ้นของหลักประชาธิปไตยทางการเมือง ความมีเสรีภาพทางศาสนา
มีการขยายตัวของการค้าและการท่องเที่ยวอย่างเสรี เริ่มยอมรับระบบเศรษฐกิจระบบเสรีนิยม และ
บรรยากาศทางปรัชญาทั่วไปของยุคแห่งความรู้แจ้ง ทาให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เริ่มทาลายคติทางอานาจ
นิยม และส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการหนังสื อพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น แนวคิดที่เน้น
เสรีภาพและการเรียกร้องเสรีภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภายในขอบเขตของกฎหมายที่มา
ของแนวคิดเสรีนิยมมาจากการปฏิวัติของชาวอเมริกัน ค.ศ.1775-1783 ที่ต้องการเอกราชจากอังกฤษ
และทวงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปฏิวัติของชาวฝรั่ งเศส ค.ศ.1789 เพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบเก่าและเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ จึงก่อให้เกิดแนวคิดเสรีนิยมขึ้น และเริ่ม
แพร่หลายในประเทศยุโรปอื่น ๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 1969
ทฤษฎี อิ ส รภาพนิ ย มเป็ น หลั ก การที่ ส าคัญ อย่ างยิ่งของสื่ อ มวลชนในระบอบเสรี
ประชาธิปไตย เพราะเนื่องจากสังคมประชาธิปไตยจะปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนและให้อิสรภาพ
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หน้า 19-20.
68ศิริวรรณ อนันต์โท, รายงานการวิจัย จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน โครงการ
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และกิจการโทรทัศน์: Module 2 (รายงานการวิจัย ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557), หน้า 15.
69นงนุช ศิริโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 61-62.
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ในการแสดงความคิ ดความเห็ น โดยที่ สั งคมในลั กษณะดังกล่ าวจะมี ความหลากหลายทางศิล ปะ
ข่าวสารการให้ข้อมูลสื่อยังเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องควบคุมให้การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อเป็นไปโดยอิสระ70
จอห์น ล็อค เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษ เขาได้เขียนหนังสือเรื่อง Two Treatises of
Government ซึ่งเสนอแนวคิดว่ารัฐบาลต้องจัดตั้งโดยความยินยอมของประชาชนและต้องรับผิดชอบ
ความเป็นอยู่ของประชาชน เสรีภาพของปัจเจกบุคคล สิทธิในชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สิน และขันติ
ธรรมทางศาสนา นอกจากนี้แล้วได้ตั้งต้นแนวความคิดของตนเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์จากสภาวะ
ทางธรรมชาติในทานองเดียวกัน นั้นคือเชื่อว่ามีภาวะตามธรรมชาติที่มนุษย์ต่างคนต่างอยู่ โดยต่างก็มี
เสรีภาพโดยสมบูรณ์คือโดยไม่มีข้อจากัด และในทางสภาวะความเป็นจริงแล้วนั้นมนุษย์ไม่รู้จักว่าผิด
ชอบชั่วดี แตกต่างไปจากความพึงพอใจและความเจ็บปวดของแต่ล ะบุคคล มนุษย์ทุกคน ย่อมหา
สาเหตุที่ตนเห็นว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของตน และด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงแสวงหาทรัพย์สิน
ได้โดยไม่มีข้อจากัด71
มองเตสกิเออ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เสนอแนวคิดในการแบ่งแยกอานาจอธิปไตย
เป็นอานาจ นิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ มองเตสกิเออเห็นว่า หลักประกันสิทธิ
เสรีภ าพนั้ น ไม่ได้อยู่ที่การปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่อยู่ในรูปแบบรัฐบาลที่มีอานาจจากัด
ดังนั้น เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการใช้อานาจโดยมิชอบ จึงจาเป็นต้องจัดระบบการปกครองในลักษณะ
ให้ผู้ที่ถืออานาจคนหนึ่งถ่วงดุล หรือยับยั้งการใช้อานาจที่อาจใช้เกิดขอบเขตของผู้ที่ถืออานาจคนอื่น
ๆ การคุมการใช้อานาจโดยมิชอบจึงต้องใช้วิธีการแบ่งแยกออกการองค์กรผู้ใช้อานาจ และถ่วงดุล
อานาจ ระหว่างผู้ที่ถืออานาจด้วยกันให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอสมควรอยู่เสมอ72
ชอง-ชาคส์ รุสโซ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เขียนหนังสือเรื่อง สัญญาประชาคม (The
Social Contract) ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับอานาจอธิปไตยของประชาชน และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไม่ต้องผ่านผู้แทน โดยมองว่าก่อนจะมีสังคมนั้น มนุษย์เกิดมา
จากเสรีภาพตามสภาวะธรรมชาติ เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อะไร มนุษย์ทุกคนจึงมีความเท่า
เที ย มกั น ตามธรรมชาติ แต่ อ ย่ างไรก็ ดี รุส โซ มี ค วามเห็ น ว่าสั งคมการเมื อ งอั น ชอบธรรมจะต้ อ ง
สถาปนาขึ้นโดยพันธสัญญาอันเกิดจากเจตจานงเอกฉันท์แห่งบรรดามนุษย์ ผู้มีเสรีภาพและความเสมอ
ภาค มนุ ษย์ทั้งหลายได้ยิ นยอมสละเสรีภ าพของตนเพื่อก่อตั้งสั งคมการเมืองขึ้น ซึ่งสั งคมดังกล่ าว
จะต้องดาเนินไปตามเจตจานงแห่งปวงชน73
อดัม สมิธ เป็นนักปรัชญาชาวสก๊อต มีผลงานเขียนที่มีชื่อเสียง คือ เรื่องความมั่งคั่ง
ของชาติ (The Wealth of the Nations) ใน ค.ศ.1776 ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวความคิดทาง
การเมือง และเศรษฐกิจของยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎีการค้าเสรี ที่รัฐไม่ควร
70David

R. Croteau and Hoynes William, Media/Society: Industries, Imaqes,
and Audiences, 2nd ed. (United States of America: Sage, 2000), p. 77.
71ปรีดี เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 208-210.
72เรื่องเดียวกัน, หน้า 211-215.
73ฐากูร ศิ ริยุทธ์ วัฒ นา, กฎหมายรัฐธรรมนู ญ หลั กพื้ น ฐานแห่ งกฎหมายรั ฐธรรมนูญ และ
ระบอบประชาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2559), หน้า 46-47.
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เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าของเอกชนแต่รัฐมีหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ จัดการศึกษา
และบริการสาธารณสุข
จอห์ น สจ๊ วต มิลล์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปรัช ญาและนักเศรษฐศาสตร์ทาง
การเมือง ที่มีความสนใจในหลายสาขาวิชา ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง และ
การประยุกต์บางอย่างกับปรัชญาสังคม นอกจากนั้นมิลล์ยังสนใจศึกษาธรรมชาติของความยุติธรรม
และความสัมพันธ์ที่มีต่อหลักอรรถประโยชน์ สาหรับงานเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิลล์คือ “ว่าด้วย
เสรี ภ าพ” เขาได้เน้ น ความส าคั ญ ของเสรีภ าพของมนุ ษ ย์ อ ย่างใหญ่ ห ลวง ในฐานะมนุ ษ ย์ เปรีย บ
เหมือนกับ สิ่งที่มีชีวิตในธรรมชาติทุกสิ่ง เสรีภ าพเหล่านั้นย่อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจก เป็น
ความมั่นคงปลอดภัยจากภยันตรายอันมีมาต่อผู้อื่น74
2.2.3.3 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social Responsibility Theory)75
ทฤษฎี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมนั้ น เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งสมั ย คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นฐานจากข้อเขียนของ ดับเบิลยู. อี. ฮีเคิล (W. E. Hikle) คณะกรรมการว่า
ด้วยเสรีภาพหนังสือพิมพ์ ซึ่งในขณะนั้นเขาดูแลเรื่องของสื่อมวลชนและประมวลจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน ทฤษฎีนี้มองว่าสื่อมวลชนไม่ได้มีเพียงวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารให้ความ
บันเทิงและเพื่อการค้าเท่านั้น แต่สื่อมวลชนยังคงทาหน้าที่ยกการขัดแย้งขึ้นสู่ระดับของการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีสิทธิในการใช้สื่อมวลชน คือการที่ประชาชนทุกคน
จะต้องพูดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยมติประชาชน ปฏิกิริยา
ของผู้ อ่ านผู้ ฟั ง และจริย ธรรมในทางวิช าชีพ ข้ อหวงห้ ามส าหรับ สื่ อมวลชนก็คือการละเมิด อย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับรองโดยทั่วไปโดยกฎหมายของรัฐนั้น ๆ
แนวคิดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนในศตวรรษที่ 20 ระบบ
ของสื่อมวลชนจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเสรีนิยม กล่าวคือสื่อมวลชนจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนั้นตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาของประชาชนที่
ต้องการให้มีการปฏิวัติการสื่อสาร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความรับผิดชอบของสื่อมวลชนก็ยังสามารถ
ขยายออกไปถึงสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ต้องมีเสรีภ าพตามแนวความคิดของฝ่ายอิสรภาพนิยมและใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อภาคสังคมควบคู่ไปด้วยกัน จึงทาให้เกิดแนวความคิดเสรี
นิยมอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า Neo Iiberalism และสาหรับในแนวความคิดเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้น
ถู ก จ ากั ด ขอบเขตด้ ว ยความรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนภายใต้ ก รอบของ
จรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพรวมไปถึงการควบคุมของสถาบันของรัฐที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาล
หรือผู้หนึ่งผู้ใด76

74จรัญ

โฆษณานันท์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2557), หน้า 221-225.
75สมสุข หินวิมาน และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 21-26.
76ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 263-264.

40
2.2.3.4 ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Soviet-Totalitarian Theory)
เป็นความคิดที่เป็นรากฐานของทฤษฎีนี้มองว่า ชนชั้นกรรมาชีพ (Working Class)
เป็นผู้มีอานาจปกครองในสังคมแบบสังคมนิยม เพราะฉะนั้นสื่อมวลชนทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุม ขององค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งอันดับแรกก็คือพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเอง
สื่ อ มวลชน จึ งมี บ ทบาทเชิ ง บวกในการสร้ างสรรค์ สั ง คม และการผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม ให้ ไปสู่ ร ะบบ
คอมมิวนิสต์ ความคิดรากฐานดั งกล่าวข้างต้น ทาให้สื่อมวลชนกลายเป็นเครื่องมือของรัฐ และพรรค
คอมมิวนิสต์โดยตรง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจัดระเบียบกันเองให้มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาและ
ปฏิบัติตาม แนวทางความประพฤติแห่งวิชาชีพ ให้มีการบริการและรับผิดชอบต่อสาธารณชน โดยมี
การศึกษาวิจัย และให้ประชาชนผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารมวลชนอย่างมีระบบ77
เนื่ อ งจากทฤษฎี เสรี นิ ย มและอ านาจนิ ย มไม่ มี จุ ด อ่ อ นหรื อ ข้ อ พกพร่ อ ง ทฤษฎี
เบ็ดเสร็จนิยมก็คงไม่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน เสรีภาพตามหลักเสรีภาพนิยมเป็นเสรีภาพของมนุษย์
หรือปัจเจกชน มนุษย์หรือปัจเจกชนยังเห็นแก่ส่วนตัวสูง และมักใช้เสรีภาพเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
โดยไม่ค่อยคานึงถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือแม้แต่ผลกระทบที่มีอาจมีต่อส่วนรวม เพราะฉะนั้น
รัฐบาลจึงต้องเข้าไปควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภ าพของปัจเจกชน และโดยเฉพาะเสรีภาพในการ
แสดงออกของสื่อมวลชน แต่หลักการและวิธีการของรัฐบาลตามทฤษฎีอานาจนิยมก็ยังไม่สามารถที่จะ
แก้ปัญหาได้ เพราะเป็นการใช้อานาจของปัจเจกชนกลุ่มเดียวที่ส่วนใหญ่จะเข้ามาบริหารประเทศโดย
ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งและมักจะยึดผลประโยชน์ในกลุ่มหรือพรรคของตนเป็นสาคัญ ทฤษฎีเบ็ดเสร็จ
นิยมจึงได้เสนอแนวคิดให้รัฐเข้าควบคุมโดยเบ็ดเสร็จ โดยการเข้าไปควบคุมเป็นเจ้าของทุกอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นทรัพย์สิน สื่อมวลชน หรือแม้แต่เสรีภาพของปัจเจกชน78
คาร์ล มาร์กซ์79 เป็นนักจัดองค์กรและนักทฤษฎีชื่อดังสังคมนิยม เป็นบุคคลสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ที่มีความคิดทางเศรษฐกิจและปรัชญา โดยที่มาร์กซ์มีหลักคาสอนทั่วไปประกอบไปด้วย
ความสมดุล ของพลังที่ต่อต้านกัน ที่เคลื่ อนไปเรื่อย ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมจาก
ความตึงเครียดและการต่อสู่ดิ้นรน ระบบสังคมทุนนิยม คือ การที่เจ้าของปัจจัยการผลิต เปลี่ยนจาก
คนส่วนน้อยมาเป็นรัฐ ไม่มีผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ สินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะถูกจาหน่ายจ่ายแจกตามแรงงาน
ที่ทาลงไป ไม่มีการขูดรีดระหว่างกัน ทั้งนี้ เพราะลักษณะทางสังคมของการผลิต สอดคล้องกับการที่
สังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกัน ความสัมพันธ์ทางการผลิต พลังทางการผลิต (Productive
Farce) ในทางสังคมเรียกว่า ฐานทางเศรษฐกิจ (Economic Base) หรือโครงสร้างส่วนล่าง ซึ่งจะเป็น
ตัวกาหนดสภาวการณ์ทางสังคม เช่น ระบบการปกครอง ศิลปวัฒ นธรรม กฎหมาย ปรัชญา และ
ศาสนา เป็นต้น เรียกว่า โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนบนจึงเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างส่วนล่าง
แนวความคิดของมาร์คซิสต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเอกภาพ และเกี่ยวกับ
แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด ย่อมทาให้สื่อมวลชนไม่อาจจะทาหน้าที่เป็น
“ฐานันดรที่ 4” คือ สื่อมวลชนไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างอิสระ ไม่อาจทาหน้าที่เป็น เวที
77ศิริวรรณ

อนันต์โท, เรื่องเดิม, หน้า 15.
78สมควร กวียะ, เรื่องเดิม, หน้า 197-200.
79โคเซอร์ ลิ วี ส เอ., นั ก ปราชญ์ ร ะดั บ โลก, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2 (กรุ ง เทพมหานคร: สถาบั น วิ ถี
ทรรศน์, 2548), หน้า 116-117.

41
ของการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี สื่อมวลชนจึงจาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
กระบอกเสียงของรัฐบาลโซเวียตผู้มีอานาจคิดว่าสื่อมวลชนของตนมีเสรีภาพ เพราะว่าสื่อมวลชนของ
โซเวียตมีเสรีภ าพที่จะพูดความจริง ตามทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต มองว่าสื่อมวลชนใน
อเมริกาและในประเทศระบบเสรีนิยม ไม่มีเสรีภาพอย่างแท้จริง เพราะถูกควบคุมทางเศรษฐกิจ หรือ
โดยธุรกิจ ดังนั้นตามความคิดของมาร์คซิสต์ สื่อมวลชนในระบบเสรีนิยมจึงไม่มีเสรีภาพที่จะพูดความ
จริง80

2.3 ข้อความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
แนวความคิดที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพนั้นได้มีรากฐานทางความคิดจากนักปรัชญาทาง
ตะวันตก โดยเริ่มมีวิวัฒนาการมาจากสิทธิตามธรรมชาติที่ให้มาตั้งแต่กาเนิด ซึ่งเป็นแนวความคิดแรม
เริ่ ม เดิ ม ที่ ข องประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยที่ มี นั ก ปรั ช ญาชาวอั งกฤษ John Locke ได้ เริ่ ม เสนอ
แนวความคิดว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่ดี คือเป็นคนที่มีเหตุผล สภาวะตามธรรมชาติของมนุษย์มีเสรีโดย
สมบูรณ์ไม่มีข้อจากัด และด้วยธรรมชาติที่มีเหตุผลจึงเข้าใจกฎหมายธรรมชาติได้ ซึ่งทาให้มนุษย์รู้จัก
เคารพความเสมอภาคและเสรีภาพซึ่งกันและกัน 81 ดังนั้น มนุษย์ทุก ๆ คนจึงมีสิทธิในการที่จะใช้ชีวิต
มีสิทธิในการใช้เสรีภาพของตนเองและสิ่งที่สาคัญมีสิทธิที่จะได้รับการแสวงหาความสุข 82 ถึงแม้ว่า
ความเชื่อของล๊อกจะขัดแย้งกับสิทธิกับลัทธิเทวสิทธิซื้อครอบงาอังกฤษและยุโรปในขณะนั้น และยังมี
กระแสคัดค้านจากนักปราชญ์คนสาคัญ เช่น ฮูม, เบิร์ด, เบนธัม, เป็นต้น แต่ล๊อคก็มีศิษยานุศิษย์ ที่ชื่อ
ว่า Thomas Paine ได้นาเสนอความคิดดังกล่าวออกไปเผยแพร่จนนาไปสู่กระแสปฏิวัติสังคมอเมริกา
และฝรั่งเศสในระยะต่อมา ข้อเขียนของทอมัส เพน เรื่อง Rights of Man ย้าถึงสิทธิตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ในเรื่องการมีสิทธิในเสรีภาพ การมีสิทธิในทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนสิทธิ
ที่จะต้องต่อต้านการถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนี้ แพน ยังชี้ให้เห็นว่าสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นจะ
อยู่ ล อยโดยปราศจากสิ ท ธิเสรี ภ าพในด้ านของความคิ ด ความเชื่ อ และการกระท าเพื่ อ แสวงหา
เป้าหมายแลความสุขในชีวิตไม่ได้83
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ล๊อกได้เตือนว่า การมีสิทธิตามธรรมชาติกับการให้สิทธิตามธรรมชาตินั้น
มีความแตกต่างกันเพราะ “เสรีภาพไม่ใช่อิสรภาพสาหรับทุกคนที่จะทาตามที่ตนต้องการ หากเป็น

80นงนุช
81สมยศ

ศิริโรจน์, เรื่องเดิม, หน้า 63.
เชื้อไทย, นิติปรัชญาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2541),

หน้า 108.

82อุบลรัตน์

ศิริยุวศักดิ์, ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทยโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและ
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า
308.
83เรื่องเดียวกัน, หน้า 308.
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อิสรภาพที่จะใช้จัดระเบียบต่าง ๆ ตามที่ตนต้องการ ตราบเท่าที่เกี่ยวกับตนและทรัพย์ของตน ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายบ้านเมืองกาหนดด้วย”84
Thomas Jefferson นักปรัชญาทางกฎหมายได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ร่วมร่างคาประกาศ
อิสรภาพ (Declaration of Independence) และได้แก้ไขสานวนหลายตอนจนอาจกล่าวได้ว่า เป็น
สานวนของ เจฟเฟอร์สัน เองทั้งสิ้น คากล่าวประกาศอิสรภาพเป็นข้อเขียนชิ้นแรกของชาวอเมริกันซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงปรัชญาของคณะผู้ก่อตั้งในการปฏิวัติในปี ค.ศ.1776 เจฟเฟอร์สัน ได้อ้างถึง “สิทธิ
ธรรมชาติ” (The Natural Rights) หลายประการ เช่น สิทธิในเสรีภาพ สิทธิในความเสมอภาค สิทธิที่
จะก่อการปฏิวัติและสิ ทธิที่จะสถาปนาประเทศเอกราช สิทธิเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติทั้งสิ้น เจฟเฟอร์สัน เป็ นอีกผู้หนึ่งที่เชื่อมั่นเสรีภาพของบุคคลและได้นาเอาความคิดของ
อังกฤษมาผสมผสานกับของฝรั่งเศส ประยุกต์ออกมาเป็นรูปแบบของรัฐบาลที่สามารถจะให้ความ
ปลอดภัย และโอกาสของชีวิตแก่ผลเมืองทุกตน เขาเชื่อว่าปัจเจกชนอาจจะผิดพลาดแต่กลุ่มเสียงข้าง
มากของปัจเจกชนและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การที่จะช่วยให้ปัจเจกชนมีความผิดพลาด
น้อยที่สุดนั้นสามารถทาได้โดยการให้ข่าวสารและการศึกษาอย่างเพียงพอ เครื่องมือที่จะให้การศึกษา
แก่ผู้ ใหญ่ ได้ เป็ น อย่ างดีก็คือ หนั งสื อพิ มพ์ ซึ่งสามารถทีบ ทบาทหน้ าที่ ในการควบคุ มนโยบายและ
ทิศทางของรัฐบาลได้อีกทางด้วย85
สิทธิตามธรรมชาติเป็ นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Fundamental Rights) ซึ่งประกอบไป
ด้วยสิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิต สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในความเสมอภาค และเป็นสิทธิที่ติดอยู่กับมนุษย์ไม่สามารถจ่ายโอน
กันได้ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นสิทธิที่จาเป็นในการดารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในความ
เป็นมนุษย์ คนหนึ่งอย่างมีเสรีภาพ ไม่ว่าจะอยู่มุมใดในโลก
และเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนในปั จ จุ บั น เป็ น การขยายวงจากสิ ท ธิ ก ารสื่ อ สาร ที่ เป็ น
แนวความคิดใหม่ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of
Human Rights) ประกาศเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ซึ่งพัฒนาตามวิวัฒนาการของมนุษย์และ
สังคมในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) อันเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐาน (Fundamental Rights)
ของมนุษยชาติ86
2.3.1 ความหมาย ประเภท ขอบเขต และการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
สิท ธิเสรีภ าพตามแนวความคิดของประชาชนของประเทศตะวันตกนั้นเป็นความเชื่อทาง
ปรั ช ญาความคิ ด ที่ ว างหลั ก เกณฑ์ ก ารปกครองเน้ น การสร้า งความเชื่ อ มโยงระหว่ างรัฐ ในฐานะ
ผู้ปกครองกับประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง โดยรัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพ
84พิศิษฐ์

ชวาลาธวัช , กฎหมายสื่อสารมวลชน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
2541), หน้า 16-17.
85เรื่องเดียวกัน, หน้า 17.
86พีรพั น ธ์ พาลุสุข และจัน ทรลั กษณ์ โชติ รัตนดิลก, รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ และ
บทความที่เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2545), หน้า 43-44.
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ของผู้ใต้ปกครองอารยประเทศทั้งหลายจึงตระหนักถึงการมีกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญซึ่งมีความสอดคล้องกั บแนวความคิดของสานักกฎหมายธรรมชาติกล่าวคือ เป็น
กฎหมายที่อยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จากัดกาลเทศะ 87 จึงอาจกล่าวได้ว่าเสรีภ าพเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ หรือ เรียกอีกนัยหนึ่งว่า สิทธิมนุษยชน 88 คือบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่ถือกันว่า
ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่กาเนิดและไม่อาจถูกพรากไปจากราษฎรได้โดยไม่เป็นการทาลายความเป็น
มนุษย์ของราษฎร 89 อันได้แก่ เสรีภาพส่วนบุคคล คือ เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในทาง
ความคิดและในการแสดงออกความคิดเห็น หรือ เสรีภาพในการเรียนการโฆษณา เป็นต้น
2.3.1.1 ความหมายของสิทธิ
“สิทธิ” ตามความหมายทั่วไป หมายถึง อานาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ แก่
บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเป็นประโยชน์ที่
กฎหมาย “รับรอง” ว่ามีอยู่และเป็นประโยชน์ที่กฎหมาย “คุ้มครอง” คือคุ้มครองมิให้มีการละเมิด
รวมทั้งบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย ซึ่ง
เป็ น การอธิ บ ายความหมายของค าว่ า สิ ท ธิ โดยให้ ค วามส าคั ญ ในทั้ งสองด้ าน คื อ ทั้ งด้ านเนื้ อ หา
(Willensmach) โดยมองว่าสิทธิหมายถึง อานาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลใดอันที่จะมีเจตจานอง และ
ด้านวัตถุ ป ระสงค์ ที่เห็ น ว่าสิทธิเป็ นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองให้ แก่บุคคลที่จะมีเจตจานงเพื่ อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง90 จากความหมายที่กล่าวมาในข้างต้น “สิทธิ” ตามความหมายทั่วไป แต่
“สิ ท ธิต ามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ” นั้ น ถื อว่าเป็ น “สิ ท ธิตามกฎหมายมหาชน” (das subjective
oeffentliche Recht) หมายถึง91 อานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด ได้บัญญัติให้การรับรอง
คุ้มครองแก่ปั จเจกบุคคลในอัน ที่จะกระทาการใดหรือไม่กระทาการใด ๆ การให้ อานาจแก่ปัจเจก
บุคคลดังกว่างได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการ
รับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยัง
หมายรวมถึ ง การให้ ค วามคุ้ ม ครององค์ ก รหรื อ สถาบั น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งใด
เรื่องหนึ่ง เช่น เสรีภาพทางวิชาการ หรือ กรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญ เป็นความ
87หยุด

แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 19 (กรุงเทพมหานคร:
ประกายพรึก, 2556), หน้า 37.
88เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ , หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ (กรุงเทพมหานคร: วิญญู ชน,
2547), หน้า 20.
89วรพจน์ วิ ศ รุ ต พิ ช ญ์ , สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 40.
90หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), หน้า 192.
91Albert Bleckmann, Staatsreecht II – DieGrundredht ( Berlin: Gebundene
Ausgabe, 1997) อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 50-51.
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เชื่อมโยงกัน ระหว่างรัฐต่อบุ คคล และเป็นสิ่ งที่ผูกพันหน่ว ยงานที่มีสิ ทธิใช้อานาจรัฐทุกหน่วยงาน
จะต้องปกป้ อง คุ้มครอง และเคารพสิทธิตามบัญ ญัติเพื่อให้ มีผลจริ งในการปฏิบัติ เรียกว่า การให้
หลักประกันในทางหลักการ (die instiutionellen Garantien)
นอกจากนี้ยังอาจให้ความหมายของสิทธิอีกได้ว่า เป็นการเรียกร้องให้บุคคลอื่น หรือ
หลายคนกระทาการหรือละเว้นการบางอย่างเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลนั้นมุ่งประสงค์ 92
และในขณะเดียวกันอาจให้ความสาคัญหมายลึกลงไปกว่าสิทธิในความหมายโดยทั่วไปหากสิทธินั้น
เป็นอานาจตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดบัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่
จะกระทาการใด ๆ หรือไม่กระทาการใด ๆ เช่นนี้เรียกว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 93 ที่ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องแก่ปัจเจกบุคคลที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิดังกล่าวของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เรียกร้องต่อองค์กรของรัฐไม่ให้แทรกแซงขอบเขตสิทธิของตนด้วย
สิทธิ ในทางกฎหมายดังกล่าวนั้น ได้มีนักวิชาการทางด้านกฎหมายหลายท่านได้ให้
ความหมายหรือคาจากัดความไว้ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร.วิ ษ ณุ เครื อ งาม 94 ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ า “สิ ท ธิ ” ตาม
ความหมายทั่วไปหมายถึง อานาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคล
อื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ 95 ได้ ให้ ค วามหมายของค าว่ า “สิ ท ธิ ”
หมายถึงอานาจที่จะให้ผู้อื่นกระทาหรืองดเว้นกระทาการบางอย่างตามที่เรามีสิทธิ อันเป็นการบังคับ
คนอื่ น ต้ องกระท าตามสิ ทธิของเรา แต่ไม่ว่าจะเป็น สิ ท ธิห รือเสรีภ าพต่ างก็ได้ รับ การคุ้ มครองโดย
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายสูงสุด และ “เสรีภาพ” คือ อานาจที่จะกระทาอะไรก็ได้โดยที่มีอานาจที่
เลือกประพฤติหรือไม่ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 96 ได้ให้ความหมายของคาว่า “สิทธิ” หมายถึง
อานาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย
ดร.ปรี ดี เกษมทรัพย์ 97 ได้ให้ ความหมายของคาว่า “สิ ทธิ” คือความชอบธรรมที่
บุคคลอาจใช้ยันกับ บุคคลอื่นเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึงได้ของบุคคลอื่น
92วรพจน์

วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 21.
สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , พิมพ์
ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 47.
94วิษ ณุ เครืองาม, กฎหมายรั ฐธรรมนู ญ , พิ ม พ์ ค รั้งที่ 3 (กรุ งเทพมหานคร: นิ ติ บรรณการ,
2530), หน้า 28.
95บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ ม 3 ที่ มาและนิ ติ วิธี (กรุ งเทพมหานคร: นิ ติ
ธรรม, 2538), หน้า 348.
96บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ , หลั ก พื้ น ฐานสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ต าม
รัฐธรรมนูญใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 48.
97หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 10, หน้า 224.
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ดั ง นั้ น สิ ท ธิ จึ งเป็ น ความชอบธรรมที่ บุ ค คลอาจใช้ ยั น กั บ บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ที่ จ ะได้
คุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนที่พึ่งได้ของบุคคลนั้นหรือเป็นอานาจที่กฎหมายรับรอง
ให้ แก่บุ คคลในอัน ที่ จ ะเรี ย กร้ องให้ บุ คคลอื่นกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ แก่ต น
กฎหมายที่รับรองสิทธิแก่บุคคลนั้นอาจจะเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนก็ได้ 98 จึงเป็น
ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ ซึ่งหมายความว่า เป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองว่ามีอยู่
และเป็นสิทธิรวมทั่วบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วยซึ่งมีลักษณะดังนี้99
1) ต้องมีกฎหมายรับรองและคุ้มครอง ซึ่งอาจรับรองไว้ในกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และสิทธิบางอย่างกฎหมายแพ่งไม่ได้รับรองไว้โดยตรง แต่รับรองโดยทางอ้อมในทาง
กฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 คุ้มครองสิทธิในทรัพย์ของบุคคลที่จะไม่ถูก
บุคคลอื่นลักเอาทรัพย์ไป
2) สิทธิต้องมีผู้ทรงสิทธิ ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้ทรงสิทธิมี 2 ประเภท คือ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายได้ขยายความไปถึงนิติบุคคลและ คณะบุคคลด้วย
ทั้งนี้ไม่ใช่นิติบุคคลก็ยังถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิได้ เช่น ห้างหุ่นส่วนสามัญ ซึ่งยังเป็นผู้ที่ทรงสิทธิได้ แต่
ในทางประมวลรัษฎากรนั้นถือว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญยังเป็นหน่วยงานภาษีชนิดหลักที่ต้องเสียภาษีด้วย
เมือผู้ทรงสิทธิถูกบุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิ ผู้ทรงสิทธิสามารถที่จะดาเนินคดีเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของตน เช่นการฟ้องคดี เป็นต้น เพื่อให้มีการเยียวยาที่ถูกละเมิดสิทธิ
3) สิทธิต้องมีวัตถุแห่งสิทธิ คือ สิทธิของผู้ทรงสิทธิจะมีลักษณะรายละเอียด
และขอบเขตเพี ย งใด วัตถุแ ห่ งสิ ท ธิอาจเกิดจากเจตนาของคู่ก รณี เองและบางครั้งถู กกาหนดโดย
กฎหมายแต่ โดยแท้ จ ริ งแล้ ว วัต ถุ แ ห่ งสิ ท ธิ มี 3 ประการ คื อ ประการแรก คื อ การให้ ก ารท าการ
ประการที่สอง คือ การงดเว้นกระทาการ ประการที่สาม คือ การให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือชาระราคา
4) สิทธิต้องมีหน้าที่ควบคู่ไปด้วยเสมอ หน้าที่ในที่นี้คือหน้าที่จะนาไปสู่
ทางเยียวยา เมื่อมีการละเมิดสิทธิหรือเมื่อไม่ปฏิบัติตามสิทธิ เช่น สัญญากู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้เป็นผู้ทรงสิท ธิ
วัตถุแห่ งสิ ท ธิคือเงิน ต้น และดอกเบี้ ยก่อให้ เกิดหน้าที่แก่ผู้ ยืมที่ จะต้องช าระเงินคืน แก่ผู้ ให้ กู้พ ร้อ ม
ดอกเบี้ย หน้าที่นั้นต้องเป็นไปตามสิทธิ เช่น ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยกรมสรรพากรคือผู้
ทรงสิทธิที่จะเรียกให้ประชาชนเสียภาษี และเงินค่าภาษีอากรเป็นเนื้อหาของสิทธิ
ในการปกครองระบบประชาธิปไตย เสรี ภาพของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสาคัญยิ่งและ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือพฤติกรรมขึ้นมูลฐาน
ของบุคคลซึ่งประเทศที่พัฒ นาแล้วต่างรับรองสิทธิและคุ้มครองให้ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของการ
แสดงความคิดเห็นที่ปรากฏออกมาในรูปของเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์โฆษณา หรือ อื่น ๆ
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เจริญ ธนาวัฒ น์ , หลักพื้น ฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย, หน้า 179-180.
99หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 10, หน้า 224.
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ย่อมมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญด้วยความเสมอ
เท่าเทียมกัน เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเสรีภาพของประชาชนทุกคน100
2.3.1.2 ความหมายของเสรีภาพ
เสรีภาพ หมายถึง สภาพการณ์หรือสภาวะของบุคคลที่มีอิสระในการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความประสงค์ของตนเองและไม่อยู่ภายใต้ความ
ครอบงาหรือแทรกแซงของบุคคลอื่น กล่าวคือ เสรีภาพเป็นอิสระในการกาหนดตนเอง 101 หรือภาวะ
มนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงาของผู้อื่ นและภาวะที่ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวางการใช้
เสรีภาพ102
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้ความหมายของคาว่า “เสรีภาพ” หมายถึง
ความมีอิสระที่จะกระทาหรือ งดเว้นกระทาการ
ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายของคาว่า “เสรีภาพ” หมายถึง สภาพการณ์
ที่บุคคลมีอิสระ ในการที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน
ในความหมายดังกล่าว เสรีภาพจึงหมายถึง อานาจในการกาหนดตนเองโดยอิสระ
ของบุคคล ความแตกต่างระหว่าง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” จึงอยู่ที่ว่าสิทธิเป็นอานาจที่บุคคลมีเพื่อ
เรียกร้อง ให้ผู้อื่นกระทาการหรือละเว้นกระทาการอันใดอันหนึ่ง ดังนั้น สิทธิเป็นอานาจที่ถูกต้องใช้ใน
ความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อื่นในการตัดสินใจที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาของบุคคลอื่น แต่ที่อาจทา ให้เกิด
ความสับสน คือ กรณีของสิทธิในเสรีภาพ กล่าวคือ โดยลาพังของเสรีภาพนั้น ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่
บุคคลอื่น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการที่จะนับถือ ศาสนาใดก็ได้
หรือไม่นับศาสนาใดก็ได้ในแง่นี้จะเห็นว่าเสรีภาพนี้ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลใด แต่หากเป็นสิทธิใน
เสรี ภ าพนั้ น ย่ อมหมายความว่า บุ คคลนั้ น ย่ อมมี สิ ท ธิที่ จะใช้เสรีภ าพตามที่ รัฐ ธรรมนู ญ รับ รองใน
ความหมายนี้ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันต่อบุคคลอื่น กล่าวคือ บุคคลย่อมมีหน้าที่จะไม่ไปละเมิดการ
ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น
2.3.1.3 ประเภทของสิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน
ปัจจุบัน สื่อมวลชนในแต่ละประเภทมีความสาคัญมาก เพราะต้องยอมรับว่าสังคม
มนุษย์นั้นมีความสลับซับซ้อน ไม่มีใครสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ ความเป็นไปของสังคมได้ ที่
เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ว่าสมาชิกของสังคมแต่ละคนจะสามารถไปอยู่ในที่หลาย ๆ แห่งเพื่อ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันได้ นอกจากนี้สมาชิกของสังคมในแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศก็
100 William

A. Hachten. The Supreme Court on Freedom of the Press:
Decisions and Dissents (Iowa: Ames, 1968), p. 6.
101เกรียงไกร เจริญ ธนาวัฒ น์ , หลั ก พื้ น ฐานกฎหมายมหาชนว่ าด้ วยรัฐ รัฐธรรมนู ญ และ
กฎหมาย, หน้า 182.
102D. D. Raphael, From Problem of Political Philosophy ( London: The
Macmillcan, 1976), p. 115 อ้างถึงใน วรพจน์ วิศรุตพิช ญ์ , สิทธิแ ละเสรี ภ าพตามรัฐธรรมนูญ ,
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทหมหานคร: วิญญูชน, 2538), หน้า 22.
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รู้ลึกซึ้งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป เช่น บางกลุ่มก็รู้เฉพาะเรื่องภาษี บางกลุ่มรู้เฉพาะ
เรื่องที่ดิน หรือเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร หรือกฎหมาย ปัญ หาที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนหรือ
สมาชิกแต่ละของสังคมจะได้รับข่าวสารอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ตนเองทราบอยู่แล้วได้อย่างไร เพราะ
บางครั้งข่าวสารอื่น ๆ ก็เป็นข้อมูลสาคัญที่จะช่วยในการตัดสินใจกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอีก
ทางหนึ่ งประชาชนก็ อาจหาข่าวสารที่ ตนเองต้องการทราบได้ จากการพูดคุยกับ เพื่อนฝู งหรือคน
คุ้นเคยที่รู้เรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี แต่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนยอมพึ่งพาสื่อมวลชนเป็นหลัก เพราะ
สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ล้วนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มี
บทบาทสาคัญในการแสวงหาข่าวสารเพื่อทาหน้าที่รายงานและเผยแพร่ข่าวสารนั้นได้อย่างกว้างขวาง
ในเวลาอันรวดเร็วอย่างทั่วถึง ดังนั้นเสรีภาพจึงเป็นหัวใจอันสาคัญยิ่งของสื่อมวลชนทุกประเภทซึ่งเป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะถือว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ได้ รับจาก “เสรีภาพ” และ
มิใช่แต่เพียงเฉพาะฝ่ายสื่อมวลชนเท่านั้น ฝ่ายปกครอง และประชาชนเองก็ย่อมได้รับประโยชน์จาก
เสรีภาพนี้ด้วย ดังนั้นเมื่อเสรีภาพของสื่อมวลชน มีความสาคัญเช่นนี้แล้ว จึงเกิดคาถามว่า เสรีภาพ
เรื่องใดบ้างที่สื่อมวลชนควรได้รับการคุ้มครองเพื่อที่จะให้การดาเนินงานของสื่อมวลชนในด้านต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และจากการศึกษา
พบว่าสื่อมวลชนต้องการได้รับการคุ้มครองในเรื่องที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี้103
1) เสรีภาพในข่าวสาร (Freedom of Information)
การดาเนินงานของสื่อมวลชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ส่วนที่
เป็นเนื้อหาหลักและถือว่ามีความสาคัญมากที่สุดในการรายงานข่าว ก็คือข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับกันว่า "ประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่งคือ สิทธิที่จะรับรู้รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ ใน
สังคม ดังนั้นในฐานะที่ สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางทาหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนจึงจาเป็นต้อง
แสวงหาข้อ มู ล ข่ าวสารเพื่ อ รายงานให้ ป ระชาชนทราบ เป็ น การตอบสนองสิ ท ธิในการที่ จะรู้ข อง
ประชาชน เช่ น นี้ แ ล้ ว เสรี ภ าพในการแสวงหาข้ อ มู ล ข่ า วสารจึ งมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ งต่ อ กิ จ การ
หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนในสาขาอื่น ๆ ด้วย
จากกรณีดังกล่าวในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ก็ได้บัญญัติรับรอง
เสรีภาพในข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ในข้อ 19 ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกสิทธินี้ รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับ รวมทั้งแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นทุ กชนิด
และนอกจากนี้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ถึงกับมีกฎหมายบัญญัติรับรองเสรีภาพในข่าวสาร
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของเสรีภาพในข่าวสารที่จะต้องรับรองและ
คุ้มครองให้ มี โดยถือว่าการจากัดเสรีภ าพในข่าวสาร หรือการปฏิเสธสิทธิในการแสวงหาข่ าวสาร
เท่ากับเป็นการปฏิเสธสิทธิที่จะรู้ของประชาชนนั้นเอง104
103วรวิทย์

ฤทธิทิศ, สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: วิญญู
ชน, 2538), หน้า 19-24.
104Edwin Emery, Phillp M. Hult and Warren L. Agee, Theories and Realites of
Press Freedom Introduction to Mass Communication (New York: Dodd Mead &
Company, 1974), p. 42.
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2) เสรีภาพในการพิมพ์ (Freedom of Publishing)
หากกล่ าวถึงเสรีภ าพในการพิมพ์ ก็คงปฏิ เสธไม่ได้ว่า เป็ นเสรีภ าพของผู้
ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่จะมีเสรีภาพในการพิมพ์ เป็นขั้นตอนในการดาเนินการพิมพ์ เพื่อนา
ออกเผยแพร่สู่ป ระชาชนต่อไป ซึ่งในการพิมพ์นั้นจะต้องให้ หนังสื อพิมพ์มีเสรีภ าพในการพิมพ์โดย
ปราศจากการการเซ็นเซอร์ (Censorship) กล่าวคือ เสรีภ าพในการพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารของ
สื่อมวลชนนั้นจะต้องกระทาได้โดยการปล่อยให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องราวข่าวสารได้ก่ อน และหาก
ข้อความข่าวสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่นั้นผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
สังคมโดยส่วนรวม ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการดาเนินคดีกับสื่อมวลชนนั้นต่อไป ดังนั้น การจากัดสิทธิ
ของสื่อมวลชนตั้งแต่เริ่มแรก หรือการให้นาข่าว หรือบทความไปให้เจ้ าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงคราม รัฐบาลมีอานาจกระทาการเพื่อรักษาความลับของทางราชการทหารโดยการตรวจข่าวได้
เป็นต้น
โดยผลของการจ ากัด สิ ท ธิก่อ นมีก ารแสดงความคิ ดเห็ น และการลงโทษ
หลังจากได้แสดงความคิดเห็น มีผลต่างกันมากในทางปฏิบัติ เพราะการที่รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายปกครองมี
อานาจจากัดสิทธิของหนังสือพิมพ์ให้อยู่ในขอบเขต โดยการกากับควบคุมนั้น หากงานเขียนใดพาดพิง
รัฐบาล และถูกยับยั้งการพิมพ์ ทาให้ประชาชนจะไม่มีโอกาสรับทราบว่าข้อความที่ถูกตัดทอนออกนั้น
เหมาะสมหรือไม่ เป็นอย่างไร แต่หากรัฐใช้มาตรการลงโทษหลังจากที่เนื้อหาที่พาดพิงนั้น ได้ลงพิมพ์
และเผยแพร่แก่ป ระชาชนแล้ว รัฐจะคาดโทษได้ลาบากมากกว่า เพราะประชาชนจะทราบว่าการ
ลงโทษดังกล่าวนั้นเป็นความไม่พอใจของรัฐที่เพียงเพราะผู้เขียนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล หรือเป็นการ
ลงโทษเนื่ อ งจากผู้ เขี ย นได้ ก ระท าผิ ด กฎหมายจากการเขี ย นนั้ น ดั งนั้ น เสรีภ าพในการพิ ม พ์ โดย
ปราศจากการจากัดสิทธิก่อนจึงเป็นเสรีภาพที่สาคัญอีกประการหนึ่งของหนังสือพิมพ์
3) เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ (Freedom of Criticize)
การปกครองระบอบประชาธิปไตย สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์
หรือหนังสือพิมพ์ ต่างมีบทบาทสาคัญในฐานะเป็นผู้คอยควบคุมสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่ง
การควบคุมหรือสอดส่องดูแลการดาเนินงานของรัฐบาลนั้น สื่อมวลชนในฐานะเป็นสื่อกลาง สามารถ
กระทาได้ด้วยการเสนอข่าวและวิพากษ์วิจารณ์ รายงานให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาล
ตลอดจนการปฏิบั ติงานของพนั กงานเจ้าหน้าที่ ทั้งที่เป็นข้าราชการประจาและนักการเมือง หาก
มุ่งหวังการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของสื่ อมวลชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ เปิดโอกาสให้ มี การเสนอข่ าว
วิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าบางครั้งอาจจะรุนแรงเกินขอบเขตหรือกระทาไปโดยไม่
ชอบธรรมบ้าง แต่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ตาหนิ ติเตียนกันต่อไปได้ ทั้งนี้เพราะสื่อมวลชนเปรียบเสมือน
ตัวแทนของประชาชนที่คอยสอดส่องดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งยังเป็นเสมือนกระจาเงาที่
สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลได้อีกด้วย
นอกจากการวิพ ากษ์วิจารณ์ แล้ ว สื่ อมวลชนยังมี ส่ ว นในการเสนอความ
คิดเห็น เพื่อชี้นาแนะแนวทางให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลในเรื่องที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยส่วนรวม รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางบอกกล่าวให้รัฐบาลได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนอีกด้วย

49
4) เสรีภาพในการจาหน่ายจ่ายแจก (Freedom of Dissemination)
กรณีที่สื่อมวลชนเป็นหนังสือพิมพ์ ก็ย่อมมีเสรีภาพในการจาหน่ายจ่ายแจก
หรื อเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งนั บ ว่าเป็ นเสรีภ าพที่ ส าคัญ อีกประการหนึ่ งของสื่ อหนังสื อพิ มพ์ ที่ ไม่ อาจ
มองข้ามไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม กิจการสื่อมวลชนทั่วโลกมิได้มีแต่เฉพาะกิจการหนังสือพิมพ์เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมีสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเครือข่ายของแต่
ละสถานี รวมทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ อีกด้วย ซึ่งแม้ว่าสื่อทุกประเภทจะมีเสรีภาพทั้ง 3 ประการ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่ถ้าขาดเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นหลักประกันใน
การรักษากระแสการไหลเวียนของข่าวให้ เป็นไปอย่างอิสระและต่อเนื่องแล้ว เสรีภาพที่ได้มาทั้ง 3
ประการข้างต้นก็คงไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อกล่า วถึงเสรีภาพของสื่อย่อมหมายรวมไปถึง
สิทธิในการเผยแพร่ข้อข่าวสารโดยปราศจากการเข้าควบคุมหรือแทรกแซงอย่างไม่ถูกต้องจากรัฐด้วย
2.3.1.4 ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยตรงต่ออานาจนิติบัญญัติอานาจบริหาร
และตุลาการ ของรัฐนั้น ๆ นั่นคื อ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญย่อมคุ้มครองเฉพาะการกระทาของ
ปัจเจกบุคคลที่อยู่ ภายในรัฐนั้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐอันเป็น
องค์กรที่มีความผูกพันต่อ รัฐธรรมนูญของรัฐเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีรูปแบบการปกครองเป็นเสรีประชาธิปไตย
เมื่อมีการบัญญัติถึงการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้แบบออกเป็น 2 ลักษณะคือ รับรองไว้อย่างสมบูรณ์
(Absolute) ซึ่งในทางวิช าการมองว่าเป็นการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และอีกลักษณะหนึ่งของการ
รับรองคือการรับรองไว้อย่างสัมพันธ์ (Relative) กล่าวคือรัฐได้สงวนอานาจไว้เพื่อที่จะจากัดการใช้
สิทธิห รือเสรี ภ าพของประชาชนไว้ในภายหลั ง โดยหลักการแล้ว สิท ธิเสรีภ าพในทางความคิดเห็ น
เท่ านั้ น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ จะบั ญ ญั ติ รั บ รองเอาไว้อ ย่ างสมบู รณ์ ส่ ว นสิ ท ธิ เสรีภ าพในการกระท าทาง
รัฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะไม่ รับ รองไว้อย่ างสมบูรณ์ แต่ถึงอย่างไรก็ดีการจากั ดสิ ท ธิเสรีภ าพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองเอาไว้นั้น จะกระทาไม่ได้ยกเว้นแต่อาศัยอานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ
ในแต่ละเรื่อง เพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญนั้นได้กาหนดเอาไว้เท่าที่จาเป็นและการกาหนดสิทธิเสรีภาพนั้น
จะกระทบกระเทือนถึงสาระสาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นก็ไม่ ได้ กฎหมายดังกล่าวจึงต้องมีผลบังคับใช้
ในการทั่วไปและไม่สามารถมุ่งหมายได้เลยว่าให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่ใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงอีกทั้งจะต้องระบุไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรา
กฎหมายนั้นด้วย
ดังนั้น บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ย่อมก่อให้เกิด
ความผูกพัน ต่อองค์กรทั้งหลายของรัฐที่จะใช้อานาจโดยไม่ละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว
1) ความผูกพันต่อองค์กรนิติบัญญัติต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
โดยทั่ วไปองค์ กรนิ ติบั ญ ญั ติ มีค วามผู กพั น ในการตรากฎหมายมิ ให้ กระทบต่อสิ ทธิเสรีภ าพ ทั้ งยั ง
ก่อให้เกิดความผูกพันในอันที่จะต้องตรากฎหมายกาหนดรายละเอียดในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้
สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชน เพื่อให้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวมีผลเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนั้น
สิทธิเสรีภาพ ยังก่อให้เกิดข้อจากัดในการออกกฎหมาย นั้นคือหากมีการออกกฎหมายที่จากัดสิทธิ
เสรีภาพจะต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายนอกจากนั้นกฎหมายที่
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จากัดสิทธิเสรีภ าพ ต้องมีผ ลเป็ น การทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ ใช้บังคับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่งหรือแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ เจาะจง การจากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะกระทบกระเทือน
ถึงสาระสาคัญแห่งสิทธิมิได้มิฉะนั้น กฎหมายดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
2) ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รบริ ห ารต่ อ บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ
องค์กรบริหารซึ่งในที่หมายถึง รัฐบาลและฝ่ายปกครอง ในส่วนของรัฐบาลนั้น ไม่ว่ าจะเป็นการกระทา
ในลักษณะทั่วไปของฝ่ายบริหารเช่นการกาหนดนโยบายหรือแผนงานใด ๆ ก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนทั้งต้องไม่ขัดกับหลักความเสมอภาคด้วย หากการกระทาใดของรัฐบาลขัดต่อ
กฎหมายรัฐบาล ย่อมต้องถูกตรวจสอบโดยศาล แต่หากการกระทานั้นเป็นการกระทาทางการเมื องก็
อาจต้องรับผิดทางการเมือง ส่วนการกระทา ในลักษณะของการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร เช่น
พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นต้น โดยหลักฝ่ายบริหารจะออกกฎหมายเหล่านี้
มาจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เพราะการจากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรง นอกจากนั้นฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการ กระทาของฝ่ายปกครอง (Principle of the
Legality of Administration Action) นั่นคือ รัฐบาลหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทาการ
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ต่อเมื่อ มีกฎหมายให้อานาจและ
เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีกฎหมายให้อานาจดุลพินิจ
แก่ฝ่ ายปกครอง ดังนั้ น กฎหมายจึงเป็ นทั้ งแหล่ งที่ มา (Source) และข้ อจากัด (Limitation) ของ
อานาจกระทาการต่าง ๆ ขององค์กรฝ่ายบริหารการกระทาใดที่องค์กรฝ่ายบริหารดาเนินการไม่ชอบ
ด้วยหลักข้างต้นย่อมอาจถูกเพิกถอนได้
3) ความผูกพันต่อองค์กรตุลาการต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
องค์กรตุลาการต้องผูกพันต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในอันที่จะต้อง
ตรวจสอบว่าองค์กร นิติบัญญัติองค์กรบริหารได้ดาเนินการอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่และ
ในการวินิจฉัยข้อพิพาท ต่าง ๆ องค์กรตุลาการเองก็ต้องวินิจฉัยให้สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพตามที่
บัญญั ติในรัฐธรรมนูญเช่นกัน ศาลจะต้องไม่ใช้หรือตีความกฎหมายไปในทางที่เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพเสียเอง
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังบัญญัติถึงความผูกพัน
ของสิ ท ธิเสรี ภ าพต่ อ องค์ ก ร ตามรัฐ ธรรมนู ญ และหน่ ว ยงานของรัฐ ด้ ว ย ซึ่ งตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย หมวด 11 องค์กร ตามรัฐธรรมนูญ ได้แบ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็น 2 ประเภท
คื อ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและองค์กร
อื่น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งได้ แก่ องค์ก รอัย การคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติส ภาที่ ป รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติซึ่งองค์กรเหล่านั้นก็ถูกผูกพันในบทบัญญัติ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน
ในด้ า นของปั จ เจกบุ ค คลการใช้ สิ ท ธิ เสรี ภ าพมี ข อบเขตตามมาตรา 28 แห่ ง
รัฐธรรมนูญคือ บุคคล ใช้สิทธิเสรีภาพได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
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2.3.1.5 การจากัดสิทธิและเสรีภาพ
เสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่ผูกพันใกล้ชิดกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากผู้ที่ทาหน้าที่
สื่ อมวลชนที่ น าเสนอข่า วสารให้ แก่ป ระชาชนมี อิทธิพ ลต่อความคิดเห็ น และการตัดสิ น ใจ รวมทั้ ง
รูปแบบการดาเนินชีวิตและค่านิยมต่าง ๆ ในสังคม ในขณะที่สื่อมวลชนมีอานาจที่จะนาเสนอข่าวสาร
อย่างใด ๆ ก็ตามจนทาให้อาจเกิดผลเสียหายหรือความขัดแย้งต่อสิทธิและเสรีภาพ ประชาชน หรือ
ความมั่งคงปลอดภัยของสังคมได้ ดังนั้น การนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนควรจะมีขอบเขต
ของการใช้เสรีภาพ ให้เป็นไปตามความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคม เรื่องนี้เองจึงก่อให้เกิด
กลไกที่จะนามาควบคุมเสรีภาพการทางานของสื่อมวลชน ก็คือการควบคุมทางกฎหมาย เพราะภายใต้
หลักนิติรัฐ กฎหมายถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการปกครองที่สาคัญประชาชนทุกคนรวมทั้งรัฐเองต้อง
ปฏิบั ติตนภายใต้กาหมายของรัฐ ดังนั้นเมื่อมีการควบคุมการทางานการใช้เสรีภ าพของสื่อมวลชน
กฎหมายจึงต้องเข้ามามีส่วนในการกาหนดมาตราในการควบคุมขึ้นมาบังคับใช้กับสื่อมวลชนในฐานนะ
ที่สื่อมวลชนถือเป็นองค์กรหนึ่งภายในสังคมที่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่ว ๆ ไปทาให้
เสรีภ าพของสื่ อมวลชนจึงต้องอยู่ภ ายใต้กฎหมายและอาจถูกจากัดได้ภายใต้เงือนไขทางกฎหมาย
เช่นกัน
ดังนั้ น ถึงแม้ว่าสื่ อมวลชนจะมีห ลักประกันรับ รองการใช้สิ ทธิเสรีภ าพเอาไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่ว่าจะในฐานะที่ เป็นสิทธิมนุษยชนดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ หรือในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศก็ตาม การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนก็
ไม่ใช่เสรีภาพที่บริบูรณ์105 (Absolute Rights) การกล่าวว่าสื่อมวลชนมีเสรีภาพก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่า
ต้องมีขอบเขตจากั ด เพราะโดยหลักทั่วไปแล้ วการใช้เสรีภ าพนั้น จะใช้อย่างกว้างขวางโดยที่ไม่มี
ขอบเขตนั้นไม่ได้ ข้อจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีได้โดยทั่วไปแล้วไม่เป็นการขัดต่อสิทธิ
มนุษยชนแต่ประการใด แม้แต่ในกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของยุโรป หรือสิทธิสัญญากรุงโรม มาตรา
15 ก็ยอมรับความข้อนี้ ข้อสาคัญที่สุดอยู่ที่การตีความถ้อยคาต่าง ๆ ใ นกติการะหว่างประเทศ ใน
ปฏิญญาและตัวบทกฎหมายต่าง ๆ เท่านั้นว่าต้องการจะให้กว้างหรือแคบเพียงใด 106 ดังนั้นเพื่อไม่ให้
สื่ อ มวลชนใช้ เสรี ภ าพจนเกิ น ไปขอบเขตอั น จะน ามาซึ่ งความเสี ย หายต่ อ ส่ ว นรวม เสรีภ าพของ
สื่อมวลชนจึงอาจถูกจากัดได้ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและหลักการบางประการที่นานา

105William

A. Hachten, The Supreme Court on Freedom of the Press:
Dicisons and Dissents (Iowa: Ames, 1963), p. 6 อ้ า งถึ ง ใน ปั ญ จพาณ์ นรถี , เสรี ภ าพ
สื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 35 วรรคสอง (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555).
106จักรกฤษณ์ กาญจนศูน ย์ , การจากั ดสิ ทธิเสรีภ าพในการแสดงความคิด เห็ นของบุ คคล
โดยกฎหมาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524),
หน้า 75.
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ประเทศเห็นตรงกันว่ามีความสาคัญเท่านั้นที่อาจทาให้การใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนสามารถถูก
จากัดได้หลักดังกล่าวนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประการ107
2.3.2 หลักความมั่นคงของรัฐ
อานาจอธิปไตยของรัฐจะสามารถใช้หรือแสดงออกได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความมีอยู่แห่งกฎหมาย
ของรัฐนั้น และความมั่นคงของรัฐ ถ้าหากรัฐปราศจากความมั่นคงแล้วการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ
ย่อมไม่อาจที่จ ะมีขึ้นได้ ดังนั้ น เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐในบางกรณี นั้นรัฐจึงต้องให้ มี การ
ลิดรอนหรือจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในบางประการ เพื่อที่จะให้รัฐดารงอยู่
ได้อย่างปลอดภัย และหลักการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นก็ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นเอกภาพและความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งหมายถึง ความมั่นคงในองค์ประกอบแห่งรัฐ ความมั่นคงในดินแดน ระบบการเมือง
การปกครอง การบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนั้น ถือส่วนรวมที่เกี่ยวกับความมีอยู่ของรัฐ ดังนั้น ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความ
คิดเห็นใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงรัฐแล้ว การกระทาเช่นนั้นควรจะต้องถูกจากัดเสรีภาพ
เอาไว้เท่าที่จะไม่มีผลกระทบต่อรัฐเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ดีเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะอยู่เหนือหลัก
ความมั่นคงของรัฐไม่ได้
ภายใต้หลักความมั่นคงของรัฐ หมายความรวมถึงความมั่นคงเป็นเอกภาพและบูรณภาพของ
รัฐ หรือความมั่นคงในองค์ประกอบแห่งรัฐ ซึ่งได้แ ก่ ความมั่นคงในบูรณภาพแห่งดินแดน ความมั่นคง
ในอานาจอธิปไตยของรัฐ เช่น ความความมั่นคงในระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ อานาจการ
ปกครอง ระบบกฎหมาย และการบังคับตามกฎหมาย ซึ่งความมั่นคงของรัฐดังกล่าวไม่ได้หมายความ
รวมถึงความมั่น คงภายในรั ฐ ความมั่ นคงในฐานะในทางเศรษฐกิจ หรือ ฐานะทางการเงินที่ อาจจะ
กระทบต่ออานาจต่อรองของรัฐกับต่างประเทศหรือความมีประสิทธิภาพในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายด้วย ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966
ดังนี้
ข้อ 4
1. ในยามที่เกิดภาวการณ์ ฉุกเฉินอันมีมาเป็นสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอด
ปลอดภัยของชาติดังที่ได้ประกาศแล้วอย่างเป็นทางการ บรรดารัฐภาคีแห่งกติกา
ฉบับนี้อาจดาเนินมาตรการหลีกเลี่ยงพันธะของตนที่ มีอยู่ตามกติกาฉบับนี้ได้เพียง
เท่าที่จาเป็นอย่างแท้จริง ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิ น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามาตรการ
เช่นว่านั้นไม่ขัดแย้งต่อพันธะอื่น ๆ ของตน อันมีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

107พิมล

ธรรมพิทักษ์พงษ์, “เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ,” ใน
รวมบทความวิช าการชุ ด ที่ 5 ศาลรัฐ ธรรมนู ญ กับ หลั กประกัน คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตาม
รัฐธรรมนูญของประชาชน (กรุงเทพมหานคร: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549), หน้า 97-106.
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และไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุเพียงเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ทางสังคม108
ข้อ 19
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือเอาความเห็นใดก็ได้โดยปราศจากการแทรกสอด
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภ าพแห่ งการแสดงออก สิ ทธินี้รวมถึงเสรีภ าพที่จะ
แสวงหารั บ และกระจายข่ า วสารและความคิ ด เห็ น ทุ ก รู ป แบบโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
พรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิม พ์ในรูปของศิลปะ
หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ประสงค์
3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในอนุสองของข้อนี้ ต้องเป็นไปโดยมีหน้าที่เป็นพิเศษ
และความรับผิดชอบจึงตกอยู่ใต้ข้อจากัดตัดทอนบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ต้องบัญญัติไว้ใน
กฎหมายและจาเป็นแก่
(ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข
หรือศีลธรรม109
108 International

Covenant on Civil and Political Rights, 1966 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 noninvolved discrimination solely on the ground of race,
colour, sex, language, religion or social origin.”
109 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 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 ( order
public), or of public health or morals.”
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การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของรัฐ จึงเป็นเรื่องที่
จะต้องให้ ค วามส าคัญ เป็ น อย่ างยิ่ ง เพราะถือเป็ นการธ ารงรักษาป้องกันให้ ป ระเทศธารงอยู่อย่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามหรือสถานการณ์ที่มีการก่อการร้าย
และสร้างความหวาดระแวงตลอดจนความเชื่อมั่นของระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ รัฐอาจตรากฎหมายหรือกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อจากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนได้ ถ้าการ
นาเสนอข่าวนั้นกระทบกระเทือนและเกิดความเสียกายแก่ความมั่นคงของรัฐ
นอกจากนี้แล้วนั้น การที่จะธารงรักษาความมั่นคงของรัฐให้อยู่อย่างปลอดภัยและมีความเป็น
อธิปไตยที่สมบูรณ์ การใช้สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสารที่เป็นความลับของประเทศที่อยู่ใน
อานาจของเจ้าพนักงาน หรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ก็อาจถูกจากัดได้ เพราะข้อมูลข่าวสารบางกรณีเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ ความมั่น คงจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกปิดเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน110
2.3.3 หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 111 ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไว้ว่า กฎหมายมหาชนให้อานาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปพร้อม ๆ กับ
จากัดอานาจนั้นไปในตัวด้วย โดยเฉพาะเทื่อการใช้อานาจนั้นไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน
ดังนั้น ปรัชญาหรือสุภาษิตทางกฎหมายมหาชนตามหลักนิติรัฐจึงมีว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายให้อานาจ
(รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ไว้จะกระทาไม่ได้ (โดยเฉพาะเมื่อกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพปัจเจกชน)”
แต่ปรัชญาของกฎหมายเอกชนต่างโดยสิ้นเชิงกับกฎหมายมหาชน เพราะกฎหมายเอกชนยืนอยู่บน
หลักความเสมอภาค (égalité) ของเอกชนแต่ละคน และอยู่บนหลักเสรีภาพในความสมัครใจเข้าผู้กนิ ติ
สั ม พั น ธ์ โ ดยสั ญ ญา (Liberté Contact Velle หรื อ Freedom to Contact) ดั ง นั้ น ปรั ช ญาของ
กฎหมายเอกชนจึ งมี อ ยู่ ว่ า “เมื่ อ ไม่ มี ก ฎหมายห้ าม ย่ อ มท าได้ ” ซึ่ งเป็ น หลั ก ประกั น ที่ ป รากฏใน
ประมวลกฎหมายแพ่งทั่วโลก แต่ถึ งอย่างไรก็ดีหลักกฎหมายเอกชนก็ยังมีข้อยกเว้นที่สาคัญประการ
หนึ่ง คือ ปัจเจกชนจะก่อนิติสัมพันธ์กันอย่างไรก็ได้ เว้นแต่จะขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ได้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ล ะ
ประเทศ ภายใต้เหตุผลและคุณค่าทางสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งในทางปฏิบัติการพิจารณาว่าสิ่งใดขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะพิจารณาจาก “ดุลพินิจ” ของผู้มีอานาจ
ปกครองในสังคมนั้น ๆ ประกอบกับความรู้สึกนึกคิดของสังคมส่วนรวมในสั งคมขณะนั้นประกอบด้วย
หลักดังกล่าวสอดรับกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966
ข้อ 20 ที่กาหนดให้การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังใน
110พิมล

