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การศึกษาเร่ือง “มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล” มี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีรัฐบาลทุกสมยัพยายามเขา้มาแทรกแซงส่ือ 2) เพื่อศึกษารูปแบบ
ท่ีรัฐบาลใชใ้นการแทรกแซงส่ือ  3) เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการแทรกแซงส่ือ และ 4) เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแทรกแซงส่ือโดยรัฐบาล  การศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษาจากเอกสารและการศึกษา
ภาคสนามโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ     

ผลการศึกษาประเด็นท่ี 1 สาเหตุท่ีท าให้รัฐบาลทุกสมยัพยายามเขา้มาแทรกแซงส่ือพบว่า
ตอ้งการใชส่ื้อในการประชาสมัพนัธผ์ลงานและนโยบายต่างๆเพื่อรักษาฐานเสียง รวมถึงใชส่ื้อเป็น
เคร่ืองมือโนม้นา้วใหป้ระชาชนเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีรัฐบาลตอ้งการ  และป้องกนัไม่ใหส่ื้อกระท าการทา้
ทายอ านาจรัฐบาล  

ประเด็นท่ี 2 รูปแบบหรือวิธีการท่ีรัฐบาลไทยใช้ในการแทรกแซงส่ือ  พบว่านับตั้งแต่
ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปีพุทธศกัราช 2475   
ส่ือมวลชนไทยถูกรัฐบาลทุกสมัยแทรกแซงมาตลอด  โดยรูปแบบการแทรกแซงส่ือท่ีรัฐบาล
น ามาใชก้็ข้ึนอยู่กบับริบททางการเมืองการปกครองเป็นส าคญั  กล่าวคือ  ถา้เป็นยุครัฐบาลทหาร
หรือยุคปฏิวติัรัฐประหารรูปแบบการแทรกแซงส่ือจะเป็นในลกัษณะการใช้อ  านาจรัฐผ่านทาง
กฎหมายไดโ้ดยตรง  เช่น  ทุบแท่นพิมพ ์ เอาโซ่ไปลอ้ม  เอาเน้ือหาไปให้ตรวจสอบเซ็นเซอร์  เป็น
ตน้   แต่ถา้เป็นรัฐบาลในสงัคมประชาธิปไตยท่ีเปิดกวา้งทางเศรษฐกิจรูปแบบการแทรกแซงส่ือจะมี
ความแนบเนียนและมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนดว้ยการใชท้ั้งอ  านาจรัฐและอ านาจทุน ซ่ึงจากการวจิยั
พบว่ารูปแบบหรือวิธีการท่ีรัฐบาลน ามาใชใ้นการแทรกแซงส่ือมวลชนไทยท่ามกลางกระแสทุน
นิยมมี 6 รูปแบบ คือ  1) แทรกแซงส่ือผา่นงบโฆษณา    2) แทรกแซงส่ือผ่านความสัมพนัธ์ส่วนตวั  



(4) 
 

3)แทรกแซงส่ือด้วยวิธีการกว้านซื้อหุ้น  4) แทรกแซงส่ือผ่านระบบสัมปทาน 5)แทรกแซงส่ือระบบ

กฎหมาย  และ 6) แทรกแซงส่ือผ่านหน่วยงานภาครัฐ   

ประเด็นท่ี 3  ผลกระทบจากการแทรกแซงส่ือ คือ ท าให้การน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของรัฐบาลถูกจ ากัด  ความน่าเช่ือถือขององค์กรส่ือและองค์กรวิชาชีพต ่าลง  เกิดการ

เซ็นเซอร์ตัวเองของส่ือ กระทบต่อหน้าท่ีการงาน  ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของส่ือมวลชน ประชาชน

ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร สังคมขาดนักวิชาชีพส่ือท่ีมีศักยภาพ  สังคมไม่พัฒนา  

แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้นักวิชาชีพส่ือตระหนักถึงความส าคัญในการปกป้องสิทธิเสรีภาพทางการ

ส่ือสาร  รวมทั้งท าให้ภาคประชาสังคมต่ืนตัวและออกมาเรียกร้องสิทธิทางข่าวสารของตนมากขึ้น  

 ประเด็นท่ี 4  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล  ผล

การศึกษาพบว่า  ในส่วนของกลไกภาควิชาชีพส่ือนั้นตัวของนักวิชาชีพส่ือต้องปฏิบัติหน้าท่ีหลักใน

การตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพควบคู่

กับความรับผิดชอบต่อสังคม  และส่ือกระแสหลักต้องเปิดพื้นท่ีให้ภาคประชาสังคมมากขึ้น และ

องค์กรวิชาชีพก็ควรปรับปรุงมาตรการควบคุมกันเองให้ได้มาตรฐาน รวมถึงคณะกรรมการก ากับ

ควบคุมกันเองก็ควรประกอบด้วยบุคคลทั้งในวิชาชีพส่ือและบุคคลภายนอก  และควรจะเร่งผลักดัน

ร่าง พรบ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน รวมถึง

สนับสนุนกฎหมายการเปิดพื้นท่ีส่ือทางเลือก ให้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการท างานให้กับผู้

ประกอบวิชาชีพส่ือท่ีจะมีอิสระอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะในการตรวจสอบรัฐบาล  รวมทั้งองค์กรส่ือ

และองค์กรวิชาชีพควรร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนส าหรับนักข่าวขึ้นเพ่ือเป็นท่ีพึงทางด้านการเงิน

ให้กับนักข่าวท่ีต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน  กลไกในส่วนของภาครัฐพบว่าควรปรับปรุง

กฎหมายท่ีเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการส่ือสารทั้งของส่ือและประชาชน  ภาครัฐควรทบทวน

ขอบเขตการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และท่ีส าคัญผู้มีอ านาจรัฐต้องมีคุณธรรมและตระหนักถึง

สิทธิการส่ือสารของประชาชน รวมทั้งเปล่ียนวัฒนธรรมทางความคิดจากเดิมท่ีเน้นส่ือสารทางเดียว

ไปสู่การเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากภาคประชาสังคม  และสุดท้ายในส่วน

ของกลไกภาคประชาสังคมพบว่าความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมน าไปสู่การรู้เท่าทันส่ือ  ซ่ึงทุก

ภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมโดยเฉพาะส่ือกระแสหลัก

จะต้องเปิดพื้นท่ีให้กับภาคประชาสังคมเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและตรวจสอบการท า

หน้าท่ีของส่ือและรัฐบาลมากขึ้น รวมถึงการอาศัย “Social Media” ในการร่วมติดตามและ

ตรวจสอบทั้งส่ือและรัฐบาล  รวมทั้งควรจะมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของภาคประชาสังคมใน

การก่อตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคท่ีด าเนินการโดยภาคประชาชน  เพ่ือเป็นการกดดันให้ส่ือไทยมี

คุณภาพยิ่งขึ้น   
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The study of “Measures to Prevent and  Resolve the Problem of Intervention in the Mass  

Media  by  the  Government.”  aims to study 1)Why does government attempt to intervene in 

media?  2) What is the government intervention form in media under capitalism?  3) What is the 

impact from  the government intervention in media? And 4) What are the effective and 

appropriated methods to prevent and solve the intervention problem under capitalism?  This study 

covers qualitative, was conducted in two methods, including literature review and field study, by 

interviewing experts.  The conceptual framework was to study mechanism from three parts which 

are media profession, civil society sector, and government sector.  

In result of the first aspect, the reasons why all governments wanted to interfere mass 

communication were because they wanted to advertise their accomplishments and policies to 

maintain their supporters, use media as a tool to convince people to agree with the government, 

and prevent mass communication in challenging the government’s power. 

In the second aspect, in the past  the government interference mass communication by 

legal direct, but  now under capitalism context consists of 6 forms as follows. 1) Through 

advertising budget   2) Through personal relationship 3) Through purchasing stocks 4) Through 

legal system 5) Through government institutes, and 6) Through concession. 

In the third aspect, the impact from mass communication interference includes limited 

presentation about government’s operation, lowered reliability of media and professional 

organizations self-censor of media impact to the job, impact to media’s morale people’s right in 
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receiving the news is deprived the lack of potential professional media in the social and 

underdeveloped society . 

In the fourth aspect, measures to prevent and resolve  the problem of intervention in the 

mass  media  by  the  Government, about the mechanism of profession, media must examine the 

government’s operation strongly, mainstream media must open for the public, media must realize 

in moral and professional ethics concurrently with responsibility to the social, improve control 

measure by mass media organization, the commission should consist of outsiders and mass media 

personnel, and establish correspondent fund. 

Government mechanisms include increasing effectiveness of mass media law, provide 

free organizational commission, improve bandwidth concession system seriously, review the 

scope of government’s power, the authority must be honest and realize about people’s 

communication rights, transition cultural concept from one-way communication to opening for 

diverse opinions of the public. 

About public mechanism, it was found that public strength leaded to awareness of the 

media. All sectors must cooperate in strengthening the public sector. Especially mainstream 

media, it must open for the public to support in surveillance and investigation of media and 

government’s operation. In addition  "Social Media" in the joint monitoring of both the media and 

government. And there should be a combination of a strong civil society organizations in the 

establishment of consumer protection are implemented by the public sector. In order to put 

pressure on the Thai media enhanced. 

In conclusion, mechanism of the three sectors, namely media profession, public sector, 

and government sector, are crucial components in prevention and solution of mass 

communication interference. If the mechanism of the three sectors function strongly and respect 

each other’s responsibilities, an effective guideline for prevention and solution for mass 

communication interference by the government under capitalism will be achieved. It will lead to 

the government’s operation that moves toward public benefits truly. 
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บทท่ี  1  

 

บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ส่ือนับว่ามีความสําคัญต่อีีวตตประำําวันออผผูคคนมา อึ้น  โดยเฉพาะอย่าผยต่ผในสัผคม

ประีาธตปไตย  ดัผท่ี  Edmund  Burke  นั ปรัีญา ารเมือผท่ีมี่ืีอเสียผออผอัผ ฤษไดค ล่าวถึผ

ความสําคัญออผส่ือว่าในสมัยออผท่านคือหนัผสือพตมพ์ว่าเป็นฐานันดรท่ี 4 รอผำา ศาสนำั ร อุน

นาผ  และประีาีน   เม่ือระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมมี ารพัฒนามา อึ้นส่ือเป็นเหมือนสุนัอเฝคาบคาน 

(Watch  Dog)  อันมีหนคาท่ีสําคัญใน ารเป็นปา เสียผ   เพ่ือรั ษาผลประโยีน์ใหค ับประีาีน  แต่

ในอี ดคานหน่ึผส่ือ ลายเป็นสตนคคาท่ีมี ารซื้ออายเหมือน ับสตนคคาอ่ืนทั่วไป   ทําใหคทุนเอคามามี

อตทธตพลอย่าผมา ใน ารผลตตส่ือ   ลั ษณะเี่นนี้ทําใหคส่ือถู ครอบผําำา ทุนมา อึ้น  และยต่ผมี าร

ผนว อํานาำ ารเมือผเอคา ับอํานาำทุนเลยทําใหคส่ือถู ควบคุมอย่าผเบ็ดเสร็ำ   ำนสถานะออผ าร

เป็นสุนัอเฝคาบคานเปล่ียนมาเป็นสุนัอรับใีค (นวลนคอย  ตรีรัตน์ และคณะ, 2547: คํานํา) 

‚สตทธตเสรีภาพส่ือมวลีน‛   หมายถึผ  สตทธตเสรีภาพออผประีาีนในฐานะท่ีเป็น

ส่ือมวลีนในวผ วคาผ  โดยมุ่ผถึผผลประโยีน์แห่ผ ารไดครับ ารรับรอผและคุคมครอผำา ตัวบท

 ฎหมายและสามารถ ระทํา ารนั้นไดคโดยอตสระปราศำา  ารแทร แซผออผรัฐ  ซ่ึผำา คํานตยามถึผ  

สตทธตเสรีภาพส่ือมวลีน   อคาผตคน ็สามารถตีความไดคว่าสตทธตเสรีภาพส่ือมวลีน ็คือสตทธตเสรีภาพ

ออผประีาีน (วรวตทย์ ฤทธตทตศ, 2539: 18)  ถือไดคว่าเป็นเสรีภาพอั้นพื้นฐานใน ารป ครอผระบอบ

ประีาธตปไตยท่ีเอื้อใหคพลเมือผออผประเทศไดคมีโอ าสรับรูคและเอคาถึผอคอมูลอ่าวสารไดคอย่าผรอบ

ดคาน รวมไปถึผ ารตรวำสอบ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผรัฐบาล  เห็นไดคว่าเม่ือเสรีภาพส่ือมวลีนไป

 ระทบต่อ ารปฏตบัตตผานออผรัฐบาล  รัฐบาลำึผพยายามแทร แซผเพ่ือใหคไดคส่ือมวลีนมาเป็นพว 

เดียว ับตน  เม่ือส่ือมวลีนถู แทร แซผและต อยู่ภายใตคอํานาำออผฝ่ายรัฐบาลำะทําใหคอ่าวสาร

อคอเท็ำำรตผท่ีส่ือมวลีนนําเสนอออ สู่สาธารณะใหคประีาีนไดครับรูคนั่นเป็น ารรับรูคอ่าวสารเฉพาะ

ดคานบว เพียผดคานเดียว  อันเป็น ารลตดรอนสตทธตเสรีภาพอั้นพื้นฐานออผประีาีนในสัผคม

ประีาธตปไตยอย่าผมา ซ่ึผอัดต่อบท ฎหมายออผรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย พุทธศั ราี



 2   
 

 
 

2550 ในส่วนท่ี 7 ว่าดควยเร่ือผออผ เสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผบุคคลและส่ือมวลีน  ตาม
มาตรา 45  และมาตรา 46  ท่ีระบุว่าเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีนคนไทย  และ
 ารนาํเสนออ่าวในประเด็นสาธารณะออผส่ือมวลีนไดคอยา่ผอตสรเสรี  โดยไม่ต อยู่ภายใตคอตทธตพล
 ารอดัอวาผหรือ ารแทร แซผออผผู คมีอาํนาำรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย, 2550: 13-14)  

ทั้ผน้ีสมาคมน ัอ่าวน ัหนผัสือพตมพแ์ห่ผประเทศไทยร่วม บัมหาวตทยาลยัราีภฎัสวนดุสตต
ไดคดาํเนตน ารสาํรวำความคตดเห็นำา ประีาีนทัว่ประเทศท่ีมีต่อ ‚เสรีภาพออผส่ือมวลีนไทย  ณ  
วนัน้ี‛ ระหว่าผวนัท่ี 29  เมษายน ถึผ  2 พฤษภาคม 2553 ำาํนวนทั้ผสต้น 1,251 คน  ผลมีดผัน้ี                                                                                                                                                                                                                         

 

              1)   ประชาชนคิด ว่ า  “ส่ือมวลชน” ณ วันนี้  มี เสรีภาพมากน้อย เพียงใด ? 
                        อนัดบั 1  รคอยละ 30.07  มีเสรีภาพนคอยเ ตนไป เพราะไม่สามารถนาํเสนออคอเท็ำำรต ผ
ไดคเต็มท่ี   นาํเสนอไดคเพียผบาผส่วน  มีหลายปัำำยัท่ีส่ผผล ระทบต่อ ารทาํผานออผส่ือมวลีน ฯลฯ 

อนัดบั 2  รคอยละ 28.10  มีเสรีภาพมา พอสมควร   เพราะส่ือมวลีนสามารถ
เผยแพร่อคอมลูอ่าวสารไดคหลา หลายี่อผทาผ  อี ทั้ผยผัสามารถทาํผานไดคอย่าผอตสระมา อ้ึน ฯลฯ 
                      อนัดบั 3 รคอยละ  21.57 มีเสรีภาพท่ีเหมาะสมแลคว  เพราะ ารนําเสนออคอมูล
อ่าวสารอยูภ่ายใตค ฎเ ณฑท่ี์เหมาะสม  มีสมาคมและอผค์ รวตีาีีพต่าผๆควบคุมดูแล ารทาํผาน 
ฯลฯ  

อนัดบั 4  รคอยละ  20.26   มีเสรีภาพมา เ ตนไป  เพราะอาศยัี่อผทาผออผส่ือใน าร 
นาํเสนอหรือแสดผความเห็นส่วนตวัลผไปในอคอเท็ำำรตผทาํใหคประีาีนผูครับฟัผเ ตดความสบัสน  

 

              2)  จากสถานการณ์ในปัจจุบันประชาชนต้องการให้ “ส่ือมวลชน” มบีทบาทอย่างไร 
                     อนัดบั 1  รคอยละ 30.19 เป็นตวัแทนประีาีนใน ารตรวำสอบเร่ือผต่าผๆใน
สผัคมอยา่ผใ ลคี ตดและเ าะตตดสถาน ารณ์     

         อนัดบั 2  รคอยละ  24.98  นาํเสนออ่าวตามอคอเท็ำำรตผ   พรคอมวตเคราะห์หาเหตุผล
หรือคาํตอบออผสถาน ารณ์อนัเป็นภยัต่อสผัคมไทย  เพื่อนาํไปสู่ทาผออ ใหค บัสผัคม    
                     อนัดบั 3  รคอยละ 20.63  ซ่ือสตัย ์  ตรผไปตรผมา  ไม่ยดึตตด บัผลตอบแทนใดๆ   
                     อนัดบั 4  รคอยละ 13.48   มีอตสระใน ารทาํผาน  ไม่ต เป็นเคร่ือผมือออผใคร   
                   อนัดบั 5  รคอยละ 10.72  ส่ือทุ แอนผตคอผี่วย นัรณรผค ์  เผยแพร่เอ ล ัษณ์ 
วฒันธรรมอนัดีผามออผไทยสืบต่อไป   

         

3)  “ส่ือมวลชน” สามารถสร้างสันตภิาพให้เกดิขึน้ในประเทศไทยได้อย่างไร? 
                    อนัดบั 1  รคอยละ 25.73  เป็น ระบอ เสียผแทนประีาีนใน ารเรีย รคอผความ
ยตุตธรรม นาํเสนอและตรวำสอบ ารทาํผานออผหน่วยผานภาครัฐอนัเป็นประโยีน์ใหคแ ่ส่วนรวม   



 3   
 

 
 

อนัดบั 2  รคอยละ 23.56   ี่วย นันาํเสนออคอมลู  อคอเท็ำำรตผ  และอ่าวสารในเ ตีผ 
สรคาผสรรคส์ผัคมใหคเำรตญ คาวหนคามา  ว่า ารนาํเสนอเพียผเพื่อหวผัผล าํไรทาผธุร ตำ  
                    อนัดบั 3  รคอยละ 20.64  ส่ือทุ แอนผตคอผร่วมมือร่วมใำ นัเป็นอผค ์รท่ีเอคมแอ็ผ   
                    อนัดบั 4  รคอยละ  16.19  ส่ือตคอผไม่ต เป็นเคร่ือผมือ หรืออยูภ่ายใตคอตทธตพลใดๆ  
และยดึหล ัำรตยธรรมทาผวตีาีีพ   

      อนัดบั 5  รคอยละ 13.88  ยอมรับฟัผคาํวตพา ษว์ตำารณ์  มีความรับผตดีอบต่อสผัคม   
 

อี ทั้ผำา  ารเผยแพร่ผล ารสาํรวำความคตดเห็นำา ประีาีนทุ สาอาอาีีพทัว่ประเทศท่ี
มีต่อเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทย ำาํนวนทั้ผสต้น 1,378 คน  ระหว่าผวนัท่ี 25-30 เมษายน 2554  เมื่อ
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554  ซ่ึผตรผ บัวนัเสรีภาพส่ือมวลีนโล    โดยสวนดุสตตโพล มหาวตทยาลยั
ราีภฏัสวนดุสตต  สรุปผลไดคดผัน้ี  

1.ประชาชนมคีวามคดิเห็นอย่างไร? กบั “ส่ือมวลชนไทย” ณ วนันี ้
1.1 ส่ือโทรทัศน์ 
อนัดบั 1  มี ารนาํเสนออ่าวท่ี ระีบั รวดเร็ว ฉบัไว ทนัเหตุ ารณ์ 41.78% 
อนัดบั 2  เป็นส่ือท่ีใหคทั้ผสาระ ความรูคและความบนัเทตผท่ีหลา หลาย  38.22% 
อนัดบั 3  บาผคร้ัผมี ารนาํเสนออคอมลูอ่าวสารเพียผดคานเดียว   อาดความเคารพใน 

สตทธตออผ ผู คอ่ืน 20.00% 
1.2 ส่ือวทิยุ 
อนัดบั 1  มี ารนาํเสนออ่าวท่ี ระีบั รวดเร็ว ทนัเหตุ ารณ์  48.43% 
อนัดบั 2  มีอคอำาํ ดัใน ารนาํเสนอ ควรมี ารปรับเปล่ียนรูปแบบ ารนาํเสนอใหค 

น่าสนใำ ว่าน้ี  28.90% 
อนัดบั 3   ารรายผานอ่าว  ารเอคาถึผอคอมลูต่าผๆยผัมีความคลาดเคล่ือนอยูบ่คาผ  

22.67% 
1.3 ส่ือหนังสือพมิพ์ 
อนัดบั 1  เป็นส่ือท่ีใหคทั้ผสาระความรูค นาํเสนออ่าวอยา่ผตรผไปตรผมาและมีความ 

หลา หลาย 56.57% 
อนัดบั 2   ารนาํเสนออ่าวบาผคร้ัผไม่ครบถควน คลาดเคล่ือนำา ความเป็นำรตผ  

27.42% 
อนัดบั 3  มี ารนาํเสนออ่าวท่ีรวดเร็ว ทนัเหตุ ารณ์  มีทั้ผ รอบเีคาและ รอบบ่าย 

16.01% 
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1.4 ส่ืออนิเทอร์เน็ต  
อนัดบั 1  มีเสรีภาพใน ารนาํเสนอมา เ ตนไปทาํใหคบาผคร้ัผมี ารนาํเสนอท่ีไม่ 

เหมาะสมและควบคุมยา   41.96% 
อนัดบั 2   ารนาํเสนออคอมลูอ่าวสารรวดเร็ว ทนัเหตุ ารณ์ 40.24% 
อนัดบั 3 เป็นแหล่ผอคอมลูอ่าวสารท่ีสะดว ใน ารสืบคคนอคอมลูหรืออ่านอ่าว 

ย คอนหลผั 17.80% 
2. ประชาชนมคีวามคดิเห็นอย่างไร? กบัการน าเสนอข่าวของ “ส่ือมวลชนไทย” ณ วนันี ้
     2.1 ข่าวการเมอืง (ภาพข่าว) 

อนัดบั 1  เป็นส่วนหน่ึผท่ีี่วยใหคเอคาใำในเน้ือหาอ่าวไดคมา อ้ึน 48.27% 
อนัดบั 2  ารนาํเสนอภาพอ่าวบาผคร้ัผทาํใหคเ ตดความสบัสน ตีความหมายแต ต่าผ 

 นั 29.31% 
อนัดบั 3  ภาพท่ีนาํเสนอมาำา เร่ือผำรตผ ไม่ตดัต่อ  22.42% 

     2.2 ข่าวการเมอืง (เนือ้หาข่าว) 
อนัดบั 1  ควรนาํเสนออ่าวอยา่ผเป็น ลาผ ตีแผต่ามความเป็นำรตผ ไม่บตดเบือน 

36.24% 
อนัดบั 2  ควรมี ารวตเคราะห์ เำาะลึ และนาํเสนออ่าวอยา่ผต่อเน่ือผ  32.68% 
อนัดบั 3   ่อนนาํเสนออ่าวควรมี าร ลัน่ รอผเน้ือหา อคอเท็ำำรตผำา แหล่ผอ่าว 

หลายๆท่ี 31.08% 
     2.3 ข่าวสังคม เช่น ส่ิงแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม เป็นต้น (ภาพข่าว) 

อนัดบั 1   ารนาํเสนอภาพอ่าวท่ีเหมาะสม มีความรับผตดีอบต่อสผัคม  52.60% 
อนัดบั 2  ภาพท่ีนาํเสนอส่วนใหญ่เป็นภาพอ่าวท่ีรุนแรผ ไม่เหมาะสม  35.41% 
อนัดบั 3  ตคอผเป็นภาพท่ีีดัเำน ไม่คลุมเครือ สอดคลคอผ บัเน้ือหาอ่าวท่ีนาํเสนอ 

 11.99% 
     2.4 ข่าวสังคม เช่น ส่ิงแวดล้อมการศึกษา อาชญากรรม เป็นต้น  (เนือ้หาข่าว) 

อนัดบั 1  ควรนาํเสนออ่าวท่ีเป็นำรตผ ตรผไปตรผมา ไม่บตดเบือน  58.63% 
อนัดบั 2  มีรายละเอียดและอคอเท็ำำรตผอยา่ผครบถควน  รวมทั้ผนาํเสนออยา่ผ 

ต่อเน่ือผ 21.98% 
อนัดบั 3  บาผคร้ัผมี ารนาํเสนอเน้ือหาอ่าวท่ีไม่เหมาะสม มีเน้ือหาท่ีรุนแรผเ ตนไป 

 นาํเสนอแต่ดคานลบ    19.39% 
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3. ประชาชนคดิว่า “ส่ือมวลชน” ณ วนันี ้มเีสรีภาพมากน้อยเพยีงใด? 
อนัดบั 1  มีเสรีภาพพอสมควร  42.51% เพราะ  สามารถนาํเสนออ่าวไดคทุ เร่ือผ 