ธรรมพิทักษ์พงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 99.
111บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่มที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน
และพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2538),
หน้า 51.
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ชาติพัน ธุ์ เผ่ าพัน ธุ์ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุให้ เกิดการเลื อกปฏิ บัติ การเป็นปฏิปั กษ์ หรือการใช้ความ
รุนแรง เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนี้
ข้อ 20
1. การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงครามใด ๆ เป็นสิ่งพึงต้องห้ามตามกฎหมาย
2. การสนับสนุนความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนาซึ่งนาไปสู่การยั่วยุให้
เกิดการเลือกปฏิบัติ การจงเกลียดจงชังหรือความโหดเหี้ยมเป็นสิ่งพึงต้องห้ามตาม
กฎหมาย112
ภายใต้หลักเกณฑ์ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้สิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสาร แม้ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแต่ก็อาจถูก
จากัดได้ โดยเป็ นการใช้อานาจรัฐหรื ออานาจของมหาชนออกกฎหมายมาเพื่อที่จะจากัดสิทธิและ
เสรีภ าพของปั จเจกชนเพื่อคุ้มครองสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ ทธิเสรีภ าพหรือผลประโยชน์ส่ วน
บุคคล แต่เนื่องจากความหมายของคาว่า “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ” ไม่ได้มีการกาหนด
คานิยามเอาไว้ จึงเป็นเรื่องที่ยากที่บุคคลทั่ว ๆ ไปจะพิจารณาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันว่าการกระทา
ใดที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
นอกจากนี้แล้ว ยังมีนักกฎหมายหลานท่านที่ได้พยายามให้คาจากัดความของคาว่า “ความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน” เป็นเรื่องของความสงบสุขของประชาชน ซึ่งรวมกันอยู่ในประเทศชาติ
เป็นส่วนรวม การใดอันมีลักษณะขัดต่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือประเทศชาติเป็นส่วนรวมแล้ว
ย่อมเชื่อได้ว่า การนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่วน “ศีลธรรมอันดีของประชาชน”
นั้น เป็นเรื่องของจริยธรรมตลอดจนธรรมเนียมประเพณี ความรู้ สึกนึกคิดในแง่ทางด้านจิตใจของคน
เป็ น ส่ วนรวม โดยการใดที่กระทาขึ้นเป็ นการกระทาด้ว ยลั กษณะที่ จะทาให้ ความรู้สึ กนึกคิดของ
ประชาชนในสั งคม มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ไม่ เห็ น ดี เห็ น งาม หรือ ไม่ ยอมรับ ในความรู้สึ กทางจิ ต ใจของคน
ทั้งหลายเป็น ส่วนรวมในสังคมนั้ น ๆ ซึ่งอาจเป็นด้วยเหตุผลที่ ขัดต่อจริยธรรม ศาสนา ธรรมเนียม
ประเพณี อั น ดี งาม เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้ อ ยในสั งคม การนั้ น ย่ อ มถู ก ประชาชนในสั งคม
ประณามว่าเป็นการกระทาอันขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน113

112 International

Covenant on Civil and Political Rights, 1966 Article 20
“1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”
113ศารทูล สันติวาสะ, การใช้สิทธิและข้อจากัดการใช้สิทธิ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:
ด่านสุทธาการพิมพ์, 2544), หน้า 297.
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2.3.4 หลักการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น
สิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน เช่นการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น เรียกว่าสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว (Right to Privacy) ซึ่งนอกจากการพิจารณาสิทธิในมุมมองเชิงของกฎหมายแล้วสิทธิ
ในความเป็นอยู่ส่วนตัวยังอาจเกี่ยวกับศาสตร์อื่น ๆ ที่อาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางปรัชญา
แนวคิดนี้ให้เหตุผลว่า ที่มาแห่งสิทธิของมนุษย์ทั้งหลายนั้น มาจากแนวคิดตามธรรม (Idea of
Nature) เนื่องจากธรรมชาติเป็นผู้กาหนดระเบียบอันถูกต้องแห่งจักรวาล (Nature Described the
Property of the Universe)114 ดังนั้น สิทธิของมนุษย์ทุกคน จึงได้รับการอ้างอิงว่า สิทธิธรรมชาติ
(Natural Rights) เพื่ อ ยื น ยั น ความส าคั ญ และที่ ม าของสิ ท ธิ นี้ ต่ อ มาค าว่ า สิ ท ธิ ธ รรมชาติ ได้
วิวัฒนาการเป็นสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ทั้งนี้ คาว่า มนุษย์ นั้นย่อมเป็นการย้าถึงความชอบ
ธรรมแห่งสิทธิ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญแห่งชีวิตมนุษย์ที่ถูกต้องเหมาะสม (An Essential Part of Properly
Human Life)115 กล่าวคือ ย่อมไม่เป็นการถูกต้องเหมาะสม หากมนุษย์ปราศจากเสียซึ่งสิทธิเช่นนี้
นอกจากนี้ การพิจารณาสิทธิมนุษยชนว่ามาจากสิทธิตามธรรมชาติ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด
กฎหมายธรรมชาติด้วย
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางศาสนา
แนวความคิดนี้ หากพิจารณาจากมุมมองของศาสนาคริสต์แล้วจะพบว่า เป็นการมุ่งอธิบาย
รากฐานที่มาของสิทธิของมนุษย์ทั้งหลายว่า มาจากพระผู้เป็นเจ้า จากคัมภีร์ฉบับเก่าของคริสต์ศาสนา
(The Old Testament) ทาให้พบว่า มนุษย์คนแรกคือ อดัม ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า เมื่อพระผู้เป็น
เจ้าให้คุณค่าสูงส่งแก่มนุษย์ ดังนั้น มนุษย์คนอื่น ๆ ที่เกิดมาจากมนุษย์คนแรกที่พระผู้เป็นเจ้าสร้าง ก็
จะได้คุณค่าอันสูงส่งนี้ไปด้วย คุณค่านี้ก่อให้เกิดสิทธิ หรืออานาจอันชอบธรรมแก่มนุษย์ และเนื่องจาก
สิทธิดังกล่ าวมีที่มาจากพระผู้ เป็ น เจ้า จึงไม่อาจมีผู้ ใดมาพรากเอาไปได้ แนวคิดเช่นนี้ ไม่จากัดอยู่
เฉพาะศาสนาทางตะวันตก เช่น คริสต์เท่านั้น แต่สามารถพบได้ในศาสนาต่าง ๆ ที่นับถือพระผู้เป็น
เจ้า (Religions with a Deistic Base) ในมุมมองทางศาสนานั้น สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล
คือ สิ ท ธิที่เกี่ย วกับ เนื้ อตัวร่างกาย เช่น การนาใบไม้มาประดิษ ฐ์เป็ นที่ปิดบั งส่ว นของร่างกายที่ไม่
ต้องการให้คนอื่นได้เห็น ทาให้มนุษย์เชื่อว่าเรื่องของเนื้อตัวร่างกายของบุคคล เป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็น
เรื่องที่สงวนไว้เฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น116

114Kenneth

Minogue, The History of the Idea of Human Right (London: The
Human Rights Reader, 1978) อ้างถึงใน คณาธิป ทองรวีวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 51.
115คณาธิป ทองรวีวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 51.
116Judith Wahner DeCew, In Pursuit of Privacy: Law Ethics and The Rise of
Technology (Ithaca, NY.: Cornell University Press, 1997) อ้ า งถึ ง ใน คณาธิ ป ทองรวี ว งศ์ ,
เรื่องเดิม, หน้า 52.
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สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางด้านการเมืองการปกครอง
แนวคิดของสิ ทธิในความเป็ นอยู่ ส่ วนตัว ในระยะแรกนั้น สื บเนื่ องมาจากแนวคิดเกี่ ยวกั บ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้อ้างยันต่อรัฐ กล่าวคือ มนุษย์เป็นรากฐานสาคัญของ
ชีวิตบุคคล บุคคลในฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์คุณค่าสูงสุดของมนุษย์คือ การดารงชีวิตอยู่อย่ างมีศักดิ์ศรี
และด้ว ยคุณ ค่าดังกล่ าว จึ งไม่ มีบุ ค คลใดหรือแม้ กระทั่ งรัฐ จะสามารถพรากหรือล่ ว งละเมิ ดสิ ท ธิ
ดังกล่าวให้ลดน้อยถอยลงไปได้ และไม่สามารถละเลยได้เลย ไม่ว่าในเวลาใดตามคาอธิบายปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติของ Rodolf Satammier กล่าวว่า รัฐหรือกฎหมาย ต้องยึดมั่นในหลั กแหล่งการ
เคารพและการมีส่วนร่วมของมนุษย์ (Principle of Respect & Participation) การกาหนดให้รัฐใช้
อานาจรัฐ ต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นจุดหมายในตัวเอง ภายใต้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ธรรมชาติที่เน้นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คาสั่ง หรือข้อเรียกร้อ งทางกฎหมายใด ๆ ต้อง
ไม่ละเมิดต่อการดารงอยู่ของสภาวะแห่ งการเคารพต่อตัวเอง ในตัวบุคคล ศักดิ์ศรีของมนุษย์ย่อม
บังคับให้ต้องมีการยอมรับสิทธิของเขาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การเข้าแทรกแซงขวาง
กันต่อการใช้สิทธิดังกล่าว ย่อมเป็นการตัดรอนสารัตถะแห่งศักดิ์ศรีดังกล่าวของมนุษย์117 ด้วยเหตุผลนี้
รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาให้คงไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของปัจเจกชนแต่ละบุคคล สิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ เป็นคุณค่าสูงสุดที่รัฐธรรมนูญแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยยึดถือ และให้
การรับรอง และคุ้มครอง
แนวความคิดทางด้านการเมืองการปกครอง ก็มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดด้านปรัชญาด้วย แต่
เดิมแนวคิดทางการเมืองนั้น อธิบายที่มาแห่งอานาจว่า มาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่เหนือประชาชน เช่น
มาจากอานาจพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น ประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองจาต้องยอมรับอานาจนั้น อย่างไรก็ตาม
ในระยะต่อมา นักคิดผู้มีชื่อเสียง ด้านการเมืองการปกครองหลายคน เช่น Tomas Hobbes, John
Locke, Montesquie, Jean Jaque Rousseau ได้เสนอแนวคิดว่า รัฐบายโดยชอบนั้น จะต้องได้รับ
อานาจการปกครองมาจากผู้ได้ปกครอง ด้วยเหตุนี้ ประชาชนในฐานะปัจเจกบุคคล ย่อมมีสิทธิอันเป็น
ที่มาแห่งอานาจของผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้ปกครองจึงไม่อาจพรากเอาสิทธิดังกล่าวไปจากประชาชนได้
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวในบริบททางการเมือง
นั้น สืบเนื่องมาจากการที่เอกชนจะอ้างยันสิทธิต่อผู้ปกครองหรือรัฐ สาหรับการกล่าวอ้างสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวต่อสื่อมวลชนนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การกล่าวอ้างยันต่อปัจเจกบุคคล (Individual) ด้วยกัน
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบทของสานักความคิดกฎหมายธรรมชาติและสานักความคิด
กฎหมายบ้านเมือง
ในกรณีสานักกฎหมายธรรมชาตินั้น แนวคิดของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว จัดเป็นแนวคิด
แบบปั จ เจกนิ ย ม (Individualism) มาจากส านั ก ความคิ ด สโตอิ ค (Stoic) ที่ เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ ใ น
สภาวธรรมชาติสมบูรณ์ จะดารงชีวิตอย่างมีเหตุผล เนื่องจากในโลกเป็นระบบที่มีระเบียบใหญ่ทั้ง
จักรวาลซึ่งมีแก่นสาร (Substance) สาคัญคือ เหตุผล โดยความเป็นเหตุผลของมนุษย์ย่อมไม่ถูกจากัด
ด้วยเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ จึงก่อให้เกิดระบบที่เป็นสากลอันเป็นพื้นฐานของกฎหมายธรรมชาติและ
117จรัญ

โฆษณานนท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรหมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริง
ทางสังคม (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2545), หน้า 165.
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ความยุติธรรม ดังนั้น ปัจเจกชนจึงมีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์
นั ก กฎหมายโรมั น ได้ พั ฒ นาหลั ก กฎหมายธรรมชาติ โดยเชื่ อ ว่ า หลั ก กฎหมายธรรมชาติ (Jus
Naturale) เป็นกฎเกณฑ์ที่มีเหตุผลสอดคล้องกับธรรมชาติ ที่มีผลบังคับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ซิเซโร
ที่ว่า “กฎหมายที่แท้จริงคือ เหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ กฎหมายนี้ ไม่เป็นอย่างหนึ่งที่
กรุ งโรงและเป็ น อี ก อย่ า งที่ ก รุ งเอเธนส์ ยั งคงเป็ น กฎหมายอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วไม่ เปลี่ ย นแปลงโดย
อนันตกาล”118
แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ของส านั ก ความคิ ด กฎหมายธรรมชาติ (School of Natural Law) คื อ
กฎหมายนั้น เกิดและมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ กล่าวคือ มีอยู่โดยที่ไม่มีใครบัญญัติหรือออกคาสั่ง และมี
ความเป็นสากลเป็นเหตุผลที่ครอบคลุมทั่วไป ดังนั้น สิทธิ ตามแนวคิดสานักกฎหมายธรรมชาตินี้ จึง
อาจกล่าวได้ว่า เป็นสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มีผู้ใดกาหนดหรือสร้างขึ้นมา และยังมี
ความเป็นสากลเป็นเหตุผลที่ถูกต้องอีกด้วย ดังนั้น สิทธิมนุษยชนนั้น ก็มีรากฐานแนวคิดจากสานัก
ความคิดกฎหมายธรรมชาตินั่นเอง หากพิจารณาตามแนวคิดนี้ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวที่จะไม่ถูก
กระทบจากการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนนั้น แม้ว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ บุคคลก็ย่อมมีสิทธิ
ดังกล่าว และไม่ว่าอยู่ในรัฐใด ก็มีสิทธิเช่นนี้เหมือนกัน
สาหรับสานักความคิดกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) นั้น มีพื้นฐานแนวคิดแตกต่าง
จากส านั กความคิดกฎหมายธรรมชาติ เนื่ องจากให้ ความส าคัญ แก่กฎหมายที่ออกโดยรัฐ าธิปัต ย์
(Sovereign) หรือผู้ปกครองรัฐ สานักนี้เห็นว่า กฎหมายที่บัญญัติโดยเจตนารมณ์ของรัฐาธิปัตย์นั้นคือ
กฎหมาย (Positive Law) โดยบุคคลไม่อาจโต้แย้งถึงความถูกต้อง ความยุติธรรมของกฎหมายที่ออก
โดยรัฐาธิปัตย์ได้ว่าสอดคล้องกับ เหตุผลตามธรรมชาติหรือไม่นักคิดในสานักความคิดนี้ เช่น Jean
Bodin ซึ่งเป็นผู้สร้างแนวคิดเรื่องอานาจอธิปไตย (Sovereignty) ว่า เป็นอานาจที่เด็ดขาดและถาวร
Thomas Hobbes ผู้ เห็ น ว่ า การอยู่ร่ว มกั น ในสั งคมนั้ น เกิด จากการที่ แต่ ล ะคนเข้ ามาท าสั ญ ญา
ประชาคมยกอานาจให้รัฐาธิปัตย์ จึงยอมให้กฎหมายเป็นไปตามอาเภอใจของรัฐาธิปัตย์ John Austin
เห็นว่า Positive law คือกฎหมายที่ถูกกาหนดขึ้น โดยผู้มีอานาจเหนือในทางการเมืองสาหรั บเป็นฯ
แนวทางความประพฤติของผู้อยู่ภายใต้อานาจในทางการเมืองของตนหรือก็คือ คาสั่งของรัฐาธิปัตย์
นั่นเอง119 ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวความคิดสานักกฎหมายบ้านเมืองแล้วจะพบว่า บุคคลใดจะมี
สิ ทธิในความเป็ น อยู่ ส่ ว นตัว (Right to Privacy) เพี ยงใดนั้น ก็ต้ องพิ จารณาว่ามี กฎหมายฉบั บ ใด
รับรองหรือคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้หรือไม่
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบทของสิทธิมนุษยชน120
เมื่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นสิทธิที่ติดตัวคนมาตั้งแต่กาเนิด จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับ
สิทธิมนุษยชน ที่เป็นสิทธิที่มีอยู่ในทุกคน อันเนื่องมาจากการที่เขาเป็นมนุษย์ ไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้น
เพื่อให้ได้มา ขอเพียงได้เกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิมนุษยชน และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศักดิ์ศรี
118ปรีดี

เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์,

2531), หน้า 47.
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ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ดังจะเห็ น ได้จาก การรับ รองถึงสิ ท ธิดังกล่ าวในระดั บของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น ปฏิ ญ ญาสากลว่าด้ว ยสิ ท ธิมนุ ษ ยชนขององค์ การสหประชาชาติ (UN’s Universal
Declaration of Human Rights 1948) ข้อ 12 ที่ กาหนดว่า
บุ ค คลย่ อ มไม่ ถู ก แทรกแซงโดยพลการในความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว ในครอบครั ว ใน
เคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือไม่อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศชื่อเสียง บุคคลทุกคน
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมาย ต่อการแทรกแซงในสิทธิเช่น
ว่านั้น
ซึ่งต่ อมาได้ มี การจั ดท ากติ กาสากลว่าด้ ว ยสิ ท ธิท างแพ่ งและการเมื อ งของสหประชาชาติ
(International Covenant on Civil and Political Rights 1966) ซึ่งกล่าวไว้ในบทนาว่า
. . .สิทธิมนุษยชนได้มาจากศักดิ์ศรีอันสืบสายติดตัวมาของบุคคล. . . (. . . Recognizing
that these rights derive from the inherent dignity of the human person
. . .) และในข้อ 17 ของกติกาดังกล่าว ได้กาหนดว่า “บุคคลจะถูกแทรกแซงในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy) ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยพลการ
หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หาได้ไม่. . . บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย จากการแทรกแซงเช่นว่านั้น
สิทธิมนุษยชนนั้น ยังอาจพิจารณาเป็นสิทธิย่อย ๆ อีกหลายประการ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิ
ในทางการเมือง สิทธิในการนับถือศาสนา และโดยนัยนี้ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวสามารถจัดเป็น
ส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีอยู่โดยปราศจากข้อจากัดทางเชื้อชาติ หรือเขตแดน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากรณีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกรณีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนนั้น จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาส่วนใหญ่แล้ว
เกิ ด จากการละเมิ ด สิ ท ธิโดยปั จ เจกชนด้ว ยกั น มิ ใช่ โดยรัฐ ดั งนั้ น กฎหมายระหว่างประเทศ เช่ น
อนุสัญญา สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนลักษณะต่าง ๆ นั้น เอกชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ ย่อมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างโดยตรง
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางวัฒนธรรม (Cultural Context)121
หากพิจารณาในบริบททางวัฒ นธรรมแล้ว จะพบว่า สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวมีลักษณะ
ขอบเขต และได้รับการให้ความสาคัญแตกต่างกันไปขึ้นกับทัศนคติและความเอในสังคมนั้น ๆ ในทาง
มานุ ษ ยวิท ยาอธิบ ายว่า ความเป็ น ส่ ว นตัว เป็ น Cross-Culture และ Cross Species Universal
สังคมทุกสังคมมีวิธีการสร้างขอบเขตทางกายภาพในการคงซึ่งความเป็นส่วนตัวตามรูปแบบของตนเอง
และเนื่องจากความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒ นธรรมดังกล่าว การที่จะทาให้ประชาชนได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของความเป็นส่วนตัวได้นั้น เป็นเรื่องหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรมสังคมนั้น ๆ หาก
121เรื่องเดียวกัน,

หน้า 55-56.
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พิ จ าณาเปรี ย บเที ย บระหว่างสั งคมตะวัน ตกกั บ สั งคมตะวันออกแล้ ว จะพบว่า ประเทศในสั งคม
ตะวันตก ให้ความสาคัญกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวมากกว่าประเทศในสังคมตะวันออก ตัวอย่างที่
เห็ น ได้ในวิถีชีวิตของชาวตะวัน ตกคือ แนวคิดที่ส าคัญ อัน สะท้อนบริบททางวัฒ นธรรมของความ
เป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว คือ แนวคิ ด “ห้ อ งนอนส่ ว นตัว ” (A Room of One’s Own) ที่ เสนอโดย Virginia
Woolf แนวความคิดนี้มีว่า การมีห้องนอนส่วนตัวเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่สืบทอดกันมาน
ซึ่งถือว่า ทุกคนแม้จะเป็นสมาชิกของสังคม แต่ทุกคนก็เป็นหน่วยที่มีอิสระและอานาจปกครองในตัว
ของตัวเอง แนวคิดนี้ ส่งผลในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นจานวน
มาก แม้เพียงแต่การรบกวนทาให้เกิดความราคาญหรือละเมิดสิทธิเพียงเล็กน้อย ก็มีการกล่าวโทษ
ฟ้องร้องจนกลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา สังคมมิได้มองบุคคลผู้ฟ้องร้องดังกล่าวเป็นพวกแปลกแยก
จากสังคม
การจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยสิทธิของบุคคลอื่น เป็นข้อจากัดที่ได้วิวัฒนาการมานับ
ศตวรรษแล้ว ดังสุภ าษิตกฎหมายโรมันที่ว่า “Neminem Laedere” คือ ไม่พึงกระทาให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น ดังนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายหรือเป็น
การทาลายล้าง หรือขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น แม้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจะพึง
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมากเพียงใด แต่การใช้สิทธิเสรีภาพนี้ก็ไม่อาจกระทาล่วงละเมิดหรือทาลาย
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ 122 แต่สิทธิ
ส่วนบุคคลที่ผ่านมายังไม่มีการรับรองหรือคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในบ้างประเทศนั้นแต่
อย่างใด
เรื่องของสิทธิส่ วนบุคคลได้เริ่มมีการกล่ าวถึงจากบทความที่ชื่อว่า The Right to Privacy
ของนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Louis D. Brandies และ Samuel D.
Warren เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้มีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชนในการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันสิทธิส่วนบุคคลมิได้มีบทบัญญัติรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด บทความดังกล่าวนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดย
สื่อมวลชนไว้ตอนหนึ่งว่า สื่อมวลชนกาลังแทรกแซงเข้าไปในชีวิตส่วนตัวอย่างปราศจากขอบเขต การ
นินทาไม่ได้เป็นที่มาของการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไปอีกแล้วแต่กลายมาเป็นธุรกิจการค้าที่
ขายดิบขายดี จนเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง การแสดงข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
เพศที่อยู่อย่างกลางขวางทางวิทยุกระจายเสียง คอลัมน์แต่ละคอลัมน์เต็มไปด้วยเรื่องของการนินทาว่าร้าย
อั น ต้ อ งแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง แสวงหาหนทางแก้ ไขเยี ย วยามิ ให้ มี ก ารก้ าวล่ ว งไปในวงจรชี วิต ของ
ประชาชนอีกต่อไป 123 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการคิดค้นวิธีการเพื่อป้องกันและคุ้มครอง รักษาสิทธิส่วน
บุ ค คลที่ ผู้ พิ พ ากษา เรี ย กว่ า สิ ท ธิ ที่ จ ะอยู่ โ ดยล าพั ง ปราศจากการรบกวน (Right to be Alone)
กล่ าวคือ ในทั น ที ที่มีภ าพถ่ายหรือหนังสื อพิ มพ์ได้กล่ าวรุกรานเข้าไปในขอบเขตที่ ล่ว งละเมิดมิได้
(Sacred Precincts) ในสิ ทธิส่ วนบุ คคลหรือชีวิตความเป็นอยู่ส่ วนตัว ก็จะมีกลไกหรือวิธีการบอก
122พีรพันธ์

พาลุสุข และจันทรลักษณ์ โชติรัตนดิลก, เรื่องเดิม, หน้า 288.
123 วรวิทย์ ฤทธิทิศ, เรื่องเดิม, หน้า 65-66.
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ล่วงหน้าให้ทราบว่า สิ่งที่กาลังพูดซุบซิบนินทาเรื่องส่วนตัว และเป็นการกระทาอย่างมีความชานาญ
และเชีย วชาญ จึ งจ าเป็ น ต้องมีกฎหมายสนับสนุ นให้ มีการเยียวยาจากการเขียนหรือแพร่ภ าพใน
ชีวิตประจาวันส่วนบุคคลของสื่อโดยที่ไม่มีอานาจ124
ในการจัดประเภทการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ William L. Prosser (Torts at §§ 652A125
652I) ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวอย่างไม่มีเหตุผลและปราศจากความ
ยินยอมของบุคคลนั้น เช่น การบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของบุคคลอื่น การใช้กล้อง
ส่องทางไกลหรือถ่ายภาพของบุคคลที่อยู่เคหสถาน การลอบดังฟังทางโทรศัพท์ การ
ตรวจดู ก ระเป๋ าใส่ เงิน หรื อ สิ่ งของต่ าง ๆ การโทรศั พท์ รบกวนผู้ อื่ นบ่ อยครั้ง การ
ตรวจสอบดูข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น
2. การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ชื่อบุคคล หรือมีลักษณะเหมือนกัน
การกระท าดั ง กล่ า วรวมทั้ ง การถื อ สิ ท ธิ ใ ช้ ชื่ อ หรื อ ภาพของบุ ค คลที่ ป ระสบ
ความสาเร็จเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือการโฆษณาสินค้า หรือการบริการของตน
การกระท าโดยการแสวงหาประโยชน์ จ ากการใช้ ชื่ อ บุ ค คลมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
แนวความคิดในสิทธิในการเผยแพร่โฆษณา แต่จะมีความแตกต่างกัน คือ สิทธิความ
เป็นอยู่ส่วนตัวจะเป็นการป้องกันความเสียหายจากความรู้สึกของบุคคลอื่น ในขณะ
ที่ สิ ท ธิการเผยแพร่ โฆษณาจะเป็ น การป้ อ งกั น บุ ค คลอื่ น ที่ ไม่ มี สิ ท ธิที่ จ ะแสวงหา
ประโยชน์ในทางการค้าในชื่อเสียงของตนโดยไม่ได้รับความยินยอม
3. การเปิดเผยเรื่องส่วนตัวต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลภาษีเงินได้ ความสัมพันธ์ทางเพศ จดหมายส่วนตัว การทะเลาะ
วิวาทภายในครองครัว ข้อมูลทางการแพทย์ การเผยแพร่ความเป็นอยู่ส่ วนตัวใน
เคหสถาน เป็นต้น
4. การพิมพ์เผยแพร่หรือการไขข่าวในเรื่องราวของบุคคลอันเป็นเท็จ หรือ
การทาลายชื่อเสียงของผู้ อื่นโดยการพูดจาใส่ร้ายป้ายสีซึ่งการกระทาดังกล่ าวจะ
ประสบความสาเร็จได้เมื่อมีการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

124 Samuel

Warten and Louis Brandeis, “The Right to Privacy,” Harvard Law
Review 4, 5 (15 December 1890) อ้างถึงใน รวมบทความทางวิชาการของสานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ชุดที่ 5 ศาลธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน (กรุงเทพมหานคร: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549), หน้า 102.
125 Ronald B. Standler, Privacy Law in the U.S.A, Retrieved September 9, 2016
from http//:www.rbs2.com/privacy.htm
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แนวความคิดดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการพิจารณาว่าการกระทาประเภทใดมีลักษณะเป็นการ
ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ก็มีแนวทางการพิจารณาว่าเรื่องใดที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลแต่ก็ใช้เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี126
้
1. การเผยแพร่โฆษณา หากมีการเผยแพร่โฆษณาข้อมูลอันเป็นส่วนตัวไม่ว่าเป็นเท็จหรือ
จริงต่อสาธารณะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ถ้าไม่มีการเผยแพร่โฆษณาไม่มีความผิด
2. การยิ น ยอม ถ้ามีก ารยิน ยอม ไม่ มีการละเมิด การสมัครใจยิน ยอม เช่น ยินยอมโดย
ปริยาย ข่าวแจก ให้สัมภาษณ์ หรือยินยอมจากผู้มีอานาจรองจากผู้ตกเป็นข่าว เช่น คู่สมรส ลูกค้า ผู้
เช่า ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การยินยอมไม่ได้หมายถึง หนังสือพิมพ์ หรือยกเลิกเพิกถอนชื่อ
หรือภาพนั้นได้
3. หลักความจริง สามารถเป็นข้อโต้แย้งในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใน 4 ประการ ได้
ต่างกัน ใช้ได้ดีในกรณีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนตัว ถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเป็นจริง และในกรณีที่
ข้อมูลเป็นข้อมูลที่รัฐจัดทา การเปิดเผยข้อมูลไม่ถือว่าเป็นการละเมิด
4. ความมีชื่อเสียง สามารถใช้โต้แย้ง ในกรณีบุคคลมีชื่อเสียงถูกจับตามองโดยสื่อมวลชน
และเรื่องที่เป็นจริง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และกรณีการใช้ชื่อหรือภาพของบุคคลโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม เพราะการมีชื่อเสียงเท่ากับยินยอมเป็นบุคคลสาธารณะ การชื่อและภาพไม่จาเป็นต้องได้รับ
การยินยอม การเป็น บุคคลสาธารณะย่อมตกอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยปริยาย และต้ อง
ยอมรับถึงผลที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธรณชนด้วย
5. ข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่รัฐและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ หากหนังสือพิมพ์เปิดเผย
ข้อมูลที่รัฐจัดทาไว้แล้ว ไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะข้อมูลเป็นจริงและสามารถเปิดเผยได้ เช่น
ข้อมูลของคนร้าย อาชญากร ฯลฯ
6. คุ ณ ค่ า ของความเป็ น ข่ าว กฎหมายสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลไม่ เหมื อ นกั บ ความผิ ด ฐานหมิ่ น
ประมาทโดยพิจารณาจากพื้นฐานของ "ประโยชน์สาธารณะ" และ "เสรีภาพของสื่อ" เมื่อใดที่เผยแพร่
ข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เหตุการณ์นั้นมีคุณค่าความเป็นข่าว ไม่ถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แต่คุณค่าของความเป็นข่าวไม่สามารถใช้ได้กรณีเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของบุคคลธรรมดา เพราะเป็น
การแทรกแซงกิจกรรมส่วนตัว หรือก้าวล่วงต่อสิทธิส่วนตัวที่มีความสันโดษในสถานที่ของบุคคลผู้นั้น
โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับความยินยอม และการไขข่าวแพร่หลายในเรื่องราวอันเป็นเท็จ หรือการ
ถูกจับตามองโดยสื่อมวลชน หรือเรื่องที่เป็นเท็จไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แม้ว่าจะมีคุณค่าข่าว
ในกรณีเป็นบุคคลมีชื่อเสียงก็ตาม
ดังนั้ น การพิ จ ารณาว่าการกระทาใดจะเป็ นการละเมิดสิ ท ธิต่ อส่ ว นตัว ย่อมต้องคานึงถึ ง
มาตรฐานทางการกฎหมาย จารีตประเพณี และมาตรฐานความรู้สึกนึกคิดของวิญญูชนตามสมควรแก่
ฐานะและพฤติ การณ์ ของบุ ค คลแต่ล ะบุ คคลเป็ นเกณฑ์ ตั ว อย่ างเช่น บุ คคลที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งกั บ

126อังธิดา

ลิมป์ปัทมปาณี , การละเมิดส่วนบุคคลของหนังสือพิมพ์ต่อนักการเมือง ศิลปิน
นั ก แสดง นั ก ธุ ร กิ จ และประชาชนทั่ วไป (วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ เทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 22-23.
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ประโยชน์สาธารณะโดยตรงทั้งที่สมัครใจ เช่น รัฐมนตรี หรือโดยได้รับมอบหมาย เช่น ข้าราชการ
ระดับสูงย่อมมีขอบเขตความเป็นอยู่ส่วนตัวแตกต่างจากบุคคลทั่วไป เป็นต้น
2.3.5 หลักป้องกันหรือระงับความเสื่อมทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
การใช้สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสารอาจถูกจากัดได้ด้วยเหตุ เพื่อ
ป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน ซึ่งบุญเลิศ คชายุทธเดช 127 ได้
ให้คาจากัดความว่า “ความเสื่อมทรามจิตใจ” หมายถึงการทาให้ความรู้สึกหรือมโนธรรมตกต่า เช่น
ตีพิมพ์ภาพลามกอนาจาร เขียนข้อความยั่วยุกามารมณ์ สั่งสอนให้อกตัญญูไม่เคารพนับถือผู้มีพระคุณ
เป็นต้น ส่วนคาว่า “สุขภาพ” หมายถึงความสุขปราศจากโรค ความสบาย การเสนอข่าวหรือหาความ
แนะน าให้ ป ระชาชนบริโภคยา อาหาร สมุนไพร หรือสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการรับรองจากส่ว น
ราชการที่รับผิดชอบไม่มีหลักประกันว่าจะปลอดภัย เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ และการ
โฆษณาอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายดังกล่าวย่อมถูกจากัดได้ตามรับธรรมนูญนอกจากนี้
นักวิชาการด้านสื่อมวลชน ได้แบ่งมาตรการการควบคุมสื่อมวลชนขึ้น 4 มาตรการ คือ128
1. มาตรการควบคุมกันเอง (Self-Control) มาตรการนี้เป็นความรับผิดชอบที่ เกิดขึ้นจาก
จิตสานึ ก และความตระหนั กของบุคคลในวงการสื่อมวลชนเอง ถึงบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของ
สื่อมวลชนต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ มาตรการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนประกอบด้วย
1) จรรยาบรรณของสื่อมวลชน เป็นจริยธรรมที่นักวารสารศาสตร์ หรือนักสื่อสารพึง
ปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ซึ่งในวงการวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชนใน
ประเทศไทย มีการใช้สัตยาบรรณเกี่ยวกับจรรยาบรรณด้วย อาทิ จรรยาบรรณของสมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย จรรยาบรรณของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
2) สภาวิ ช าชี พ ด้ า นวารสารศาสตร์ ถื อ เป็ น อี ก มาตรการหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม
นักหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง โดยเป็นมาตรการที่ริเริ่มจากคนในวงการสื่อมวลชนเอง เพื่อใช้ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้วยกันเอง เช่น สภาการหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติของประเทศไทย เป็นต้น
2. มาตรการควบคุ ม สาธารณะ (Public Control) การควบคุ ม โดยสาธารณะเป็ น การ
ควบคุมที่เกิดจากสาธารณชนที่อยู่ภายนอกวงการสื่อสารมวลชน โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองการทางาน
ของสื่อมวลชน ซึ่งสาธารณชนเหล่านั้นเป็นผู้ติดตามสื่อมวลชน การควบคุมโดยสาธารณะในฐานะผู้รับ
สารนั้ น เป็ น ภาพสะท้ อนกลไกตามระบอบประชาธิป ไตย ที่ เชื่อ ว่ามหาชนหรือเสี ย งส่ ว นใหญ่ เป็ น
กระบวนการควบคุมสื่อมวลชนที่ส าคัญ เพื่อมิให้ สื่อมวลชนดาเนิ นการโดยปราศจากขอบเขตแห่ ง
ความรับผิดชอบทาให้มาตรการควบคุมโดยสาธารณะ อาจจาแนกได้ 5 แบบ ตามลักษณะของผู้รับสาร คือ
127บุญเลิศ คชายุทธเดช, รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:

มติชน, 2541), หน้า 192-193.
128ภัทราพร สังข์พวงทอง, สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสถานีโทรทัศน์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 19-21.
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1) การควบคุมโดยปัจเจกชน คือ การที่ปัจเจกชนมีปฏิกิริยาต่อสื่อมวลชนนั้น ๆ โดย
การย้อนกลับสารไปยังสื่อมวลชน เช่น การแสดงความคิดเห็น และเจตนารมณ์ด้ว ยการเขียนจดหมาย
ไปยังบรรณาธิการ หรือผู้จัดรายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน์ที่กาลังติดตามอยู่
2) การบริโภคจากประชาชน ในฐานะผู้บริโภคที่เปิดรับสารจากสื่อมวลชน คือการที่
ผู้รับสารได้รวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายโดยการงดซื้อหรืองดเปิดรับสื่อมวลชนนั้น ๆ เนื่องจากความไม่
พอใจในการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชน หรือความเอือมระอาเบื่อหน่ายของสื่อมวลชน
3) การควบคุมจากกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มบีบคั้น เพราะเหตุว่าการรายงานข่าวสาร
สนเทศ หรื อ รายงานต่าง ๆ ก่ อให้ เกิ ดความรู้สึ กต่ อประชาชนโดนท าให้ เกิ ดการรวมกลุ่ มกั น ของ
ประชาชน เช่น การประท้ว งของสมาคมสตรี เมื่อหนังสือพิมพ์รายงานข่าวที่ชี้ชวนให้เห็นว่าสตรีเป็น
เพียงวัตถุทางเพศ เป็นต้น
4) การควบคุมจากมติมหาชน แม้ว่ามิได้หมายถึงการลงประชาพินิจ (Publized) ที่เป็น
ทางการ แต่มหาชนอาจแสดงมติได้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การแจ้งความจานงลงโฆษณา บริษัท
ธุรกิจ และอัตราค่าใช้จ่ายทางโฆษณาของบริษัทธุรกิจ สะท้อนให้ เห็ นความนิยมของประชาชนต่อ
สื่อมวลชนนั้นได้ (สื่อมวลชนที่ได้รับความนิยมก็จะมีโฆษณาลงมาก) สื่อมวลชนใดที่มียอดการโฆษณา
ต่างย่อมแสดงให้เห็นถึงการไม่สนับสนุนของมหาชนอันอาจส่งผลต่อการดาเนินงานของสื่อมวลชนนั้น
5) ระบบการแข่งขันทางธุรกิจโดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองเพื่อ
แสวงหาการสนับสนุนจากผู้รับสาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการที่สื่อมวลชนต้องปรับปรุงและแก้ไข
การทางานของตนอยู่เสมอ เพื่อรักษาและเพิ่มพูนจานวนผู้รับสารของตน
3. มาตรการควบคุมโดยกฎหมาย (Legal Control) มาตรการควบคุมทางกฎหมายหมายถึง
การควบคุมสื่อมวลชนตามประมวลกฎหมาย ซึ่งศาลยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินวินิจฉัย โดย
คานึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมในทางการสื่อสารทุกระดับได้แก่
1) ปัจเจกชน เช่น การให้ความคุ้มครองในเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือการหมิ่นประมาท
เป็นต้น
2) นักเขียน เช่น การคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นต้น
3) บริษัท ห้างร้าน เช่น การป้องกันการโฆษณาเกินจริง และการป้องกันการผูกชาดการ
โฆษณาในสื่อมวลชน
4) กระบวนการสื่อสาร เช่น การรักษาความลับแหล่ง ข่าว การป้องกันการผูกชาดของ
สื่อมวลชน การออกใบอนุญาต และการป้องกันการจัดทารายการที่ปราศจากความรับผิดชอบ
5) สังคม เช่น การป้ องกันมิให้สื่อมวลชนเสนอความลามก หยาบคาย การโฆษณาที่
หลอกลวง และการชี้นากระบวนการยุติธรรม
6) รัฐ เช่น การป้องกันมิให้สื่อมวลชนแสดงออกถึ งการยุยงปลุกปั่นต่อความมั่นคงของ
ชาติ
4. มาตรการควบคุมทางการปกครองเป็นมาตรการทางด้านการเมืองการบริหาร กล่าวคือ
หากมาตรการทางกฎหมายอาศัย หลักประมวลกฎหมาย และกระบวนการยุติธ รรมที่มาจากศาล
ยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาชี้ขาดหรือ เปรียบเทียบในกรณีที่มีคดี หรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน
โดยมีกฎหมายหรือระเบียบทางราชการรองรับการใช้อานาจนั้น
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2.4 องค์กรสื่อสารมวลชนกับหลักภารกิจของรัฐและการจัดองค์กรของรัฐ
การศึกษาเรื่องภารกิจของรัฐและการจัดองค์กรของรัฐนั้น เป็นเรื่องของบริหารจัดการของ
รัฐสมัยใหม่ที่จะช่วยให้มีการเข้าใจถึงลักษณะการกระทาของรัฐ และการจัดระเบียบขององค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อที่จะให้รัฐได้ดาเนินงานของรัฐได้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ถึงอย่างไรก็ดีรัฐในแต่ละ
รัฐมีภารกิจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองในแต่ละรัฐที่มีจุดประสงค์ภารกิจอะไรที่เป็น
ลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในลาดับหลักและภารกิจในลาดับรองของรัฐที่รัฐสมัยใหม่จะต้อง
จัดทาขึ้นมา เนื่องจากอานาจรัฐเกิดขึ้นจากมนุษย์ทุกคนที่จะยินยอมเพื่ออยู่รวมกันเป็นสังคมเดียวกัน
จึงจะต้องยินยอมสูญเสียความเป็นส่วนตัว มีหน้าที่เพิ่มขึ้นและต้องยินยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบ
ของสังคมเพื่อให้สังคมอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข โดยที่มีสัญญาประชาคมว่ารัฐจะต้องใช้อานาจที่
สมาชิกทุกคนมอบให้ เพื่อที่จะทาให้สมาชิกทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่สมาชิกทุกคน
ในสังคมมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด ต้องเสียภาษี และในขณะเดียวกันรัฐก็จาต้องดาเนิน
ตอบสนองความต้องการ ขั้นพื้นฐานให้สมาชิกทุกคนในสังคม (Social Contract) อย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน129 สิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่า “ภารกิจของรัฐ” (Function of the State)
2.4.1 หลักภารกิจของรัฐ
การศึกษาในเรื่องของหลักภารกิจของรัฐนั้นจะช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะการทางานและการจัด
ระเบียบขององค์กรสื่อสารมวลชนนอกจากนี้แล้ว เพื่อจะให้บรรลุภารกิจของรัฐหรือวัตถุประสงค์ของ
รัฐอย่างไรก็ตาม ในแต่ละรัฐนั้นจะมีภารกิจที่แตกต่างกันแต่เมื่อได้พิจารณาจากรัฐที่ยอมรับนับถือใน
หลักของประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ นิติธรรม แล้วย่อมจะเห็นได้ว่ารัฐได้มีภารกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของภารกิจหลักของรัฐในการป้องกันประเทศรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตลอด
ทั้งภารกิจลาดับรองที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมควบคุมประชาชนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่ง
ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.1.1 ความเป็นมาของหลักภารกิจของรัฐ
ในการพิจารณาเรื่องของภารกิจของรัฐนั้นมีแนวความคิดในทางทฤษฎีมีแนวความคิดที่
แตกต่างกัน เพราะรัฐเกิดขึ้น จากการรวมตัวกันของมนุษย์ที่เรียนว่า “Common Good”130 หรือ
ประโยชน์สุขของมหาชน (Public Interest) หรือในบ้างทฤษฎีเรียกว่า “General Will” อาจศึกษาได้
จากข้อเท็จจริงในทางประวิติศาสตร์
แนวแรก เป็นแนวทางในเชิงที่ปฏิเสธ โดยที่ปฏิเสธว่ารัฐไม่จาเป็นต้องมีวัตถุประสงค์
กล่าวคือรัฐไม่จาเป็นต้องมีภารกิจใด ๆ ด้วยผู้ที่มีแนวความคิดนี้จึงกลายเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครอง
129คงสิ ริ

สันทนะประภา, “ศาลแพ่งในจินตนากร,” มติชนรายวัน (11 เมษายน 2548): 7
อ้างถึงใน สิทธิกร ศักดิ์แสง, หลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2554), หน้า 190.
130 สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายมหาชนเบื้ องต้ น , พิ มพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: วิญญู ชน,
2553), หน้า 135.
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ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีความเห็นในทางที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นเองที่เป็นทุกสิ่งทุก
อย่าง ที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในตนเองอยู่แล้วไม่จาเป็นที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่จะมาเป็น
ตัวกากับตัวเองดังที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสเคยตรัสว่า “L’Etat, c’estmoi.” หรือ “รัฐคือตัว
ข้าเอง”131
แนวทางที่สอง เป็นแนวทางที่ตรงกันข้าม คือ รัฐยอมรับว่ารัฐไม่ใช่สิ่งที่มีวัตถุประสงค์
ในตัวเอง แต่รัฐนั้นมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการข้องมนุษย์ จึงเป็นเหตุที่ตรงกันข้ามกับประเด็นแรก รัฐ
จึงมีวัตถุประสงค์และภารกิจ ที่สามารถให้ประชาชนตรวจสอบการทางานของรัฐเสมอได้ การบริหาร
ประเทศหรือการบริหารรัฐจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มีการกาหนดขึ้นมาไว้แล้วหรือไม่ แต่ถึง
อย่างไรก็ดี วัตถุป ระสงค์และภารกิจของรัฐจะเป็นอย่างไรนั้นอาจจะมีแนวทางการศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็นหลายวิธี132
วิธีแรก คือ การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ โดยศึกษาดูว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเท่าที่ได้
ปรากฏหลักฐาน มีประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และภารกิจของรัฐอย่างไรบ้างวิธีการเช่นนี้ทาให้ผู้ที่
ได้ศึกษาได้รับความรู้ที่อาจนามาสรุปเป็นแนวทางต่าง ๆ ต่อไป
วิธีที่สอง คือ การศึกษาในเชิงของทฤษฎี โดยการใช้เหตุผลเป็นเกณฑ์ในการแยกแยะ
และช่วยจัดหมวดหมู่แนวความคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยกับวัตถุประสงค์และภารกิจของรัฐ ตลอดจน
วิธีการเช่นนี้จะช่วยให้การศึกษาได้เกิดความเข้าใจในภาพรวมอย่างได้ง่ายขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การ
แยกแยะดังกล่าวอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมชีวิตประจาวันเท่าไรนัก โดยในทาง
ปฏิบั ติตามความเป็ น จริงอาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างความคิดเชิงทฤษฎีห ลาย ๆ แนวก็ได้
เช่นกัน
นอกจากนี้ การพัฒนาการภารกิจของรัฐสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของรัฐอั นมี
รากฐานความคิ ด ทางการเมื อ งและทางเศรษฐกิ จมาจากลั ท ธิห รือแนวความคิ ด ที่ แ ตกต่ างกั น อั น
ประกอบไปด้วย
ภารกิจของรัฐตามแนวความคิด “ปัจเจกชนนิยม” แนวความคิดที่สาคัญของปัจเจกชน
นิยม คือ เป็นแนวความคิดที่เน้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงเน้นการจากัดภารกิจ
ของ รัฐโดยปล่อยให้เอกชนประกอบกิจกรรมเองให้มากที่สุด รัฐจะเข้ามาแทรกแซงก็ต่อเมื่อกิจกรรม
ของเอกชนขาดไปหรื อ ไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของเอกชน ด้ ว ยเหตุ นี้ ภ ารกิ จ ของรั ฐ ตาม
แนวความคิดปัจเจกชน นิยมจึงมีลักษณะสาคัญ คือ133

131H.

Quaritsch. Staat und Souveränität (Berlin: Duncker & Humboldt, 1986)
อ้างถึงใน บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โครงการ
ตาราและเอกสารการสอนประกอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 91
132บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายมหาชนเบื้องต้น , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โครการ
ตาราและเอกสารการสอนประกอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 91.
133เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, ภารกิจและการดาเนินภารกิจของฝ่ายปกครอง, หน้า 38, ค้นวันที่
8 กันยายน 2559 จาก http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41712-3.pdf
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1. การทาภารกิจในการวางข้อบังคับจะมีลั กษณะเป็ นแนวทางหรือแนะนาในการ
กระทาการของเอกชนเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเลือกกระทาการโดยตกลงกันเองได้
โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการกาหนดให้เอกชนจะดาเนินการใด ๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการ
อนุญาตจากรัฐเสียก่อน
2. การทาภารกิจสนับสนุนในการจัดเตรียมหรือจั ดหาบริการหรือทรัพย์สิน ตามแนว
ความคิดปัจเจกชนนิยมนั้นมิได้ปฏิเสธภารกิจลักษณะนี้ของรัฐ แต่เรียกร้องให้รัฐกระทาภารกิจนี้ด้วย
ความ ระมัดระวัง เพราะการสนับสนุนอาจทาให้การกระทาของเอกชนนั้นตกอยู่ภายใต้ความครอบงา
ของรัฐ และ อาจทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างการดาเนินกิจกรรมของเอกชนด้วยกันเอง
ได้ส่วนการจัดทา ภารกิจดังกล่าวนี้ถึงขนาดที่รัฐจะเข้าจัดทาแทนเอกชนเลยนั้นแนวความคิดปัจเจก
ชนนิยมก็มิได้ปฏิเสธ แต่เห็นว่ารัฐจะจัดทาภารกิจนี้ได้ต่อเมื่อเอกชนไม่สามารถจะจัดทาได้หรือเอกชน
อาจจัดทาได้แต่ต้องไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ภารกิ จ ของรั ฐ ตามแนวความคิด “รัฐ นิ ย ม” (Etatisme) แนวความคิ ด รัฐ นิ ยมเป็ น
แนวความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อแนวความคิดปัจเจกชนนิยม โดยลักษณะสาคัญทั่วไปของแนวความคิด
รัฐนิยม คือการสนับสนุนการขยายภารกิจของรัฐ ทั้งนี้เพราะแนวความคิดรัฐนิยมเห็นว่าปัจเจกชนแต่
ละคนไม่ได้มีความเป็นอยู่ของตนเองอย่างอิสระแยกต่างหากจากสังคมที่ตนเป็นสมาชิก หากแต่เป็น
เพียงส่วนประกอบของสังคมเท่านั้ น สังคมต่างหากที่มีความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริง แต่ล ะ
ปัจเจกชนทาอะไรก็ต้องเพื่อความอยู่รอดของกลุ่ม เพื่อประโยชน์ของรัฐ ปัจเจกชนจึงมีเพียงหน้าที่ต้อง
ทา ไม่มีสิทธิอะไร ดังนั้ น การดาเนินภารกิจของรัฐตามแนวความคิดรัฐนิยมจึงมีลั กษณะสาคัญ ๆ
คือ134
1. มีภ ารกิจ ในการวางข้อบังคับที่มีลักษณะเด็ดขาดมากขึ้น กล่าวคือ เป็นการวาง
ข้อบั งคับ ที่ไม่เปิดโอกาสให้ เอกชนปฏิบัติเป็นอื่นได้เลยนอกจากปฏิบัติตามข้อบังคับที่ ได้กาหนดไว้
เท่ านั้ น การไม่ ป ฏิ บั ติต ามข้อ บั งคับ ถือ เป็ น การกระท าที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายนอกจากนี้ ยั งขยาย
ขอบเขตของข้อบังคับในลักษณะที่เป็นการป้องกันมากกว่าลักษณะการปราบปราม รวมถึงการบังคับ
ให้เอกชนต้องได้รับอนุญาต จากรัฐก่อนจึงจะกระทาการได้และในบางกรณีอาจไปไกลถึงขั้ นการใช้
อานาจในการวางข้อบังคับในอันที่จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนหรือ
เข้าครอบงาทรัพย์สินของเอกชนเสียทีเดียว
2. แนวความคิดรัฐนิยมยอมรับหลักการในเรื่องการสนับสนุน ส่งเสริม ตลอดจน การ
ควบคุมการกระทาของเอกชนโดยเห็นว่ารัฐอาจช่วยกิจการของเอกชนให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคในทางเศรษฐกิจในการแข่งขันโดยเสรีตลอดจนการควบคุม
แทรกแซงที่เลยไปไกลกว่าการวางข้อบังคับในการควบคุม กล่าวคือ การใช้อานาจเข้าตรวจตราดูแล
เพื่อมิให้มีการละเมิดกฎข้อบังคับที่มีไว้สาหรับกิจการนั้น ยิ่งกว่านั้น แนวความคิดรัฐนิยมยังเห็นว่าการ
ที่รัฐ จะจัดทาภารกิจในการจั ดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย์สิ นถึงขนาดที่รัฐเข้าจัดทาแทน
เอกชนนั้นเป็นสิ่งจาเป็นด้วย

134เรื่องเดียวกัน,

หน้า 39-40.
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ฝ่ ายปกครองในฐานะที่เป็น เครื่องมื อหรือ กลไกหนึ่งของรัฐมี ส่ ว นร่ว มในการจัด ท า
ภารกิจของรัฐ ซึ่ งทาให้ภารกิจในการวางข้อบังคับเกี่ยวกับการกระทาหรือการดาเนินกิจกรรมของ
เอกชน โดยฝ่ายปกครองจะมีส่วนในการจัดทาภารกิจนี้ คือ135
1. ฝ่ายปกครองอาจมีส่วนในการจัดทาภารกิจในการวางข้อบังคับของรัฐเพียงการให้
หลักประกันในการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้ม าตรการบังคับในการฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับนั้น โดยฝ่ายปกครองมิได้มีส่วนในการเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้กาหนด
ข้อบังคับ กล่าวคือฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้สร้างหรือกาหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับฝ่ายปกครองเข้ามามีส่วน
ในภารกิจนี้ เฉพาะการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้มาตรการบังคับในการฝ่า
ฝืนการปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับเท่านั้น
2. ฝ่ายปกครองอาจมีส่วนในการจัดทาภารกิจของรัฐในการวางข้อบังคับเกี่ยวกับการ
กระท าหรื อ การดาเนิ น กิ จ กรรมของเอกชนโดยมี ส่ ว นในการเป็ น ผู้ ส ร้างหรือ ก าหนดกฎเกณฑ์ ใน
ข้อบังคับด้วย ก่อนที่ไปดาเนินการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้มาตรการบังคับ
ในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับนั้นต่อไป
2.4.1.2 ความหมายของภารกิจของรัฐ
ภารกิ จ ของรั ฐ คื อ การพิ จ ารณาถึ ง บทบาทหรื อ หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ต่ อ สั ง คมหรื อ
ประชาชนที่อยู่ภายใต้ปกครอง เพราะรัฐเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการอันร่วมกันของกลุ่มคนนั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งภารกิจของรัฐได้เป็นลักษณะ 2
ประการ คือ136
ประการแรก รัฐมีภารกิจในการวางข้อบังคับของสังคม กล่าวคือ ภารกิจในการกาหนด
กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกาหนด
กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติของบุคคลในความสั มพันธ์ระหว่างกันตัว อย่างที่ส าคัญ เช่นการ
กาหนดความสัมพันธ์ทางแพ่ง การกาหนดความสั มพันธ์ทางอาญา หรือการกาหนดความสัมพันธ์
ทางด้านแรงงาน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นภารกิจของรัฐในการก่อให้เกิดสถานะทางกฎหมาย (ètat
de droit) อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในสังคม โดยอาจเป็นการวางข้อกาหนดที่แตกต่างกัน คือ
1. การวางข้อบังคับในลักษณะห้ามมิให้มีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหมายความ
ว่าในกรณีนี้เอกชนไม่สามารถกระทาการที่ถูกห้ามนั้นได้
2. การวางข้อบังคับในลักษณะให้เอกชนกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. การวางข้อบังคับในลักษณะอนุญาตให้เอกชนดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อรัฐเห็นว่ามีความจาเป็นต้องให้หลักประกันในการคุ้มครองกิจกรรมที่ได้อนุญาตนั้นหรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือเพื่อให้เอกชนสามารถดาเนินกิจกรรมของตนได้อย่างมีหลักประกันนั่นเองซึ่งการวางข้อบังคับ
อนุญาตนี้อาจเป็นการอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขหรืออาจเป็นการอนุญาตโดยมีเงื่อนไขอยู่ภายใต้การ
อนุมัติหรืออนุญาตโดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกชั้นหนึ่งก็ได้
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ประการที่สอง รัฐมีภารกิจในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น
สิ่งของหรือเงินทองเพื่อตอบสนองให้แก่สมาชิกของสังคม เช่น กรณีที่รัฐดาเนินการในเรื่องเครือข่าย
การสื่อสาร เครือข่ายการคมนาคมการไฟฟ้าหรือการประปา เป็นต้นโดยอาจจะดาเนินการให้ เป็น
ประโยชน์อันตกได้แก่ เอกชนผู้รับประโยชน์เฉพาะราย หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน
โดยรวมก็ได้ เช่น การให้ หลักประกันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยภายใน หรือการป้องกันศัตรูจาก
ภายนอก เป็ น ต้น ซึ่ งภารกิจ ของรั ฐ ในกรณี นี้ก ล่ าวได้ว่าเป็น การที่ รัฐกระท าในฐานะที่ เป็ น “รัฐ ผู้
จัดบริการให้แก่เอกชน” (l’Etat au service desparticuliers) อันอาจจะเป็นการจัดบริการโดยเก็บ
ค่าดาเนินการหรือไม่จัดเก็บก็ได้จากภารกิจดังกล่าวของรัฐทาให้รัฐที่เน้นภารกิจนี้ได้รับการเรียกขาน
ว่าเป็น “รัฐผู้วางกฎข้อบังคับ” (l’Etat lègislateur) แก่สังคม
2.4.1.3 ประเภทของภารกิจของรัฐ
ภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะ (State with the Mission of Public Servic)
รัฐสมัยใหม่มีภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะ มีเครื่องมือในการดาเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ
ของรัฐ ทั้งที่เป็นมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย ภารกิจของรัฐเพื่อให้เกิดผลที่เป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนแยกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ (Primary Functions
of State) ภารกิจเสริมหรือภารกิจอันดับรองของรัฐ (Secondary Functions of State)137
ภารกิจพื้นฐาน หรือภารกิจหลักของรัฐ
ภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ (Primary Function of State) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ
กับการบริการสาธารณะ หมายความว่า รัฐทุกรัฐจาเป็นจะต้องทาภารกิจในอันที่ต้องกระจายความ
มั่น คงปลอดภัย ในชีวิตร่ างกายและทรัพ ย์สิ น ของพลเมืองของประเทศของตน รัฐ ใดก็ตามที่ ไม่ท า
ภารกิจเช่นนี้ไม่ใช่รัฐ รัฐที่จะต้องทา คือ ปกป้องคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของพลเมือง การที่
ประชาชนยอมตกอยู่ภายใต้อานาจรัฐก็เพื่อให้รัฐคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตร่างกายและ
ทรัพ ย์ สิ น ของตนเอง ภารกิจ ขั้น พื้ น ฐานของรัฐ ที่ มีค วามจาเป็ น ต่ อ การธ ารงรักษารัฐ ให้ ค งอยู่มี 5
ลักษณะ138 คือ
1. การรักษาความมั่น คงปลอดภั ยจากการประทุ ษร้ายของศัตรูภ ายนอกรัฐ (การ
จัดตั้งกองกาลังทหารหรือผ่ายกลาโหม)
2. การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงปลอดภั ยภายในรัฐ
(การจัดตั้งกองกาลังตารวจและฝ่ายมหาดไทย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นต้น)
3. การทูตและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. การอานวยความยุติธรรม
5. การเก็บภาษีอากรต่าง ๆ เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติ
137สมคิ ด
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ภารกิจลาดับรองของรัฐ
ภารกิจลาดับรองกับการบริการสาธารณะ (Secondary Function of State) หมายถึง
ภารกิจ ใด ๆ ที่รัฐทาเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน เพื่ อกระจายความมั่นคงไปยังราษฎร เพื่อ
บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ งสุ ข แก่ ร าษฎร และเพื่ อ ส่ งเสริ ม ความยุ ติ ธ รรมทางเศรษฐกิ จ และทางสั งคมแก่
ประชาชน ภารกิจเสริมหรือภารกิจลาดับรองนั้น มีความเกี่ยวพันกับภารกิจขั้นพื้นฐานอยู่มาก และใน
บางกรณีก็ไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เช่น การสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ภารกิจลาดับรอง
ของรัฐในการบริการสาธารณะอาจแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ139
ภารกิจทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นการบริการสาธารณะทางปกครอง ได้แก่ การ
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยการตั้งโรงเรียน การตั้งมหาวิทยาลัย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ โดยการตั้งโรงพยาบาล สร้างสนามกีฬา สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจสาธารณะ ส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรมโดยการสร้างโรงละคร ดนตรี ให้ บาเหน็จบานาญแก่ผู้
เกษียณอายุกาหนดการแรงงานสัมพันธ์ วางแผนพัฒนาชนบทและการวางผังเมือง ฯลฯ เป็นต้น
ภารกิจทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ การเหมืองแร่ การป่าไม้ การผลิตอาหารสาเร็จรูป การผลิตพลังงาน การสุรา
การยาสูบ โรงงานน้าตาล โรงงานทอผ้า ฯลฯ และส่วนด้านพาณิชยกรรม ได้แก่ การเดินรถไฟ การ
ไปรษณีย์โทรเลข การโทรศัพท์ การบินภายในและระหว่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น
ภารกิจเสริมหรือลาดับรองของรัฐ วิธีที่รัฐจะเลือกใช้ในการดาเนินบริการสาธารณะ
ดังกล่าว อาจแตกต่างกันไปตามรัฐและตามลัทธิเศรษฐกิจการเมือง กล่าวคืออาจกระทาเพียงแต่การ
ควบคุมกาหนดกฎเกณฑ์และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้กระทา หรือรัฐเป็นผู้ลงมือกระทาเองแทนเอกชน
หรือแข่งขันกับเอกชนก็ได้
กล่าวโดยสรุปหากพิจารณาจากบทบาทของฝ่ายปกครองแล้วว่ามีส่วนร่วมในการจัดทา
ภารกิจทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองทั้งสองประการของรัฐ โดยมีสาระสาคัญคือ
1. ฝ่ายปกครองมีส่วนในการจัดทาภารกิจในการวางข้อบังคับเกี่ยวกับการทาหรือการ
ดาเนินกิจกรรมของเอกชนโดยฝ่ายปกครองจะมีส่วนในการจัดทาภารกิจนี้แตกต่างกันใน2ลักษณะ คือ
1) ฝ่ายปกครองอาจมีส่วนในการจัดทาภารกิจในการวางข้อบังคับของรัฐเพียงการ
ให้หลักประกันในการบังคับการ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้มาตรการบังคับในการฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับนั้น โดยฝ่ายปกครองมิได้มีส่วนในการเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้กาหนด
ข้อบังคับดังกล่าวนั้นแต่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้สร้างหรือ กาหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับฝ่ายปกครองจึง
เข้ามามีส่วนในภารกิจเกี่ยวกับการวางข้อบังคับของรัฐเฉพาะการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนด
บังคับหรือการใช้มาตรการบังคับในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับเท่านั้น
2) ฝ่ายปกครองอาจมีส่วนในการจัดทาภารกิจของรัฐในการวางข้อบังคับเกี่ยวกับ
การกระทาหรือการดาเนินกิจกรรมของเอกชนโดยมีส่วนในการเป็นผู้สร้างหรือกาหนดกฎ เกณฑ์ใน
ข้อบังคับด้วยก่อนที่ไปดาเนินการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้มาตรการบังคับ
ในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับนั้นต่อไป
139สมคิด
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2. ฝ่ายปกครองมีส่วนในการจัดทาภารกิจของรัฐในฐานะผู้จัดเตรียมหรือจัดหาบริการ
หรือทรัพย์สินให้แก่เอกชน เช่นเดียวกันโดยการจัดทาภารกิจดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจดั้งเดิมหรือ
ภารกิจพื้นฐานของฝ่ายปกครองที่ทาให้แก่สมาชิกของสังคม เนื่องจากในบรรดาเครื่องมือหรือกลไก
ของรัฐเท่าที่มีอยู่ฝ่ายปกครองแต่เพีย งผู้เดียวเท่านั้น ที่เป็นผู้รับภาระในการจัดทาภารกิจนี้หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย์สิน ให้แก่สมาชิกของสังคมเป็นภารกิจของฝ่าย
ปกครองโดยเฉพาะ
จากที่กล่าวมาจึงเห็นได้ว่าพัฒนาการที่เกี่ยวกับภารกิจของรัฐนั้นจะมีความสัมพันธ์กับ
ฐานความคิดทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรัฐทุกรัฐจะเริ่มต้นด้วยการเน้น
การเป็นผู้วางข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ในช่วงแรก จากนั้นจึงค่อย ๆ เปลี่ยนไปทาบทบาทในการ
เป็ น ผู้ จั ด เตรี ย มหรือ จั ด หาบริ ก ารหรือทรัพ ย์สิ น โดยจะมี ขอบเขตในการจัด ท าภารกิจในการวา ง
ข้อบังคับ มากหรือน้อยกว่าภารกิจการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือ ทรัพย์สินตลอดจนการวาง
ข้อบังคับหรือการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย์สินในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากหรือน้อยเพียงใดก็จะขึ้นอยู่กับรากฐานความคิดทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวด้วย
2.4.2 การจัดองค์กรของรัฐ
เนื่องจากแนวความคิดของรัฐสมัยใหม่ที่ความเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาทั้งในด้านสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างจากสมัยก่อน การบริหารจัดการรัฐในสมัยใหม่นั้น
จึงจาเป็นที่จะต้อง จัดทารูปแบบโครงสร้างภายในรัฐเพื่ อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานของภาครัฐ ที่ทาไม่มีประสิทธิภาพและไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน รัฐจึงมีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นองค์กรที่มีอานาจตามกฎหมาย
มหาชนที่เป็นอิสระจากการควบคุมบังคับบัญชาจากส่วนงานที่ เป็นราชการ แต่องค์กรอิสระดังกล่าว
นั้น รัฐนั้นก็ยังมีหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ
2.4.2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
แนวความคิดในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้น เป็น แนวความคิดที่
สอดคล้องกับการใช้อานาจอธิปไตยและสอดคล้องกับทฤษฎีของการแบ่งแยกอานาจ ที่เป็นหลักการ
ในทางเทคนิ คของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อที่จะแบ่งแยกอานาจหน้าที่ของ
อานาจในทางการเมืองและอานาจหน้าที่ระหว่างรัฐและองค์กรของรัฐที่แตกต่างภายใต้หลัก การและ
เหตุผลของหลักการคานอานาจระหว่างกัน 140 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งองค์กร
ของรัฐที่เป็นองค์กรอิสระ ในหลักการทางกฎหมายมหาชนในแง่ของการมีดุลยภาพระหว่างประโยชน์
สาธารณะและประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

140เกรีย งไกร

เจริญธนาวัฒ น์ , รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหา
นคร: วิญญูชน, 2557), หน้า 262.
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และเอกชนซึ่งเริ่มก่อตั้งความคิดนี้ขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงในระบบของการเมืองและระบบของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย141
จอห์น ล๊อค (John Locke) นักปรัชญาทางการเมืองของอังกฤษได้กว่างไว้ในหนังสือ
“Second Treatise of Civil Government” ว่าอานาจอธิปไตยสามารถแบ่งแยกออกเป็น 3 อานาจ
ได้แก่ อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจที่เกี่ยวกับการทาสงคราม การทาสนธิสัญญาและ
การแลกเปลี่ย นทูตโดยล๊อคเห็ น ว่า อานาจที่สาคัญที่สุ ดคืออานาจทางนิติบัญญั ติ ซึ่งเป็นอานาจที่
กาหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตของสิทธิตามธรรมชาติมนุษย์ อันได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน
ส่วนอานาจบริหารนั้นหมายถึง อานาจบังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน
ล๊อคถือว่าเป็นอานาจที่มีความสาคัญรองลงมา แต่เป็นอานาจที่ขาดเสียมิได้142
แต่อย่างไรก็ดีจากหลักการแบ่งแยกอานาจดังกล่าวนั้น ไม่ได้หมายรวมถึงการแบ่งแยก
อานาจอธิปไตยซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและแบ่งแยกไม่ได้ แต่ยังหมายถึงการแบ่งแยก “องค์กร” ผู้
ที่ใช้อานาจเหล่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐมีอานาจมากจนผูกชาดการ
ใช้อานาจได้ โดยมีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อานาจออกเป็นองค์กรต่าง ๆ ดังนี้143
1. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นองค์กรที่มีอานาจในการตรากฎหมาย แก้ไขกฎหมาย
และยกเลิกการบังคับใช้กฎหมาย
2. องค์กรบริหาร เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ใช้อานาจในการปกครองบริหารประเทศ หรือ
รวมไปถึงการจัดทาบริการสาธารณะ ต่อมามีแนวความคิดที่จะกระจายอานาจฝ่ายบริหาร กับการดูแล
การควบคุมตรวจสอบแยกออกจากกัน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดาเนินงานและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและการใช้อานาจด้านต่าง ๆ
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจึงเกิดขึ้นจากการทาหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการ
ทางานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดการดาเนินงาน คือเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เพื่อที่จะสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอานาจและถ่วงดุลอานาจ
3. องค์กรตุลาการ เป็นองค์กรที่ใช้อานาจในการอานวยความยุติธรรมเมื่อมีเหตุหรือมี
ข้อพิพาทเกิดขึ้น
โดยหลักการแล้ว หลักการแบ่งแยกอานาจนั้นไม่จาเป็นที่จะต้องให้องค์กรผู้ใช้อานาจ
ทั้งสามอานาจมีความเท่าเทียมกันเสมอไป อานาจใดอานาจหนึ่งอาจอยู่เหนืออีกอานาจก็ได้ แต่มิใช้อยู่
เหนือกว่าในลักษณะที่เด็ดขาดสมบูรณ์ อานาจที่ อยู่ภายใต้ก็จะต้องมีมาตรการที่เป็นหลักประกันใน
การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของตนได้พอสมควร144
141บวรศักดิ์

อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน
และพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย, หน้า 33-47.
142อมร จันทรสมบู รณ์ , กฎหมายปกครอง, พิ มพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิท ยาลั ย
รามคาแหง, 2527), หน้า 61-62.
143เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย, หน้า 169.
144อมร จันทรสมบูรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 66.