 ทุ แผ่มุม ารทาํผานไดคอยา่ผอตสระมา อ้ึน แต่บาผคร้ัผ ็ยผัถ ูแทร แซผ ฯลฯ 
อนัดบั 2   มีเสรีภาพมา เ ตนไป  29.97%  เพราะ   ารนาํเสนออ่าวบาผคร้ัผเป็น าร 

ละเมตดสตทธตส่วนบุคคลออผผู คท่ีต เป็นอ่าวมา เ ตนไป , ารแสดผความคตดเห็นส่วนตวัลผไปในอ่าว 
ฯลฯ 

อนัดบั 3  มีเสรีภาพนคอยเ ตนไป 17.36%  เพราะ   ารนาํเสนออ่าวไดคเพียผบาผส่วน 
 มีหลายปัำำยัท่ีส่ผผล ระทบต่อ ารทาํผานและ ารนาํเสนออ่าวออผส่ือ ฯลฯ 

อนัดบั 4  ไม่มีเสรีภาพ 10.16%  เพราะ  ถ ูควบคุมำา ผู คมีอตทธตพลและน ั ารเมือผ 
 ไม่ ลคาตีแผค่วามำรตผหรือนาํเสนออ่าวไดคอยา่ผเต็มท่ี ฯลฯ 

4. ประชาชนคดิว่าความรับผดิชอบ ของ “ส่ือมวลชนไทย” ณ วนันี ้เป็นอย่างไร? 
อนัดบั 1  ยผัมีความรับผตดีอบนคอย เพราะบาผคร้ัผยผัมี ารนาํเสนออ่าวผตดพลาด 

 คลาดเคล่ือนำา ความเป็นำรตผ 46.25% 
อนัดบั 2  มีความรับผตดีอบดี โดยเฉพาะในเวลาท่ีประเทศีาตตประสบปัญหาวต ฤต  

ส่ือเอคามามีบทบาทอยา่ผมา   40.13% 
อนัดบั 3 มีความรับผตดีอบพอสมควร เมื่อมี ารนาํเสนออ่าวท่ีไม่ตรผ บั 

อคอเท็ำำรตผำะมี ารออโทษและี้ีแำผ 13.62% 
5. ประชาชนคดิอย่างไร? กบัค าว่า เสรีภาพบนความรับผดิชอบ ของ “ส่ือมวลชน” 

อนัดบั 1  สามารถนาํเสนออ่าวอยา่ผอตสระแต่ำะตคอผเคารพในสตทธตออผผู คอ่ืน ไม่ 
สรคาผความเดือดรคอน 55.96% 

อนัดบั 2  ส่ือมวลีนควรปฏตบตัตตามำรรยาบรรณออผ ารทาํอ่าว รับผตดีอบอ่าวท่ี 
นาํเสนอออ ไป 24.27% 

อนัดบั 3  ทาผสมาคมน ัอ่าวควรมี ารควบคุม ดูแล ารนาํเสนออ่าวออผส่ือแอนผ 
ต่าผๆอยา่ผทัว่ถึผ  19.77% 

6. “จุดเด่น” ของ “ส่ือมวลชนไทย” ณ วนันี ้ คอื 
อนัดบั 1   ารนาํเสนออ่าวไดครวดเร็ว ทนัเหตุ ารณ์  52.78% 
อนัดบั 2  เป็นตวัแทนประีาีนใน ารตรวำสอบเร่ือผต่าผๆออผสผัคมอยา่ผใ ลคี ตด 

ทั้ผดคานดีและไม่ดี  35.14% 
อนัดบั 3   ารนาํเสนออ่าวพรคอมวตเคราะห์ เำาะลึ หาคาํตอบหรือทาผออ ใหค บั 

สผัคม 12.08% 
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7. “จุดที่ควรปรับปรุง” ของ “ส่ือมวลชนไทย” ณ วนันี ้ คอื 
อนัดบั 1  ควรนาํเสนออ่าวอยา่ผเป็น ลาผ ตรผไปตรผมา เท่ียผตรผ น่าเี่ือถือและ 

ครอบคลุมทุ แผ่มุม 60.25% 
อนัดบั 2   ควรทาํตามำรรยาบรรณใน ารเอียนและนาํเสนออ่าว  20.47% 
อนัดบั 3   ควรเคารพในสตทธตออผผู คท่ีต เป็นอ่าว ไม่สรคาผความเดือดรคอน  19.28% 

8. “ความคาดหวงั” ของประชาชนต่อ “ส่ือมวลชนไทย” ณ วนันี ้ คอื 
อนัดบั 1    ารนาํเสนออ่าวสารอยา่ผถ ูตคอผ ตรผไปตรผมา ไม่บตดเบือนอคอเท็ำำรตผ  

มีำรรยาบรรณออผน ัอ่าว  51.32% 
อนัดบั 2  มีอตสระใน ารทาํผาน ไม่ต เป็นเคร่ือผมือออผผู คมีอตทธตพลหรือ 

น ั ารเมือผ 22.18% 
อนัดบั 3  ตคอผซ่ือสตัย ์ไม่หาประโยีน์ำา หนคาท่ี ารผาน 9.27% 
อนัดบั 4   ารนาํเสนออ่าวอยา่ผสรคาผสรรคเ์ป็นประโยีน์ต่อสผัคม รับฟัผคาํ 

วตพา ษว์ตำารณ์และความคตดเห็นำา ประีาีน  8.94% 
อนัดบั 5   ารทาํหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนใหคดีท่ีสุด เป็น ระบอ เสียผแทน 

ประีาีน 8.29% 
 

ำา ผล ารสาํรวำความคตดโดยเฉพาะในประเด็นเ ่ียว บัเสรีภาพส่ือมวลีนไทยในี่วผปี 
พ.ศ. 2552  และ 2553 ำะเห็นไดคว่าในปี 2553  ประีาีนคนไทยมอผว่าส่ือมวลีนไทยมีเสรีภาพใน
 ารปฏตบตัตหนคาท่ีเพียผแค่ รคอยละ 30.07  สามารถตีความไดคว่าส่ือมวลีนไทยไม่สามารถนาํเสนอ
อคอเท็ำำรตผไดคเต็มท่ีทาํใหคเสรีภาพส่ือในสายตาประีาีนมีนคอยมา   แต่พอมาในปี 2553  เสรีภาพ
ส่ือไทยในสายตาประีาีนสูผอ้ึนำา ปี 2552  ในระดบัหน่ึผ  คือำา เดตมท่ีส่ือถ ูมอผว่ามีเสรีภาพใน
ระดบันคอยมาเป็นมีเสรีภาพในระดบัพอสมควรแต่บาผคร้ัผยผัถ ูแทร แซผท่ีรคอยละ 42.51  ซ่ึผถือไดค
ว่าเป็นสญัญาณท่ีดีต่อเสรีภาพใน ารส่ือสารทั้ผออผส่ือมวลีนและภาคประีาีนท่ีมีแนวโนคมท่ีำะ
มีมา ยตผ่อ้ึน  ทั้ผน้ีเน่ือผมาำา ความต่ืนตวัออผภาคประีาสัผคมท่ีมีต่อปัญหา ารแทร แซผส่ือโดย
รัฐบาลนั่นเอผ  นอ ำา น้ีรคอยละ 46.25 เห็นว่าส่ือยผัมีความรับผตดีอบนคอย เพราะบาผคร้ัผมี าร
นาํเสนออ่าวท่ีผตดพลาดและคลาดเคล่ือนำา ความเป็นำรต ผ  อี ทั้ผประีาีนส่วนใหญ่มอผว่า ส่ือ
โทรทศัน์ วตทย ุและหนัผสือพตมพ ์นาํเสนออ่าวไดครวดเร็ว ทนัเหตุ ารณ์ ตรผไปตรผมา  แต่รคอยละ 
41.96 ระบุว่า ส่ืออตนเทอร์เน็ตมีเสรีภาพใน ารนาํเสนออ่าวมา เ ตนไปทาํใหคควบคุมยา  

อี ทั้ผำา ผล ารสาํรวำออผอผค์ รผู คส่ืออ่าวไรคพรมแดน(Reporters Without Borders - 
Reporters Sans Frontières หรือ RSF)  เป็นอผค ์รนานาีาตตท่ีไม่แสวผหา าํไรซ่ึผมีสาํนั ผานใหญ่
ตั้ผอยู่ท่ี รุผปารีส  ประเทศฝร่ัผเศส   ่อตั้ผในปี 2528 โดย  Robert Menard, Rony Brauman และ



 7   
 

 
 

นั อ่าว Jean-Claude Guillebaud ในระยะแร ออผ าร ่อตั้ผอผค์ รมีเปค าหมายเพ่ือสนับสนุน
หนผัสือพตมพท์าผเลือ   แต่ ารดาํเนตนผานไม่ประสบผลสาํเร็ำและทคายท่ีสุดำึผเปล่ียนเปค าหมายออผ
อผค์ รไปสู่ ารมุ่ผเนคนเร่ือผเสรีภาพออผส่ือ โดยมี ารเรต่ มสาํรวำและำัดอนัดับเสรีภาพออผส่ือ
นบัตั้ผแต่ปี 2545  ซ่ึผถือเป็น ารสรคาผประเทศตคนแบบหรือตวัอยา่ผใน ารเคารพเสรีภาพออผส่ือและ
 ารป ปค อผคุคมครอผส่ือำา ความรุนแรผ ดผันั้นดัี นีเสรีภาพส่ือท่ีดาํเนตน ารโดยอผค์ รผู คส่ืออ่าวไรค
พรมแดนนั้นำึผสะทคอนถึผระดบัความมีเสรีภาพท่ีผู คส่ืออ่าวและอผค ์รส่ือในแต่ละประเทศมีสตทธตใน
เร่ือผดผั ล่าว  ดควยเหตุน้ี ารำดัอนัดบัเสรีภาพออผส่ือำึผเนคนเฉพาะ ารละเมตดสตทธตเสรีภาพออผส่ือ
เท่านั้นโดยไม่รวมถึผ ารล่วผละเมตดสตทธตมนุษยีนโดยทัว่ไป  

 

 

 
 
ภาพที ่1.1   ราฟแสดผสถตตตอนัดบัเสรีภาพส่ือไทยเปรียบเทียบ บัประเทศเพื่อนบคานในภูมตภาค 

    เดียว นั 
แหล่งที่มา  :  อผค ์รผู คส่ืออ่าวไรคพรมแดน,  2552. 

 
ำา ผล ารสาํรวำในภาพท่ี 1.1 พบว่าอนัดบัเสรีภาพออผส่ือไทยลดอนัดบัลผอย่าผต่อเน่ือผ

ภายในเวลา 5 ปี  ตั้ผแต่ปีพุทธศ ัราี  2546 - 2552  พบว่า   ปีพุทธศ ัราี  2546   อนัดบัเสรีภาพ
ออผส่ือมวลีนไทยอยู่ลาํดบัท่ี  82   ในพุทธศ ัราี 2547  อนัดบัเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยปรับ
อ้ึนมาอยูท่ี่ลาํดบั 59   แต่ตั้ผแต่ปีพุทธศ ัราี 2548 – 2550   อนัดบัเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยลดลผ
เร่ือยำา ลาํดบัท่ี  107   ในปีพุทธศ ัราี  2548   ลาํดบัท่ี  122 ในปีพุทธศ ัราี  2549  และต ตํ่า
ท่ีสุดในปีพุทธศ ัราี  2550   คือลาํดบัท่ี  135   และพอเอคาสู่ปีพุทธศ ัราี  2551   อนัดบัเสรีภาพ
ออผส่ือมวลีนไทยเพต่มอ้ึนเล ็นคอยมาอยูท่ี่ลาํดบั  124   แต่ำา  ารสาํรวำประำาํปีคร้ัผล่าสุดในี่วผ
ตั้ผแต่วนัท่ี 1  นัยายน  2551   ถึผ 31 สตผหาคม  2552   เสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยอยู่ลาํดบัท่ี  130 
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ออผโล   สผัเ ตไดคว่าในภูมตภาคเอเีียตะวนัออ เฉียผใตคนั้นเป็นพ้ืนท่ีอาดแคลนเสรีภาพส่ือ   อณะท่ี
ประเทศไทยเคยถ ูำดัอนัดบัไวคค่อนอคาผสูผ ว่าประเทศเพื่อนบคานแต่ลดอนัดบัลผอยา่ผต่อเน่ือผ    อี 
ทั้ผใน ารำดัอนัดบัเสรีภาพออผส่ือประำาํปี 2553  ซ่ึผทาํ ารสาํรวำตั้ผแต่ 1  นัยายน 2552 ถึผ 31 
สตผหาคม 2553 ครอบคลุม 178 ประเทศทัว่โล พบว่า ประเทศในแถบยุโรปเหนือยผัคผรั ษาระดบั
 ารเปต ดรับและมอบเสรีภาพใหค บัส่ืออย่าผเต็มท่ีตลอดมานับตั้ผแต่มี ารำดัอนัดบัเสรีภาพออผส่ือ 
โดยมีำาํนวนทั้ผหมด 6 ประเทศท่ีำดัอยู่ในอนัดบั ท่ี 1 ใน ารมีเสรีภาพส่ือ ไดคแ ่  ฟต นแลนด ์
ไอซแ์ลนด ์ เนเธอร์แลนด ์ นอร์เวย ์ สวีเดนและ  สวตตเซอร์แลนด ์ ซ่ึผทั้ผ 6 ประเทศน้ีเป็นตวัอย่าผท่ี
ดีออผวตถีทาผใน ารเคารพ ารทาํผานออผผู คส่ืออ่าว  ารทาํอ่าว   ารป ปค อผผู คส่ืออ่าวำา  าร ระทาํท่ี
รุนแรผและผตด ฎหมาย  ส่วนเสรีภาพออผส่ือท่ียผัคผเลวรคายอย่าผต่อเน่ือผโดยมี าร ลัน่แ ลคผส่ือ
และปต ด ั้นอคอมูลอ่าวสาร บัประีาีนซ่ึผมีทั้ผหมด 10 ประเทศ ไดคแ ่ เ าหลีเหนือ  พม่า  ำีน  
อตหร่าน  รวนัดา  ซีเรีย  เยเมน  ซูดาน  เตตร์ เมนตสถานและเอรต เทีย (มตตีนสุดสปัดาห์.  2553: 101)  

ส่วนในภูมตภาคเอเีียพบว่าประเทศท่ีมีคะแนนสูผสุดและถู ำดัอนัดบัดีท่ีสุด  คือ ประเทศ
ญ่ีปุ่นซ่ึผอยู่ในอนัดับท่ี 12 ส่วนประเทศใน ลุ่มภูมตภาคอาเซียนพบว่าประเทศอตนโดนีเซียอยู่ใน
อนัดบัท่ีดีสุดคืออนัดบัท่ี 117  ในอณะท่ีประเทศพม่าถู ำดัอยู่ในอนัดบัสุดทคายในดคานเสรีภาพส่ือ
คืออนัดบัท่ี 174 และประเทศไทยำดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 153 ( ลคา พตมพไ์ทย, 2553: 3) ดผัตาราผท่ี 1.1  

 

ตารางที ่1.1  ารำดัอนัดบัเสรีภาพส่ือใน 10 ประเทศอาเซียน ประำาํปี 2553 
 

ประเทศ อันดับในโลก อันดับในอาเซียน คะแนน 

อินโดนีเซีย 117 1 35.83 
กัมพูชา 128 2 43.83 
สิงคโปร์ 136 3 47.50 
มาเลเซีย 141 4 50.75 
บูรไน 142 5 51.00 
ไทย 153 6 56.83 
ฟิลิปปินส์ 156 7 60.00 
เวียดนาม 165 8 75.75 
ลาว 168 9 80.50 
พม่า 174 10 94.50 

 
ที่มา: โพสตท์ูเดย.์  2553(21 ตุลาคม). 
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ำา  ารำัดอันดับเสรีภาพออผส่ือมวลีนโล ดัผปรา ฏในตาราผท่ี 1.1 สัผเ ตไดคว่าประเทศ

ใน ลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยำัดอยู่ในอันดับโล ท่ี 153   ซ่ึผลดลผถึผ 23  อันดับ ำา ปี 2552  ท่ี

อยู่อันดับท่ี 130 ออผโล   และอันดับเม่ือเปรียบเทียบ ับประเทศเพ่ือนบคานในภูมตภาคอาเซียนอยู่ใน

อันดับท่ี 6 รอผำา ประเทศอตนโดนีเซีย  ัมพูีา สตผคโปร์ มาเลเซีย และบูรไน    ดัผนั้นำะเห็นไดคว่า

ำา  ารำัดอันดับเสรีภาพออผส่ือมวลีนทั่วโล เม่ือพตำารณาใน รณีออผประเทศไทยสะทคอนใหค

เห็นว่ามีปัญหาในดคาน ารทําผานออผส่ือ  เพราะำะเห็นไดคว่าผล ารำัดอันดับเสรีภาพส่ือออผอผค์ ร

ผูคส่ืออ่าวไรคพรมแดนท่ีพบว่า ารำัดอันดับเสรีภาพส่ือไทยต ลผมาถึผ 23 อันดับเม่ือเทียบ ับปี 2552 

ทั้ผนี้อาำเน่ือผมาำา ปัญหาท่ีเ ่ียวอคอผ ับสถาน ารณ์ทาผ ารเมือผในี่วผท่ีผ่านมาำึผทําใหค าร

ทําผานออผส่ือไม่สามารถปฏตบัตตหนคาท่ีไดคอย่าผเต็มท่ี  

 แต่อย่าผไร ็ตาม ็เป็นท่ีน่าสัผเ ตว่าเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยต ต่ํา ว่าประเทศเพ่ือน

บคานอย่าผ ัมพูีาท่ีมี ารควบคุมส่ือโดยรัฐบาลอย่าผีัดเำนและต่อเน่ือผมาโดยตลอด  ซ่ึผ ็เป็น

ปัำำัยสําคัญอย่าผหน่ึผท่ีำะตคอผนํามาพตำารณาถึผระดับความน่าเี่ือถือออผผล ารสํารวำท่ีออ มา  

นอ ำา นี้ผล ารสํารวำความคตดเห็นโดยอผค์ รผูคส่ืออ่าวไรคพรมแดนในปี 2553  ดัผท่ี ล่าวมา ็เป็น

มุมมอผท่ีมาำา บุคคลภายนอ ซ่ึผผล ารสํารวำมีความอัดแยคผ ับผล ารสํารวำออผสวนดุสตตโพล 

ประำําปี 2553  ท่ีประีาีนคนไทยมอผว่าส่ือมวลีนไทยมีเสรีภาพในระดับพอสมควรซ่ึผเพต่มอึ้น

ำา เดตมเม่ือปี 2552  ท่ีส่ือมวลีนถู ประีาีนคนไทยมอผว่ามีเสรีภาพในระดับนคอย   ดัผนั้นำา ผล

 ารสํารวำท่ีใีค ลุ่มตัวอย่าผท่ีต่าผ ัน ็สะทคอนใหคเห็นถึผผล ารศึ ษาท่ีแต ต่าผ ันอย่าผเห็นไดคีัด

อันเน่ือผำา เร่ือผ ารเมือผภายในออผไทยเป็นเพียผปัญหาส่วนหน่ึผออผประเทศแต่ถู นานาีาตต

เหมารวมเป็นปัญหาทั้ผประเทศท่ีมีความรุนแรผ ในอณะเดียว ันสหรัฐ ็ตามล่าสัผหาร "บตน ลาเดน" 

ผูค ่อ ารรคายโล  และใีคความรุนแรผท่ีมา  ว่าแต่ ลับมอผปัญหาในแถบตะวันต เป็นสต่ผท่ีถู ตคอผ 

แสดผถึผมาตรฐาน ารี้ีวัดท่ีไม่เคยำรตผำัผใหคคนรับรูคไดคอย่าผีัดเำนส่ือไทยตคอผแอ็ผแ ร่ผ มอผความ

ถู ตคอผดควยตัวเราเอผ เราตคอผเป็นผูคประเมตน ไม่ใี่ใหคใครมาประเมตนปัญหาความอัดแยคผ

ภายในประเทศท่ีเ ตด ารประทควผเ ตนออบเอต  ็เป็นป ตตออผทั่วโล ท่ีตคอผมี ารวตพา ษ์วตำารณ์ ัน 

รวมถึผ รณีรัฐบาลแทร แซผส่ือโดย ารสั่ผปตดวตทยุุีมีนและปตดเว็บไซต์ำํานวนมหาศาล  แต่

อย่าผไร ็ตามไม่ควรำําลอผเหตุ ารณ์เดียวมาเป็นบทสรุปว่าเป็นประเทศท่ีไรคเสรีภาพทาผส่ือมวลีน  

(สุรพผษ์ โสธนะเสถียร, 2554) 

ดควยเหตุนี้ปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีน ลายเป็นปัญหาเร่ผด่วนออผสัผคมไทยท่ีทุ ภาค

ส่วนำะตคอผใหคความสําคัญ   เพ่ือส่ือมวลีนำะไดคมีเสรีภาพและความเป็น ลาผใน ารนําเสนอ

อ่าวสารสู่สาธารณะ อันเป็นปัำำัยสําคัญท่ีทําใหคส่ือสามารถทําหนคาท่ีเป็น ระำ สะทคอนความเป็น

ำรตผไดคอย่าผอตสรเสรี ไม่ถู ี้ีนํา  ไม่ถู แทร แซผ  ไม่ถู อัดอวาผ  หรือครอบผําดควยอํานาำรัฐหรือ
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อํานาำเผตนำา ผูคใด  รวมทั้ผ ารทําหนคาท่ีใน ารใหคแสผสว่าผทาผปัญญาแ ่ผูครับอคอมูลอ่าวสารใน

สภาพความเป็นำรตผ   

แต่ในยุคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมำะเห็นว่าสตทธตเสรีภาพส่ือท่ีตคอผปราศำา  ารแทร แซผ

ำา รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ําหนดเป็นไปไดคยา   พตำารณาไดคำา คํา ล่าวออผ  สุ ัญญา  บูรณเดีา

ีัย (2549: 297)  ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้  นายแพทย์นตรันดร์  พตทั ษ์วัีระ อดีตสมาีต วุฒตสภา  ไดค ล่าวในผานสัมมนา

หัวอคอ ‚ส่ือและประีาธตปไตยในวต ฤต : บทบาทและความรับผตดีอบออผส่ือ?‛   เม่ือวันท่ี 28

พฤษภาคม  2552  ว่า    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

คํา ล่าวอคาผตคนเป็นวาทะท่ีแสดผใหคเห็นว่าส่ือมวลีนไดค ลายเป็นปัำำัยหลั ใน ารสรคาผ

ความสผบและมั่นคผทาผ ารเมือผใหค ับประเทศ  แต่ถคาส่ือมวลีนไทยยัผคผถู อตทธตพลออผอํานาำ

รัฐและอํานาำทุนครอบผําประเทศีาตต ็คผำะ ลับมาสผบสุอไดคยา    
 

‚ส่ือในี่วผสถาน ารณ์ท่ีผ่านมาเราตคอผ ลับมาทบทวนี่วผท่ีบคานเมือผมีวต ฤตว่า

เราตคอผ ารส่ือเพ่ือำุดปัญญาำุดแสผสว่าผใหคสัผคม หรือตคอผ ารใหคส่ือำุดไฟออผ

ความรคอนแรผ  แลควทําใหคคนไทยแต แย ฆ่า ันตายมา อึ้น  ผมคตดว่าส่ือเป็นตัว

ีี้นําในอณะเดียว ันส่ือ ็เป็นตัวทําลายสุอภาวะออผสัผคมดควย  ไม่เพียผใน

 รุผเทพฯ แต่หมายถึผต่าผำัผหวัดดควย  ส่ือมีโอ าสถู ปูคยี่ปูคยําในทาผ ารเมือผ ผม

เคยทําส่ือีุมีน 3-4 ปีท่ีวตทยุุีมีนถู นําไปเป็นเคร่ือผมือออผนั  ารเมือผใน าร

ปลุ ระดมใหคลุ อึ้นมาแต แย  ัน ไม่ว่าำะเป็นสผครามสี  สผครามแต แย  ัน  

หรือทัศนะทาผีนี้ัน ็ตาม‛ 
 

‚โดยรวมแลควธุร ตำส่ือมวลีนไทยในท่าม ลาผ ระแสทุนนตยมนั้นถู ำํา ัดดควย

สาเหตุประ ารสําคัญ  คือ ปัญหาทาผดคานเผตนทุน  เพราะเผตนทุนเป็นสต่ผสําคัญท่ีำะ

 ําหนดถึผ ารอยู่รอดออผส่ือมวลีน    ารดําเนตนผานออผส่ือมวลีนทุ ประเภท

ำึผเป็น ารแอ่ผอันทาผ ารคคาท่ีหวัผผล ําไรสูผสุด   ฉะนั้นบทบาทและหนคาท่ีออผ

ส่ือมวลีนำึผเป็นไปในทาผท่ีหวัผำะเอาตัวรอดมา  ว่าปฏตบัตตตามบทบาทและ

หนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนท่ีดี‛    
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ผูควตำยัไดคเลผ็เห็นถึผความสาํคญัออผเสรีภาพส่ือมวลีน  เน่ือผำา แสดผใหคเห็นถึผเสรีภาพ
อั้นพ้ืนฐานออผประีาีนในระบอบประีาธตปไตย  อณะเดียว นัส่ือมวลีนท่ีดีตคอผคาํนึผถึผความ
รับผตดีอบต่อสัผคม   เป็นอตสระทั้ผำา รัฐบาลและำา นายทุน  เพ่ือยผัใหคเ ตดประโยีน์แ ่
ประีาีนใน ารรับรูคอ่าวสารท่ีมีประโยีน์  อี ทั้ผในยคุ  Media  Democracy  ส่ือมวลีนยผัมีส่วน
สาํคญัใน ารพฒันาประีาธตปไตยออผประเทศใหคเป็น ารป ครอผโดยประีาีนอย่าผแทคำรต ผ  แต่
ถคาส่ือมวลีนถู แทร แซผ ็ำะ ลายเป็นี่อผทาผใน ารประีาสัมพนัธ์ผลผานดคานบว ใหค ับ
รัฐบาลเท่านั้น  ไม่ไดคเ ตด ารตีแผค่วามำรตผ  ทาํใหคอคอมลูท่ีนาํเสนอออ ไปสู่ประีาีนเป็น ารรับรูค
อคอมูลเพียผดคานเดียว  ารท่ีรัฐบาลพยายามใีคอาํนาำรัฐเอคาไปแทร แซผ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผ
ส่ือมวลีนซ่ึผเป็น ารปต ดปา ส่ือมวลีนอนัเท่า บัเป็น ารปต ดหูปต ดตาประีาีนเี่น นั  เพราะ
ถึผแมคประีาีนำะมีสตทธตเลือ ตั้ผหรือมีส่วนร่วมทาผ ารเมือผประ ารอ่ืนๆย่อมไม่มีความหมายถคา
ส่ือมวลีนไม่มีเสรีภาพหรือถ ูครอบครอผโดยรัฐบาล   เน่ือผำา ผู คท่ีสามารถครอบครอผอาํนาำรัฐ
ไดค ็ยอ่มครอบครอผส่ือไดค  เมื่อครอบครอผส่ือไดค ็ยอ่มสามารถี ัำูผประีาีนไปในทตศทาผท่ีผู คมี
อาํนาำตคอผ ารไดค   ดัผนั้นคาํ ล่าวท่ีว่า  ‚เสรีภาพออผส่ือมวลีนคือเสรีภาพออผประีาีน‛ 
(ปรตญญา  เทวานฤมตตร ุล, 2549: 18-21)  ำึผเป็นคาํ ล่าวท่ีไม่ไดคเ ตนำรตผแต่อยา่ผใด  