73
1. องค์ ก รของรั ฐ ที่ เป็ น อิ ส ระตามหลั ก กฎหมายมหาชนในประเทศที่ ใช้ ร ะบบ
Common Law
ประเทศที่ ใช้ ก ฎหมายระบบ Common Law ได้ แ ก่ ประเทศสหราชอาณาจั ก ร
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ทั้ งนี้ โ ดยมี ป ระเทศสหรัฐ อเมริกาได้ เป็ น ประเทศที่ ได้ ห รือ เริ่ม การน าเอา
แนวความคิดในเรื่องขององค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระโดยไม่สังกัดหน่วยงานของฝ่ายบริหารแต่มี
การใช้อานาจมหาชนเข้ามาบริหารจัดการในองค์กรอิสระในการบริหารประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งขึ้น
ในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกเรียกว่า Independent Regulatory Agency ทั้งที่ในขณะนั้นพระ
ธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดให้อานาจบริหารให้เป็นของประธานาธิบดีซึ่งหน่วยงาน
ที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีลักษณะเป็นการบริหารนั้น ต้องขึ้นอยู่กับอานาจบังคับบัญชาของกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง และอยู่ภายใต้การสั่งการโดยตรงของประธานาธิบดี ทันทีที่มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็น
อิสระของรัฐ ในลักษณะที่เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระจึงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในทันทีว่า
“เป็นโมฆะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่เคารพหลักการแบ่งแยกอานาจภายในองค์กรเดียวที่ไม่ขึ้นกับองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญใด ๆ เลยแถมยังมีทั้งอานาจนิติบัญญัติอานาจบริหารและอานาจตุลาการรวมอยู่ใน
องค์กรเดียว”145 องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุผลในการจัดตั้งที่แตกต่าง
กันมากมาย จึงสรุปเป็นลักษณะดังนี้146
1) องค์กรจะถูกจัดตั้งโดยการออกกฎหมายเฉพาะ และสภาจะกาหนดอานาจ
หน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ไว้โดยชัดแจ้ง
2) การแต่งตั้งการสรรหาการคัดเลือกคณะบุคคลที่จะเข้ามาทาหน้าที่ในองค์กร
เหล่านี้ ต้องคานึ งถึงคุณ ภาพของผลประโยชน์ของกลุ่ มต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือความคิดต่าง ๆ ที่
หลากหลาย หากจะมีการแต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาก็ต้องมาจากคุณภาคการเมืองหรืออย่างน้อยต้องมี
จากทั้งฝ่ายรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน
3) ผู้เป็นประธานขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ โดยปกติแล้วประธานาธิบดีจะ
เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
4) มีมาตรการและหลักประกันในความเป็นอิสระและเป็นกลางโดยทั่วไปได้แก่
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งที่แน่นอนจะไม่มีการถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรเหล่านี้
ตราบใดที่ยังไม่ครบวาระ เว้นแต่จะมีเหตุตามกฎหมายที่ระบุโดยชัดเจน ซึ่งเป็นความผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงและชัดเจนวาระการดารงตาแหน่งยาวนานพอสมควรและเป็นไปได้เพียงแค่วาระเดี ยวจะ
แต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งสอง คาวาระไม่สามารถทาได้
5) องค์กรเหล่านี้จะได้รับมอบหมายกลไกลอันจาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เพี ย งพอ เช่ น มี อ านาจสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เรี ย กให้ ส่ ง มอบเอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐาน ออก
กฎระเบียบ มีอานาจฟ้องร้องดาเนินคดีทางศาลแทนผู้เสียหาย

145วิษณุ

วรัญญู, องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ (กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2538), หน้า 6-8.
146เรื่องเดียวกัน, หน้า 17.
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สาหรับในประเทศสหราชอาณาจักรนั้นเป็นระบบการเมืองการปกครองที่เอื้ออานวย
มากกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดตั้งสถาบันประเภทองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นจึงมีความ
แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ ก็เพราะสหราชอาณาจักรใช้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร จึงไม่มีปัญหาในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักการที่ว่าด้วยอานาจอธิปไตย
เป็นของรัฐสภาหรือที่เรียกกันว่าอานาจสูงสุดของรัฐสภา จึงทาให้รัฐสภาของสหราชอาณาจักรนั้น
สามารถตรากฎหมายได้อย่างแทบไม่มีข้อจากัดในการตรากฎหมาย
2. องค์กรของรัฐที่เป็นอิส ระตามหลั กกฎหมายมหาชนในประเทศที่ใช้ระบบ Civil
Law
ประเทศที่ ใช้ ร ะบบกฎหมาย Civil Law ได้ แ ก่ ป ระเทศในกลุ่ ม ยุ โรป เช่ น ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน นี ประเทศในกลุ่ มอาเซียน เช่นประเทศญี่ปุ่น โดยมีประเทศฝรั่งเศสเป็น
ประเทศแรก ที่ได้นาเอาแนวความคิดในเรื่องขององค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระเข้ามาใช้ในการ
บริหารประเทศ ทั้งที่ประเทศฝรั่งเศสเองก็มีการจัดรูปแบบของรัฐตามโครงสร้างในรูปแบบของรัฐเดี่ยว
มีรัฐเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนโดยรัฐนั้นถืออานาจสูงสุดและควบคุมการปกครอง โดยที่
ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการกระจายอานาจการปกครองอย่างมากจึงมีนิติบุคคลอื่นที่ไม่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของรัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 147 ดังนั้นองค์กรของรัฐ
ที่เป็นอิสระในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law จึงแบ่งได้ดังนี้
1) องค์ ก รของรั ฐ ที่ เป็ น อิ ส ระที่ ดู แ ลวางกฎระเบี ย บในการจั ด กิ จ กรรมด้ า น
เศรษฐกิจและด้านการเงินการคลัง
องค์กรเหล่ านี้ จะดูแลให้ เกิดการแข่งขันทางด้านการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
รวมถึงให้ความคุ้มครองและความมั่นใจแก่ประชาชน กล่าวคือผู้ที่ฝากเงินไว้กับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินหรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการระดมทุนในลักษณะอื่น ๆ การให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เอาประกัน รวมตลอดจนให้ความคุ้มครองของผู้บริโภค สาหรับองค์กรเหล่านี้ในประเทศฝรั่งเศส
ได้แก่ คณะกรรมการดูแลตลาดหลักทรัพย์ องค์การดูแลให้เกิดความโปร่งใสในตลาดหลักทรัพย์ มี
อานาจพิจารณาลงโทษกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องตลาดหลักทรัพย์148 เป็นต้น
2) องค์ ก รของรั ฐ ที่ เป็ น อิ ส ระที่ ดู แ ลเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น วาง
กฎระเบียบในกิจการสื่อมวลชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม
องค์ ก รเหล่ านี้ จ ะดูแ ลไม่ ให้ เกิ ดการล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิเสรีภ าพในการแสดงความ
คิดเห็ น และดูแลการเสนอข้อมูล ข่าวสารของสื่ อมวลชนให้ เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา รวมถึง ดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งองค์กรเหล่านี้
ได้แก่คณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรทัศน์ คณะกรรมการดูแลด้านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์
คณะกรรมการดูแลสารวจประชามติ คณะกรรมการดูแลให้เกิดความโปร่งใสทางการเงินของพรร ค
การเมือง149 เป็นต้น
147สุรพล

ลี้นิติไกรพจน์, “ข้อความคิดบางประการเกี่ยวกับการกากับดูแล,” วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19, 4 (ธันวาคม 2532): 82-83.
148วิษณุ วรัญญู, เรื่องเดิม, หน้า 30-31.
149เรื่องเดียวกัน, หน้า 31-32.
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3) องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทาหน้าที่ดูแลไม่ให้ใช้อานาจรัฐเกินขอบเขต จนไป
ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
องค์กรเหล่านี้ได้แก่คณะกรรมการแห่งชาติซึ่งดูแลการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลข้ อมูล ซึ่งจะต้ องกระท าโดยไม่ ให้ ก ระทบถึงสิ ท ธิเสรีภ าพของราษฎร เช่ นคณะกรรมการ
ควบคุมดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์และวิทยุโทรคมนาคม ที่ดาเนินเพื่อการรักษาความปลอดภัย
4) องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ทาหน้าที่ประเมินผลการทางานของฝ่ายปกครอง
องค์ ก รประเภทนี้ จ ะท าหน้ า ที่ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ และรายงานผลเพื่ อ ให้ มี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการท างาน เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรประเภทนี้จาเป็นต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างมาก
ตัวอย่างขององค์กรนี้เช่น คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ประเมินการดาเนินการทางด้านวิชาการ ซึ่งองค์กร
เหล่ า นี้ จ ะท าหน้ า ที่ ต รวจสอบประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
สถาบันวิจัย150 เป็นต้น
5) องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ทาหน้าที่ดูแลไม่ให้ใช้อานาจรัฐเกินขอบเขตอัน
เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของรัฐ
องค์กรเหล่ านี้ ได้แก่คณะกรรมการแห่ งชาติดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ใ นการประมวล
ข้อมูลซึ่งต้องเป็นไปโดยไม่ให้กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของราษฎร คณะกรรมการพิจารณาคาค้นข้อมูล
หรื อ เอกสารทางราชการ คณะกรรมการควบคุ ม การดั ก ฟั ง การสนทนาทางโทรศั พ ท์ แ ละวิ ท ยุ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยของประเทศ คณะกรรมการ
พิจารณาจะดาเนินคดีแก่ผู้ที่กระทาความผิดตามประมวลรัษฎากร ผู้ตรวจการแห่งรัฐ151
2.4.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระกับการควบคุมสื่อมวลชนใน
ประเทศไทย
นับแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิป ไตย พ.ศ.2475 จึ งได้เริ่มมีแนวความคิดในเรื่องกฎหมายมหาชน (Public
Law) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในรัฐทั้งนั้น หรือ
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง เป็นการใช้อานาจแก่ฝ่ายปกครองในการที่จะดาเนินกิจการบริหาร
ประเทศให้ เป็ น ไปตามนโยบาย แต่ทั้ งนี้ต้องเป็น ไปตามเจตนารมณ์ ของประชาชาติในรัฐนั้ น เพื่ อ
ประโยชน์ สุ ขของมวลมหาประชาชนในประเทศ โดยส่ ว นรวมก็ ได้ เข้ามามี บ ทบาทในการบริห าร
ราชการ หรื อหรื อได้ การด าเนิ น กิ จการของฝ่ ายปกครองกฎหมายมหาชนนี้ จะให้ อ านาจแก่ ฝ่ าย
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐในอันที่จะออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ หรือประการใด ๆ ซึ่งมีผลบังคับ
แก่ประชาชนโดยทั่วไป ในบางครั้งอาจกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือในบางครั้งทา
ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองป้องกันและการกระทาทาง
ปกครอง คือการใช้ดุลพินิจหรือการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง152
150เรื่องเดียวกัน,

หน้า 27-33.
หน้า 32.
152พูนศักดิ์ วรรณพงษ์, กฎหมายกับการเมือง (กรุงเทพมหานคร: สารมวลชน, 2534), หน้า 35.
151เรื่องเดียวกัน,
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การสนับสนุนแนวความคิดในการปฏิรูปสื่อของประเทศไทยนั้นถือเป็นแนวความคิด
หนึ่งที่มีสาเหตุสาคัญในการผลักดันให้เกิดองค์กรวิชาชีพในการควบคุมสื่อมวลชน เพื่อเป็นตัวกาหนด
ทิศทางให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิส ระ ในการที่จะ
มาทาหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการของสื่อมวลชนในประเทศไทย เพื่อให้สามารถคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชน รวมทั้งผู้ที่ได้ใช้บริการอย่างยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
ที่กาลังจะประกาศใช้
องค์กรของรั ฐที่ เป็ น อิส ระ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ ได้รับ มอบหมายให้ ดาเนินการ
เกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะ
พิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ หลุดพ้นจากการแทรกแซงของ
องค์กรอื่นหรือสถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังในสังคม
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง153 และเป็นสถาบันทางการบริหารที่จาเป็นสาหรับรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่
ซึ่งเห็ น ความจ าเป็ น ของการที่ จ ะต้ อ งสร้างดุ ล ยภาพระหว่ างการบริห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพกั บ การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร 154 เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่าง
เป็นธรรม หรืออาจหมายถึงหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหารซึ่งจะต้องอาศัยความ
คล่องตัวสูงและสามารถแยกตัวออกจากส่วนราชการ155
ลักษณะขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้นจะต้องประกอบไปด้วย
1. หลักความเป็นกลาง (Neutrality) โดยการไม่เป็นฝักเป็นฝ่าย (Non Partisan) ทั้ง
การเมือง และส่วนตัวการปราศจากอคติ (Non Bias) ซึ่งหมายถึง ไม่ลาเอียงเพราะรัก โลภ โกรธ หลง
ซึ่งจะเห็นว่า ความเป็นกลางมิได้หมายความว่าไม่มีความเห็น แต่เป็นว่ามีความเที่ยงธรรม สามารถใช้
ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ไม่ลาเอียง ซึ่งความเป็นกลางนี้จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการทางานในองค์กรของ
รัฐอิสระ ที่ต้องทาหน้าที่ด้านตุลาการ กึ่งตุลาการหรือทาหน้าที่ตรวจสอบผู้อื่น หรือรับเรื่องร้องเรียน
บรรเทาทุกข์ เยียวยาแก้ไขความผิดพลาดจากการใช้อานาจรัฐ156
ดังนั้ น การที่ จ ะท าให้ เกิ ดความเป็ น กลางนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้อ งอาศัย การสรรหา และ
กาหนดคุณสมบัติของผู้จะมาทาหน้าที่ในองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ เช่น การกาหนดให้ต้องเป็นผู้มี
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ หรื อ ก าหนดไว้ ในขั้ น ตอนการท าให้ เกิ ด ความเป็ น กลาง ใน
กระบวนการสรรหาที่ไม่ยอมให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว สามารถกาหนดที่มาของผู้ที่ทา
หน้าที่ในองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระได้โดยหากพิจารณาองค์ประกอบของกระบวนการสรรหา จะต้องมี
คณะกรรมการสรรหาเป็ น องค์ค ณะบุ คคลที่ ป ระกอบด้ว ยบุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น กลางทางการเมือ ง

153นพดล

เฮงเจริญ, เรื่องเดิม, หน้า 10.
หน้า 9-10.
155วิษณุ วรัญญู, เรื่องเดิม, หน้า 6-7.
156นันทวัฒน์ บรมานันท์ , รูปแบบที่เหมาะสมของการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรของรัฐที่
เป็นอิสระ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2557), หน้า 15.
154เรื่องเดียวกัน,
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จาต้องใช้กรรมการสรรหาที่รอบรู้เกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะมาทาหน้าที่ในองค์กร หรือใช้ผู้ที่อยู่ในวงการที่
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีการถ่วงดุล
2. หลักความเป็นอิสระ หมายถึง ความเป็นอิสระจากการควบคุมและการแทรกแซง
ของอานาจอื่น ๆ ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ความเป็นอิสระขององค์กรเหล่านี้ สามารถพิจารณาได้
จากความเป็นอิสระในเรื่องที่มาหรือการเข้าสู่อานาจขององค์กร ที่มีการกาหนดกระบวนการขั้นตอน
ในการได้มาซึ่งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ กาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหาไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
ความเป็นอิสระในเรื่องการกาหนดนโยบายที่สามารถกาหนดนโยบายของตนเองได้ โดยไม่ถูกองค์กร
อื่นมาครอบงาหรือแทรกแซงได้โดยง่าย ความเป็นอิสระในเรื่องการงบประมาณ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องกระทาอย่างรัดกุม ถูกหลัก และใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ธุรการ เพื่อให้การดาเนินการขององค์กร มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง157
นอกจากนี้ ความหมายขององค์ ก รของรัฐ ที่ เป็ น อิ ส ระยั งสามารถพิ จารณาได้ จ าก
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้158
1. พิ จ ารณาในในส่ ว นที่ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ (Object) เป็ น องค์ ก รท าหน้ า ที่ ดู แ ล
(Surveiller) ควบคุม (Controller) วางกฎระเบี ย บ (Regular) ในการด าเนิ น การแก่กิ จกรรมบาง
ประเภทในรัฐ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการและที่เป็นกิจกรรมที่เอกชนเป็น
ผู้ดาเนินการ รวมตลอดถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. พิจารณาในทางกฎหมายขององค์กร ซึ่งองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ
(Organism Public Independent) แต่ไม่มีสถานะเป็นองค์กรตุลาการ (organe juridictionnaire)
และด้วยความที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่นี้ จึงทาให้องค์กรประเภทนี้ไม่มีความจาเป็น ต้องมี
สภาพเป็นนิติบุคคล
3. พิจารณาเรื่องของสถานะขององค์กร ซึ่งมีสมาชิกที่ประกอบเป็นองค์กรนั้น มีความ
เป็นอิสระ (independent) หลุดพ้นจากการถูกแทรกแซงหรือถูกการบังคับบัญชาจากหน่วยงานอื่น มี
อัตตาณัติ (Autonomie) ในการดาเนินกิจการขององค์กร
4. พิจารณาการควบคุมองค์กร โดยที่องค์กรเหล่านี้นั้นจะไม่มีลักษณะ ที่เป็นองค์กร
รูปแบบตุลาการ คาวินิจฉัยสั่งการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้น จึงยังคงมีผลเป็นนิติกรรมทาง
ปกครอง อยู่ ดังนั้น องค์กรเหล่านี้จึงอยู่ในข่ายที่สามารถจะถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการอื่นได้
(controle juridictionnel) การควบคุมและการเข้าตรวจสอบองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี้ สามารถจะ
ใช้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ขึ้นอยู่กับระบบศาลและลักษณะการใช้อานาจของแต่ละประเทศ
แต่ละองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
5. พิจารณาในการกาหนดขอบอานาจขององค์กร สามารถกาหนดอานาจขององค์กร
ที่เป็นของรัฐและเป็นอิสระได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่องค์กรเหล่านี้จะเข้าไปดูแล
ดังนั้น การที่จะมีอานาจในการวินิจฉัยสั่งการ (pouvoir de decision) ด้วยหรือไม่ จึงไม่ใช่สาระสาคัญ

157เรื่องเดียวกัน,

หน้า 16.
158วิษณุ วรัญญู, เรื่องเดิม, หน้า 36-37.
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แต่ถึงอย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าความหมายของ องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระในประเทศ
ไทยนั้นยังไม่ชัดเจน คงต้องยึดการกาหนดกรอบนิยามขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระตามแนวทางของ
ต่ างประเทศซึ่ งได้ อ ธิบ ายไปแล้ ว ข้ างต้ น และประเทศไทยยั งมี ค วามสั บ สนระหว่ าง องค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ กับ independent Regulatory Agency (องค์กรของรัฐที่เป็นอิ สระ) ในประเด็นความ
สับสนนี้ พึงจะต้องระลึกไว้ว่า รัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติที่กาหนดถึงหลักการในเรื่ององค์กรของรัฐที่
เป็นอิสระไว้อย่างกว้าง ๆ แต่การบัญญัติเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นจะต้องเป็นองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญเสมอไป จะต้องพิจารณาถึงอานาจหน้าที่ สถานะขององค์กร และการควบคุมองค์กรด้วย
ดังนั้น การทาความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างองค์กรทั้ง 2 ประเภทนี้จึงเป็นเรื่องสาคัญ โดยความ
แตกต่างในสาระสาคัญขององค์กรทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้แก่159
1. พิจารณาในแง่ส าระแห่ งอานาจหน้าที่นั้น องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยอานาจหน้าที่นั้นมีลักษณะเกี่ยวพันกับทิศทางการนารัฐหรือเป็น
อ านาจหน้ า ที่ ที่ ท าให้ อ งค์ ก รนั้ น มี ส่ ว นร่ ว มโดยตรงกั บ การก่ อ ตั้ ง เจตจ านงของรั ฐ แต่ ส าหรั บ
Independent Regulatory Agency เป็น องค์ กรที่ ทาหน้าที่ดูแล ควบคุม วางกฎระเบี ยบ ในการ
ดาเนิ นการแก่กิจกรรมบางประเภทในรัฐ ทั้งที่ห น่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการและที่เอกชนเป็น
ผู้ดาเนินการ รวมตลอดถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
2. พิจารณาในแง่สถานะขององค์กรนั้น องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องมีความเป็น
อิสระในการดาเนิน งานและไม่อยู่ภ ายใต้อานาจบังคับบัญ ชาขององค์กรใด สาหรับ Independent
Regulatory Agency สมาชิกที่ประกอบเป็นองค์กรเหล่านี้มีความเป็นอิสระปลอดจากการแทรกแซง
หรื อ การบั ง คั บ บั ญ ชาจากหน่ ว ยงานอื่ น สามารถด าเนิ น การในองค์ ก รด้ ว ยตนเองเช่ น กั น แต่
independent Regulatory Agency ยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่
ออกโดยรัฐสภาอยู่ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทั้งหมด จะอ้างความเป็น
อิส ระเพื่ อยกเว้น ไม่ต้องปฏิบั ติตามกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาไม่ได้ กล่ าวคือ ความเป็นอิส ระของ
Independent Regulatory Agency เป็ น เพี ยงความเป็ น อิ ส ระที่ มีข อบเขตในเรื่อ งสายการบั งคั บ
บั ญ ชาจากรัฐ บาลเพื่ อท าให้ ก ารปฏิ บัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และปราศจากการ
แทรกแซงจากฝ่ ายบริ ห ารเท่ านั้ น แต่ยั งคงต้อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรัฐ บาลเพื่ อให้ ก ารพั ฒ นา
ประเทศเป็นไปในทางเดียวกัน
3. พิ จ ารณาในแง่ก ารควบคุ มองค์ กรนั้ น องค์ก รตามรั ฐ ธรรมนูญ ที่ ใช้ อานาจตาม
รัฐธรรมนูญ เช่น ฝ่ายบริหารที่ใช้อานาจในฐานะรัฐบาล ไม่สามารถฟ้องต่อศาลให้ตรวจสอบได้ แต่
เป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองและการถ่วงดุลอานาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วยกัน
เช่ น ให้ อานาจรั ฐ สภาสามารถเปิ ดอภิ ป รายไม่ ไว้ว างใจคณะรัฐ มนตรีที่ ม าบริห ารประเทศได้ แต่
Independent Regulatory Agency ซึ่ ง ไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก รตุ ล าการ ค าวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของ
Independent Regulatory Agency จึงยังคงเป็นนิติกรรมทางปกครองอยู่ ดังนั้น องค์กรเหล่านี้จึง
ยั งอยู่ ในข่ ายที่ จ ะถู ก ตรวจสอบโดยองค์ ก รตุ ล าการอื่ น ได้ การควบคุ ม ตรวจสอบ Independent
159มี โ ชค

เฉิ ด อารี กิ จ , สถานะทางกฎหมายขององค์ ก รอิ ส ระในระบบกฎหมายไทย
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 42.
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Regulatory Agency นี้จะใช้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองก็ขึ้นอยู่กับระบบศาลและลักษณะการใช้
อานาจของ Independent Regulatory Agency
2.4.3 ลักษณะขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
การควบคุมทางวิชาชีพนั้น ถือว่าเป็นการจัดทาบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ ซึ่งรัฐนั้นมี
อานาจหน้ าที่ ให้ อ งค์ ก รทางวิ ช าชี พ ได้ ด าเนิ น การแทนรั ฐ ในลั ก ษณะขององค์ ก รกระจายอ านาจ
ทางด้านบริการสาธารณะ ดังนั้ น รักยังคงจะต้องมีอานาจในการกากับดูแลให้การบริการนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพในแต่ละวิชาชีพนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตาม
เหตุผลทางประวัติศาสตร์ของวิชาชีพนั้น ๆ ในบางวิชาชีพการควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นเกิดจาก
การรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพนั้นก็เกิดขึ้นโดยการก่อตั้งของผู้ประกอบวิชาชีพ
เอง แต่ในบางวิชาชีพก็เกิดจากรัฐเห็ นว่าอาชีพหนึ่งอาชีพใดมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้คนในสังคม
หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือในด้านอื่น ๆ จึงจาเป็นจะต้องมีการ
ควบคุมการประกอบอาชีพในลักษณะของวิชาชีพ แต่เมื่อยังไม่มีการควบคุมและไม่มีองค์กรใดในการ
ทาหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ รับก็จาเป็นที่จะต้องมีผู้บัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรควบคุมวิชาชีพขึ้นมาเอง
การเกิดขึ้นขององค์กรควบคุมวิชาชีพนั้นเป็นการรวมกลุ่มของผู้ ประกอบวิชาชีพเพื่อที่จ ะ
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งมีลั กษณะขององค์กรทางอาชีพอาจ
พิจารณาได้จาก 3 ประการ
1. การจัดตั้งองค์กรทางวิชาชีพโดยทั่วไปจะกระทาได้โดยรัฐเป็นผู้อนุมัติในการจัดตั้ง ดังจะ
เห็นได้จากประเทศฝรั่งเศสที่มีกฎหมายอนุญาตในการจัดตั้งสภาทนายความและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม เช่น คณะกรรมการผู้ จัดทาและรับรองนิติกรรมคณะกรรมการพนักงานคดี
ประจาศาล ต่อมาในสมัยรัฐบาลวิซี (Vichy) ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
สาขาอื่น ๆ ได้ เช่น แพทย์ สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น160
สาหรับ ในประเทศไทยนั้น การจัดตั้งองค์กรทางวิชาชีพก็ได้กาเนิดในลักษณะเดียวกัน คือ
รัฐบาลจะปรากฏหมายอนุญาตให้มีการจัดตั้งองค์กรทางวิชาชีพเป็นราย ๆ ไป ดังจะเห็นได้จากการ
จัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา พระธรรมโดยพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
ปี พ.ศ.2457 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 รับรองการจัดตั้ง
และการจัดตั้งแพทย์สภา รวมไปถึงสภาทนายความกระทาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ.2528 จัดตั้งสภาการพยาบาลกระทาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 การจัดตั้งสภาเภสัชกรรมกระทาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัช
กรรม พ.ศ.2537 จัดตั้งคุรุสภากระทาโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 จัดตั้งสภาวิชาชีพ
บั ญ ชี กระท าโดยใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ.2547 สภาวิ ช าชี พ วิ ศ วกร จั ด ตั้ ง โดย
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 สภาสถาปนิก จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าหลักการในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพโดยทั่วไปนั้น เกิดจากการที่รัฐ
จัด ทาภารกิจ ของรัฐ ในเรื่ องของภารกิจล าดับรอง ที่ รัฐจะเลื อ กใช้ในการดาเนิ นบริการสาธารณะ
160อุดม

รัฐอมฤต, “สภาวิชาชีพ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19, 2
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กาหนดกฎเกณฑ์และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้กระทา หรือรัฐเป็นผู้ลงมือทาเองแทนเอกชน เพื่อส่งเสริม
สวั ส ดิ ภ าพของประชาชนเพื่ อ บ าบั ด ทุ กข์ บ ารุงสุ ข แก่ ราษฎร และเพื่ อส่ งเสริม ความยุ ติ ธ รรมทาง
เศรษฐกิจและทางสังคมแก่ประชาชน
2. องค์ประกอบขององค์กรทางวิชาชีพแบ่งออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกได้แก่สมาชิกของ
องค์กร ได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ส่วนที่สองได้แก่องค์กรบริหารงานขององค์กรวิชาชีพซึ่ง
จะต้องมีที่มาจากตัวแทนของสมาชิก หรืออาจจะมาจากตัวแทนของรัฐเข้ามาเป็นกรรมการในการ
บริหารองค์กรวิชาชีพด้วย161 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
3. อานาจหน้าที่ขององค์กรทางวิชาชีพ มีทั้งในลักษณะที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ
และเป็นตัวแทนรัฐในการควบคุมวินัยในการประกอบวิชาชีพของสมาชิก โดยฐานะดังกล่าวองค์กรทาง
วิชาชีพสามารถใช้อานาจในลักษณะที่เป็นการบังคับฝ่ายเดียวเหนือสมาชิก ได้ แก่ การออกข้อบังคับ
ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ เช่น การออกข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ข้อกาหนด
ต่าง ๆ หรือรวมไปถึงการออกข้อบังคับเฉพาะราย การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการ
พักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต รวมไปถึงการกาหนดคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ162
เป็นต้น
จากลักษณะขององค์กรทางวิชาชีพทั้ง 3 ประการดังกล่าวที่ได้กล่าวมานั้น ชี้ให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างองค์กรทางวิชาชีพกับสมาคมทางวิชาชีพหรือสหภาพแรงงานรวมไปถึงชมรม และ
องค์กรทางวิชาชีพกับองค์กรของรัฐหรือส่วนราชการ นั่นคือ ในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมทางวิชาชีพ
ซึ่งสมาคมทางวิชาชีพหรือสหภาพแรงงานสามารถจัดตั้งโดยไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมา
รับ รอง และเป็ น การจั ดตั้งโดยความสมัครใจของผู้ ประกอบวิช าชีพ หรืออาชีพนั้ นเอง ในส่ ว นของ
องค์ประกอบของสมาคมทางวิชาชีพหรือสหภาพแรงงานจะมีลักษณะคล้ายกัน คือคณะกรรมการ
บริห ารของสมาคมทางวิชาชีพหรือสหภาพแรงงานจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจากการ
เลื อ กตั้ ง ของสมาชิ ก ทั้ ง คณะ ส่ ว นองค์ ก รทางวิ ช าชี พ อาจจะมี ตั ว แทนของรั ฐ เข้ า มาร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการบริหาร ทาให้เห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ที่สมาคมทางวิชาชีพหรือสหภาพ
แรงงานนั้นไม่มีอานาจบังคับฝ่ายเดียวเหนือสมาชิกอย่างเช่นกรณีขององค์กรทางวิชาชีพ นอกจากนี้
แล้วทาให้เห็นว่า องค์กรทางวิชาชีพนั้นมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นมาทาให้องค์กรทางวิชาชีพเองมี
อานาจที่เหนือตัวบุคคลหรือการกระทาของผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์กร ทาให้การควบคุมการทางาน
ของสมาชิกที่อยู่ในองค์กรนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนขององค์กรทางวิชาชีพที่ทาหน้าที่ควบคุมผู้ประกอบวิช าชีพในประเทศไทยนั้นมี 2
ลักษณะ คือ163

161สมคิด
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1. องค์กรทางวิชาชีพที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพโดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพเอง เฉพาะเป็น
องค์กรวิชาชีพที่มีลักษณะเป็นสภาวิชาชีพ มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากฝ่ายปกครองที่ได้รับ
การกระจายอานาจทางปกครองจากรัฐ โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาควบคุมการประกอบ
วิช าชีพ กัน เอง แต่ทั้ งนี้ ยั งอยู่ ภ ายใต้การควบคุ มกากั บดูแลของฝ่ ายปกครองตามลั กษณะของการ
กระจายอานาจทางปกครอง ซึ่งองค์กรทางวิชาชีพที่มีลักษณะเป็นสภาวิชาชีพนั้น ได้ถือว่ามีฐานะเป็น
หน่วยงานทางปกครองในความหมายของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองหรือ
ดาเนินกิจการทางปกครองตามนัยยะมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งสถานะที่แท้จริ งแล้วของสภาวิชาชีพนั้นเป็นเพียงหน่วยงานเอกชนแต่จะมี
สถานะเป็ น หน่ ว ยงานทางปกครองก็ต่อเมื่อสภาวิช าชีพ กระทาการอัน เกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายได้
มอบหมายให้สภาวิชาชีพนั้นใช้อานาจทางปกครองหรือดาเนินการทางปกครองเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบั ติงานในหน่ วยงานดังกล่าวไม่ ว่าจะเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพ นายกสภาวิชาชีพ หรือ
ตาแหน่งอื่นที่จะมีลักษณะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะเมื่อกระทาการอันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้ใช้
อานาจทางปกครองหรือดาเนินกิจการทางปกครองเช่นกัน และองค์ประกอบส่วนใหญ่ขององค์กรผู้ใช้
อานาจมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกประกอบวิชาชีพนั้น ๆ เช่นสภาทนายความ 164 แพทย์สภา สภา
วิศวกร เป็นต้น
2. องค์กรทางวิชาชีพที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพโดยรัฐ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสภาวิชาชีพ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่มีลักษณะเป็นคณะกรรมการควบคุมประกอบอาชีพ เป็น
องค์กรของฝ่ายปกครองในการควบคุมการประกอบอาชีพสาขาใดสาขาหนึ่ง และองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ขององค์กรผู้ใช้อานาจจะเป็นโดยตาแหน่ง (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) หรือโดยตาแหน่งแต่งตั้งจากฝ่าย
ปกครองและฝ่ายปกครองมีอานาจในการปลดออกจากตาแหน่งได้ ซึ่งจะมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เฉพาะเมื่อกระทาการอันเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายมอบอานาจให้คณะกรรมการดังกล่าวใช้อานาจทาง
ปกครองหรื อด าเนิ น กิ จ การทางปกครอง เช่ น คณะกรรมการธุรกิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ และ
คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพขึ้นโดยเป็น
ข้อพิพาทอันหนึ่งมาจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เช่นคดี
พิพาทเกี่ยวกับการออกคาสั่ง ออกกฎ หรือการกระทาทางปกครองอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกิน สมควร คดีพิพ าทเกี่ย วกับการกระท าละเมิดหรือความรับ ผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้
อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าสั่ ง ทางปกครองหรือ ค าสั่ งอื่ น หรือ จากการละเลยต่ อ หน้ าที่ ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้ต้ องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอานาจ
พิจารณาคดีของศาลปกครองตามมาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ดังนั้นได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์กรทางวิชาชีพและองค์กรของรัฐหรือส่วนราชการ
ของรัฐที่ทางานในแง่ของการจัดตั้งองค์กรทางวิชาชีพนั้นไม่มีความแตกต่างกันเพราะมีกฎหมายรับรอง
164จิตติ
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ในการจัดตั้งขึ้นเป็นเฉพาะรายเป็นกรณีไป ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์กรของรัฐหรือ ส่วน
ราชการไม่มีสมาชิกเหมือนอย่างองค์กรทางวิชาชีพและองค์กรที่ทาหน้าที่ในการบริหารไม่มีส่วนที่มา
จากการเลือกตั้งของสมาชิกและในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่องค์กรของรัฐหรือส่วนราชการไม่ทา
หน้ าที่ในฐานะเป็ น ตัวแทนผู้ ป ระกอบวิช าชีพ แปลท าหน้าที่ เป็นตัวแรกของรัฐในการควบคุมการ
ประกอบอาชีพ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันองค์กรที่คอยควบคุมการประกอบอาชีพของสื่อมวลชนในประเทศ
ไทยนั้น เป็นองค์กรในลักษณะที่เป็น ทั้งคณะกรรมการ และเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับองค์กรทางวิชาชีพ
เนื่องจากอาชีพสื่อมวลชนนั้นเป็นอาชีพที่สามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นวิ ชาชีพเนื่องจากคุณลักษณะ
ของการประกอบอาชีพนั้นมีคุณลักษณะเป็นวิชาชีพเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการมีจรรยาบรรณ มี
กฎหมายคุ้มครอง ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างยาวนาน ทาให้อาชีพของสื่อสารมวลชนนั้นมีคุณสมบัติ
พื้นฐานของวิชาชีพทั้ง 5 ประการ ซึ่งอาชีพของสื่อมวลชนนั้นก็ยังมีคุณ ลักษณะในบางสิ่งที่ยังไม่ครบ
สมบูรณ์ในบางประการที่ได้กล่าวมาแล้วไว้ในข้างต้น ซึ่งสื่อมวลชนเองเป็นอาชีพที่จะต้องใช้วิชาชีพบน
พื้ น ฐานแห่ งเหตุ จ าเป็ น จากแนวความคิ ด ที่ ได้ ก ล่ าวมาเพื่ อ ที่ จ ะรัก ษาผลประโยชน์ ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนและรัฐบาลรวมถึงเจตจานงของประชาชาติ อาชีพของสื่ อมวลชนนั้นจึงเกี่ยวข้องกับสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นอีกหลักหนึ่งของประเทศ ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
รัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมีคุณภาพของชีวิตและความมั่งคั่งของประเทศชาติ

บทที่ 3
โครงสร้างขององค์กรวิชาชีพและมาตรการการควบคุมสื่อมวลชนของ
ต่างประเทศและประเทศไทย
ในบทนี้ จะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในต่างประเทศ
และประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า หาแนวทางในการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชน
ดังกล่าว กล่าวคือ สื่อมวลชนทุกประเภทในแต่ละประเทศมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการทาหน้าที่
ถ่ายทอด ข้ อมู ล ข่ าวสารและวัฒ นธรรมระหว่ างกั น บทบาทเหล่ านี้ สมควรกระท าภายใต้ ก รอบ
จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนด้วยแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามใน
หลาย ๆ ประเทศก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจึง
ส่ งผลต่อแนวทางปฏิ บั ติงานของสื่ อมวลชน และระดับ ความเข้มงวดในการกากับ ดูแลสื่ อมวลชน
มาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน และด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม
และการสื่อสารที่ช่วยให้คนรับส่งข่าวสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว การแข่งขันอย่ างไม่หยุดยั้งของ
ธุรกิจสื่อที่กลายเป็นองค์กรระดับโลก และความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่ม
เกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจากัด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งให้สื่อมีบทบาทสาคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนและสังคม
อย่างมากมายและกว้างไกลอย่างไร้พรมแดน
โดยที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรสื่อสารมวลชน การควบคุมการ
ทางานของสื่ อ สารมวลชน การบริห ารจัดการที่ เกี่ ยวกับ ระบบการท างานของสื่ อสารมวลชนของ
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศ
ไทยตามลาดับ

3.1 จริยธรรมสื่อมวลชนนานาชาติ
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารสามารถเชื่ อ มโยงโลกทั้ งใบเข้ าด้ ว ยกั น ในพริ บ ตา
จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนยิ่ งเป็ น ประเด็น ที่ ค วรพิ จ ารณาและส่ งเสริ ม เพราะหากสื่ อ ท างานอย่ างไม่ มี
จริยธรรม อาจเกิดความเสียหายแผ่ขยายไปถึงระดับโลกได้เช่นกัน แนวคิดในการร่างมาตรฐานกลาง
ทางจริยธรรมสื่อนั้น เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และในบางภูมิภาคของโลกก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ในขณะที่
บางภูมิภาคกาลังอยู่ในขั้นตอนของความพยายามดาเนินการให้สาเร็จ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังไม่
ปรากฏว่ามีมาตรฐานจริย ธรรมกลางที่เป็นที่ยอมรับจากสมาคมนักข่ าวและสานักข่าวส่วนใหญ่ ใน
ระดับสากล165 ความพยายามในการสร้างมาตรฐานจริยธรรมกลางของสื่อมวลชนสากลเกิดขึ้นเพราะ
ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร และต้องการลดอานาจการควบคุมสื่อในโลกนี้
165S.
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โดยกลุ่มประเทศตะวันตก นับแต่เริ่มทศวรรษที่ 1970 ความพยายามก่อตั้งระเบียบสารสนเทศและ
การสื่ อ สารของโลกใหม่ (New World Information and Communication Order: NWICO)
เกิดขึ้นเพราะความเกรงกลัวว่าสื่ อในประเทศตะวันตกและค่านิยมตะวันตกจะคุกคามค่านิยมทาง
วัฒนธรรมของประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ทาให้เกิดความพยายามปฏิรูประบบสื่อโลก ซึ่งเป็นเรื่ องที่
กว้างกว่าเรื่อง จริยธรรม เพราะไม่ใช่เพียงการแสวงหาบรรทัดฐานสาหรับนักวิชาชีพสื่อเพื่อทางานใน
สภาวะที่ต้องเผชิญกับการความยากล าบากในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องรายงานให้ประชาชนทราบ
แต่การปฏิรูปมีขอบเขตรวมถึงเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีของสื่อด้วย166
ความจาเป็นที่ควรจะมีจริยธรรมสากลของสื่อมวลชนมีเหตุผลอยู่สองประการ คือ 1. ปัญหา
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากจริยธรรมสื่อมวลชนที่มีอยู่เดิมไม่สามารถครอบคลุมปัญหาจริยธรรมใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนที่ทางานในระดับสากล/นานาชาติ และ 2. ปัญหาในทางจริยธรรม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทาให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระดับโลก เช่น การสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต ดังนั้นสื่อมวลชนจึงควรมีความรับผิดชอบในระดับโลกแบบใหม่ซึ่ง
แตกต่างไปจากเดิม โดยควรคานึงถึงความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ในโลกด้วย มิฉะนั้นการทางานที
ขาดจริยธรรมของสื่อมวลชนจึงอาจส่งผลกระทบในระดับโลกได้เช่นกัน
Ward ได้เสนอแนวทางของการสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนสากลไว้ดังนี้
1. การตีความใหม่ในบทบาทและเป้าหมายทางจริยธรรมของสื่อมวลชน
ในระดับโลก/ระดับสากล
2. การตี ค วามใหม่ ใ นหลั ก ปฏิ บั ติ แ ละมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
สื่อมวลชนในปัจจุบัน เช่น ประเด็นความเป็นกลาง การสร้างสมดุลของข่าว และ
ความเป็นอิสระ
3. การสร้างบรรทัดฐานใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางใน
การทางานของสื่อมวลชนระดับสากล167
แนวคิดของจริย ธรรมสากลจะมีความแตกต่างจากจริยธรรมแบบเดิมของสื่อมวลชนใน 3
ประการ คือ
1. จริยธรรมสื่อมวลชนสากลจะทาหน้าที่เป็นตัวแทนสาธารณะในระดับสากล มีเป้าหมาย
ในการช่วยให้โลกนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและหลากหลาย ต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
จากผู้เผด็จการ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสร้างข้อมูลข่าวสารเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2. จริยธรรมสื่อมวลชนสากลจะทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมืองโลกเป็น
หลักไม่ยึดติดกับภูมิภาคหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง
3. การส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจที่ ไ ม่ ยึ ด กลุ่ ม หรื อ เหล่ า โดยใช้ แ หล่ ง ข้ อ มู ล และมุ ม มองที่
หลากหลายในระดับนานาชาติ ต่อต้านความเป็นชาติพันธุ์นิยมหรือชาตินิยม
166ศิริวรรณ
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ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่าแนวคิด เรื่องจริยธรรมสื่ อมวลชนในระดับ สากลเมื่อน ามาใช้กับ กรอบ
จริยธรรมของสื่อมวลชนแล้ว ย่อมมีความแตกต่างกันในมิติที่มีความเป็นสากลมากขึ้น เช่น ประเด็น
ความเป็นกลางที่เคยหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในประเทศของตน เมื่อ
กล่าวถึงประเด็นความเป็นกลางในระดับสากลแล้ว สื่อมวลชนจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น คือ
ต้องไม่เข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งหรือวัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่ง โดยเฉพาะในการรายงาน
ข่าวในประเด็นเกี่ยวกับนานาชาติ ดังนั้น การรายงานข่าวของสื่อมวลชนจึงต้องมีความสมดุลคือใช้
แหล่งข้อมูลนานาชาติที่ถูกต้องและมีมุมมองข้ามวัฒ นธรรม และควรคานึงถึงความสาคัญของการ
กาหนดวาระและการตีกรอบข่าวในระดับนานาชาติ
แนวคิดและความพยายามในการกาหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนระดับนานาชาติได้เกิด
ขึ้น มาเป็ น เวลานาน และมี การดาเนิ นการโดยองค์ กรสื่ อ ต่าง ๆ ในการประชุ มวิช าชี พ สื่ อมวลชน
นานาชาติ เช่น สหพันธ์สื่อมวลชนนานาชาติ (International Federation of Journalists: IFJ) ได้
รั บ รองปฏิ ญ ญาหลั ก ปฏิ บั ติ ข องสื่ อ มวลชน (Declaration of Principles on the conduct of
journalists)ในการประชุมใหญ่ระดับโลกของสหพันธ์สื่อมวลชนนานาชาติครั้งที่ 2 ณ เมืองบอร์โด
ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2497 และต่อมาได้รับการแก้ไขในการประชุม
ใหญ่ของ IFJ ครั้งที่ 18 ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน พ.ศ.2529
องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้มีการประชุมองค์กรวิช าชีพ
สื่อมวลชนระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติหลายครั้งนับแต่ พ.ศ.2521-2526 ในการเตรียมร่างหลัก
จริยธรรมวิชาชีพนานาชาติเพื่อให้องค์กรวิชาชีพทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาคได้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบั ติกลางร่วมกัน และได้มีการประกาศใช้ในการประชุมองค์กรสื่อมวลชนครั้งที่ 4 ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
หลักการของจริยธรรมนานาชาติที่ออกโดย IFJ และ UNESCO มีความคล้ายคลึงกันเพราะ
เป็นการกล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน อันได้แก่ การแสวงหาความจริงและ
การน าเสนอความจริงต่อสาธารณะ ความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์ ความรับผิ ดชอบต่อสังคม การ
เคารพความเป็ น ส่ ว นตั ว และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ การเคารพค่ า นิ ย มสากลและความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม รวมทั้งการคานึงถึงประโยชน์ ส าธารณะ เป็น ต้น อย่างไรก็ตามหลาย
ประเทศในโลกได้มีความพยายามสร้างกรอบจริยธรรมสื่อมวลชนสาหรับภูมิภาคของตนเอง เช่น กลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศยุโรป เป็นต้น ตัวอย่าง
ของการกาหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนนานาชาติโดยองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่168
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3.1.1 จริยธรรมสื่อมวลชนยุโรป
จริยธรรมสื่อมวลชนที่จัดทาขึ้นโดยองค์กรสื่อของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมีเป็นจานวนมาก
เมื่อปี พ.ศ.2551 มีป ระมวลจริยธรรมสื่ อมวลชนจานวน 50 ฉบับจาก 46 ประเทศ บางประเทศมี
มากกว่า 1 ฉบับ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมีความพยายามที่จะสร้างมาตรฐานจริยธรรมกลางของ
สื่ อ มวลชนในยุ โรปมาอย่ างต่อ เนื่ อ ง แต่ ก็ ยั งไม่ มี การรับ รองร่างใดร่ ว มกั น อย่ างเป็ น ทางการ ร่ าง
จริยธรรมกลางของสื่อมวลชนที่นาเสนอนี้เป็นร่างที่ 4 ซึ่งนาเสนอต่อองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เมื่อเดือน
มกราคม 2554 เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับสื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อดิจิทัล มีหลักการสาคัญ
ดังนี้
1. การแสวงหาความจริง
ก. ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง
ข. อ้างอิงแหล่งที่มาของรายงาน ข่าวลือ และข้อสันนิษฐานที่ไม่ได้รับ
การยืนยัน
ค. แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น และระหว่างข้อเขียน
กับเนื้อหาเชิงโฆษณา
ง. ตรวจสอบข้อมูลทั้งถ้อยคาและภาพเพื่อความถูกต้อง
จ. ไม่ละเว้นหรือบิดเบือนข้อมูลสาคัญจากเนื้อหา หัวข้อเรื่อง ภาพ
หรือคาบรรยายภาพ
ฉ. ให้สิทธิผู้ที่เกี่ยวข้องกับข่าวได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ช. แก้ไขข้อความที่พบว่าไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องส่วนบุคคล
ซ. ระบุและเชื่อมโยงแหล่งที่มาของข้อมูลเท่าที่สามารถทาได้
ฌ. เปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ
ญ. ไม่รับผลประโยชน์ทางการเงินจากข้อมูลทางการเงินที่ไม่ได้
เผยแพร่ หรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น
2. เคารพความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะอย่าง
ชัดแจ้ง
ก. ไม่รุกล้าชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่แน่ใจว่า
เป็นประโยชน์สาธารณะ
ข. รักษาความลับของข้อมูลที่ถูกร้องขอว่าให้เป็นความลับ
ค. แสวงหาข้อมูลด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ด้วยวิธีการที่
เปิดเผย เว้นแต่การสืบข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะหรือเกี่ยวข้องกับ
พยานหลักฐานซึ่งไม่อาจได้มาโดยวิธีการที่ตรงไปตรงมาได้
ง. นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก วัยรุ่น หรือคนไข้ในโรงพยาบาลด้วย
ความรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษ
3. ปกป้องเสรีภาพของสื่อและสิทธิของผู้เขียน
ก. ต่อต้านการถูกคุกคามเพื่อโน้มน้าว บิดเบือน หรือหยุดยั้งข้อมูล
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ข. ปกป้องเสรีภาพในการสืบข่าวและเผยแพร่ข้อมูลอย่างซื่อสัตย์
รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ และสิทธิที่จะได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ค. ไม่รับผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเงินสด ของใช้ การ
ท่องเที่ยว ดูงาน หรือพักผ่อนส่วนตัว หรือการได้รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมพิเศษ
ที่อาจจะทาให้ภาพลักษณ์ของตนเสื่อมเสีย
ง. ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานและคลังข้อมูลสาธารณะโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จ. หลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลและเคารพสิทธิ
ของผู้เขียน
4. ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและการนาเสนอเรื่องเกินจริง
ก. ไม่เผยแพร่เนื้อหาที่อาจจะนาไปสู่ความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลเกี่ยวกับวัย เพศสภาพ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือรสนิยมทาง
เพศ
ข. หลีกเลี่ยงการเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับความรุนแรงโหดร้าย เว้น
แต่จะเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะอย่างชัดเจน
ค. ไม่นาเสนอผลการวิจัยที่ยังไม่จบสิ้นกระบวนการ เนื่องจากอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังหรือความกลัวที่ไม่ถูกต้องในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้
5. เชื่อในความบริสุทธิ์ ปกป้องแหล่งข่าวและผู้เกี่ยวข้อง
ก. เชื่ อในความบริสุ ท ธิ์ข องผู้ ถูก กล่ าวหาในการด าเนิ น การภายใต้
กระบวนการยุติธรรม
ข. ไม่นาเสนอเรื่องราวของบุคคลว่าเป็นผู้กระทาผิดในขณะที่ยังไม่มี
คาตัดสินว่ากระทาผิดจริงตามกฎหมาย
ค. หลีกเลี่ยงการระบุชื่อญาติพี่น้องและเพื่อนของผู้ถูกกล่าวหาในคดี
อาชญากรรมเว้นแต่คนเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ง. ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเหยื่อในคดีความรุนแรงทางเพศ เว้นแต่
เป็นความต้องการของเหยื่อเอง
จ. พึงใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่ประเด็นที่อาจมี
การระบุชื่อคณะทางานฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้องในคดีเกี่ยวกับ
องค์กรอาชญากรรม
ฉ. ปกป้ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ข่ า วผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และเนื้ อ หาที่ เป็ น
ความลับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าแหล่งข่าวนั้นตั้งใจจะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
3.1.2 จริยธรรมสื่อมวลชนของกลุ่มชาติอาหรับ
กฎบัตรแห่งเกียรติยศเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาหรับ (Arab Information
Charter of Honour) ซึ่งมีการทบทวนโดยสภารัฐมนตรีข้อมูลข่าวสารของอาหรับ ระหว่างวันที่ 2-3
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สิงหาคม พ.ศ.2521 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ได้กาหนดกรอบการดาเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร
ของประเทศในกลุ่ ม อาหรั บ โดยมี ห ลั ก ทั่ ว ไปรับ รองเสรีภ าพในการแสดงความคิ ดเห็ น แต่จะต้ อ ง
คานึงถึงความรับ ผิดชอบเป็นหลักสาคัญ ดังนั้น การใช้เสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็นจะต้องไม่
กระทบเสรีภ าพของผู้ อื่น เช่นกัน นอกจากนั้นยังได้กาหนดความรับผิดชอบของสื่ อมวลชนในกลุ่ ม
ประเทศอาหรับไว้หลายประการ เช่น การรับผิดชอบต่อมนุษยชาติของอาหรับ การนาเสนอความจริง
ที่บูรณาการเอกลักษณ์ของชาติอาหรับทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมือง สื่อมวลชนของกลุ่ม
ประเทศอาหรับควรคานึงถึงความสามัคคีของกลุ่มประเทศอาหรับในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร การ
ยึดมั่นความซื่อสัตย์ความเป็นกลาง การออกเสียงและการใช้ภาษาอาหรับให้ถูกต้อง สื่อมวลชนอาหรับ
ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลข่าวสารที่ผลิตโดยประเทศในกลุ่มอาหรับหรือหนังสือพิมพ์ที่เป็น
มิตรกับกลุ่มอาหรับ สาหรับประมวลจริยธรรมของสื่อมวลชนอาหรับซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม
สหพั นธ์ นั ก หนั ง สื อ พิ มพ์ อาหรั บ ครั้ ง ที่ 3 (Third Conference of the Federation of Arab
Journalists) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2515 ที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก มีหลักการสาคัญดังนี้
1. การยึ ด มั่น ต่อความเป็ น กลางของสาธารณะ และสิ ท ธิข องชาติ อาหรับ เพื่ อความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เสรีภาพ และความก้าวหน้าของชาติอาหรับ
2. นักหนังสือพิมพ์ต้องเคารพสิทธิของบุคคลด้านศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัว และไม่ควร
นาเสนอเรื่องราวส่วนตัวหรือครอบครัวที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว
3. เนื้อหาของหนังสือพิมพ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่ควรนาเสนอด้วยการฉวยโอกาส ไม่ซื่อสัตย์
และหมิ่นประมาทผู้อื่น
4. เนื้ อ หาของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ค วรยึ ด มั่ น กั บ ความจริ ง และข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ น กลาง
นั กหนั งสื อพิมพ์จึงต้องแสวงหาข้อมูล ข่าวสารโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องแก้ไขให้
ถูกต้องหากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
5. ความสามัคคีของนักหนังสื อพิมพ์ในกลุ่มชาติอาหรับต้ องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม
วิ ช าชี พ ต้ อ งเปิ ด เผยการกระท าที่ ไม่ เหมาะสมหรื อ การเรี ย กรั บ ผลก าไร และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการตีพิมพ์ข่าวและเขียนข้อความที่มุ่งสร้างความตื่นเต้น หรือส่งเสริมการ
ทุจริตและอาชญากรรม
6. นักหนังสือพิมพ์ต้องสนับสนุนความยุติธรรมในศาล โดยต้องไม่เข้าข้าง ต่อต้านหรือให้
การสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก่อนที่ศาลจะพิจารณาตัดสิน
7. นั กหนั งสื อพิมพ์ ต้องเคารพสิ ทธิในการตีพิ มพ์เผยแพร่ผ ลงานของผู้อื่นและไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
8. ก่อนการประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ ควรให้มีการสาบานว่าจะปฏิบัติหน้ าที่อย่าง
ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา รักษาความลับแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและประเพณี รวมทั้ง
การปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
9. ควรมีเส้นแบ่งระหว่างการแสดงความคิดเห็นและการโฆษณา ไม่ควรให้การโฆษณาชวน
เชื่อและความคิดเห็นทางการเมืองเข้าไปปะปนกับเนื้อหาบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มิฉะนั้นต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าเนื้อหาส่วนนั้นเป็นการโฆษณา
การโฆษณาทางการเมืองที่ทาขึ้นโดยองค์กรต่างชาติไม่สามารถเผยแพร่ได้นอกจากจะมีความ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายแห่ ง ชาติ และในกรณี นั้ น การเผยแพร่ ค วรมี ร าคาปกติ เพื่ อ ที่ จ ะไม่ มี ก าร
แปรเปลี่ยนการโฆษณาเป็นการบริจาคทางอ้อมจากต่างประเทศ
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สมาชิกและองค์กรสื่อมวลชนควรงดเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่ชื่อของตนใต้การโฆษณา เพื่อจะ
ไม่ให้ถูกนาชื่อเสียงและอิทธิพลทางศีลธรรมไปใช้โดยเจ้าของสินค้า
การโฆษณาที่นาเสนอในรูปแบบการบริการสังคมมีหน้าที่สาคัญคือการเพิ่มยอดสินค้าซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และหน้าที่นั้นจาเป็นต้องกระทาโดยการโกหกและหลอกลวง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อมวลชนอื่น ๆ มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงใน
โฆษณาเพื่อธารงรักษาชื่อเสียงของตน นอกจากนั้น สื่อมวลชนควรจัดพื้นที่สาหรับการโฆษณาให้กับ
ประเด็นพิเศษซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของชาติอาหรับ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อประโยชน์
ของรัฐจักรวรรดินิยม การต่อต้านและการผูกขาดจากต่างชาติ
3.1.3 จริยธรรมของสื่อมวลชนอิสลาม
กฎบัตรของสื่อมวลชนอิสลาม ได้รับการรับรองในการประชุมสื่อมวลชนอิสลามนานาชาติครั้ง
ที่ 1 ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2523 กฎบัตรนี้นับเป็นส่วน
หนึ่งของปฏิญญาจาการ์ต้า ประกอบด้วย 4 มาตรา ดังต่อไปนี้169
มาตรา 1
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความเชื่อของชาวมุสลิ มในค่านิยมอิสลาม
และหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
การทางานเพื่อมุ่งบูรณาการบุคลิกภาพอิสลามของชาวมุสลิม
ความพยายามนาเสนอข้อเท็จจริงภายใต้กรอบของกฎการปฏิบัติงานของ
อิสลาม
ความพยายามคุ้นเคยกับคนมุสลิมในด้านการงานและสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน
มาตรา 2
สื่อมวลชนมุสลิมควรส่งเสริมความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิม สนับสนุน
มาตรการทางสติปัญญา ความเป็นภราดรภาพอิสลามและการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา
สื่อมวลชนมุส ลิ มควรยึดมั่นในการต่อสู้ กับการล่ าอาณานิคมทุ กรูปแบบ
ความก้าวร้าว
ลัทธิชาตินิยมฟาสซิสต์และลัทธิชาติพันธุ์นิยม
ต่อสู้ กับ ลั ท ธิคืน สู่ ม าตุภู มิ และนโยบายการล่ าอาณานิ ค มของชนชาติยิ ว
รวมทั้งการกดขี่ประชาชนชาวปาเลสไตน์
สื่อมวลชนมุสลิมควรระมัดระวังแนวคิดและแนวโน้มการต่อต้านอิสลาม
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มาตรา 3
สื่อมวลชนอิสลามควรตรวจสอบเนื้อหาล่วงหน้าทั้งสื่อกระจายเสียงและ
แพร่ภาพและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อปกป้องประชาคมโลกมุสลิมจากอิทธิพลที่เป็นอันตราย
ต่อบุคลิกภาพและคุณค่าของความเป็นอิสลาม และเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง
สื่อมวลชนควรปฏิบัติตามแนวทางที่สุภาพในการทางาน ควรรักษาความ
ซื่อสัตย์ของวิชาชีพและประเพณีอิสลาม หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาที่ไ ม่เหมาะสม ไม่
ตีพิมพ์เนื้อหาลามอนาจาร หรือการเยาะเย้ยถากถาง ใส่ร้ายป้ายสี การปล่อยข่าวลือ
และรูปแบบอื่นของการหมิ่นประมาท
ไม่กระจายเสียงและแพร่ภาพ หรือตีพิมพ์สิ่งที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎความ
ประพฤติที่ สุ ภ าพ ซึ่งหมายรวมถึงการหลี ก เลี่ ยงการยกโทษอาชญากรรม ความ
รุ น แรง การฆ่ า ตั ว ตาย หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ก ระตุ้ น ความหวาดกลั ว หรื อ ปลุ ก เร้ า
สัญชาตญาณฝ่ายต่างไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางอ้อม
ไม่ควรให้มีการโฆษณาสินค้าซึ่งฝ่าฝืนศีลธรรมอย่างเด็ดขาดทางสื่อกระจาย
เสียงและแพร่ภาพหรือสื่อสิ่งพิมพ์
มาตรา 4
สื่ อ มวลชนอิ ส ลามต้ อ งยึ ด มั่ น ในการเผยแพร่ ศ าสนาอิ ส ลาม การชี้ แ จง
ประเด็นศาสนาอิสลามและการปกป้องมุมมองแบบมุสลิม สื่อมวลชนควรแสวงหา
และแนะนาคนมุสลิมให้รู้จักกันและกันควรให้ความสนใจในประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมอิส ลาม และส่ งเสริมภาษาอาหรับและการเผยแพร่ภ าษาในกลุ่ ม ชนมุส ลิ ม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งชนมุ ส ลิ ม กลุ่ ม น้ อ ย สื่ อ มวลชนควรรื้ อ ฟื้ น การควบคุ ม ตาม
กฎหมายและจริยธรรมของศาสนาอิสลามแทนที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มนุษย์
สร้างขึ้น สื่อมวลชนควรต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ สื่อมวลชนต้องอุทิศตนเพื่อแนวคิดของความเป็นชาติอิสลามซึ่ง
จะต้องไม่ถูกปนเปื้อนโดยลัทธิคลั่งชาติอื่น ๆ สื่อมวลชนต้องสนับสนุนและต่อสู้กับ
ความด้อยพัฒนาอย่างชัดแจ้งและสนับสนุนความพยายามเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
เต็มรูปแบบอันเป็นการประกันถึงสิ่งที่ดีขึ้นและพลังอานาจของชนชาติมุสลิม
3.1.4 จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน
การศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมสื่อในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมิใช่ประเด็น
ใหม่โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว อาทิ การประชุมระดับนานาชาติ การประชุม
วิช าการ การประชุมระดับ ผู้ เชี่ย วชาญ การสั มมนา การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการและการศึกษาวิ จัย
มาแล้วเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสาธารณะใน
แต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียน เมื่อปี พ.ศ.2532 ในการประชุมสมัชชาสหพันธ์สื่อมวลชนแห่ ง
อาเซี ย น (The Confederation of ASEAN Journalists: CAJ) ครั้ ง ที่ 7 ได้ มี ก ารรั บ รองประมวล
จริยธรรมสาหรับสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุ่งหมายให้เกิดสันติภ าพและความก้าวหน้าใน
ภูมิภาค โดยมีข้อกาหนด 10 ประเด็นหลัก ได้แก่
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1. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนจะใช้วิธีการที่ยุติธรรม เปิดเผยและซื่อสัตย์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข่าวรูปภาพหรือข้อมูลเอกสารที่จาเป็นต่ อการปฏิบัติงานสื่อ ตลอดจนเพื่อแสดงตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสื่ออย่างเหมาะสม
2. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนจะไม่ยอมให้แรงจูงใจหรือผลประโยชน์มามีอิทธิพลหรือ
เปลี่ยนแปลงมุมมองที่อาจส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ หรือบั่นทอนศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพได้
3. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนจะไม่เรียกร้องหรือยอมรับอามิสสินจ้างอันมีค่า เงินทอง
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกกับการรายงานข่าวที่เป็นเท็จหรือเพื่อระงับการรายงานข่าวที่
เป็นจริง
4. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนจะรายงานข่าวและตีความข่าวด้วยความซื่อสัตย์ มั่นใจว่าใช้
ความรู้และศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ไม่ปิดบังข้อเท็จจริงที่สาคัญหรือบิดเบือนความจริงด้วย
การกล่าวอ้างเกินจริง หรือการเน้นย้าข้อมูลที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
5. สื่ อ มวลชนในภู มิ ภ าคอาเซียนต้ องให้ สิ ท ธิในการชี้ แจงโต้ต อบแก่บุ ค คลที่ ได้รับ ความ
เสียหายจากการรายงานและนาเสนอข่าว
6. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาความลับของข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
7. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนจะต้องปกปิดแหล่งข่าว และขัดขวางความพยามยามที่จะ
ให้เปิดเผย หากไม่ได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว
8. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนพึงละเว้นการรายงานข่าวอันจะมีผลทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
หรือเกียรติยศของบุคคลเว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
9. สื่อมวลชนในภู มิภ าคอาเซียนพึงใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบต่ อประเด็น ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
10. สื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนต้องไม่รายงานข่าว ความเห็นหรือข้อคิดเห็นซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อความมั่นคงของประเทศตน หรือปลุกปั่นยุยงให้เกิดความแตกแยกระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน แต่ควรส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
นอกจากแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนแห่งอาเซียนข้างต้นแล้ว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2537-2539
ได้มีการสัมมนาสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวซึ่งจัดโดยศูนย์สื่ อ สารสนเทศและการสื่อสารแห่ งอาเซียน
(Asian Media Information and Communication Center: AMIC) ในหลายเวที อาทิ การสัมมนา
Media Monitor in Asian (พ.ศ.2537) การสัมมนา Asian Values in Journalism (พ.ศ.2538) และ
การสัมมนา Press Freedom and Professional Standard (พ.ศ.2539) ซึ่งมีนักวิชาชีพสื่อมวลชน
จากประเทศอิน โดนี เซีย มาเลเซีย ฟิลิ ปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย เข้าร่วมการสั มมนา ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ และข้อบังคับทางจริยธรรมที่เหมาะสม
กับ สภาพแวดล้อม วัฒ นธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากการ
สัมมนาทุกครั้ง
ปัจจุบันนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้มีความเคลื่อนไหวรวมตัวกันเพื่อพัฒ นาบทบาทของ
สื่อมวลชนในแต่ภูมิภาคให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางสังคม ในปี
พ.ศ.2556 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศไทยได้ดาริที่จะจัดตั้งสภาสื่อมวลชนอาเซียน จึง
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ได้มีการเชิญตัวแทนองค์กรสื่อในระดับสภาวิชาชีพที่ทาหน้าที่ดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนมาร่วมประชุม
หากประเทศใดไม่ มี ส ภาวิ ช าชี พ สื่ อ ก็ เชิ ญ สมาคมหรื อ องค์ ก รที่ ท าหน้ าที่ ค ล้ า ยกั น มาร่ ว มหารื อ
จนกระทั่ ง ได้ มี ก ารท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่ อ ตั้ ง
คณะทางานขึ้นมาร่างข้อกาหนดต่าง ๆ ร่วมกัน โดยวางเป้าหมายไว้ว่าองค์กรนี้จะไปสมัครเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของสานักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กร สร้างความเข้าใจลึกซึ้งระหว่างกัน และสร้างหลักมาตรฐานจริยธรรมพื้นฐาน หลักจริยธรรมนี้
อาจใช้บังคับเป็นข้อกาหนดกลางไม่ได้ แต่สามารถใช้เป็นเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นได้ การพบกันครั้ง
แรกได้จัดที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่สองจัดที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เรื่องที่หารือกันเป็น
เรื่องการทาแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 170 กล่าวถึงความยากของการรวมกลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชนในภูมิภาค
อาเซียน อันได้แก่
1. ระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน
2. ระดับ ความเจริญและมาตรฐานการพัฒ นาประเทศที่ไม่ทัดเทียมกัน
เช่น ประเทศไทย มีความแตกต่างกับพม่า กัมพูชา และลาวมาก ตัวอย่างเช่น ระดับ
ค่าครองชีพสูงและค่าตอบแทนสาหรับการทางานในวิชาชีพสื่อมวลชนก็ต่ากว่าไทย
มาก นักข่าวกัมพูชาจาเป็นต้องมีอาชีพที่สอง มิเช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้และอาจนาไปสู่
การรับสินบน ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในการรวมกลุ่ม องค์กร
วิชาชีพสื่อที่เป็นหลักมั่นคง ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศไทย
สภาสื่ อ มวลชนของอิ น โดนี เซี ย ส่ ว นประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ยั งไม่ มี ตั ว แทนองค์ ก ร
ระดับประเทศเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ส่วนกัมพูชา พม่า ลาวและเวียดนาม มีสมาคม
นักข่าวและอยู่ภายใต้การกากับของรัฐบาล ความแตกต่างดังกล่าวจึงเป็นความท้า
ทายในการรวมกลุ่มเพื่อกากับดูแลกันเองในด้านจริยธรรมของสื่อในอาเซียน

3.2 ต่างประเทศ
การศึกษาเรื่องสื่ อมวลชนในต่างประเทศ ซึ่ งประกอบไปด้ วย สหรัฐ อเมริกา สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นั้นก็เพื่อการทาความเข้าใจและ
เปรี ย บเที ย บประสบการณ์ ของสื่ อ มวลชนในต่ างประเทศให้ ค รอบคลุ มยิ่ งขึ้ น ทั้ งนี้ สื่ อมวลชนใน
ต่างประเทศ ก็ล้วนเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่สาคัญของโลก ที่มีพื้นฐานความเป็นมาและรูปแบบการ
ด าเนิ น งานการ หรื อ ก ากั บ ดู แ ลที่ เป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ก ารท างานของสื่ อ มวลชนประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลว แต่ทั้งนี้สื่อมวลชนในแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกันไป ตามระบบ
ของกฎหมาย และรูปแบบการปกครองของประเทศนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ดีในด้านภารกิจขององค์กร
สื่อสารมวลชนนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวต่อไป
170หัวหน้าศูนย์ข้อมูล-ผู้อานวยการบริหารสถาบันอิศรา
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3.2.1 สหรัฐอเมริกา (America)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญมีบทบาทอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นแม่บทในการ
ปกครองประเทศแล้ว การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดองค์กรทางการเมืองแล้ว
ยังเป็นกฎหมายสูงสุดในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นหรือ
การพิมพ์ การโฆษณาอีกด้วย ซึ่งในเวลาต่อมามีการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบทแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (First Amendment) ว่ามิได้จากัดแต่เพียงเฉพาะการพูด หรือการพิมพ์การโฆษณา
เท่านั้น แต่ยังขยายความรวมถึงวิธีการสื่อสารอื่น ๆ ที่สามารถทาให้เข้าใจความหมายได้ด้วย
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี อ งค์ ก รสื่ อ มวลชน ได้ แ ก่ สมาคมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง
สหรั ฐ อเมริ ก า 171 Code Of Professional Standards For The Practice Of Public Relations
Public Relations Society Of America (Prsa) สมาคมการประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา เป็น
สมาคมที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ และ
ทาหน้าที่เพื่อที่จะเพิ่มความไว้วางใจให้กับประชาชนที่จะได้รับบริการจากการทางานในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้วสมาชิกที่อยู่ในองค์กรนี้จะมีชื่อเสียงเนื่องจากองค์กรดังกล่าวนั้นทาให้
มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
นอกจากนี้ยังได้กาหนดจรรยาบรรณขึ้นเพื่อส่งเสริมและดารงไว้ซึ่งมาตรฐานอันสูงส่งในการ
ให้บริการแก่สาธารณชน ตลอดจนกาหนดให้บรรดานักประชาสัมพันธ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมแก่การเป็นสมาชิกของสมาคมที่แสดงถึงหลักประกันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยที่
ประชาชนจะพึงให้ ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานอันซื่อสัตย์ของผู้ เป็นสมาชิกได้และผู้ที่ ทาหน้าที่
ประชาสัมพัน ธ์นั้ นจะพึงยึดมั่นปฏิบัติตนให้ ดีที่สุด เพื่อที่จะนามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน
โดยรวม ไว้ใน Public Relations Society of America Member Code of Ethics 2000172
1. สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติตนในทางที่ชอบต่อลูกค้าของตนหรือต่อนายจ้าง อีกครั้งต้องให้
ความเป็นธรรมต่อเพื่อนสมาชิกด้วยกันและต่อประชาชนด้วย
2. สมาชิกจะต้องดาเนิ น ชีวิตในการประกอบวิช าชีพ นี้ เพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน
โดยรวม
3. สมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานแห่งวิชาชีพนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องแม่นยา และยึดมั่นในสัจจะและมีรสนิยมที่ดี
4. สมาชิกจะต้องไม่ทาตนเป็นผู้ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีประโยชน์แข่งขันหรือขัดกันอยู่โดย
ไม่ได้รับคายินยอมจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สมาชิกยังมิบังควรนาตนเองเข้ าไปอยู่ในฐานะหา
ประโยชน์ ใส่ ต นเองหรื อ ใช้ ต าแหน่ ง หน้ าที่ การกระท าอั น เป็ น การขั ด กั บ ภาระหน้ าที่ แ ละความ
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รับผิดชอบที่ตนมีอยู่กับลูกค้า นายจ้าง เพื่อนสมาชิก หรือประชาชนโดยไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหลาย
อันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5. สมาชิกต้องประพฤติและปฏิบัติแต่สิ่งที่จะสร้างหรือธารงไว้ซึ่งความมั่นใจแก่ลูกค้าหรือ
นายจ้างของตน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และจะต้องไม่รับรางวัลสินจ้างหรือรับจ้างทางานซึ่งอาจมีผล
ทาให้ต้องเปิดเผยหรือนาความลับดังกล่าวมาเปิดเผยจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอคติแก่
ลูกค้าคือนายจ้างของตน
6. สมาชิก จะต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ต นไปในทางทุ จริต ต่ อบู รณภาพและช่ องทางแห่ งการติ ด ต่ อ
สื่อสารไปยังประชาชน
นอกจากนี้ยังมี สมาคมผู้สื่อข่าว Capitol Correspondents Association of California173
(CCAC) สมาคมผู้สื่อข่าวเกิดขึ้นโดยมีเกิดขึ้นโดยการมีมติร่วมกันของ วุฒิ สภา และสมัชชาผู้สื่อข่าว
โดยเป็นการประชุมสมัชชาของสื่อมวลชนเพื่อที่จะสร้าง กฎ ระเบียบในการรับรองความประพฤติการ
ทางานของสื่อมวลชนใน รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของพนักงาน ตัวแทนของ
รัฐในองค์กรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับข่าว ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และการทางานเกี่ยวกับการหาข่าวใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย
และนอกจากนี้ยังได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบ หน้าที่ ของสมาคมองค์กรผู้สื่อข่าว
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย174
มาตรา 10
สมาคมผู้ สื่ อ ข่าวของเจ้าหน้ าที่ รั ฐ ในรัฐ แคลิ ฟ อเนี ย จะให้ การสนั บ สนุ น
มาตรฐานที่เกี่ยวกับวารสารศาสตร์อย่างสูงสุด เช่น ประมวลจริยธรรมของสมาคม
นักข่าวมืออาชีพ และความพยามยามอื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อต้องการปรับปรุง
มาตรฐานให้ดีขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานในวิชาชีพให้มีชื่อเสียง และมาตรฐานของสมาชิก
ในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้สื่อข่าวของเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐแคลิฟอเนียควร
จะไม่มีอานาจที่จะดาเนินการบังคับกับประมวลกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาหรับ
มาตรฐานวิชาชีพผู้สื่อข่าว จริยธรรม หรือการตกแต่ง หรือ ความเป็นระเบียบ175
ในปัจจุบันองค์กรสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนั้นมีการควบคุมที่อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ดังนั้น กฎหมายจึงได้กาหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรหลักเพื่อทาหน้าที่ในการกากับดูแล
การทางานของสื่อมวลชน คือ องค์กรอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. องค์กรอิสระ (Independence Agency)
Federal Communications Commission (FCC)
ธุ ร กิ จ ของสื่ อ สารมวลชนในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า จะมี ทั้ ง รู ป แบบของสื่ อ วิ ท ยุ แ ละ
สื่อโทรทัศน์รวมตลอดไปถึงสื่อที่เป็นเคเบิ้ลทีวี สาหรับสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะอยู่ภายใต้
กฎหมายหลักที่มีชื่อว่า Telecommunications Act of 1996 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันในเรื่องของสื่อมวลชนได้อย่างเสรี และเพื่อให้ประชาชนรวมถึงผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อมวลชน ให้ได้รับประโยชน์จากสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้
กาหนดให้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษชนิดหนึ่งขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุ
และคลื่นโทรทัศน์ ทั้งประเทศที่ชื่อว่า Telecommunications Industry ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้
ยังได้กาหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการใช้คลื่นวิทยุโทรทัศน์
โดยมี ส ถานะทางกฎหมายเป็ น องค์ ก รอิ ส ระ Federal Communications Commission (FCC)
ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยสมาชิ ก 5 คน 176 โดยกฎหมายก าหนดให้ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการพิ จ ารณาให้
ใบอนุ ญ าตและต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การแก่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชน (Broadcast
Licenses) อานาจในการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการ (Media Regulations) รวมทั้ง
อานาจในการลงโทษในกรณีที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ FCC กาหนด
ไว้ โดยใบอนุ ญ าตในการประกอบกิ จ การนั้ น จะต้ อ งได้ รับ การจั ด สรรอย่ างเท่ าเที ย มกั น ระหว่า ง
ผู้ ป ระกอบการทั้ งประเทศ 177 อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายได้ ก าหนดให้ สิ ท ธิ แ ก่ FCC ในการเข้ า ไป
แทรกแซงการออกอากาศของสื่อไว้ค่อนข้างจากัด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการออกอากาศในการรณรงค์
หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
ราคาที่ ถู ก ที่ สุ ด ให้ เท่ า เที ย มกั บ ช่ ว งเวลาที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง นั้ น ได้ รั บ (Equal Time
Provision)178 กับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องจัดหารายการที่มีประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็ก
พร้อม ๆ กับจากัดช่วงเวลาของการโฆษณาในระหว่างรายการตลอดจนเนื้อหาที่เหมาะสมต่อเด็กอีก
ด้วย (10.00 PM to 6.00 AM) ทัง้ นี้ภายใต้ความมุ่งหมายหลัก สามประการ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
แข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรมในการน าเสนอรายการที่ มี เนื้ อ หาที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ช มและมี ค วาม
หลากหลายของข้อมูล ข่าวสาร ความหลากหลายของความคิดเห็ น ความหลากหลายของรูปแบบ
รายการ และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น 179 เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามความมุ่ งหมาย
ดั งกล่ า ว FCC จึ งได้ ก าหนดให้ มี ก ารจ ากั ด การครอบครองสื่ อ ชนิ ด เดี ย วกั น (Ownership Limits

การกาหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องการอานาจหน้ าที่ FCC จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คนจึงจะมีผลใช้ บงั คับได้
177Telecommunication Act: Section 310
178Telecommunication Act: Section 312
179Jonathan D. Levy, Australian and US Approaches to Media Ownership
Regulation, Telecommunication Policy Research Conference, 2004. pp. 6-7.
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Within Media) และจ ากั ด การครอบครองสื่ อ ต่ า งชนิ ด กั น (Cross Media Ownership) โดยได้
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการครอบครองสื่อที่สาคัญ ๆ ดังนี้ 180
National Ownership Rules
National Television Ownership คณะกรรมการได้กาหนดห้ามมิให้มีการถือครองหรือเป็น
เจ้าของสถานีโทรทัศน์โดยมีจานวนผู้ชมรวมกันเป็นจานวนมากกว่าร้อยละ 35 ของจานวนผู้ชมทั้ง
ประเทศ
Dual Network Ownership เป็ น กฎที่ มี ผ ลใช้ บั งคับ โดยตรงกั บ สถานี โทรทั ศ น์ ใหญ่ ทั้ ง 4
สถานี โดยก าหนดห้ า มมิ ใ ห้ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ใ หญ่ 4 สถานี อั น ได้ แ ก่ ABC CBS Fox และ NBC
ควบรวมกิจการกันเอง แต่มิได้ห้าม 4 สถานีใหญ่ในการที่จะควบรวมกิจการกับสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ
Local Ownership Rules
Cross-Ownership of Broadcast Stations and Newspapers เป็ นกฎที่กาหนดห้ ามผู้ ที่
เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เข้าประกอบกิจการเป็นเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ให้บริการเต็ม
รู ป แบบ (Full-Service Broadcast) ในตลาดเดี ย วกั น Local Television Multiple Ownership
(TV Duopoly) เป็ น กฎที่กาหนดให้ เจ้าของกิจการสถานีโทรทัศ น์ในท้ องถิ่น สามารถเป็ นเจ้าของ
สถานี โทรทั ศ น์ อื่ น อี ก ได้ไม่ เกิ น สองสถานี แต่ ต้ อ งเป็ น สถานี ในพื้ น ที่ เดี ย วกั น เท่ านั้ น (Designated
Market Ares: DMA) ไม่ว่าจะเป็นสถานีที่ทาเพื่อการค้าหากาไรหรือไม่ก็ตาม แต่ภายใต้เงื่อนไขว่าการ
กาหนดสัญญาณนั้นจะต้องไม่ทับซ้อนกัน หรือในกรณีที่สถานีที่เป็นเจ้าของอย่างน้อยหนึ่งสถานีนั้น
ไม่ได้จัดอยู่ในลาดับหนึ่งในสี่ของพื้นที่เป็นแห่งเดียวกัน แต่ก็ยังคงมีสถานีโทรทัศน์อีกอย่างน้อย 8 สถานี
ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถึงแม้ภายหลังการรวมกันดั งกล่าว ซึ่งหลักการดังกล่าวเรียกว่า “Top Four
Ranked/Eight Voices Test”
Radio/Television Cross-Ownership เป็นกฎที่กาหนดจากัดจานวนการครอบครองสถานี
วิทยุที่มีขึ้นเพื่อการค้าและสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ในในตลาดเดียวกันพร้อม ๆ กัน โดยกาหนดให้ในตลาด
ที่มีขนาดเล็กผู้ที่ครอบครองสถานีโทรทัศน์ 1 สถานีสามารถที่จะครอบครองสถานีวิทยุได้อีก 1 สถานี
และในตลาดที่มีขนาดใหญ่ผู้ที่เป็ น เจ้าของสถานีโทรทัศน์ไม่เกิน 2 สถานีสามารถที่จะเป็นเจ้าของ
สถานีวิทยุได้ไม่เกิน 6 สถานีในพื้นที่ใดก็ได้ที่ยังคงมีสื่ออิสระอื่น (Independence Voices)181 ยังคง
เหลืออยู่ในชุมชนอีกอย่างน้อย 20 ชนิด ในขณะที่ผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของสถานีสถานีโทรทัศน์ 2
สถานีสามารถที่จะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุได้ไม่เกิน 4 สถานีในตลาดเดียวกันได้ หากยังคงมีสื่ออิสระ
ชนิดอื่นอีกอย่างน้อย 10 ชนิดอยู่ในพื้นที่นั้น
180Charles

B. Goldfarb, FCC Media Ownership Rule: Issues for Congress,
Retrieved February 3, 2017 from http://fpc.state.gov/documents/organization/
181For this rule, a “voice” includes independently owned and operating samemarket, commercial and non-commercial broadcast TV, radio stations, independently
owned daily newspapers of a certain circulation, and cable systems providing
generally available service to television households in a DMA, providing that all cable
systems within the DMA are counted as a single voice.
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Local Radio Ownership and Radio Market Definition เป็ น ก ฎ ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
ครอบครองเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน โดยกาหนดจานวนของสถานีวิทยุที่จะสามารถเป็นเจ้าของไว้
โดยให้ขึ้นอยู่กับจานวนสถานีวิทยุทั้งหมดในชุมชนนั้น กล่าวคือ ในชุมชนเดียวกันที่มีจานวนสถานีวิทยุ
เพื่อการค้าตั้งแต่ 45 สถานีขึ้นไป ผู้ประกอบการคนเดียวจะสามารถเป็นเจ้าของสถานีวิทยุได้จานวน 8
สถานีและหากสถานีที่เป็นเจ้าของนั้นให้บริการในระบบเดียวกัน (AM หรือ FM) จะครอบครองได้ไม่
เกิน 5 สถานี ในกรณีที่ชุมชนนั้นมีจานวนสถานีวิทยุระหว่าง 30-44 สถานี ผู้ประกอบการคนเดียวจะ
สามารถเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเพื่อการค้าได้ ไม่เกิน 7 สถานีและหากสถานีที่เป็นเจ้าของนั้นให้บริการ
ในระบบเดียวกัน (AM หรือ FM) จะครอบครองได้ไม่เกิน 4 สถานี และในกรณีที่ชุมชนนั้นมีจานวน
สถานีวิทยุระหว่าง 15-29 สถานี ผู้ประกอบการคนเดียวจะสามารถเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเพื่อการค้า
ได้ไม่เกิน 6 สถานี และหากสถานี ที่เป็ นเจ้าของนั้น ให้ บริการในระบบเดียวกัน (AM หรือ FM) จะ
ครอบครองได้ ไม่ เกิ น 4 สถานี และในกรณี ที่ ชุ ม ชนนั้ น มี จ านวนสถานี วิ ท ยุ ไ ม่ เกิ น 14 สถานี
ผู้ประกอบการคนเดียวจะสามารถเป็นเจ้าของสถานีวิทยุเพื่อการค้าได้ไม่เกิน 5 สถานีและหากสถานีที่
เป็นเจ้าของนั้นให้บริการในระบบเดียวกัน (AM หรือ FM) จะครอบครองได้ไม่เกิน 3 สถานี เว้นแต่
เป็นกรณีที่ผู้ประกอบการรายดังกล่าวไม่ได้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของจานวนสถานีวิทยุเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนสถานีในชุมชนนั้น
และนอกจากนี้ Federal Communications Commission (FCC) ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น ภายใต้
กฎหมายที่เรียกว่า Communications Act เมื่อ พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ทั้ ง ผู้ ร่ างกฎระเบี ย บ เป็ น ผู้ ใช้ กฎระเบี ย บ และเป็ น ผู้ พิ จารณาตั ด สิ น ข้ อ พิ พ าท
เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้องค์กรเดียว FCC ใช้อานาจต่อกิจการสื่อสารทั้ง ที่ผ่านสายและไม่ผ่านสาย
(Wired & Wireless) ออกกฎระเบียบทางเทคนิค การจัดสรรคลื่นความถี่ กฎระเบียบเกี่ยวกับรายการ
การให้ ใบอนุ ญาตประกอบการแก่สถานี และรับฟังข้อร้องทุกข์จากประชาชนที่มีต่อ ผู้ จัดรายการ
Communications Act 1934 ให้อานาจแก่ FCC กว้างขวางมาก ดังนั้น FCC ใช้อานาจตามกฎหมาย
ได้ 4 ทางคือ182
1. ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต (Licensing)
กฎระเบี ย บการกระจายเสี ย งของสหรัฐ ฯ ระบุ ชั ด เจนว่ า คลื่ น วิท ยุ เป็ น สาธารณสมบั ติ
ผู้ป ระกอบการกระจายเสี ยงได้รับ สิ ทธิให้ ใช้ประโยชน์จากส่ วนหนึ่งของคลื่ นวิทยุนั้น แต่ไม่ได้เป็ น
เจ้าของคลื่นดังกล่าว ข้อความในใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับในยุคแรกจะมีข้อความ
เดียวกัน คือ ผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตไม่มีสิทธิดาเนินการกับสถานีเกินเลยไปจากระยะเวลา ที่ได้ระบุใน
ใบอนุญาต ซึ่งระยะเวลาสูงสุดสาหรับโทรทัศน์ คือ 5 ปี และวิทยุ คือ 7 ปี (ระยะเวลาการใช้ประโยชน์
จากคลื่นวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงให้ยาว ขึ้นในยุค Deregulation ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา)
ดังนั้นหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของ FCC ก็คือการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ
กระจายเสียงในประเทศ

182อุษา

บิ้กกิ้นส์, องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ: จากบทเรียนนานาชาติสู่แนว
ทางการจัดตั้งในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: ปิ่นโต พับลิชชิ่ง, 2552), หน้า 14-16.
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2. ร่างกฎระเบียบ (Rules and Regulations)
Communications Act 1934 ซึ่งรัฐสภาเป็นผู้ร่าง ได้ให้แนวทางพื้นฐานแก่ ที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานตามหน้าที่ ” FCC จึงได้ออกกฎระเบียบเป็นจานวนมากเพื่อบริหารการกระจายเสียงให้
เป็ น ไปตาม แนวทางของกฎหมาย เช่ น Communications Act 1934 กาหนดให้ ผู้ ป ระกอบการ
กระจายเสี ย งต้องดาเนิ น งานเพื่ อ “ประโยชน์ส าธารณะ” FCC จึ งตีค วามว่าการด าเนิน งาน เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะในมิ ติหนึ่ง หมายถึง หน้าที่ที่ผู้ประกอบการกระจายเสียงจะต้องให้ความสาคัญ
และจัดเวลาออกอากาศให้กับรายการปัญหาสังคม
3. กาหนดนโยบาย (Policy Statement)
FCC มีหน้าที่คิดวางแนวทางและกาหนดนโยบายสาคัญเกี่ยวกับการ กระจายเสียง ซึ่งจาเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร ต่อสั งคม และต่อ ประเทศชาติ แล้วมีคาสั่งให้ผู้ประกอบการกระจาย
เสียงทั้งหมดถือนโยบาย เหล่านั้นของ FCC เป็นแนวทางปฏิบัติเหมือน ๆ กันหมด เช่น นโยบาย ที่
เรียกว่า “Family Viewing Policy” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรายการ ที่เหมาะสมให้ออกอากาศ
ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถรับชมพร้อมกันได้ เป็นต้น
4. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Negotiation)
แม้จะไม่ได้ระบุไว้ใน Communications Act แต่งานอย่างหนึ่งที่ FCC ทาอยู่เป็นประจาก็คือ
หน้าที่เป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง สถานีกับสถานี ระหว่างผู้ชมกับสถานี ระหว่าง
สถานี แม่ข่าย (Network) กับสถานีลูกข่าย (Affiliate) เป็นต้น เช่น หากผู้ชมมีปฏิกิริยาต่อรายการ
ของสถานี ใดสถานี ห นึ่ ง และไม่ ส ามารถเจรจากั บ ผู้ ป ระกอบการสถานี ให้ ยอมรั บ ฟั งผู้ ช มมี สิ ท ธิ
ร้องเรียนไปที่ FCC ขอให้ FCC ลงมาแก้ไขปัญหา
3.2.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)
ฝรั่ งเศส เป็ น ประเทศหนึ่ งที่ ให้ ความส าคัญ เกี่ยวกั บ กฎเกณฑ์ การควบคุม ของสื่ อมวลชน
โดยเฉพาะในช่วงปีคริสต์ศักราช 1981 ถึง 2001 ได้มีการออกกฎหมายสาคัญ ๆ ทาให้มีผลต่อการ
ทางานของสื่อมวลชนจานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการสงวนสิทธิ์ การเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ถูกนาเสนอของสื่อมวลชน รวมถึงการให้สิทธิและปกป้องผู้เยาว์ในการ
รายงานข่าว ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย สื่อก็อาจถู กดาเนินคดีเสมือนว่าเป็น
ผู้กระทาความผิดในเรื่องนั้น ๆ ด้วยนอกจากกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสแล้ว ประเทศฝรั่งเศสยังมี
สภาสูงว่าด้วยเรื่องของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ที่ทาหน้าที่ในการติดตามควบคุมสื่อ ให้ดาเนินกิจการ
หรือดาเนินงานตามหลักจริยธรรมที่สภาสูงได้กาหนด
องค์กรสื่อมวลชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
องค์กรสื่ อมวลชนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ท าหน้าที่ ในการกากับ ดูแลเรื่องจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนของฝรั่ ง เศส มี ก าเนิ ด จากการต่ อ สู้ ข องสหภาพแรงงานแห่ งชาติ ข องนั ก ข่ า ว
(Syndicat national des journalistes) เพื่ อ ให้ มี ก ฎหมายคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ก ารและค้ าประกั น ว่ า
นักข่าวจะไม่ถูกข่มเหงรังแกจากรัฐหรือจากเจ้าของกิจการสื่อหากว่านักข่าวนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดย
สุจริตตามหน้าที่ของนักข่าว สหภาพแรงงานแห่งชาติของนักข่าวของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังกล่าว
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวัน ที่ 10 มีนาคม 1918 และตั้งแต่นั้นมาก็ดาเนิ นการเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิและ
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เสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในสื่อ การต่อสู้เรียกร้องดังกล่าวมา
ประสบผลเป็นรูปธรรมในปี 1935 เมื่อมีการตรากฎหมายลงวันที่ 29 มีนาคม 1935 ที่เรียกกันว่า La
loi Brachard น่าสนใจมากว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ รับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยมติเอกฉันท์ และ
ต่อมาได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยและครบถ้วนขึ้นโดยกฎหมายลงวันที่ 4 กรกฎาคม 1974 หรือที่
เรียกกันว่า La loi Cressard
ในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานในสื่อมวลชนของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
หรือสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ183 ได้อย่างเต็มที่
3.2.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศเยอรมันนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยโดยเนื้อแท้ เนื่องจากสื่อมวลชนมีหน้าที่บริการสังคมทั้งด้านข่าวสารข้อมูล
และสะท้อนกระแสความคิดเห็นทั้งหลายที่มีอยู่ในสังคมให้ประชาชนได้รับรู้ รวมไปถึงการสร้างและ
เสนอความคิดเห็นของตนเองในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งการรับรู้ข้อมูลความคิดเห็นเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญ ของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนในประเทศ
เยอรมันจะมีเสรีภาพในการรายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมนีมีสภานักข่าวนักหนังสือพิมพ์ (Presserat) สภานักข่าวนักหนังสือพิมพ์เป็น
สภาวิชาชีพคอยกากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพนักข่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
จรรยาบรรณของนั กข่าว นั กหนั งสื อพิ มพ์ เพื่อรักษาภาพพจน์และความน่าเชื่อถือของนักวิช าชีพ
นักข่าว เพื่อเป็นการควบคุมตนเองของวิชาชีพนักข่าว โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้อง
กับ สื่อสิ่งพิมพ์จากประชาชน หากเห็ นว่าการกระทาที่ถูกร้องเรียนนั้นขัดต่อจรรยาบรรณนักข่าว
(Pressekodex) ก็จะทาหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ สภานักข่าวหนังสือพิ มพ์ยังมีหน้าที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพนักข่าว

183จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนของฝรั่งเศส

(La Charte des devoirs des journalistes)
มีกาเนิดจากการต่อสู้ของสหภาพแรงงานแห่งชาติของนักข่าว (Syndicat national des journalistes)
เพื่อให้ มีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิการและค้าประกันว่านักข่าวจะไม่ถูกข่มเหงรังแกจากรัฐหรือจาก
เจ้าของกิจการสื่อหากว่านักข่าวนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยสุจริตตามหน้าที่ของนักข่าว สหภาพแรงงาน
แห่ งชาติ ข องนั ก ข่ าวดั งกล่ าวก่ อ ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 1918 และตั้ งแต่ นั้ น มาก็ ด าเนิ น การ
เรียกร้องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในสื่อ
การต่อสู้เรียกร้องดังกล่าวมาประสบผลเป็นรูปธรรมในปี 1935 เมื่อมีการตรากฎหมายลงวันที่ 29
มีนาคม 1935 ที่เรียกกันว่า La loi Brachard น่าสนใจมากว่ากฎหมายฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาโดยมติเอกฉันท์ และต่อมาได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยและครบถ้วนขึ้นโดยกฎหมายลงวันที่
4 กรกฎาคม 1974 หรือที่เรียกกันว่า La loi Cressard
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โดยเฉพาะเสรีภาพของสื่อมวลชน เช่น โดยการล็อบบี้นักการเมืองเมื่อมีการร่างกฎหมายที่อาจกระทบ
ต่อเสรีภาพสื่อมวลชนได้
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เยอรมันนี สหราชอาณาจักร เนเธอแลนด์
ฟิ น แลนด์ และ ลั ก เซมเบิ ร์ ก ที่ ส ภาวิ ช าชี พ สื่ อ หรือ ภาคประชาชน ที่ เป็ น ทั้ งผู้ ร่า งและผู้ บั งคั บ ใช้
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในสี่ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพบน
พื้น ฐานของความสมัครใจเท่านั้ น ในขณะที่ จรรยาบรรณวิช าชีพของลั กเซมเบิร์กใช้ตามกฎหมาย
“นักข่าวอาชีพ” (ซึ่งบังคับต้องมีบัตรสื่อมวลชน) ทุกคน184
การปล่อยให้สื่อมวลชนนั้นดูแลกันเองแทนการกากับของหน่วยงานของภาครัฐในต่างประเทศ
นั้ น มี ข้ อ ดี สามารถช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการครอบงาของรั ฐ ในการท างานของสื่ อ มวลชน แต่
ประสิทธิภาพในการกากับดูแลกันเองจะอยู่บนพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าหากสมาชิกไม่ซื่อตรงและยอมรับ
ต่อกฎเกณฑ์ของกลุ่มจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะไม่มีความหมายในการกากับดูแลกันเอง สิ่งที่ทาให้ผู้
ประกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนยอมรั บ ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ ไม่ มี ก ฎหมายรั บ รองบทลงโทษใน
ต่างประเทศที่ได้ศึกษามานั้น
ประการแรก เกิดจากแรงกดดันภายในสหภาพแรงงาน หรือสหภาพการค้า ที่สื่อเป็นสมาชิก
อยู่ นั่นคือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเกรงว่าจะถูกขับออกจากสหภาพหักไม่ยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยการไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพสื่อทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพเสียประโยชน์หลายประการ เช่นขาดความ
น่าเชื่อถือจากประชาชนและผู้ร่วมอาชีพ ซึ่งอาจส่งผลต่ออาชีพหรือธุรกิจของตน หรือขาดอานาจ
ต่อรอง ทั้งกับรัฐในมุมมองสื่อโดยรวม หรือบริษัทนายจ้าง ในมุมมองของลูกจ้าง หรือคู่แข่งทางธุรกิจ
ในมุมมองของบริษัท
ประการที่สอง ความน่าเชื่อถือของโครงการคณะกรรมการสภาวิชาชีพผู้บังคับใช้จรรยาบรรณ
วิช าชีพ สื่อโครงสร้างของคณะกรรมการที่น่าเชื่อถือ ต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายฝ่ ายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ โดยตรง เช่ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ สื่ อ เจ้ าของบริษั ท บรรณาธิ ก าร ตั ว แทนจากภาค
การศึกษา ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับเยาวชนรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดไปถึงนักกฎหมาย เพื่อให้
ได้สัดส่วนในสิทธิ์การออกเสียงเพื่อการปกครองอย่างเท่าเทียมกัน
มาตราการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สภานักข่าวหนังสือพิมพ์ (Presserat)
สภานั กข่าวหนั งสือพิ มพ์เป็น สภาวิช าชีพที่ คอยกากับดูแลการประกอบวิช าชีพ นักข่าวให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและจรรยาบรรณนักข่าว เพื่อรักษาภาพพจน์และความน่าเชื่อถือ
ของวิชาชีพนักข่าว (Selbstkontrolle) โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
จากประชาชน หากเห็นว่าการกระทาที่ถูกร้องเรียนนั้นขัดต่อจรรยาบรรณนักข่าว (Pressekodex) ก็
จะทาหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรม หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สภา
นั กข่าวหนั งสื อ พิม พ์ ยั งมีห น้ าที่ คอยปกป้ องผลประโยชน์ ของผู้ ป ระกอบอาชีพ นั กข่าว โดยเฉพาะ

184เดือนเด่น

นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์, รายงานวิจัย เรื่อง รัฐและการแทรกแซง
สือ่ (รายงานการวิจัยเสนอต่อ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ป.), หน้า viii.
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เสรีภ าพของสื่ อ มวลชน เช่น โดยการล็ อบบี้ นั กการเมื องเมื่ อ มีก ารร่างกฎหมายที่ อ าจกระทบต่ อ
เสรีภาพสื่อมวลชนได้
3.2.4 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียนั้นได้มีประมวลจริยธรรมสื่อมวลชน (Journalism Code of Ethics) ซึ่ง
ได้ รั บ การลงนามรั บ รองร่ ว มกั น ระหว่ า งองค์ ก รสื่ อ จ านวน 29 องค์ ก ร เมื่ อ ปี พ.ศ.2542 แต่
นอกเหนือจากกฎหมาย และหลักจริยธรรมที่กาหนดขึ้นแล้ว ยังมีหลักการทางศาสนาที่แสดงบทบาท
ในการกากับดูแลสื่ออย่างเข้มงวด แม้กฎหมายจะให้เสรีภาพในการแสดงออก แต่แนวคิดของศาสนา
อิสลามยังมีบทบาทสาคัญ หลักการของศาสนาถูกนามาใช้ในการพิจารณาออกกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทางสังคม เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนปฏิบัติตาม185
องค์กรสื่อมวลชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the Republic of Indonesia
Number 40 of 1999 on the Press (Press Law) และ Journalism Code of Ethics ซึ่งได้เป็ น
เอกสารอ้างอิงสาหรับองค์กรวิชาชีพที่ทาหน้าที่ดูแลและกากับการทางานของนักข่าว ผู้ดาเนินรายการ
และผู้ ป ระกอบกิจ การโทรทั ศ น์ องค์ กรวิช าชี พ ดั งกล่ าวคือ สมาพั น ธ์นั ก ข่าวโทรทั ศ น์ อิน โดนี เซี ย
(Indonesia Television Journalist Association: IJTI) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสถานีโทรทัศน์เอกชน
ได้ แ ก่ สถานี RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ก ากั บ การท างาน
ตลอดจนการลงโทษสมาชิก ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางานของ IJTI และ
Indonesian Press Council ในการกากับดูแลกันเอง โดยสะท้อนผ่านการทางานในความร่วมมือกัน
นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องนักข่าวและได้ระบุมาตรฐาน
การปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of Conduct ของทุกที่
มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือบรรณาธิการข่ าวถูกแทรกแซงจากเจ้าของจนทาให้นักข่าว
ละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง186
การร้องเรียนด้านการทางานของสื่อมวลชนที่ขัดต่อหลักมาตรฐานจรรยาบรรณการทางานใน
ประเทศอิ น โดนี เซี ย สามารถท าได้ 3 ช่ อ งทาง คื อ ร้ อ งเรี ย นไปที่ Indonesian Broadcasting
Commission (KPI) ร้องเรียนไปที่ Indonesian Press Council และร้องเรียนไปที่ IJTI ได้โดยตรง
กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ผลิตโดยสมาชิกของ IJTI เนื่องจาก IJTI
มีนักข่าวอาวุโสมาจากหลายสถานี ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาการพิจารณาข้อร้องเรียน และ
ลงโทษผู้ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมการนาเสนอข่าวขั้นตอนการพิจารณาและ ดาเนินการหลังจากได้
รับ คาร้องจากประชาชน สาหรับ Press Council มี 3 ระดับ คือ การทาหน้าที่เป็นผู้ให้คาแนะนา
(Supervising Role) การทาหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจา (Moderating Role) และการทาหน้าที่

185จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน,

compolicy.wordpress.com
186เรื่องเดียวกัน, หน้า จ.

ค้นวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จาก https://
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ส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนาให้ KPI ซึ่งหากคาร้องนั้นเกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ KPI
มีอานาจในการดาเนินการตามบทลงโทษที่กาหนดไว้ได้187
มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย188
มาตรการส่งเสริมการทางานรวมไปถึงกลไกการกากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรม
สื่อมวลชนแนวทางการกากับดูแลกันเองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesia Press Council เป็น
องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการท าหน้ า ที่ ป กป้ อ งเสรี ภ าพและปรั บ ปรุ งการท างานของ
สื่อมวลชนตามที่ระบุไว้ใ น Press Law Press Council ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้กฎ
ต่าง ๆ แต่ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อการทางานของสื่อมวลชน รวมถึงการให้ความเห็นต่อการทางาน
ของสื่อมวลชนในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ต่อ KPI ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายในการแจ้งเตือนหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากนี้ Press Council ทาหน้าที่กากับดูแลกันเองตามข้อตกลง
ร่วมกัน ระหว่างองค์กรวิชาชีพ สื่อ Press Council ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับคาร้องเรียนและ
กากับการดูแลการทางานของสื่อ ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลการทางานของสื่อ และรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนเอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the Republic of Indonesia
Number 40 of 1999 on the Press (Press Law) และ Journalism Code of Ethics ซึ่งได้เป็ น
เอกสารอ้างอิงสาหรับองค์กรวิชาชีพที่ทาหน้าที่ดูแลและกากับการทางานของนักข่าวผู้ดาเนินรายการ
และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
องค์กรวิชาชีพดังกล่ าวคือ สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์ อินโดนีเซีย (Indonesia Television
Journalist Association: IJTI) ซึ่งเกิด จากการรวมตัว กัน ของ สถานี โทรทั ศน์เอกชน ได้แก่ สถานี
RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มี ห น้ าที่ ดู แ ลก ากั บ การท างาน ตลอดจนการ
ลงโทษสมาชิก ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางานของ IJTI และ Indonesian
Press Council ในการก ากั บ ดู แ ลกั น เอง โดยสะท้ อ นผ่ า นการท างานในความร่ ว มมื อ กั น
นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องนักข่าวและได้ระบุมาตรฐาน
การปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of Conduct ของทุกที่
มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือบรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจากเจ้าของจนทาให้นักข่าว
ละเมิ ด มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิ บั ติ งานของตนเองการร้ อ งเรีย นด้ านการท างานของ
สื่อมวลชนที่ขัดต่อหลักมาตรฐานจรรยาบรรณ การทางานในประเทศอินโดนีเซีย สามารถทาได้ 3
ช่องทาง คือ
1. ร้ อ งเรี ย นไปที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) (ที่ เป็ น เรื่อ งร้อ งเรี ย น
เกี่ยวกับเนื้อหาการออกอากาศ)
2. ร้ อ งเรี ย นไปที่ Indonesian Press Council189 (ที่ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด แนว
ปฏิบั ติทางจริยธรรมของนั กข่าว) เมื่อ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ได้รับเรื่อง
187เรื่องเดียวกัน,

หน้า ฉ.
188เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.
189Indonesia Press Council ก่ อตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ.2511 ภายใต้ ก ฎหมายสื่ อ มวลชน (Law
on the Press) โดยก่อนหน้านี้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการทางานของรัฐบาลเมื่อปี
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ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด แนวปฏิ บั ติ ข องนั ก ข่ า ว ก็ จ ะขอความเห็ น มายั ง Indonesian Press
Council เมื่ อ Indonesian Press Council ให้ ค วาม เห็ น ก ลั บ ไป ที่ Indonesian Broadcasting
Commission (KPI) ก็จะมี การตัดสินใจลงโทษ เช่น มีการออกอากาศเรื่องลามกอนาจาร ก็จะมีการ
ร้ อ งเรี ย นมาที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) โดยในแต่ ล ะปี จ ะมี ก ารร้ อ งเรี ย น
ประมาณ 500 กรณี ซึ่งเมื่อมีการตัดสินใจในบทลงโทษแล้ว สื่อก็จะยอมรับการตัดสินใจนั้น ๆ
3. ร้องเรียนไปที่ IJTI ได้โดยตรง โดย IJTI มีนักข่าวอาวุโสซึ่งมาจากหลากหลายสถานีทา
หน้ าที่ เป็ น ที่ป รึกษา ให้ คาปรึกษาการพิจารณาและการลงโทษผู้ ที่ล ะเมิดมาตรฐานจริยธรรมการ
นาเสนอข่าว
หลังจากได้รับคาร้องจากประชาชนสาหรับ Press Council มี 3 ระดับ คือ การทาหน้าที่เป็น
ผู้ ให้ คาแนะน า (Supervising Role) การท าหน้าที่เป็น คนกลางในการเจรจา (Moderating Role)
และการทาหน้าที่ส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนาให้ KPI ซึ่งหากคาร้องนั้นเกี่ยวข้องกับสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ KPI มีอานาจในการดาเนินการตามบทลงโทษที่กาหนดไว้ได้
การกากับดูแลและมาตรฐานจรรยาบรรณสื่อมวลชนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประมวล
จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชน (Journalism Code of Ethics) ซึ่ งได้ รับ การลงนามรับ รองร่ ว มกั น ระหว่า ง
องค์กรสื่ อจ านวน 29 องค์กร เมื่อปี พ.ศ.2542 แต่นอกเหนื อจากกฎหมาย และหลั ก จริยธรรมที่
กาหนดขึ้นแล้ว ยังมีหลักการทางศาสนาที่แสดงบทบาทในการกากับดูแลสื่ออย่างเข้มงวด แม้กฎหมาย
จะให้เสรีภาพในการแสดงออก แต่แนวคิดของศาสนาอิสลามยังมีบทบาทสาคัญ หลักการของศาสนา
ถูกนามาใช้ในการพิจารณาออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางสังคม เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชน
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย Broadcasting Law ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นกฎหมายที่มีเป้าหมาย ในการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยโดยกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กฎหมายฉบับนี้ระบุถึง การส่งเสริม
ความหลากหลายของเนื้ อ หาและความหลากหลายของการถื อ ครองความเป็ น เจ้ า ของ กิ จ การ
นอกจากนี้ ยั งให้ การรับ รองสิ ท ธิกิจการกระจายเสี ยงและโทรทั ศน์ ของชุม ชน รวมถึงการยกเลิ ก
พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสื่อมวลชนและเกิดการจัดตั้ง Independent Press Council
เพื่อปกปูองเสรีภ าพ และปรับ ปรุงการทางานของสื่อมวลชน ภายใต้กฎหมาย Press Law ระบุว่า
“Press Council ก่อตั้งขึ้นด้วยความพยายามที่จะพัฒนาเสรีภาพของสื่อมวลชนและส่งเสริมบทบาท
ของสื่อมวลชนในประเทศ” หน้าที่รับผิดชอบของ Press Council ภายใต้กฎหมายฉบับนี้คือ
1. เพื่อปกป้องเสรีภาพสื่อมวลชนจากการถูกแทรกแซงด้วยอานาจอื่น ๆ
2. เพื่อจัดทาการศึกษาด้านการส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชน
3. เพื่อออกข้อบังคับด้านจริยธรรมสื่อและกากับดูแลการดาเนินงานของสื่อมวลชน
4. เพื่อพิจารณาและแก้ปัญหาตามคาร้องของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน
5. เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และรัฐบาล
6. เพื่อช่วยเหลือสื่อมวลชนและเจ้าของกิจการสื่อในการจัดตั้งกฎระเบียบสาหรับ
สื่อมวลชน และการเพิ่มทักษะความสามารถของสื่อ
7. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทางานด้านสื่อ
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บทบาทของรัฐ บาลในด้านการกากับดูแลกิจการกระจายเสี ยงและภาพโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ รวมถึ งแผนของการปรับ เปลี่ ยนบทบาทของวิท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ภายใต้การกากับดูแลของรั ฐ (RRI และ TVRI) ให้เป็นสื่อสาธารณะ ซึ่งตามกรอบคิดของสื่อ
สาธารณะจะต้องเป็ นอิสระจากรัฐและมีเป้าหมายหลักในการผลิตสื่อเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
(FES, 2010)190
ถึงแม้อินโดนีเซียจะไม่มีการเซ็นเซอร์สื่อหรือควบคุมสื่อมวลชนจากรัฐโดยตรง แต่อิทธิพลของ
ธุรกิจ และการเมืองมีเหนื อบทบาทสื่ อ นอกจากนั้น สื่ อมวลชนส่ วนหนึ่ งควบคุมเนื้ อหาโดยตนเอง
(selfcensorship) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทซึ่งเป็นความผิดทางอาญามีโทษ
จาคุกอย่างไรก็ตามวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2542 ที่เมืองบันดุง องค์กรสื่อมวลชน 26 องค์กรได้มีการ
รับรองประมวลจริยธรรมสื่อมวลชนซึ่งมีหลักการสาคัญดังนี้
1. สื่อมวลชนอินโดนีเซียเคารพสิทธิสาธารณะชนในการที่จะได้รับข่าวสารที่เป็นความจริง
2. สื่อมวลชนอินโดนีเซียต้องแสวงหาและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งการระบุแหล่งข้อมูลด้วย
ความมีจริยธรรม
3. สื่อมวลชนอินโดนีเซียต้องเคารพหลักการที่เชื่อในความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา หากยัง
ไม่มีคาพิพากษาว่ากระทาผิดจริง ต้องไม่นาความจริงไปปนกับความเห็น ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและหลีกเลี่ยงการโจรกรรมผลงานผู้อื่น
4. สื่อมวลชนอินโดนีเซียต้องไม่เผยแพร่ข้อมูล อันเป็นเท็จ การใส่ร้าย การกระทาที่ไม่สุภาพ
ทางเพศ หรือต้องละเว้นการกล่าวถึงรายละเอียดของเหยื่อในคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับศีลธรรม
5. สื่อมวลชนอินโดนีเซียต้องไม่รับสินบนและไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนไปในทางที่ผิด
6. สื่ อ มวลชนอิ น โดนี เซี ยมี สิ ท ธิที่ จ ะปฏิ เสธการเปิ ด เผยชื่ อ หรือ ความลั บ ของแหล่ งข่ าว
รวมทั้งการเลื่อนการนาเสนอข่าวเมื่อได้รับการร้องขอ
7. สื่อมวลชนอินโดนีเซียต้องเพิกถอนหรือแก้ไขการรายงานที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องให้เป็น
ที่พอใจของผู้เสียหาย
อย่ างไรก็ ต าม หลั งจากการปฏิ รูป การเมื อ งใน พ.ศ.2541 องค์ ก รสื่ อ ต่ าง ๆ ในป ระเทศ
อินโดนีเซียได้มีการจัดทาจริยธรรมสื่อมวลชนของตนขึ้นมาอีกหลายฉบับในที่สุด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2549 สมาคมหนังสือพิมพ์จึงได้มีการประกาศประมวลจริยธรรมสื่อมวลชนของอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับ
การรับรองโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งอินโดนีเซีย ภายใต้นโยบาย No 03-DP/ III/2006 ในฐานะที่
เป็นประมวลจริยธรรมสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งสื่อมวลชนทุกคนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักการนี้
ในการประกอบวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากกฎหมายสื่อ (Press Regulation No
40/1999)
จากการศึ ก ษาองค์ ก รและมาตรการคุ้ ม ครองการท างานขอสื่ อ มวลชนของทั้ งสี่ ป ระเทศ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที่ประเทศทั้งสามสื่อมวลชนมีเสรีภาพค่อนมากนั้น ปัจจัยหนึ่งย่อมมีผลมาจาก
190Friedrich
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การที่ประเทศเหล่านี้มีองค์กรวิชาชีพและสหภาพแรงงานขององค์กรวิชาชีพสื่อที่เข้มแข็งทาให้องค์กร
ดังกล่าวเข้าไปมีบทบาทอย่างสาคัญในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อ และในขณะที่สหภาพ
แรงงานก็ เข้ ามามี บ ทบาทในการต่ อรองกั บ นายจ้าง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการต่ อ รองเพื่ อเป็ น การ
คุ้มครองเสรีภ าพของผู้ป ฏิบั ติงานในองค์กรสื่อมิให้ ได้รับ การปฏิบั ติที่ ไม่เป็นธรรมจากนายจ้างอัน
เนื่องมาจากการเสรีภาพของสื่อมวลชน ดังนั้นอาจกล่าวได้ ว่ายิ่งองค์กรวิชาชีพและสหภาพแรงงาน
ขององค์กรวิชาชีพมีความเข้มแข็งเพียงใด ความเข้มแข็งดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการคุ้มครองเสรีภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อได้มากเพียงนั้น และจะเห็นได้ว่าการทาให้องค์กรสื่อมิใช่เป็นองค์กรของ
รั ฐ โดยตรง การจั ด โครงสร้ างองค์ กรที่ มี ก ารแบ่ งแยกระหว่างองค์ กรฝ่ ายบริ ห าร การมี ก ฎหมาย
คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อโดย ที่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การมีสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีส่วนอย่างสาคัญในการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่ออย่าง
ส าคั ญ อย่ า งเช่ น ในประเทศเยอรมนี มี ส ภานั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ (Presserat) สภานั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์เป็นสภาวิชาชีพคอยกากับดูแลการประกอบวิชาชีพนักข่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและจรรยาบรรณของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เพื่อรักษาภาพพจน์และความน่าเชื่อถือ
ของนักวิชาชีพนักข่าว เพื่อเป็นการควบคุมตนเองของวิชาชีพนักข่าว โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้อง
ทุ ก ข์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ ากประชาชน หากเห็ น ว่ า การกระท าที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนั้ น ขั ด ต่ อ
จรรยาบรรณนักข่าว (Pressekodex) ก็จะทาหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมหรือชดเชย
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ สภานักข่าวนักหนังสื อพิมพ์มีห น้าที่อย่างสาคัญที่คอยปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพนักข่าวด้วย
ดังนั้นสภาวิชาชีพจึงเป็นองค์กรวิชาชีพที่จะเข้ามามีบทบาทสาคัญในการคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรสื่อ เพราะสภาวิชาชีพเป็นองค์กรในควบคุมตนเองบนพื้นฐานของจรรยาบรรณในทางวิชาชีพ
รวมทั้งการที่มีกลไกในการควบคุมตนเองเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อเอง
และต่อสั งคม เพราะการมีส ภาวิช าชีพ ทาให้ ตัด บทบาทของนายจ้าง ที่ จะเข้ามาควบคุม ในส่ วนที่
เกี่ยวกับเรื่องในทางวิชาชีพ ซึ่งจะก่อให้เกิดหลักประกันต่อผู้ปฏิบัติในองค์กรสื่อที่จะได้รับการพิจารณา
จากสภาวิช าชีพ นอกจากนี้ ส ภาวิช าชีพ ยังเป็นองค์กรวิช าชีพที่ จะคอยปกป้องเสรีภ าพของอาชีพ
นั ก ข่าวจากการแทรกแซงของฝ่ ายอานาจรัฐ หรือการแทรกแซงของฝ่ ายอานาจทุ น การปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่อาจกระทาได้อย่างมีพลังถ้าหากขาดการปกป้องในนามขององค์กรวิชาชีพ

3.3 ประเทศไทย
ในอดีตก่อนที่หนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อมวลชนประเภทแรกที่เข้ามาทีบทบาทในสังคมไทย หรือ
ที่เรียกกันว่า “ใบบอก”191 เป็นสื่อมวลชนชนิดเดียวที่ใช้ในการติดต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ใบ
บอก คือประกาศและข่าวของทางราชการเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมี พระราชประสงค์จะประกาศพระ
บรมราชโองการให้ประชาชนได้รับไปถือปฏิบัติ โดยมีกรมพระอาลักษณ์ เป็นผู้รับสนองราชองค์การ
191พรภิ ร มณ์

เอี่ยมธรรม, บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย (กรุงเทพมหานคร:
ไทยวัฒนาพานิช, 2520), หน้า 1.
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นาไปจารึกลงในกระดาษข่อย ปิดไว้ที่หอหลวงในพระบรมมหาราชวัง บรรดาข้าราชการต่างกรมต่าง ๆ
ทั้งในกรุง และหัวเมืองใกล้เคียง จะต้องคัดเลือกพระบรมราชโองการเหล่านั้นไปแจ้งแก่ขุนนางและ
ประชาชนทั่วไปให้รับทราบฐานะที่เป็นกฎหมาย ส่วนหัวเมืองไกลทางกรุงเทพมหานคร จะคัดลอก
ส่งไปให้ ดังนั้นใบบอกจึงทาหน้าที่เหมือนสื่อมวลชน จนกระทั้งถึงปีปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เริ่มเกิดหนังสือพิมพ์ขึ้น จึ งนับได้ว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยได้ก่อกาหนดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์จักรี
นอกจากนี้แล้วนั้นประเทศไทยนั้น จากหลักฐานสืบทอดกันมาพบว่า การพิมพ์ในประเทศไทย
ได้เริ่มขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ.2205 โดยมิชชันนารีฝรั่งเศสที่เข้ามาสอน
ศาสนาในประเทศไทยในสมัยนั้น มีหลักฐานยืนยันว่า ลาโน (Mr.Laneau) ได้แต่งและพิมพ์หนังสือตา
สอนของครัสต์ศาสนาจานวน 26 เล่ม หนังสือวยากรณ์ไทยและบาลี และพจนานุกรม 1 เล่ม และมี การ
บันทึกในสมัยพระเจ้าตากสินว่า คาร์โนล บาทหลวงคาทอลิกได้เข้ามาตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่วัดซังตาครูส192
นับจากนั้นเป็นต้นมาการพิมพ์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2378 นายแพทย์
แดน บีช บลัดเลย์ (Dr.Dan Beach Bradley) หรือหมอบลัดเลย์ ได้ดาเนินการก่อตั้งโรงพิมพ์ และ
จัดพิมพ์ ซึ่งงานพิมพ์ส่วนใหญ่ยัง คงเป็นงานพิมพ์หนังสือสอนศาสนา หลักจากการพิมพ์ครั้งแรกใน
ประเทศไทยถึง 182 ปี ได้ มี การออกหนั งสื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ แรกคื อ จดหมายเหตุ บ างกอก (Bangkok
Recorder) พิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษโดยที่หนังสือดังกล่าวออกโดย Dr. Beach Briadley เมื่อ
ปลายสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาไม่นานก็มีหนังสือพิมพ์ออกตามมา คือ Siam
Daily Advertiser, Bangkok Calender, Siam Weekly Monitor, Siam Times Weekly, Bangkok
press, Bangkok Summary หนังสือพิมพ์ดังกล่าวนับเป็นหนังสือพิมพ์ยุคแรกของประเทศไทย มีข้อ
น่าสังเกตว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นหนังสื่อพิมพ์ที่ออกโดยชาวต่างชาติทั้งหมด และเป็นหนังสื่อราย
สัปดาห์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการพิทย์ไทย ได้มีการ
จัดตั้งโรงพิมพ์ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ชื่อโรงอักษรพิมพ์การ โรงพิมพ์นี้รับงานพิมพ์ของหลวงทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ สาหรับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ออกโดยคนไทยคือ “หนังสือราชกิจจานุเบกษา”
ออกตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2405 เป็นหนังสือพิมพ์ที่
สาหรับเอาไว้แจ้งข่าวสารเท่านั้น ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ตามหลักความคิดในปัจจุบัน และหนังสือดั งกล่าว
นั้นยังตีพิมพ์มาจนตราบเท่าทุกวันนี้193
ในยุคต้นของหนังสือพิมพ์ คือในสมัยรั ชกาลที่ 4 หนังสือพิมพ์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเพียง
ประเภทเดียวในขณะนั้น ได้ทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์ มากทีเดียว กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ได้ทาหน้าที่
รายงานข่าวความเคลื่ อนไหวของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการโต้แย้ง
ระหว่างหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลกับของเอกชนที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการรายงานข่าว รัฐบาล
เคยใช้หนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นเครื่องมือในการตักเตือนมิให้เชื่ อในหนังสือพิมพ์ แม้ว่าจะมีการ
192อาไพ

จันทร์จิระ, วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: ศรี
เมืองการพิมพ์, 2516), หน้า 74.
193เสลา เรขะรุจิ, 1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า ,
2544), หน้า 205.
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ขั ด แย้ ง ระหว่ า งหนั ง สื อ พิ ม พ์ แต่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ข องชาวต่ า งประเทศก็ ยั ง มี บ ทบาทในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ให้กับประเทศต่อต้านอานาจรัฐบาลต่างประเทศที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จาก
ประเทศไทย
นอกจากนี้สื่อมวลชนที่เป็นหนังสือพิมพ์ในยุคกลาง ที่ยังไม่มีการใช้สื่อที่เป็นวิทยุและโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ก็ยังทาหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชน โดยได้ตีพิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
เป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์ในยุคนี้มุ่งรับใช้ประชาชนทุกคน แต่เนื่องจาก
จานวนจาหน่ายหนังสือพิมพ์ไม่มากนัก คือประมาณ 200 ถึง 300 เล่ม เท่านั้น 194 ดังนั้นหนังสือพิมพ์
จึงยังไม่สามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ และยังไม่สามารถที่จะชักจูงโน้มน้าวความคิด
ของคนไทยส่วนใหญ่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ อย่างไรก็ดีผู้ที่มีอานาจในการสั่งการในยุคนั้นนิยม
อ่านหนังสือพิมพ์ ดังนั้นอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อประชาชนไทยจึงเป็นอิทธิผลโดยทางอ้อม และ
เพราะเป็นสิ่งใหม่ในสังคม
3.3.1 โครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทย
คือหน่วยงานที่ทาหน้าที่สื่อสารตามบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานของ
เอกชน และหน่วยงานของทางราชการ องค์กรสื่อสารของเอกชนโดยทั่วไปดาเนินกิจการในรูปของ
บริษั ท เช่น สถานี โทรทั ศ น์ ช่อ ง 3 ดาเนิ น กิจ การโดย บริษั ท บางกอกเอนเตอร์เทนเม้ น ท์ จากั ด
หนังสือพิมพ์ มติชน โดย บริษัท มติชน จากัด เป็นต้น องค์กรสื่อสารมวลชนของทางราชการซึ่งส่วน
ใหญ่ ได้แก่ สถานีวิทยุ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยราชการหลายแห่ง เช่น กรมประชาสัมพันธ์
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กรมไปรษณีย์โทรเลข กองทัพบก หน่วยงานด้านข่าวสารบาง
แห่งทั้งของรัฐ และเอกชน อาจเป็นเพียงองค์กรทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเท่านั้น 195 หาร
เราพิ จ ารณาในแง่ข ององค์ กรแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่า การรวมตัว กั นของผู้ ป ระกอบการวิช าชี พ อาจมี 4
ลักษณะดังนี้196
1. การรวมตัวโดยไม่มีสถานทางกฎหมาย เช่น การรวมตัวเป็นกลุ่ ม ชมรม ตัวอย่างเช่น
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสมเทศ ชมรมนักข่าวอาเซียน เป็นต้น
2. การรวมตัวกันโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนเป็นสมาคม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าว

194อาไพ

จันทร์จิระ, เรื่องเดิม, หน้า 177.
แสงเพ็ชร์, องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน, ค้นวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จาก
https://masscommunicationedu54.wikispaces.com/องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน
196ศิริวรรณ อนันต์โท, เรื่องเดิม, หน้า 30.
195ดลยา
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ภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอิสรา อมันตกุล มูลนิธิหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
3. การรวมตัวกันโดยมีกฎหมายกาหนดโดยเฉพาะ เช่น มีพระราชบัญญัติสาหรับวิชาชีพนั้น
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น วิชาชีพทนายความ มีพระราขบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ.2528 กาหนดให้ มีองค์กรวิชาชีพเรียกว่า “สภาทนายความ” โดยมาตรา 6 ของ
กฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดให้ ส ภาทนายความเป็ น นิ ติ บุ ค คล หรื อ ในกรณี ข องวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 กาหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ เรียกว่า “สภาวิชาชีพบัญชี” โดย
มาตรา 6 ของพระราชบัญญัตินี้ กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นนิติบุคคล
สาหรับในกรณีของวิชาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยนั้น ยังมีองค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนอยู่หลายองค์ กร ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพโทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามองค์กร
ทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ยังเป็นการรวมตัวที่ยังไม่มีสถานะทางกฎหมาย หรือในบ่าง
องค์กรมีส ถานะทางกฎหมาย แต่ส ถานะทางกฎหมายดังกล่ าวนั้น เป็น สถานะทางกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งเป็นองค์กร เหมือนวิชาชีพ
ต่าง ๆ
4. การรวมตั ว กัน โดยมี กฎหมายรองรับ สิ ทธิในการจัดตั้ งองค์กรวิช าชีพ จะเห็ น ได้ว่าใน
ปัจจุบันมีการกาหนดหลักการทางกฎหมายอีกลักษณะหนึ่ง เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพและการควบคุม
กันเองทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน คือกฎหมายไม่ได้กาหนดจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนใดสื่อมวลชน
หนึ่งไว้เป็นเฉพาะ โดยกาหนดจัดตั้งองค์กรวิชาชีพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ ดังเช่นใน
กรณี ที่ 3 ที่ ได้ ก ล่ า วมาในข้ อ งต้ น แต่ ก ฎหมายก็ ยั งได้ ก าหนดรั บ รองสิ ท ธิ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนในการจัดตั้งองค์กรและการออกข้อบังคับทางจริยธรรม ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในอดีต ในมาตรา 46 ที่กาหนดผู้ให้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพ
ในการนาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็ น นายจ้างหรือรัฐไม่มีสิทธิแทรกแซง และสื่อมวลชน
สามารถตัง้ องค์กรวิชาชีพเพื่อควบคุมดูแลกันเอง และเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามหลักวิชาชีพ
นอกจากนี้ในกรณีที่สื่อมวลชนบางสาขา ยังมีกฎหมายเฉพาะกาหนดการส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพ และการจัดทาจริยธรรมทางวิชาชีพ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 39 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า
ให้คณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ
และผู้ป ระกอบวิช าชีพสื่ อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพ หรือ วิช าชีพ และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือ วิช าชี พ
กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม เป็นต้น
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3.3.2 มาตรการที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนและจริยธรรมสื่อมวลชน
ในปั จจุบันกลไกที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการรวบรวม
อย่างเป็นระบบ ซึ่งกลไกการทางานดังกล่าวนั้นคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน และจริยธรรม
การทางานของสื่อมวลชน นอกจากนี้ในประเทศไทยที่มีการกาหนดขอบเขตไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการควบคุม
การทางานของสื่อมวลชนดังต่อไปนี้
3.3.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีการกาหนดการทางานของสื่อมวลชนให้อยู่
ภายใต้กรอบของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการกาหนดกรอบการทางาน
ของสื่อมวลชนไว้อย่างกว่า ๆ เพราะการทางานของสื่อมวลชนนั้นมีกฎหมายหลายฉบับที่เป็นหลัก
เฉพาะในการทางานซึ่งในส่วนแรกนั้นผู้ศึกษาจะได้ทาการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 และ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดสิทธิของ
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งการ
กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน ที่เป็นการละเมิดหรือ
กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะทาไม่ได้ ยกเว้น
แต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน197 ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายใดที่ได้บัญญัติ
คุ้มครองสิทธิความเป็นสวนตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ปฏิบัติงานของสื่อมวลชนไว้โดยเฉพาะ
แต่การคุ้มครองดังกล่าวนั้นมีการกระจัดการจายอยู่ตามกฎหมายต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีเสรีภ าพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย
การเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยอื่นใด เพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่ง
สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะทาไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชน198 จะเห็นได้ว่ากฎหมายยังได้เปิดช่องให้บุคคลสามารถที่จะสื่อสารกันด้วยวิธีใด ๆ ก็ได้ แต่
กฎหมายกฎยังมีเรื่องที่ห้ามเอาไว้นั้นคือ เรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประเทศเพื่อที่จะให้
ประชาชนในประเทศไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข
รวมไปถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ น การพูด การเขียน การพิมพ์
การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นใด ทั้งนี้ การจากัดเสรีภาพดังกล่าวนี้กระทามิได้ ยกเว้น
แต่อาศัยอานาจตามบทบั ญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรั ฐเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความ
197มาตรา