 

 ดผันั้นผู ควตำยัำึผมีความสนใำท่ีำะทาํ ารศึ ษาเพ่ือคคนหามาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา
 ารแทร แซผส่ือมวลีนไทยโดยรัฐบาล  เพื่อ ารมีเสรีภาพใน ารแสดผออ ซ่ึผความคตดเห็นและ
รับรูคอ่าวสารบคานเมือผออผประีาีนทุ ภาคส่วน  รวมถึผ ารไดคมาซ่ึผเสรีภาพใน ารแสดผความ
คตดเห็นและ ารนาํเสนออ่าวสารสู่สาธารณีนออผส่ือมวลีนอยา่ผแทคำรตผตามหล ัออผ ารป ครอผ
ระบอบประีาธตปไตยท่ีส่ือมวลีนตคอผเป็นอตสระำา อาํนาำรัฐและอาํนาำทุนหรืออาํนาำใดๆ 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา       

 1)  เพื่อศึ ษาสาเหตุท่ีทาํใหครัฐบาลทุ สมยัพยายามเอคามาแทร แซผส่ือ 
 2)  เพื่อศึ ษารูปแบบท่ีรัฐบาลไทยใีคใน ารแทร แซผส่ือ 

3)  เพื่อศึ ษาผล ระทบท่ีเ ตดำา  ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาล 
 4)  เพื่อศึ ษาและวตเคราะห์มาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาล  
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษาวจิยั 
1) ออบเอตดคานเน้ือหา  มุ่ผศึ ษามาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดย

รัฐบาลในภาพรวมทั้ผส่ือ ระแสหล ัและส่ือ ระแสรอผ โดยผู ควตำยัำะ าํหนด รอบใน ารศึ ษา
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 ลไ ำา   3  ภาคส่วน  คือ  1)  ลไ ภาควตีาีีพส่ือ  2)  ลไ ภาครัฐ   และ 3)  ลไ ภาคประีา

สัผคม 

2) ออบเอตดคาน ลุ่มตัวอย่าผ ผูควตำัยไดคทํา ารเ ็บอคอมูลเีตผคุณภาพเฉพาะ ับ ลุ่มประีา ร

ท่ีเ ่ียวอคอผโดยตรผ ับ ระบวน ารส่ือสารมวลีนใน  2  ลุ่ม คือ ตัวแทนำา อผค์ รส่ือมวลีน

และตัวแทนนั วตีา ารผูคเี่ียวีาญดคานส่ือสารมวลีน  

3) ออบเอตระยะเวลา ระยะเวลาใน ารศึ ษาวตำัยำะเรต่มำา เดือนพฤศำต ายน  พุทธศั ราี 

2553 ผูควตำัยคาดว่าำะแลควเสร็ำเดือนตุลาคม  พุทธศั ราี  2554  ดัผปรา ฏในตาราผท่ี 1.2  

 

ตารางท่ี 1.2  แสดผระยะเวลา ารดําเนตน ารวตำัย  
 

 
 

1.4  วิธีการศึกษาวิจัย 

 ารศึ ษาวตำัยเร่ือผ  ‚มาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนไทยโดย
รัฐบาล‛  เป็น ารวตำัยเีตผเีตผคุณภาพมีวตธี ารศึ ษาดัผนี้ 

1.4.1  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary   Research)  ไดคแ ่  

 1)  เอ สารวตีา าร  คือ  วตทยานตพนธ์  สารนตพนธ์  และผานวตำัยท่ีเ ่ียวอคอผ 

      2)  อ่าวและบทความในเว็บไซต์  หนัผสือ  หนัผสือพตมพ์  และส่ือสต่ผพตมพ์อ่ืนๆ 

              1.4.2  การศึกษาภาคสนาม (Field  Research)  มี 2 วตธี าร วตธี ารแร คือใีควตธีสัมภาษณ์

แบบเำาะลึ  (In-Dept  Interview) ใน ลุ่มตัวอย่าผท่ีเป็นผูคประ อบวตีาีีพส่ือและนั วตีา ารผูคมี

ความรูคความีํานาญทาผดคานส่ือสารมวลีน  เพ่ือำะทําใหคไดคมาซ่ึผมาตร ารปคอผ ันและแ คปัญหา

 ารแทร แซผส่ือไดคอย่าผมีประสตทธตภาพประ อบดควย   

1)  ตัวแทน ลุ่มนั วตีาีีพำา อผค์ รส่ือ  ประ อบดควย   
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        -  อผค ์รส่ือหนผัสือพตมพ ์ เำาะำผเฉพาะบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผำา อผค ์ร
หนผัสือพตมพ ์ 

                    - อผค ์รส่ืออตนเทอร์เน็ต  เำาะำผเฉพาะบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผำา เว็บไซต์
หนผัสือพตมพอ์อนไลน์ซ่ึผอยายี่อผทาผ ารนาํเสนออ่าวสารมาำา ส่ือหนผัสือพตมพท่ี์เป็นส่ือ ระแส
หล ั 

        -  อผค ์รส่ือวตทย ุ คือ  เำาะำผเฉพาะบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผำา สถานีวตทยุ
ท่ีมี าร ระำายสญัญาณทัว่ประเทศ 

       -  อผค ์รส่ือโทรทศัน์  คือ เำาะำผเฉพาะบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผำา สถานีท่ี
มี าร ระำายสญัญาณทัว่ประเทศในล ัษณะฟรีทีวี 

2)  ตวัแทน ลุ่มน ัวตีา าร    ประ อบดควย   
                -  น ัวตีา ารในฐานะอาำารยท่ี์สอนในระดบัมหาวตทยาลยัท่ีเปต ดสอนทั้ผ
ระดบัปรตญญาโทและเอ ในหล ัสูตรเ ่ียว บั ารส่ือสารมวลีน วารสารศาสตร์  หรือนตเทศศาสตร์    
           -  น ัวตีา ารำา อผค ์รวตีาีีพส่ือ  คือ  ประธานหรือนาย สมาคม  หรือ
ตวัแทนำา อผค ์รหรือสมาคมต่าผๆท่ีเ ่ียวอคอผ บัวตีาีีพส่ือ  
           -  น ัวตีา ารำา ภาคประีาีน  คือ  ตวัแทนำา  ลุ่มตรวำสอบส่ือภาค
ประีาสผัคม  

         - น ัวตีา ารดคาน ฎหมายส่ือสารมวลีน  คือ  ตวัแทนำา ศนูยศ์ึ ษา 
 ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน               
 

1.5  นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
1)  ส่ือมวลีน  หมายถึผ ส่ือ ลาผท่ีนาํอ่าวสารและเน้ือหาสาระทุ ประเภทไปสู่มวลีน 

เี่น หนัผสือพตมพ ์ วตทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์  (ปา )นั อ่าว   นั หนัผสือพตมพ ์ เป็นตคน
(พำนานุ รมฉบบัราีบณัฑตตยสถาน พุทธศ ัราี 2542: 1200)   

2)  แทร แซผ หมายถึผ   ารแทร เอคาไปเ ่ียวอคอผใน ตำ ารออผผู คอ่ืน (พำนานุ รมฉบบั
ราีบณัฑตตยสถาน พุทธศ ัราี 2542: 545) 
            3) รัฐบาล หมายถึผ  อผค์ รป ครอผประเทศ  หรือคณะบุคคลท่ีใีคอาํนาำบรตหารใน าร
ป ครอผประเทศ (พำนานุ รมฉบบัราีบณัฑตตยสถาน พุทธศ ัราี 2542: 941)     

 4)  ทุนนตยม   หมายถึผ  ระบบเศรษฐ ตำท่ียอมใหคบุคคลมี รรมสตทธต์ ในท่ีดตนและทรัพยา ร
ท่ีเป็นทุน  มีเสรีภาพใน ารผลตตและ ารคคา (พำนานุ รมฉบบัราีบณัฑตตยสถาน พุทธศ ัราี 2542: 
933) 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล  หมายถึผ   ารท่ีรัฐบาลผูคซ่ึผมีอํานาำรัฐใน ารบรตหาร

ประเทศเอคาไป ระทํา ารแทร แซผ ารดําเนตนผานออผผูคประ อบอาีีพส่ือทั้ผท่ีเป็นส่ือ ระแสหลั 

ประเภทส่ือสต่ผพตมพ์และส่ืออตเล็ ทรอนต ส์ซ่ึผประ อบดควย  ส่ือหนัผสือพตมพ์  ส่ือวตทยุ  ส่ือโทรทัศน์  

และส่ือ ระแสรอผประเภทส่ืออตนเทอร์เน็ต 

 

1.7  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

  1)  มาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาล  หมายถึผ  วตธี ารท่ี

เหมาะสมและมีประสตทธตภาพใน ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลผูคมีอํานาำ

รัฐ โดย ารใีคอํานาำดัผ ล่าวมีผลเป็น ารเอคาไประผับ ยับยั้ผ เปล่ียนแปลผ บตดเบือน หน่วผเหน่ียว  

ะีลอ ารดําเนตน าร  หรือสั่ผ าร  อันส่ผผลต่อบทบาทออผส่ือมวลีนไทยใน ารปฏตบัตตหนคาท่ี

ตรวำสอบ ารดําเนตนผานออผรัฐบาล   ารแสดผความคตดเห็นหรือวตพา ษ์วตำารณ์ ารดําเนตนผานออผ

รัฐบาล รวมถึผหนคาท่ีต่าผๆออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีควรำะเป็นภายใตค ารป ครอผ

ระบอบประีาธตปไตยไม่สามารถทําไดคอย่าผเต็มท่ี   เป็นเหตุใหคอคอมูลอ่าวสารและอคอเท็ำำรตผท่ี

ส่ือมวลีนพึผนําเสนอหรือรายผานต่อสาธารณีนตามหนคาท่ีและำรรยาบรรณวตีาีีพไม่เป็นไปตาม

ความเป็นำรตผ   

2)   ลไ ภาควตีาีีพส่ือ  หมายถึผ  บทบาทใน ารมีส่วนร่วม ันปคอผ ันและแ คไอปัญหา

 ารถู แทร แซผโดยรัฐบาลในฐานะออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือ  รวมถึผบทบาทออผอผค์ รวตีาีีพ

ส่ือต่าผๆท่ีทําหนคาท่ีใน ารควบคุม ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือมวลีนไทย  โดยำะศึ ษาในประเด็น

 ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือภายใตคำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือ  ซ่ึผเป็นแนวทาผ ารปฏตบัตตท่ีผูค

ประ อบวตีาีีพส่ือทุ แอนผพึผยึดถือเป็นหลั ใน ารทําหนคาท่ีออผส่ือมวลีนท่ีดี และบทบาท

อผค์ รวตีาีีพส่ือใน ารควบคุม ันเอผออผส่ือมวลีนไทยใหคมีพฤตต รรมใน ารทําหนคาท่ีภายใตค

มาตรฐานำรตยธรรมร่วม ัน  รวมถึผบทบาทใน ารรวมตัวหรือเคล่ือนไหวเพ่ือเรีย รคอผใหคไดคมาซ่ึผ

สตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน 

3)   ลไ ภาครัฐ  หมายถึผ  บทบาทใน ารมีส่วนร่วม ันปคอผ ันและแ คไอปัญหา าร

แทร แซผส่ือโดยรัฐบาลในส่วนท่ีเป็นเคร่ือผมือท่ีมาำา ภาครัฐ โดยำะศึ ษาในประเด็นออผ

 ฎหมายท่ีเ ่ียวอคอผ ับ ารส่ือสารมวลีน  หน่วยผานท่ีบัผคับใีค ฎหมาย   และคุณธรรมและ

ำรตยธรรมออผนั  ารเมือผผูคซ่ึผมีอํานาำรัฐ  
 



 15   
 

 
 

4)   ลไ ภาคประีาสผัคม  หมายถึผ  บทบาทใน ารมีส่วนร่วมออผประีาีนคนไทยทุ 
ภาคส่วนใน าร ารตรวำสอบ ารทําผานออผส่ือมวลีน  ซ่ึผในอี ดคานหน่ึผ ็เท่า ับว่าภาค
ประีาีนไดคมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบ ารดาํเนตนผานออผรัฐบาลไดคอี ทาผ  อนัสอดคลคอผ บั าร
ส่ผเสรตม ารป ครอผระบอบประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วม  โดยำะศึ ษาประเด็น ารส่ผเสรตมใหค
ประีาีนมีความเอคมแอ็ผและรูคเท่าทนัส่ือ  และ ารมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือภาคประีาีน 
 

 
 

 
 

1.8 การเขียนรายงาน 
ผู คศึ ษาใีครูปแบบ ารนาํเสนอรายผาน ารวตำยัตามลาํดบั  ดผัน้ี 
บทท่ี 1   บทนาํ  โดยี้ีใหคเห็นถึผภาพรวมออผปัญหาท่ีนาํไปสู่วตัถุประสผค ์ประโยีน์ท่ี 
 คาดว่าำะไดครับ  เป็นตคน 
บทท่ี 2   ทฤษฎี   แนวคตด   และวรรณ รรมท่ีเ ่ียวอคอผ   
บทท่ี 3   ระเบียบวตธีวตำยั    
บทท่ี 4   ผล ารศึ ษา 
บทท่ี 5   สรุป  อภตปรายผล   และอคอเสนอแนะ 

 

1.9  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวจิยั 
 ารศึ ษาคร้ัผน้ีเป็น ารเปต ดพ้ืนท่ีเพ่ือระดมความคตดำา  ลุ่มบุคคลท่ีมีความรูคความีาํนาญ

ดคานส่ือมวลีนโดยเฉพาะ  ซ่ึผำะเป็นประโยีน์แ ่หน่วยผานทั้ผภาครัฐและภาคเอ ีนท่ีเ ่ียวอคอผ
ไดคนาํผล ารศึ ษาวตำยัคร้ัผน้ีไปประ อบ ารพตำารณาเพ่ือหามาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา าร
แทร แซผส่ือมวลีนไทย  อนันาํไปสู่ ารแ คปัญหาไดคอย่าผตรผำุดและเป็นประโยีน์อย่าผยต่ผต่อ
เสรีภาพใน ารนาํเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีนต่อไป   อี ทั้ผเป็นผลดีต่อ ารรับรูคอ่าวสารออผ
ประีาีนซ่ึผเป็นสตทธตอั้นพ้ืนฐานตามหล ั ารระบอบประีาธตปไตย 



 

 

บทท่ี  2 

  

      ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ารศึ ษาเร่ือผ ‚มาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล‛ 

ซ่ึผในบทนี้ผูควตำัยไดคทบทวนทฤษฎี  แนวคตด  ผานวรรณ รรมท่ีเ ่ียวอคอผ  ประ อบดควย 
 

2.1  ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  

2.1.1  ทฤษฎีประีาธตปไตยแบบเนคน ารมีส่วนร่วมออผส่ือ (Democratic-Participation 

Media Theory) 

   2.1.2  แนวคตดสตทธตและเสรีภาพออผส่ือมวลีน 

2.1.3  หลั  ารควบคุมส่ือมวลีน 

2.1.4  มาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณส่ือมวลีน   

2.1.5  บทบาทหนคาท่ีออผส่ือมวลีน 

2.1.6  มาตรฐานคุณธรรมและำรตยธรรมออผนั  ารเมือผ 

2.1.7  แนวคตด ารรูคเท่าทันส่ือ 

2.1.8  แนวคตดประีาสัผคม 

2.1.9  แนวคตดประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วม 

2.1.10  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ารเมือผ (Political  Economy  Theory)   

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.4  สมมติฐานการวิจัย 
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2.1  ทฤษฎ ี และแนวคดิที่เกี่ยวข้อง  มีรายละเอียดดผัน้ี 
 

2.1.1  ทฤษฎปีระชาธิปไตยแบบเน้นการมส่ีวนร่วมของส่ือ   
ำุด าํเนตดออผทฤษฎีน้ีเ ตดำา  ารไม่ยอมรับหล ั ารบาผประ ารท่ีเคยมีอยู่ในทฤษฎี

บรรทดัฐานออผส่ือมวลีนแบบเดตมๆ   โดยมีำุดเนคนสาํคญั คือ มุ่ผ ารส่ือสารในแนวนอนมา  ว่า
 ารส่ือสารแบบแนวตั้ผ  และพยายามต่อตคานปรา ฏ ารณ์ 2 ดคาน  ดคานหน่ึผคือ ารท่ีส่ือมีเอ ีน
เป็นเำคาออผในล ัษณะผ ูอาดและนําไปใีคเพื่อประโยีน์ทาผธุร ตำมา เ ตนไป  ในอี ดคานหน่ึผ
พยายามต่อตคาน ารใีคอาํนาำแบบรวมศูนยอ์อผรัฐบาล  ทฤษฎีประีาธตปไตยแบบเนคน ารมีส่วน
ร่วมออผส่ือเ ตดอ้ึนในี่วผท่ีส่ือ ระำายเสียผทั้ผวตทยุและโทรทศัน์ไดคเ ตดอ้ึนแลคว   และคาดหวผัว่า
บรรดาส่ืออตเล็ ทรอนต ส์เหล่าน้ีำะเอ้ือใหคเ ตด ารมีส่วนร่วมออผประีาีนทั้ผดคานเศรษฐ ตำและ
 ารเมือผำา  ลุ่มต่าผๆเหมือนเี่นท่ีส่ือสต่ผพตมพ์ไดค ระทาํสําเร็ำมาแลควเมื่อศตวรรษท่ี 19  แต่
ผลลพัธ์ท่ีเ ตดไดคสรคาผความผตดหวผัใหค ับประีาีน  เน่ือผำา อผค์ รท่ีทาํหนคาท่ีดคานส่ือ ระำาย
เสียผวตทยแุละโทรทศัน์วาผตวัอยูเ่หนือประีาีน (Elitist)  ทาํตวัเป็นผู ครูคดี ว่า (Paternalist)  วาผตวั
ใ ลคี ตด บัศูนยอ์าํนาำ  ทาํผานไปตาม ระแส ดดนัทาผ ารเมือผและเศรษฐ ตำมา  ว่าำะอยู่บน
หล ั ารท่ีถ ูตคอผออผวตีาีีพ  เพราะฉะนั้นบรรดาทฤษฎีบรรทดัฐานส่ือมวลีนทั้ผหมดท่ีมีอยู่ำึผ
สรคาผอคอำาํ ดัอ้ึนมาภายในตวัทฤษฎีเอผ   เี่น  ทฤษฎีบรรทดัฐานส่ือมวลีนฝ่ายอตสรภาพนตยมไดค
สรคาผี่อผว่าผใหคระบบธุร ตำเอคามาครอบผาํส่ือดควยอาํนาำทุน   ทฤษฎีบรรทดัฐานส่ือมวลีนฝ่าย
รับผตดีอบต่อสผัคมไดคเปต ดโอ าสใหคอาํนาำรัฐเอคามาควบคุมส่ือ  ทั้ผน้ีเพราะ ารปล่อยใหคส่ือควบคุม
 นัเอผและ ารเนคนเร่ือผความเป็นมืออาีีพไม่สามารถี่วยใหคส่ือตอบสนอผความตคอผ ารพ้ืนฐาน
ในีีวตตประำาํวนัออผประีาีนไดคอยา่ผแทคำรต ผ ( าญำนา  แ ควเทพ, 2552: 99) 
 

ทฤษฎีประีาธตปไตยแบบเนคน ารมีส่วนร่วมออผส่ือวตพา ษว์ตำารณ์ว่าส่ือมวลีนท่ีมีอนาด
ใหญ่และรวมอาํนาำท่ีศนูย ์ลาผมีแนวโนคมำะสะทคอนความคตดเห็นออผผู คมีอาํนาำ    ารเอคามีส่วน
ร่วมในส่ืออยา่ผเป็นประีาธตปไตยไม่ไดคเป็นแนวคตดท่ีมีล ัษณะเป็นหน่ึผเดียว  แต่ประ อบดควยอคอ
เรีย รคอผหลายประ ารว่าส่ือมวลีนควรทาํอะไรหรือควรมีล ัษณะอย่าผไรำึผำะทาํใหคเ ตด ารเอคา
มามีส่วนร่วมในส่ืออย่าผเป็นประีาธตปไตยมา อ้ึน  หล ั ารออผทฤษฎี ารเอคามีส่วนร่วมในส่ือ
อยา่ผเป็นประีาธตปไตย  มีดผัน้ี (เสถียร  เียประทบั, 2540: 71) 

           1) ประีาีนมีสตทธต์ เอคาถึผส่ือมวลีนและไดครับบรต ารำา ส่ือมวลีนตามความ
ำาํเป็นออผตนเอผ 
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           2) อผค์ รและเนื้อหาออผส่ือมวลีนไม่ควรอยู่ภายใตค ารควบคุมทาผ ารเมือผ  และ

 ารบรตหารราี ารแบบรวบอํานาำเอคาสู่ส่วน ลาผ 

           3) ส่ือมวลีนควรดํารผอยู่เพ่ือผูครับสาร  ไม่ใี่เพ่ืออผค์ รส่ือมวลีนและผูคอุปถัมภ์ 

           4) ส่ือมวลีนท่ีมีอนาดเล็ ซ่ึผมีปฏตสัมพันธ์และมี ารเอคามีส่วนร่วมดี ว่าส่ือมวลีน

อนาดใหญ่ท่ีมี ารส่ือสารทาผเดียวและเป็นวตีาีีพมา เ ตนไป 

           5) อผค์ รทคอผถต่นต่าผๆ  ควรมีส่ือมวลีนเป็นออผตนเอผ 
 

ทฤษฎีนี้มีแนวคตดว่าส่ือมวลีนควรทําตนใหคเป็นประโยีน์ต่อพลเมือผซ่ึผเป็นผูครับสารส่วน

ใหญ่ออผประเทศ  ไม่ใี่เพ่ืออผค์ รส่ือสารมวลีน  ไม่ใี่เพ่ือผูคประ อบวตีาีีพส่ือสารมวลีน และ

ไม่ใี่เพ่ือผูคอุปถัมภ์ต่อส่ือมวลีน  เนื้อหาอ่าวสารท่ีส่ือมวลีนนําเสนอออ ไปไม่ควรอยู่ภายใตค าร

ควบคุมทาผ ารเมือผ   ไม่เห็นดควย ับ ารบรตหารประเทศแบบรวมอํานาำเอคาสู่ส่วน ลาผ  แต่ควร

เนคน าร ระำายอํานาำไปยัผอผค์ รส่วนทคอผถต่น โดยตคอผ ารใหคประีาีนในทคอผถต่นมีโอ าส

เอคาถึผส่ือสารมวลีนใหคมา  ว่าท่ีเป็นอยู่  ดัผนั้นตามหลั  ารพื้นฐานในระบอบ ารป ครอผแบบ

ประีาธตปไตยประีาีนตคอผมีส่วนร่วมใน ารป ครอผประเทศใหคมา ท่ีสุดตราบเท่าท่ี ารมีส่วน

ร่วมนั้นำะไม่เป็นอุปสรรคต่อประสตทธตภาพใน ารป ครอผ  เพราะ ารป ครอผออผรัฐย่อมมี

ผล ระทบถึผประีาีนทั้ผในดคาน ารใหคความคุคมครอผและ าร ําหนดหนคาท่ีท่ีประีาีนตคอผ

ปฏตบัตต   ำึผำําเป็นท่ีประีาีนำะมีสตทธตใน ารรับทราบอ่าวสารว่ารัฐบาลไดคใีคอํานาำอย่าผไรบคาผ  