42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
198มาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่ อมวลชน การห้ามสื่อมวลชนนาเสนอ
ข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น หรือการแทรกแซงใด ๆ การนาข่าว บทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ก่อนนาไปเผยแพร่ เจ้าของกิจการสื่อมวลชนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย รัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อ
อุดหนุนกิจการสื่อมวลชนไม่ได้ 199 ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนาเสนอข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น นายจ้างหรือรัฐไม่มีสิทธิแทรกแซง200
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้การรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้หลายประการด้วยกัน ดังนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นใด ทั้งนี้ การจากัดเสรีภาพดังกล่าวนี้
กระทามิได้
รวมทั้ ง การสั่ ง ปิ ด กิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่ น ใด การห้ า ม
สื่อมวลชนนาเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็น หรือการแทรกแซงใด ๆ จะกระทามิได้ การนาข่าว
บทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปเผยแพร่ จะกระทามิได้ เจ้าของกิจการสื่อมวลชนต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย รัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่ออุดหนุนกิจการสื่อมวลชนไม่ได้201
นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภ าพในการนาเสนอข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น นายจ้างหรือรัฐไม่มีสิทธิแทรกแซง และสื่อมวลชนสามารถตั้งองค์กรวิชาชีพ
เพื่อควบคุมดูแลกันเอง และเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามหลักวิชาชีพ202 เจ้าของกิจการผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม
ไม่ได้ สื่อมวลชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้203
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ในสภาพปั จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 ไม่ได้มีบ ทบัญญัติที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนไว้โดยตรง อันเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวนั้นเป็นฉบับชั่วคราวที่ในปกใช้ปกครองประเทศ หลักจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึด
และควบคุมอานาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 สิ้ น สุ ด ลง จึ งมี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรด
กระหม่อมให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับ ใหม่ที่จะจัดทาขึ้น ตามบทบัญ ญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ถึงแม้จะไม่ได้กาหนดบทบัญญั ติที่เกี่ยวกับ
สื่อมวลชนเอาไว้ แต่ก็มีบทบัญญัติที่กาหนดให้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ที่ บ รรดาที่ ช นชาวไทยเคยได้ รั บ การคุ้ ม ครองตามประเพณี ก ารปกครองประเทศไทย ในระบอบ
199มาตรา

39 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
201มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
202มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
203มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
200มาตรา
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมี
อยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้204
4) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนไว้หลายประการด้วยกัน ดังนี้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นใด ทั้งนี้การที่จะจากัดเสรีภาพจะกระทาไม่ไ ด้โดยมี
ข้อยกเว้นที่อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพื่ อคุ้มครองสิ ทธิห รื อเสรีภ าพของบุ คคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน205
นอกจากนี้ยังให้เสรีภาพกับประกอบวิ ชาชีพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสาร
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น
เพื่อลิดรอนเสรีภาพ การให้นาข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทาขึ้นไปให้
เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ห รือสื่อใด ๆ การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุน
กิจการหนั งสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่น ของเอกชน หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สิ นให้
สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในทานองเดียวกัน
จะกระทาไม่ได้ และสิ่ งที่สาคัญ เจ้ าของกิจการหนังสื อพิมพ์ห รือสื่ อมวลชนต้องเป็ นบุคคลสั ญ ชาติ
ไทย206
3.3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานของสื่อสารมวลชน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศไทยในระดับพระราชบัญญัติมี
ด้วยกันทั้งหมดดังนี้ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังรายละเอียดที่ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไปนี้ต่อไปนี้
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ก็ มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ คอย
ควบคุมสื่อมวลชนในประเทศไทย ในการทางานที่ไม่ให้สื่อมวลชนไปกระทบสิทธิของประชาชนที่ใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติสุข ในทางกลับกับที่จะต้องมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อควบคุมในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น ก็เพื่อให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ไม่ว่าจะ
เป็นการกระทาที่จงใจ ประมาทเลินเล่อ การทาโดยผิดกฎหมาย รวมไปถึ งการกระทาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชน เป็นต้น ซึ่งได้กาหนดไว้ในมาตรา 420 มีลักษณะดังต่อไปนี้ ผู้ใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็
204มาตรา

4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
34 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
206ร่างมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
205ร่างมาตรา
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ดี เสรีภ าพก็ดี ทรัพย์ สิน หรือสิ ทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้ นั้นทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการนั้น
ดังนั้ น การกระทาละเมิด จึงหมายความถึงการกระท าให้ เกิดเสียหายต่อ
บุ คคลอื่น โดยไม่มีสิ ทธิห รือที่เรียกว่า “ล่วงสิ ทธิ ผิ ดหน้าที่ ” ซึ่งหมายความว่าการล่ วงเข้าไปทาให้
เสียหายต่อสิทธิของผู้อื่น อันตนมีหน้ าที่จะต้องเคารพในสิทธินั้นจึงเท่ากับผิดหน้าที่ในขณะเดียวกัน
ด้วย207 องค์กระกอบของการทาละเมิดนั้นจึงต้องประกอบไปด้วย208
ผู้ใด หมายถึง ผู้ที่กระทาละเมิดนั้น อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็
ได้
บุคคลธรรมดา หากบุคคลใดมีความสามารถรู้สึกผิดชอบ รู้สานึกการกระทา
ของตนแล้ว บุคคลนั้นย่อมรับผิดในการกระทาละเมิดของตนเองได้โดยไม่ต้องพิเคราะห์ว่า บุคคลนั้น
เป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ เพราะการกระทาละเมิดนั้นไม่ใช่นิติกรรม
นิติบุคคล แม้นิติบุคคลจะกระทากิจกรรมต่าง ๆ เองไม่ได้ก็ตามแต่นิติบุคคล
ก็ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเนื่องจากการกระทาของตนเองด้วย การกระของนิติบุคคลจะเป็นจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่นั้น พิจารณาจากการกระทาของผู้แทนนิติบุคคลนั้น ๆ เป็นเกณฑ์
เป็นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เนื่องจากความผิดประเภทนี้
เป็นความผิดเนื่องจากการกระทาของตนเอง พื้ นฐานของความผิดชนิดนี้จึงเป็นความผิดอันเนื่องจาก
ความผิดที่เขาก่อขึ้นเอง ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ต้องรับผิดนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
เป็ น การกระท าต่ อ ผู้ อื่ น โดยผิ ด กฎหมาย คื อ การกระท าที่ ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย หรือไม่มีอานาจตามกฎหมาย
การกระทาดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของบุคคลอื่น คือเป็น
การกระทาที่ให้เสียหายถึงแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
หากไม่มีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก็ย่อมไม่มีการทาละเมิด และสิทธิของผู้ถูกละเมิดนั้นจะพิจารณา
สิทธิที่มีอยู่ ในวัน ฟ้ องเป็ น หลักความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็น ผลจากการกระทาโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ เท่านั้น
นอกจากนี้การกระทาละเมิดของสื่อมวลชนตามประมวลกฎหมายแพ่งละ
พาณิชย์ยังได้แยกบัญญัติการกระทาอันละเมิดต่อชื่อเสียงไว้เป็นบทเฉพาะต่างจาก มาตรา 420 ไว้อีก
มาตราหนึ่งคือมาตรา 423 จึงอาจแยกพิจารณาองค์ประกอบของการกระทามีลักษณะดังนี้ ผู้ใดกล่าว
หรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของ
บุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทามาหาได้ หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้
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ศุภนิตย์, กฎหมายลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ,

2553), หน้า 12.
208ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, หลักกฎหมายละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
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นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตน
มิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้
การกระท าอั น เข้ า ลั ก ษณะกล่ า วคื อ “ไขข่ า วแพร่ ห ลาย” ต้ อ งเป็ น การ
กระทาโดยวิธีใดก็ตามซึ่งสามารถแสดงข้อความใด ๆ ให้บุคคลที่สามได้ทราย เช่น แจกใบปลิว หนังสื่อ
พิมพ์ ภาพยนตร์ นาเสนอข่าว ส่งข้อความทางเครื่องโทรสาร Internet เป็นต้น ถ้าไม่มีผู้ใดทราบไม่ถือ
เป็นการกล่าวไขข่าวแพร่หลาย “การกระทา” ในมาตรานี้อาจกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็
ได้ แต่ไม่อาจงดเว้นกระทาอันเป็นการกล่าวหรือไข่ข่าวได้209
2) ประมวลกฎหมายอาญา
การทางานของผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนอื่น ๆ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้
ตกเป็นข่าว เหยื่อข่าวและแหล่งข่าวเป็นจานวนมากในแต่ละวัน การทางานที่เร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลา
และการแข่ งขั น ทางธุร กิ จ จึ งท าให้ บ รรดาข้ อ เขี ย น ค าพู ด และภาพต่ าง ๆ ที่ น าเสนอ ตลอดจน
พฤติกรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนมีโอกาสผิดพลาด จนส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื่นได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว สื่อมวลชนก็ต้องรับผิดทางกฎหมายในฐานะประชาชนคน
หนึ่งเช่นเดียวกัน ความผิดที่พบมากที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะในการนาเสนอ
ข่าวและบทความ คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น และละเมิด ซึ่งความผิดฐานหมิ่นประมาทมี
ทั้งความผิดทางอาญา และความผิดทางแพ่ง
ส าหรั บ ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทในส่ ว นของความผิ ด ทางอาญา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มีมาตราสาคัญที่ต้องศึกษาทาความเข้าใจ ดังนี้
มาตรา 326 ผู้ ใดใส่ ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทาให้
ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท
องค์ป ระกอบของการกระท าความผิ ดตามที่ กฎหมายบัญ ญั ติ คือ การที่
บุคคลใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทาให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียด
ชัง โดยเจตนาหมิ่นประมาท 210 เป็นการกระทา คือการใส่ความต่อบุคคลที่สามโดยน่าจะเกิดความ
เสียหาย ที่ทาให้ผู้ถูกกระทาเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือการใส่ความ กล่าวอ้าง ทาให้
แพร่หลายซึ่งข้อเท็จจริงที่กระทบถึงเกียรติของผู้ที่ถูกกระทาต่อบุคคลที่สาม และข้อเท็จจริงดังกล่าว
นั้น คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันก็เป็นการใส่ความได้211
มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทาโดยการโฆษณาด้วย
เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด แผ่นเสียงหรือ
สิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่นกระทาโดยการกระจายเสียง หรือโดยกระทาการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่นใด
อย่ า งไรก็ ต ามการกระท าที่ จ ะเป็ น ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทโดยการ
โฆษณาตามกฎหมายได้นั้น กฎหมายได้กาหนดให้การกระทานั้นจะต้องครบองค์ประกอบความผิดฐาน
209สุษม

ศุภนิตย์, เรื่องเดิม, หน้า 89.
210คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,
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หมิ่ น ประมาท ตามมาตรา 326 ก่ อ น ดั งนั้ น ในส่ ว นต่ อ ไปนี้ ผู้ วิ จั ย จะขอกล่ า วถึ งหลั ก เกณฑ์ ห รื อ
องค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท ตลอดจนเห็นยกเว้นความผิด และเหตุยกเว้นโทษตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
“การใส่ความ” หมายถึง การแสดงพฤติการณ์อันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
มาแล้วในอดีต หรือกาลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการยืนยันข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือ
เป็นเท็จก็ตาม แต่ถ้าสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น
ตารวจหมา ๆ ทนายส้นตีน ก็ไม่ใช่การใส่ความ212
“ผู้ อื่ น ” หมายถึ ง ผู้ ที่ ถู ก กระท า หรื อ ผู้ ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง นั้ น เอง ซึ่ ง ผู้ ที่ ถู ก
กล่าวถึงนี้อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ตัวอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ลงพาดหัวข่าวว่า แอม
บาสเดอร์เบี้ยวค่าเฟอร์นิเจอร์ ประชาชนผู้อ่านย่อมเข้าใจได้ว่า แอมบาสเดอร์ไม่ซื่อตรงหรือโกง ซึ่งไม่
ตรงกับความจริง การลงข่าวที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นการใส่ความในประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท213
“ต่อบุคคลที่สาม” หมายถึง มีบุคคลที่สามได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
214
การหมิ่นประมาทนั้น จะมีกี่คนไม่สาคัญหรืออาจจะเป็นทั้งประเทศก็ได้เช่น ออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ มีคนฟังเป็นล้าน ๆ คนเป็นต้น
“โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง” ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
คือ การใส่ความต่อบุคคลที่สามนั้นจะต้องน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเชื่อเสียง หรืออาจทาให้
บุคคลนั้นถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเท่านั้น ไม่จาต้องก่อให้เกิดผลจริง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้สึก
นึ ก คิ ด ของบุ ค คลโดยทั่ ว ไป ไม่ ใช่ พิ จารณาจากตั ว ผู้ ห มิ่ น ประมาทหรือ ตามความรู้ สึ ก ผู้ ที่ ถู ก หมิ่ น
ประมาท215
“กระทาโดยเจตนา” หมายถึง ผู้กระทาจะต้องรู้สานึกว่ามีการกระทา คือ
การแสดงข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งพาดพิงไปถุงผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม และในขณะเดียวกันผู้กระทา
ก็ได้กระไปโดยประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสี ยงของบุคคลที่ตน
ใส่ความ หรือจะทาให้ผู้ถูกใส่ความถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชังจากบุคคลโดยทั่วไปได้
ดังนั้ น เจตนาตามมาตรา 326 นั้นจึงหมายถึงเจตนาที่จะใส่ ความเท่านั้ น
กล่าวคือ ผู้กระทามีเจตนาที่จะยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่สาม ดังนั้นผู้กระทาจึงต้องรู้ว่าการมีบุคคล
ที่สามอยู่ ณ ที่นั้น หรือรู้ว่ามีบุคคลที่สามได้รับทราบข้อความนั้น แต่หากผู้กระทาไม่รู้ว่ามีบุคคลที่สาม
อยู่หรือมีบุคคลที่สามแอบฟังข้อความนั้นเองเช่นนี้ ผู้กระทาก็ได้ต้องรับผิดในฐานหมิ่นประมาทนี้216
212ทวีเกียรติ

มีนะกนิษฐ์, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, พิมพ์ครั้งที่ 19
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 469.
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บัณฑิตยสภา, 2548), หน้า 409.
216ปริญญา จิตรการนทีกิจ, ความผิดฐานหมิ่นประมาท-ดูหมิ่นซึ่งหน้า (กรุงเทพมหานคร:
นิติธรรม, 2534), หน้า 9.
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ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328 นั้นจะเห็นได้
ว่า บทบั ญ ญัติที่กาหนดให้ ผู้ กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษหนักขึ้น เหตุเพราะลักษณะของการ
โฆษณานั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงในวงกว้าง และบางการกระทาก็มีลักษณะที่คงทนถาวร เช่น
สิ่งที่บันทึกภาพ บันทึกด้วยตัวอักษร เป็นต้น กฎหมายจึงได้กาหนดโทษของการกระทาความผิดฐานนี้
สูงกว่าการกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาท หากพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เราสามารถแยก
องค์ประกอบความผิดได้ดังนี้
“การโฆษณา” หมายถึ ง การกระท าให้ แ พร่ ห ลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
แพร่หลายไปถึงบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ทั้งนี้โดยวิธีการโฆษณาตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยเอกสาร เช่น การเขียนเป็นตัวอักษร ภาพวาด ภาพเขียน ภาพระบายสี
ภาพยนตร์ ภาพ หรือด้วยตัวอักษรที่ทาให้ปรากฏด้วยวิธีการใด หรือการทาให้ปรากฏโดยแผ่ นเสียง
หรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่น หรืออาจโฆษณาด้วยการกระจายเสียงหรือการป่าวประกาศด้วยวิธีการอื่ น
ใดก็ได้217
ดังนั้นสาระสาคัญของการกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
จึงขึ้น อยู่กับลั กษณะเป็ นการโฆษณา แม้จะหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยเอกสาร แต่ถ้าไม่มีลักษณะการ
โฆษณา ก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 328 ตัวอย่างเช่น จาเลยกระทาการหมิ่นประมาทโจทย์ด้วยการทา
บั น ทึ ก แทนการพู ด ด้ ว ยวาจา โดยเสนอต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แม้ จ ะได้ ว่ า ได้ ส่ ง ส าเนาไปให้
ปลัดกระทรวงด้วย ก็เป็นเพียงการรายงานความประพฤติของโจทย์ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไปได้
ทราบเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทนั้นกระทาด้วยการโฆษณา 218 เพราะฉะนั้นสื่อมวลชน
เมื่อพิจารณาจากบทบาทการทางานของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็น
การวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลใด โดยส่วนใหญ่แล้วสื่อมวลชนก็
จะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 นี้
1. เหตุยกเว้นไม่ต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาท
การกระทาความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ผู้กระทาอาจไม่มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ได้ ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือข้อความใดโดยสุจริต
กล่าวคือ ผู้ที่ได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อความไปตามความเห็นของตน หรือตามพฤติการณ์ที่ได้รับรู้
มา โดยมิได้มีเจตนามุ่งใส่ความผู้อื่นให้ได้ รับความเสียหาย ซึ่งต้องดูพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป
เช่น กรณีที่โจทย์และจาเลยเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนเช่นนี้ อาจแสดงให้เห็นว่าจาเลยมุ่งหมิ่น
ประมาทโจทก์มากกว่าที่จะต้องการแสดงความคิดเห็นตามพฤติการณ์ที่ได้รับรู้มา ดังนี้ จาเลยย่อมมี
ความผิดานหมิ่น ประมาท 219 นอกจากนี้การกระทาต้องแสดงความคิดเห็ นหรือข้อความโดยสุจริต
ดังกล่าว การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสรจิตนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
217หยุด

แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 250.
218คาพิพากษาฎีกาที่ 223/2524
219ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, หมิ่นประมาทและดูหมิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549), หน้า 118-119.
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1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนเองหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ซึ่งการที่ผู้กระทาจะใช้สิทธิในกรณีนี้ได้ จะต้องปรากฏว่าผู้กระทานั้นต้องมีสิทธิ
หรือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนเองได้แสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ผู้กระทาต้องมีส่วนได้เสียในเรื่อง
นั้น ๆ เช่น ในกรณีที่ผู้กระทามีตาแหน่งหน้าที่การงานในตาแหน่งหน้าที่นั้น ก็ถือเป็ นเรื่องที่ผู้มีส่วนได้
เสียรวมอยู่ด้วย221
ตั ว อย่ า งของการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ ความโดยสุ จ ริ ต เพื่ อ
ความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมเช่น การที่โจทก์ออกจาก
บริษัท ล. ไปทางานกับบริษัทคู่แข่ง จาเลยจึงปิดประกาศโฆษณาที่บริษัท ล. ให้พนั กงานทราบทั่วกัน
ว่าโจทย์ถูกห้ามเข้าบริษัท เพราะว่าผิดระเบียบข้อบังคับทาให้บริษัทเสียประโยชน์ เช่นนี้จะเห็นได้ว่า
การกระทาของจาเลยเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรมและป้องกันส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับบริษัท ล. ตามคลองธรรม จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท222
2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่223
บทบั ญ ญั ติกรณี นี้ก็เพื่อให้ ราชการดาเนิ นไปด้ว ยดี และคุ้มครองเจ้า
พนักงาน คือ ถ้าเป็นการกล่าวข้อความตามหน้าที่แล้วเจ้าพนักงานก็มีอานาจกล่าวได้โดยสุจริต แม้จะ
ทาให้ผู้ถูกกล้าวหาอาจเสียชื่อเสียง หรืออาจถูกดูหมิ่น หรื ออาจถูกเกลียดชังก็ตาม แต่ทั้งนี้จะต้องเป็น
การกล่าวในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเท่านั้น224 ซึ่งในหลายกรณีเราจะพบว่าการดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานดังกล่าวอาจจะกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น ๆ ก็ได้เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น การที่หัวหน้าเขตสั่งผู้รับเหมาก่อสร้างตลาด ให้แก้ไขการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ แต่ผู้ก่อสร้างเพิกเฉย จึงกล่าวกับคนงานว่าให้ไปทางานที่อื่นได้แล้ว บริษัท
เลว ๆ อย่างนี้อยู่ไปก็อดตาย ผู้จัดการบริษัทก็หลบหนี้ไปแล้ว และบริษัทก็ไม่มีใบอนุญาตด้วย เช่นนี้
ถือได้ว่าเป็นการกระทาโดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ แม้จะใช้ถ้อยคาเกิน
เลยไปบ้างก็ไม่เป็นหมิ่นประมาท225
3) ติ ช มด้ ว ยความเป็ น ธรรมซึ่ ง บุ ค คลหรื อ สิ่ ง ใดอั น เป็ น วิ สั ย ของ
ประชาชนย่อมกระทา226 หมายความว่า เป็นการกล่าวด้วยความเข้าใจว่าถูกต้องและสมควรโดยกล่าว
ตามความรู้สึกของคนทั่วไป227 หรือมีลักษณะเป็นเรื่องของส่วนรวมที่ประชาชนชอบที่จะติชมได้228
ตนตามคลองธรรม220

220มาตรา

329(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
221ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, เรื่องเดิม, หน้า 129.
222คาพิพากษาฎีกาที่ 256/2518
223มาตรา 329 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
224หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หน้า 252-253.
225คาพิพากษาฎีกาที่ 1661/2531
226มาตรา 329 (3) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
227ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล., คาอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาค-ความผิด มาตรา 288
ถึงมาตรา 366, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
2550), หน้า 197-198.
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ตัว อย่ างเช่ น เวลาเช้ าตรู่ของวัน เกิ ดเหตุ เจ้าพนั กงานต ารวจท้ อ งที่
หลายคนแต่งกายนอกเครื่องแบบไปขอค้นบ้านจาเลยเพื่อพบและจับน้องชายของจาเลยในคดีเช็ค
ส่วนโจทก์ไม่ใช่เจ้าพนักงานตารวจท้องที่ แต่ได้แต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานตารวจไปที่บ้านของจาเลย
ด้วยในฐานะที่เป็นบิดาของผู้เสียหายในคดีเช็คที่น้องชายของจาเลยสั่งจ่ายเช็คชาระหนี้ค่าสินค้าให้
แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เมื่อคานึงถึงเหตุการณ์และพฤติการณ์เกี่ยวกับการทวงหนี้ของ
โจทก์ที่แต่งเครื่องแบบไปขอค้นบ้านของจาเลยซึ่งเป็นผู้ หญิงและมีบุตรผู้เยาว์ 2 คน จนจาเลยเกิด
ความเกรงกลัวต่อโจทก์จนต้องยอมใช้หนี้แทนน้องชายให้แก่โจทก์ จาเลยมีสิทธิที่จะเข้าใจได้โดยสุจริต
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประพฤติตนของโจทก์และมีสิทธิที่จะร้องเรียนโดยสุจริตได้ว่าโจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตารวจประพฤติตนไม่เหมาะสม ดังนั้น การที่จาเลยส่งโทรสารไปลงหนังสือพิมพ์
โดยมีใจความเป็นการแสดงความเสียใจ น้อยใจของจาเลยและเกรงกลัวจากการกระทาของโจทก์จน
ต้อ งช าระหนี้ แทนน้ อ งชายให้ แ ก่โจทก์ ไป เป็ นท านองขอให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ งชาติ ส อดส่ อ ง
ตักเตือนเจ้าพนักงานตารวจให้เป็นมิตรกับประชาชน จึงเป็นการติชมโจทก์ด้วยความเป็นธรรมอันเป็น
วิสัยของประชาชนเยี่ยงจาเลยที่ต้องประสบเหตุการณ์เช่นนั้นพึงกระทาได้ และการที่จาเลยระบุชื่อ
นามสกุลจริงของโจทก์และจาเลย ตลอดจนที่อยู่ของจาเลยไว้แจ้งชัดในโทรสารด้วยย่อมแสดงให้เห็น
ว่าจ าเลยเขีย นข้อความในโทรสารนั้น ด้ว ยเจตนาสุ จริตตามเรื่องที่เกิดขึ้น แก่จาเลย กรณี ต้องด้ว ย
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 จาเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์229
หากพิจารณาจากลักษณะของการทางานสื่อมวลชนแล้วนั้น ลักษณะ
การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ส่วนใหญ่แล้วสื่อมวลชนก็จ ะ
อาศัยความคุ้มครองตามข้อยกเว้นนี้เช่นด้วยกัน
4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดาเนินการอันเปิดเผย
230
ในศาลหรือในที่ประชุม ข้อยกเว้นที่จะไม่เป็นความผิดในกรณีนี้ มีแต่เฉพาะผู้ที่ทาหน้าที่ในการแจ้ง
ข่าวสารเท่านั้น คือผู้ที่ได้ทาการเผยแพร่เนื้อหาของการดาเนินการในศาลหรือในการประชุม ที่ได้มีการ
ดาเนิ น การโดยเปิ ดเผย และการเผยแพร่เนื้ อหานั้ นต้องกระทาโดยสุ จริตด้วย หากปรากฏว่าไม่ มี
ข่าวสารแล้วผู้กระทาสร้างข่าวขึ้นมาเองและกระทาเผยแพร่ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อนี้ ส่วน
วิธีนาเสนอข่าวนั้น หรือการแพร่หลายนั้นจะทาโดยวิธรการใด ๆ ก็ได้ไม่จากัด231
นอกจากนี้การแจ้งข่าวสารด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดาเนินการอัน
เปิดเผยในศาล มีนักกฎหมายบ่างท่านเห็นว่า การแจ้งข่าวในกรณีนี้ มิได้หมายความเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาคดีเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงการดาเนินการอย่างอื่นในศาลที่กระทาโดยเปิดเผยก็
สามารถที่จะนามาแพร่ข่าวได้เช่นด้วยกัน232

228ทนงศักดิ์

ดุลยกาญจน์ และสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, เรื่องเดิม, หน้า 140.
12460/2547
230มาตรา 329(4) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
231ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, เรื่องเดิม, หน้า 152.
232ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล., เรือ
่ งเดิม, หน้า 200.
229คาพิพากษาฎีกาที่
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ตัวอย่างเช่น การที่จาเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีล้มละลายโดยบรรยายฟ้อง
ว่าโจทก์เป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ซึ่งจาเป็นต้องกล่าวในคาฟ้องเพื่อให้โจทก์เข้าใจข้อหาได้ชัดเจนนั้น
ถือได้ว่าเป็นข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตน จึงไม่เป็นความผิดฐาน
หมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วนที่จาเลยนาข้อความเกี่ยวกับการฟ้องโจทก์เป็นบุคคล
ล้มละลายไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นั้น เมื่อข้อความที่ลงในหนังสือพิมพ์เป็นข้อความที่ตรงกับที่
จาเลยฟ้องโจทก์ มิได้มีข้อความอื่นนอกเหนือไปจากนั้น อันจะส่อให้เห็นเจตนาไม่สุจริตของจาเลย
การที่ ห นั งสื อ พิ ม พ์ เสนอข้ อ ความดั งกล่ าวจึ งเป็ น การรายงานเรื่อ งที่ โจทก์ ถู กฟ้ อ งต่ อ ศาลเป็ น คดี
ล้มละลายถือได้ว่าจาเลยได้แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดาเนินการอันเปิดเผยในศาล จาเลย
ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (4)จึงไม่ มี ค วามผิ ด ฐานหมิ่ น
ประมาท233
3) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานที่เกี่ยวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เนื้อความสาคัญโดยย่อ มีดังนี้
นิ ย ามศั พ ท์ ที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ตาม
พระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ได้กาหนดบท
นิยามความหมายต่าง ๆ ดังนี้234
กิจการกระจายเสียง หมายความว่า กิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม
กิจการโทรทัศน์ หมายความว่า กิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
จัดสรร คลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้ คลื่นความถี่ หมายความว่า
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไมใช้ คลื่นความถี่ หมายความว่า
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งไมต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
โครงข่าย หมายความว่า ระบบการเชื่อมโยงของกล่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอด
สัญญาณเสียง หรือภาพที่ผู้ป ระกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ใช้ในการส่งข่าวสาร
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119
สาธารณะหรือ รายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไมว่าจะโดยสื่อตัวนาที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวนาอื่นใด
เจ้าของโครงข่าย หมายความว่า บุคคลที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองหรือผู้ มี
สิทธิในการดาเนินกิจการโครงข่าย ไมว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
หรือไมก็ตาม
สถานี หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สาหรับทาการส่งข่าวสารสาธารณะหรือ
รายการของ การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไมว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่าย
ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาต
235
จากคณะกรรมการ โดยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่
อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี 236ซึ่งใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่
กันมิได้237ใบอนุญาตประกอบกิจการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวนั้นมีสามประเภทดังนี้238
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ออก
ให้สาหรับการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบริการสาธารณะ
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตสาหรับการ
ประกอบกิจ การที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เช่น เดี ยวกั บ การประกอบกิ จ การบริก ารสาธารณะ แต่ ต้อ งเป็ น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ
3. ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การทางธุรกิ จ ได้แ ก่ ใบอนุ ญ าตส าหรับ การ
ประกอบกิ จ การตามวัตถุป ระสงค์ ของผู้ ป ระกอบกิจการเพื่ อแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยอาจ
แบ่งเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
การประกอบกิ จ การกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ กิ จ การโทรทั ศ น์ ผู้ รั บ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหา
รายได้ โดยการโฆษณาหรื อ เผยแพร่ ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ งานหรื อ กิ จ การของหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิส าหกิจ สมาคม มูล นิ ธิ หรื อนิ ติบุคคลอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นกิจการเพื่ อประโยชน์
สาธารณะ โดยไม่แสวงหากาไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรบริษัท และกิจการ
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โดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด 239 ยกเว้นกิจการฯ สาธารณะที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ ให้หารายได้จากการโฆษณาได้
เท่าที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการโดยไม่เน้นการแสวงหากาไร ในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ 240
แต่ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ ดาเนินการหารายได้โดยการโฆษณาการบริการธุรกิจ การ
จัดเก็บค่าสมาชิก หรือโดยวิธีอื่นใดได้ 241 ในกรณีที่มีการดาเนินการที่มีการโฆษณาและการบริการ
ธุรกิจ ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะและระยะเวลาสูงสุดใน
การโฆษณาและการบริการธุรกิจ แต่จะกาหนดการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบ
สองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั้น ให้ผู้รับใบอนุญาต
แต่งตั้งบุ คคลซึ่งมีสั ญชาติไทย เป็ นผู้ อานวยการสถานีประจาแต่ละสถานีเพื่อควบคุมดูแลให้ มีการ
ออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดาเนิน
รายการ และการออกอากาศของสถานีให้ เป็น ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด242เพื่อที่จะป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงากิจการในลักษณะที่
เป็ น การจากัดโอกาสในการรับ รู้ข้อมูล ข่าวสารสาธารณะที่มาจากแหล่ งข้อมู ลที่ ห ลากหลาย หรือ
กระทาการอันเป็นการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้
ห้ามผู้รับใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจาย
เสี ยงและกิจการโทรทัศน์ ที่ใช้คลื่ นความถี่เกินสั ดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกาหนด 243 หากมีผู้
ประกอบกิจการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอานาจที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต
แก้ไขการฝ่าฝืนนั้น
นอกจากนี้การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ้มครอง
ผู้ เสี ย หายจากการประกอบกิจ การกระจายเสี ยงและกิจการโทรทั ศน์ยังกาหนดให้ คณะกรรมการ
ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ผู้ ผ ลิ ต รายการ และผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
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ทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 244 รวมทั้งการกากับดูแลให้อานาจเจ้าหน้าที่
ในการดาเนินการ กรณีที่เห็นว่าผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เช่นให้เจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจค้นสถานีได้ เป็นต้น245
4. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่แ ละก ากั บ การประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ไดบัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่
เป็ น อิ ส ระองค์ ก รหนึ่ งท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมีรายละเอียดว่าด้วยการกากับและ
คุ้มครองการดาเนินกิจการรวมทั้งกาหนดขอบเขตการดาเนินงานขององค์กรและการกากับดูแลการ
ประกอบกิจการดังกล่าวโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ246
กฎหมายกาหนดให้องค์กรอิสระนี้ เรียกชื่อว่า “คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ” หรือ กสทช. โดยให้ มีกรรมการ
กสทช. ทั้งสิ้น 11 คน แบ่งความรู้ความเชี่ยวชาญเป็น 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้านละ 1 คน
รวมเป็น 2 คน
(2) ด้านกิจการโทรคมนาคม 2 คน
(3) ด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ด้านละ 2 คน รวมเป็น 4 คน
(4) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1 คน และกิจการโทรคมนาคม 1 คน รวมเป็น
2 คน
(5) ด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม 1 คน
(6) คุณ สมบัติที่สาคัญของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช. ได้นั้น
ต้อง “ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนใน
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการเสนอชื่อ หรือคัดเลือ ก ทั้งนี้เพื่อ
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39 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
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53-56 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พ.ศ.2551
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6 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
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ป้องกันไม่ให้ผู้จะมาเป็นกรรมการ กสทช. มีส่วนได้เสียในกิจการที่ตนเองจะต้องเข้ามาจัดสรรและ
กากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นเอง247
2) การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการและการเลือก
กรรมการ
(1) การได้มาซึ่งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช.
จะมาจาก 2 ทางคือ โดยวิธีการคัดเลือกกันเองและโดยวิธีการสรรหา
วิธีคัดเลือก248 จะเปิดโอกาสให้สมาคมวิชาชีพด้านกิจการกระจาย
เสี ย ง กิจ การโทรทั ศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม รวมถึ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มีก ารเรียนการสอน
ทางด้านนิ เทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่ อสารมวลชน ด้านโทรคมนาคม ด้านนิติศาสตร์ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรทางด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคหรือการ
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม เสนอชื่อผู้
ที่สมควรได้รับ การคัดเลือกมาเพื่อดาเนินการคัดเลื อกกันเองให้ เหลื อจานวน 2 เท่าของกรรมการ
กสทช.ในแต่ละด้าน รวม 22 คน เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป
ส่วนวิธีการสรรหา249 กาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาจานวน 15
คน ทั้งจากภาครัฐ องค์กรอิสระ สภาวิชาชีพ ผู้ประกอบการ และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร เพื่อ
ดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. เป็นจานวน 2 เท่าในแต่ละด้าน
รวม 22 คน แล้วเสนอให้วุฒิ สภาคัดเลือกเช่นเดียวกัน เมื่อวุฒิ สภาได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับการ
คัดเลือกทั้ง 44 คนแล้ว ให้วุฒิสภามีมติเลือกให้เหลือ 11 คน ตามจานวนกรรมการ กสทช. ที่จะมีไ ด้
โดยลงมติแยกไปในแต่ละด้านภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายชื่อจากเลขาธิการวุฒิสภา
3) การดู แ ลการประกอบกิ จ การ และแนวทางในการจั ด ท าแผน
250
แม่บท
กฎหมายก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงานย่ อ ย 2 หน่ ว ยใน กสทช. คื อ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย งและกิจ การโทรทั ศ น์ หรือ กสท. และคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคม หรือ กทค. โดยให้มีรองประธาน กสทช. เป็นประธานในแต่ละชุด และให้มีกรรมการอีก
คณะละ 4 คน โดยแต่งตั้งจากคนที่ไม่ได้เป็นประธาน และต้องมี กสทช. ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ
เศรษฐศาสตร์คณะละ 2 คน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอีกคณะละ 1 คน ไม่ ว่า กสทช.จะจัดทา
แผนแม่บทเพื่อจัดสรรคลื่ นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ กับภาคบริการ
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7 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
248มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
249มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
250มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
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สาธารณะและภาคบริการธุรกิจอย่างไร ก็จะต้องจัดสรรให้ภาคบริการชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
ของแต่ละพื้นที่ที่มีการอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกาหนดสัดส่วนของภาคบริการสาธารณะและ
ภาคบริการธุรกิจไว้อย่างตายตัว ขึ้นอยู่กับความจาเป็นในการใช้คลื่นในแต่ละพื้นที่
4) สานักงาน กสทช. และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
251
ดาเนินการและการบริหารงาน
สานั กงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยธุรการที่ต้องทาหน้าที่ส นับสนุนการ
ดาเนิ น งานของ กสทช. นั้ น กฎหมายกาหนดให้ มีเลขาธิการ กสทช. เป็น หั ว หน้ าหน่ วยงาน และ
เลขาธิการ กสทช. และพนักงานของสานักงาน กสทช. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจาก กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่เป็น
อิสระ ไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล ดังนั้น กฎหมายจึงกาหนดให้มีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของ กสทช. โดยมีคณะกรรมการจานวน 5 คน
ประกอบด้ ว ยผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ กิ จ การ
โทรคมนาคม การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค และการส่ งเสริ ม สิ ท ธิเสรีภ าพของประชาชน ด้ านละ 1 คน
คัดเลือกมาโดยวุฒิสภาเพื่อเป็นหลักประกันว่า การตรวจสอบจะเป็นไปอย่างอิสระอย่างแท้จริง
5) ความสัมพันธ์ระหว่าง กสทช. กับรัฐบาลและรัฐสภา252
กสทช. เป็ น องค์ก รของรัฐ ที่ เป็ นอิ ส ระ แต่กฎหมายก็กาหนดให้ การ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ กสทช. จะต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อ
รัฐสภา โดยเฉพาะในการเจรจาหรือทาข้อตกลงกับรัฐและองค์กรต่างประเทศ นอกจากนี้ กสทช. ยัง
ต้องจัดทารายงานประจาปีที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดาเนินงานทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
6) บทกาหนดโทษ253
บทก าหนดโทษตามกฎหมายนี้ จะมี เพี ย งโทษทางปกครองกั บ ผู้
ประกอบกิจการที่เอาเปรียบผู้บริโภค นอกจากนั้น จะเป็นการเชื่อมโยงบทลงโทษตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและประมวลกฎหมายอาญา
5. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 เป็นการวางหลักเกณฑ์ในการ
รั บ จดแจ้ งการพิ ม พ์ เป็ น หลั ก ฐานให้ ท ราบว่ าผู้ ใดเป็ น ผู้ พิ ม พ์ ผู้ โฆษณา และเพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ตรวจสอบของประชาชนผู้ ที่ได้ รับ ความเสี ยหายในการฟ้ องร้องดาเนินคดี ในกรณี บุคคลดังกล่ าว
กระทาผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์
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70 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
252มาตรา 34-36 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
253มาตรา 77-79 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
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บรรณาธิการหรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของประชาชนผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายในการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือฟ้องร้องดาเนินคดี การออกหนัง สือพิมพ์ไม่ต้องขออนุญาต
แต่เพียงไปจดแจ้งเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ก็เพียงรับแจ้งแต่ไม่มีสิทธิปฏิเสธการขอจดแจ้งได้ รวมไปถึง
ยกเลิกบทลงโทษหรือการให้อานาจรัฐในการตรวจสอบออกทั้งหมด โดยให้ใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่
ในการควบคุมสื่อแทน เช่น กฎหมายอาญาเรื่อง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หมิ่นประบรมเดชานุภาพ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับความรับผิดเพื่อการละเมิด กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
1) ความหมายของผู้ พิ ม พ์ และผู้ โ ฆษณ าดั ง รายละเอี ย ดของ
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไปนี้254
สิ่งพิมพ์ หมายความว่า สมุด หนังสือ แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่
พิมพ์ขึ้นเป็นหลายสาเนา
หนั ง สื อ พิ ม พ์ หมายความว่ า สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เสนอข่ า วโดยทั่ ว ไป และ
บทความเป็นสาระสาคัญเป็นส่วนใหญ่ มีชื่อโดยเฉพาะแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงชื่ออย่างเดียว และ
ออกหรือเจตนาจะออกตามลาดับ เรื่อยไป มี กาหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกัน
หรือไม่ก็ตาม
ผู้พิมพ์ หมายความว่า บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์
ผู้โฆษณา หมายความว่า บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิตสิ่งพิมพ์ และ
จัดให้สิ่งพิมพ์นั้นแพร่หลายด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย เสนอขาย จ่ายแจกหรือเสนอจ่าย
แจก และไม่ว่าการนั้นจะเป็นการให้เปล่าหรือไม่
บรรณาธิการ หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทา ตรวจแก้
คัดเลือก ข่าวและบทความ บทประพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นในหนังสือพิมพ์
เจ้าของ หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือพิมพ์
เจ้าพนักงานจดแจ้งการพิมพ์ หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจดแจ้งการพิมพ์ในแต่ละจังหวัด ที่ออกจาหน่ายจ่ายแจกในแต่ละ
จังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร
ผู้โฆษณา หมายความว่า บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการผลิตสิ่งพิมพ์ และ
จัดให้สิ่งพิมพ์นั้นแพร่หลายด้ว ยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาย เสนอขาย จ่ายแจกหรือเสนอจ่าย
แจก และไม่ว่าการนั้นจะเป็นการให้เปล่าหรือไม่
บรรณาธิการ หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทา ตรวจแก้
คัดเลือก ข่าวและบทความ บทประพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นในหนังสือพิมพ์
เจ้าของ หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หนังสือพิมพ์
เจ้าพนักงานจดแจ้งการพิมพ์ หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจดแจ้งการพิมพ์ในแต่ละจังหวัด ที่ออกจาหน่ายจ่ายแจกในแต่ละ
จังหวัดทั่วราชอาณาจักร
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2) คุณสมบัติของผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ พิ ม พ์ ห รื อ ผู้ โ ฆษณาสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ใน
ราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้255
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีถิ่นที่อยู่ประจาในราชอาณาจักร
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้น แต่พ้ น
โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือเป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในกรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณา กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย
3) การควบคุมข้อความในสิ่งพิมพ์256
นอกจากคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ พิ ม พ์ แ ล้ ว กฎหมายยั ง ได้ ก าหนดหลั ก การ
เพื่อที่จ ะควบคุมสิ่ งพิมพ์ ซึ่งเป็ น หนังสื อที่ไม่ใช่ห นังสื อพิ มพ์และพิ มพ์ขึ้นในราชอาณาจักรให้ แสดง
ข้อความ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อของผู้พิมพ์และที่ตั้งโรงพิมพ์
(2) ชื่อและที่ตั้งของผู้โฆษณา
(3) เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติได้ออกให้
กรณีดังกล่าวนั้นให้พิมพ์ไว้ในลักษณะที่เห็นได้ชัด บรรดาชื่อ ไม่ให้
ใช้ ชื่ อ ย่ อ หรื อ นามแฝงสิ่ งพิ ม พ์ ต ามวรรคหนึ่ งให้ ห มายความรวมถึ งสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ บั น ทึ ก ด้ ว ยวิธี ก าร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ขายหรือให้เปล่าด้วย ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ได้มีความมุ่งเน้นใน
เรื่องของการควบคุมเนื้อหาของสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์โดยตรง แต่ในทางกลับกันจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การ
ควบคุมรูปแบบของการพิมพ์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
4) การควบคุมการนาเข้าสิ่งพิมพ์257
การควบคุมการนาเข้าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นได้กาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติมีอานาจออกคาสั่งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามสั่งเข้าหรือนาเข้าเพื่อเผยแพร่ใน
ราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง สิ่ ง พิ ม พ์ ใ ด ๆ ที่ เป็ น การหมิ่ น ประมาท ดู ห มิ่ น หรื อ แสดงอาฆาตมาดร้ า ย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รั ชทายาทหรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความ
มั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจั ก ร หรื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน โดยจะ
กาหนดเวลาห้ามไว้ในคาสั่งดังกล่าวด้วยก็ได้ นอกจากนี้ยังห้ามนาข้อความที่มีลักษณะที่เป็นการหมิ่น
ประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์หรือข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อย หรือ
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ศีลธรรมอันดีของประชาชนมาแสดงไว้ด้วย สิ่งพิมพ์ที่เป็นการฝ่าฝืนดังกล่าวนั้น ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติมีอานาจริบและทาลาย
5) การควบคุมหนังสื่อพิมพ์
ในกฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดคานิยามไว้เป็นสองแบบ คือ แบบแรกเป็น
การกาหนดคานิยามในเรื่องของสิ่งพิมพ์ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ว่างหลักที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งพิมพ์
เอาไว้ต่างหาอีกด้วย ส่วนในหมดที่สองนั้นเป็นการกาหนดการควบคุมหนังสือพิมพ์โดยบ่างออกเป็น
ประเภทดังนี้
(1) หลักในการจดแจ้งการพิมพ์258หนังสือพิมพ์ซึ่งพิมพ์ขึ้นภายใน
ราชอาณาจักรต้องจดแจ้งการพิมพ์ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 โดย
ผู้ยื่ นจดแจ้งการพิ มพ์ ห นั งสือพิมพ์ ต้องยื่นแบบการจดแจ้งการพิมพ์และหลั กฐานซึ่งต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(1.1) ชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ
หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์แล้วแต่กรณี
(1.2) ชื่อของหนังสือพิมพ์
(1.3) วัตถุประสงค์และระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์
(1.4) ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออกใช้
(1.5) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์
(1.6) ชื่อและที่ตั้งสานักงานของหนังสือพิมพ์
เมื่ อพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ได้ รับ แบบการจดแจ้ งการพิ มพ์ แ ละ
หลั กฐานแล้ว ให้ รับ จดแจ้ งและออกหนังสือส าคัญ แสดงการจดแจ้งให้ แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า
ยกเว้นแต่ผู้ยื่นจดแจ้งยังดาเนินการไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนาให้ผู้ยื่นจด
แจ้งดาเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกเรื่องในคราวเดียวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแบบ
การจดแจ้งการพิมพ์และหลักฐานการจดแจ้ง เมื่อได้ดาเนินการถูกต้องและครบถ้วนให้รับจดแจ้งพร้อม
ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้งโดยพลัน โดยทีหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจด
แจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกาหนดแบบการจด
แจ้งการพิมพ์และอัตราค่าธรรมเนียมการจดแจ้งให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) การควบคุ ม ข้ อ ความในหนั งสื อ พิ ม พ์ 259 ในหนั งสื อ พิ ม พ์ ให้
แสดงข้อความ ดังต่อไปนี้
(2.1) ชื่อของผู้พิมพ์และที่ตั้งโรงพิมพ์
(2.2) ชื่อและที่ตั้งของผู้โฆษณา
(2.3) ชื่อของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
(2.4) ชื่อและที่ตั้งของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์
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ข้อความที่ให้ พิมพ์ ไว้ในลั กษณะที่เห็ นได้ชัด และบรรดาชื่อห้ าม
ไม่ให้ใช้ชื่อย่อหรือนามแฝงโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ชื่อของหนังสือพิมพ์ต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้260
1. ไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ พระปรมาภิ ไ ธย พระ
นามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อพระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
2. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้ คล้ายกับ ราชทินนาม เว้นแต่ราชทิน
นามของตน ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน
3. ไม่ซ้ากับชื่อหนังสือพิมพ์ที่ได้รับจดแจ้งไว้แล้ว
4. ไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย
(3) คุณสมบัติของบรรณาธิการและเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์
บรรณาธิการ หมายความว่า 261 บุคคลผู้รับผิ ดชอบในการจัดทา
และควบคุมเนื้อหา ข้อความหรือภาพที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งวัสดุห รือเอกสารที่แทรกใน
หนังสือพิมพ์โดยความเห็นชอบของบรรณาธิการด้วย
บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม ดังนี้262
1. อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
2. มีสัญ ชาติไทย หรือสั ญ ชาติแห่ งประเทศซึ่งมีส นธิสั ญ ญากับ
ประเทศไทย
3. มีถิ่นที่อยู่ประจาในราชอาณาจักร
4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือเป็นความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ประสงค์จะเป็ นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่
กาหนดในกฎกระทรวง
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์263 หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการหนังสือพิมพ์
เจ้าของกิ จการหนั งสื อพิ ม พ์ ที่เป็ นบุ ค คลธรรมดา ผู้ พิ มพ์ หรือ ผู้
โฆษณาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้264
1. มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
2. มีสัญชาติไทย
3. มีถิ่นที่อยู่ประจาในราชอาณาจักร
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4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้น แต่พ้ น
โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือเป็นความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550
ในการพิ จ ารณารู ป แบบของการสื่ อ สารมวลชนนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
สื่อสารมวลชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ในหลาย ๆ กรณีรูปแบบของข้อมูลข่าวสารนั้นจะ
อยู่ในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต หรือรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนั้น การ
ประมวลข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นลักษณะข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาจเกี่ยวข้องกับ
ฐานความผิ ด ตามกฎหมาย เนื่ อ งจากสื่ อ มวลชนในปั จ จุ บั น ท าการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางระบบ
คอมพิวเตอร์มากขึ้น โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตซึ่งอยู่ในความหมายของคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื่อพิมพ์ ต่างก็มีช่องทางการนาเสนอข้อมูลข่าวสารทางระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น
เพราะฉะนั้ น ผู้วิจัยจึ งน ากฎหมายฉบับนี้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นการควบคุมสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่การทางานของสื่อมวลชน จึงต้องเข้าใจถึงคานิยามและฐานความผิดของกฎหมายที่ดังจะ
กล่าวต่อไปนี้
คานิยามที่ที่สาคัญเกี่ยวกับการกระทาความผิดต่อคอมพิวเตอร์265
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คาสั่ง ชุดคาสั่ง
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ระบบคอมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่า อุป กรณ์ ห รือ ชุด อุป กรณ์ ข อง
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ ง ชุดคาสั่ ง หรือสิ่ งอื่นใด และ
แนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ผู้ ให้ บ ริก าร” หมายความว่ า ผู้ ให้ บ ริ ก ารแก่ บุ ค คลอื่ น ในการเข้า สู่
อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเป็ น การให้ บ ริ การในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อ ประโยชน์ของบุค คลอื่น รวมไปถึงผู้
ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสีย
ค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
ความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน 266 เป็นการมุ่งหมายเพื่อลงโทษการกระทาใน
ลักษณะการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือการบุกรุงทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเข้าโดยที่ไม่ได้รับ
อนุญาต การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ อื่นจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านา
265มาตรา
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มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 267 เป็นกรณี ที่
ผู้กระทาล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดให้มีการลงทะเบียน และ
ผู้กระทานามาตรการเหล่านี้ไปเปิดเผยโดยมิชอบ
นอกจากนี้ ก ารเข้าถึ งโดยมิ ช อบซึ่งข้ อมู ล คอมพิ ว เตอร์ที่ มี ม าตรการ
ป้องกัน การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สาหรับตน 268 ความผิดนี้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ถ้าเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบันทึกไว้ในสิ่งอื่น เช่น แผนดีวีดี ยูเอสบี ไม่อยู่ในความหมายของเรื่องนี้
การกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ 269 การแอบดักรับหรือบันทึก
ข้อมูลสื่อสารถึงกับด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามเรื่องนี้นั้น ไม่คานึงว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับสารสัญญาณสาหรับส่งผ่านข้อมูลหรือไม่ เพราะในบาง
กรณีอาจใช้อุปกรณ์เช่นว่านั้น เพื่อบันทึกการสื่อสารข้อมูลที่ได้ส่งผ่านด้วยวิธีการแบบไร้สายก็ได้
ทาให้เสียหาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด
หรื อ บางส่ ว น ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ อื่ น โดยมิ ช อบ 270 การท าให้ เสี ย หาย ท าลาย แก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ อื่ น อาจท าได้ ใ นลั ก ษณะต่ า ง ๆ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อน หรือระหว่างที่มีการบันทึกข้อมูลนั้นลงในคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้การกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูก
ระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่ส ามารถทางานตามปกติได้ 271 นั้นมีความหมายกว้าง ซึ่ง
นอกจากจะรวมถึงกรณีการกระทาการในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ป้อนโปรแกรมอันส่งผลกระทบให้
ระบบคอมพิ วเตอร์ ถูกรบกวนแล้ ว ยังสามารถรวมถึงการกระทาทางกายภาพ คือ การที่เข้าไปยุ่ ง
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นการวางระเบิด การก่อวินาศกรรมด้วย
การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดย
ปกปิ ด หรื อ ปลอมแปลงแหล่ ง ที่ ม าของการส่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อั น เป็ น การรบกวนการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข 272 มีความมุงหมายใช้กับการกระทาที่มีลักษณะ เป็นการส่ง
จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ หรืออีเมล์ เข้าไปรบกวนผู้ อื่น กล่าวคือองค์ประกอบความผิ ดตามเรื่องนี้
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จะต้องมีการปกปิ ดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของข้อมูล น การปกปิดหรือปลอมแปลงหมายเลข
ประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3.3.2.3 ธรรมนูญข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชน
ธรรมนู ญ ข้ อบั งคั บ และแนวทางปฏิ บั ติของสื่ อมวลชนนั้ น ได้มี การจัด ตั้งสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นใน ประเทศไทยให้เป็นองค์กรอิสระ ทาหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการ
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อการรับรู้ข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยที่คณะ
ผู้บริหารกิจการหนังสือพิมพ์ประกอบด้วยเจ้าของ บรรณาธิการ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ผู้มีอานาจ
ทาการแทนของหนังสือพิมพ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น สมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ลงนาม
ท้ายบันทึกเจตนารมณ์ร่วมกันดังกล่าวข้างต้น ด้วยการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์อันได้แก่
ผู้สื่ อข่าว ช่างภาพ และนั กเขียนทั่วประเทศ ให้ ส ถาปนาสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งชาติขึ้น โดยตั้ง
กรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทาธรรมนูญสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดทาธรรมนูญเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสมาชิกทั้งมวล
แล้ว จึงให้ตราธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไว้ โดยให้ มี ให้มีองค์กรอิสระควบคุมกันเอง
เรียกชื่อว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชื่อย่อว่า ส.น.ช. ชื่อภาษาอังกฤษว่า The National Press
Council of Thailand ชื่อย่อว่า NPCT273
สภาการหนังสือพิมพ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้274
1. ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. ส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
3. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์
และนอกนากจะมีสาเหตุของการต่อตั้งแล้วสภาการหนังสือพิมพ์ยังมีอานาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้275
1. ควบคุมการปฏิ บัติห น้าที่ของสมาชิ ก และผู้ ป ระกอบวิช าชีพ หนั งสื อพิ มพ์ ใน
สังกัดสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับว่า ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติ
อื่น ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
2. ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
3. เผยแพร่ ประกาศ รายงานการประชุม งาน คาวินิจฉัย และคาสั่งของสภาการ
หนังสือพิมพ์ต่อสาธารณะเป็นประจา
273ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่สอง พ.ศ.2548, ข้อ 1
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่สอง พ.ศ.2548, ข้อ 4
275ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่สอง พ.ศ.2548, ข้อ 5
274ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
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นอกจากนี้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46
ได้มีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้าน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของ
ผู้ป ระกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทาหน้าที่
จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิ ชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือ
วิ ช าชี พ กั น เองภายใต้ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม นั บ ว่ า เป็ น การยกระดั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ
ทาหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริม
เสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการรับรู้ข่าวสาร และการ
แสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
ดังนั้ น ผู้ป ระกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่ว นของ
เจ้าของสถานี ผู้ได้รับใบอนุญาต บรรณาธิการข่าว ผู้อานวยการหรือหัวหน้าฝ่ายข่าว หรือผู้มีอานาจ
ทาการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้ งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ผู้ แ ทนสมาคมนั ก ข่ าววิท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไทย ได้ พ ร้อ มทั้ งลงนามท้ ายบั น ทึ ก ความเข้ าใจให้ จั ด ท า
ธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อสถาปนา สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงเกิดธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทยในปี พ.ศ.2542 และมี องค์กรอิสระควบคุมกันเอง เรียกชื่อว่า สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย ชื่อย่อว่า “ส.ข.ว.ท.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The News Broadcasting Council
of Thailand” ชื่อย่อว่า “NBCT”276
ธรรมนู ญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ทาหน้าที่ ในการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน277 โดยที่ผู้ได้รับความเสียหายจากข้อความ เสียง หรือภาพที่ปรากฏในข่าวหรือรายการข่าวที่
ผลิตโดยสมาชิกหรือจากพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ที่สังกัดสมาชิก ซึ่ง
ผู้เสียหายเห็นว่าขัดต่อข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
และนอกจากนี้ เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยว่าสมาชิก หรือผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ในสังกัดสมาชิกละเมิดหรือประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้คณะกรรมการมีอานาจดังต่อไปนี้278
1. แจ้ งเป็ น หนั งสื อให้ ส ถานีห รือผู้ ผ ลิ ต รายการที่ ถูกร้องเรียน เผยแพร่ข้อความ
เสียงหรือภาพตามที่ผู้ร้องเรียนหรือได้รับความเสียหายต้องการในระยะเวลาและช่วงเวลาที่เหมาะสม
ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับคาวินิจฉัยนั้นโดยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและผู้ร้องเรียน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2. ในกรณี ผู้ ป ระพฤติ ผิ ด เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ข่ าววิท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ให้ ส่ งค า
วินิจฉัยไปยังต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อดาเนินการลงโทษ แล้วแจ้งผลให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทยทราบโดยเร็ว
276ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

พ.ศ.2552, ข้อ 4
ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2552, ข้อ 19
278 ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2552, ข้อ 26
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3. ในกรณีที่เห็นสมควร สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอาจตักเตือน หรือ
ตาหนิ และเผยแพร่คาวินิจฉัยนั้นต่อสาธารณะด้วยก็ได้
3.3.2.4 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ปัจจุบันการสื่อสารมวลชนเป็นงานที่มีผลโดยตรงต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารและทาให้
ผู้รับข้อมูลข่าวสารเกิดความเชื่อถือ หรือคล้อยตามได้เป็นอย่างมาก และจากสาเหตุนี้เองจึงทาให้ผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนแต่ละสาขาอาชีพ จึงได้พยายามควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพในสาขางาน
ของตนเองไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเสนอผลงานในลักษณะที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่จะได้รับข่าวสาร รวมไป
ถึ งผู้ ที่ ต กเป็ น ข่ า ว และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งส่ งผลเสี ย ต่ อ เชื่ อ เสี ย งของผู้ ป ระกอบกิ จ การวิ ช าชี พ
สื่อสารมวลชน
จากที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ต้องมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีคาที่เกี่ยวข้องในเรื่องความรับผิดชอบในการประกอบ
วิ ช าชี พ อยู่ 2 ค า ที่ ค วรจะน ามาศึ ก ษาเพราะคื อ ว่ า จริย ธรรม และจรรยาบรรณ ทั้ งสองค านี้ มี
ความหมายว่าอย่างไร279
จริยธรรม มาจากคาว่า จริย + ธรรม แปลว่า ธรรมอันบุคคลพึ่งประพฤติ ซึ่งน่าจะ
หมายถึง คุณธรรมของผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ
จรรยาบรรณ มาจากค าว่า จรรยา + บรรณ แปลว่ า หนั งสื่ อ ว่าเรื่อ งของความ
ประพฤติ ซึ่งน่าจะหมายความถึง หลักจริยธรรมที่คณะบุคคลมารวมตัวกันเป็นสมาคมวิชาชีพ และ
กาหนดแนวทางของการประพฤติปฏิบัติเป็นลายลักอักษรเพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพนั้นดาเนินตาม
1) จริยธรรมทางวิชาชีพของวิชาชีพหนังสือพิมพ์280
ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใด ๆ อันจะนามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิช าชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตาแหน่งหน้าที่
เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือผล ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือ
ผลประโยชน์ ใด ๆ เพื่ อ ให้ ก ระท าการหรือ ไม่ ก ระท าการใดอั น จะขัด ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เพื่ อให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน
2) จรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์281
วิทยุและโทรทัศน์ต้องนาเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักวัตถุวิสัย ภายใต้พื้นฐานความรู้ และความถูกต้องครบถ้วน
279ลักษณา

สตะเวทิน, หลักการประชาสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน
สโตร์, 2542), หน้า 343.
280ข้อบั งคั บ ว่ าด้ ว ยจริ ย ธรรมแห่ ง วิช าชี พ หนั งสื อพิ ม พ์ สภาการหนั งสื อพิ ม พ์ แห่ งชาติ พ.ศ.
2541 ในหมวด 3 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์
281ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าวฯ ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553
หมวด 2 จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน์
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วิทยุและโทรทัศน์ต้องนาเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
วิทยุและโทรทัศน์มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ดังนี้
(1) ต้ อ งน าเสนอหรื อ เผยแพร่ ข่ า วสารและข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งแก่
สาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นยา และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรม
โดยปราศจากอคติ 4 ได้แก่ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ
(2) หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ต้องแจ้งที่มาของข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นาเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว
(3) ต้ อ งปกปิ ด ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะ และสถานะของ
แหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสารและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องสาคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับ
ความยิ น ยอมจากแหล่ งข่ าว และเห็ น ได้อ ย่ างชั ด แจ้งว่า การเปิ ด เผยดั งกล่ าวไม่ เป็ น อั น ตรายต่ อ
แหล่งข่าว
(4) การนาเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความ
ผิดพลาด ต้องดาเนินการแก้ไขความผิดพลาดโดยทันที พร้อมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว
(5) การน าเสนอหรื อ เผยแพร่ ข่ า วสารและข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ ง
คานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการซ้าเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่
ผู้ที่ตกเป็นข่าว
(6) การน าเสนอหรื อ เผยแพร่ ข่ า วสารและข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ ง
ตระหนักถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ
(7) การแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ การวิ จ ารณ์ ข่ า วสารและข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้อง ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกพาดพิง และต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือ
เป็นการแสดงความคิดเห็น โดยต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ของผู้
ประกอบวิชาชีพข่าวนั้น การแสดงความคิดเห็นพึงกระทาโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่มีพันธะกรณีอื่นใด
นอกจากมุ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบงาความคิดเห็น
(8) ต้อ งแสดงให้ เห็ น ถึงความพยายามในการให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(9) ต้องไม่นาเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมี
การประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทาให้ประชาชนหลงเชื่อ
ในความเป็นข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(10) ต้ อ งระมั ด ระวั งไม่ น าเสนอหรื อ เผยแพร่ข่ าวสารและข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องที่ตนเองหรือพวกพ้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งหรือรายงานพร้อมกับการนาเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว
ทันที
(11) ต้องระมัดระวังการนาเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล ที่
เกี่ ย วข้ อ งภายใต้ ข อบเขตแห่ งขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศี ล ธรรมอั น ดี งามของประชาชน มิ ให้
ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย และไม่เป็นเครื่องมือในการนาเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม
หรือกระทบต่อสาธารณะ

134
3) จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว282
ต้องไม่อวดอ้างต าแหน่งหน้าที่ของผู้ ประกอบวิช าชี พข่าว หรือตาแหน่ ง
หน้าที่อื่นเพื่อเรียกร้องประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม
ต้องไม่รับอามิส สินจ้าง หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้กระทาการหรือไม่
กระทาการใด อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องรอบด้าน
ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดาเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอัน
เป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ข่าว
4) จริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2551 ได้จัดตั้งการกระจายเสียงและแพร่ส าธารณะแห่ งประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่เ ป็ น
องค์การสื่อสาธารณะด้ายวิทยุกระจ่ายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จึงได้กาหนดข้อบังคับด้ายจริยธรรมของ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ โดยมีการกาหนดกรอบของจริยธรรมไว้ในหมวด 3
เรื่อง ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ให้คณะกรรมการนโยบายจัดทาข้อบังคับด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ โดยคานึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การ ผู้ผลิตรายการ ผู้รับชมและรับฟังรายการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การผลิต การจั ดหาและการ
เผยแพร่ ร ายการขององค์ ก ารข้ อ บั งคั บ ด้ า นจริย ธรรมของวิ ช าชี พ ตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องดังต่อไปนี้283
(1) ความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
(2) ความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(3) การเคารพศั กดิ์ ศรี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ความเป็ น ส่ ว นตั ว และการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
(4) การคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจากรายการที่ แสดงออกถึ งความ
รุนแรง การกระทาอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย
(5) การปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศก
(6) การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าว การรับรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทน
เพื่อให้เสนอข่าว หรือมีส่วนร่วมในการกระทาใดอันกระทาให้ขาดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ
282ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย

จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ พ.ศ.2553 หมวด 3 จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว
283มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2551
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(7) การป ก ป้ อ งแล ะป ฏิ บั ติ ต่ อ แ ห ล่ งข่ า วอ ย่ า งเป็ น ธ รรม ให้
คณะกรรมการนโยบายเผยแพร่ข้อบังคับด้านจริยธรรมที่จัดทาขึ้นตามวรรคหนึ่งต่อสาธารณชน
สาหรับกรณีของไทยแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสภาวิชาชีพของสื่อแล้วก็ตาม แต่
สภาวิชาชีพดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมในทางวิชาชีพ ตลอดจนการเข้ามา
ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสื่อได้อย่างแท้จริง การที่จะทาให้สภาวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุมในทางวิชาชีพ ตลอดจนการปกป้องคุ้มครองเสรีภ าพสื่อได้อย่างแท้ จริง จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยกฎหมายรองรับเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ เช่น สภาทนายความ แพทย์สภา สภาวิศวกร
สภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น การมีกฎหมายรองรับสภาวิชาชีพของสื่อมวลชนจะทาให้เกิดความชัดเจน
ในทางวิชาชีพมากขึ้น เช่น การมีบัตรนักข่าว การควบคุมในทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีผลบังคับอย่าง
แท้จริงของจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เป็นต้น และในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างสภาวิชาชีพกับ
ผู้สื่อข่าวให้นาคดีข้อพิพาทดังกล่าวไปฟ้องร้องยังศาลปกครอง

3.4 ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
.
3.4.1 รูปแบบและโครงสร้างขององค์กร
ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ” มีวัตถุประสงค์และอานาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นนิติบุคคลและไม่เป็น
หน่วยงานของรัฐ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของประธานกรรมการ284
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้285
1. ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
2. ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน
4. ส่งเสริม สวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
5. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการกากับดูแลกันเองขององค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนในระดับชาติจังหวัด หรือภูมิภาค
6. ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก ากั บ ดู แ ลสื่ อ มวลชนและการรู้ เท่ า ทั น
สื่อมวลชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้
284มาตรา

5 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ ส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
285มาตรา 6 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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8. เสนอความเห็นหรือให้คาแนะนาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และมาตรการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน
9. ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้286
1. จดทะเบียนสมาชิก ออกและเพิกถอนใบรับรองสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด
2. ดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและอานาจ
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่เกี่ยวกับบุ คคลภายนอก ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้แทนของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อการนี้ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการ
เลขาธิการ หรือพนักงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ทั้งนี้ตาม
ระเบี ย บที่คณะกรรมการกาหนด 287 ให้ สภาวิช าชีพสื่ อมวลชนแห่ งชาติ มีเลขาธิการคนหนึ่ง โดยมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้288
1. ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานธุรการทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
2. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
3. รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก
4. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้ สภาวิชาชีพสื่ อมวลชนแห่งชาติมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเป็นผู้ทาการแทนเมื่อเลขาธิการไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและรองเลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อ
ประธานกรรมการและคณะกรรมการ คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การสรรหา วาระการดารงตาแหน่ง
ประโยชน์ตอบแทนและการพ้นจากตาแหน่งของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด289

286มาตรา

7 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ ส่ งเสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
287มาตรา 11 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
288
มาตรา 12 แห่งร่ างพระราชบัญ ญัติการคุ้ม ครองสิทธิ เสรี ภ าพ ส่งเสริ ม จริ ยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
289มาตรา 13 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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3.4.2 คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิช าชีพ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติ ”
ประกอบด้วย290
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการซึ่ ง สมาชิ ก คั ด เลื อ กกั น เองจากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ด้ า น
วิทยุกระจายเสียงด้านวิทยุโทรทัศน์ด้านสื่อสิ่งพิม พ์ด้านสื่อออนไลน์ด้านโฆษณา ด้านข่าว ด้านบันเทิง
และด้านอื่น ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค จานวนแปดคน
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จานวนหกคน ดังต่อไปนี้
1) ด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จานวนสองคน
2) ด้านกฎหมายมหาชน จานวนหนึ่งคน
3) ด้านสังคม จานวนสองคน
4) ด้านอื่น ๆ จานวนหนึ่งคน
4. กรรมการผู้แทนผู้บริโภค จานวนหนึ่งคน
ให้เลขาธิการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้291
1. คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
2. ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองรวมตลอดทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
2) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งของพรรคการเมือง
3) เป็ น คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่ น
เฟือนไม่สมประกอบ
4) เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
5) เป็นบุคคลล้มละลาย
6) เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
7) เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีใน
วันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท

290มาตรา

19 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ ส่ งเสริม จริย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
291มาตรา 20 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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8) เป็ น ผู้ เคยถู กไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้ ออกจากราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ
9) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
10) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ
11) เป็นผู้เคยถูกคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
12) เป็นผู้เคยถูกวินิจฉัยอันถึงที่สุดว่ากระทาการฝ่าฝืนเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
ทั้งนี้คณะกรรมการ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ใ นด้านการกากับดูแลจริยธรรมวิชาชีพ
สื่อมวลชน ด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของสื่อมวลชนไม่น้อยกว่าสิบปีให้มี
คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง จ านวนเจ็ ด คน ท าหน้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลที่ ส มควรเป็ น กรรมการ
ประกอบด้วย292
1. นายกสมาคมสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
3. นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
4. ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
5. นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
6. นายกสภาทนายความ
7. ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ผู้ที่เข้าประชุมแทนต้องเป็นผู้
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากที่ประชุมของสภา สมาคม หรือองค์กรนั้นให้เข้าประชุมแทน
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามที่กาหนดไว้ใน ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่คน กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และ
เลื อ กกรรมการสรรหาอี กคนหนึ่ งเป็ น เลขานุ ก ารกรรมการสรรหาคณะกรรมการมี อานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้293
1. บริหารกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. กาหนดมาตรฐานกลาง
3. พิจารณา ตักเตือน ปรับ หรือแก้ไขข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า
องค์ ก รสื่ อ มวลชน องค์ ก ารวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด
292มาตรา

21 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ ส่ งเสริม จริย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
293มาตรา 26 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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4. เผยแพร่ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อสาธารณชน
5. กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติของสมาชิก
2) การจดทะเบียนสมาชิก
3) การออกและการเพิกถอนใบรับรองสมาชิก
4) การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
5) การส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
6) การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
7) การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
8) การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
9) การดาเนินคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
10) การบริห ารงานทั่ ว ไป การบริห ารงานบุ ค คล การเงิน การพั ส ดุแ ละการจั ดการ
ทรัพย์สิน และการอื่นใด ที่จาเป็นในการบริหารงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลแห่งชาติ
6. พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ในกรณี มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน หรือกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน และมีการอุทธรณ์คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมายังคณะกรรมการ
7. กากับดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
8. ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
3.4.3 มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน
มาตรฐานกลางที่คณะกรรมการกาหนดตาม อย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปนี้294
1. การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารจะต้องถูกต้องครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย
2. การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น และ
คานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการซ้าเติม ผู้ประสบเคราะห์
กรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนาเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกลุ่มคนในชาติหรือ
ศาสนา หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน
3. การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของบุคคลหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใด ๆ ในทางที่มิชอบ
4. การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนไม่เรียก รับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ อย่างมิชอบ
294มาตรา

37 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ ส่ งเสริม จริย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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5. การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ใน
กรณี ที่ เสนอเนื้ อ หาและข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ผิ ด พลาดหรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ จะต้ อ งแสดงความ
รับผิดชอบและประกาศการแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที
6. การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัด
ต่อหลั กศีลธรรมของสั งคมไม่ก่อให้ เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและคานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะเหนือกว่าสิ่งใด
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน คณะกรรมการต้องส่งเสริมจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้แก่สมาชิก โดยการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน
หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อให้สมาชิกมีอุดมการณ์ร่วมกันในการ ประกอบวิชาชีพโดยคานึงถึงจริยธรรม
จรรณยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน295
คณะกรรมการต้องส่ งเสริมให้ส มาชิกจัดการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน หรือ
ดาเนินการอื่นใด ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีมาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมและด้านวิช าชีพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาและยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน สมาชิกต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เกี่ยวกับการ
กากับดูแลกันเองทาง จริยธรรมสื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการกากับดูแลกันเองของผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน296
คณะกรรมการต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงมาตรฐานกลางตามพระราชบัญญัตินี้และ
มาตรฐานวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิช าชี พ
สื่อมวลชนของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่
กระทาการอัน เป็ น การส่ งเสริมให้ มีการฝ่าฝืน มาตรฐานกลาง และมาตรฐานวิช าชีพสื่ อมวลชน 297
คณะกรรมการต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และ
การกากับ ดูแลกัน เองด้านจริย ธรรมสื่ อมวลชนอย่ างสม่าเสมอ 298 และคณะกรรมการต้องส่ งเสริม
เผยแพร่และยกย่องสมาชิกที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน299

295มาตรา

39 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ ส่ งเสริม จริย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
296มาตรา 40 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
297มาตรา 41 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
298มาตรา 42 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
299มาตรา 43 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
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3.4.4 บทกาหนดโทษ
คณะกรรมการอาจส่ งค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการตามหมวด 10 หรือ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการจริย ธรรมสื่ อมวลชนตามหมวด 11 ให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดาเนินการกับผู้ถูกร้องเรียนตามกฎหมายของ กสทช. และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้300 โทษปรับทางปกครอง มีดังต่อไปนี้301
1) โทษปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
2) โทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
3) โทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

300มาตรา

71 แห่ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ ส่ งเสริม จริย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
301มาตรา 71 แห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

บทที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ในบทนี้จะเป็นบทที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพของ
สื่อมวลชน โดยที่ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นได้การใช้วิเคราะห์ออกมาด้วยกันทั้งหมดสามประการ ได้แก่
ประการแรก ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการทางานของสื่อสารมวลชนประการที่
สอง ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการกากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่ของสื่อมวลชน และประการสุดท้าย ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรที่
กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน ซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในเชิงลึก รวมไปถึงการได้วิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงที่ผู้ศึกษาจะได้นาข้อเท็จจริงดังกล่าว มาประกอบใน
งานชิ้นนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาวิทยานิพนธ์อย่างสูงสุด

4.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการ
ทางานของสื่อสารมวลชน
กลไกทางกฎหมายนั้ นเป็นเครื่องมือในการกากับให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่โดยที่เพื่อไม่ก่อ
ความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นในสังคม และเป็นการควบคุมสื่อมวลชนตามประมวลกฎหมายซึ่งศาล
ยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินและวินิจฉัยโดยคานึงถึงความถูกต้อง ในขณะเดียวกันเป็นช่องทางที่รัฐและ
หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะออกกฎหมายเพื่อให้กฎหมายควบคุมสื่อมวลชน ในปัจจุบันกลไกในการ
ทาหน้าที่ของสื่อมวลชนคือ ข้อตกลงที่กฎหมายให้อานาจแก่เอกชนทาหน้าที่แทนรัฐในการเข้าไปทา
หน้ าที่ควบคุมสื่ อมวลชนกัน เอง เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพนั้นมีประสิทธิภ าพ และ
สามารถควบคุ มการท าหน้ าที่ ได้ต รงตามวัตถุป ระสงค์ และเจตนารมณ์ ของเอกชนด้ว ยกัน เอง จึ ง
หมายถึงการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน ว่ามีกรอบการทาหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน จึงได้
กาหนดเป็นข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการควบคุมการทางาน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อบังคับที่ใช้
บังคับสมาชิกของสมาคม จึงเห็นได้ว่าในทางกฎหมายมหาชน ข้อบังคับต่าง ๆ ของสมาคมที่ได้กาหนด
ขึ้นไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย และข้อบังคับดังกล่าวไม่มีความชัดเจนแน่นอน ไม่ครอบคลุม
ทุก ๆ สื่ อมวลชน ดังนั้ น ข้อบั งคับ ของสมาคมนั้นไม่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปใช้บังคับได้แต่เฉพาะ
สมาคมของสื่อมวลชนนั้น ๆ
กรมหลวงราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์ พระบิ ด าแห่ งกฎหมายไทยได้ อ ธิ บ ายว่ า กฎหมายคื อ ค าสั่ ง
ทั้งหลายของผู้ปกครองแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลายเมื่อ ไม่ทาตามแล้วตามธรรมดาต้องโทษ รัฐจึงมี
อานาจในการออกกฎหมายโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและก่อให้ เกิดกระแสแห่ งความเชื่อว่า
อานาจรัฐเท่านั้นที่มีหน้าที่ในการสร้างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคม
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จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชน
อันมีลักษณะที่เป็นข้อบังคับระหว่างองค์กร จึงไม่มีผลบังคับกับสื่อมวลชนทั้งหมด เนื่องจากกฎหมาย
ไม่ได้รองรับให้จริยธรรมทางวิชาชีพมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ที่สื่อมวลชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้มีการกาหนดบทบัญญัติ การควบคุมการดาเนินงานของสื่อมวลชน
เพื่อที่จะเป็นกลไกในการควบคุมการทางานของสื่อมวลชน เพราะถ้าหากไม่มีการควบคุมการทางาน
ของสื่อมวลชน จะส่งผลให้ สื่ อมวลชนจะกระทาการต่าง ๆ โดยไม่สนใจกฎกติกาของสั งคม ซึ่งใน
ประเทศไทยนั้น สิ่งที่คอยควบคุมจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีลั กษณะเป็นข้อบังคับที่มีผ ลต่อสมาชิก
องค์กรวิชาชีพ มีเฉพาะแต่การกาหนดกระบวนการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มีการกระทาความผิด
ทางวิชาชีพ เช่นธรรมนู ญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2552 ข้อบังคับด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541 จะเห็นได้ว่าธรรมนูญและข้อบังคับดังกล่าวนั้นไม่มีสภาพบังคับ
เหมือนกับกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่างจากวิชาชีพทนายความ วิชาชีพบัญชี เนื่องจากจริยธรรมทาง
วิช าชีพของทนายความ หรือบั ญ ชี มีลั กษณะเป็ นข้อบั งคับ ระหว่างสมาชิกในองค์กร ซึ่งกฎหมาย
รองรับ ให้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงมีผลในการกาหนดจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์
สาคัญในการควบคุมมารยาททนายความ และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้นแล้ว
กฎหมายได้ ก าหนดผลทางกฎหมายของการฝ่ าฝื น มารยาททนายความ และจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามความหนักเบาของการประพฤติที่ฝ่าฝืน เช่นภาคทัณฑ์ ห้ามเป็นทนายความ
มีกาหนดไม่เกิดสามปี ลงชื่อให้ออกจากทะเบียนทนายความ สาหรับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีก็ได้
กาหนดโทษเอาไว้เช่นกัน เช่น ตักเตือนเป็นหนังสื อ พักใช้ใบอนุญาต ห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีด้านที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยมีกาหนดเวลาไม่เกินสามปี เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2546 ซึ่งพบปัญหาบ่อยครั้งได้แก่ปัญหาความไม่เป็น
กลางการนาเสนอเนื้อหาไม่ถูกต้อง การนาเสนอเนื้อหารุนแรง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การตัดสินผู้
ตกเป็นข่าว และการรับอามิสสินจ้าง ในการทางาน ปัญหาของกลไกการกากับดูแลอานาจภายนอก
และความคลุมเครือของหลักการทางกฎหมาย เข้ามาทาหน้าที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชน จะ
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ไม่มีกฎหมายควบคุมกาหนดขอบเขตในเรื่องของ
จรรยาบรรณ จริยธรรม และบทลงโทษในการทาผิด นอกจากนั้นแล้วไม่มีการไปกาหนดขอบเขตการ
ทางานสื่อมวลชน จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้น
ไปในเชิงธุรกิจ และเน้นการทาข่าวสารที่สื่อมวลชนนั้น ๆ สัง กัดอยู่ ไม่ได้เน้นการทาหน้าที่ที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนั้นแล้วสื่อมวลชนยังมีหน้าที่จะต้องนาเสนอข่าวสารในด้านต่าง ๆ
ของสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูล เนื่องจากในสังคมปัจจุบันการทาหน้าที่สื่อมวลชน
นั้น จะเป็นการนาเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกั บข่าวชาวบ้าน เชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง ดังนั้น
ข่าวต่าง ๆ จึงมีลักษณะเฉพาะกลุ่มตามที่ต้นสังกัดของสื่อมวลชนนั้นต้องการ จะนาเสนอในด้านนั้น ๆ
รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวยังทาหน้าที่เสนอข่าวสารที่ขาดความเป็นกลางอีกด้วย ดังนั้นจึงขาดกลไกการ
แก้ปัญหาในกรณีทมี่ ีการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกับจริยธรรมทางวิชาชีพดังกล่าว
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4.1.1 ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการทางานของสื่อสารมวลชน
การทางานของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบันนั้น จะต้องคานึงถึงความถูกต้อง
โดยสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นได้เสนอจะต้องเป็นความจริงตามเหตุการณ์ไม่มีการบิดเบือน
มีแหล่งข่าวที่มาจากความเป็นจริงโดยที่สื่อมวลชนและไม่กล่าวเลื่อนลอย นอกจากนี้การทางานของ
สื่อมวลชนนั้นจะต้องมีหลักความเป็นกลาง ไม่ทาให้สังคมแตกแยกในการนาเสนอข่าวสารบ้ านเมือง
โดยที่หลีกเลี่ยงต่อการนาเสนอข่าวที่ใช้ถ้อยคายั่วยุ การนาเสนอข่าวที่เกิดการสร้างสรรค์ ไม่ทาให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม และเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน สื่อมวลชนนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระที่
เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์เนื้อหา การนาเสนอมีความน่าสนใจ และคานึง ถึงความเหมาะสมใน
การนาเสนอข่าวที่มีความสร้างสรรค์ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาก
เกินไป เคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นอีกทั้งไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลมากจนเกิน
ความจาเป็น ทั้งนี้การนาเสนอของสื่อมวลชนนั้น จะต้องมีความหลากหลายในด้านการนาเสนอ เสนอ
มุมมองข่าวสารที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ประเด็นได้ รวมไปถึงการใช้ภาษาซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ถือเป็นผู้ที่ได้สื่อสารด้านภาษากับสังคมเป็นส่วนใหญ่ หากสื่อมวลชนใช้
ภาษาที่ผิดพลาด ภาษาที่รุนแรง หรือภาษาที่กากวมโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมาในสังคม
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้กาหนดให้หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
หรื อ การแทรกแซงด้ ว ยวิธี อื่ น ใดเพื่ อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ต ามรัฐ ธรรมนู ญ นั้ น จะกระท าไม่ ได้ รวมถึ งร่ า ง
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย ได้กาหนดให้ ผู้ ที่จะประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชนนั้นย่อมมีสิ ท ธิ
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จะเห็นได้ว่าใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันนั้น ได้กาหนดให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและการ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันแล้วยังไม่มีกฎหมายที่เป็นสิ่งที่กาหนดเส้นแบ่งเสรีภาพสื่อที่
ชัดเจน ทาให้เกิ ดปัญหาทางสังคมหรือในกลุ่มของสื่อมวลชน ออกมาถามว่าเสรีภาพสื่อหายไปไหน
เนื่องจากกฎหมายที่เป็นหลักประกันที่จะวางโครงสร้าง หลักประกันเสรีภาพและความเป็นอิสระของ
สื่อมวลชนในรัฐธรรมนูญที่ได้กาหนดเอาไว้ เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีสภาพบังคับในการ
ที่จะป้องกันการแทรกแซง หรือการที่สื่อถูกคุกคามเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน จึงขาด
เครื่องมือทางกฎหมายที่เป็นกลางและบังคับใช้ทุกสื่อ เพื่อที่จะส่งเสริมให้การกากับดูแลกันเองของ
สื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพ และทาหน้าที่กากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นกฎหมายกลางที่เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรสื่อมวลชน ประชาชนและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า สื่ อ มวลชนที่ ท าหน้ าที่ อ ยู่ ต่ า งขาดความเป็ น อิ ส ระในการท างานของ
สื่อมวลชน โดยที่สื่อมวลชนนั้น ตกอยู่ภ ายใต้อาณั ติไม่ว่าจะเป็น ของรัฐหรือเจ้าของกิจการนั้น ๆ ที่
บังคับให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นอาจจะต้องกระทาที่ผิดกรอบจรรยาบรรณแห่งการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน ทาให้ภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนส่งผลเสียต่อประชาชน ว่าสื่อมวลชนนั้นทางานไม่
เป็นกลางไม่นาเสนอข้อความจริงต่อประชาชนเนื่องจากอยู่ ภายใต้อาณัติของเจ้าของกิจการ หากผู้
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ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ทางานไม่ถูกต้องตามกรอบข้อบังคับของเจ้าของกิจการก็อาจจะทาให้ถูก
พิจารณาไล่ออกจากงาน โดยการที่ถูกไล่ออกจากงานนั้นไม่มีหลักประกันใด ๆ ที่จะเป็นหลักประกันให้
สื่อมวลชนได้รับการคุ้มครองในเรื่องของแรงงาน และหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญได้
กาหนดเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการต่อรองการทางานเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองเสรีภาพ
ของผู้ป ฏิบั ติงานในการทางานของสื่ อมวลชนนั้น จะส่งผลให้ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจาก
นายจ้างเนื่ องจากสิ ทธิเสรีภ าพของสื่ อมวลชนนั้น ไม่มีสิ่ งใดที่เป็นการคุ้มครองการปฏิบัติงานของ
สื่อมวลชนเลย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น ที่มีสาระสาคัญที่ได้อธิบายถึงสิทธิของความเป็นอยู่ส่วนตัว ในทางบริบท
ทางปรัชญา บริบททางศาสนา บริบททางด้านการเมืองการปกครอง รวมไปถึงหลักความมั่นคงของรัฐ
ดังต่อไปนี้
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางปรัชญา
แนวคิดนี้ให้เหตุผลว่า ที่มาแห่งสิทธิของมนุษย์ทั้งหลายนั้น มาจากแนวคิดตามธรรม (Idea of
Nature) เนื่องจากธรรมชาติเป็นผู้กาหนดระเบียบอันถูกต้องแห่งจักรวาล (Nature Described the
Property of the Universe) ดังนั้น สิ ทธิของมนุษ ย์ทุ กคน จึงได้รับการอ้างอิงว่า สิ ทธิธรรมชาติ
(Natural Rights) เพื่ อ ยื น ยั น ความส าคั ญ และที่ ม าของสิ ท ธิ นี้ ต่ อ มาค าว่ า สิ ท ธิ ธ รรมชาติ ได้
วิวัฒนาการเป็นสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ทั้งนี้ คาว่า มนุษย์ นั้นย่อมเป็นการย้าถึงความชอบ
ธรรมแห่งสิทธิ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญแห่งชีวิตมนุษย์ที่ถูกต้องเหมาะสม (An Essential Part of Properly
Human Life) กล่ าวคือ ย่ อมไม่เป็น การถูกต้องเหมาะสม หากมนุ ษย์ปราศจากเสี ยซึ่งสิ ท ธิเช่น นี้
นอกจากนี้ การพิจารณาสิทธิมนุษยชนว่ามาจากสิทธิตามธรรมชาติ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด
กฎหมายธรรมชาติด้วย
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางศาสนา
แนวความคิดนี้ หากพิจารณาจากมุมมองของศาสนาคริสต์แล้วจะพบว่า เป็นการมุ่งอธิบาย
รากฐานที่มาของสิทธิของมนุษย์ทั้งหลายว่า มาจากพระผู้เป็นเจ้า จากคัมภีร์ฉบับเก่าของคริสต์ศาสนา
(The Old Testament) ทาให้พบว่า มนุษย์คนแรกคือ อดัม ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า เมื่อพระผู้เป็น
เจ้าให้คุณค่าสูงส่งแก่มนุษย์ ดังนั้น มนุษย์คนอื่น ๆ ที่เกิดมาจากมนุษย์คนแรกที่พระผู้เป็นเจ้าสร้าง ก็
จะได้คุณค่าอันสูงส่งนี้ไปด้วย คุณค่านี้ก่อให้เกิดสิทธิ หรืออานาจอันชอบธรรมแก่มนุษย์ และเนื่องจาก
สิทธิดังกล่ าวมีที่มาจากพระผู้ เป็ น เจ้า จึงไม่อาจมีผู้ ใดมาพรากเอาไปได้ แนวคิดเช่นนี้ ไม่จากัดอยู่
เฉพาะศาสนาทางตะวันตก เช่น คริสต์เท่านั้น แต่สามารถพบได้ในศาสนาต่าง ๆ ที่นับถือพระผู้เป็น
เจ้า (Religions with a Deistic Base) ในมุมมองทางศาสนานั้น สิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล
คือ สิ ท ธิที่เกี่ย วกับ เนื้ อตัวร่างกาย เช่น การนาใบไม้มาประดิษ ฐ์เป็ นที่ปิดบั งส่ว นของร่างกายที่ไม่
ต้องการให้คนอื่นได้เห็น ทาให้มนุษย์เชื่อว่าเรื่องของเนื้อตัวร่างกายของบุคคล เป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็น
เรื่องที่สงวนไว้เฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในบริบททางด้านการเมืองการปกครอง
แนวคิดของสิ ท ธิในความเป็น อยู่ส่ วนตัวในระยะแรกนั้น สื บ เนื่องมาจากแนวคิ ดเกี่ยวกั บ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้อ้างยันต่อรัฐ กล่าวคือ มนุษย์เป็นรากฐานสาคัญของ
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ชีวิตบุคคล บุคคลในฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์คุณค่าสูงสุดของมนุษย์คือ การดารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
และด้ว ยคุณ ค่าดังกล่ าว จึ งไม่ มีบุ ค คลใดหรือแม้ กระทั่ งรัฐ จะสามารถพรากหรือล่ ว งละเมิ ดสิ ท ธิ
ดังกล่าวให้ลดน้ อยถอยลงไปได้ และไม่สามารถละเลยได้เลย ไม่ว่าในเวลาใดตามคาอธิบายปรัชญา
กฎหมายธรรมชาติของ Rodolf Satammier กล่าวว่า รัฐหรือกฎหมาย ต้องยึดมั่นในหลักแหล่งการ
เคารพและการมีส่วนร่วมของมนุษย์ (Principle of Respect & Participation) การกาหนดให้รัฐใช้
อานาจรัฐ ต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นจุดหมายในตัวเอง ภายใต้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย
ธรรมชาติที่เน้นการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คาสั่ง หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ ต้อง
ไม่ละเมิดต่อการดารงอยู่ของสภาวะแห่ งการเคารพต่อตัวเอง ในตัวบุคคล ศักดิ์ศรีของมนุษย์ย่อม
บังคับให้ต้องมีการยอมรับสิทธิของเขาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การเข้าแทรกแซงขวาง
กันต่อการใช้สิทธิดังกล่าว ย่อมเป็นการตัดรอนสารัตถะแห่งศักดิ์ศรีดังกล่าวของมนุษย์ ด้วยเหตุผลนี้
รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาให้คงไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของปัจเจกชนแต่ละบุคคล สิท ธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ เป็นคุณค่าสูงสุดที่รัฐธรรมนูญแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตยยึดถือ และให้
การรับรอง และคุ้มครอง
หลักความมั่นคงของรัฐ
อานาจอธิปไตยของรัฐจะสามารถใช้หรือแสดงออกได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความมีอยู่แห่งกฎหมาย
ของรัฐนั้น และความมั่นคงของรัฐ ถ้าหากรัฐปราศจากความมั่นคงแล้วการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ
ย่อมไม่อาจที่จ ะมีขึ้นได้ ดังนั้ น เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงของรัฐในบางกรณี นั้นรัฐจึงต้องให้ มีการ
ลิดรอนหรือจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในบางประการ เพื่อที่จะให้รัฐดารงอยู่
ได้อย่างปลอดภัย และหลักการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นก็ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นเอกภาพและความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งหมายถึง ความมั่นคงในองค์ประกอบแห่งรัฐ ความมั่นคงในดินแดน ระบบการเมือง
การปกครอง การบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนั้น ถือส่วนรวมที่เกี่ยวกับความมีอยู่ของรัฐ ดังนั้น ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความ
คิดเห็นใด ๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงรัฐแล้ว การกระทาเช่นนั้นควรจะต้องถูกจากัดเสรีภาพ
เอาไว้เท่าที่จะไม่มีผลกระทบต่อรัฐเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ดีเสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะอยู่ เหนือหลัก
ความมั่นคงของรัฐไม่ได้
ภายใต้ ห ลั ก ความมั่ น คงของรั ฐ หมายความรวมถึ ง ความมั่ น คงเป็ น เอกภาพและ
บู ร ณภาพของรัฐ หรือ ความมั่ น คงในองค์ป ระกอบแห่ งรัฐ ซึ่งได้ แก่ ความมั่ น คงในบู รณภาพแห่ ง
ดิน แดน ความมั่น คงในอานาจอธิปไตยของรัฐ เช่น ความความมั่น คงในระบอบการปกครองตาม
รัฐธรรมนูญ อานาจการปกครอง ระบบกฎหมาย และการบังคับตามกฎหมาย ซึ่งความมั่นคงของรัฐ
ดังกล่าวไม่ได้หมายความรวมถึงความมั่นคงภายในรัฐความมั่นคงในฐานะในทางเศรษฐกิจหรือฐานะ
ทางการเงินที่อาจจะกระทบต่ออานาจต่อรองของรัฐกับต่างประเทศหรือความมีประสิทธิภาพในการ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่ง
คงของรัฐ จึงเป็ นเรื่องที่จะต้องให้ ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นการธารงรักษาป้องกันให้
ประเทศธารงอยู่อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามหรือสถานการณ์
ที่มีการก่อการร้าย และสร้างความหวาดระแวงตลอดจนความเชื่อมั่นของระบบการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิ จ สั งคมของประเทศ รั ฐ อาจตรากฎหมายหรือ ก าหนดกฎเกณฑ์ เพื่ อ จากั ด เสรีภ าพของ
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สื่อมวลชนได้ ถ้าการนาเสนอข่าวนั้นกระทบกระเทือนและเกิดความเสียหายแก่ความมั่นคงของรัฐ
นอกจากนี้แล้วนั้น การที่จะธารงรักษาความมั่นคงของรัฐให้อยู่อย่างปลอดภัยและมีความเป็นอธิปไตย
ที่สมบูรณ์ การใช้สิทธิและเสรีภาพในการเสนอข่าวสารที่เป็นความลับของประเทศที่อยู่ในอานาจของ
เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็อาจถูกจากัดได้ เพราะข้อมูลข่าวสารบางกรณีเป็นข้อมูลข่า วสาร
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกปิดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน
จากแนวความคิดและทฤษฎีดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่าการทางานของสื่อมวลชนในปัจจุบันนั้น
รัฐนั้นจะต้องคานึงถึงสิทธิของความเป็นอยู่ในส่วนตัวของประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้สื่อมวลชนได้หน้าที่
ของสื่อมวลไม่มีขอบเขตการทางานเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา ด้าน
การเมือง โดยที่รัฐนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาให้คงไว้ซึ่ง สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของปัจเจกชนแต่ละ
บุ ค คล สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ไว้ เป็ น คุ ณ ค่ า สู งสุ ด ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รั ฐ เสรี
ประชาธิปไตยยึดถือ และให้การรับรอง และคุ้มครอง นอกจากในเรื่องของหลักความเป็นอยู่แห่งสิทธิ
แล้ว ยังมีเรื่องของหลักความมั่นคงของรัฐที่รัฐนั้นสามารถที่จะแสดงออกถึงความมีอยู่แห่งกฎหมาย
ของรัฐนั้นโดยที่รัฐเพื่อความมั่งคงของรัฐที่มีความจาเป็นที่จะต้องความคุมการทางานของสื่อมวลชน
เพื่ อ ที่ จ ะรั กษาความมั่ น คงของรั ฐ ในบางกรณี นั้ น รัฐ จึ งต้ องให้ มี ก ารลิ ด รอนหรือ จ ากั ด การใช้ สิ ท ธิ
เสรี ภ าพในการแสดงความคิด เห็ น ในบางประการ เพื่ อ ที่ จะให้ รัฐ ด ารงอยู่ได้ อ ย่างปลอดภั ย และ
หลักการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นก็ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของรัฐ ดังนั้นการที่
ไม่มี กฎหมายกลางที่ จ ะค่อยควบคุมการทางานของสื่ อมวลชนในการปฏิบั ติงานจึงไปเป็ น ไปตาม
แนวความคิดและทฤษฎีดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้วในข้องต้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางสังคมวิทยา กล่าวคือเนื่องจากกฎหมายคือ
ข้อบังคับที่ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม และเป็นที่ยอมรับในหมู่มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็น สังคมซึ่ง
ผู้มีอานาจของประเทศนั้นได้บัญญัติขึ้นและบังคับกับผู้ที่อยู่ในประเทศนั้นให้ปฏิบัติตามเพื่อกาหนด
ความประพฤติ ของพลเมื อ ง หรือ ผู้ ที่ มีอ านาจของประเทศนั้ น ได้ม อบอานาจให้ กับ องค์ กรของรัฐ
เพื่ อ ที่ จ ะไปท าหน้ าที่ อ อกกฎหมายเพื่ อ ที่ จ ะใช้ บั งคั บ แก่ บุ ค ลากรในองค์ ก รของตนให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายที่ องค์กรนั้นได้ออกมาเพื่อบังคับใช้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายนั้นมีความแตกต่างจากจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณ เนื่องจากกฎหมายนั้นมีสภาพบังคับซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หาก
ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามอาจถูกลงโทษตามสภาพบั งคั บ ของกฎหมายนั้ น ๆ ซึ่ งมี ข้อแตกต่ างจาก
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ที่มนุษย์สามารถที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้เนื่องจากจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณนั้นไม่มีบทลงโทษกาหนดเอาไว้เหมือนกับกฎหมาย ดังนั้นการที่ไม่มีกฎหมายในเรื่อง
คุ้มครองในการทางานของสื่อมวลชน เพื่อที่จะคุมครองและเป็นกรอบในการกาหนดลักษณะในการ
ทางาน อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทาให้เกิดความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ และเป็นจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาในวงกว้าง ขาดกลไกที่จะเข้ามาควบคุมดูแล
เกี่ยวกับสื่อมวลชนทาให้สื่อมวลชน หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการนาเสนอข่าวของ
สื่อมวลชนไม่มีสิทธิเรียกร้องกับสื่อมวลชน รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมนั้นจะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกาย ด้วยสาเหตุจากการนาเสนอข่าวสารที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมาย
กลางมาควบคุมดูแลหรือควบคุมการจากัดสิทธิเสรีภาพในการเข้าไปทาข่าวของสื่อมวลชน รวมทั้งยัง
เป็นตัวกลางที่กาหนดเพื่อให้สื่อมวลชนมีความเป็นธรรมต่อวิชาชีพของตัวเอง
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่เป็นหลักประกันการทางานของสื่อมวลชนที่
เป็นกฎหมายกลาง เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนทาหน้าเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี และเป็นช่องทางให้สื่อมวลชน ได้
กลั่นกรองข่าวที่นาเสนอต่อประชาชนเป็นความจริงมากที่สุด รวมทั้งเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุผล
ประโยชน์ในทางการเมืองของฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ง ขณะเดียวกันสื่อมวลชนนั้นขาดความเข้าใจในเรื่อง
เสรีภาพของสื่อเอง การที่ไม่มีกฎหมายกาหนดจึงส่งผลให้สื่อมวลชนบางกลุ่มแสดงบทบาทเป็นปัจเจก
บุคคลในการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่ออย่างไม่สร้างสรรค์ จนส่งผลให้สื่อนั้นเป็นต้นเหตุสาคัญของการ
สร้างความเกลียดชังในสังคมตลอดจนนามาสู่การล่มสลายของระบบต่าง ๆ ในสังคมประชาธิปไตย
ประเทศไทย และเกิดปัญหาการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนไม่บรรลุตามวัต ถุประสงค์ของการทางาน
สื่ อ มวลชนให้ เป็ น สากล เพราะสื่ อมวลชนตามแนวคิด ของระบอบประชาธิป ไตยนั้ น จะแสวงหา
ข้อเท็จจริงและข้อที่ผิดพลาด ว่าอะไรถูกอะไรผิดและทาให้สังคมได้ทราบ ดังนั้น ข้อเท็จจริงของความ
เป็นอยู่ที่ดีของสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่จ ะทาให้สังคมนั้น ๆ มีความ
สมบูรณ์ทฤษฎีอิสรภาพนิยมเป็นหลักการที่สาคัญอย่างยิ่งของสื่อมวลชนในระบอบเสรีประชาธิปไตย
เพราะเนื่องจากสังคมประชาธิปไตยจะปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนและให้อิสรภาพในการแสดง
ความคิดความเห็น โดยที่สังคมในลักษณะดังกล่าวจะมีความหลากหลายทางศิลปะ ข่าวสารการให้
ข้อมูลสื่อยังเป็ นสิ่ งที่รัฐจะต้องควบคุมให้ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อเป็นไปโดยอิส ระ ทั้งนี้เครื่องมือ
สาคัญที่จะนามาใช้ในการควบคุมสื่อมวลชนที่มีพฤติกรรมที่ไม่สมควร ที่มีสถานะเป็นกฎหมาย และยัง
เป็ นหลักประกันในการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนต่อสาธารณะได้อ ย่างมีจริยธรรมภายใต้หลั กความ
รับผิดชอบของสื่อมวลชน เพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงอนาคต เนื่องจากธุรกิจ
สื่อมวลชนนั้นเป็นกิจการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะฉะนั้นการใช้สิทธิเสรีภาพ
ของสื่ อ มวลชนก็ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ใ ช้ สิ ท ธิ เสรี ภ าพภายใต้ ก รอบของหลั ก นิ ติ ธ รรมในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย
4.1.2 วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษากลไกการขององค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนในภาพรวมของต่างประเทศ อัน
ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอินโดนิเชีย ทั้ งสี่
ประเทศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศทั้งสี่ประเทศนั้นสื่อมวลชนนั้นจะมีเสรีภาพค่อนข้างมาก
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการทางานของสื่อมวลชนมีผลมาจากการที่ประเทศต่าง ๆ
เหล่านั้ นมีองค์กรวิชาชีพและสหภาพแรงงานขององค์กรวิช าชีพของสื่อมวลชนที่เข้ม แข็ง จึงทาให้
องค์กรดังกล่ าวนั้ น เข้าไปมีบ ทบาทส าคัญ ในการควบคุมการปฏิบั ติงานในวิช าชีพสื่ อมวลชน และ
ในขณะดังกล่าวนั้ น สหภาพแรงงานของทั้งสามประเทศนั้นก็จะเข้ามามีบทบาทในการต่อรองการ
ทางานกับนายจ้าง เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนทางานโดยที่ไม่ต้องคานึงถึงนายจ้างว่าจะปลดออกหรือไล่
ออกจากการทางาน เนื่ องจากการท างานของสื่ อมวลชนทั้ งสามประเทศนั้ นนอกจากจะมี องค์ก ร
วิชาชีพที่ให้การสนับสนุนนั้นองค์กรวิชาชีพดังกล่าวยังทาหน้าที่ต่อรองกับนายจ้างโดยการที่ให้สหภาพ
แรงงานของสื่อมวลชนนั้ น เข้ามามีบทบาทซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยนั้ น
สมาคมชมรมที่ เกี่ย วกั บ สื่ อมวลชนต่ าง ๆ นั้น ไม่ได้มี ส่ ว นร่ว มในการที่ จะคุ้มครองการท างานของ
สื่อมวลชนเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนทางานอย่างเป็นอิสระและคุ้มครองสิริภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
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ของสื่ อ มวลชนได้ ดั งนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ าองค์ ก รวิ ช าชี พ และสหภาพแรงงานขององค์ ก รวิช า ชี พ ของ
สื่อมวลชนนั้ นจะมีความเข้มแข็งเป็ นอย่างมากในต่างประเทศซึ่งความเข้มแข็งดังกล่าวของทั้งสาม
ประเทศนั้นส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนได้
จากที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าแนวความคิดและทฤษฎีพร้อมด้วยตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ได้
ยกมาข้างต้นนั้น การทางานของสื่อมวลชนนั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้
การทางานในหลายครั้ง ที่ตัวของผู้ประกอบวิชาชีพเองนั้นไม่ได้มีการแสดงความรับผิดอย่างใดอย่าง
หนึ่งเกิดขึ้น ในทางกลับกันตัวของสมาคมเองนั้นเป็นผู้ที่ออกมาแถลงการณ์ยอมรับผิดในการกระทา
ความผิดต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ยิ่งทาให้เป็นการตอกย้าว่าการทางานของผู้ที่
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีความล้มเหลวเป็นอย่างมาก ไม่มีการคานึงถึงความเคารพในสิทธิส่วน
บุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอย่างในข้างต้น การนาเสนอข่าวที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ความสู ญ เสี ย นั้ น ถื อ เป็ น เรื่อ งละเอี ย ดอ่อ นจึ งจาเป็ น ต้ อ งให้ เกี ย รติต่ อ ครอบครัว ของ
ผู้เสียชีวิต นอกจากนั้นแล้ว การทางานของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติ
ที่ชัดเจนกับการทางานในสายข่าวนั้น ๆ จึงทาให้เกิดปัญหาการมีสื่ อมวลชนสายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ตนเองถนัดมาร่วมทาข่าวด้วย และในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลอย่างสูงมากซึ่ง
สื่อออนไลน์นั้นมีความรวดเร็วสูง อีกทั้งประชาชนนิยมแชร์เนื้อหาต่าง ๆ มากกว่าสื่อมวลชนที่เป็น
กระแสหลัก จนทาให้เกิดการเข้าใจผิดว่าคนเขียนข่าวเรานั้นเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ และอีกสิ่งหนึ่งที่
น่าสนใจคือสื่อมวลชนหรือนักข่าวและช่างภาพบางคนไม่ได้จบนิเทศศาสตร์โดยตรง จริงอาจจะขาด
การเรียนรู้เรื่องของจริยธรรมการอบรมเกี่ยวกับการทางานของความเป็นสื่อมวลชนรวมถึงขอบเขต
การทางานของสื่อมวลชน เพราะฉะนั้นการกาหนดคุณสมบัติการทางานที่เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชน
นั้นจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
จากการศึก ษาการศึก ษากลไกทางกฎหมายของต่างประเทศเพื่ อควบคุ มการท างานของ
สื่อสารมวลชนในภาพรวมของต่างประเทศ อันประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้ศึกษาจะอธิบายดังต่อไปนี้
1. สถานะทางกฎหมายขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาถึง
องค์ ก รสื่ อ วิช าชี พ ของสื่ อ มวลชนของประเทศสหรัฐ อเมริก าพบว่ าสื่ อ วิท ยุ โทรทั ศ น์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหลักที่ชื่อว่า Telecommunications Act of 1996 ที่
ก าหนดให้ ป ระชาชนมี เสรี ภ าพในการเข้ าประกอบกิ จ การภายใต้ ก ารแข่ งขั น ที่ เป็ น ธรรม เพื่ อ ให้
ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้รับประโยชน์มากที่สุด และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่ามีรูปแบบที่สาคัญ สองรูปแบบ คือ สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มี
เอกชนเป็นเจ้าของ (Private Ownership) กับสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ (Public Ownership) ซึ่ง
ในปัจจุบันการดาเนินการด้านวิทยุโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาจะมีการดาเนินงานควบคู่กันระหว่างสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ของรัฐและสื่อวิทยุโทรทัศน์ของเอกชนไปพร้อม ๆ กัน ในขณะที่สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็น
เจ้าของจะดาเนินการเพื่อสนองความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
2. สหพั น ธ์ส าธารณรั ฐ เยอรมนี มี ส ภานั กข่ าวนั กหนั งสื อพิ ม พ์ (Presserat) สภานั ก ข่าว
นักหนังสือพิมพ์เป็นสภาวิชาชีพคอยกากับดูแลการประกอบวิชาชีพนักข่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและจรรยาบรรณของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เพื่อรักษาภาพพจน์และความน่าเชื่อถือ
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ของนักวิชาชีพนักข่าว เพื่อเป็นการควบคุมตนเองของวิชาชีพนักข่าว โดยมีหน้าที่พิจ ารณาเรื่องร้อง
ทุ ก ข์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ จ ากประชาชน หากเห็ น ว่ า การกระท าที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนั้ น ขั ด ต่ อ
จรรยาบรรณนักข่าว (Pressekodex) ก็จะทาหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมหรือชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ สภานักข่าวหนังสือพิมพ์ยังมีหน้าที่ คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ประกอบอาชีพนักข่าว โดยเฉพาะเสรีภาพของสื่อมวลชน เช่น โดยการล็อบบี้นักการเมืองเมื่อมีการ
ร่างกฎหมายที่อาจกระทบต่อเสรีภาพสื่อมวลชนได้
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เยอรมันนี สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์
ฟิ น แลนด์ และลั ก เซมเบิ ร์ ก ที่ ส ภาวิช าชี พ สื่ อ หรื อ ภาคประชาชน ที่ เป็ น ทั้ งผู้ ร่า งและผู้ บั งคั บ ใช้
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในสี่ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพยอมรับจรรยาบรรณวิชาชีพบน
พื้น ฐานของความสมัครใจเท่านั้ น ในขณะที่ จรรยาบรรณวิช าชีพของลั กเซมเบิร์กใช้ตามกฎหมาย
“นักข่าวอาชีพ” (ซึง่ บังคับต้องมีบัตรสื่อมวลชน) ทุกคน302
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เอกสารสาคัญในการกากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the
Republic of Indonesia Number 40 of 1999 on the Press (Press Law) และ Journalism
Code of Ethics ซึ่งได้เป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับองค์กรวิชาชีพที่ทาหน้าที่ดูแลและกากับการทางาน
ของนักข่าว ผู้ดาเนิน รายการ และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ องค์กรวิช าชีพดังกล่าวคือ สมาพันธ์
นักข่าวโทรทัศน์อินโดนีเซีย (Indonesia Television Journalist Association: IJTI) ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวกันของสถานีโทรทัศน์เอกชน ได้แก่ สถานี RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI
มีห น้ าที่ ดู แ ล ก ากับ การท างาน ตลอดจนการลงโทษสมาชิ ก ทั้ งนี้ การท าหน้ าที่ ข อง KPI ให้ ก าร
สนับสนุนการทางานของ IJTI และ Indonesian Press Council ในการกากับดูแลกันเอง โดยสะท้อน
ผ่านการทางานในความร่วมมือกัน นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการ
ปกป้องนักข่าวและได้ระบุมาตรฐานการปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ
โดย Code of Conduct ของทุกที่ มีจุดประสงค์เพื่ อปกป้องไม่ให้ นักข่าวหรือบรรณาธิการข่ าวถูก
แทรกแซงจากเจ้าของจนทาให้นักข่าวละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง303
จากการที่ได้ศึกษาถึงแนวทางการทางานของสื่อมวลชนในต่างประเทศแล้วพบว่า การทางาน
ของสื่อต่างประเทศทั้งสามประเทศนั้น ได้มีกฎหมายที่เป็นตัวกาหนดในการทางานของสื่อมวลชน
เพื่อที่จะให้ ผู้ที่ทางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนได้ทางานอย่างมีกรอบในการทางาน แต่ถึงอย่างไรก็ดีการ
ทางานของสื่อมวลชนในต่างประเทศนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่บ่าง กับการที่จะควบคุมการทางานหรือการ
กากับดูแลการทางานให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะเนื่องจากต่างประเทศที่ได้ยกมานั้นเป็นประเทศที่
ปกครองในระบบของประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นการปกครองในระบบประชาธิปไตยก็จะต้องเครารพ
ความเป็ น อิ ส ระของสื่ อ มวลชน แต่ ถึ งอย่ า งไรก็ ดี โ ครงสร้ า งนั้ น ก็ ไม่ ได้ เป็ น ของรั ฐ เพี ย งแค่ รั ฐ ได้
มอบหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของการทางานสื่อเท่านั้น เช่นใน สหรัฐอเมริกา สื่อต้องอยู่
ภายใต้ Telecommunications Act of 1996 ที่เป็นกฎหมายกากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน ที่

302เดือนเด่น

นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า viii.
303เรื่องเดียวกัน, หน้า จ.
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ให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ไปตามจรรยาบรรณและบทบัญญัติของกฎหมาย นอกจากนี้ก็ยังทาหน้าที่
คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพของนักข่าวด้วย
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศแล้ว สื่อมวลชนในประเทศไทย กับหลักการทาง
กฎหมายของต่างประเทศนั้น พบว่าประเทศไทยควรนาเอาแนวความคิดของต่างประเทศมาปรับใช้กับ
การท างานของสื่ อ มวลชนในประเทศไทยเพื่ อ ที่ จ ะให้ ป ระเทศไทยแก้ ไขปั ญ หาการท างานของ
สื่อมวลชนได้อย่ างแท้จริง และจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีการกาหนดข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
วิชาชีพที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ในเรื่องของการควบคุมการดาเนินงานของสื่อมวลชนให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้กาหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อที่จะเป็น
การยกมาตรฐานในการทานของสื่อมวลชนในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จ ะได้รับการ
คุ้มครองจากกฎหมายที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ให้เกิดความยุติธรรมแกประชาชนให้ได้มากกว่าปัจจุบัน
ทั้งนี้ยังเป็นการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่สื่อก่อความเดือนร้อนราคาญ และรบกวน
ความเป็นอยู่ของประชาชรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากประเทศไทยได้มีการนาเอาแนวความคิดและหลักการของต่างประเทศ
ได้แก่สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาปรับใช้กับประเทศไทย
จะทาให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะหาสิ่งที่นามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนในประเทศไทย
ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวนั้นจะส่งผลทาให้สื่อมวลชนมีกฎหมายกลางให้อานาจในการ
กาหนดข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การควบคุมการดาเนินงานของสื่อมวลชนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือจะเป็ นการยกสถานะขององค์กรวิชาชีพของตนให้เป็นองค์กรมีลักษณะตามกฎหมายมหาชน
เหมือนกับต่างประเทศ ซึ่งการเอาแนวความคิดและหลักการของต่างประเทศนั้นมาปรับใช้เพื่อที่จะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีให้กับองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลในการทางาน
การแก้ ไขดั ง กล่ า วนั้ น เป็ น การแก้ ไขเพื่ อ ให้ ป ระชาชนนั้ น ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการท างานของ
สื่อมวลชนได้อย่ างสู งสุ ดและเป็ น การป้ องกันการทางานของสื่ อมวลชนบ่ อยครั้งในประเทศไทยที่
กระทบสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน หากมี ก ารแก้ ไขดั ง กล่ า วนั้ น จะท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการแก้ไขดังกล่าวอย่างแท้จริง ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอแนวทางดังนี้
ให้ มี ก ารตรากฎหมายเพื่ อที่ จะคุ้ม ครองสิ ท ธิและเสรีภ าพ และส่ งเสริม มาตรฐานวิช าชี พ
สื่อมวลชน
เพื่อที่ จะส่ งเสริ มจริย ธรรมและมาตรฐานวิช าชีพสื่ อมวลชน ที่เป็ นมาตรฐานกลางในการ
นาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร ที่จะต้องมีผู้ รับผิดชอบในผลกระทบที่เกินขึ้นจากการทางานของ
สื่อมวลชน ในกรณีที่เสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดง
ความรับผิดชอบและประกาศการแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที
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4.2 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางใน
การกากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
ปัจจุบันประเทศไทย มีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอยู่หลายองค์กรในการทาหน้าที่กากับ
ดูแลกัน เองตามลั ก ษณะของสื่ อต่าง ๆ โดยมีลั กษณะเป็ น การรวมตั ว กัน ตามลั ก ษณะของวิช าชี พ
สื่อมวลชนที่ไม่มีกฎหมายกาหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น ชมรม หรือเป็นองค์กรที่มีสถานะทาง
กฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยการจดทะเบียนเป็นสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ
เป็นการรวมตัวกันโดยมีกฎหมายกาหนดโดยเฉพาะ ที่ให้มีพระราชบัญญัติสาหรับวิชาชีพนั้น บังคับให้
จัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เหมือนกับสภาทนายความ สภาวิชาชีพ
บัญชี นอกจากนี้แล้วองค์กรสื่อมวลชนในประเทศไทยเป็นการรวมตัวกันโดยที่กฎหมายรองรับสิทธิใน
การจัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์
ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง
แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคม
ช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวภาพกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มูลนิธิอิสรา อมันตกุล มูลนิธิหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่มีกฎหมายใดที่ได้กาหนดให้มี
องค์กรวิชาชีพที่เป็นองค์กรกลางของสื่อมวลชน ส่งผลให้การทางานของสื่อมวลชนที่มีเพียงสมาคมที่
ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ในการกากับดูแล จึงทาให้ไม่มี
หน่วยงานกลางที่เป็นของรัฐ ที่จะเข้ามาดูแลควบคุมเหนือสมาคมต่าง ๆ ดังนั้น การทางานของสมาคม
จึงเป็นการทางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ส่งผลทาให้การทางานของสมาคมเป็นไป
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด ตั้ งเท่ านั้ น แต่ ในทาง
กฎหมายมหาชน ยังไม่มีองค์กรกลางในการกากับดูแลและสามารถควบคุมการทางานของสื่อมวลชน
เพราะฉะนั้น สมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับสื่อมวลชนนั้น ไม่มีอานาจในการกากับดูแลทางมหาชน จึงส่งผลให้
ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมหรือกากับดูแลการทาหน้าที่ของสื่อ มวลชนได้ เพราะสื่อมวลชนใน
บางครั้งทาหน้าที่กระทบกับสิทธิของประชาชน จึงส่งผลให้สมาคมได้รับผลกระทบตามกฎหมายแพ่ง
จึงไม่มีผลต่อการเข้าไปควบคุมของสมาคม หากมีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีอานาจในทางมหาชนนั้น
จะส่งผลดีในการกากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน ที่มีองค์กรของรัฐเข้ามากากับดูแล พร้อมกันนี้
จะเป็นการยกระดับการทางานของสื่อมวลชนในการทาหน้าที่ให้น่าเชื่อถือในการกากับดูแลการทา
หน้าที่ของสื่อมวลชน โดยมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนในการกากับดูแล นอกจากนี้ ยังไม่
เป็นไปตามแนวความคิดเรื่ององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ที่ หมายถึง องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์กรของรัฐที่
มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับ หลักประกันให้ สามารถปฏิบัติภ ารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ หลุดพ้นจากการ
แทรกแซงขององค์กรอื่นหรือสถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้น
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ภายหลั งในสั งคมช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ง และเป็ น สถาบั นบริห ารที่จาเป็ น ส าหรับรัฐ ประชาธิปไตย
สมั ย ใหม่ ซึ่งเห็ น ความจ าเป็ น ของการสร้างดุ ล ยภาพระหว่างการบริห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐอย่าง
เป็นธรรม หรืออาจหมายถึงหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหารซึ่งจะต้องอาศัยความ
คล่องตัวสูงและสามารถแยกตัวออกจากส่วนราชการ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกาหนดให้มีพระราชบัญญัติในการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพนั้น จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม กากับดูแล การทาหน้าที่ของสื่อมวลชน
ได้ เมื่ อ สื่ อ มวลชนท าหน้ า ที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชน ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนรับ ผิ ดเฉพาะในส่ วนของกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ พระราชบั ญ ญั ติอื่น ๆ ที่มีโทษทาง
ปกครองและอาญา ทาให้ส่ งผลเสี ยต่อการควบคุมการทางานของสื่ อมวลชน จึงปฏิบัติห น้าที่ของ
สื่อมวลชนได้ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ส่งผลทาให้สื่อมวลชนขาด
ความน่าเชื่อถือในการทาหน้าที่ เพราะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่ให้ความสาคัญกับ
การทาหน้าที่ของตน ส่งผลเสียต่อประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เนื่องจากทางานของ
สมาคมสื่อมวลชนนั้ น ไม่มีมาตรการใดที่จะไปบังคับให้สื่อมวลชนทาหน้าที่ตามสิทธิเสรีภาพให้ อยู่
ภายในกรอบของรั ฐ ธรรมนู ญ กฎเกณฑ์ ข องสั งคม และนอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน
ประกอบอาชีพโดยยึดถือหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ได้มีกรอบกาหนดขอบเขตการใช้สิทธิ
เสรีภาพไว้ จึงส่งผลให้การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ยึดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ขาดกลไกใน
การควบคุ ม ก าหนดขอบเขตของการใช้ สิ ท ธิ เสรี ภ าพว่ า มากน้ อ ยเพี ย งใด กั บ การท าหน้ า ที่ ข อง
สื่อมวลชนให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดดุลยภาพแก่สังคมเพราะสื่อมวลชนถือเป็น
วิชาชีพที่จะต้องหาความจริงเพื่อนาเสนอต่อสังคม ดังนั้นการกากับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพจึงถูก
วิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเป็ น เพีย ง “เสื อกระดาษ” ไม่สามารถกากับดูด้านจริยธรรมของสมาชิกได้อย่าง
แท้จริง
4.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการกากับดูแลและควบคุม
การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
ตามที่รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2550 มาตรา 46 ได้มีบ ทบั ญ ญั ติ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ งกลไกควบคุ ม กั น เองทางด้ า นจริ ย ธรรมขององค์ ก รวิ ช าชี พ ทางด้ า นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสื่อพิมพ์ และสื่อมวลชนอื่น ๆ ให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมไปถึงกิจการอื่น ๆ ของ
สื่ อมวลชน เพื่ อท าหน้ าที่จั ดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชี พ หรือวิช าชีพ และ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเป็นการยกระดับผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้ เป็ นที่ยอมรับมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ มีการจัดตั้ งองค์กรอิส ระทา
หน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิช าชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อส่ งเสริม
เสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการรับรู้ข่าวสาร ดังนั้น
จึ งได้ เริ่ มการจั ดตั้ งสภาวิช าชีพ ที่ เกี่ย วกับ การท างานขอสื่ อ มวลชนขึ้ น เพื่ อที่ จ ะท าหน้ าที่ ค วบคุ ม
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สื่อมวลชน พร้อมด้วยส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิก ส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร
การแสดงความคิดเห็นของพลเมือง ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน
จากที่ได้กล่ าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 ได้มีบทบัญญั ติให้ มี
“องค์กรของรั ฐที่เป็ น อิส ระ” มาท าหน้าที่ คือให้ มีองค์กรของรัฐที่ เป็นอิส ระทาหน้าที่จัดสรรคลื่ น
ความถี่ และกากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 304
จึงได้ตราพระราชบั ญ ญัติองค์กรคลื่นความถี่และการกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือที่เรียกกันว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ต่อมาในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ได้วาง
หลั ก ให้ พ นั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ างของเอกชนที่ ป ระกอบกิ จการหนั งสื อ พิ ม พ์ วิท ยุก ระจายเสี ย ง วิท ยุ
โทรทัศน์หรือสื่อมวลชน ย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าว และแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจากัด
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิ “จัดตั้งองค์กรเพื่อ
ป้องกันสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมรวมทั้งให้มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ ”305 และ
ต่อมา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้ได้กาหนดอีกว่ารัฐต้องจัดให้มี “องค์กรของรัฐที่มี
ความเป็นอิสระ” ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกากับการดาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 306
จึงมีปัญหาคือ องค์กรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสื่อมวลชน กับ องค์กรของรัฐที่เป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ไม่ได้เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ ควบคุมวิชาชีพของสื่อมวลชนโดยมีกฎหมาย
รองรับ และไม่ได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อที่จะ
ป้องกันสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน รวมไปถึงส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ
สาหรับในปัจจุบันประเทศไทยมีการรวมตัวขององค์กรผู้ประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของ องค์กร สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคมและสภา
วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั่วประเทศทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 200 องค์กร อีกทั้ง
การรวมตัวดังกล่าวยังเป็นการรวมตัวที่ทับซ้อนในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้การกากับดูแลกันเอง
ของวิชาชีพขาดความเข้มแข็งอันจะส่งผลให้เกิดการฉุดรั้งมาตรฐานการกากับดูแลกัน เองให้ต่าลง การ
กาหนดมาตรการรองรับ ในการกากับดูแล ส่งผลต่อการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมของ แต่ล ะ
องค์กรวิชาชีพยังเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง ที่ทาให้การกากับดูแลกันเองไม่เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่าง
จริงจัง จึงทาให้ปัญหาดังกล่าวเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การกากั บดูแลดังกล่าวจะต้องเป็น
องค์กรที่เป็นอิสระปราศจากอานาจรัฐ
สาหรับในปัจจุบันประเทศไทยมีการรวมตัวขององค์กรผู้ประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของ องค์กร สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคมและสภา
304มาตรา

40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
306มาตรา วรรคสาม 60 ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
305มาตรา
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วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั่วประเทศทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 200 องค์กร อีกทั้ง
การรวมตัวดังกล่าวยังเป็นการรวมตัวที่ทับซ้อนในเชิงโครงสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้การกากับดูแลกันเอง
ของวิชาชีพขาดความเข้มแข็งอันจะส่งผลให้เกิดการฉุดรั้งมาตรฐานการกากับดูแลกันเองให้ต่าลง การ
กาหนดมาตรการรองรับ ในการกากับดูแล ส่งผลต่อการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมของ แต่ล ะ
องค์กรวิชาชีพยังเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง ที่ทาให้การกากับดูแลกันเองไม่เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่าง
จริงจัง307 จึงทาให้ปัญหาดังกล่าวเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การกากับดูแลดังกล่าวจะต้องเป็น
องค์กรที่เป็นอิสระปราศจากอานาจรัฐ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่องการจัดองค์กรของรัฐ
และหลักภารกิจของรัฐ ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระตามหลักกฎหมายมหาชนในประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law ได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
เป็นประเทศแรก ที่ได้นาเอาแนวความคิดในเรื่องขององค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระเข้ามาใช้ในการ
บริหารประเทศ ทั้งที่ประเทศฝรั่งเศสเองก็มีการจัดรูปแบบของรัฐตามโครงสร้างในรูปแบบของรัฐเดี่ยว
มีรัฐเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนโดยรัฐนั้นถืออานาจสูงสุดและควบคุมการปกครอง โดยที่
ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการกระจายอานาจการปกครองอย่างมากจึงมีนิติบุคคลอื่นที่ไม่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของรัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 308 ดังนั้นองค์กรของรัฐ
ที่เป็นอิสระในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law จึงแบ่งได้ดังนี้
1. องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ดูแลวางกฎระเบียบในการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและด้าน
การเงินการคลัง
องค์กรเหล่านี้จะดูแลให้เกิดการแข่งขันทางด้านการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงให้ความ
คุ้มครองและความมั่นใจแก่ประชาชน กล่าวคือผู้ที่ฝากเงินไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการระดมทุนในลักษณะอื่น ๆ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกัน
รวมตลอดจนให้ ค วามคุ้ ม ครองของผู้ บ ริ โ ภค ส าหรั บ องค์ ก รเหล่ า นี้ ใ นประเทศฝรั่ ง เศสได้ แ ก่
คณะกรรมการดูแลตลาดหลักทรัพย์ องค์การดูแลให้เกิดความโปร่งใสในตลาดหลักทรัพย์ มีอานาจ
พิจารณาลงโทษกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องตลาดหลักทรัพย์309 เป็นต้น
2. องค์ กรของรัฐ ที่เป็ น อิส ระที่ดูแลเสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็ นวางกฎระเบี ยบใน
กิจการสื่อมวลชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม

307สานั กงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ , ฐานข้ อมูล องค์ กรวิชาชี พ และบทเรี ยนการควบคุ มกั น เองด้ านจริ ยธรรมขององค์ก ร
วิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), หน้า 99-114.
308สุรพล ลี้นิติไกรพจน์, เรื่องเดิม, หน้า 82-83.
309วิษณุ วรัญญู, เรื่องเดิม, หน้า 30-31.
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องค์กรเหล่านี้จะดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และดูแล
การเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารของสื่ อ มวลชนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งตรงไปตรงมา รวมถึ ง ดู แ ลกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งองค์กรเหล่านี้ได้แก่
คณะกรรมการกิ จ การวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ คณะกรรมการดู แ ลด้ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
คณะกรรมการดูแลสารวจประชามติ คณะกรรมการดูแลให้เกิดความโปร่งใสทางการเงิน ของพรรค
การเมือง310 เป็นต้น
3. องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทาหน้าที่ดูแลไม่ให้ใช้อานาจรัฐเกินขอบเขต จนไปล่วงละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
องค์กรเหล่านี้ได้แก่คณะกรรมการแห่งชาติ ซึ่งดูแลการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวล
ข้อมูลซึ่งจะต้องกระทาโดยไม่ให้กระทบถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เช่นคณะกรรมการควบคุมดัก
ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์และวิทยุโทรคมนาคม ที่ดาเนินเพื่อการรักษาความปลอดภัย
4. องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ทาหน้าที่ประเมินผลการทางานของฝ่ายปกครอง
องค์กรประเภทนี้จะทาหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานผลเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการทางาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
องค์ กรประเภทนี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามเป็ น อิส ระและเป็ น กลางอย่ างมากตั ว อย่ างขององค์ กรนี้ เช่ น
คณะกรรมการที่ ทาหน้ าที่ป ระเมิน การดาเนิ นการทางด้านวิช าการ ซึ่งองค์ กรเหล่ านี้ จะท าหน้าที่
ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย311 เป็นต้น
5. องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ทาหน้าที่ดูแลไม่ให้ใช้อานาจรัฐเกินขอบเขตอันเป็นการล่วง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของรัฐ
องค์กรเหล่านี้ได้แก่ คณะกรรมการแห่งชาติดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลข้อมูลซึ่ง
ต้องเป็นไปโดยไม่ให้กระทบถึงสิทธิเสรีภาพขอประชาชน คณะกรรมการพิจารณาคาค้นข้อมูลหรือ
เอกสารทางราชการ คณะกรรมการควบคุมการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ และวิทยุโทรคมนาคม
ทั้งนี้ ก็เพื่ อให้ เป็ น การรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยของประเทศ คณะกรรมการพิจารณาจะ
ดาเนินคดีแก่ผู้ที่กระทาความผิดตามประมวลรัษฎากร ผู้ตรวจการแห่งรัฐ312
จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่า รัฐนั้นสามารถที่จะจัดตั้งองค์กรที่เป็นอิสระ
เพื่อที่จะมาทาหน้าที่กระจายอานาจในทางปกครอง รวมไปถึงจัดตั้งองค์กรมาทาหน้าที่แสดงเจตจานง
และกระทาแทนรั ฐ คือรั ฐธรรมนู ญ จะต้องเป็ นผู้ ที่ กาหนดสถานะขององค์กรขึ้นมา เพื่ อที่ จะดู แล
กฎระเบียบในการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ โดยที่เป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน เพื่อดูแล
เสรีภาพและแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงในเรื่องของการว่างกฎระเบียบขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
และดูแลการเสนอข้ อมูล ข่ าวสารของสื่ อมวลชนให้ เป็ น ไปอย่ างตรงไปตรงมา รวมถึงดูแลกิ จการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน จึงขัดกับหลักการดังกล่าว
ที่รัฐไม่ได้จัดให้มีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีสถานะในทางกฎหมายมหาชน
310เรื่องเดียวกัน,

หน้า 31-32.
วรัญญู, เรื่องเดิม, หน้า 27-33.
312เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
311วิษณุ
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ภารกิ จ ล าดั บ รองกั บ การบริ ก ารสาธารณะ (Secondary Function of State) หมายถึ ง
ภารกิจใด ๆ ที่รัฐทาเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อกระจายความมั่นคงไปยังประชาชน
เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่ประชาชน และเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมแก่
ประชาชน ภารกิจเสริมหรือภารกิจลาดับรองนั้น มีความเกี่ยวพันกับภารกิจขั้นพื้นฐานอยู่มาก และใน
บางกรณีก็ไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดภารกิจเสริมหรือลาดับรองของรัฐวิธีที่รัฐจะเลือกใช้
ในการดาเนินบริการสาธารณะดังกล่าว อาจแตกต่างกันไปตามรัฐและตามลัทธิเศรษฐกิจการเมือง
กล่าวคืออาจกระทาเพียงแต่การควบคุมกาหนดกฎเกณฑ์และส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้กระทา หรือรัฐ
เป็นผู้ลงมือกระทาเองแทนเอกชนหรือแข่งขันกับเอกชนก็ได้
กล่ าวโดยสรุป หากพิ จ ารณาจากบทบาทของฝ่ ายปกครองแล้ ว ว่ามีส่ วนร่วมในการจัด ท า
ภารกิจทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองทั้งสองประการของรัฐ โดยมีสาระสาคัญคือ
1. ฝ่ายปกครองมีส่วนในการจัดทาภารกิจในการวางข้อบังคับเกี่ยวกับการทาหรือการดาเนิน
กิจกรรมของเอกชนโดยฝ่ายปกครองจะมีส่วนในการจัดทาภารกิจนี้แตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ
1) ฝ่ายปกครองอาจมีส่วนในการจัดทาภารกิจในการวางข้อบังคับของรัฐเพียงการ ให้
หลักประกันในการบังคับการ ให้ เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้มาตรการบังคับในการฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับนั้น โดยฝ่ายปกครองมิได้มีส่วนในการเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้กาหนด
ข้อบังคับดังกล่าวนั้นแต่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้สร้างหรือ กาหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับฝ่ายปกครองจึง
เข้ามามีส่วนในภารกิจเกี่ยวกับการวางข้อบังคับของรัฐเฉพาะการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนด
บังคับหรือการใช้มาตรการบังคับในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับเท่านั้น
2) ฝ่ายปกครองอาจมีส่วนในการจัดทาภารกิจของรัฐในการวางข้อบังคับเกี่ยวกับ การ
กระท าหรื อการด าเนิ น กิจ กรรมของเอกชนโดยมีส่ วนในการเป็ นผู้ ส ร้างหรือ กาหนดกฎ เกณฑ์ ใน
ข้อบังคับด้วยก่อนที่ไปดาเนินการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกาหนดบังคับหรือการใช้มาตรการบังคับ
ในการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามข้อกาหนดบังคับนั้นต่อไป
2. ฝ่ายปกครองมีส่วนในการจัดทาภารกิจของรัฐในฐานะผู้จัดเตรียมหรือจัดหาบริการ หรือ
ทรัพย์สิ นให้ แก่เอกชน เช่น เดีย วกันโดยการจัดทาภารกิจดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจดั้งเดิมหรือ
ภารกิจพื้นฐานของฝ่ายปกครองที่ทาให้แก่สมาชิกของสังคม เนื่องจากในบรรดาเครื่องมือหรือกลไก
ของรัฐเท่าที่มีอยู่ฝ่ายปกครองแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่เป็นผู้รับภาระในการจัดทาภารกิจนี้หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย์สิน ให้แก่สมาชิกของสังคมเป็นภารกิจของฝ่าย
ปกครองโดยเฉพาะ
จากแนวความคิดในเรื่องของหลักภารกิจของรัฐนั้นจะเป็นของภารกิจลาดับรองของรัฐจะเห็น
ได้ว่า การที่รัฐไม่ได้กาหนดสถานะทางกฎหมายให้องค์กรวิชาชีพให้มีสถานะในทางกฎหมายมหาชน
เป็ น ผู้ ที่ ดูแลรั บ ผิ ดชอบ ที่ จ ะต้องใช้อานาจมหาชนของรัฐเข้าดาเนิน การและบั งคับ ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของรัฐ เนื่องจากภารกิจลาดับรองของรัฐนั้นเป็นภารกิจที่ปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเป็นอยู่ได้อย่างปกติสุข รัฐจึงจะต้องใช้อานาจในทางมหาชนเข้าจัดการ
และด าเนิ น การให้ เหมื อ นกั บ ภารกิ จ พื้ น ฐานที่ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของรั ฐ จะเห็ น ได้ ว่ า ในเรื่ อ งของ
สื่อมวลชนนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ในรูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ต่าง โดยที่จะเน้น
เป็ น การควบคุ ม ท าหน้ า ที่ ใ น การที่ จ ะออกกฎเกณ ฑ์ ใ ห้ สื่ อ มวลชนได้ ป ฏิ บั ติ ต าม ในฐานะ
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อนุญาโตตุลาการ กล่าวคือเป็นเรื่องของการค้านประโยชน์และเป็นองค์กรที่ตัดสินปัญหาข้อโต้แย้ง
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ดังนั้นการที่รัฐนั้นไม่ได้มอบอานาจให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จึงทาให้การบริการสาธารณะ
ของรัฐนั้นขัดกับหลักการและทฤษฎีในเรื่องภารกิจของรัฐลาดับรอง
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขและการกากับดูแลในลักษณะที่เป็นรูปแบบของสภาวิชาชีพ ที่มี
บทบาทหน้าที่ควบคุมและสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ประกอบวิช าชีพและยังคุ้มครองส่งเสริมผู้
ประกอบวิชาชีพด้วยกันเอง โดยจะเห็นได้จากลักษณะของการเป็นวิชาชีพดังนี้
1. การประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะตน ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนั้นผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องได้รับเข้าการศึกษาอบรมให้มีความรู้เฉพาะศาสตร์ในวิชาชีพนั้นนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง โดยผ่านการเคี่ยวกรรมอย่างเป็นระบบแบบแผนโดยที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรม เป็น
ระยะเวลายาวนานพอสมควร รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น ผู้ที่ศึกษาจน
จบแพทย์หรือวิศวกรรมหรือทนายความ ที่ไม่อาจประกอบวิชาชีพได้ถ้าหากไม่ผ่านการฝึกอบรมและ
ผ่านการทดสอบตามที่องค์กรที่รับรองต่าง ๆ เอาไว้ เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพให้ได้ อย่างเท่า
เทียมกัน
2. สถาบันหรือองค์กรวิชาชีพในการควบคุม คุ้มครอง กากับดูแล รวมทั้งการส่งเสริมการ
ทางานของวิชาชีพอย่างเป็นลักษณะ เช่น คณะกรรมการสภาวิชาชีพ หรือ คณะกรรมการวินิจฉัยรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อที่จะเป็นแกนกลางในการสร้างมาตรฐานของวิชาชีพพร้อมกั นนี้ยังได้ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพเดียวกัน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนอกจากนี้ยังมี
การปกครองกันเองภายในวิชาชีพเดียวกันทาให้วิชาชีพในกลุ่มก้อนของตัวเองมีความเป็นอิสระในการ
ประกอบวิชาชีพที่นอกเหนือจากการควบคุมขององค์กรภายนอกวิชาชีพ
3. การมี กฎหมายควบคุ ม การประกอบวิช าชี พ ซึ่ งการมี กฎหมายควบคุ ม การประกอบ
วิชาชีพนั้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีการขึ้นทะเบียนในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จึงจะกระทาได้ หากไม่มีใบประกอบวิชาชีพ กฎหมายที่คอยควบคุมการประกอบวิชาชีพนั้นจะเป็นสิ่ง
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพใช้ควบคุมให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
4. จรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ที่จะต้องมี
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจะต้องยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีความสอดคล้องกับ
องค์ กรของวิช าชีพ รวมไปถึ งการมี ก ลไกลที่ ท าให้ อ งค์ ก รวิช าชี พ นั้ น มี มาตรฐานในการให้ บ ริก าร
เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น บรรทั ด ฐานในการวิ นิ จ ฉั ย ว่ า การกระท าใด ๆ ของผู้ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
จรรยาบรรณ และของผู้ที่ให้บริการ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่มีการวางกรอบจรรยาบรรณเอาไว้ ทั้งนี้
การที่มีจรรยาบรรณนั้น ก็เพื่อเป็นการป้อ งกันและเป็นการควบคุมเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้น
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม
5. ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องกระทาด้วยเจตนารมณ์ที่มีจิตใจที่จะพร้อมรับใช้ประชาชน
เนื่องด้วยผู้ประกอบวิชาชีพนั้นล้วนแล้วจะต้องมีความเสียสละ และคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ทาให้ส่งผลที่จะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นมีลาดับรองลง
ไปมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของลักษณะวิชาชีพในเรื่องขององค์กรในการควบคุมวิชาชีพนั้น ยัง
ไม่เป็ น ไปตามลั กษณะขององค์กรดังกล่ าว ที่มีสถาบันหรือองค์กรวิช าชีพ ในการควบคุม คุ้มครอง
ส่งเสริมวิชาชีพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนเองก็เป็นอาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพที่คอยควบคุม ในลักษณะที่
เป็นกรรมการ ที่เป็นองค์กรควบคุม คุ้มครองและส่งเสริมวิชาชีพ เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แ ห่งชาติ สมาพันธ์
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
ผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
สมาคมนักข่าวภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอิสรา อมันตกุล มูลนิธิหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ซึ่งทาหน้าที่ที่คอยควบคุมและคุ้มครองส่งเสริมอาชีพของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น นักข่าว ผู้ประกาศ
ข่าว นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ ซึ่งคุณในลักษณะในข้อนี้นั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าสื่อมวลชน
นั้นมีสถาบันหรือองค์กรในการควบคุมคุ้มครองส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจน แต่ถึงอย่างไร
ก็ ดี ส มาคมและชมรมองค์ ก รดั ง กล่ า วนั้ น ก็ ยั ง ไม่ มี ส ถานะที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายมหาชน
เหมือนกับ วิชาชีพทนายความ วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพบัญชี เป็นต้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้นยังก่อให้เกิดปัญหาในทางสังคมวิทยาเพราะสื่อมวลชนนั้นถือว่า
เป็นแหล่งไหลเวียนของมูลข่าวสาร และยังเป็นผู้ที่จัดวางวาระข่าวสารว่าประชาชนจะได้รับรู้เรื่องราว
ใดบ้ างในแต่ล ะวัน กล่าวคือ ประชาชนจะได้รับรู้ในสิ่ งที่ สื่ อได้นาออกมานาเสนอเท่านั้น และพลั ง
อานาจของสื่อนั้นยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสร้างทัศนคติและ
ความเชื่อต่าง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนในปัจจุบันได้ตกเป็นเป้าหมาย จากหลาย
ฝ่ ายว่าเป็ น ต้ น เหตุแ ห่ งความขั ดแย้ ง หรือ อย่า งน้ อยก็มี ส่ ว นก่อให้ เกิ ดปั ญ หาทางสั งคมตามมาอี ก
มากมาย ย่อมส่งผลให้ความขัดแย้งนั้นขยายตัวและเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดสภาวะที่สังคมที่มีความขัดแย้ง
เกิดความแตกแยก มีความคิดแตกต่างในมิติทางการเมือง นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองที่ได้ขยายความขัดแย้งภายในสังคม และเป็นเครื่องมือที่สร้างความเกลียดชังในสังคมอีกด้วย
ทั้งนี้สื่อมวลชนแทนที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดีงาม และการนาไปสู่ความ
ยุติธรรมขัดแย้งทางด้านความคิด ถูกแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจนนาไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ผู้สนับสนุนรัฐบาลหรือผู้ที่ต่อต้านรัฐบาล การดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มเหล่านี้ได้สร้าง
เงื่อนไขที่นาไปสู่การสร้างความขัดแย้ง และมีแนวโน้มของการใช้ความรุนแรงมากขึ้น นาไปสู่การเกิด
การปะทะกันและใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความเห็นต่างทั้งสองฝ่าย ความขัดแย้งนี้ได้แผ่ขยายและสู่ราก
ลึกลงในสังคมไทยกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านสังคมที่ผู้คนต่างใส่ร้ายป้าย
สีและสร้างความเกลียดชังให้แก่กัน ด้านกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมายที่ไม่ได้รับความ
เชื่อถือ และปัญหาความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองการปกครอง
ดังนั้ น จึ งเห็ น ได้ว่า การกากับดูแลกันเองในทางวิช าชีพ ของสื่ อมวลชนในประเทศไทยนั้ น
พบว่ามีเฉพาะองค์กรสื่อที่มีระบบที่กากับดูแลกันเองทางด้าน โฆษณา ด้านเนื้อหา การนาเสนอข่าวใน
ด้านต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนอย่างมากมายที่ ส่งผล
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กระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตั้งเช่นในกรณีที่ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
จึงพบปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลกันเองภายใต้ความสมัครใจของสมาคมสื่ อมวลชน
ทาให้ การละเมิดต่อกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งปัญ หาในการบังคับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จริย ธรรมวิช าชีพ และองค์กรวิช าชีพซึ่งมีส ถานะเป็ นเพียงแค่ส ถาบันวิช าชีพ ที่อยู่ในรูปแบบของ
สมาคม ชมรม มูลนิธิ และหลายองค์กร ที่ไม่ได้มีสถานะใดในทางกฎหมาย เป็นเพียงแค่การรวมตัวกัน
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้ความสมัครใจเท่านั้น
จึงเกิดปั ญ หาต่อไปอีกว่า เมื่อผู้ป ระกอบวิช าชีพ สื่อถูกตัดสิ นจากองค์กรวิช าชีพ ว่าละเมิด
มาตรฐานวิชาชีพ จึงตัดสินใจลาออกจากองค์กรวิชาชีพและไม่ปฏิบัติตามคาตัดสินขององค์กรวิชาชีพ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ทาให้เห็นว่าบทบาทการลงโทษการตัดสินขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นไม่มีผลต่อ
การประกอบวิชาชีพของสมาชิกที่ได้กระทาความผิด และนอกจากนั้นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทยมีเป็นจานวนมาก ในบางภูมิภาคก็ได้แยกกันเป็นองค์กรวิชาชีพย่อย ๆ
เช่น สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัด ชมรมของจังหวัด วิทยุ
ชุมชนก็มีการจัดตั้งชมรม แต่ส่วนใหญ่แล้วข้อบังคับของสมาชิกชมรมในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ได้
บั ญ ญั ติไว้ในเรื่องของจริย ธรรมที่เป็นจรรยาบรรณขององค์ กรตนเอง จึงต้องอาศัยองค์กรวิช าชีพ
สื่อมวลชนหลัก เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทาให้องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เหล่านั้นไม่มี การ
ตระหนักถึงความสาคัญของจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ แล้วยังไม่มีการส่งเสริมให้นักข่าวในสังกัดได้
เข้าใจหรือความสาคัญ กับจริยธรรมเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุห ลายประการ เช่น มี
เป้าหมายในการรวมกลุ่มและการทางานที่แตกต่างกัน คัดผลประโยชน์ หรือไม่พอใจกับมาตรฐาน
จริย ธรรมที่ องค์กรนั้ น ได้กาหนด จึงทาให้ ส มาชิกลาออกไปจัดตั้งองค์กรใหม่ ท าให้ มาตรฐานทาง
วิชาชีพที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานอยู่แล้วต่าลง เพื่อดึงดูดให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการทาให้มาตรฐาน
ทางวิชาชีพของสื่อมวลชนต่าลง จากการกากับดูแลกันเองดังกล่าวนั้น องค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชน
ขาดประสิทธิภาพดังที่ได้กล่าวมาไว้ในข้างต้น ทาให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในวิชาชีพสื่อมวลชนมาก
ขึ้นเรื่อยเรื่อย และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ใช้สื่อสามารถมีส่วนร่วมในการผลิ ตเนื้อหา และเผยแพร่
ออกสู่สาธารณะได้เองโดยไม่ต้องใช้สื่อที่เป็น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ทาให้การกากับดูแลของ
สื่อมวลชนเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น
4.2.2 วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากแนวคิดทฤษฏีและสภาพปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการที่ไม่มีกฎหมายว่าด้ วยองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อที่จะปกป้ องเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนนั้น จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาหาต่อการควบคุมสื่อมวลชนในภายภาคหน้าเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงในการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีมีการก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่ อวิทยุ
โทรทัศน์มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการแข่งขันทาธุรกิจในวงการสื่อมวลชน ที่ได้เปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วกว่าในอดีต ทั้งนี้สิ่งสาคัญที่จะต้องมีองค์กรวิชาชีพนั้นเนื่องจาก
องค์กรวิชาชีพจะมีอานาจทั้ง นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อยู่ ในองค์กรเดียว เพื่อที่จะได้ทาหน้าที่
ออกข้อบังคับและบริหารองค์กรพร้อมทั้งตัดสินข้อพิพาทที่เหล่าสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ ได้กระทา
ผิ ดต่ อกฎและข้อ บั งคับ ของสภาวิช าชีพ ดั งกล่ าว การที่ จะรอให้ ภ าครัฐ นั้น ออกกฎหมายเพื่ อที่ จ ะ
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ควบคุมการทางานนั้นมีความล่าช้าในการออกกฎหมาย และใช้เวลานาน จึงทาให้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารประเทศ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่
เพี ย งพอ การออกข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ไม่ มี ส ถานะที่ เป็ น สภาพบั งคั บ เหมื อ นกั บ กฎหมาย ส่ ง ผลให้
ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้น ไม่สามารถลงโทษกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนได้อย่างแท้จริง
อย่ างไรก็ตาม การท างานขององค์กรวิช าชีพ สื่ อมวลชนในปั จจุบั น การกากับดูแลกันเอง
ทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในกรณีสื่อหลักได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ และหนั งสือพิมพ์ พบปัญหา
การกากับดูแลกันเองภายใต้ความสมัครใจ มีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและปัญหาการ
บังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ เนื่องจากองค์กรวิชาชีพมิได้มีสถานะใด ๆ ในกฎหมาย จึงไม่มี
อานาจในการลงโทษ (Sanction) ผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทาการขัดต่อมาตรฐานจริย ธรรมวิชาชีพ
ที่ ได้ ร่ ว มกั น ก าหนดขึ้ น เนื่ อ งจากองค์ ก รเหล่ า นี้ ไม่ ใ ช่ ส ภาวิ ช าชี พ หรื อ คณะกรรมการควบคุ ม
การประกอบวิช าชีพ ที่ได้รับ อานาจตามกฎหมายที่รัฐธรรมนู ญ รับ รองให้ มีส ถานะทางกฎหมายที่
สามารถออกกฎระเบี ย บและข้อ บั งคับที่ มี ส ถานะทางกฎหมายได้ ยังพบว่ามีการกระท าที่ ล ะเมิ ด
จรรยาบรรณอยู่ โดยมักจะเกิดกับสื่อที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดองค์กรหรือ สมาคม ชมรม ของสื่อมวลชน
หรือเจ้าของสื่อมวลชนนั้นที่ไม่ตระหนักหรือไม่เห็นความสาคัญของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
เคเบิ้ลทีวีซึ่งมีการประกอบกิจการกันอย่างมากมายทั้ งที่ได้รับใบอนุญาตและยังไม่ได้รับใบอนุญาต
อี ก ทั้ ง ผู้ ป ระกอบกิ จ การสื่ อ มวลชนในแต่ ล ะรายจะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในระดั บ ที่ มี
ความแตกต่างกันหรือมีการรวมกลุ่มการดาเนินงานของตนเองที่มีรูปแบบมาตรฐานในการดาเนินงาน
ที่แตกต่างกันทาให้ข่าวสารที่ออกไปสู่สาธารณชนหากละเมิดทางกฎหมายและละเมิดต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้วยเหตุที่สื่อมวลชนนั้นเป็นเครื่องมือหลักที่จะส่งสารต่าง ๆ ไปถึงประชาชนและเป็นสิ่งที่ได้
ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันที่ผ่านมาองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทาหน้าที่กากับดูแลกันเอง เช่น สภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ยังไม่สามารถกากับดูแลกันเองได้
อย่างที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีปัญหาว่า ไม่สามารถเข้าไปกากับดูแลสื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือ
เป็นสมาชิกแล้วลาออกไปทาให้การกากับดูแลไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
จากการศึกษากลไกการขององค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนในภาพรวมของต่างประเทศ อัน
ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้ศึกษาจะ
อธิบายดังต่อไปนี้
1. สหรัฐอเมริกา
มี Capitol Correspondents Association of California (CCAC) สมาคมผู้สื่อข่าวเกิดขึ้น
โดยมีเกิดขึ้นโดยการมีมติร่วมกันของ วุฒิสภา และสมัชชาผู้สื่อข่าว โดยเป็นการประชุมสมัชชาของ
สื่อมวลชนเพื่อที่จะสร้าง กฎ ระเบียบในการรับรองความประพฤติการทางานของสื่อมวลชนใน รัฐ
แคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้เพื่อเป็ นการรับรองสิทธิของพนักงาน ตั วแทนของรัฐในองค์กรที่ทาหน้าที่
เกี่ยวกับข่าว ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และการทางานเกี่ยวกับการหาข่าวในรัฐแคลิฟอร์เนียและ
นอกจากนี้ ยั งได้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ หน้ า ที่ ของสมาคมองค์ ก รผู้ สื่ อ ข่ า วของรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย
มาตรา 10
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สมาคมผู้สื่อข่าวของเจ้าหน้าที่ รัฐในรัฐแคลิฟอเนีย จะให้การสนับสนุนมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
วารสารศาสตร์อย่างสูงสุด เช่น ประมวลจริยธรรมของสมาคมนักข่าวมืออาชีพ และความพยามยาม
อื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อต้องการปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานในวิชาชีพให้มีชื่อเสียง
และมาตรฐานของสมาชิกในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้สื่อข่าวของเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐแคลิฟอเนีย
ควรจะไม่มีอานาจที่จะดาเนินการบังคับกับประมวลกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสาหรับมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้สื่อข่าว จริยธรรม หรือการตกแต่ง หรือ ความเป็นระเบียบ
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สภานักข่าวหนังสือพิ มพ์ (Presserat) สภานักข่าวหนังสือพิมพ์เป็นสภาวิชาชีพที่คอยกากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพนักข่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและจรรยาบรรณนักข่าว เพื่อ
รักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพนักข่าว (Selbstkontrolle) โดยมีห น้าที่พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์จากประชาชน หากเห็นว่าการกระทาที่ถูกร้องเรียนนั้นขัดต่อ
จรรยาบรรณนักข่าว (Pressekodex) ก็จะทาหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรม หรือชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้สภานักข่าวหนังสือพิมพ์ยังมีหน้าที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ประกอบอาชีพนักข่าว โดยเฉพาะเสรีภาพของสื่อมวลชน เช่น โดยการล็อบบี้นักการเมืองเมื่อมีการร่าง
กฎหมายที่อาจกระทบต่อเสรีภาพสื่อมวลชนได้ และยังมี สหภาพนักข่าว Deutsche Journalistinnenund Journalisten-Union (DJU) และ Deutscher Journalistenverband (DJV) โดยสหภ าพ
นักข่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายในข้อพิพาทแรงงาน เช่น ให้คาปรึกษาทาง
กฎหมาย ให้ความช่วยเหลือและความสนับสนุนในทางการศาล ให้คาปรึกษาทางกฎหมายในการทา
สัญญาจ้างงาน การเสียภาษี การทาประกันสังคม ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการนัดหยุดงาน
เป็นตัวแทนเจรจาทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการทาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (Tarifvertragsgesetz) ผู้ที่มีสิทธิเจรจาทา
ข้อตกลง ได้แก่ สหภาพแรงงาน และนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้าง โดยข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันนิติ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ สหภาพแรงงานทุกคนกับนายจ้าง ข้อตกลงใดในสัญญาจ้างงานที่ขัดต่อ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างถือเป็นโมฆะ เว้นแต่เป็นข้อตกลงที่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ายลูกจ้างมากกว่า
ที่กาหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
องค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 on the
Press (Press Law) และ Journalism Code of Ethics ซึ่ ง ได้ เป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ส าหรั บ องค์ ก ร
วิช าชีพ ที่ทาหน้ าที่ ดูแลและกากับ การทางานของนักข่าว ผู้ดาเนินรายการ และผู้ ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพดังกล่าวคือ สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์อินโดนีเซีย (Indonesia Television
Journalist Association: IJTI) ซึ่ งเกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของสถานี โทรทั ศ น์ เอกชน ได้ แ ก่ สถานี
RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มี ห น้ าที่ ดู แ ล ก ากั บ การท างาน ตลอดจนการ
ลงโทษสมาชิก ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางานของ IJTI และ Indonesian
Press Council ในการก ากั บ ดู แ ลกั น เอง โดยสะท้ อ นผ่ า นการท างานในความร่ ว มมื อ กั น
นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้อ งนักข่าวและได้ระบุมาตรฐาน
การปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of Conduct ของทุกที่
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มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือบรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจากเจ้าของจนทาให้นักข่าว
ละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง
จากการศึกษาพบว่าการทางานขององค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนในภาพรวมของต่างประเทศ
ซึ่งพบว่ าการควบคุ ม ตรวจสอบของวิช าชี พ สื่ อ มวลชนที่ เป็ น มาตรฐานแตกต่ างจากประเทศไทย
เนื่องจากบริบทการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก และการ
ปฏิ บั ติ การท างานของในแต่ ล ะประเทศหลั กการการท างานของสื่ อ มวลชนที่ ไม่เหมื อนกั น โดยมี
ลักษณะที่จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกามีการทางานที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ทางานของสื่อมวลชนมีลักษณะที่เป็นการทางานโดยองค์กรเดียวทาหน้าที่ดูแลทั้งหมด และสหพันธรัฐ
สาธารณรัฐ เยอรมัน นี มีการกาหนดแนวทางในการที่จะควบคุมสื่อมวลชนให้ เป็นไปตามหลักของ
กฎหมายแรงงานและยั งมี ส ภานั ก ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ ค อยก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ ของ
สื่ อ มวลชนให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายและจรรยาบรรณของนั กข่ าว นอกจากนี้ ยั งมี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ก็มีการกาหนดการกากับดูแลแตกต่างกันออกไป โดยสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น
ในเรื่องของการควบคุมการทางานจะเน้นไปทางหลักทางศาสนาเนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น
เป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงใช้หลักการทางศาสนามาปรับใช้ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เพื่อที่จ ะรักษาภาพพจน์และความน่าเชื่อถือ
ของวิชาชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้เพื่อเป็นการควบคุมตนเองในองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีหน้าที่
พิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เกี่ย วข้ อ งกับ สื่ อ มวลชนจากประชาชน จะเห็ น ได้ ว่าการกระท าของ
สื่อมวลชนที่ถูกร้องเรียนนั้นที่ขัดต่อจรรยาบรรณก็สามารถจะทาหนังสือร้องเรียนเพื่อให้มีการปรับปรุง
พฤติกรรมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น และนอกจากนี้สภาวิชาชีพในต่างประเทศยังมีหน้าที่
สาคัญที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนอีกด้วย
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า หากประเทศไทยได้มีการนาเอาแนวความคิดของต่างประเทศที่
ได้กล่าวมาในข้างต้น จะส่งผลดีต่อการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย ที่จะได้มีองค์กร
เอาไว้คุ้มครอง และกากับการทางานของสื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนนั้นมักชอบอ้างหลักความเป็น
อิสระในการทางานของสื่อมวลชน แต่ในทางกลับกันความเป็นอิสระของสื่อมวลชนนั้นไม่ได้มีองค์กรที่
ค่อยควบคุมการทางานจึงส่งผลเสียต่าง ๆ ในประเทศได้ทาให้เกิดความแตกแยกของสังคม หากมีการ
นาเอาหลักการของต่างประเทศมาปรับใช้นั้นจะทาให้ประเทศไทยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทางาน
ของสื่อมวลชนโดยที่มีองค์กรวิชาชีพมาคอยควบคุมการทาให้และมีองค์กรที่ ค่อยรับผิดชอบการทางาน
ของสื่ อ มวลชน ตลอดจนส่ งผลให้ ก ารท างานของสื่ อ มวลชนมี ลั ก ษณะที่ เป็ น การท างานส่ งเสริ ม
สื่อมวลชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการดาเนินงานของสื่อมวลชนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานจริยธรรม มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และยั งเป็ น การยกระดับ มาตรฐานสถานการทางานของสื่ อมวลชนที่มี บทบาทหน้ าที่ในทาง
กฎหมาย หรื อ อาจจะเที ย บเท่ าให้ สื่ อ มวลชนของประเทศไทยนั้ น ท างานอย่ า งเป็ น ระบบสากล
เหมือนกับต่างประเทศที่ได้ยกมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นการทางานของสื่อมวลชนเป็นการ
ท างานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์เพื่ อ ที่ จ ะให้ เกิ ด ความยุ ติธ รรม หรือ การน าเสนอข่าวที่ เป็ น ความจริงให้ แ ก่
ประชาชนและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
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ดังนั้นจากการศึกษาองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยสมควรที่จะ
นาเอารูปแบบขององค์กรสื่อมวลชนในต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างเหมาะสมกับบริบท
ประชาธิ ป ไตย โดยที่ ส ามารถที่ จ ะก าหนดให้ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนให้ มี ส ถานะทางกฎหมาย
เหมือนกับต่างประเทศ เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีลักษณะการทางานที่เป็นวิชาชีพซึ่งจะต้องมีองค์กร
เพื่ อ การรวมตั ว เป็ น หมู่ ค ณะ ออกข้อ ก าหนดข้ อบั งคั บ ที่ เกี่ ย วกับ การรั บ เป็ น สมาชิ ก พร้อมทั้ งหา
แนวทางในการส่ งเสริ ม มาตรฐานทั้ ง หลายทั้ งปวงของการประกอบวิช าชี พ รวมทั้ งการก าหนด
หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ในการประกอบวิชาชีพ (Code of Practice) เช่น หลักเกณฑ์ใน
การประพฤติตนที่เรียกว่าจรรยาบรรณหรือมารยาทในวิชาชีพ (Code of Ethics) วิช าชีพ ซึ่งเหตุ
ผลต่าง ๆ เหล่านี้ และความจ าเป็ น ดังกล่าวที่ได้นาไปสู่ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาอบรม การ
กาหนดจรรยาบรรณ การกาหนดบทลงโทษ และการกาหนดกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ท าให้ ผู้ ที่ ประกอบ
วิชาชีพนั้นต้องมีภาระรวมถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมากกว่าอาชีพ รวมไปถึงความเข้มงวดของอาชี พ
ให้มีมากกว่าการประกอบอาชีพโดยทั่วไป เนื่องจากการทางานของสื่อมวลชนนั้นเป็นงานที่จะต้อง
แสวงหาความจริงออกสู่สังคมและสามารถที่จะทาให้สังคมเกิดการแตกแยกได้ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอ
แนวทาง ดังนี้
ให้มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยการรวมตัวของสื่อมวลชนทุกแขนง มีกฎหมาย
รับรองคัดสรรกรรมการสภาวิชาชีพ และมีระบบกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อที่จะรองรับบทบาท
ขององค์กรในฐานะที่พึ่งพาของสื่อมวลชนและประชาชน เป็นอิสระจากรัฐและนายทุน มีกรรมการ
จากอาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนนักวิชาการ และรวมไปถึงผู้ แทน
จากประชาชนผู้ที่ใช้สื่อ

4.3 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรที่
กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน
อานาจหน้าที่ คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ หรือองค์กรของรัฐสามารถเลือกตัดสินใจออกคาสั่ง
หรือเลือกสั่งการอย่างใด ๆ ได้ตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายหรือ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง อานาจก็คืออานาจที่กฎหมายเปิดช่องให้องค์กรฝ่าย
ปกครองของรัฐมีอิสระในการตัดสินใจ เมื่อมีเหตุการณ์หรือมีข้อเท็จจริงใด ๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้
เกิดขึ้นทั้งอานาจผูกพันและอานาจดุลพินิจส่วนใหญ่แล้วกฎหมายจะกาหนดให้ใช้อานาจทั้งสองนี้ไป
ด้วยกัน กล่าวคือ เมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างใดเกิดขึ้นแล้ว องค์กรฝ่ายปกครองของรัฐจะต้องออกคาสั่งใน
เรื่องนั้น ๆ แต่จะออกคาสั่งอย่างไรหรือจะเลือกใช้มาตรการอย่างไรนั้นฝ่ายปกครองสามารถตัดสิ นใจ
ได้อย่างมีอิสระตามที่กฎหมายเปิดช่องไว้ เช่น ข้าราชการกระทาผิดวินัยร้ายแรง กฎหมายบังคับไว้
ชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งต้องสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการผู้
นั้น แต่ผู้บังคับบัญชา ก็มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้นสถานใด กล่าวคือ จะสั่ง
ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นต้น
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จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า อานาจหน้าที่ขององค์กรที่กากับดูแลการทางานของ
สื่อมวลชนนั้ น รั ฐเองไม่ได้มอบอานาจให้ องค์กรดังกล่ าวเพื่อที่ จะให้ ดาเนิ นกิจกรรมทางปกครอง
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในอดีต มาตรา 46 ได้กาหนดรับรองสิทธิใน
การจัดตั้งองค์กรวิช าชีพสื่ อมวลชน ซึ่งในปัจจุบันนั้น มีการกาหนดหลั กการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
องค์กรวิช าชีพ และการควบคุมกัน เองในทางวิช าชีพ โดยเฉพาะวิช าชีพ สื่ อมวลชน จะเห็ น ได้จาก
กฎหมายในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่ได้กาหนดจัดตั้งองค์กรวิชาชีพใดสื่อมวลชนหนึ่งเป็น
เฉพาะ สื่ อมวลชนเองจึ งได้จั ดตั้งสมาคมที่ มี ส ถานะเป็ นนิ ติบุ คคลขึ้น มาโดยสถานะของนิ ติบุ คคล
ดังกล่าวนั้น มีอานาจตามสถานะของนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นมา และเป็นอานาจในทางเอกชน ทาให้
การควบคุมการทางานของสื่อมวลไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแบบแผนที่ดีขาดความเด็ดขาด
ในอานาจ ซึ่งจะแตกต่างจาก สภาทนายความแพทย์สภา ถึงแม้จะเป็นเอกชนแต่ก็มีกฎหมายหรือกฎที่
ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมอบหมายให้ใช้อานาจในทางปกครองของรัฐ หรือ
มอบหมายให้ดาเนินกิจกรรมทางปกครอง เพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ประชาชน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีอานาจในการที่จะออกกฎ หรือคาสั่ง
ในทางปกครอง จะส่ งผลเสียต่อประเทศไทย ในการที่จะควบคุมการทางานของสื่อมวลชนให้ เป็น
มาตรฐานกลางในการก ากั บ ดู แ ลสมาชิ ก ภายในองค์ ก รสื่ อ มวลชน ตลอดจนอ านาจการก าหนด
คุณสมบัติการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จึงส่งผลให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับการทางานของสื่อมวลชนที่
น าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ ขาดความเป็นกลาง และข่าวที่เป็น ความจริงเสนอต่อประชาชน ถ้าหาก
สื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือสื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่สามารถจูงใจให้ปล่อยข่าว
ลือ หรือปล่อยข่าวที่เป็นความเท็จ ทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงไม่มีผู้รับผิดชอบต่อการ
กระท าดั งกล่ าว ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนนั้ น ไม่ ต ระหนั ก ถึ งการท าหน้ าที่ ต่ อ ประชาชน จึ ง
ก่อให้ เกิดผลเสี ยและกระทบความเชื่อมั่นของสื่อมวลชน นอกจากนั้นแล้ ว ทาให้ขาดการคัดกรอง
บุ คคลที่ จ ะเข้ามาประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ เบื้ องต้น ว่ า ผู้ ที่ จะเข้ามาประกอบวิช าชี พ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นอานาจในการออก กฎ ข้อบังคับ
ในทางปกครอง จึงเป็น สิ่งสาคัญที่องค์กรวิชาชี พสื่อมวลชนจะต้องมี เพื่อที่จะใช้อานาจให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
4.3.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรที่กากับดูแลการทางานของ
สื่อมวลชน
ปัญหาเรื่องอานาจหน้าขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นจะเห็นได้ว่า อานาจในการทางานของ
องค์กรวิชาชีพดังกล่าวนั้น จากการที่ถูกจัดตั้งขององค์กรที่มีลักษณะเป็น สมาคม ชมรม อานาจในการ
กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน จึงเป็นอานาจในทางกฎหมายที่แต่ละ สมาคม ชมรม จะเห็นได้
ว่าอานาจในทางปกครองหรือการดาเนินกิจการทางปกครองขององค์กรสื่อที่ควบคุมในปัจจุบัน ความ
จริงแล้วเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนโดยที่รัฐไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น การใช้อานาจในการ
กากับดูแลการทางานสื่อมวลชนจึงจะอยู่ในรูปแบบของสมาคม ชมรม เหมือนกับเป็นรูปของบริษัท
จากัด ถึงแม้การทางานของสมาคมต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับรัฐก็จริง การใช้อานาจในปัจจุบัน
ก็ยังไม่มีกฎหมายที่กาหนดให้สมาคม ใช้อานาจที่ได้อาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการที่จะใช้

166
อานาจในทางปกครอง ปัญหาในการใช้อานาจในการกากับดูแลสื่อมวลชนนั้น เนื่องจากสื่อมวลชนเป็น
อาชีพที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพ อานาจในการกากับดูแลจากรัฐจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะกากับ
ดูแลการทางานของสื่อมวลชน ให้อยู่ในกรอบของสิทธิเสรีภาพเท่าที่สื่อจะปฏิบัติงานได้ ดังนั้นอานาจ
ในการดูแลสื่อมวลชนของสมาคมต่าง ๆ นั้น ที่ไม่มีสถานะที่กาหนดการใช้อานาจในองค์กรตัวเอง
เหมือนกับบทบัญญัติในทางกฎหมายที่จะมีบทลงโทษ ต่อการทางานของสื่อมวลชนในการที่ก้าวล่วง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการคุกคามของสื่อมวลชน
เพราะว่าการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนนั้นหากปราศจากการควบคุมของรัฐแล้วจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะหรือต่อประโยชน์ส่วนรวม
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า การสมาคมไม่ มี อ านาจที่ รั ฐ ได้ ม อบหมายภายในองค์ ก ร
เหมือนกับวิชาชีพอื่น ๆ นั้ น จะส่งผลเสีย ต่อการที่จะกากับดูแลสื่อมวลชนให้เป็นไปอย่างมีระบบ
ระเบียบในการทางาน เพราะสื่อมวลชนเองก็จะอ้างหลักความเป็นอิสระในการทางานของสื่อมวลชน
มาเป็นข้อถกเถียงเพื่อที่จะไม่ให้องค์กรวิชาชีพของตนกากับดูแลการทางานของตนเอง แต่ความหลัก
ความเป็นอิสระดังกล่าวนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่คอยตรวจสอบการทางานของสื่อมวลชนอยู่เช่นกัน แต่ถึง
อย่างไรก็ดีสิ่งที่จะมาคอยกากับดูแลในเรื่องของความเป็นอิสระให้อยู่ในกรอบ หลายครั้งที่สื่ อมวลชน
ทางานละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของส่วนตนเป็นใหญ่ โดยไม่คานึงถึง
ผลเสียต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และบ่อยครั้งที่สื่อมวลชนอ้างหลักความเป็นอิสระต่อการทางานที่ละเมิด
ต่อกฎหมาย และเมื่อสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานได้ออกมาให้ความเห็นหรือบทลงโทษต่อ
ผู้ที่ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ก็ไม่เป็นผลสาเร็จ จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชนนั้นก็ยังสามารถ
ที่จะทางานในลักษณะที่เป็นสื่อมวลชนได้ต่อ ถึงแม้องค์กรวิชาชีพจะใช้อานาจภายในองค์กรที่กากับ
ดูแลอยู่ก็ตาม จึงจะเห็นได้ว่าอานาจในการที่จะลงโทษผู้ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนนั้นไม่สามารถ
กากับดูแลผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นจะพบเห็นว่าผู้ที่
ได้รับบทลงโทษดังกล่าวนั้น ยังสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อยู่ ซึ่งแตกต่างจากสภาทนายความ หรือ
แพทย์ ส ภา หรื อ สภาวิ ช าชี พ ต่ าง ๆ ที่ มี บ ทลงโทษภายในองค์ ก รของตนเองโดยใช้ อ านาจที่ รัฐ ได้
มอบหมายมาให้ ล งโทษผู้ ที่ ได้ก ระท าความผิ ด ต่ อ วิ ช าชี พ ของตนเอง ที่ ได้ ก่ อ ความเสี ย หายให้ กั บ
ประชาชน หรือประพฤติผิดตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่สภาวิชาชีพนั้นได้กาหนดเอาไว้
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่า อานาจหน้ าที่ ขององค์ก รที่ ท าหน้าที่ ในการกากั บดู แลการท างานของ
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบัน อานาจในการกากับดูแลกันเอง อานาจในการกาหนดจริยธรรมใน
วิชาชีพสื่อมวลชนในกรณีสื่อหลักได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ พบปัญหาการกากับดูแล
กันเองภายใต้ความสมัครใจ มีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและปัญหาการบังคับใช้มาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพ เนื่องจากองค์กรวิชาชีพมิได้มีสถานะใด ๆ ในกฎหมาย จึงไม่มีอานาจในการลงโทษ
(Sanction) ผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทาการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพที่ได้ร่วมกันกาหนดขึ้น
เนื่ องจากองค์กรเหล่านี้ ไม่ใช่ส ภาวิช าชีพ หรื อคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิช าชีพที่ ได้รับ
อานาจตามกฎหมายที่รัฐธรรมนู ญ รับรองให้ มีสถานะทางกฎหมายที่ส ามารถออกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่มีสถานะทางกฎหมายได้ ยังพบว่ามีการกระทาที่ละเมิดจรรยาบรรณอยู่ โดยมักจะเกิดกับ
สื่ อ ที่ ไม่ ได้ อยู่ ในสั งกั ด องค์ก รหรือ สมาคม ชมรม ของสื่ อมวลชน หรือ เจ้ าของสื่ อ มวลชนนั้ น ที่ ไม่
ตระหนักหรือไม่เห็นความสาคัญของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเคเบิ้ลทีวีซึ่งมีการประกอบ
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กิจ การกั น อย่ างมากมายทั้ งที่ ได้ รับ ใบอนุญ าตและยั งไม่ได้รับใบอนุ ญ าตอี กทั้ ง ผู้ ป ระกอบกิ จการ
สื่อมวลชนในแต่ละรายจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่มี ความแตกต่างกันหรือมีการรวมกลุ่ม
การดาเนินงานของตนเองที่มีรูปแบบมาตรฐานในการดาเนินงานที่แตกต่างกันทาให้ข่าวสารที่ออกไปสู่
สาธารณชนหากละเมิดทางกฎหมายและละเมิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยเหตุที่สื่อมวลชนนั้นเป็น
เครื่องมือหลักที่จะส่งสารต่าง ๆ ไปถึงประชาชนและเป็นสิ่งที่ได้ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันที่ผ่านมา
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทาหน้าที่กากับดูแลกันเอง เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ก็ยังไม่สามารถมีอานาจที่จะกากับดูแลกันเองได้อย่างที่มีประสิทธิภ าพ
รวมทั้งยังมีปัญหาว่า ไม่สามารถเข้าไปกากับดูแลสื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือเป็นสมาชิกแล้วลาออกไป
ทาให้การกากับดูแลไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
นอกจากนี้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่หลักภารกิจของ
รัฐ ที่รัฐนั้นจะต้องว่างข้อบังคับให้เอกชนดาเนินการอย่างใดอย่ างหนึ่งที่เกี่ยวกับการคุ้มครองกิจกรรม
ที่เอกชนนั้นได้กระทาต่อรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภารกิจของรัฐ คือ การพิจารณาถึงบทบาทหรือหน้าที่ของรัฐที่มีต่อสังคมหรือประชาชนที่อยู่
ภายใต้ปกครอง เพราะรัฐเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อตอบสนองความต้องการอันร่วมกั น
ของกลุ่มคนนั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งภารกิจของรัฐได้เป็นลักษณะ 2 ประการ คือ313
ประการแรก รั ฐ มี ภ ารกิจ ในการวางข้ อบั งคั บ ของสั งคม กล่ าวคื อ ภารกิ จในการก าหนด
กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกาหนด
กฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติของบุคคลในความสั มพันธ์ระหว่างกันตัว อย่างที่ส าคัญ เช่นการ
กาหนดความสัมพันธ์ทางแพ่ง การกาหนดความสั มพันธ์ทางอาญา หรือการกาหนดความสัมพันธ์
ทางด้านแรงงาน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นภารกิจของรัฐในการก่อให้เกิดสถานะทางกฎหมาย (ètat
de droit) อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในสังคม โดยอาจเป็นการวางข้อกาหนดที่แตกต่างกัน คือ
1. การวางข้อบังคับในลักษณะห้ามมิให้มีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าใน
กรณีนี้เอกชนไม่สามารถกระทาการที่ถูกห้ามนั้นได้
2. การวางข้อบังคับในลักษณะให้เอกชนกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. การวางข้อบังคับในลักษณะอนุญาตให้เอกชนดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อรัฐ
เห็นว่ามีความจาเป็นต้องให้หลักประกันในการคุ้มครองกิจกรรมที่ได้อนุญาตนั้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือเพื่อให้ เอกชนสามารถดาเนิ น กิจกรรมของตนได้อย่างมีห ลักประกันนั่นเองซึ่งการวางข้อบังคับ
อนุญาตนี้อาจเป็นการอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไขหรืออาจเป็นการอนุญาตโดยมีเงื่อนไขอยู่ภายใต้การ
อนุมัติหรืออนุญาตโดยองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกชั้นหนึ่งก็ได้
ประการที่สอง รัฐมีภารกิจในการจัดเตรียมหรือจัดหาบริการหรือทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ
หรือเงิน ทองเพื่อตอบสนองให้แก่สมาชิกของสังคม เช่น กรณี ที่รัฐดาเนินการในเรื่องเครือข่ายการ
สื่ อ สาร เครื อ ข่ ายการคมนาคมการไฟฟ้ าหรื อ การประปา เป็ น ต้ น โดยอาจจะด าเนิ น การให้ เป็ น
ประโยชน์อันตกได้แก่ เอกชนผู้รับประโยชน์เฉพาะราย หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน
โดยรวมก็ได้ เช่น การให้ หลักประกันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยภายใน หรือการป้องกันศัตรูจาก
313เอกบุญ

วงศ์สวัสดิ์กุล, เรื่องเดิม, หน้า 37-38.
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ภายนอก เป็ น ต้น ซึ่ งภารกิจ ของรั ฐ ในกรณี นี้ก ล่ าวได้ว่าเป็น การที่ รัฐกระท าในฐานะที่ เป็ น “รัฐ ผู้
จัดบริการให้แก่เอกชน” (l’Etat au service desparticuliers) อันอาจจะเป็นการจัดบริการโดยเก็บ
ค่าดาเนินการหรือไม่จัดเก็บก็ได้จากภารกิจดังกล่าวของรัฐทาให้รัฐที่เน้นภารกิจนี้ได้รับการเรียกขาน
ว่าเป็น “รัฐผู้วางกฎข้อบังคับ” (l’Etat lègislateur) แก่สังคม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวนั้น พบว่า ในเรื่องของการวางข้อบังคับในลักษณะที่
ห้ามไม่ให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือวางข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีลักษณะให้เอกชนกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีการมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองในการ
ดาเนิ นกิจกรรมทางปกครอง หรืออีกนัยหนึ่ง คือการจั ดทาบริการสาธารณะ ที่รัฐจะต้องมีบทบาท
หน้ า ที่ ต่ อ สั ง คมหรื อ ประชาชนที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองให้ เป็ น ระเบี ย บ เหมื อ นเช่ น กั บ สภา
ทนายความ แพทย์ ส ภา ที่ เป็ น องค์กรเอกชนโดยที่ รัฐ ต้อ งการให้ ประกอบวิช าชีพ อิส ระอย่างเช่ น
ทนายความก็ดี แพทย์ก็ดี สถาปนิกก็ดี ซึ่งเป็นวิชาชีพที่จะต้ องมีการควบคุมเพราะว่าการประกอบ
อาชีพเหล่านี้หากปราศจากการควบคุมจากรัฐแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
หรือประโยชน์ส่วนรวม หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่ได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพ
เหล่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ นั้นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความเคารพ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น
ซึ่งอานาจในการควบคุมให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็ถือเป็นอานาจทางปกครองด้วยแต่รัฐไม่
ประสงค์ที่จะเข้าไปใช้อานาจรัฐควบคุมในการประกอบวิชาชีพอิสระเหล่านี้ด้วยตนเอง จึงได้จัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพขึ้นมามอบหมายให้สภาทนายความ หรือแพทย์สภา เป็นผู้ที่ใช้อานาจทางปกครองใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพแทนรัฐ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นไม่มี
อานาจที่รัฐได้มอบหมายให้ องค์กรวิชาชี พสื่อมวลชนเป็นองค์กรวิช าชีพซึ่งขัดกับหลั กแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ได้กล่าวมาข้างต้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางสังคมวิทยา กล่าวคือ สื่อมวลชนในปัจจุบันมี
อิทธิพลต่อประชาชนในประเทศไทยมากที่สุด เราอาจถือได้ว่า สื่อโทรทัศน์นั้นเป็นสื่อที่มีบทบาทมาก
ที่สุ ดในสั งคมไทย เนื่ องจากจะเห็ นได้ว่าผู้ ที่ช มรายการโทรทัศน์มากนั้นกว่าสื่ ออื่น ๆ ทุกประเภท
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนในอดีต ไม่มีอานาจที่ได้รับมอบจากรัฐในการกาหนด
คุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทาให้สื่อมวลชนขาดหลักประกันในการทางาน รวมไปถึง
ผู้ที่ได้นาเสนอข้อมูลข่าวสารนั้นขาดทักษะในการทางานทั้งทางด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยา การ
ทางานของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการกาหนดนโยบายของผู้บริหารในแต่ละ
บริษัทที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางานเป็นสาคัญ ซึ่งหมายถึงการนาเสนอข่าว หรือการรายงานเหตุการณ์ ที่
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เช่นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง ข่าวกีฬา ข่าวอุบัติเหตุ
รวมถึงข่าวต่าง ๆ ซึ่งการทางานนั้นจะต้องไม่แทรกความคิดเห็นใด ๆ ที่เป็นของส่วนตัวลงไป หากมี
การแสดงความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ลงไปนั้ น ท าให้ คุ ณ ค่ า ในการน าเสนอข่ า วของสื่ อ มวลชนนั้ น ขาด
รายละเอีย ดที่ เพีย งพอทาให้ บ ทบาทหน้าที่ ของสื่ อมวลชนในการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารนั้นส่ งผล
กระทบต่อประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดไปจากความจริง อาจก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคมไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในสังคมหรือที่มีพฤติกรรมเลียนแบบ จนอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งใน
สังคมหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ดีและไม่ดี
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จากการศึกษาข้อเท็จจริง พบว่า ประเทศไทยเกิดปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับองค์กรที่มีอานาจ
ในควบคุมการทางานสื่อมวลชนของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
ข้อเท็จจริงที่ 1314
จากการที่ศาลอาญาได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ให้จาคุก นายสรยุทธ
สุทัศนะจินดา ผู้ดาเนิน รายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไร่ส้ม จากัด เป็นเวลา 13 ปี 4 เดือน ในข้อหาที่เกี่ยวกับการทุจริตค่าโฆษณาของ บริษัท อสมท
จากัด (มหาชน) และต่อมา นายสรยุท ธ สุ ทัศนะจินดา ได้รับอนุญ าตให้ ประกันตัวเพื่ อสู้ คดีในชั้น
อุทธรณ์ คาพิพากษาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยุติการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ในเวลาต่อมาผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ได้ มีม ติให้ นายสรยุ ท ธ สุ ทั ศนะจิน ดา ท าหน้ าที่ ต่อ ไป โดยนายสุ ริน ทร์ กฤตยา-พงศ์ พั น ธุ์
ปฏิบัติการแทนรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด หรือ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้เหตุผลว่าเนื่ องจากกรณีนี้ได้เกิดขึ้นก่อนนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา มา
ร่วมงานกับสถานี และคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด
สภาวิช าชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกระดับบุคคลและระดับองค์กรของของสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุต่า ง ๆ
ทั่วประเทศ ได้ร่วมหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับความคิดเห็นและปฏิกิริยาของส่วนต่าง ๆ
ในสังคม และมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อวงการสื่อมวลชนไทยในภาพรวม
ซึ่งกาลังอยู่ในภาวะที่ถูกสังคมตั้งคาถามต่อความรับผิดชอบและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ถึงแม้กรณีนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ แต่คาพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นการพิสูจน์ใน
กระบวนการยุติธรรมว่ามีหลักฐานเพียงพอว่า นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความผิดทั้งทางด้านอาญาและด้านจริยธรรม เพราะฉะนั้นสังคมจึงมีความคาดหวังว่า
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะแสดงความรับผิดชอบและเป็นตัวอย่างในการวางมาตรฐาน
จริยธรรมด้วยการให้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยุติบทบาทหน้าจอ อย่างน้อยเป็นการชั่วคราวจนกว่า
คดีจะสิ้นสุด
สภาวิช าชีพ ข่าววิท ยุ และโทรทัศน์ ไทย และ สมาคมนักข่ าววิท ยุและโทรทั ศน์ไทย จึงขอ
เรียกร้องให้ผู้บริหารของ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทบทวนการทาหน้าที่ของ นายสรยุทธ สุ
ทัศนะจินดา เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมให้กับวงการสื่อมวลชนไทย
ข้อเท็จจริงที่ 2
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดปัญหาในทางสังคมที่ได้ขึ้นจริง จากการรายงานข่าวล้อมจับผู้ต้องหาฆ่า
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร315

314“2

องค์กรสื่อ จี้ผู้บริหาร ช่อง 3 ทบทวน ‘สรยุทธ’ ทาหน้าที่สร้างบรรทัดฐานจริยธรรม,”
ไทยรั ฐ ออนไลน์ (1 มี น าคม 2559), ค้ น วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 จาก http://www.thairath.
co.th/content/584629
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จากเหตุการณ์ ล้ อมจั บ ผู้ ต้องหาฆ่ า 2 นั กวิช าการ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนคร บริเวณ
โรงแรมสุภาพ ซอยสุทธิสารวินิจฉัย 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท บ่ายวันนี้ มีผู้สื่อข่าวภาคสนาม
และสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ รายงานสดออกอากาศผ่านกล้องมือถือ (Facebook Live) โดยมีภาพ
ผู้ ต้อ งหาถื อปื น จ่ อศี รษะตนเอง ภาพที่ เผยแพร่ออกอากาศทางโทรทั ศ น์แ ละสื่ อ สั งคมในลั กษณะ
ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียว และยังอาจเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน รวมทั้งก่อนหน้านี้ มีการ
ถ่ายภาพและรายงานทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตารวจในการจับกุม ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตารวจหากผู้ต้องหาขณะอยู่ในรถมีการติดตามข่ าวสารที่อาจไปเพิ่มความเครียดให้ผู้ต้องหา
อีกด้วย จึงขอแจ้งมายังเพื่อนสื่อมวลชนร่วมวิชาชีพ โปรดใช้ความระมัดระวังในการได้มาและการ
นาเสนอข่าวและภาพโดยคานึงถึงความรู้สึกของสาธารณชน และโปรดหลีกเลี่ยงภาพที่ผู้ต้องหาใช้ปืน
จ่อศีรษะ หรือแม้แต่ภาพที่เห็นผู้ต้องหาขณะถือปืน ก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกัน
ข้อเท็จจริงที่ 3316
วันที่ 20 มกราคม 2559 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ออกแถลงการณ์ขอแสดง
ความเสี ย ใจและขออภั ย ต่อพฤติกรรมสื่ อมวลชนบางส่ ว นที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการทาหน้าที่
ระหว่างการติ ดตามรายงานข่าวการเคลื่ อ นย้ายร่างของ “ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ ” จนท าให้ เกิด การ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้น โดยระบุว่า องค์กรวิชาชีพสื่อ ขอแสดงความเสียใจและขออภัย
ต่ อ ครอบครั ว สหวงษ์ ญาติ แฟนคลั บ และประชาชนที่ ติ ด ตามข่ า วสาร และขอน้ อ มรั บ ค า
วิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนร่วมติดตามการทาหน้าที่ขอสื่ออย่าง
ใกล้ชิด และจะถือเป็นบทเรียนสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสื่อ
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย จะดาเนินการให้มีการหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตัวแทน ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อโดยด่วน เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางในการยกระดับ
การทาหน้าที่ของสื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคมมากขึ้นสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย ขอยืนยันว่า การทาหน้าที่ของสื่อที่จาเป็นต้องมีมาตรฐานหลักจริยธรรม
ต้องให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการนาเสนอข่าวในเรื่องที่
เกี่ ย วข้ องกั บ ความสู ญ เสี ย ถือ เป็ น เรื่อ งละเอีย ดอ่อ น และจ าเป็ น ต้ อ งให้ เกีย รติ ต่อ ครอบครัว ของ
ผู้เสีย ชีวิตเป็ น อย่ างยิ่ งสื่ อมวลชนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทาหน้าที่ให้ได้มาตรฐาน และ
คานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด
จะเห็นได้ว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ได้ยกมาประกอบนั้น เป็นเรื่องของอานาจของสมาคมที่
กากับ ดูแลการทางานสื่อมวลชนที่ไม่มี บทลงโทษที่เป็นโทษเด็ดขาดจากการกระทาของผู้ที่ปฏิบัติ
315บรรยงค์

สุวรรณผ่อง, การรายงานข่าวล้อมจับผู้ต้องหาฆ่านักวิชาการ มรภ. พระนคร,
ค้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://www.socialth.com/detail/141108613290_101542
86944123291.html
316พรทิพย์ อุทัศ , สภาวิชาชีพขอโทษสังคม รายงานข่าว ‘ปอ ทฤษฎี ’ ไม่เหมาะสม, ค้น
วัน ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 จาก https://www.isranews.org/isranews-short-news/44226-po
2001591.html
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หน้าที่นักข่าว แต่ถึงอย่างไรก็ดีบ่อยครั้งที่สมาคมต่าง ๆ ได้ออกมาแสดงการขอโทษแทนผู้ที่กระทา
ความผิดจรรยาบรรณ หรือได้ออกแถลงการณ์ปะนามการทางานของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ได้ไม่ได้แกรงกลัวต่ออานาจของสมาคมเลย สื่อก็ยังคงเดินหน้าทางานอยู่ต่อไป ซึ่ง
แตกต่างจากสภาทนายความ แพทย์สภา สภาวิชาชีพบัญชี เหล่านั้นที่มีอานาจในการควบคุมและเป็น
อานาจในทางปกครอง ที่จะใช้อานาจในการลงโทษผู้ที่กระทาความผิดตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่ าการที่ส มาคมสื่ อต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่มีอานาจในทางปกครองการ
ทางานของสื่อมวลชน ก็จะทาให้ไม่สามารถควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้เป็นไปได้อย่างมี
คุ ณ ภาพในเรื่ อ งการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ในการประกอบวิ ช าชี พ และยั งพบว่ า ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนนั้น ได้โกหกหลอกลวงต่อการนาเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงต่อประชาชนและสังคม อัน
เนื่องจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ การเห็นต่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การบิดเบือน
ข้อเท็จจริงที่ไม่มีความจริงอยู่ แต่สาหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นสามารถบิดเบือนให้มีความ
จริงเกิดขั้นได้ การกระทาที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงดั้งเดิมส่งผลให้เกิดความแตกแยกในสังคมเกิดขึ้น
หรือการนาเสนอความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียว ซึ่งในความเป็นจริง กรณีที่สื่อมวลชนได้รับรู้ความจริงมา
ทั้งหมด แต่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเลือกที่จะเสนอความจริงเพียงด้านเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์
ในบางประการของสื่ อมวลชนและของผู้ ที่ปฏิบัติงานในสื่ อมวลชน หรือเป็นการสร้างเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริง แต่ในความจริงแล้วไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่ อมวลชนนั้ น ไม่มี การก าหนดมาตรการที่ ให้ บุ คคลที่มี ความประสงค์ในการประกอบวิช าชีพ ของ
สื่อมวลชนนั้นได้ให้สมาชิกของผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีการลงทะเบียนเป็นการควบคุมการ
ทางาน และในขณะเดียวกัน นั้ น การที่ไม่มีคุณ สมบัติในการประกอบวิช าชีพนั้นทาให้ ผู้ ที่ทาหน้าที่
เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นการหาข่าวแบบขายข่าว เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่
สนใจผลประโยชน์ของมหาชน
4.3.2 วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ อ านาจขององค์ ก รวิ ช าชี พ ของสื่ อ มวลชนในภาพรวมของ
ต่างประเทศ อันประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
อิน โดนิ เชี ย ทั้ งสี่ ป ระเทศดั งกล่ าว จะเห็ น ได้ว่าการที่ ป ระเทศทั้ งสี่ ป ระเทศนั้ น สื่ อ มวลชนนั้ น จะมี
เสรีภาพค่อนข้างมาก ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการทางานของสื่อมวลชนมีผลมาจาก
การที่ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นมีองค์กรวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการใช้อานาจในทางมหาชน
แทนรัฐ จึงทาให้ องค์กรวิช าชีพของสื่ อมวลชนเข้มแข็ง ดังจะเห็ นได้ว่าองค์กรดังกล่ าวนั้นเข้าไปมี
บทบาทสาคัญ ในการใช้อานาจควบคุมการปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อที่จะให้ สื่ อมวลชน
ทางานโดยที่ไม่ต้องคานึงถึงการแทรกแซงจากนายจ้างว่าจะปลดออกหรือไล่ออกจากการทางาน รวม
ไปถึงเรื่องการแทรกแซงการทางานจากรัฐ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยนั้น
สมาคมชมรมที่ เกี่ย วกั บ สื่ อมวลชนต่ าง ๆ นั้น ไม่ได้มี ส่ ว นร่ว มในการที่ จะคุ้มครองการท างานของ
สื่อมวลชนเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนทางานอย่างเป็นอิสระและคุ้มครองสิริภาพของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ของสื่อมวลชนได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนนั้น จะมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก
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ในต่างประเทศซึ่งความเข้มแข็งดังกล่าวของทั้งสี่ประเทศนั้นส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของการ
ปฏิบัติงานของสื่อมวลชนได้
จากการศึกษาเรื่องอานาจหน้าที่ขององค์กรที่กากับดูแลองค์กรวิช าชีพของสื่ อมวลชนใน
ภาพรวมของต่ างประเทศ อั น ประกอบไปด้ ว ย สหรัฐ อเมริก า สหพั น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี และ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้ศึกษาจะอธิบายดังต่อไปนี้
1. สหรั ฐ อเมริ ก า คื อ Federal Communications Commission (FCC) ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น
ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า Communications Act เมื่อ พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) มีฐานะเป็นหน่วยงาน
อิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้ง ผู้ร่างกฎระเบียบ เป็นผู้ใช้กฎระเบียบ และเป็นผู้พิจารณาตัดสินข้อพิพาท
เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้องค์กรเดียว FCC ใช้อานาจต่อกิจการสื่อสารทั้ง ที่ผ่านสายและไม่ผ่านสาย
(Wired & Wireless) ออกกฎระเบียบทางเทคนิค การจัดสรรคลื่นความถี่ กฎระเบียบเกี่ยวกับรายการ
การให้ ใบอนุ ญาตประกอบการแก่สถานี และรับฟังข้อร้องทุกข์จากประชาชนที่มีต่อ ผู้ จัดรายการ
Communications Act 1934 ให้อานาจแก่ FCC กว้างขวางมาก ดังนั้น FCC ใช้อานาจตามกฎหมาย
ได้ 4 ทาง คือ317
1) ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต (Licensing)
กฎระเบียบการกระจายเสียงของสหรัฐฯ ระบุชัดเจนว่า คลื่นวิทยุเป็น สาธารณสมบัติ
ผู้ป ระกอบการกระจายเสี ยงได้รับ สิ ทธิให้ ใช้ประโยชน์จากส่ วนหนึ่งของคลื่ นวิทยุนั้น แต่ไม่ได้เป็ น
เจ้าของคลื่นดังกล่าว ข้อความในใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับในยุคแรกจะมีข้อความ
เดียวกัน คือ ผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตไม่มีสิทธิดาเนินการกับสถานีเกินเลยไปจากระยะเวลา ที่ได้ระบุใน
ใบอนุญาต ซึ่งระยะเวลาสูงสุดสาหรับโทรทัศน์ คือ 5 ปี และวิทยุ คือ 7 ปี (ระยะเวลาการใช้ประโยชน์
จากคลื่นวิทยุมีการเปลี่ยนแปลงให้ยาว ขึ้นในยุค Deregulation ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา)
ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของ FCC ก็ คื อ การออกใบอนุ ญ าตและต่ อ ใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ประกอบการกระจายเสียงในประเทศ
2) ร่างกฎระเบียบ (Rules and Regulations)
Communications Act 1934 ซึ่งรัฐ สภาเป็น ผู้ ร่าง ได้ให้ แนวทางพื้น ฐานแก่ FCC ใน
การบริหารกิจการกระจายเสียง และยังให้อานาจแก่ FCC “ให้ร่างกฎหรือระเบียบที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินงานตามหน้าที่ ” FCC จึงได้ออกกฎระเบียบเป็นจานวนมากเพื่อบริหารการกระจายเสียงให้
เป็ น ไปตาม แนวทางของกฎหมาย เช่ น Communications Act 1934 กาหนดให้ ผู้ ป ระกอบการ
กระจายเสี ย งต้ อ งด าเนิ น งานเพื่ อ “ประโยชน์ ส าธารณะ” FCC จึ ง ตี ค วามว่ า การด าเนิ น งาน
เพื่อประโยชน์สาธารณะในมิติหนึ่ง หมายถึงหน้าที่ที่ผู้ประกอบการกระจายเสียงจะต้องให้ความสาคัญ
และจัดเวลาออกอากาศให้กับรายการปัญหาสังคม
3) กาหนดนโยบาย (Policy Statement)
FCC มีหน้าที่คิดวางแนวทางและกาหนดนโยบายสาคัญเกี่ยวกับการ กระจายเสียง ซึ่ง
จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร ต่อสังคม และต่อ ประเทศชาติ แล้วมีคาสั่งให้ผู้ประกอบการ
กระจายเสี ย งทั้ งหมดถือ นโยบาย เหล่ านั้ นของ FCC เป็น แนวทางปฏิ บั ติเหมื อน ๆ กั นหมด เช่ น
317อุษา

บิ้กกิ้นส์, เรื่องเดิม, หน้า 14-16.