 ารนําเสนอดคานเนื้อหาสาระและอ่าวสารออผส่ือมวลีนทุ แอนผำึผมุ่ผใหคความสําคัญต่อคุณค่า  

ความเสียสละออผประีาีน   เน่ือผำา  ารเสียสละเป็นปัำำัยสําคัญใหคเ ตดความสามัคคีทั้ผในระดับ

อผค์ รและระดับีาตต 
 

2.1.2  แนวคิดสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน 

แนวความคตดนี้มีรา ฐานทาผความคตดำา นั ปรัีญาตะวันต   โดยมีวตวัฒนา ารมาำา 

สตทธตตามธรรมีาตต (Natural  Rights)  (พตมล  ธรรมพตทั ษ์, 2549: 92)  แนวความคตดเร่ือผ ‚มนุษย์ทุ 

คนเ ตดมามีสตทธตและศั ดต์ศรีตาม ฎธรรมีาตต‛ เป็นแนวความคตดแร เรต่มออผประเด็นสตทธตมนุษยีน

ท่ี ำอห์น  ล็อค (John  Locke) นั ปรัีญาีาวอัผ ฤษนําเสนอไวคในครตสต์ศตวรรษท่ี 17  โดยเี่ือว่า

พระเำคาสรคาผมนุษย์มาใหคมีอตสระและมีเหตุผล  อี ทั้ผมีศั ดต์ศรีความเป็นคนเท่าเทียม ัน  มนุษย์ทุ 

คนำึผมีสตทธตในเสรีภาพท่ีำะแสวผหาความสุอ   ระแสอุดม ารณ์เสรีนตยมในโล ตะวันต ำะ

 ล่าวถึผ ารปฏตวัตตเพ่ือปลดปล่อยตนเอผออผรัฐในอาณานตคมออผอัผ ฤษ 13  แห่ผในทวีปอเมรต า

เหนือว่าเป็น ําเนตดออผรัฐฐาธตปัตย์สมัยใหม่ท่ีนําเอาแนวคตดสตทธตเสรีภาพในฐานะเป็นอผค์ประ อบ

พื้นฐานออผความสัมพันธ์ระหว่าผปัำเำ บุคคลและอํานาำรัฐ  หลัผำา ไดคเอ ราีในปีครตสต์ศั ราี 



 19   
 

 
 

1776  ไดคมี าร าํหนดสตทธตเสรีภาพพ้ืนฐานไวคในรัฐธรรมนูญใหม่ออผประเทศสหรัฐอเมรต า  4 
ประ าร  คือ (Herbert  Freeden, 1991 อคาผถึผใน อุบลรัตน์  ศตรตยวุศ ัดต์ , 2544: 307) 

 1) สตทธตเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น 
 2) สตทธตเสรีภาพใน ารออ หนผัสือพตมพ ์
 3) สตทธตเสรีภาพใน ารีุมนุมหรือรวมตวั นั 
 4) สตทธตเสรีภาพใน ารรคอผทุ อ ์
 

แนวความคตดเร่ือผสตทธตเสรีภาพมีอผค์ประ อบในเร่ือผความยุตตธรรมท่ีปัำเำ บุคคลพึผ
ไดครับและท่ีสผัคมพึผใหค ารคุคมครอผ  อี ดคานหน่ึผคืออผคป์ระ อบดคาน ฎหมายท่ีำะทาํใหคหล ั าร
สตทธตและเสรีภาพเป็นำรต ผในทาผปฏตบตัต  ในแผ่ออผปรัีญาความเี่ือนั้นในี่วผครตสต์ศตวรรษท่ี 
1950  หลผัสผครามโล คร้ัผท่ี 2   ระแสความคตดเร่ือผสตทธตเสรีภาพไดครับ ารรับรอผอยา่ผ วคาวอวาผ
ยตผ่อ้ึนเม่ือสมัี ีาใหญ่อผค ์ารสหประีาีาตตไดคประ าศปฏตญญาสา ลว่าดควยสตทธตมนุษยีนอคอท่ี 1 
ตามแนวคตดออผำอห์น  ลอ็ค  ผู คยดึแนวทาผออผ ฎธรรมีาตตท่ีว่า  ‚มนุษยทุ์ คนเ ตดมาอย่าผมีอตสระ
และมีความเท่าเทียม นัในศ ัดต์ ศรีและความเป็นมนุษย ์ ทุ คนเป็นผู คมีเหตุผลและมโนธรรมสาํนึ   
และพึผปฏตบตัตต่อ นัดควยำตตมตตรภาพฉนัพี่นคอผ‛  ส่วนสตทธตและเสรีภาพในความเี่ือ   ารแสดผความ
คตดเห็น  ตลอดำน ารแสวผหา   ารรับ   ารถ่ายทอดความคตดและอคอมูลอ่าวสารต่าผๆมี ารบญัญตัต
ไว คในปฏตญญาสา ลว่าดควยสตทธตมนุษยีนอคอท่ี  19  ดผัน้ี 

 
 
เห็นไดคว่าในคาํประ าศออผประเทศโล ตะวนัต ลควนบญัญตัตเร่ือผสตทธตและเสรีภาพออผ

ปัำเำ บุคคลไวคเป็นหวัใำสาํคญั  และมี ารตราเร่ือผสตทธตและเสรีภาพในความเี่ือ  ความคตดและ าร
แสดผออ ซ่ึผความคตดเห็นอนัเป็นส่วนหน่ึผออผหล ั ารพ้ืนฐาน  อี ทั้ผยผัใหค ารรับรอผไปถึผสตทธต
และเสรีภาพออผหนผัสือพตมพ ์  เน่ือผำา มีความเี่ือว่าสตทธตเหล่าน้ีเป็นสตทธตตามธรรมีาตตออผทุ 
คน  และมนุษยำ์ะอยูร่วม นัโดยปราศำา  ารแสดผความคตดเห็นไม่ไดค  ซ่ึผประ ารสาํคญัยผัเป็น
สตทธตและเสรีภาพทาผ ารเมือผท่ีทําหนคาท่ีถ่วผดุล ารใีคอ ํานาำรัฐออผฝ่ายรัฐบาลอย่าผมี
ประสตทธตภาพ (อุบลรัตน์  ศตรตยวุศ ัดต์ , 2544: 308-312) 

 

‚ทุ คนมีสตทธตในเสรีภาพแห่ผความเี่ือ  และใน าร ารแสดผความคตดเห็น  สตทธต
ในอคอน้ี  หมายรวมถึผ ารยึดถือความเี่ือและความคตดเห็นโดยไม่ถู แทร แซผ
ใดๆ  และรวมถึผสตทธตใน ารแสวผหา  รับ  และถ่ายทอดความคตดและอคอมูล
อ่าวสารผา่นส่ือต่าผๆโดยไม่ำาํ ดัประเภทและไม่ำาํ ดัพรมแดนทาผภูมตศาสตร์‛ 
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สาํหรับในประเทศไทย ่อน ารเปล่ียนแปลผ ารป ครอผในพุทธศ ัราี 2475  สตทธตและ
เสรีภาพยผัไม่เป็นท่ีรูคำ ัอยา่ผแพร่หลาย  ประีาีนเพต่ผเรต่ มต่ืนตวัในเร่ือผสตทธตและเสรีภาพมา เป็น
พตเศษในระยะเวลา ารร่าผ ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2540  ทั้ผน้ี
เน่ือผำา ไดครับอตทธตพลออผ ฎหมายรัฐธรรมนูญต่าผประเทศและปฏตญญาสา ลว่าดควยเร่ือผสตทธต
มนุษยีน  เพราะมี ารบัญญัตตในเร่ือผสตทธตและเสรีภาพมา  ว่า ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผ
ราีอาณาำ ัรไทยฉบบั ่อนๆ (ส ล  ส ลเดี, 2543: 25-26) 

 

2.1.2.1 ความหมายและประเภทออผส่ือมวลีน 
‚ส่ือมวลีน‛ (Mass Media)  ับคาํว่า ‚ ารส่ือสารมวลีน‛ (Mass Communication)

คณะ รรม ารราีบัณฑตตยสถานไดคอนุโลมใหคใีคคาํทั้ ผสอผน้ีแทน ันไดค   พำนานุ รมฉบับ
ราีบณัฑตตยสถานพุทธศ ัราี 2542  ใหคความหมายออผ ‚ส่ือ‛ ไว คว่า  เป็นคาํ รตยา หมายถึผ ตตดต่อ
ใหคถึผ นัหรือี ันาํใหครูคำ ั นั  เป็นคาํนาม   หมายถึผ ผู คหรือสต่ผท่ีตตดต่อใหคถึผ นัหรือี ันาํใหครูคำ ั
 นั    

คาํว่า ‚ส่ือสาร‛ เป็นคาํ รตยา หมายถึผ  ารนาํหนัผสือหรืออคอความออผฝ่ายหน่ึผส่ผใหคอี 
ฝ่ายหน่ึผ    

คาํว่า ‚ส่ือสารมวลีน‛ เป็นคาํนาม หมายถึผ  ารส่ือสารสู่มหาีนโดยอาศยัเคร่ือผมือหรือ
ส่ือ ลาผต่าผ ๆ เี่น วตทย ุโทรทศัน์ และหนผัสือพตมพ ์ เป็นตคน 

 

ส่วนคาํว่า ‚ส่ือมวลีน‛  เป็นคาํนาม  หมายถึผ ส่ือ ลาผท่ีนาํอ่าวสารและเน้ือหาสาระทุ 
ประเภทไปสู่มวลีน  เี่น หนัผสือพตมพ ์  วตทยุ ระำายเสียผ   วตทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์ อาำ
หมายถึผตวับุคคลอนัไดคแ ่ นั อ่าว  นั หนัผสือพตมพ ์  นั ำดัราย ารวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุ
โทรทศัน์ เป็นตคน 

 

และคาํว่า ‚ ารส่ือสารมวลีน‛  เป็นคาํนาม หมายถึผ   ระบวน ารตตดต่อส่ือสารสู่มวลีน
โดยส่ผสารผา่นส่ือมวลีน    

 

ธีรภทัร  เสรีรัผสรรค์ (อคาผถึผใน  ตตตตศ ัดต์   ฤ ษ์ทวีสุอ, 2539: 20)  ล่าวว่า  ‚ส่ือมวลีน‛  
หมายถึผ  ส่ือ ลาผท่ีนาํอ่าวและความรูคไปสู่มหาีน  เี่น  ส่ือหนัผสือพตมพ ์ วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุ
โทรทศัน์  และภาพยนตร์  เป็นตคน ส่วนคาํว่า ‚ ารส่ือสารมวลีน‛ หมายถึผ   ารตตดต่อส่ือสารสู่
มหาีน  โดยอาศัยเค ร่ือผมือหรือส่ือ ลาผต่าผๆ  เี่น วตทยุ ระำายเสี ยผ   วตทยุโทรทัศน์  
หนผัสือพตมพ ์ เป็นตคน   
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สตรตพร  ำตตรั ษ์ธรรม (2550: 46-47)   ล่าวว่า    ารส่ือสารมวลีน  หมายถึผ   ระบวน าร

ส่ผอ่าวสารไปสู่คนำํานวนมา โดยผ่านทาผส่ือมวลีน  อันไดคแ ่  หนัผสือพตมพ์  นตตยสาร  วตทยุ  

โทรทัศน์  ภาพยนตร์  วีดตทัศน์  เทปเสียผ  อตนเทอร์เน็ต  ฯลฯ ซ่ึผำะเป็นตัว ลาผใน ารถ่ายทอด

เร่ือผราวและนําความคตดเห็นไปสู่มวลีน  ส่วนคําว่า  ส่ือมวลีน หมายถึผ  ส่ือ ลาผท่ีนําอ่าวและ

ความรูคไปสู่มหาีนอันไดคแ ่  นั หนัผสือพตมพ์  นั ำัดราย ารวตทยุ  นั อ่าววตทยุและโทรทัศน์  เป็น

ตคน 
 

ำา ความหมายความท่ี ล่าวมาอคาผตคนสรุปไดคว่า   ‚ ารส่ือสารมวลีน‛  หรือ 

‚ส่ือมวลีน‛ หมายความถึผ  ‚ ระบวน ารท่ีผูคส่ผสารสามารถทํา ารส่ผสาร (Massage)  ผ่าน

ส่ือมวลีน (Mass Media) ไปยัผมวลีน (Mass Audience) โดยมีเคร่ือผมือ  เี่น  หนัผสือพตมพ์  

วตทยุ ระำายเสียผ    และวตทยุโทรทัศน์  เป็นส่ือ ลาผสําคัญ‛  
 

ประเภทออผส่ือมวลีน  ไดคมีนั วตีา ารหลายท่านแบ่ผประเภทออผส่ือมวลีนไวคดัผนี้ 

ปรมะ สตะเวทตน (2524: 3) ส่ือท่ีใีคใน ารส่ือสารมวลีน หรือท่ีเรีย ว่า ส่ือมวลีน ไดคแ ่ 

หนัผสือพตมพ์ ภาพยนตร์ วตทยุ โทรทัศน์ และสต่ผพตมพ์ต่าผๆ  
 

ีัยยผค์ พรหมวผศ์ (2525: 270) ำําแน ส่ือมวลีนไวคครอบคลุมส่ือ 6 ประเภท คือ 

1) สต่ผพตมพ์ ไดคแ ่ หนัผสือพตมพ์ วารสาร นตตยสาร หนัผสือ และสต่ผตีพตมพ์ประเภท 

อ่ืนๆ 

2)  ภาพยนตร์ ทั้ผภาพยนตร์เร่ือผ ภาพยนตร์สารคดี และภาพยนตร์ทาผ ารศึ ษา 

3) วตทยุ ระำายเสียผ ไดคแ ่วตทยุท่ีส่ผราย ารออ อา าศ ทั้ผระบบ AM และ FM  

รวมไปถึผระบบเสียผตามสาย  

4) วตทยุโทรทัศน์ เป็นส่ือทาผภาพและทาผเสียผท่ีเผยแพร่ออ ไป ทั้ผประเภท 

ออ อา าศและส่ผตามสาย 

5) ส่ือสารโทรคมนาคม   เป็นผลำา ความ คาวหนคาดคานเทคโนโลยี   โดยมี ารส่ผ 

สัญญาณอคอความเสียผ  ภาพ  ตัวพตมพ์  สัญลั ษณ์ต่าผๆ ไดคหลา หลาย ครอบคลุม ตำ ารส่ือสารผ่าน

ดาวเทียม โทรภาพ โทรพตมพ์ 

6) ส่ือวัสดุบันทึ  ไดคแ ่เทปบันทึ เสียผ เทปบันทึ ภาพ แผ่นบันทึ เสียผ  แผ่น 

บันทึ ภาพ ซ่ึผ ลายเป็นเทคโนโลยีท่ี คาวหนคาทําใหคสามารถผลตตเผยแพร่ไดคมา และรวดเร็ว 
 

สุรพผษ์ โสธนะเสถียร (2533: 161-246) ำําแน ส่ือมวลีนเป็น 4 ประเภท คือ  

1) ส่ือทัศน์ ไดคแ ่ หนัผสือพตมพ์ วารสาร นตตยสาร หนัผสือเล่ม 
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2) ส่ือโสต ไดคแ ่ วตทยุ ระำายเสียผ แถบเสียผ (เทปเสียผ) 

3) ส่ือโสตทัศน์ ไดคแ ่ โทรทัศน์ วตดตทัศน์ ภาพยนตร์ 

4) ส่ืออคอม ไดคแ ่  ารโฆษณา  ารประีาสัมพันธ์ 
 

 นอ ำา นี้ นตยดา  พทธวผศ์ (2534 : 1) ไดคำําแน ส่ือมวลีนออ เป็น 3  ประเภทใหญ่  คือ 

  1) ประเภทสต่ผพตมพ์   ไดคแ ่   หนัผสือพตมพ์ นตตยสาร ฯลฯ 

  2) ประเภทแพร่ภาพและ ระำายเสียผ ไดคแ ่  วตทยุ ระำายเสีย วตทยุโทรทัศน์ 

  3) ประเภทแสผและเสียผ  ไดคแ ่  ภาพยนตร์  วตดตโอ  ฯลฯ 
 

ผูควตำัยสรุปประเภทออผส่ือมวลีนแบ่ผเป็น 2  ลุ่มใหญ่ ๆดัผนี้ 

1) ส่ือมวลีนประเภทสต่ผพตมพ์  ตัวอย่าผออผส่ือมวลีนประเภทนี้ ไดคแ ่  หนัผสือ (Book)  

หนัผสือพตมพ์ (Newspapers) นตตยสาร (Magazine) วารสาร (Journals or Periodicals) ำุลสาร 

(Pamphlets) ใบปลตว (Leaflets) และโปสเตอร์ (Posters) เป็นตคน   

2) ส่ือมวลีนประเภทอตเล็ ทรอนต ส์ (Electronic Media)  เป็นส่ือท่ีอาศัยสัญญาณคล่ืนใน

 ารทําผาน  โดยมีคล่ืนเสียผ  คล่ืนแสผ คล่ืนวตทยุ และคล่ืนแม่เหล็   ไดคแ ่ วตทยุ ระำายเสียผ (Radio) 

วตทยุโทรทัศน์ (Television) ภาพยนตร์(Movie) และระบบอตนเทอร์เน็ตออผคอมพตวเตอร์  เป็นตคน   
 
 

 2.1.2.2  สตทธตเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็น  

 สตทธตเสรีภาพเป็นสต่ผสําคัญยต่ผใน ารป ครอผระบอบประีาธตปไตย  ซ่ึผเป็นท่ียอมรับ ัน

ทั่วไปว่าประีาีนมีสตทธตใน ารแสดผความคตดเห็น  และถือเป็นพฤตต รรมอั้นพื้นฐานออผบุคคลท่ี

ประเทศพัฒนาแลควต่าผรับรอผและคุคมครอผใหค  ไม่ว่าำะเป็นพฤตต รรมใน ารแสดผความคตดเห็นท่ี

ปรา ฏออ มาในรูปออผ ารพูด   ารเอียน   ารพตมพ์  ารโฆษณา หรืออ่ืนๆ  และส่ือสารมวลีน ็

ย่อมมีเสรีภาพเี่นเดียว ับประีาีนทั่วไป   ทั้ผนี้เสรีภาพออผส่ือมวลีน ็คือเสรีภาพออผ

ประีาีนท่ีไดครับ ารคุคมครอผตามบทบัญญัตตแห่ผรัฐธรรมนูญว่าดควยความเสมอภาค  และ

ส่ือมวลีนมีบทบาทสําคัญใน ารแสวผหาและนําเสนออคอมูลอ่าวสารทั้ผดคาน ารเมือผ   ารทหาร  

เศรษฐ ตำ  สัผคมและวัฒนธรรมใหคแ ่ประีาีนเพ่ือประ อบ ารตัดสตนใำ (สตรตพร  ำตตรั ษ์ธรรม, 

2550: 1)  ดัผนั้นำึผำําเป็นอย่าผยต่ผท่ีำะตคอผเอคาใำเร่ือผออผสตทธตเสรีภาพว่าหมายถึผอะไร  ซ่ึผมีผูคใหคคํา

นตยามไวคหลายท่านดัผนี้ 
 

วรพำน์ วตศรุตพตีญ์ (2543: 21)  ล่าวว่า  ‚สตทธต‛  หมายถึผ อํานาำท่ี ฎหมายใหคแ ่บุคคลใน

อันท่ีำะ ระทํา ารเ ่ียวอคอผ ับทรัพย์สตนหรือบุคลอ่ืน เป็นอํานาำซ่ึผ ฎหมายรับรอผใหคแ ่บุคคล

หน่ึผเรีย รคอผใหคผูคอ่ืนอี คนหน่ึผหรือหลายคน ระทํา ารบาผประ ารใหคเ ตดประโยีน์แ ่ตน  
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วัีรา  ไียสาร (2544: 4)   ล่าวว่า  ‚สตทธต‛ หมายถึผ  อํานาำท่ี ฎหมายใหคแ ่บุคคลในอันท่ี

ำะมีเำตำํานผเพ่ือประโยีน์อย่าผใดอย่าผหน่ึผซ่ึผบุคคลมุ่ผประสผค์ 
 

ส ล  ส ลเดี (อคาผถึผใน  วตีัย   ศรีรัตน์, 2543: 25) สตทธต หมายถึผ  สต่ผท่ีไม่มีรูปร่าผซ่ึผมีอยู่

ในตัวมนุษย์ตั้ผแต่เ ตด  หรือ ําหนดอึ้นโดย ฎหมายใหคไดครับประโยีน์  และมนุษย์เป็นผูคเลือ ใีคสต่ผ

นั้นเอผโดยไม่มีผูคใดมาบัผคับไดค  เี่น  สตทธตใน าร ตนอยู่หลับนอนเป็นสต่ผท่ีมีมาตั้ผแต่ ําเนตด  และ

สตทธตบาผอย่าผ ฎหมาย ําหนดใหคมีอึ้น  ตัวอย่าผเี่น  สตทธตใน ารรคอผทุ อ์  เป็นตคน 
 

วตสุทธต์  โพธต์แท่น ( 2544: 3)  ล่าวว่า  ‚สตทธต‛ หมายถึผ  ประโยีน์ท่ี ฎหมายรับรอผและ

คุคมครอผใหค 
 

วตีัย  ศรีรัตน์ (2543: 1) ‚สตทธต‛ ตามหลั นตตตธรรมมีพื้นฐานความคตดทาผนตตตศาสตร์ท่ี

เรีย รคอผใหคมี ระบวน ารคุคมครอผสตทธตพลเรือนอย่าผเป็นธรรม 
 

บรรเำตด สตผคะเนตต (2552: 48-49)   ล่าวว่า  ‚สตทธต‛  ตามความหมายทั่วไป  หมายถึผ  

อํานาำท่ี ฎหมายรับรอผคุคมครอผใหคแ ่บุคคลในอันท่ีำะเรีย รคอผใหคบุคคลอ่ืน ระทํา ารอย่าผใด

อย่าผหนน่ึผ   สตทธตำึผ ่อใหคเ ตดหนคาท่ีแ ่บุคคลอ่ืนดควย  แต่สตทธตตามรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นสตทธตตาม

 ฎหมายมหาีน  หมายถึผ  อํานาำตามรัฐธรรมนูญหรือ ฎหมายสูผสุดไดคบัญญัตตใหค ารคุคมครอผแ ่

ปัำเำ บุคคลในอันท่ีำะ ระทํา ารใดหรือไม่ ระทํา ารใด   ารใหคอํานาำแ ่ปัำเำ บุคคลดัผ ล่าว

ไดค ่อใหคเ ตดสตทธตเรีย รคอผท่ีำะไม่ใหคบุคคลใดแทร แซผในสตทธตตามรัฐธรรมนูญออผตน  

โดยเฉพาะอย่าผยต่ผเรีย รคอผต่ออผค์ รออผรัฐมตใหคแทร แซผในออบเอตสตทธตออผตน  
 

             วตษณุ  เครือผาม (2523: 326) และหยุด  แสผอุทัย ( อคาผถึผใน  สมคตด  บาผโม, 2551: 1)  ใหค

ความหมายเ ่ียว ับสตทธตว่า  หมายถึผ ประโยีน์ท่ี ฎหมายรับรอผและคุคมครอผใหค 
 

สรุป  ‚สตทธต‛ หมายถึผ   าร ระทําท่ีบุคคลสามารถ ระทําไดคเพ่ือใหคไดคมาซ่ึผผลประโยีน์

ท่ีตคอผ าร  แต่ทั้ผนี้ตคอผอยู่ภายใตค ารรับรอผและคุคมครอผำา  ฎหมายและไม่ทําใหคผูคอ่ืนเดือดรคอน

ำา  ารใีคสตทธตนั้นๆ 

  

ส่วนคําว่า “เสรีภาพ”  ไดคมี ารใหคความหมายไวคหลายท่าน ดัผนี้ 
 

บรรเำตด สตผคะเนตต (2552: 51)   ล่าวว่า  ‚เสรีภาพ‛ ตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึผ  

สภาพ ารณ์ท่ีบุคคลมีอตสระใน าร ระทํา ารอย่าผใดอย่าผหน่ึผตามความประสผค์ออผตน  บุคคลมี
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อาํนาำใน าร าํหนดตนเอผโดยอตสระท่ีำะ ระทาํ ารใดหรือไม่ ระทาํ ารใดอนัเป็นอาํนาำท่ีมี
เหนือตน    

 

วตียั  ศรีรัตน์ (2543: 1) เสรีภาพเป็นสตทธตอย่าผหน่ึผท่ีำะ ระทาํ ารใดๆไดคอย่าผมีอตสระ   
ตราบเท่าท่ีไม่ไป ระทบ ระทัผ่สตทธตออผผู คอ่ืน 

 

เ รียผไ ร เำรตญธนาวฒัน์ (2552: 5)  ใหคความหมายในทาผภาษาศาสตร์ว่า  ‚เสรีภาพ‛  
หมายถึผ เผ่ือนไอออผบุคคลท่ีไม่อ้ึนต่อผู คหน่ึผผู คใด  และเป็นอาํนาำหรือมีอาํนาำท่ีำะ ระทาํหรือไม่
 ระทาํ ็ไดค  

 

 วตสุทธต์   โพธต์ แท่น (2524: 96)  ล่าวว่า  ‚เสรีภาพ‛  หมายถึผ  โอ าสท่ีำะเลือ ทาํหรือไม่ทาํ
ระหว่าผทาผเลือ หลายทาผตามความปรารถนาออผตน  โดยปราศำา อคอบผัคบัหรืออคอำาํ ดั   ำะ
ำาํ ดัไดคแต่โดย ฎหมายเท่านั้น  นอ ำา น้ีเสรีภาพในระบอบประีาธตปไตยเป็นความสามารถออผ
คนท่ีำะ ระทาํหรือผดเว คน าร ระทาํสต่ผใดสต่ผหน่ึผ ็ไดคตาท่ี ฎหมาย าํหนดโดยไดครับความยตนยอม
ำา ประีาีนไม่ว่าำะเป็นโดยตรผหรือโดยอคอม  หรือ ล่าวอี นัยหน่ึผคือเป็น ฎหมายท่ีออ โดย
วตถีทาผประีาธตปไตย  
 

 วตษณุ  เครือผาม (2523: 326) เสรีภาพ หมายถึผ  ความมีอตสระท่ีำะ ระทาํหรือผดเวคน ระทาํ
 าร 
 

 พำนานุ รมฉบบับณัฑตตยสถาน  พ.ศ.2542   เสรีภาพ  หมายถึผ   ความสามารถท่ีำะ ระทาํ
 ารใดๆไดคตามท่ีตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคอดัอวาผ  ตวัอยา่ผเี่น  เสรีภาพใน ารพดู   เสรีภาพ
ใน ารนบัถือศาสนา  หรือเสรีภาพ  คือ  ความมีสตทธตท่ีำะทาํำะพดูไดคโดยไม่ละเมตดสตทธตผู คอ่ืน 
 

 วรพำน์  วตศรุตพตีญ์ (2543: 22)  เสรีภาพ  หมายถึผ  ภาวะออผมนุษยท่ี์ไม่อยู่ภายใตค าร
ครอบผาํออผผู คอ่ืน  ภาวะท่ีปราศำา  ารหน่วผเหน่ียวอดัอวาผ 
 

ในบรตบททาผปรัีญา ารเมือผนั้น ฌ็อผ โปล ซาร์ทร์ (Jean Paul Sartre)  เี่ือว่าเสรีภาพออผ
มนุษยไ์ม่มีออบเอตำาํ ดั  ไม่มีอะไรำะเป็นอุปสรรคท่ีแทคำรต ผต่อเสรีภาพแมคแต่ความตาย    เพราะ
ความตายเป็นสต่ผตรผอคาม บั ารมีีีวตตอยู่   ดผันั้นำะมาเ ่ียวอคอผ บัีีวตตและเสรีภาพไดคอย่าผไร   
ไม่ไดคหมายความว่าเสรีภาพออผมนุษยไ์ม่มีออบเอตำาํ ดั  แต่ตคอผไม่ปฏตเสธความรับผตดีอบต่อ าร
 ระทาํอย่าผหน่ึผอย่าผใด และยตนดีรับผลออผ าร ระทาํนั้น   ารท่ีซาร์ทร์เนคนเสรีภาพอนัไม่มี
ออบเอตำาํ ดัออผมนุษย ์มตไดคหมายความว่าซาร์ทร์ตคอผ ารใหคบุคคล ่อความยุ่ผเหยตผในสัผคม   แต่
ซาร์ทร์ี้ีใหคเห็นว่าเสรีภาพและความรับผตดีอบตคอผไปดควย นั   ารแสดผออ ออผเสรีภาพท่ีไม่มี
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ความรับผตดีอบในสต่ผตามมาเป็นสต่ผไม่มีค่า  ความรับผตดีอบท่ีตตดตวัมาพรคอม บัเสรีภาพ คือ ความ
รับผตดีอบต่อตนเอผและมีความรับผตดีอบต่อโล  (พตนตำ  รัตน ุล, 2517: 66)   

 

โดยสรุปความแต ต่าผระหว่าผ ‚สตทธต‛ และ ‚เสรีภาพ‛ คือ  สตทธตเป็นอาํนาำท่ีบุคคลมีเพื่อ
เรีย รคอผใหคผู คอ่ืน ระทาํ ารหรือละเว คน าร ระทาํอนัใดอนัหน่ึผ  แต่ในอณะท่ีเสรีภาพเป็นอาํนาำ
ซ่ึผบุคคลมีอยูเ่หนือตนเอผใน ารตดัสตนใำำะ ระทาํ ารอย่าผใดอย่าผหน่ึผหรือไม่ ระทาํ ารอย่าผ
ใดอย่าผหน่ึผโดยปราศำา  ารแทร แซผหรือครอบผาํำา บุคคลอ่ืน   ทั้ผน้ีส่วนท่ีเหมือน นัออผ 
สตทธต  และเสรีภาพ คือ  ต่าผ ็เป็นอาํนาำท่ี ฎหมายใหค ารรับรอผ 

 

เมื่อพตำารณาความหมายออผ ‚สตทธตและเสรีภาพ‛ ตามคาํนตยามอคาผตคนสามารนาํมาอธตบาย
เ ่ียว ับ ‚สตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน‛   หมายถึผ  สตทธตเสรีภาพออผประีาีนในฐานะเป็น
ส่ือมวลีน  โดยมุ่ผถึผประโยีน์แห่ผ ารไดครับ ารรับรอผและคุคมครอผำา ตวับท ฎหมาย  และ
สามารถ ระทาํ ารนั้นไดคโดยอตสระปราศำา  ารแทร แซผออผรัฐ  เี่น  เสรีภาพใน ารพูด 
(Freedom of Speech) เสรีภาพใน ารเอียน (Freedom of Writing) และเสรีภาพใน ารพตมพ ์
(Freedom of the Press) เป็นตคน หา  ฎหมายบญัญตัตรับรอผไวครัฐบาลำะตคอผละเว คน ารเอคาไปำาํ ดั
ลตดรอนหรือแทร แซผสตทธตเสรีภาพดผั ล่าว   ดผันั้นสตทธตและเสรีภาพคือหล ัประ นัสาํคญัออผ
ส่ือมวลีนท่ีรัฐธรรมนูญตคอผบญัญตัตใหคครอบคลุมเพ่ือคุคมครอผสตทธตเสรีภาพออผคนทั้ผประเทศ    

 

สาํหรับเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและ ารแสดผความคตดเห็นอธตบายไดคว่า   เป็นเสรีภาพทาผ
ปัญญาและศีลธรรม  หรือเสรีภาพทาผความคตดออผมนุษยท่ี์แสดผออ มาในยุคสมยัท่ีมีความ
เำรตญ คาวหนคาทาผวตทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี ารประดตษฐ์คตดคคนทั้ผ ระดาษ  หมึ พตมพ ์ วตทย ุ
โทรทศัน์ และเคร่ือผมือส่ือสารต่าผ ๆอ้ึน   เพื่อเป็นเคร่ือผมือใน ารตอบสนอผ ารถ่ายทอดความคตด
และ าร ระทาํต่าผ ๆออผมนุษย ์  ตลอดำน ารเสนอเร่ือผราวหรือรายผานเหตุ ารณ์ต่าผ ๆ ท่ีเ ตดอ้ึน
ไปสู่สผัคมและมวลีนำาํนวนมา    มนุษยส์ามารถแสดผสต่ผท่ีตนเอผเี่ือและแสดผออ สต่ผท่ีตนเอผ
คตดไดค  เี่น  เสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น เสรีภาพในทาผความเี่ือ   เสรีภาพใน ารนับถือ
ศาสนา   เสรีภาพใน ารแสดผออ   เสรีภาพในทาผวตีา าร   เสรีภาพใน ารรวมตวัเป็น ลุ่มบุคคล   
เป็นตคน   ล่าวไดคว่าเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น  (Freedom of Expression) เป็นคาํ ลาผ ๆ ท่ี
 ว คาผมา   เพราะเสรีภาพน้ีครอบคลุมถึผ ารถ่ายทอดความคตดเห็นทุ รูปแบบหรือทุ วตธี ารท่ีมนุษย์
ำะคตดคคนไดค  เดตมเสรีภาพหมายความเพียผแค่เสรีภาพใน ารพดู เท่านั้น  ต่อมาอยายไปถึผเสรีภาพใน
 ารเอียน   และเมื่อมนุษยรู์คำ ัหนผัสือพตมพท์าํหนผัสือพตมพแ์พร่หลาย ็ไดคอยายไปถึผเสรีภาพใน าร
พตมพด์ควย (วตษณุ เครือผาม, 2550: 365)   
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สรุปไดคว่าเสรีภาพใน ารเสนออ่าวหรือ ารรายผานอ่าวเป็นส่วนหน่ึผออผเสรีภาพใน ารคตด

และ ารแสดผออ ทั้ผออผส่ือและประีาีนตามหลั  ารป ครอผระบอบประีาธตปไตย  หมายถึผ 

 ารท่ีคนแต่ละคนหรือแมคแต่ ลุ่มคนมีอตสระใน ารคตดและแสดผออ ซ่ึผความคตดออผตนไดคอย่าผ

เต็มท่ีตราบใดท่ีไม่ละเมตดผูคอ่ืนคือไม่ทําใหคผูคอ่ืนเดือดรคอนหรือเสียหาย (วตสุทธต์  โพธต์แท่น, 2524: 91)  

ทั้ผนี้ ารเสนออ่าวสารออผส่ืออาำแสดผอออ มาในรูปแบบออผส่ือแอนผต่าผ ๆ ไม่ว่าำะเป็น ส่ือ

สต่ผพตมพ์ (เี่น หนัผสือพตมพ์ นตตยสาร เป็นตคน )  และส่ืออตเล็ ทรอนต ส์ (เี่น วตทยุและโทรทัศน์ หรือ

ส่ือทาผเลือ รูปแบบใหม่ เี่น ส่ืออตนเตอร์เน็ต เป็นตคน)  ารแสดผออ ใน ารเลือ เสนออ่าวสาร

อย่าผใดย่อมเป็นเร่ือผออผ ารใีคเสรีภาพตามบทบัญญัตตออผรัฐธรรมนูญเพ่ือเผยแพร่อ่าวสารต่าผ ๆ 

ออ ไปสู่สาธารณีน   
  
 

 

 

2.1.2.3 ออบเอตสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน   

ส่ือมวลีนทุ แอนผำําเป็นตคอผมีสตทธตเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและ ารแสดผความคตดเห็น  

เพ่ือใหค ารทําหนคาท่ีออผส่ือมวลีนใน ารรายผานอ่าวสารต่าผ ๆ ใหคประีาีนไดครับรูค  และสามารถ

ดําเนตน ารไดคอย่าผมีประสตทธตภาพ ตามแนวคตดออผ James Russell Wiggins เห็นว่าส่ือมวลีน

โดยเฉพาะหนัผสือพตมพ์นั้นควรประ อบไปดควยเสรีภาพสําคัญ  4  ประ าร ดัผนี้ (วรวตทย์ ฤทธตทตศ, 

2538: 45-47) 
 

   1) เสรีภาพในอ่าวสาร (Freedom of Information)  ประีาีนมีสตทธตพื้นฐานประ ารหน่ึผ 

คือ สตทธต ารรับรูค (Rights to Know) เร่ือผราวต่าผ ๆในสัผคม  หนัผสือพตมพ์ในฐานะส่ือ ลาผำึผตคอผ

แสวผหาอ่าวสารเพ่ือรายผานใหคประีาีนไดคทราบ  อันเป็น ารสนอผตอบสตทธตท่ีำะรูคออผประีาีน 

ดัผนั้นสตทธตเสรีภาพใน ารแสวผหาอ่าวสารำึผมีความสําคัญอย่าผยต่ผต่อ ตำ ารหนัผสือพตมพ์และ

ประีาีนใน ารเสนอและรับรูคอ่าวสาร  
            

  2) เสรีภาพใน ารพตมพ์ (Freedom of Printing) ตคอผใหคหนัผสือพตมพ์มีเสรีภาพใน ารพตมพ์

ไดคโดยปราศำา  ารเซ็นเซอร์ (Censor) หรือ ารำํา ัด ่อน (Prior Restrain)   ล่าวคือ เสรีภาพใน

 ารพตมพ์เพ่ือเผยแพร่อ่าวสารออผส่ือมวลีนตคอผ ระทําไดคโดย ารปล่อยใหคมี ารตีพตมพ์เผยแพร่

เร่ือผราวอ่าวสารไดค ่อน  ารตรวำอ่าว ่อนำะ ระทําไม่ไดคเวคนแต่ภายใตคสถาน ารณ์พตเศษบาผ

ประ าร เี่น  ในระหว่าผสผครามรัฐบาลมีอํานาำ ระทํา ารเพ่ือรั ษาความลับออผทาผราี ารโดย

 ารตรวำอ่าว ่อนไดค  เป็นตคน  ผลออผ ารยับยั้ผำํา ัดสตทธต ่อนมี ารแสดผและ ารลผโทษหลัผำา 

ไดคแสดผความคตดเห็นมีผลต่าผ ันมา ในทาผปฏตบัตต   เพราะ ารท่ีรัฐบาลหรือฝ่ายป ครอผมีอํานาำ

ำํา ัดหนัผสือพตมพ์ใหคอยู่ใน รอบโดย ารควบคุมหนัผสือพตมพ์นั้น  หา บทความเร่ือผใดท่ี
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วตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาลและถู หคามมตใหคพตมพ์ ็ำะมีผลเพียผสาธารณีนำะไม่สามารถรูคไดคเลยว่า
อคอความท่ีถู ยบัย ั้ผนั้น ล่าวถึผประเด็นสาธารณะอะไรบคาผและเป็น ารสมควรหรือไม่  แต่หา 
รัฐบาลใีคมาตร ารลผโทษหลผัำา ท่ีบทความไดคลผพตมพแ์ละออ ำาํหน่ายำ่ายแำ แ ่สาธารณีน
แลควรัฐบาลำะมีโอ าสนคอยลผใน ารใีคอาํนาำเ ตนออบเอตออผตน   เน่ือผำา ประีาีนำะทราบไดค
ว่า ารลผโทษท่ีรัฐบาลทาํต่อผู คเอียนหรือผู คพตมพเ์ป็น ารลผโทษท่ีเหมาะสมหรือไม่  เป็น ารลผโทษ
เพียผเหตุผลว่าผู คเอียนไดควตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาลทาํใหครัฐบาลไม่พอใำ  หรือเป็น ารลผโทษเพราะ
ผู คเอียนไดค ระทาํผตด ฎหมายำา  ารเอียนนั้นำรต ผ  ดผันั้นเสรีภาพใน ารพตมพโ์ดยปราศำา  าร
ำาํ ดั ่อนำึผเป็นเสรีภาพท่ีสาํคญัอี ประ ารหน่ึผออผหนผัสือพตมพ ์

 

  3) เสรีภาพใน ารวตพา ษ์วตำารณ์ (Freedom of Criticize) บทบาทออผส่ือมวลีนท่ีถือว่า
สาํคญัประ ารหน่ึผใน ารป ครอผระบอบประีาธตปไตยคือ  เป็นผู คคอยควบคุมและสอดส่อผ าร
ปฏตบตัตผานออผรัฐบาล  หนัผสือพตมพ์ในฐานะส่ือ ลาผสามารถ ระทาํไดคดควย ารเสนออ่าวและ
วตพา ษ์วตำารณ์พรคอม ับรายผานใหคประีาีนไดคทราบถึผนโยบายและ ารทาํผานออผรัฐบาล   
ตลอดำน ารปฏตบตัตผานออผเำคาหนคาท่ีทั้ผในระดบัอคาราี ารประำาํและน ั ารเมือผ   ารำะใหค าร
ควบคุมสอดส่อผเป็นไปอยา่ผมีประสตทธตภาพไดคต่อเมื่อเปต ดโอ าสใหคมี ารเสนออ่าววตพา ษ์วตำารณ์
อย่าผ วคาผอวาผและเสรี  แมค ารวตพา ษ์วตำารณ์นั้นบาผคร้ัผอาำ ระทาํรุนแรผเ ตนออบเอตหรือ
 ระทาํไปโดยไม่ีอบธรรม   แต่ควรำะเปต ดโอ าสใหคมี ารวตพา ษ์วตำารณ์ตาํหนตตตเตียนไดคต่อไป   
ทั้ผน้ีเพราะหา หนัผสือพตมพ์ไดคทาํหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนท่ีดีดควย ารวตพา ษ์วตำารณ์ าร
ปฏตบตัตผานออผรัฐบาลโดยเำตนาบรต สุทธต์ และเป็นธรรมปราศำา อคตต  อนัเป็นอคอี้ีแนะใหครัฐบาล
นําไปปรับปรุผแ คไอแนวทาผใน ารปฏตบัตตผานใหคถู ตคอผเหมาะสม   เพื่อประโยีน์สุอออผ
ประีาีนและ ารพฒันาประเทศีาตตต่อไป 

 

  4) เสรีภาพใน ารำาํหน่ายำ่ายแำ  (Freedom of Dissemination)  เมื่อส่ือมวลีนมีเสรีภาพ
ใน ารแสดผออ และส่ผต่อทาผความคตดแลคว   ลาํดบัสุดทคายท่ีตคอผมีคือเสรีภาพใน ารำาํหน่ายำ่าย
แำ   ซ่ึผนบัว่าเป็นเสรีภาพสาํคญัประ ารหน่ึผออผส่ือมวลีนและไม่อาำมอผอคามไปไดค  เพราะแมค
ส่ือมวลีนำะไดครับเสรีภาพทั้ผ  3  ประ ารดผั ล่าวอคาผตคนโดยครบถควนแต่ถคาอาดเสรีภาพใน าร
ำาํหน่ายำ่ายแำ อนัเป็นหล ัประ นัใน ารรั ษา ระแส ารไหลออผอ่าวใหคเป็นไปอย่าผอตสระและ
ต่อเน่ือผ  เสรีภาพท่ีไดครับมา ็ไรคความหมายโดยสต้นเ ตี ผ   ดัผนั้ นเ ม่ือ ล่าวถึผเสรีภาพออผ
หนผัสือพตมพย์อ่มหมายความรวมไปถึผสตทธตใน าระำาํหน่ายำ่ายแำ สต่ผพตมพโ์ดยปราศำา  ารเอคา
ควบคุมหรือแทร แซผำา รัฐบาลดควย  
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ทั้ผนี้เสรีภาพเ ่ียวเน่ือผ ับำรตยธรรมอย่าผแย ไม่ออ   ไม่มีบุคคลใดสามารถ ล่าวว่าตนพึผ

มีเสรีภาพโดยปราศำา ำรตยธรรม  เสรีภาพท่ีเ ่ียวเน่ือผดควยำรตยธรรมนี้เป็นพื้นฐานออผ ารปฏตบัตต

ตามหนคาท่ีออผส่ือมวลีน ท่ีำะทําใหคสัผคมพัฒนาไปอย่าผมีระบบบนพื้นฐานออผำรตยธรรม 

(เอ สาร ารสอนีุดวตีา   ฎหมายและำรตยธรรมส่ือสารมวลีน, 2535: 834) 
 

นอ ำา นี้  อุบลรัตน์  ศตรตยุวศั ดต์  ไดคประมวลประเภทออผสตทธตและเสรีภาพใน ารส่ือสาร

ไวคในบทความเร่ือผ  Rights  and  Freedom  ำัดทําโดยอผค์ ารยูเนสโ  (UNESCO) มีดัผนี้ (พตมล  

ธรรมพตทั ษ์, 2549: 94-97) 

1) สตทธตและเสรีภาพดคานอคอมูลอ่าวสาร (Information  rights) ไดคแ ่ 

1.1 สตทธตและเสรีภาพใน ารคตดและใน ารยืนยันความคตดเห็นออผตน 

1.2 สตทธตและเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นโดย ารเอียน   ารพตมพ์  หรือทาผ 

รูปแบบศตลปะอ่ืนๆ 

1.3 สตทธตและเสรีภาพใน ารรับ   ารแสวผหา  และใน ารรับส่ผอคอมูลอ่าวสารและ 

ความคตดเห็น 

1.4 สตทธตและเสรีภาพใน ารตอบโตคความคตดเห็นออผผูคอ่ืน 

1.5 สตทธตและเสรีภาพใน ารีุมนุมโดยสผบ 

1.6 สตทธตและเสรีภาพใน ารเอคาถึผแหล่ผอคอมูล 

2) สตทธตในดคาน ารไดครับความคุคมครอผ (Protection  rights)  ไดคแ ่ 

2.1 สตทธตในความเป็นส่วนตัวออผบุคคล 

2.2 สตทธตท่ีำะไม่ไดครับ าร ล่าวโทษำา ส่ือำน ว่าำะมีคําพตพา ษา 

2.3 สตทธตท่ีำะไดครับ ารคุคมครอผำา  ารเลือ ปฏตบัตตออผส่ือ 

2.4 สตทธตท่ีำะไดครับ ารคุคมครอผำา อคอมูลท่ีเป็นเท็ำหรือหลอ ลวผ 

2.5 สตทธตใน ารเป็นอตสระออผนั ส่ือสารมวลีนใน ารปฏตบัตตผานวตีาีีพ 

3) สตทธตออผ ลุ่มบุคคล  อผค์ ร  และีุมีน (Collective  rights)  ไดคแ ่ 

3.1 สตทธตและเสรีภาพใน ารนับถือศาสนา 

3.2 สตทธตและเสรีภาพใน ารใีคภาษาออผตน 

3.3 สตทธตและเสรีภาพใน ารศึ ษา 

3.4 สตทธตและเสรีภาพใน ารพัฒนาตนเอผและีุมีน 

3.5 สตทธตและเสรีภาพใน ารไดครับอ่าวสารโดยเสรีและไดคดุลยภาพใน ารส่ือสาร 

ระหว่าผประเทศ 

4) สตทธตใน ารมีส่วนร่วม (Participation  rights)  ไดคแ ่ 
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4.1 สตทธตใน ารมีส่วนร่วมตัดสตนใำในทาผ ารเมือผและในสถาบันทาผสัผคมอ่ืนๆ 

4.2 สตทธตใน ารมีส่วนร่วมทาผวัฒนธรรมในีุมีนและในสัผคมโล   และใน าร 

พตทั ษ์เ ียรตตภูมตแห่ผวตถีวัฒนธรรมออผตนเอผ 

สรุปแลควแนวคตดเ ่ียว ับสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนเป็นหัวใำสําคัญยต่ผออผระบอบ าร

ป ครอผแบบประีาธตปไตยท่ีมีสัญลั ษณ์ออผเสรีภาพท่ีสําคัญ คือ  เสรีภาพใน ารแสดผความ

คตดเห็นทั้ผ ารพูด   ารเอียน    ารพตมพ์หรือ ารโฆษณา  ซ่ึผตคอผไดครับ ารคุมครอผตาม ฎหมาย 

(ลตอตต  ธีรเวคตน, 2546: 49) และท่ีสําคัญตคอผปราศำา  ารแทร แซผโดยผูคมีอํานาำรัฐ  เพ่ือใหค าร

ดําเนตนผานออผส่ือมวลีนมีประสตทธตภาพ   แต่ถคาเม่ือใดส่ือมวลีนถู อํานาำำา ภายนอ 

โดยเฉพาะอํานาำรัฐและอํานาำเผตนทุนเอคามาแทร แซผเสรีภาพใน ารนําเสนออ่าวสาร   ารแสดผ

ความคตดเห็นบนพื้นฐานำรรยาบรรณวตีาีีพออผส่ือมวลีนำะไม่สามารถเ ตดอึ้นไดคในสัผคมไทย

อย่าผแน่นอน 

 

2.1.3   หลักการควบคุมส่ือมวลชน 

โดยหลั  ารแลควสตทธตและเสรีภาพออผส่ือมวลีนไดคถู รอผรับไวคในปฏตญญาสา ลว่าดควย

สตทธตมนุษยีนหรือใน ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทยพุทธศั ราี 2550   แต่สตทธตและ

เสรีภาพออผส่ือมวลีนมตไดคเป็นสตทธตและเสรีภาพท่ีเป็นสตทธตสมบูรณ์หรือเป็นสตทธตและเสรีภาพท่ีไม่

สามารถำํา ัดไดค   ารใีคสตทธตและเสรีภาพออผส่ือมวลีนใน ารนําเสนออ่าวในอันท่ีำะเ ตดความ

เสียหายแ ่ประเทศีาตตหรือปัำเำ บุคคล  รัฐมีอํานาำออ  ฎหมายมาำํา ัดสตทธตและเสรีภาพออผใน

 ารนําเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีนไดคใน รณีต่อไปนี้ (พตมล  ธรรมพตทั ษ์พผษ์, 2549: 97) 

1)  ารำํา ัดโดยยึดหลั ความมั่นคผออผรัฐ 

2)  ารำํา ัดโดยยึดหลั ความสผบเรียบรคอยและศีลธรรมอันดีออผประีาีน 

3)  ารำํา ัดโดยยึดหลั เคารพในสตทธตส่วนบุคคลหรือี่ือเสียผออผบุคคลอ่ืน 

4)  ารำํา ัดโดยยึดหลั เพ่ือปคอผ ันหรือระผับความเส่ือมทรามทาผำตตใำหรือ 

สุอภาพออผประีาีน 
 

เห็นไดคว่า ารทําหนคาท่ีออผส่ือมวลีนยัผำําเป็นตคอผอยู่ภายใตค ฎหมาย ําหนด  ส่ือมวลีน

ำึผตคอผเผีตญ ับแรผบีบำา ฎหมาย  แรผ ดดันออผผูคมีอํานาำรัฐ และพลัผ ดดันำา ระบบเศรษฐ ตำ

ทุนนตยม  เน่ือผำา  ารถู ควบคุมและแทร แซผ ตำ ารำา  ลุ่มอํานาำรัฐและอํานาำทุน ส่ผผลใหคมี

 ารผู อาดความเป็นเำคาออผในธุร ตำส่ือมวลีน ลตดรอนสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน รวมถึผทําใหค