173
นโยบาย ที่เรียกว่า “Family Viewing Policy” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรายการ ที่เหมาะสม
ให้ออกอากาศในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถรับชมพร้อมกันได้ เป็นต้น
4) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Negotiation)
แม้จะไม่ได้ระบุไว้ใน Communications Act แต่งานอย่างหนึ่งที่ FCC ทาอยู่เป็นประจา
ก็คือ หน้ าที่เป็ น คนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง สถานีกับสถานี ระหว่างผู้ ชมกับสถานี
ระหว่างสถานีแม่ข่าย (Network) กับสถานีลูกข่าย (Affiliate) เป็นต้น เช่น หากผู้ชมมีปฏิกิริ ยาต่อ
รายการของสถานีใดสถานีหนึ่ง และไม่สามารถเจรจากับผู้ประกอบการสถานีให้ ยอมรับฟังผู้ชมมีสิทธิ
ร้องเรียนไปที่ FCC ขอให้ FCC ลงมาแก้ไขปัญหา
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศเยอรมนีมีสภานักข่าวนักหนังสือพิมพ์ (Presserat)
สภานักข่าวนักหนังสือพิมพ์เป็นสภาวิชาชีพคอยกากับดูแลการประกอบวิชาชีพนักข่าวให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและจรรยาบรรณของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เพื่อรักษาภาพพจน์และความ
น่าเชื่อถือของนักวิชาชีพนักข่าว เพื่อเป็นการควบคุมตนเองของวิชาชีพนักข่าว โดยมีหน้าที่พิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสื่ อสิ่งพิมพ์จากประชาชน หากเห็นว่าการกระทาที่ถูกร้องเรียนนั้นขัดต่อ
จรรยาบรรณนักข่าว (Pressekodex) ก็จะทาหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมหรือชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ สภานักข่าวหนังสือพิมพ์ยังมีหน้าที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ประกอบอาชีพนักข่าว โดยเฉพาะเสรีภาพของสื่อมวลชน เช่น โดยการล็อบบี้นักการเมืองเมื่อมีการ
ร่างกฎหมายที่อาจกระทบต่อเสรีภาพสื่อมวลชนได้
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย องค์กรวิชาชีพดังกล่าวคือ สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์ อินโดนีเซีย
(Indonesia Television Journalist Association: IJTI) ซึ่ งเกิ ดจากการรวมตั วกั นของ สถานี โ ทรทั ศ น์
เอกชน ได้ แ ก่ สถานี RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มี ห น้ า ที่ ดู แ ลก ากั บ การ
ทางาน ตลอดจนการลงโทษสมาชิก ทั้งนี้ การทาหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทางานของ IJTI
และ Indonesian Press Council ในการก ากั บ ดู แ ลกั น เอง โดยสะท้ อ นผ่ านการท างานในความ
ร่วมมือกัน นอกเหนือจากการกากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสาคัญกับการปกป้องนักข่าวและได้
ระบุ ม าตรฐาน การปกป้ อ งนั กข่ าวซึ่ งได้ รับ ความร่ว มมื อจากผู้ ป ระกอบกิ จการสื่ อ โดย Code of
Conduct ของทุกที่ มีจุ ดประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้ นั กข่า วหรือบรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจาก
เจ้าของจนทาให้นักข่าวละเมิดมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเองการร้องเรียนด้าน
การท างานของสื่ อมวลชนที่ ขัดต่อหลั กมาตรฐานจรรยาบรรณ การทางานในประเทศอินโดนีเซีย
สามารถทาได้ 3 ช่องทาง คือ
1) ร้ อ งเรี ย น ไป ที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) (ที่ เป็ น เรื่ อ ง
ร้องเรียน เกี่ยวกับเนื้อหาการออกอากาศ)
2) ร้องเรียนไปที่ Indonesian Press Council318 (ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดแนว
ปฏิบั ติทางจริยธรรมของนั กข่าว) เมื่อ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) ได้รับเรื่อง
318Indonesia

Press Council ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2511 ภายใต้กฎหมายสื่ อมวลชน (Law
on the Press) โดยก่อนหน้านี้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการทางานของรัฐบาลเมื่อปี
พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสื่อมวลชนและเกิดการจัดตั้ง Independent Press Council
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ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด แนวปฏิ บั ติ ข องนั ก ข่ าว ก็ จะขอความเห็ น มายั ง Indonesian Press
Council เมื่ อ Indonesian Press Council ให้ ค วามเห็ น กลั บ ไปที่ Indonesian Broadcasting
Commission (KPI) ก็จะมี การตัดสินใจลงโทษ เช่น มีการออกอากาศเรื่องลามกอนาจาร ก็จะมีการ
ร้ อ งเรี ย นมาที่ Indonesian Broadcasting Commission (KPI) โดยในแต่ ล ะปี จ ะมี ก ารร้ อ งเรี ย น
ประมาณ 500 กรณี ซึ่งเมื่อมีการตัดสินใจในบทลงโทษแล้ว สื่อก็จะยอมรับการตัดสินใจนั้น ๆ
3) ร้องเรียนไปที่ IJTI ได้โดยตรง โดย IJTI มีนักข่าวอาวุโสซึ่งมาจากหลากหลายสถานี
ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาการพิจารณาและการลงโทษผู้ที่ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมการ
นาเสนอข่าว
เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาจากอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ ค วบคุ ม
สื่อมวลชนของต่างประเทศแล้วพบว่า รักนั้นได้มอบหมายอานาจให้กับองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแล
การทางานสื่อมวลชน ให้มีอานาจในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการร่าง
ระเบียบ เป็นผู้ใช้กฎระเบียบ และเป็นองค์กรที่ตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนใน
เบื้องต้น โดยจะเห็นได้ว่าอานาจที่รักได้มอบหมายให้นั้น มีอานาจไม่ว่าจะเป็นในเรื่ องของการออก
ใบอนุญาต ร่างกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ พร้อมกันนี้ยังมี
การกาหนดนโยบายการทางานที่สาคัญเกี่ยวกับสื่อมวลชนที่จะต้องปฏิบัติตาม เหมือนกับประเทศ
เยอรมัน ที่มีสมาคมนั กหนั งสือพิมพ์ที่เป็นสภาวิช าชีพคอยกากับดูแลและใช้อานาจให้ เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและจรรยาบรรณของนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ นอกจากจะทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชนแล้ว สภาวิชาชีพนั้นก็ยังมีหน้าที่ที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นข้อดีในการที่จะนาเอาแนวคิดและหลักการ
ของต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย เนื่องจากสื่อมวลชนของไทยนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ในประเทศไทยเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายเอกชนทาให้ขาดอานาจในการที่จะใช้บทลงโทษ ตลอด
ถึงการออกคาสั่งใด ๆ ไม่มีผลทาให้สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติตาม หากมีการนาเอาแนวความคิดและ
หลักการของต่างประเทศมาปรับใช้ ก็จะเป็นผลดีในการปรับปรุงการทางานของสื่อมวลชนในประเทศไทย

เพื่อปกปูองเสรีภ าพ และปรับ ปรุงการทางานของสื่อมวลชน ภายใต้กฎหมาย Press Law ระบุว่า
“Press Council ก่อตั้งขึ้นด้วยความพยายามที่จะพัฒนาเสรีภาพของสื่อมวลชนและส่งเสริมบทบาท
ของสื่อมวลชนในประเทศ” หน้าที่รับผิดชอบของ Press Council ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คือ
1. เพื่อปกป้องเสรีภาพสื่อมวลชนจากการถูกแทรกแซงด้วยอานาจอื่น ๆ
2. เพื่อจัดทาการศึกษาด้านการส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชน
3. เพื่อออกข้อบังคับด้านจริยธรรมสื่อและกากับดูแลการดาเนินงานของสื่อมวลชน
4. เพื่อพิจารณาและแก้ปัญหาตามคาร้องของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน
5. เพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และรัฐบาล
6. เพื่อช่วยเหลือสื่อมวลชนและเจ้าของกิจการสื่อในการจัดตั้งกฎระเบียบสาหรับ
สื่อมวลชน และการเพิ่มทักษะความสามารถของสื่อ
7. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทางานด้านสื่อ
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แต่ถึงอย่างไรก็ดีการเป็นองค์กรวิชาชีพของต่างประเทศนั้น ก็ยังมีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นมีหลักการสาคัญในการปฏิบัติงานคื อ สื่อมวลชนนั้นจะต้อง
มีอิสระ การที่องค์กรวิชาชีพนั้น ได้เข้าไปควบคุมการทางานของสื่อมวลชน จึงทาให้ องค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้ นขาดความเป็น อิสระในการปฏิบัติงาน แต่ในทางกลั บกันความเป็นอิสระของวิช าชีพ
สื่อมวลชนก็ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการทางานที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่ทาให้รัฐได้กระทาการที่แทรกแซงสื่อในการ
ทางานได้ จึงมีความจาเป็นต้องวางกฎระเบียบในการที่จะให้สื่อมวลชนเองได้ใช้อานาจในการกากับ
ดูแลกันเอง พร้อมกัน นี้ ยังให้ ป ระชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมโดยการเป็ นคณะกรรมการในองค์กรสภา
วิช าชีพสื่อมวลชนเพื่อให้ จะถ่วงดุลการใช้อานาจให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แต่ถึงอย่างไรก็ดี ใน
ประเทศไทยก็มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้อานาจที่รัฐได้มอบหมายให้ มาบังคับใช้กับสื่อมวลชนให้ มี
ประสิทธิภาพและให้เป็นมาตรฐานของการทางานสื่อมวลชนในปัจจุบันของประเทศไทย
ดังนั้น จะเห็น ได้ว่าเมื่อพิจารณาจากองค์กรวิช าชีพที่ควบคุมสื่ อมวลชนในต่างประเทศนั้น
ประเทศไทยควรที่จ ะน าเอาแนวความคิดของต่างประเทศมาปรับใช้ให้ เข้ากับ รูป แบบและบริบ ท
ประชาธิปไตยแบบประเทศไทย โดยบทบาทอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานของคณะกรรมการในสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนนั้น โดยที่รัฐควรทาหน้าที่เพียงควบคุมกากับให้คณะกรรมการภายในองค์กรที่อยู่
ภายใต้การควบคุมในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดเอาไว้ ในเรื่องของอานาจระงับ
ยั บ ยั้ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต หรื อ รั บ เรื่ อ งราวอุ ท ธรณ์ ของการท างานสื่ อ มวลชน และก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้อานาจให้ได้อย่างชัดเจน จะทาให้เกิดผลดีต่อประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองจาก
สภาวิชาชีพของสื่อมวลชนอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทย ดังนี้
ให้ กาหนดโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพ และระบบควบคุมมาตรฐานการประกอบวิช าชีพ
เพื่อให้องค์กรวิชาชีพสามารถใช้อานาจในทางมหาชนได้
ทั้งนี้การที่องค์กรวิชาชีพสามารถที่จะใช้อานาจมหาชนได้ก็เนื่องจาก อานาจในทางมหาชน
นั้นเป็นหนึ่งในการดาเนินภารกิจของรัฐที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหา
เรื่องขอโต้งแย้งในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในทางศาลปกครอง โดยอานาจดังกล่าวนั้นให้
เป็นของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อที่จะเป็นผู้ที่ใช้อานาจในการควบคุม และ
กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการทางานของสื่อมวลชนยังเป็นปัญหาอีกมากมายที่จะต้องศึกษาแก้
วิธีการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เนื่องจากสื่อมวลชนใน
ประเทศไทยอยู่ ภายใต้การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย การกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใน
อดี ต ได้ บั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิในการจั ด ตั้ งองค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วกั บ สื่ อ มวลชนไว้ ในมาตรา 46 ที่ ให้
พนั กงานลู กจ้ างของเอกชนที่ป ระกอบกิจการหนังสื่ อพิมพ์ วิท ยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทั ศน์ หรือ
สื่ อมวลชนอื่น ย่ อมมีเสรี ภ าพในการนาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็ นภายใต้ข้อจากัดตาม
รัฐธรรมนู ญ โดยไม่ตกอยู่ ภายใต้อาณั ติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้ าของกิจการนั้ นแต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่ งการประกอบวิ ชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อ
ปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ นอกจากนั้น
แล้วยังครอบคลุมไปถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ หรื อ สื่ อ มวลชนอื่ น ๆ ก็ ย่ อ มมี เสรี ภ าพ
เช่นเดียวกับพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเอกชน รัฐธรรมนูญยังได้กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ ห้ามขัดขวางการนาเสนอข่าว หรือแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประเด็นสาธารณะของสื่อมวลชน โดยมีข้อ ยกเว้นเฉพาะการกระทาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ นอกจากรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติการจัดตั้งองค์กรสื่อมวลชน
แล้วยังมี ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงโทรทัศน์ เพื่อที่จะทาหน้าที่จั ดทามาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ
ควบคุมการประกอบอาชีพวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
องค์กรอิสระทาหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่คณะของผู้ที่ประกอบวิชาชีพกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิท ยุ โทรทั ศ น์ จึ งเกิด ธรรมนู ญ สภาวิช าชีพ ข่ าววิท ยุแ ละโทรทั ศ น์ พ.ศ. 2552 ธรรมนู ญ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ขึ้นมาจะเห็นได้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้บัญญัติในการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพขึ้นโดยตรง เพียงแต่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางวิชาชีพ เพื่อให้การรวมกลุ่มทาง
วิชาชีพได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกกันเอง
จากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการกากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติในการทางานในวิชาชีพ
สื่อมวลชนรวมตลอดไปถึง ปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันในการทางานของสื่อมวลชนเพื่ อให้สื่อมวลชน
นั้น ได้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงปัญหา
ดังต่อไปนี้
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1. ปัญหาการที่ขาดกลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมการทางานของสื่อสารมวลชน
กลไกทางกฎหมายที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชนอันมีลักษณะที่เป็นข้อบังคับระหว่าง
องค์กร จึงไม่มีผลบังคับกับสื่อมวลชนทั้งหมด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้รองรับให้จริยธรรมทางวิชาชีพมี
สภาพบังคับทางกฎหมาย ที่สื่อมวลชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิได้มี
การกาหนดบทบัญญัติ การควบคุมการดาเนินงานของสื่อมวลชน เพื่อที่จะเป็นกลไกในการควบคุมการ
ทางานของสื่อมวลชน เพราะถ้าหากไม่มีการควบคุมการทางานของสื่อมวลชน จะส่งผลให้สื่อมวลชน
จะกระทาการต่าง ๆ โดยไม่สนใจกฎกติกาของสังคม ซึ่งในประเทศไทยนั้น สิ่งที่คอยควบคุมจริยธรรม
ทางวิ ช าชี พ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ข้ อ บั ง คั บ ที่ มี ผ ลต่ อ สมาชิ ก องค์ ก รวิ ช าชี พ มี เฉพาะแต่ ก ารก าหนด
กระบวนการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ที่มีการกระทาความผิดทางวิชาชีพ เช่นธรรมนูญสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ.2552 ข้อบังคับด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541 จะ
เห็นได้ว่าธรรมนูญและข้อบังคับดังกล่าวนั้นไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่าง
จากวิชาชีพทนายความ วิชาชีพบัญชี เนื่องจากจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ หรือบัญชี มี
ลักษณะเป็นข้อบังคับระหว่างสมาชิกในองค์กร ซึ่งกฎหมายรองรับให้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึ งมี
ผลในการกาหนดจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์สาคัญในการควบคุมมารยาททนายความ และ
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้นแล้วกฎหมายได้กาหนดผลทางกฎหมายของการฝ่า
ฝืนมารยาททนายความ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชี ตามความหนักเบาของการ
ประพฤติที่ฝ่าฝืน เช่นภาคทัณฑ์ ห้ามเป็นทนายความมีกาหนดไม่เกิดสามปี ลงชื่อให้ออกจากทะเบียน
ทนายความ สาหรับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีก็ได้กาหนดโทษเอาไว้เช่นกัน เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ
พักใช้ใบอนุญาต ห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน
สามปี เพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2534 ถึง 2546 ซึ่งพบปัญหาบ่อยครั้งได้แก่ปัญหาความไม่เป็น
กลางการนาเสนอเนื้อหาไม่ถูกต้อง การนาเสนอเนื้อหารุนแรง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การตัดสินผู้
ตกเป็นข่าว และการรับอามิสสินจ้าง ในการทางาน ปัญหาของกลไกการกากับดูแลอานาจภายนอก
และความคลุมเครือของหลักการทางกฎหมาย เข้ามาทาหน้าที่ควบคุมการทางานของสื่อมวลชน จะ
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ไม่มีกฎหมายควบคุมกาหนดขอบเขตในเรื่องของ
จรรยาบรรณ จริยธรรม และบทลงโทษในการทาผิด นอกจากนั้นแล้วไม่มีการไปกาหนดขอบเขตการ
ทางานสื่อมวลชน จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มุ่งเน้น
ไปในเชิงธุรกิจ และเน้นการทาข่าวสารที่สื่อมวลชนนั้น ๆ สังกัดอยู่ ไม่ได้เน้นการทาหน้าที่ที่เป็นความ
ต้องการของประชาชน นอกจากนั้นแล้วสื่อมวลชนยังมีหน้าที่จะต้องนาเสนอข่าวสารในด้านต่าง ๆ
ของสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูล เนื่องจากในสังคมปัจจุบันการทาหน้าที่สื่อมวลชน
นั้น จะเป็นการนาเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวชาวบ้าน เชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง ดังนั้น
ข่าวต่าง ๆ จึงมีลักษณะเฉพาะกลุ่มตามที่ต้นสั งกัดของสื่อมวลชนนั้นต้องการ จะนาเสนอในด้านนั้น ๆ
รวมไปถึงผู้ประกาศข่าวยังทาหน้าที่เสนอข่าวสารที่ขาดความเป็นกลางอีกด้วย ดังนั้นจึงขาดกลไกการ
แก้ปัญหาในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกับจริยธรรมทางวิชาชีพดังกล่าว
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2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางในการกากับดูแลและควบคุมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
วิชาชีพสื่อสารมวลชนไม่มีกฎหมายใดที่ได้กาหนดให้มีองค์กรวิชาชีพที่เป็นองค์กรกลางของ
สื่อมวลชน ส่งผลให้ การทางานของสื่ อมวลชนที่มีเพียงสมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นในการกากับดูแล จึงทาให้ไม่มีหน่วยงานกลางที่เป็นของรัฐ ที่จะเข้า
มาดูแลควบคุมเหนือสมาคมต่าง ๆ ดังนั้นการทางานของสมาคมจึงเป็นการทางานเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคม ส่งผลทาให้การทางานของสมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเท่านั้น แต่ในทางกฎหมายมหาชนนั้น ยังไม่มีองค์กรกลางใน
การกากับ ดูแลและสามารถควบคุมการทางานของสื่ อมวลชน เพราะฉะนั้นสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนนั้น ไม่มีอานาจในการกากับดูแลทางมหาชน จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมหรือ
กากับดูแลการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ เพราะสื่อมวลชนในบางครั้งทาหน้าที่ไปกระทบสิทธิของ
ประชาชน เมื่อมีการกระทบต่อประชาชนจึงส่งผลให้สมาคมได้รับผลกระทบตามกฎหมายแพ่ง จึงไม่มี
ผลต่อการเข้าไปควบคุมของสมาคม หากมีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีอานาจในทางมหาชนนั้น จะ
ส่งผลดีในการกากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน ที่มีองค์กรของรัฐเข้ามากากับดูแล พร้อมกันนี้จะ
ส่งผลให้เป็นการยกระดับการทางานของสื่อมวลชนในการทาหน้าที่ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการ
กากับดูแลการทาหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยการที่มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนในการกากับ
ดูแลนอกจากนี้ ยังไม่เป็นไปตามแนวความคิดเรื่ององค์กรของรัฐที่เป็น อิสระ ที่หมายถึง องค์กรของ
รัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
โดยเป็น องค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิ บัติภารกิจหน้าที่ได้โดย
อิสระ หลุดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรอื่นหรือสถาบันการเมืองอื่น รวมทั้งอยู่เหนือกระแสการ
กดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังในสังคมช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเป็นสถาบันบริหารที่จาเป็นสาหรับรัฐ
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ซึ่งเห็นความจาเป็นของการสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
อย่างเป็นธรรม หรืออาจหมายถึงหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บริหารซึ่งจะต้องอาศัย
ความคล่องตัวสูงและสามารถแยกตัวออกจากส่วนราชการ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกาหนดให้มีพระราชบัญญัติในการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพนั้น จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม กากับดูแล การทาหน้าที่ของสื่อมวลชน
ได้ เมื่ อ สื่ อ มวลชนท าหน้ า ที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ เสรี ภ าพของประชาชน ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนรับ ผิ ดเฉพาะในส่ วนของกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ พระราชบั ญ ญั ติอื่น ๆ ที่มีโทษทาง
ปกครองและอาญา ทาให้ส่งผลเสียต่อการควบคุมการทางานของสื่อมวลชน ทาให้ปฏิบัติหน้าที่ของ
สื่อมวลชนได้ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการที่ไม่มีองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ส่งผลทาให้สื่อมวลชนขาด
ความน่าเชื่อถือในการทาหน้าที่ เพราะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่ให้ความสาคัญกับ
การทาหน้ าที่สื่อมวลชน ทาให้ ส่งผลเสียต่อประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เนื่องจาก
ท างานของสมาคมสื่ อมวลชนนั้ น ไม่มี ม าตรการใดที่ จ ะไปบั งคับ ให้ สื่ อ มวลชนท าหน้ าที่ ตามสิ ท ธิ
เสรีภาพให้ อยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์ของสั งคม และนอกจากนี้ผู้ ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนประกอบอาชีพโดยยึดถือหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ได้มีกรอบกาหนดขอบเขต
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การใช้สิทธิเสรีภาพไว้ จึงส่งผลให้การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ยึดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น
ขาดกลไกในการควบคุมกาหนดขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพว่ามากน้อยเพียงใด กับการทาหน้าที่
ของสื่อมวลชนให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดดุลยภาพแก่สังคมเพราะสื่อมวลชนถือเป็น
วิชาชีพที่จะต้องหาความจริงเพื่อนาเสนอต่อสังคม ดังนั้นการกากับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพจึงถูก
วิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเป็ น เพีย ง “เสื อกระดาษ” ไม่สามารถกากับดูด้านจริยธรรมของสมาชิกได้อย่าง
แท้จริง
3. ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ อ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก รที่ ก ากั บ ดู แ ลการท างานของ
สื่อมวลชน
อานาจหน้าที่ขององค์กรที่กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชนนั้น รัฐเองไม่ได้มอบอานาจให้
องค์กรดังกล่าวเพื่อที่จะให้ดาเนินกิจกรรมทางปกครอง เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 ในอดีต มาตรา 46 ได้กาหนดรับรองสิ ทธิในการจัดตั้งองค์กรวิช าชีพสื่ อมวลชน ซึ่งใน
ปัจจุบันนั้น มีการกาหนดหลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพและการควบคุมกั นเองในทาง
วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพสื่อมวลชน จะเห็นได้จากกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ไม่ได้กาหนดจัดตั้งองค์กรวิชาชีพใดสื่อมวลชนหนึ่งเป็นเฉพาะ สื่อมวลชนเองจึงได้จัดตั้งสมาคมที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลขึ้นมาโดยสถานะของนิติบุคคลดังกล่าวนั้น มีอานาจตามสถานะของนิติบุคคลที่
ได้จัดตั้งขึ้นมา และเป็นอานาจในทางเอกชน ทาให้การควบคุมการทางานของสื่อมวลไม่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และแบบแผนที่ดีขาดความเด็ดขาดในอานาจ ซึ่งจะแตกต่างจาก สภาทนายความ
แพทย์ส ภา ถึงแม้จะเป็ นเอกชนแต่ก็มีกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่ ง
กฎหมายมอบหมายให้ใช้อานาจในทางปกครองของรัฐ หรือมอบหมายให้ดาเนินกิจกรรมทางปกครอง
เพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ประชาชน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มีอานาจในการที่จะออกกฎ หรือคาสั่ง
ในทางปกครอง จะส่ งผลเสียต่อประเทศไทย ในการที่จะควบคุมการทางานของสื่อมวลชนให้ เป็น
มาตรฐานกลางในการก ากั บ ดู แ ลสมาชิ ก ภายในองค์ ก รสื่ อ มวลชน ตลอดจนอ านาจการก าหนด
คุณสมบัติการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จึงส่งผลให้เกิดปัญหา เกี่ยวกับการทางานของสื่อมวลชนที่
น าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ ขาดความเป็นกลาง และข่าวที่เป็น ความจริงเสนอต่อประชาชน ถ้าหาก
สื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือสื่อมวลชนเห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่สามารถจูงใจให้ปล่อยข่าว
ลือ หรือปล่อยข่าวที่เป็นความเท็จ ทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงไม่มีผู้รับผิดชอบต่อการ
กระท าดั งกล่ าว ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนนั้ น ไม่ ต ระหนั ก ถึ งการท าหน้ าที่ ต่ อ ประชาชน จึ ง
ก่อให้ เกิดผลเสี ยและกระทบความเชื่อมั่นของสื่อมวลชน นอกจากนั้นแล้ ว ทาให้ขาดการคัดกรอง
บุ คคลที่ จ ะเข้ามาประกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ เบื้ องต้น ว่ า ผู้ ที่ จะเข้ามาประกอบวิช าชี พ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน ดังนั้นอานาจในการออก กฎ ข้อบังคับ
ในทางปกครอง จึงเป็น สิ่งสาคัญที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมี เพื่อที่จะใช้อานาจให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
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5.2 ข้อเสนอแนะ
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในระบบประชาธิปไตยใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น ผู้เขียนขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้มีการตรากฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน
เพื่อที่ จะส่ งเสริ มจริย ธรรมและมาตรฐานวิช าชีพสื่ อมวลชน ที่เป็ นมาตรฐานกลางในการ
นาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร ที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกินขึ้นจากการทางานของ
สื่อมวลชน ในกรณีที่เสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดง
ความรับผิดชอบและประกาศการแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที
2. ให้มีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยการรวมตัวของสื่อมวลชนทุกแขนง มีกฎหมายรับรองคัดสรรกรรมการสภาวิชาชีพ และมี
ระบบกลไกในการบริหารจัดการ เพื่อที่จะรองรับบทบาทขององค์กรในฐานะที่พึ่งพาของสื่อมวลชน
และประชาชน เป็ นอิสระจากรัฐและนายทุน มีกรรมการจากอาชีพสื่ อมวลชนทุกแขนง รวมไปถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนนักวิชาการ และรวมไปถึงผู้แทนจากประชาชนผู้ที่ใช้สื่อ
3. ให้กาหนดโครงสร้างขององค์กรวิชาชีพและระบบควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้องค์กรวิชาชีพสามารถใช้อานาจในทางมหาชนได้
ทั้งนี้การที่องค์กรวิชาชีพสามารถที่จะใช้อานาจมหาชนได้ก็เนื่องจาก อานาจในทางมหาชน
นั้นเป็นหนึ่งในการดาเนินภารกิจของรัฐที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหา
เรื่องขอโต้งแย้งในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในทางศาลปกครอง โดยอานาจดังกล่าวนั้นให้
เป็นของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อที่จะเป็นผู้ที่ใช้อานาจในการควบคุม และ
กากับดูแลการทางานของสื่อมวลชน
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ภาคผนวก
ร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญ ญั ติการคุ้มครองสิ ทธิเสรีภ าพ ส่ งเสริม
จริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“สื่อมวลชน” หมายความว่า สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ภาพ เสียง ข้อความ ไม่ว่าจะ
อยู่ ในรู ป หนั งสื อ พิ ม พ์ วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิท ยุ โทรทั ศ น์ สื่ อ ออนไลน์ ห รือ ในรูป อื่ น ใดที่ ส ามารถสื่ อ
ความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป
“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นปกติธุระในการ
สร้างสรรค์หรือกากับดูแลเนื้อหาหรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน
“จริยธรรมสื่อมวลชน” หมายความว่า การประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อมวลชนที่สังคม
ยอมรับตามที่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติกาหนดสาหรับผู้เป็นสมาชิก หรือตามที่คณะกรรมการ
กาหนดตามมาตรา 26 (2)
“องค์ ก รสื่ อมวลชน” หมายความว่า ผู้ ป ระกอบกิ จการสื่ อ มวลชนที่ ได้จ ดแจ้ งหรือ ได้ รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและรวมถึงผู้บริหารสื่อมวลชนนั้นด้วย
“องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” หมายความว่า คณะบุคคล สมาคม สมาพันธ์หรือเรียกชื่ออื่นใด
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรสื่อมวลชนในแต่ละแขนง ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“มาตรฐานกลาง” หมายความว่า มาตรฐานกลางของจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัตินี้
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“ใบรับรองสมาชิก” หมายความว่า ใบรับรองซึ่งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติออกให้แก่
องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกตามพระราชบัญญัตินี้
“บั ต รประจ าตัว ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สื่ อ มวลชน” หมายความว่า บั ต รประจ าตั ว ซึ่งองค์ ก ร
สื่อมวลชนที่เป็ น สมาชิกขององค์การวิช าชีพสื่ อมวลชนที่เป็ นสมาชิกออกให้ แก่ผู้ ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรสื่อมวลชนนั้น
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความว่า การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่
สามารถรั บ ฟั ง การให้ บ ริ ก ารนั้ น ๆ ได้ โ ดยการส่ ง การแพร่ หรื อ การรั บ เครื่ อ งหมาย สั ญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียงรหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลาย
ระบบรวมกัน
“วิท ยุ โทรทั ศ น์ ” หมายความว่า การส่ งข่ าวสารสาธารณะหรือรายการไปยั งเครื่อ งรับ ที่
สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้น ๆ ได้โดยการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพเสียงรหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจได้ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลาย
ระบบรวมกัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่ า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนแห่งชาติ
“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
_____________
มาตรา 5 ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์และ
อานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นนิติบุคคลและไม่
เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของประธานกรรมการ
มาตรา 6 สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง
(3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน
(4) ส่งเสริม สวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
(5) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการกากับดูแลกันเองขององค์กรสื่อมวลชนและองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนในระดับชาติจังหวัด หรือภูมิภาค
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(6) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก ากั บ ดู แ ลสื่ อ มวลชนและการรู้ เท่ าทั น
สื่อมวลชน
(7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนให้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้
(8) เสนอความเห็นหรือให้คาแนะนาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน และมาตรการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน
(9) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 7 สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จดทะเบียนสมาชิก ออกและเพิกถอนใบรับรองสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด
(2) ดาเนิน การให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิช าชีพสื่อมวลชนแห่ งชาติและอานาจ
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 8 สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติอาจมีรายได้และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(2) ค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(3) เงินตามมาตรา 9
(4) รายได้และผลประโยชน์อันได้มาจากการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(5) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
มาตรา 9 ในทุกปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังจัดสรรเงินที่องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยจัดเก็บตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในส่วนที่จะต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 12
วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 ให้แก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อเป็นรายได้ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในอัตรา
ร้อยละห้าของจานวนเงินที่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท ทั้งนี้ให้กรม
สรรพสามิต และกรมศุล กากรซึ่งเป็ น ผู้ เรีย กเก็ บ เงิน ดังกล่ าวตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดาเนินการนาส่งให้สภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติโดยไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
เพื่อให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามวรรคหนึ่งมีรายได้เพียงพอต่อการดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) จั ด สรรเงิ น กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะให้แก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ........ของ
รายรับของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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มาตรา 10 รายได้ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามมาตรา 8 ให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อกิจการ
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเท่านั้น
มาตรา 11 ในกิ จ การของสภาวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติ ที่ เกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให้
ประธานกรรมการเป็ น ผู้ แทนของสภาวิช าชีพ สื่ อมวลชนแห่ งชาติ เพื่ อการนี้ ป ระธานกรรมการจะ
มอบหมายให้กรรมการเลขาธิการ หรือพนักงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติปฏิบัติงานเฉพาะ
อย่างแทนก็ได้ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 12 ให้ ส ภาวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ ง ชาติ มี เลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง โดยมี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานธุรการทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(2) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(3) รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก
(4) เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้ สภาวิชาชีพสื่ อมวลชนแห่งชาติมีรองเลขาธิ การเป็นผู้ช่วยเลขาธิการในกิจการอันอยู่ใน
อานาจหน้าที่ของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย และเป็นผู้ทาการแทนเมื่อเลขาธิการไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและรองเลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อ
ประธานกรรมการและคณะกรรมการ
มาตรา 13 คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การสรรหา วาระการดารงตาแหน่ง ประโยชน์ตอบ
แทนและการพ้ น จากต าแหน่ ง ของเลขาธิ ก ารและรองเลขาธิ ก าร ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 14 ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่ ง
ผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในทุ ก รอบปี ง บประมาณ ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระที่
คณะกรรมการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ส อบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติโดยให้แสดงความคิดเห็น
เป็นข้อวิเคราะห์การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด
มาตรา 15 ให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจัดทารายงานประจาปีเสนอวุฒิสภาเพื่อทราบ
และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ รายงานดังกล่าวให้ รวมถึงรายงานของผู้ สอบบัญชีตามมาตรา 14
วรรคสองด้วย
หมวด 2
สมาชิก
_____________
มาตรา 16 สมาชิก ได้ แก่ องค์ก ารวิช าชี พ สื่ อ มวลชนทุ กแขนง ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว น
ภูมิภาค โดยยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
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สมาชิกตามวรรคหนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนบังคับใช้เป็นการ
ภายใน
(2) มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ในการบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานจริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สื่อมวลชน
(3) มีการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
(4) คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 17 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้
(1) รับใบรับรองสมาชิก
(2) คัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(3) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรืออานาจหน้าที่ของ
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติโดยส่งไปยังคณะกรรมการ
(๔) สอบถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ คณะกรรมการต้องชี้แจงข้อสอบถาม
ให้ผู้สอบถามทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า
(5) ซักถาม แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่ วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในการประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติคณะกรรมการต้องชี้แจงและตอบข้อซักถามโดยไม่ชักช้า
(6) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
(7) ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(8) ติ ด ตาม สอดส่ อ ง และก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานกลางตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชน
(9) ส่งเสริมและพัฒนาการกากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
(10) ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สื่อมวลชนและองค์กรสื่ อมวลชนพั ฒ นา
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
มาตรา 18 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 16 วรรคสอง
(3) สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีมติเพิกถอนใบรับรองสมาชิก ตามมาตรา 7
หมวด 3
คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
_____________
มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่ อมวลชน
แห่งชาติ”ประกอบด้วย
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(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการซึ่ ง สมาชิ ก คั ด เลื อ กกั น เองจากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน ด้ า น
วิทยุกระจายเสียงด้านวิทยุโทรทัศน์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ด้านสื่อออนไลน์ด้านโฆษณา ด้านข่าว ด้านบันเทิง
และด้านอื่น ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค จานวนแปดคน
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จานวนหกคน ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จานวนสองคน
(ข) ด้านกฎหมายมหาชน จานวนหนึ่งคน
(ค) ด้านสังคม จานวนสองคน
(ง) ด้านอื่น ๆ จานวนหนึ่งคน
(4) กรรมการผู้แทนผู้บริโภค จานวนหนึ่งคน
ให้เลขาธิการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการและให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม
มาตรา 20 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองรวมตลอดทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
(2) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งของพรรคการเมือง
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ
(4) เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(7) เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่
ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ
(9) เป็ น ผู้ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรื อเพราะ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
(10) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
(11) เป็นผู้เคยถูกคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 24 (6)
(12) เป็นผู้เคยถูกวินิจฉัยอันถึงที่สุดว่ากระทาการฝ่าฝืนมาตรา 46 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
หรือฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
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ทั้งนี้คณะกรรมการตามมาตรา 19 (2) ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการกากับดูแล
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน ด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของสื่อมวลชนไม่
น้อยกว่าสิบปี
มาตรา 21 ให้ มีค ณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ งจานวนเจ็ด คน ท าหน้ าที่ ส รรหาบุ ค คลที่
สมควรเป็นกรรมการตามมาตรา 19 (3) (4) ประกอบด้วย
(1) นายกสมาคมสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(2) ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
(3) นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
(4) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
(5) นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
(6) นายกสภาทนายความ
(7) ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ผู้ที่เข้าประชุมแทนต้องเป็นผู้
ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากที่ประชุมของสภา สมาคม หรือองค์กรนั้นให้เข้าประชุมแทน
ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการสรรหาครบตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่คน
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการกรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
มาตรา 22 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 19 (3) และการสรรหากรรมการ
ผู้แทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 (4) ให้กรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20
เมื่อมีการคัดเลือกและสรรหากรรมการครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้กรรมการ
ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 19 (2) และกรรมการที่ได้รับการสรรหาตามมาตรา 22 ทั้งหมด มา
ประชุมกันเพื่อเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง
มาตรา 23 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนผู้บริโภค
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาอีกได้แต่จะดารงตาแหน่ง
เกินสองวาระไม่ได้
ให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนผู้บริโภคซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึ่งได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา 24 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนผู้บริโภคพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
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(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20
(5) พ้นจากการปฏิบัติงานในด้านที่ตนได้รับการคัดเลือกหรือสรรหา
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่
มาตรา 25 ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการหรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
กรรมการผู้แทนผู้บริโภคพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้ดาเนินการ
คัดเลือกหรือสรรหากรรมการคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่
ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาแทน อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่มีการคัดเลื อกหรือสรรหากรรมการเพื่อแทนประธานกรรมการ ให้ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการคนใหม่ประชุมร่วมกับกรรมการที่มีอยู่เดิมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็น
ประธาน
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ให้ ป ระธาน
กรรมการและกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ในระหว่างด าเนิ น การคั ด เลื อ กประธานกรรมการตามวรรคสอง หรื อ ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระแต่ไม่มีการคัดเลือกประธานกรรมการคนใหม่ ให้ที่ประชุม
กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประธาน
กรรมการคนใหม่
มาตรา 26 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บริหารกิจการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในมาตรา 6
(2) กาหนดมาตรฐานกลาง
(3) พิจารณา ตักเตือน ปรับ หรือแก้ไขข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า
องค์ ก รสื่ อ มวลชน องค์ ก ารวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด
(4) เผยแพร่ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อสาธารณชน
(5) กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติของสมาชิก
(ข) การจดทะเบียนสมาชิก
(ค) การออกและการเพิกถอนใบรับรองสมาชิก
(ง) การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิก
(จ) การส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
(ฉ) การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน
(ช) การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(ซ) การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
(ฌ) การดาเนินคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
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(ญ) การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุและการจัดการ
ทรัพย์สิน และการอื่นใด ที่จาเป็นในการบริหารงานของสภาวิชาชีพสื่อมวลแห่งชาติ
(6) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ในกรณีมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ตามมาตรา 56 หรือกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามมาตรา 62 และมี
การอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมายังคณะกรรมการ
(7) กากับดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา 27 การประชุ มคณะกรรมการ ต้อ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ าไม่ มี ป ระธานกรรมการหรือ ประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุม
วิธีการประชุม การลงมติและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือกรรมการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้า
ประชุม
มาตรา 28 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกิจการด้านต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา 29 คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
การประชุ ม และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะอนุ ก รรมการหรือคณะท างาน ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 30 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางาน ตามมาตรา 29
ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
หมวด 4
การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
_____________
มาตรา 31 การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติได้แก่ การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีและการประชุมใหญ่วิสามัญ
มาตรา 32 คณะกรรมการต้องจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี
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มาตรา 33 เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้เมื่อสมาชิกมีจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่เข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องที่ขอให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติหรือไม่มีเหตุ
อันสมควรที่จะได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ
หนังสือร้องขอตามวรรคสองให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และด้วยเหตุอันสมควรอย่างใด
มาตรา 34 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อคณะกรรมการได้รับ
คาร้องขอตามมาตรา 33 วรรคสอง คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลของการไม่จัดให้มี การประชุมใหญ่
วิสามัญดังกล่าวโดยชัดแจ้งไปยังสมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งร่วมเข้าชื่อร้องขอภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ในกรณีเช่นนี้สมาชิกที่ร่วมเข้าชื่อร้องขอนั้ นทั้งหมดมีสิทธิร่วมเข้าชื่อคัดค้าน
การไม่ จั ด การประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ นั้ น ต่ อ ประธานกรรมการได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกาหนด
คาวินิจฉัยของประธานกรรมการให้ เป็นที่สุด และในกรณีที่ประธานกรรมการมีคาวินิจฉัย
เห็นชอบด้วยกับคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยจากประธานกรรมการ
มาตรา 35 ในการประชุ มใหญ่ ข องสภาวิช าชี พ สื่ อ มวลชนแห่ งชาติต้ องมีส มาชิ กเข้าร่ว ม
ประชุมไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าการ
ประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
สมาชิกที่มาประชุมเลือกผู้แทนจากสมาชิกองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 36 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้การประชุมใหญ่ของสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 5
มาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
_____________
มาตรา 37 มาตรฐานกลางที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา 26 (2) อย่างน้อยต้องมีเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1) การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารจะต้องถูกต้องครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย
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(2) การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น และ
คานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการซ้าเติมผู้ประสบเคราะห์
กรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนาเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกลุ่มคนในชาติหรือ
ศาสนา หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน
(3) การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
ของบุคคลหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใดๆในทางที่มิชอบ
(4) การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนไม่เรียก รับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ อย่างมิชอบ
(5) การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ใน
กรณี ที่ เสนอเนื้ อ หาและข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ผิ ด พลาดหรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ จะต้ อ งแสดงความ
รับผิดชอบและประกาศการแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที
(6) การนาเสนอเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัด
ต่อหลั กศีลธรรมของสั งคมไม่ก่อให้ เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและคานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะเหนือกว่าสิ่งใด
มาตรา 38 สมาชิ ก ต้ อ งก ากั บ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รสื่ อ มวลชนที่ เป็ น สมาชิ ก ของตนปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานกลางตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ และต้องกากับดูแลให้องค์กรสื่อมวลชนนั้นกากับ
ดู แ ลผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนที่ ป ฏิ บั ติ งานอยู่ ในองค์ ก รสื่ อ มวลชนนั้ น ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
จริยธรรมสื่อมวลชนโดยต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานกลางตามที่กาหนดในพระราชบัญ ญัตินี้ และต้อง
พัฒนามาตรการในการกากับดูแลกันเองทางจริยธรรมสื่อมวลชนและส่งเสริมให้องค์กรสื่อมวลชนที่
เป็นสมาชิกของตนพัฒนามาตรการในการกากับดูแลกันเองทางจริยธรรมสื่อมวลชนให้มีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
หมวด 6
การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา 39 คณะกรรมการต้องส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิช าชีพ สื่ อมวลชนให้ แก่
สมาชิก โดยการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดูงาน หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ สมาชิกมี
อุดมการณ์ร่วมกันในการ
ประกอบวิชาชีพโดยคานึงถึงจริยธรรม จรรณยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
มาตรา 40 คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้สมาชิกจัดการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือศึกษาดู
งาน หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใด ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ และมีมาตรฐานทั้งด้านจริยธรรมและด้านวิช าชีพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาและ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
สมาชิกต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เกี่ยวกับการกากับดูแล
กัน เองทางจริยธรรมสื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริมการกากับดูแลกันเองของผู้ ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
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มาตรา 41 คณะกรรมการต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบถึ ง มาตรฐานกลางตาม
พระราชบัญญัตินี้และมาตรฐานวิ ชาชีพสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน และองค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชน และไม่กระทาการอันเป็นการส่งเสริมให้มีการฝ่าฝืนมาตรฐานกลาง และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชน
มาตรา 42 คณะกรรมการต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานกลาง มาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน และการกากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างสม่าเสมอ
มาตรา 43 คณะกรรมการต้องส่งเสริม เผยแพร่และยกย่องสมาชิกที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
หมวด 7
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน
_____________
มาตรา 44 ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการและกรรมการจริ ย ธรรมอื่ น อี ก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า .......คนตามจ านวนที่
คณะกรรมการกาหนด
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมดังต่อไปนี้
(1) ผู้แทนจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จานวน ....... คน
(2) ผู้แทนจากสภาทนายความ จานวนหนึ่งคน
(3) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ จานวนหนึ่งคน
(4) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จานวนหนึ่งคน
(5) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จานวนหนึ่งคน
(6) ผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน จานวนหนึ่งคน
(7) ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน จานวนหนึ่งคน
(8) ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ จานวน ............ คน
ทั้งนี้กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนตาม (1) ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาแล้วไม่ต่า
กว่าสิบปีและไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจริยธรรมสื่อมวลชน
มาตรา 45 กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนมีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปีและอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันมิได้
ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนใหม่ภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่คณะกรรมการจริยธรรม
สื่อมวลชนพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กรณีกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้นาความในมาตรา 25
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 46 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20
(5) ถู ก ลงโทษฐานประพฤติ ผิ ด จริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนหรื อ ถู ก วินิ จ ฉั ย ว่ า กระท าการฝ่ าฝื น
จริยธรรมสื่อมวลชน
มาตรา 47 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน
(2) พิ จ ารณาเรื่ องร้ องเรี ย นกรณี ป ระชาชนได้ รับ ความเสี ยหายจากการประกอบวิช าชี พ
สื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามหมวด 11
(3) พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการกระทาอันฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน หรือ
ลงโทษสมาชิกที่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 48 คณะกรรมการจริยธรรมสื่ อมวลชน มีอานาจหน้าที่ควบคุมการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรม
สื่ อ มวลชนให้ เป็ น ไปโดยรวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม และมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
เมื่ อ ประธานกรรมการจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ให้ รอง
ประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน ถ้า
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
จริยธรรมสื่อมวลชน
มาตรา 49 ให้นาความในมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการ
จริยธรรมสื่อมวลชนด้วยโดยอนุโลม
หมวด 8
คณะกรรมการกากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ
_____________
มาตรา 50 ให้ มี ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลสื่ อ โดยภาคประชาชนและการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ
ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการ จานวนเก้าคน ได้แก่
(1) ผู้แทนจากสภาทนายความ
(2) ผู้แทนจากองค์กรด้านการเฝ้าระวังสื่อ
(3) ผู้แทนจากสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
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(4) ผู้แทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
(5) ผู้แทนจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
(6) ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน
(7) ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก จานวนสามคน
เมื่อ มีคณะกรรมการกากับ ดูแลสื่ อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่ าทั น สื่ อตามวรรคหนึ่ ง
ครบถ้วนแล้ วให้ คณะกรรมการจัดให้ กรรมการทั้ งหมดมาประชุมเพื่ อคัดเลื อกกันเองเป็นประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการ
มาตรา 51 คณะกรรมการกากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ มีอานาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกากับดูแลสื่อ
(3) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รับเรื่องร้องเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาการกระทาอันไม่เหมาะสมของ
สื่อ
(4) ให้ ความช่ว ยเหลื อทางกฎหมายแก่ป ระชาชนที่ ได้รับความเสี ยหายจากการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนโดยฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน
(5) ดาเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
(6) ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชน
มาตรา 52 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลสื่อ
โดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา 53 ให้นาความในมาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 28 มาใช้
บังคับแก่คณะกรรมการกากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อด้วยโดยอนุโลม
หมวด 9
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา 54 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็ น
ภายใต้ข้อจากัดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือ
บุคคลอื่นใดจะสั่งการหรือกระทาการใดให้การเสนอข่าวผิดไปจากจริยธรรมสื่อมวลชน หรือจากัดการ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระมิได้
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อมวลชน
ผู้บั งคับ บั ญชาในหน่วยงานของรั ฐหรือนายจ้างจะกระทาการใดที่ทาให้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนได้รับผลร้ายในทางใด ๆ เพราะเหตุที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยสุจริตและชอบด้วยจริยธรรมสื่อมวลชนมิได้
มาตรา 55 คาสั่งของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สั่งการต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้คาสั่งนั้นจะชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าหากการปฏิบัติตาม
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คาสั่งจะมีผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนหรือเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ผู้นั้นมีสิทธิปฏิเสธการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวได้โดยทา
เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลไปยั งผู้ออกคาสั่ง และมิให้ถือว่าเป็นการขัดคาส่งของผู้บังคับบัญชา เว้น
แต่การเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหรือจะทาให้หน่วยงานที่ผู้นั้น
สังกัดอยู่ตอ้ งรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญา
การกระท าใด ๆ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ งหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ อั น เป็ น การขัด ขวางหรือ แทรกแซงการเสนอข่ าวหรือ การแสดงความคิ ด เห็ น ใน
ประเด็นสาธารณะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
เว้นแต่เป็นการกระทาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือจริยธรรมสื่อมวลชน
หมวด 10
มาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา 56 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกละเมิดเสรีภาพตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสามหรื อ ได้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเนื่ อ งจากมี ก ารด าเนิ น การอัน เป็ น การฝ่ าฝื น มาตรา 55 และ
ประสงค์ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองหรื อ ได้ รั บ การเยี ย วยา ให้ ร้ อ งเรี ย นเป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มด้ ว ย
พยานหลักฐานต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกละเมิด หรือได้รับความเดือดร้อน
แล้วแต่กรณี
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 57 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 56 คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัย
เองหรื อจะตั้ งคณะอนุ ก รรมการเพื่ อท าหน้าที่ เป็ นผู้ พิ จารณาวินิจฉั ย เรื่องร้อ งเรียนดังกล่ าวแทน
คณะกรรมการก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมการก็ได้แต่อย่างน้อย
ต้ อ งประกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ งสรรหาจากผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนหนึ่ ง คน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
มาตรา 58 ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทาให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็
ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งต้องไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้อง
ให้ปรากฏไว้ด้วย
มาตรา 59 ในระหว่ างที่ ค ณะกรรมการยั งมิ ได้ วิ นิ จ ฉั ย เรื่อ งร้อ งเรี ย น คณะกรรมการจะ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่เห็นสมควรก็ได้ในกรณีที่
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ใช่เป็นการให้กู้ยืม คณะกรรมการจะกาหนดเงื่อนไขให้ใช้คืนใน
ภายหลังเมื่อผู้ร้องเรียนได้รับการชดใช้ค่าทดแทนหรือค่าเสียหายจากผู้กระทาละเมิดแล้ว หรือกาหนด
เงื่อนไขอื่นใดด้วยก็ได้
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ในกรณี ที่ ความปรากฏในภายหลั งว่าผู้ ร้องเรียนจงใจแสดงข้อเท็จจริงอันเป็ นเท็จ เพื่อให้
คณะกรรมการเชื่ อ ว่า ได้ รั บ ความเดื อ ดร้อ น เป็ น เหตุ ให้ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อตามวรรคหนึ่ ง ให้
คณะกรรมการมีอานาจเรียกให้ผู้ร้องเรียนใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี
มาตรา 60 ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 54 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
หรือฝ่าฝืนมาตรา 55 ให้คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยให้ผู้กระทาการฝ่าฝืนดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาสั่ง หรือชดใช้ความเสียหาย หรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้น และแจ้งให้ผู้กระทาการฝ่าฝืน หน่วยงานที่กระทาการฝ่าฝืน หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ดังกล่าว หรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีดาเนินการตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ผู้ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา 61 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา 54 หรือมาตรา 55 และ
การดาเนินการกับเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือส่งเสริมมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน คณะกรรมการอาจดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการสื่อมวลชน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อให้แก้ไขหรือดาเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามควรแก่กรณีได้
หมวด 11
มาตรการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
_____________
มาตรา 62 ผู้ใดได้รับความเสียหายจากการกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอันเป็น
การฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน และประสงค์จะได้รับความคุ้มครองหรือได้รับการเยียวยา ให้ร้องเรียน
เป็ น หนั งสื อพร้ อมด้วยพยานหลั กฐานต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมสื่ อมวลชน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้กระทา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผู้ได้รับความเสียหายร้องเรียนต่อคณะกรรมการส่งเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพิจารณา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
ห้ามมิให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมสื่ อมวลชน รับเรื่องร้องเรียนตามวรรค
หนึ่งไว้พิจารณา หากในขณะยื่นเรื่องร้องเรียนนั้น ผู้ร้องเรียนได้ฟ้องผู้ถูกร้องเรียนในเรื่องเดียวกันและ
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
มาตรา 63 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 62 หากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
หรือ องค์ กรสื่ อมวลชนผู้ ถูก ร้ องเรี ย นเป็ น สมาชิ กขององค์ การวิช าชี พ สื่ อมวลชนที่ เป็ น สมาชิก ให้
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนดาเนินการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังองค์กรที่เ กี่ยวข้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้
(1) กรณี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนเป็ น ผู้ ถู ก ร้อ งเรีย น ให้ ส่ งเรื่อ งร้ อ งเรี ย นให้ อ งค์ ก ร
สื่อมวลชนที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นปฏิบัติงานอยู่ เป็นผู้พิจารณาตามมาตรการที่กาหนดไว้ใน
จริยธรรมสื่อมวลชนขององค์กรสื่อมวลชนนั้น
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(2) กรณีองค์กรสื่อมวลชนเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน
ที่องค์กรสื่อมวลชนนั้นเป็นสมาชิกอยู่เป็นผู้พิจารณาดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ในจริยธรรม
สื่อมวลชนขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
(3) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรสื่อมวลชนเป็นผู้ถูกร้องเรียนในคราวเดียวกัน
ให้ส่งเรื่องร้องเรียนให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนที่องค์กรสื่อมวลชนนั้นเป็นสมาชิกอยู่เป็นผู้พิจารณา
ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดไว้ในจริยธรรมสื่อมวลชนขององค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง หากมาตรการที่กาหนดไว้ในจริยธรรมสื่อมวลชน
ขององค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิช าชีพสื่ อมวลชน แล้วแต่กรณีไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาไว้ให้องค์กรสื่อมวลชนหรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้ วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและสมควร ให้ขยายระยะเวลา
การพิ จ ารณาได้ ไ ม่ เกิ น สองครั้ ง ครั้ ง ละไม่ เกิ น สิ บ ห้ า วั น และให้ ร ายงานผลการพิ จ ารณาให้
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่การพิจารณาแล้วเสร็จ
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนเห็นว่าจริยธรรมสื่อมวลชนของ
องค์ ก รสื่ อ มวลชน หรื อ องค์ ก ารวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนดั ง กล่ า วก าหนดไว้ ต่ ากว่ า มาตรฐานกลาง ที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 26 (2) ให้ ค ณะกรรมการจริย ธรรมสื่ อ มวลชนแจ้ งให้ อ งค์ ก ร
สื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าวพิจารณาดาเนินการกับเรื่องร้องเรียนนั้นโดยถือตาม
มาตรฐานกลางที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา 26 (2) เป็นเกณฑ์การพิจารณา
คู่กรณีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของขององค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน
แล้ วแต่กรณี มีสิ ทธิอุทธรณ์ คาวินิ จ ฉัยเป็นหนังสื อต่อคณะกรรมการจริยธรรมสื่ อมวลชนได้ภ ายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงคาวินิจฉัยนั้น โดยองค์กรสื่อมวลชน หรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชน
ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้คู่กรณีทราบในคาวินิจฉัย และคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนต้องพิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการใช้สิทธิทาง
ศาล
มาตรา 64 หากองค์กรสื่อมวลชนหรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเพิกเฉยไม่ดาเนินการตาม
มาตรา 63 ให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีอานาจดาเนินการสอบสวนในเรื่องนั้นต่อไปจนได้
ข้อยุ ติแต่จะต้องไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่กาหนดระยะเวลาตามมาตรา 63 วรรคสองสิ้นสุดลงและ
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนได้ทราบถึงพฤติการณ์เช่นว่านั้น
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนพิจารณาแล้วเสร็จ ให้แจ้งผลการพิจารณาและคา
วินิจฉัยให้องค์กรสื่อมวลชนหรือองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นทราบและปฏิบัติตาม ในกรณีเช่นนี้หาก
องค์ ก รสื่ อ มวลชนหรื อ องค์ ก ารวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนเพิ ก เฉยหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค า วิ นิ จ ฉั ย ให้
คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน แจ้งไปยังคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาประกาศ
เผยแพร่ผลการพิจารณาและคาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ
คู่กรณีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน มีสิทธิอุทธรณ์คา
วินิจฉัยเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงคาวินิจฉัยนั้น โดย
คณะกรรมการจริ ย ธรรมสื่ อ มวลชนต้ อ งแจ้ ง สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ใ ห้ คู่ ก รณี ท ราบในค า วิ นิ จ ฉั ย และ
คณะกรรมการต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ทั้งนี้ไม่ตัด
สิทธิคู่กรณีในการใช้สิทธิทางศาล
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มาตรา 65 หากคณะกรรมการจริยธรรมสื่ อมวลชนมีคาวินิจฉัยว่า มีการฝ่ าฝื นจริยธรรม
สื่ อมวลชนและการฝ่ าฝื น นั้ น ก่อให้ เกิดความเสี ยหายร้ายแรง หรือขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน ให้เสนอเรื่ องไปยังสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนดาเนินการให้องค์กรสื่อมวลชนที่
ผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนนั้นปฏิบัติงานอยู่ เพิกถอนบัตรประจาตัวผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของ
ผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนนั้นหากองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเพิ กเฉยไม่ดาเนินการโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ให้ สภาวิช าชีพสื่อมวลชนแห่ งชาติพิจารณาเพิกถอนใบรับรองสมาชิกขององค์การวิชาชีพ
สื่อมวลชนนั้น
(2) กรณีองค์กรสื่อมวลชนเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชน ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการเพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาประกาศเผยแพร่ผลการพิจารณาและคาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวให้สาธารณชน
ทราบ
ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคณะกรรมการในการกาหนดโทษปรับทางปกครองตาม
มาตรา 71
มาตรา 66 การประกาศผลการพิจารณาและคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 64
วรรคสองและมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (2) ผู้ใดจะนาไปเป็นเหตุฟ้องร้องคณะกรรมการหรือบุคคลใด
ในทางแพ่งหรือทางอาญามิได้
มาตรา 67 เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 62 ที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติให้คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น โดย
พิจารณาตามมาตรฐานกลางที่คณะกรรมการกาหนดตามมาตรา 26 (2) และให้นาความในมาตรา 64
มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 68 ถ้าการฝ่าฝืนจริยธรรมสื่อมวลชนนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนกระทาไปตาม
คาสั่งของเจ้าของกิจการสื่อมวลชนหรือผู้บังคับบัญชา ให้ถือว่าเจ้าของกิจการสื่อมวลชนที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติงานอยู่ หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผู้นั้น กระทาการ
ฝ่าฝืนและต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
มาตรา 69 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 62 ให้นาความในมาตรา 59 และมาตรา
60 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 12
บทกาหนดโทษ
_____________
มาตรา 70 คณะกรรมการอาจส่งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามหมวด 10 หรือคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชนตามหมวด 11 ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดาเนินการกับผู้ถูกร้องเรียนตามกฎหมายของ กสทช. และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้
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มาตรา 71 โทษปรับทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(1) โทษปรับทางปกครองชั้น 1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(2) โทษปรับทางปกครองชั้น 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
(3) โทษปรับทางปกครองชั้น 3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (1) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 1
มาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (5) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 2
มาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (4) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองชั้น 3
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา 75 ในการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่ งชาติให้กาหนดขั้นตอนการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการเป็นสามระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา
21 ทาหน้าที่สรรหาบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกอบด้วย
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง ด้านวิทยุโทรทัศน์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ด้าน
สื่อออนไลน์ด้านโฆษณา ด้านข่าว ด้านบันเทิง ด้านละหนึ่งคน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนใน
ส่วนภูมิภาค จานวนหนึ่งคน จากรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20
ที่องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนเสนอ
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสรรหาจากผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านนิเทศศาสตร์จานวนสองคน
(ข) ด้านกฎหมาย จานวนหนึ่งคน
(ค) ด้านสังคม จานวนสองคน
(ง) ด้านอื่น ๆ จานวนหนึ่งคน
(3) ผู้แทนผู้บริโภค จานวนหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการในระยะที่หนึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ และเมื่อกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งสิ้ นสุ ดลงให้ รักษาการไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ให้กระทรวงวัฒนธรรมทาหน้าที่หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการในระยะที่หนึ่งจนกว่าจะ
มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในระยะที่สองตามพระราชบัญญัตินี้
ระยะที่สอง เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในระยะที่หนึ่งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ ให้สมาชิกคัดเลือกกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามมาตรา 19 (2) โดยต้อง
ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนด้านต่าง ๆ ที่เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในระยะที่หนึ่ง
ตาม (1) จานวนสี่คนเป็นกรรมการในระยะที่สอง
ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 21 เป็นผู้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนผู้บริโภคตามมาตรา 19 (3) และ (4) และให้นาความในมาตรา 22 มาใช้บังคับด้วย
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ระยะที่สาม เมื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติในระยะที่สองพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระให้คณะกรรมการในระยะที่สองรักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
และให้มีการคัดเลือกและสรรหากรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 19
มาตรา 20 มาตรา 21และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน

นายอิทธ คาตะลุง
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557