ประสตทธตภาพใน ารนําเสนออ่าวสารอาดความเป็น ลาผ  ดควยเหตุนี้ส่ือมวลีนำึผำําเป็นตคอผไดครับ
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 ารตรวำสอบดควยวตธี ารต่าผๆ  อนัเป็น ารส่ผเสรตมใหคส่ือมวลีนมีความรับผตดีอบ ดผัน้ี (สุรพผษ ์ 
โสธนะเสถียร, 2533: 56)   

 

1) มาตร ารควบคุม นัเอผ (Self-Control)  เป็นความรับผตดีอบท่ีเ ตดำา ำตตสาํนึ  
และความตระหน ัออผบุคคลในวผ ารส่ือมวลีน  ำึผมี าร าํหนดำรรยาบรรณส่ือมวลีนอ้ึน เพื่อ
 าํ ับใหคนั ส่ือสารมวลีนทาํหนคาท่ีอย่าผรับผตดีอบในพนัธะ ตำท่ีไดครับมอบหมายำา สัผคม  
ความรับผตดีอบำึผเป็นตวัี้ีวดัคุณภาพออผส่ือมวลีน โดยหล ั ารควบคุม นัเอผเป็นทาผเลือ ซ่ึผ
วผ ารส่ือมวลีนเสรียอมรับว่าเป็นเคร่ือผมือท่ีเหมาะสมสาํหรับ ารตี รอบใหคตวัส่ือมวลีนรั ษา
ไวค  เพื่อใหคปลอดำา  ารควบคุมและแทร แซผำา รัฐบาลหรือ ลุ่มอตทธตพลใดๆ     
   

2) มาตร ารควบคุมโดยสาธารณะ (Public  Control)  เ ตดำา สาธารณีนภายนอ  
วผ ารส่ือสารมวลีน  เป็นภาพสะทคอน ลไ ตามระบอบประีาธตปไตยท่ีเี่ือว่ามหาีนเป็น
 ระบวน ารควบคุมส่ือมวลีนท่ีสาํคญั   เพื่อไม่ใหคส่ือมวลีนดาํเนตน ารโดยปราศำา ออบเอต
แห่ผความรับผตดีอบ  ำาํแน ไดค  5  แบบ คือ  

(1)  ารควบคุมโดยปัำเำ ีนท่ีมีปฏต ตรตยาต่อส่ือมวลีนนั้นๆโดยย คอนสาร 
 ลบัไปยผัส่ือมวลีน 

(2)  ารควบคุมำา ประีาีนในฐานะผู คบรตโภคท่ีเปต ดรับสารำา  
ส่ือมวลีนโดย ารผดรับหรือผดซ้ือ 
   (3)  ารควบคุมำา  ลุ่มผลประโยีน์หรือ ลุ่มบีบคั้น โดยประีาีน
พรคอมใำ นัแสดผปฏต ตรตยาตอบโตคส่ือมวลีน 

(4)  ารควบคุมำา มตตมหาีน  เป็น ารแสดผมตตอยา่ผไม่เป็นทาผ าร เี่น 
  าร แำคผความำาํนผใน ารลผโฆษณาออผบรตษทัธุร ตำ เป็นตคน  สะทคอนใหคเห็นถึผความนตยมออผ
ประีาีนท่ีมีต่อส่ือมวลีนนั้น   ำะมา หรือนคอยดูำา ยอด ารโฆษณาอนัำะส่ผผลต่อ ตำ าร าร
ดาํเนตนผานออผส่ือมวลีนอยา่ผมา  

(5) ระบบแอ่ผอนัทาผธุร ตำโดยเฉพาะระหว่าผธุร ตำส่ือมวลีนดควย นัเอผ 
โดยวตธีแสวผหา ารสนบัสนุนำา ผู ครับสาร  ซ่ึผเป็นส่วนหน่ึผท่ีทาํใหคส่ือมวลีนตคอผปรับปรุผและ
แ คไอ ารทาํผานอยูเ่สมอเพ่ือรั ษาและเพต่มพนูำาํนวนผูครับสารออผตน 
 

3) มาตร ารทาผ ฎหมาย (Legal Control)   เป็น ารควบคุมส่ือมวลีนตาม 
ประมวล ฎหมาย   ศาลสถตตยตุตธรรมเป็นผู คพตำารณาตดัสตนวตนตำฉยัโดยคาํนึผถึผความถ ูตคอผ  รวมไป
ถึผผลประโยีน์ออผผู คมีส่วนร่วมทาผ ารส่ือสารทุ ระดบั  ดผัน้ี    

(1) ปัำเำ ีน  เี่น  ใหคความคุคมครอผในเร่ือผความเป็นส่วนตวั   ารหมต่น 
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ประมาท  เป็นตคน 
(2) น ัเอียน  เี่น   ารคุคมครอผลตอสตทธต์   สตทธตบตัรทาผปัญญา  เป็นตคน 
(3) บรตษทัหคาผรคาน  เี่น   ารปค อผ นั ารโฆษณาเ ตนำรตผ   ารปค อผ นั าร 

ผ ูอาด ารโฆษณาในส่ือมวลีน  เป็นตคน 
            (4)  ระบวน ารศาล  เี่น   ารรั ษาความลบัออผแหล่ผอ่าว   ปค อผ นั าร 

ผ ูอาดส่ือมวลีน   ารออ ใบอนุญาต  เป็นตคน 
             (5) สผัคม  เี่น   ารปค อผ นัไมใ่หคส่ือมวลีนเสนอสต่ผลาม   หยาบคาย าร 

โฆษณาท่ีหลอ ลวผ   ารี้ีนาํ ระบวน ารยตุตธรรม  เป็นตคน 
            (6) รัฐ   เี่น   ารปค อผ นัมตใหคส่ือมวลีนแสดผออ ถึผ ารยยุผหรือปลุ ป่ัน 

ต่อความมัน่คผแห่ผีาตต  เป็นตคน  
 

 ทั้ผน้ีมาตร ารควบคุมส่ือมวลีนทาผ ฎหมายถือว่าเป็นวตธีท่ีเป็นรูปธรรมมา ท่ีสุด   เพราะ
เป็น ารบผัคบัใีค ระบวน ารทาผ ฎหมายผา่น ระบวน ารยตุตธรรม 

 

  4)  มาตร ารควบคุมทาผ ารป ครอผ (Government  Control) โดยอาศยัคณะ
บุคคลหรือหน่วยราี าร  ซ่ึผเป็นเำคาหนคาท่ีผู คี ี้อาดหรือเปรียบเทียบใน รณีท่ีมีคดีหรืออคอบ พร่อผ
เ ่ียว ับส่ือมวลีนโดยไม่ไดคผ่าน ระบวน ารยุตตธรรมออผฝ่ายตุลา าร  แต่เป็น ระบวน าร
ยุตตธรรมผ่านระบบบรตหารแทน  ส่ผผลใหคแนวทาผ ารวตนตำฉัยสั่ผ ารต่อส่ือมวลีนอ้ึนอยู่ ับ
สถาน ารณ์โดยเฉพาะอย่าผยต่ผในสถาน ารณ์ทาผ ารเมือผ   ารควบคุมส่ือมวลีนในมาตร าร
ทาผ ารป ครอผอ้ึนอยู ่บัความเอคมผวดออผรัฐบาล บัความตคอผ ารความเป็นอตสระออผส่ือมวลีน 
สาํหรับ ารควบคุมส่ือมวลีนดควยมาตร ารทาผ ารป ครอผในประเทศไทยำะเห็นไดคว่ารัฐบาล
ยผัคผเป็นผู คมีบทบาทค่อนอคาผสูผใน ารเป็นผู ค าํหนดบทบาทถึผสต่ผท่ีตคอผ ระทาํและไม่ตคอผ ระทาํ
ออผส่ือมวลีน   ทั้ผยผัเป็นผู คผล ัดนัใหคเ ตด ารวตนตำฉยัเม่ือมีปัญหา  

 

ำา ทั้ผส่ีมาตร ารตามแนวคตด ารควบคุมส่ือมวลีนอคาผตคนเห็นไดคว่า  มาตร ารควบคุม
ตนเอผออผส่ือมวลีนมีความำาํเป็นอนัดบัแร เพราะเป็น ารสรคาผำตตสาํนึ และวตนยัในวตีาีีพอยา่ผ
แทคำรต ผ  แต่เป็นสต่ผท่ีทาํไดคยา เน่ือผำา สภาพแวดลคอมทั้ผ ฎหมาย   เำคาหนคาท่ีรัฐ   ตลอดำน
แนวนโยบายออผรัฐบาลทาํใหคมาตร ารแร ไม่เป็นผลเท่าท่ีควร  เน่ือผำา แมคำะดาํเนตน ารไดคแต่
ม ัำะลคมเหลวดควยปัญหาอคอ ฎหมายท่ีไม่เ ้ือ ลู  อี ทั้ผฝ่ายทาผ ารเมือผ ารป ครอผท่ีพยายามมา
แทร แซผ   ส่วนมาตร ารท่ีสอผอ้ึนอยู ่บัระดบั ารศึ ษาออผประีาีน  พฒันา ารทาผ ารเมือผ  
 ารรวมตวัเพื่อสรคาผพลผัต่อสูค บัความไม่ีอบธรรมหรือ ารโตคตอบส่ือมวลีนท่ีผตดำรรยาบรรณ 
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ผูควตำัยเห็นว่ามาตร ารใน ารควบคุมส่ือมวลีนท่ีรัฐบาลทุ สมัยนํามาเป็นเคร่ือผมือใน าร

แทร แซผเสรีภาพส่ือคือ  มาตร ารทาผ ฎหมายและมาตร ารควบคุมทาผ ารป ครอผ  ซ่ึผส่ผผล

ต่อ ารลตดรอนสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยใน ารนําเสนออ่าวสารและแสดผความคตดเห็น

ทาผ ารเมือผเป็นอย่าผมา 
 

2.1.4 มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส่ือมวลชน  

            ำรตยธรรมเ ตดอึ้นเม่ือมนุษย์ไดคมาอยู่รวม ันเป็นีุมีน  ำึผตคอผมี ารสรคาผหลั ปฏตบัตตอึ้นมา

เพ่ือความสผบสุอออผคนในีุมีนนั้น  ครั้นเม่ือีุมีนอยายใหญ่อึ้นมนุษย์ ็ำําเป็นตคอผมีอาีีพท่ี

หลา หลายและย่อมมีทั้ผคนดีและคนเลวปะปน ันอยู่ในแต่ละอาีีพ  ดควยเหตุนี้ำึผมี ารตั้ผบท

ำรตยธรรมหรือำรรยาบรรณวตีาีีพสําหรับบาผสายวตีาีีพ  เี่น  แพทย์  วตศว ร  ทนายความ  

รวมถึผส่ือมวลีน  เป็นตคน  ซ่ึผ นตยดา  พทธวผศ์ (2534: 11) ไดคใหคคําำํา ัดความออผคําว่า  

“ำรตยธรรม”(ethic) ไวคว่า  ำรตยธรรม  หมายถึผ   ารประพฤตตปฏตบัตตเ ่ียว ับคุณผามความดี หรือคุณ

ความดีท่ีควรปฏตบัตตนั่นเอผ   ซ่ึผบาผที ็เรีย ว่า “ำรรยาบรรณ”  แต่ความหมายออผำรตยธรรมำะ วคาผ

 ว่าำรรยาบรรณ  เพราะำรตยธรรมนั้นเป็นหลั ปรัีญาหรือระบบท่ีเ ่ียว ับความประพฤตตออผคน

ทั้ผสัผคม  ส่วนำรรยาบรรณ ็คือหลั ำรตยธรรมซ่ึผไดคตราอึ้นไวคเป็นลายลั ษณ์อั ษรอันเป็นดัผ

ธรรมนูญความประพฤตตอันดีผามท่ีคนในแต่ละวตีาีีพำะไดคยึดถือเป็นหลั ใน ารปฏตบัตตตน  ซ่ึผ

วตีาีีพส่ือมวลีน ็ไดคมี าร ําหนดหลั ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพเพ่ือเป็นแนวทาผหรือ

แบบแผนพฤตต รรมท่ีผูคประ อบอาีีพดคานส่ือสารมวลีนไทยพึผยึดถือและปฏตบัตตตาม ดัผนี้   
 

1) ำรตยธรรมวตีาีีพส่ือออผสมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทยไดครวบรวม 

ไวคสําหรับนั อ่าวและนั หนัผสือพตมพ์พึผปฏตบัตตตามมีดัผนี้ (สตรตพร  ำตตรั ษ์ธรรม, 2550: 57-58)  

(1) ธํารผไวคซ่ึผ ารเสนออ่าวและความคตดเห็นอย่าผเสรีภาพ 

(2)  ารเสนออ่าวใดหา ผตดพลาดตคอผรีบแ คไอใหคถู ตคอผโดยเร็ว 

(3) ใน ารทําอ่าวตคอผใีควตธี ารท่ีสุภาพ 

(4) ตคอผรั ษาความลับออผแหล่ผอ่าว 

(5) มุ่ผประโยีน์ออผสาธารณะเป็นท่ีตั้ผ 

(6) ตั้ผมั่นอยู่ในความซ่ือสัตย์สุำรตต    
 

 

 2) อคอบัผคับว่าดควยำรตยธรรมแห่ผวตีาีีพหนัผสือพตมพ์    ําหนดโดยสภา ารหนัผสือพตมพ์

แห่ผีาตต  ซ่ึผไดคประ าศใีคเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พุทธศั ราี  2541  ดัผนี้  
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                       หมวด 1 
หมวดทัว่ไป 

อคอ 1 อคอบผัคบัน้ีเรีย ว่า ‚อคอบผัคบัว่าดควยำรตยธรรมแห่ผวตีาีีพหนผัสือพตมพ ์พ.ศ. 2541‛ 
อคอ 2 อคอบผัคบัน้ีใหคใีคบผัคบัตั้ผแต่วนัประ าศเป็นตคนไป 
อคอ 3 ในอคอบผัคบัน้ี  
         ‚อ่าว‛ หมายถึผ เน้ืออ่าว ความนาํหรือตวัโปรย พาดหัวอ่าว ภาพอ่าว และคาํบรรยาย 

ภาพอ่าว 
         ‚หนัผสือพตมพ‛์ หมายถึผ หนัผสือพตมพต์ามธรรมนูญสภา ารหนัผสือพตมพแ์ห่ผีาตต 

พ.ศ. 2540 อคอ 3 
         ‚ผูคประ อบวตีาีีพหนัผสือพตมพ์‛ หมายถึผ ผู คประ อบวตีาีีพหนัผสือพตมพ์ตาม

ธรรมนูญสภา ารหนผัสือพตมพแ์ห่ผีาตต พ.ศ. 2540 อคอ 3 
 

หมวด 2 
ำรตยธรรมออผหนผัสือพตมพ ์

อคอ 4 หนผัสือพตมพต์คอผยดึถืออคอเท็ำำรตผ ความถ ูตคอผแม่นยาํและความครบถควน 
อคอ 5 หนผัสือพตมพต์คอผนาํเสนออ่าวเพื่อประโยีน์สาธารณะ โดยไม่แสวผหาผลประโยีน์

ส่วนตนหนหรือหมู่คณะ 
อคอ 6 หนผัสือพตมพต์คอผแสดผความพยายาม ใน ารใหคความเป็นธรรมแ ่ทุ ฝ่าย 
อคอ 7 หนผัสือพตมพต์คอผไม่แต่ผเตตมเน้ือหาสาระออผอ่าว ำนคลาดเคล่ือนหรือเ ตนำา ความ

เป็นำรตผ 
อคอ 8 หนผัสือพตมพ ์ตคอผละเว คน ารเสนออ่าวเพราะความลาํเอียผ หรือมีอคตต ำนเป็นเหตุใหค

อ่าวนั้นคลาดเคล่ือนหรือเ ตนำา ความเป็นำรตผ 
อคอ 9 หนผัสือพตมพต์คอผไม่สอดแทร ความคตดเห็นลผในอ่าว 
อคอ 10 เม่ือคดัลอ อคอความใดำา หนัผสือพตมพ ์สต่ผพตมพ ์หรือแหล่ผอคอมูลอ่ืนๆ ตคอผบอ 

ท่ีมาออผอคอความนั้น 
อคอ 11  ารเสนออ่าวท่ีมี ารพาดพตผ อนัเ ตดความเสียหายแ ่บุคคลหรืออผค์ รใดๆ ตคอผ

แสดผถึผความพยายามใน ารเปต ดโอ าสใหคฝ่ายท่ีถ ู ล่าวหาแสดผอคอเท็ำำรตผดควย 
อคอ 12 ใน รณีทีมี ารเสนออ่าวผตดพลาด หนัผสือพตมพ์ตคอผลผพตมพ์แ คไออคอผตดพลาด

ดผั ล่าวโดยไม่ี ัีคา 
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อคอ 13 หนผัสือพตมพต์คอผไม่เสนออ่าวโดยเล่ือนลอยปราศำา แหล่ผท่ีมา พึผระบุี่ือบุคคลท่ี
ใหคสัมภาษณ์หรือใหคอ่าวอย่าผเปต ดเผย เว คนแต่ำะมีเหตุผลอนัควรป ปต ดเพื่อสวสัดตภาพและความ
ปลอดภยัออผแหล่ผอ่าวและตคอผเป็นประโยีน์ต่อสตทธต ารรับรูคอ่าวสารออผสาธารณีน 

อคอ 14 หนผัสือพตมพต์คอผป ปต ดี่ือและฐานะออผบุคคลท่ีใหคอ่าวไวคเป็นความลบั หา ไดคใหค
คาํมัน่แ ่แหล่ผอ่าวนั้นไวค 

อคอ 15 ใน ารเสนออ่าวหรือภาพใดๆ หนัผสือพตมพต์คอผคาํนึผมตใหคล่วผละเมตดศ ัดต์ ศรีความ
เป็นมนุษยอ์อผบุคคลท่ีต เป็นอ่าว โดยเฉพาะอย่าผยต่ผตคอผใหคความคุคมครอผอย่าผเคร่ผครัดต่อสตทธต
มนุษยีนออผเด็  สตรีและผู คดคอยโอ าส 

ใน ารเสนออ่าวตามวรรคแร  ตคอผไม่เป็น ารซํ้าเตตมความทุ อ ์หรือโศ นาฏ รรมอนัเ ตด
แ ่เด็  สตรีและผู คดคอยโอ าสนั้น ไม่ว่าทาผใดทาผหน่ึผ 

อคอ 16  ารพาดหวัอ่าวและความนาํออผหนผัสือพตมพ ์ตคอผไม่เ ตนไปำา อคอเท็ำำรต ผในอ่าว 
และตคอผสะทคอนใำความสาํคญัหรือเน้ือหาหล ัออผอ่าว 

อคอ 17 หนผัสือพตมพำ์ะตคอผไม่เสนอภาพอ่าวท่ีอุำาด ลาม อนาำาร หรือน่าหวาดเสียว โดย
ไม่คาํนึผถึผความรูคสึ ออผสาธารณีนอยา่ผถ่ีถควน 

อคอ 18 ใน ารแสดผความคตดเห็นหรือ ารวตพา ษ์วตำารณ์ หนัผสือพตมพต์คอผใหคความเท่ียผ
ธรรมแ ่ฝ่ายท่ีถ ูาพดพตผเสมอ 

อคอ 19 อคอความท่ีเป็นประ าศโฆษณาท่ีปรา ฏอยูใ่นหนัผสือพตมพ ์ตคอผแสดผใหคเห็นีดัว่า
เป็นประ าศโฆษณา ำะแอบแฝผเป็น ารเสนออ่าวหรือความคตดเห็นมตไดค 
 

  หมวด 3 
ำรตยธรรมออผผู คประ อบวตีาีีพหนผัสือพตมพ ์

อคอ 20 ผู คประ อบวตีาีีพหนผัสือพตมพ ์ตคอผไม่ประพฤตตปฏตบตัต ารใดๆ อนัำะนาํมาซ่ึผความ
เส่ือมเสียเ ียรตตศ ัดต์ แห่ผวตีาีีพ 

อคอ 21 ผู คประ อบวตีาีีพหนัผสือพตมพ์ ตคอผไม่อวดอคาผหรืออาศยัตาํแหน่ผหนคาท่ี เพื่อ
เรีย รคอผสตทธตหรือผลประโยีน์ใดๆ ท่ีไม่ีอบธรรม 

อคอ 22 ผู คประ อบวตีาีีพหนัผสือพตมพ์ ตคอผละเว คน ารรับอามตสสตนำคาผอันมีค่า หรือ
ผลประโยีน์ใดๆ เพื่อใหค ระทาํ ารหรือไม่ ระทาํ ารใดอนัอัดต่อ ารปฏตบัตตหนคาท่ีเพื่อใหค
ประีาีนไดครับอคอมลูอ่าวสารอยา่ผถ ูตคอผครบถควน 

 
 
 



 35   
 

 
 

 

หมวด 4 
แนวปฏตบตัตออผหนผัสือพตมพแ์ละผู คประ อบวตีาีีพหนผัสือพตมพ ์

อคอ 23 ผู คประ อบวตีาีีพหนัผสือพตมพ์ พึผละเว คน ารรับอภตสตทธต์ หรือตาํแหน่ผ เพ่ือใหค
 ระทาํ ารหรือไม่ ระทาํ ารใดอนัำะอดัต่อ ารปฏตบตัตหนคาท่ีเพื่อใหคประีาีนไดครับอคอมูลอ่าวสาร
อยา่ผถ ูตคอผครบถควน 

อคอ 24  ารเสนออ่าวออผหนผัสือพตมพ ์พึผตระหนั ถึผความสาํคญัออผอ่าวต่อสาธารณีน
และไม่เสนออ่าวในทาํนอผีวนเี่ือในเร่ือผท่ีไม่เป็นประโยีน์ต่อสาธารณะ 

อคอ 25  ารไดคมาซ่ึผอ่าวสาร หนผัสือพตมพ ์พึผใีควตธีท่ีสุภาพและซ้ือสตัย ์
อคอ 26 ใน ารแสดผความคตดเห็น หนผัสือพตมพพึ์ผ ระทาํโดยบรตสุทธต์ ใำ และไม่มีพนัธ รณี

อ่ืนใด นอ ำา มุ่ผปฏตบตัตหนคาท่ีเพื่อสาธารณีน โดยไม่ยอมใหคอตทธตพลอ่ืนใดครอบผาํความคตดเห็น 
อคอ 27 หนัผสือพตมพพ์ึผละเว คน ารล่วผละเมตดสตทธตส่วนบุคคล เว คนแต่ รณีเพื่อประโยีน์

สาธารณะ 
อคอ 28 หนผัสือพตมพพึ์ผใีคความระมดัระวผัอย่าผรอบคอบ ใหคประ าศโฆษณาทั้ผหลายอยู่

ภายในออบเอตออผศีลธรรมและวฒันธรรม 
หนผัสือพตมพพ์ึผระมดัระวผัท่ีำะไม่เป็นเคร่ือผมือใน ารเผยแพร่ประ าศโฆษณาท่ีน่าสผสัย

ว่าำะเป็นภยัแ ่สผัคมหรือสาธารณีน 
อคอ 29 หนัผสือพตมพพ์ึผหลี เล่ียผ ารเผยแพร่ประ าศโฆษณาท่ีมีเหตุใดน่าเี่ือว่าเำคาออผ

ประ าศโฆษณานั้น เำตนาำะทาํใหคผู คอ่านหลผเี่ือในสต่ผท่ีผมผาย 
อคอ 30 ภาษาท่ีใีคในหนผัสือพตมพพ์ึผหลี เล่ียผคาํท่ีไม่สุภาพ หรือมีความเหยยีดหยาม 
  
นอ ำา  ‚ำรต ยธรรมออผสามาคมนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย‛ แลคว ยผั าํหนด 

‚ำรรยาบรรณหนผัสือพตมพ‛์ ไวคอี  7 อคอ คือ 
อคอ 1  ารส่ผเสรตมและรั ษาไวคซ่ึผเสรีภาพออผหนัผสือพตมพ์  เป็นภาร ตำอนัมีความสาํคญั

เหนืออ่ืนใดสาํหรับผู คประ อบวตีาีีพหนผัสือพตมพ ์
อคอ 2   ารเสนออ่าว  ภาพ  หรือ ารแสดผความคตดเห็นใดๆ ตคอผเป็นไปดควยความสุภาพ 

สุำรตต ปราศำา ความมุ่ผหวผัในประโยีน์ส่วนตนหรืออามตสสตนำคาผใดๆ 
อคอ 3   ารเสนออ่าวตคอผเสนอแต่ความำรตผ   พึผละเว คน ารต่อเตตมเสรตมแต่ผ  หา ปรา ฏว่า

อ่าวใดๆไม่ตรผต่อความำรตผตคอผรีบแ คไอโดยเร็ว 
 อคอ 4  ารท่ีำะใหคไดคอ่าว  ภาพ  หรืออคอมูลอย่าผใดมาเป็นออผตน  ตคอผใีควตธี ารท่ีสุภาพ

และซ่ือสตัย ์
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อคอ 5  ตคอผเคารพต่อความไวควาผใำท่ีไดครับมอบหมายำา  ารปฏตบตัตหนคาท่ีในวตีาีีพออผ
ตน 

อคอ 6  ตคอผปฏตบตัตหนคาท่ีออผตนโดยถือเอาสาธารณประโยีน์เป็นสําคัญ   และไม่ใีค
ตาํแหน่ผหนคาท่ีแสวผหาประโยีน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมตีอบ 

อคอ 7  ตคอผไม่ ระทาํ ารใดๆอนัเป็น ารบัน่ทอนเ ียรตตคุณออผวตีาีีพหรือความสามคัคี
ออผเพื่อนร่วมวตีาีีพ 
 
 

3) อคอบผัคบัสภาวตีาีีพอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย ว่าดควย ำรตยธรรมแห่ผวตีาีีพอ่าว 
วตทยแุละโทรทศัน์  พ.ศ. 2553  มีรายละเอียดดผัน้ี 

 

หมวด 1 
         หมวดทัว่ไป 

อคอ 1 อคอบผัคบัน้ีเรีย ว่า ‚อคอบผัคบัสภาวตีาีีพอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย ว่าดควย ำรตยธรรม
แห่ผวตีาีีพอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ พ.ศ. 2553‛ 

อคอ 2 อคอบผัคบัน้ีใหคใีคบผัคบัตั้ผแต่วนัประ าศเป็นตคนไป 
อคอ 3 ในอคอบผัคบัน้ี 
‚วตทย‛ุ หมายถึผ สถานีวตทย ุระำายเสียผ หรือราย ารทาผสถานีวตทยุ ทั้ผน้ีใหครวมถึผ ารทาํ

ใหคปรา ฏเป็นเสียผ เพื่อส่ือความหมายดควยวตธีอ่ืนใด ท่ีเป็น ารเสนออ่าวโดยทัว่ไปและความคตดเห็น
โดยสถานีหรือรายนั้นดควย 

‚โทรทศัน์‛ หมายถึผ สถานีวตทยโุทรทศัน์ หรือราย ารทาผสถานีวตทยุโทรทศัน์ รวมทั้ผ าร
 ระำายสญัญาณวตทยโุทรทศัน์แบบบอ รับเป็นสมา ตี และ าร ระำายสัญญาณวตทยุโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม ทั้ผน้ี ใหครวมถึผ ารทาํใหคปรา ฏเป็นเสียผและภาพ เพื่อส่ือความหมายดควยวตธีอ่ืนใด ท่ีเป็น
 ารเสนออ่าวโดยทัว่ไปและความคตดเห็นโดยสถานีหรือราย ารนั้นดควย 

‚สมา ตี ‛ หมายถึผ อผค์ รสมา ตี สภาวตีาีีพอ่าววตทยุและโทรทศัน์ไทย และผู คประ อบ
วตีาีีพอ่าวในอผค ์รสมา ตี นั้นดควย 

‚ผูคประ อบวตีาีีพอ่าว‛ หมายถึผ เำคาออผสถานี ผู คไดครับใบอนุญาตประ อบ ตำ าร 
บรรณาธต าร ผู คอาํนวย ารหรือหัวหนคาฝ่ายอ่าว และใหคหมายความรวมถึผ ผู คประ อบ ารดคานอ่าว
วตทย ุระำายเสียผและวตทยโุทรทศัน์แลผู คปฏตบตัตผานดคานอ่าววตทย ุระำายเสียผและวตทยโุทรทศัน์ดควย 

อคอ 4 สมา ตี  หรือผู คประ อบวตีาีีพอ่าว ผู คใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบตัตตามอคอบผัคบัน้ีอคอใดอคอ
หน่ึผ ผู คนั้นประพฤตตผตดำรตยธรรมแห่ผวตีาีีพอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ สมา ตี ใด าํหนดำรตยธรรมออผ
อผคต์นเอผไวคแลคว และมีหล ัเ ณฑต์ํ่า ว่าหล ัเ ณฑท่ี์ าํหนดในอคอบผัคบัน้ี ใหคใีคอคอบผัคบัน้ี 
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หมวด 2 
ำรตยธรรมออผวตทยแุละโทรทศัน์ 

อคอ 5 วตทยุและโทรทศัน์ตคอผนาํเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผตามหล ั
วตัถุวตสยั ภายใตคพ้ืนฐานความรูค และความถ ูตคอผครบถควน 

อคอ 6 วตทยุและโทรทัศน์ตคอผนําเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผเพื่อ
ประโยีน์แห่ผสาธารณะ และไม่ละเมตดสตทธตและเสรีภาพออผผู คอ่ืน 

อคอ 7 วตทยแุละโทรทศัน์มีหนคาท่ีปฏตบตัตตนตามำรตยธรรมแห่ผวตีาีีพ ดผัน้ี 
(1) ตคอผนาํเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผแ ่สาธารณะีนตามหล ัวตัถุ

วตสัย ดควยความถู ตคอผเท่ียผตรผ แม่นยาํ และครบถควน ดควยความเป็นธรรมโดยปราศำา อคตต ๔ 
ไดคแ ่ ฉนัทาคตต โทษาคตต ภยาคตต และโมหาคตต 

(2) หา มี ารอคาผอตผ หรือคดัลอ อ่าวสารและอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผำา แหล่ผอคอมลูอ่ืน ตคอผแำคผ
ท่ีมาออผอ่าวสารและอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผท่ีนาํเสนอหรือเผยแพร่ดผั ล่าว 

(3) ตคอผป ปต ดี่ือตวั ี่ือส ุล รูปร่าผ ล ัษณะ และสถานะออผแหล่ผอ่าว รวมทั้ผอ่าวสาร
และอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผสําคัญท่ีแหล่ผอ่าวประสผค์ใหคป ปต ด เว คนแต่ำะไดครับความยตนยอมำา 
แหล่ผอ่าว และเห็นไดคอยา่ผีดัแำคผว่า  ารเปต ดเผยดผั ล่าวไม่เป็นอนัตรายต่อแหล่ผอ่าว 

(4)  ารนําเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผท่ีเ ตดความผตดพลาด ตคอผ
ดาํเนตน ารแ คไอความผตดพลาดโดยทนัที พรคอมทั้ผอออภยัในความผตดพลาดดผั ล่าว 

(5)  ารนําเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผตคอผคาํนึผถึผสตทธตมนุษยีน 
ศ ัดต์ ศรีความเป็นมนุษย ์และไม่เป็น ารซํ้าเตตมความทุ อแ์ละโศ นาฏ รรมแ ่ผู คท่ีต เป็นอ่าว 

(6)  ารนาํเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผตคอผตระหนั ถึผประโยีน์แห่ผ
สาธารณะ 

(7)  ารแสดผความคตดเห็น หรือ ารวตำารณ์อ่าวสารและอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผ ตคอผใหคความเป็น
ธรรมแ ่ผู คท่ีถ ูพาดพตผ และตคอผแย แยะใหคี ดัเำนว่า เป็นอคอเท็ำำรตผหรือเป็น ารแสดผความคตดเห็น 
โดยตคอผแำคผใหคทราบว่า เป็น ารแสดผความคตดเห็นหรือ ารวตำารณ์ออผผู คประ อบวตีาีีพอ่าวนั้น 
 ารแสดผความคตดเห็นพึผ ระทาํโดยบรตสุทธต์ ใำ และไม่มีพนัธะ รณีอ่ืนใด นอ ำา มุ่ผปฏตบตัตหนคาท่ี
เพื่อสาธารณีน โดยไม่ยอมใหคอตทธตพลอ่ืนใดมาครอบผาํความคตดเห็น 

(8) ตคอผแสดผใหคเห็นถึผความพยายามใน ารใหคความเป็นธรรมแ ่ผู คเ ่ียวอคอผทุ ฝ่าย 
(9) ตคอผไม่นาํเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผโดยมี ารประ าศโฆษณาท่ี

แอบแฝผมาพรคอม บัอ่าวสารและอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผำนทาํใหคประีาีนหลผเี่ือในความเป็นอ่าวสาร
และอคอมลูท่ีเ ่ียวอคอผ 
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(10) ตคอผระมัดระวัผไม่นําเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผท่ีตนเอผหรือ

พว พคอผมีผลประโยีน์ทับซคอน หา ผูคประ อบวตีาีีพอ่าวมีผลประโยีน์ทับซคอน ับอ่าวสารและ

อคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผ ตคอผแำคผหรือรายผานพรคอม ับ ารนําเสนอหรือเผยแพร่ดัผ ล่าวทันที 

(11) ตคอผระมัดระวัผ ารนําเสนอหรือเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผภายใตคออบเอต

แห่ผอนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีผามออผประีาีน มตใหคประีาีนหลผเี่ือในสต่ผท่ีผม

ผาย และไม่เป็นเคร่ือผมือใน ารนําเสนอหรือเผยแพร่สต่ผท่ีเป็นภัยต่อสัผคม หรือ ระทบต่อ

สาธารณะ 
 

หมวด 3 

    ำรตยธรรมออผผูคประ อบวตีาีีพอ่าว 

อคอ 8 ตคอผไม่อวดอคาผตําแหน่ผหนคาท่ีออผผูคประ อบวตีาีีพอ่าว หรือตําแหน่ผหนคาท่ีอ่ืนเพ่ือ

เรีย รคอผประโยีน์ท่ีไม่ีอบธรรม 

อคอ 9 ตคอผไม่รับอามตส สตนำคาผ หรือผลประโยีน์ใด ๆ เพ่ือใหค ระทํา ารหรือไม่ ระทํา าร

ใด อันำะอัดต่อ ารปฏตบัตตหนคาท่ีเพ่ือใหคประีาีนไดครับอ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผอย่าผถู ตคอผ

รอบดคาน 

อคอ 10 ตคอผไม่ประ อบอาีีพ หรือวตีาีีพ หรือดําเนตนธุร ตำ หรือประพฤตตตนอันเป็น าร

ฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็น ารเส่ือมเสียต่อศั ดต์ศรีและเ ียรตตคุณออผผูคประ อบวตีาีีพอ่าว 
 

หมวด 4 

    แนวปฏตบัตตออผผูคประ อบวตีาีีพอ่าว 

อคอ 11  ารไดคมา หรือ ารนําเสนอหรือ ารเผยแพร่อ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผ พึผใีค

วตธี ารท่ีสุภาพ ซ่ือสัตย์ หลี เล่ียผ ารใีคถคอยคําท่ีไม่สุภาพ หรือมีความหมายท่ีดูถู  เหยียดหยาม

ผูคอ่ืน 

อคอ 12 พึผไม่รับตําแหน่ผหนคาท่ี หรือประโยีน์อ่ืนใด เพ่ือ ระทํา ารหรือผดเวคน ระทํา าร

ใด ๆ อันอัดต่อ ารปฏตบัตตหนคาท่ีเพ่ือใหคประีาีนไดครับอ่าวสารและอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผท่ีถู ตคอผ

ครบถควน หรือเพ่ือใหคบุคคลใด ๆ ไดครับประโยีน์ท่ีไม่ีอบดควย ฎหมาย 
 

ทั้ผนี้หลั ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือมวลีนมีความสําคัญออผต่อส่ือมวลีน

ดัผนี้ (นตยดา  พทธวผศ์, 2534: 14-15) 

1) เป็นหลั ประ ันความประพฤตตออผส่ือมวลีนใหคถู ตคอผดควยศีลธรรม  มีความ 

รับผตดีอบทั้ผต่อตัวเอผและผูคอ่ืน 

2) เป็นเ ราะคุคม ันเสรีภาพออผส่ือมวลีน เพราะถคาหา ส่ือมวลีนปฏตบัตตหนคาท่ีโดยอยู่บน 
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พ้ืนฐานแห่ผำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ ็ำะไม่มีอาํนาำหรืออตทธตพลใดๆเอคาควบคุมหรือ
บผัคบัส่ือมวลีนโดยอคาผ ารปราศำา ความรับผตดีอบออผส่ือมวลีนไดค  เพราะส่ือมวลีนไดคทาํ
หนคาท่ีเป็นผู คพตท ัษผ์ลประโยีน์ใหคแ ่ประีาีน  ดผันั้นประีาีน ็ำะ ลายเป็นฐานสนับสนุนใน
 ารต่อสูคเพื่อเสรีภาพใหค บัส่ือโดยอตัโนมตัต   แต่หา ส่ือมวลีนไรคำรตยธรรมและำรรยาบรรณ
วตีาีีพประีาีน ็ำะไม่ใหค ารสนบัสนุนหรือคุคมครอผส่ือมวลีนอี ต่อไป  รัฐบาล ็ำะหาโอ าส
เอคาไปแทร แซผหรือควบคุมส่ือมวลีนไดคโดยผ่ายโดยมีอคออคาผว่าส่ือมวลีนไรคำรตยธรรมำึผำาํเป็น
ท่ีรัฐบาลตคอผมา าํ บัดูแล 

3) เป็นหล ัเ ้ือหนุนท่ีทาํใหคสผัคมอยูใ่นสภาพท่ีเป็นสุอ  เพราะำรตยธรรมและำรรยาบรรณ 
วตีาีีพส่ือำะทาํใหคส่ือมวลีนเป็นตวัแทนออผเสียผสะทคอนำา ประีาีนในทุ แผ่มุมอยา่ผเท่าเทียม
 นั  ทาํใหคต่าผฝ่ายต่าผเอคาใำถึผความตคอผ ารออผแต่ละ ลุ่มำึผทาํใหคอยูร่่วม นัอยา่ผสผบสุอ 

4) เป็นหล ัเ ้ือหนุนใหคส่ือมวลีนมีความรูคสึ รับผตดีอบต่อสผัคม  และมีส่วนี่วยใหค 
ประีาีนในสผัคมพฒันาทาผดคานสตตปัญญา   เพราะ ารนาํเสนออคอเท็ำำรต ผอย่าผมีเหตุผลำะทาํใหค
ประีาีนฉลาดรอบรูค  รูคำ ั ารคตดและแสดผออ อยา่ผมีเหตุผล  
 

หล ัำรตยธรรมและำรรยาบรรณออผส่ือมวลีนเป็น ลไ  ารควบคุม นัเอผอย่าผหน่ึผท่ีทาํ
ใหคสัผคมเป็นระเบียบ  อนัเป็น ารสรคาผความรับผตดีอบร่วม ันใน าร าํ ับและส่ผเสรต มใหค
ส่ือมวลีนทาํหนคาท่ีใน ารเป็นเวทีแสดผความคตดเห็นท่ีสะทคอนสู่รัฐบาล   ในอณะเดียว นั ็ตคอผ
ตรวำสอบ ารทาํผานออผรัฐบาลและเปต ดเผยอคอมลูสู่สาธารณะ  รวมถึผนาํเสนออคอมูลอ่าวสารต่าผๆ
รอบดคานใหค บัประีาีน  แต่อย่าผไร ็ตาม ารควบคุม นัเอผออผส่ือมวลีน ็ยผัคผเป็นปัญหาท่ี
รัฐบาล  น ัวตีา าร และประีาสัผคมไทยทุ ส่วนตคอผร่วม นัส่ผเสรตมใหคเ ตด ารรวมตวั นัอย่าผ
ำรต ผำัผ  เพื่อนําไปสู่ ารอยายสตทธตเสรีภาพออผประีาีนและส่ือมวลีนโดยวตธี าร าํ ับดูแล
ร่วม นัำา หลายฝ่าย  ซ่ึผำา หล ัำรตยธรรมและำรรยาบรรณออผส่ือมวลีนอคาผตคนำะเห็นว่าโดย
หล ั ารถือว่าเป็นแนวทาผพฤตต รรมท่ีดีพึผนาํไปปฏตบตัตใน ารนาํเสนออ่าวสาร  เพราะฉะนั้นผู ควตำยั
เห็นว่าำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือมีความสาํคญัอย่าผมา ท่ีำะนาํไปสู่มาตร ารปค อผ นั
และแ คปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล  

 

2.1.5  บทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชน ในสังคมประชาธิปไตย 
บทบาททาผดคาน ารเมือผออผส่ือในแต่ละประเทศำะอ้ึนอยู ่บัระบบ ารเมือผออผประเทศ

นั้นๆท่ีำะเป็นตัว ําหนดว่าส่ือมวลีนำะตคอผทําหนคาท่ีอะไรเพ่ือใคร   ล่าวคือ  เน้ือหาออผ
ส่ือมวลีนท่ีำะเสนอออมานั้นำะสะทคอนใหคเห็นว่าประีาีนในประเทศนั้นมีความคตดอย่าผไร มี
ค่านตยมเี่นไร เี่นเน้ือหาออผส่ือมวลีนในประเทศสัผคมนตยมำะสะทคอนใหคเห็นความคตดในเร่ือผ
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 ารสรคาผความเป็นอันหน่ึผอันเดียว ันทาผ ารเมือผและ ารพัฒนาอุตสาห รรมในประเทศ  ส่วน

บทบาททาผดคาน ารเมือผออผส่ือมวลีน ็ำะถู ระบบ ารเมือผออผประเทศนั้นเป็นตัว ําหนดว่า

ส่ือมวลีนในประเทศำะถู ใีคเพ่ือวัตถุประสผค์อะไร  ถู ควบคุมโดยใครและดควยวตธี ารเี่นใด  

รวมถึผใครเป็นผูคมีสตทธต์เป็นเำคาออผ   ในอณะท่ีประเทศสัผคมประีาธตปไตยท่ีใีคระบบเศรษฐ ตำทุน

นตยมส่ือมวลีนสามารถดําเนตน ตำ ารออผตนเอผไดคโดยอตสระ  บทบาททาผดคาน ารเมือผออผ

ส่ือมวลีนำะมีลั ษณะเป็น ระำ เผาออผรัฐบาล  และอณะเดียว ัน ็ทําหนคาท่ีตรวำสอบ าร

ปฏตบัตตผานออผรัฐบาลไปในตัวดควย  ซ่ึผ นตยดา พทธวผศ์(2534: 3-10)  ไดค ล่าวถึผบทบาทออผ

ส่ือมวลีนทาผดคาน ารเมือผในสัผคมระบอบประีาธตปไตยดัผนี้  
 

1) เป็นส่ือ ลาผ ารตตดต่อำา รัฐบาลไปสู่ประีาีน  เี่น   ารนําเสนออ่าวสาร 

เ ่ียว ับเหตุ ารณ์บคานเมือผ  ความเคล่ือนไหวทั้ผทาผเศรษฐ ตำ   ารเมือผ  สัผคมและวัฒนธรรม  

รวมถึผความคตดเห็นและความเคล่ือนไหวออผบุคคลสําคัญท่ีมีส่วนรับผตดีอบต่อ ารบรตหาร

บคานเมือผออผรัฐบาล เป็นตคน 

2) เป็นส่ือ ลาผ ารตตดต่อำา ประีาีนไปสู่รัฐบาล  เี่น  ส่ือมวลีนในฐานะเป็น 

ตัว ลาผระหว่าผรัฐบาล ับประีาีน ็สามารถใีคเนื้อท่ีและเวลาออผตนทํา ารนําเสนอ  หรือ

เผยแพร่ความคตดเห็น  รวมถึผอคอเสนอแนะต่าผๆท่ีประีาีนเรีย รคอผหรือตคอผ ารใหครัฐบาล

รับทราบ  และนําไปปรับปรุผหรือพตำารณาำัดทําใหคเหมาะสม ับความตคอผ ารท่ีแทคำรตผออผ

ประีาีนไดคมา อึ้น  เป็นตคน 

3) ส่ือมวลีนมีบทบาทสําคัญใน ารใหคความรูคทุ อย่าผโดยเฉพาะความรูคทาผ 

 ารเมือผแ ่ประีาีนดควย ารเสนออ่าวสาร  บทความทาผ ารเมือผ   รวมทั้ผความเคล่ือนไหวทาผ

 ารเมือผ  เพ่ือเป็น ารเปตดโอ าสใหคประีาีนไดคเรียนรูค ลไ และ ระบวน ารทาผ ารเมือผ 
 

 นอ ำา บทบาททาผดคาน ารเมือผดัผท่ี ล่าวมาแลควนั้นส่ือมวลีนยัผตคอผมีความรับผตดีอบ

ต่อ ารเสนออคอเท็ำำรตผออผเหตุ ารณ์ท่ีสัผคมใหคความสนใำ  นําเสนอความคตดเห็นออผมวลีน  ใหค

ความบันเทตผ  ใหค ารศึ ษาและความรูคในดคานต่าผๆแ ่ประีาีน   เป็นผูคคอยทควผตตผผูคใีคอํานาำรัฐ

เพ่ือพตทั ษ์ผลประโยีน์ออผส่วนรวม  เผยแพร่โฆษณา  และใหคบรต ารสาธารณะ 
 

อณะท่ี ไบรอัน แม็คแนร์ (Brian McNair, 1995:21-22 อคาผถึผในบูฆรี  ยีหมะ, 2550:191) 

 ล่าวถึผ บทบาทท่ีพึผประสผค์หรือความคาดหวัผออผสัผคมท่ีมีต่อ ารทําหนคาท่ีออผส่ือมวลีนใน

 ระบวนทาผ ารเมือผในสัผคมประีาธตปไตย ดัผนี้  
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1)  ารเสนออคอมูลอ่าวสารใหคประีาีนไดครับรูคว่าในอณะนี้ ําลัผเ ตดอะไรอึ้นในสัผคม

อาำ ล่าวไดคว่า ส่ือมวลีน ําลัผทําหนคาท่ีใน ารตรวำตรา (Surveillance) หรือ ารแำคผเหตุ 

(Monitoring)  

2)  ารใหค ารศึ ษาแ ่ประีาีนถึผความหมาย และความสําคัญออผอคอเท็ำำรตผท่ีเ ตดอึ้น  

3)  ารเสนอประเด็นทาผดคานนโยบายเพ่ือใหคมี ารถ เถียผ แล เปล่ียนทาผ ารเมือผ 

หรือแสดผความคตดเห็นสาธารณะ โดยเฉพาะตคอผเปตดโอ าสต่อความคตดเห็นท่ีแต ต่าผ หลา หลาย 

ซ่ึผมีความสําคัญต่อวตถีประีาธตปไตย  

4)  ารตรวำสอบรัฐบาล และสถาบันทาผ ารเมือผทั้ผหลายใหคดําเนตน ารตามบทบาท 

หนคาท่ีท่ีไดครับมอบหมาย  

5) เป็นี่อผทาผสําหรับสนับสนุนความคตดเห็นทาผ ารเมือผ เี่น พรรค ารเมือผตคอผ าร

ี่อผทาผใน ารนําเสนอนโยบาย หรือโครผ ารต่าผ ๆ ไปสู่ ารรับรูคออผประีาีน  
 

ส่วน  Jame Curran and Jean Seaton  (1991 : 277-278)  เสนอว่าสําหรับทฤษฎี

ส่ือมวลีนแนวเสรีนตยมไดค ําหนดบทบาทออผส่ือมวลีนในทาผ ารเมือผว่ามีอย่าผนคอย 3 ประ าร

ดัผนี้  

1) ส่ือมวลีนเป็นเวทีถ เถียผสาธารณะในประเด็นต่าผ ๆ ทั้ผนี้ในแต่ละวันส่ือมวลีน

ทําหนคาท่ีสะทคอนถึผความคตดเห็นออผประีาีน และ ดดันรัฐบาลใหคปฏตบัตตตามสต่ผท่ีประีาีนคตด 

ดัผนั้น ส่ือมวลีนำึผ ลายเป็นสถาบันหน่ึผในสัผคมท่ีเปตดโอ าสใหคปัำเำ ีนไดคมีพื้นท่ีสําหรับทํา

หนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาล  

2) ส่ือมวลีนทําหนคาท่ีสอน หรือใหคความรูคแ ่ประีาีนในดคานต่าผ ๆ ใหคอคอมูลอ่าวสาร

เพ่ือประีาีนำะไดคตัดสตนใำใน ารเลือ ตั้ผ หรือเป็นี่อผทาผอตสระใน ารส่ือสารทาผ ารเมือผ

ระหว่าผ ลุ่มต่าผ ๆ ท่ีหลา หลายในสัผคม  

3) ส่ือมวลีนทําหนคาท่ีใน ารำุดประเด็น ใหคประีาีนต่อตคาน ารใีคอํานาำในทาผท่ี

ผตดออผผูคบรตหารประเทศ หรือวตพา ษ์วตำารณ์ ารปฏตบัตตผานท่ีไม่เหมาะสม หรือไรคประสตทธตภาพ  
 

นอ ำา นี้หนคาท่ีสําคัญออผส่ือมวลีนในสัผคมประีาธตปไตย มี  5  ประ ารคือ (เสถียร  

เียประทับ, 2551: 45) 

1) ส่ือมวลีนมีหนคาท่ีใน ารใหคอ่าวสารแ ่ประีาีน  หรือทํา ารสํารวำว่ามีเหตุ ารณ์ 

อะไรเ ตดอึ้นบคาผในสัผคม 

2) ส่ือมวลีนมีหนคาท่ีใหคความรูคแ ่ประีาีนว่า  “อคอเท็ำำรตผ” มีความหมายและ 

ความสําคัญอย่าผไร 
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      3) ส่ือมวลีนมีหนคาท่ีเป็นเวทีแสดผความคตดเห็นทาผ ารเมือผออผประีาีนฝ่ายต่าผๆ
และ ่อใหคเ ตดมตตมหาีน 
        4) ส่ือมวลีนมีหนคาท่ีตรวำสอบและดูแล ารทาํผานออผรัฐบาลและสถาบนั ารเมือผ
อ่ืนๆ 

    5) ส่ือมวลีนมีหนคาท่ีสนบัสนุนหรือส่ผเสรตมความคตดเห็นทาผ ารเมือผ 
 

พตียัยทุธ ์ สยามพนัธ ตำ (2553: 100-110)  ล่าวว่า  โดยทัว่ไป  หนคาท่ี หมายถึผภาร ตำอนั
พึผ ระทําตามวตถีทาผเฉพาะออผตน  ซ่ึผำาํตคอผอยู่ภายใตคหล ัำรรยาบรรณและำรต ยธรรมอัน
เหมาะสมทั้ผหนคาท่ีต่อตนเอผและสผัคมส่วนรวม  ซ่ึผส่ือมวลีนเอผ ็เี่น นั  มีหนคาท่ีดผัต่อไปน้ี 

    1) สรคาผำรรยาบรรณและโครผสรคาผออผ ระบวน ารส่ือสาร  เพื่อำะไดคปฏตบตัตหนคาท่ี
อยา่ผมีคุณภาพและความรับผตดีอบ 

    2) แสวผหาอคอมูลท่ีเป็นประโยีน์และเป็นำรต ผมานาํเสนอต่อสัผคมส่วนรวม  เพื่อเป็น
 ารสรคาผภูมตทาผความรูคแ ่ประีาีน 

    3)  ารเผยแพร่อคอมูลอ่าวสารอย่าผเป็น ลาผ  เพราะำะทาํใหคผู คบรต โภคไดครับประโยีน์
ำา อ่าวสารไดคมา ท่ีสุด  อี ทั้ผยผัเป็น ารเสรตมสรคาผเ ียรตตและศ ัดต์ ศรีออผวตีาีีพส่ือไดคอย่าผสผ่า
ผาม  และไดครับความไวควาผใำำา ประีาีนอยา่ผแทคำรตผ 

   4) ป ปค อผผลประโยีน์ออผประีาีนและสผัคมส่วนรวม  ซ่ึผถือเป็นหัวใำหน่ึผท่ีสาํคญั
ยตผ่ออผ ารทาํหนคาท่ีแห่ผวตีาีีพส่ือ 

   5) พฒันาศ ัยภาพออผ ระบวน ารส่ือสาร  เพ่ือเพต่มประสตทธตภาพและประสตทธตผลออผ
 ารปฏตบตัตผานใหคทนั บัสภาว ารณ์ออผเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลผไป 

 

ำา ท่ีไดค ล่าวมาอคาผตคนย่อมบ่ผี้ีใหคเห็นอย่าผีัดเำนถึผบทบาทหนคาท่ีท่ีสําคัญออผ
ส่ือมวลีนในระบอบประีาธตปไตย แต่สาํหรับน ั ารเมือผโดยเฉพาะรัฐบาลซ่ึผใหคความสาํคญั บั
คะแนนนตยม เพื่อตคอผ ารคผอาํนาำทาผ ารเมือผเอาไวค  ย่อมไม่พึผพอใำต่อบทบาทหนคาท่ีออผ
ส่ือมวลีนท่ีคอยตตดตามตรวำสอบทุ ฝี คาว  

 

อณะเดียว นัในสัผคมประีาธตปไตย ารท่ีรัฐบาลำะใีควตธี ารโฆษณาีวนเี่ือ หรือ
ครอบผาํความคตดออผประีาีนดควยวตธี ารท่ีต้ืนเอตน เพ่ือสรคาผคะแนนนตยมใหค บัตนเอผเป็นสต่ผท่ี
ยา ลาํบา อยา่ผยตผ่ ดผันั้นในยคุปัำำุบนัรัฐบาลหลายประเทศำึผใีควตธี ารหรือเทคนตคใหม่ๆใน าร
ควบคุม และเผยแพร่อคอมูลอ่าวสารท่ีเ ่ียวอคอผ ับ รัฐบาล เพื่อใหคไดคผลตรผเปค าหมายหรือ
วัตถุประสผค์ตามท่ีตคอผ ารใหคมา ท่ีสุด  โดยเรีย วต ธี ารน้ีว่า  ‚ ารำัด ารอ่าว‛ (News 
Management) ซ่ึผมีรายละเอียดท่ีน่าสนใำดผัน้ี (Heywood, 2002: 206-207)  
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1) ตรวำสอบอคอมลูอ่าวสาร  ารใหคเหตุผลหรือหล ัฐานสนบัสนุนอย่าผรัด ุมรอบคอบ
มา ท่ีสุด ่อนท่ีำะใหคอ่าวแ ่ส่ือมวลีน  

2) ควบคุมผู คใหคอคอมลูอ่าวสาร ดควย าร าํหนดใหคเฉพาะผู คบผัคบับญัีาผู คมีอาํนาำในเร่ือผ
นั้นเท่านั้นเป็นผู คใหคอคอมลูอ่าวสารแ ่ส่ือมวลีน  

3)  าํหนดใหคเน้ือหาออผอคอมลูอ่าวสาร มีล ัษณะเป็นแถลผ ารณ์อนาดสั้น ไม่มีเหตุผล
เยตน่เย คอ  

4) ควบคุม ารใหคอคอมลูอ่าวสาร โดยเลือ ใหคเฉพาะแ ่ส่ือมวลีนท่ีอยูฝ่่ายเดียว นั  
5) เลือ ใหคอคอมลูอ่าวสาร ในี่วผท่ีส่ือมวลีนใ ลคถึผเวลาปต ดตคนฉบบั (ใน รณีออผส่ือ

สต่ผพตมพ)์ เพื่อปค อผ นั ารตรวำสอบ หรือหาอคอมลู หล ัฐานมาโตคแย คผ  
 

อยา่ผไร ็ตาม ในยคุท่ีรัฐบาลใีควตธี ารำดั ารอ่าวไม่ไดคหมายความว่า  ส่ือมวลีนอยู่ใน
สภาวะตั้ ผรับ  เพราะรัฐบาล ับส่ือมวลีนเปรียบเสมือน ‚นํ้ าพ่ึผเรือเสือพึ่ ผป่า‛ รัฐบาลเป็น
แหล่ผอคอมูล อ่าวสารท่ีสาํคญัออผส่ือมวลีน  ส่วนส่ือมวลีน ็เป็นี่อผทาผใน ารแพร่ ระำาย
อคอมลูอ่าวสารออผรัฐบาล  แต่ ็ ดดนัรัฐบาลเพี่อำะไดคเสนออคอมลูอ่าวสาร ซ่ึผมีล ัษณะท่ีเรีย ว่า มี
คุณค่าออผความเป็นอ่าว (Newsworthy) ไม่ใี่อคอมูลอ่าวสารใด ็ไดท่ีรัฐบาลเสนอำะถู หยตบย 
นาํมาเสนอเป็นอ่าวเสมอไป  

 

ส่ือมวลีนมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบ ็มีรายละเอียดท่ีแต ต่าผ นัตามท่ีไดค ล่าวถึผ
มาแลควอคาผตคน อย่าผไร ็ตามความเหมือน ันประ ารหน่ึผออผส่ือมวลีนเหล่าน้ีในสัผคม
ประีาธตปไตยคือ ต่าผลควนเป็นอผค ์รธุร ตำในระบบเศรษฐ ตำแบบทุนนตยมซ่ึผหวผัผล าํไรำา  าร
ประ อบ าร และตคอผ ารอยายธุร ตำใหคเตตบโตมา อ้ึนเร่ือย ๆ ประเด็นน้ีเป็นปัำำยัท่ีมีผลต่อ าร
ดาํเนตนบทบาทหนคาท่ีออผส่ือมวลีน  ำนทาํใหคไม่สามารถทาํหนคาท่ีไดคโดยอตสระอยา่ผแทคำรตผ  

 

ในอณะท่ี Herman and Chomsky (1988: 2) ี้ีใหคเห็นว่า รอบำาํ ดัใน ารทาํผานออผ
ส่ือมวลีนมาำา ปัำำยัหรือเผ่ือนไอดผัต่อไปน้ี  

1) อนาดและบุคคลท่ีเป็นเำคาออผธุร ตำ  
2) ส่ือมวลีนเป็นธุร ตำท่ีมุ่ผเนคนผล าํไรไม่แต ต่าผำา ธุร ตำประเภทอ่ืน ๆ โดยรายไดค

หล ัมาำา  ารโฆษณา  
3) อคอมลูใน ารเสนออ่าวสาร ผู คส่ืออ่าวตคอผพึ่ผพาอาศยัแหล่ผอ่าวท่ีมาำา รัฐบาล ผู คนาํ

ทาผ ารเมือผ ผู คนาํธุร ตำ ผู คเี่ียวีาญสาอาต่าผ ๆ  



 44   
 

 
 

4) ส่ือมวลีนคํานึผถึผความรูคสึ ออผคนในสัผคม ตระหนั ถึผ ารวตพา ษ์วตำารณ์ำา 

สัผคม ส่ผผลทําใหคอาดความเป็นอตสระใน ารนําเสนออคอมูลอ่าวสารตามท่ีตนเอผตคอผ ารและเห็นว่า

ถู ตคอผ  
 

ซ่ึผ  ดวผ มล  ปาลวัฒน์ไีย (2549: 36-37)  ไดค ล่าวถึผหนคาท่ีออผส่ือมวลีนท่ีมีต่อ

 ารเมือผสรุปไดคดัผนี้  

     1) หนคาท่ีใน ารเป็นส่ือ ลาผ  ทั้ผนี้เพ่ือความเอคาใำร่วม ันระหว่าผรัฐบาล ับสาธารณะ  

โดย  Frederick  W.Frey  เสนอความคตดว่า  ส่ือมวลีนเป็นมีหนคาท่ีใน ารเป็นส่ือ ลาผ ารตตดต่อใน

ระบบ ารเมือผ 3  ระดับ  คือ   ารส่ือสารภายในีนี้ันนํา   ารส่ือสารภายในมวลีน  และ าร

ส่ือสารระหว่าผมวลีน ับีนี้ันนํา    เม่ือเ ตดความอัดแยคผระหว่าผีนีัน้นําและสาธารณีน

เ ่ียว ับประเด็นทาผ ารเมือผอาำเป็นตคน ําเนตดนําไปสู่ความพยายามแสวผหาสารสนเทศำา 

ส่ือมวลีน  และใีคอตทธตพลอํานาำรัฐเอคาไปำัด าร ับความอัดแยคผท่ีเ ตดโดยตรผหรือโดยทาผอคอม

ผ่านทาผ ารควบคุมี่อผทาผ ารส่ือสารออผส่ือมวลีน 

     2) ส่ือมวลีนมีหนคาท่ีำัดลําดับความสําคัญออผประเด็นปัญหาใหคแ ่สาธารณะ   และทํา

ใหคสาธารณีนเรียนรูคและตระหนั ถึผความสําคัญเหล่านั้น 

     3) หนคาท่ีใน ารส่ือสารเพ่ือใหคเ ตด ารพัฒนาซ่ึผเป็นหนคาท่ีออผส่ือมวลีนในระบบ

 ารเมือผท่ี ําลัผพัฒนา  แต่มีอคอเสียคือในประเทศท่ี ารเมือผ ําลัผพัฒนานั้นส่ือมวลีนอาำถู ำํา ัด

 าร ระทําหนคาท่ีทาผ ารเมือผหรืออาำถู ควบคุมอย่าผเอคมผวด  อันมีผลทําใหคส่ือมวลีนไม่

สามารถนําเสนอเนื้อหาท่ีเป็นประโยีน์ต่อ ารพัฒนาสัผคมไดคอย่าผเต็มท่ี 

   4) หนคาท่ีใน ารเป็นเคร่ือผมือตรวำสอบและควบคุม ารปฏตบัตตผานออผรัฐบาลดควยวตธี าร

หลายอย่าผ  เรต่มตั้ผแต่ ารรายผานผล ารปฏตบัตตผาน   ารนําเสนอทัศนะและปฏต ตรตยาออผ

สาธารณีนท่ีมีต่อรัฐบาลและหน่วยผานราี าร   นอ ำา นั้นยัผสามารถดําเนตน ารเพ่ือใหคมีผลต่อ

 าร ่อตัวออผมตตมหาีนไดคดควย ารทําใหคประีาีนทุ ภาคส่วนไดครับรูคเร่ือผราวต่าผๆตามความเป็น

ำรตผและ ่อตัวอึ้นเป็นมตตมหาีนในท่ีสุดถคาหา รัฐบาลปฏตบัตตหนคาท่ีโดยมตีอบดควยหลั  ฎหมาย 
 

2.1.6 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง  

 นั  ารเมือผในทุ ประเทศต่าผ ็มีทั้ผส่วนท่ีดีและเลวในตัวคนเดียว ัน  นั  ารเมือผท่ีมี

ส่วนดีมาส่วนเลวนคอยย่อมไดคี่ือว่าเป็นนั  ารเมือผนํ้าดี  ตรผอคามนั  ารเมือผท่ีมีส่วนเลวมา ส่วนดี

นคอยย่อมไดคี่ือว่าเป็นนั  ารเมือผนํ้าเน่า   อย่าผไร ็ตามเม่ือนั  ารเมือผมีความเ ่ียวอคอผ ับภาร ตำ

ท่ีสําคัญออผประเทศ  ไดคแ ่   ารใีคอํานาำรัฐหรืออํานาำทาผ ารเมือผซ่ึผมีผล ระทบในออบเอตท่ี

 วคาผและลึ   อี ทั้ผเ ่ียวอคอผโดยตรผต่อเศรษฐ ตำ  สัผคม และ ารเมือผออผประเทศ  ดัผนั้น ารเอคา
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สู่ตาํแหน่ผทาผ ารเมือผำาํเป็นำะตคอผไดครับความไวควาผใำอย่าผม า ำา ประีาีน   และใน
อณะเดียว นั ็ำะถ ูเพ่ผเลผ็เป็นพตเศษำา ทุ ภาคส่วนในสผัคม  โดยเฉพาะอยา่ผยตผ่ ารใีคมาตรฐาน
ทาผดคานศีลธรรมและำรต ยธรรมมาเป็นเคร่ือผมือใน ารควบคุมตรวำสอบ ารตัดสตนใำออผ
น ั ารเมือผในฐานะบุคคลสาธารณะ  ซ่ึผผู คท่ีใหคความเห็นในประเด็นำรตยธรรมออผน ั ารเมือผไดคดี
ท่าน หน่ึผคือ  แม ซ ์ เวเบอร์  น ัสผัคมวตทยา ารเมือผีาวเยอรมนั  ี้ีใหคเห็นว่าอาีีพน ั ารเมือผมี
ความแต ต่าผำา อาีีพอ่ืนๆ  เพราะเป็นอาีีพท่ีไม่ตคอผอาศยัระเวลาใน ารฝึ ฝนและพฒันาความ
สาํนึ ในเร่ือผเ ียรตตยศออผวตีาีีพ  ไม่ตคอผอาศยัความรูคทาผดคานเทคนตคพตเศษ  ซ่ึผทาํใหคเ ตดความ
สาํนึ ว่าำะตคอผสรคาผำรตยธรรมออผวตีาีีพอ้ึน  ซ่ึผแม ซ ์ เวเบอร์  เห็นว่าำรตยธรรมท่ีน่าำะเ ่ียวอคอผ
 บัอาีีพน ั ารเมือผมีอยู ่ 2  ประ าร  คือ  ำรตยธรรมว่าดควยความเี่ือมัน่ศรัทธาท่ีมีหล ั าร  และ
ำรตยธรรมว่าดควยความรับผตดีอบ (ธีรภทัร์  เสรีรัผสรรค,์ 2553: 15-17) ซ่ึผในทรรศนะออผแม ซ์  เว
เบอร์  มอผว่าน ั ารเมือผท่ีดีควรมีคุณสมบตัตเด่น 3  ประ าร (มนตรี  เำนวตทย ์าร, 2540: 8) คือ   
 

1) มีอารมณ์ผ ูพนัแน่วแน่และำรตผำผัต่ออุดม ารณ์  หมายถึผ นั  ารเมือผำะตคอผรูคสึ ห่วผ  
 ผัวล  เอาใำใสต่อสต่ผท่ีเอาตคอผ ารำะต่อสูค   คาํว่า  passion  ไม่ใี่อารมณ์ท่ีเ ตดำา ความต่ืนเตคนท่ีไรค
ความหมายหรือเป็นเพียผเำตคตตภายในเท่านั้น  แมคแต่ ารปฏตวตัตท่ีปราศำา ความรับผตดีอบ ็ไม่
นบัว่าเป็น  passion 

2) มีความรับผตดีอบ  ซ่ึผเป็นำรตยธรรมท่ีี้ีใหคเห็นว่านั  ารเมือผมีความมุ่ผมัน่ท่ีำะทาํผาน
เพื่ออุดม ารณ์หรือไม่ 

3) มีวตำารณญาณ  ซ่ึผหมายถึผความสามารถท่ีำะรั ษาไวคซ่ึผความไม่หวัน่ไหว  แต่
สนอผตอบต่อสภาพความเป็นำรตผ  หรืออี นยัหน่ึผำะตคอผพตำารณาสต่ผต่าผๆอยา่ผมีสตต 

 

คุณสมบัตตทั้ ผสามประ ารำะประ อบ ันเป็นำรต ยธรรมออผนั  ารเมือผ  เป็นพลผัท่ี
เสรตมสรคาผบุคลต ภาพออผน ั ารเมือผ  เพื่อดาํเนตน ตำ รรทาผ ารเมือผอนัเป็น ตำ รรมออผมนุษย์
อยา่ผแทคำรตผ   น ั ารเมือผำึผำาํตคอผมีอุดม ารณ์ความรับผตดีอบ   และวตำารณญาณเป็นเคร่ือผ าํ บั
ไม่ใหคหลผตวัเอผซ่ึผ  ความหลผตวัเอผออผนั  ารเมือผเป็นสต่ผท่ีคุ คามอาีีพนั  ารเมือผท่ีนาํไปสู่
 ารอาดความเป็น ลาผ  และอาดความรับผตดีอบ   

 

ทั้ผน้ีเพื่อใหคเป็นไปตามบทบัญญัตตออผ ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 
พุทธศ ัราี 2550  อคาผตคน ำึผไดคมี ารออ ประ าศระเบียบสาํนั นาย รัฐมนตรีว่าดควยประมวล
ำรต ยธรรมอคาราี าร ารเมือผพุทธศั ราี 2551 โดยท่ีมาตรา 279 ออผรัฐธรรมนูญแห่ผ
ราีอาณาำ ัรไทย บญัญตัตใหคมาตรฐานทาผำรตยธรรมออผผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผ อคาราี าร 
หรือเำคาหนคาท่ีออผรัฐแต่ละประเภทใหคเป็นไปตามประมวลำรตยธรรมท่ี าํหนดอ้ึน  อาศยัอาํนาำตาม



 46   
 

 
 

ความในมาตรา 11(8) แห่ผพระราีบัญญัตตระเบียบบรตหารราี ารแผ่นดตน พ.ศ.2534 นาย รัฐมนตรี

โดยความเห็นีอบออผคณะรัฐมนตรี ำึผวาผระเบียบเ ่ียว ับมาตรฐานทาผำรตยธรรมออผอคาราี าร

 ารเมือผตาม ฎหมายว่าดควยระเบียบอคาราี าร ารเมือผไวค ดัผต่อไปนี้ 

อคอ 1 ระเบียบนี้เรีย ว่า  ระเบียบสํานั นาย รัฐมนตรีว่าดควยประมวลำรตยธรรมออผ

อคาราี าร ารเมือผ พ.ศ.2551Ž 

อคอ 2 ระเบียบนี้ใหคใีคบัผคับตั้ผแต่วันท่ี 24 สตผหาคม พ.ศ.2551 เป็นตคนไป 

อคอ 3 ใหคย เลต ระเบียบสํานั นาย รัฐมนตรีว่าดควยมาตรฐานทาผคุณธรรมและำรตยธรรม

ออผอคาราี าร ารเมือผ พ.ศ.2543 

อคอ 4 ในระเบียบนี้  

‚อคาราี าร ารเมือผ‛ หมายความว่า นาย รัฐมนตรี รัฐมนตรี และอคาราี าร ารเมือผอ่ืนท่ี

นาย รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่ผตั้ผตาม ฎหมายว่าดควยระเบียบอคาราี าร ารเมือผ 

อคอ 5 ใหคนาย รัฐมนตรีรั ษา ารตามระเบียบนี้  
 

     หมวด 1 

ค่านตยมหลั ออผอคาราี าร ารเมือผ 

อคอ 6 อคาราี าร ารเมือผมีหนคาท่ีดําเนตน ารใหคเป็นไปตาม ฎหมาย รั ษาประโยีน์

ส่วนรวม ยึดหลั ธรรมาภตบาล โดยำะตคอผยึดมั่นในค่านตยมหลั  ดัผนี้ 

(1) ยึดมั่นในระบอบประีาธตปไตยอันมีพระมหา ษัตรตย์ทรผเป็นประมุอ 

(2) ยึดมั่นคุณธรรมและำรตยธรรม 

(3) มีำตตสํานึ ท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุำรตต และรับผตดีอบ 

(4) ยึดถือประโยีน์ออผประเทศีาตตเหนือ ว่าประโยีน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยีน์ทับ

ซคอน 

(5) ยืนหยัดทําในสต่ผท่ีถู ตคอผ เป็นธรรม และถู  ฎหมาย 

(6) ใหคบรต ารแ ่ประีาีนดควยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือ ปฏตบัตต 

(7) ใหคอคอมูลอ่าวสารแ ่ประีาีนอย่าผครบถควน ถู ตคอผ และไม่บตดเบือนอคอเท็ำำรตผ 

(8) มุ่ผผลสัมฤทธต์ออผผาน รั ษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ผใส และตรวำสอบไดค 

(9) ยึดมั่นในหลั ำรรยาออผ ารเป็นอคาราี าร ารเมือผท่ีดี  
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หมวด 2 
มาตรฐานทาผำรตยธรรมออผอคาราี าร ารเมือผ 

อคอ 7 อคาราี าร ารเมือผตคอผำผรั ภั ดีต่อีาตต ศาสนา และพระมหา ษตัรต ยแ์ละเป็น
แบบอยา่ผท่ีดีใน ารเคารพและรั ษาระบอบประีาธตปไตยอนัมีพระมหา ษตัรตยท์รผเป็นประมุอ 

อคอ 8 อคาราี าร ารเมือผตคอผเป็นแบบอย่าผท่ีดีใน ารรั ษาไวคและปฏตบัตตตามซ่ึผ
รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยทุ ประ าร 

อคอ 9 อคาราี าร ารเมือผตคอผเป็นแบบอย่าผท่ีดีใน ารเป็นพลเมือผดี ารเคารพและปฏตบตัต
ตาม ฎหมายอยา่ผเคร่ผครัด 

อคอ 10 อคาราี าร ารเมือผตคอผปฏตบตัตตนอยู่ใน รอบำรตยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้ผ
โดยส่วนตวัและโดยหนคาท่ีความรับผตดีอบต่อสาธารณีน ทั้ผตคอผวาผตนใหคเป็นท่ีเี่ือถือศรัทธา
ออผประีาีน 

อคอ 11 อคาราี าร ารเมือผตคอผเคารพสตทธต เสรีภาพส่วนบุคคลออผผู คอ่ืนไม่แสดผ ตรต ยาหรือ
ใีควาำาอนัไม่สุภาพ อาฆาตมาดรคาย หรือใส่รคายหรือเสียดสีบุคคลใด 

อคอ 12 อคาราี าร ารเมือผตคอผมีอุดม ารณ์ใน ารทาํผานเพื่อประเทศีาตต และตคอผถือเอา
ผลประโยีน์ออผประเทศีาตตและประีาีนเป็นสต่ผสูผสุด 

อคอ 13 อคาราี าร ารเมือผตคอผรับใีคประีาีนอยา่ผเต็มความสามารถดควยความรับผตดีอบ 
ซ่ือสตัย ์สุำรตต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือ ปฏตบตัตและปราศำา อคตต 

อคอ 14 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่ใีคหรือยตนยอมใหคผู คอ่ืนใีคสถานะหรือตาํแหน่ผ ารเป็น
อคาราี าร ารเมือผไปแสวผหาประโยีน์ท่ีมตควรไดคโดยีอบดควย ฎหมายสาํหรับตนเอผหรือผู คอ่ืน
ไม่ว่าำะเป็นประโยีน์ในทาผทรัพยส์ตนหรือไม่ ็ตาม 

อคอ 15 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่ใีคสถานะหรือตาํแหน่ผ ารเป็นอคาราี าร ารเมือผเอคาไป
 คาว ่ายหรือแทร แซผ ารบรรำุ แต่ผตั้ผ ย คาย โอน เล่ือนตาํแหน่ผ และเล่ือนอั้นเผตนเดือนออผ
อคาราี ารซ่ึผมีตาํแหน่ผหรือเผตนเดือนประำาํและมตใี่อคาราี าร ารเมือผ พน ัผาน หรือลู ำคาผออผ
หน่วยผานราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ  ตำ ารท่ีรัฐถือหุคนใหญ่หรือราี ารส่วนทคอผถต่น
หรือใหคบุคคลดผั ล่าวพคนำา ตาํแหน่ผ ทั้ผน้ี เว คนแต่เป็น ารปฏตบตัตตามอาํนาำหนคาท่ีตาม ฎหมาย 

อคอ 16 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่ยตนยอมใหคคู่สมรส ญาตตสนตท บุคคลในครอบครัวหรือผู ค
ใ ลคี ตด คาว ่ายหรือแทร แซผ ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผตนหรือออผผู คอ่ืน และตคอผไม่ยตนยอมใหคผู คอ่ืนใีค
ตาํแหน่ผหนคาท่ีออผตนโดยมตีอบ 
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อคอ 17 อคาราี าร ารเมือผตคอผระมดัระวผัมตใหค ารประ อบวตีาีีพ อาีีพหรือ ารผานอ่ืน
ใดออผคู่สมรส ญาตตสนตท หรือบุคคลในครอบครัวออผตนมีล ัษณะเป็น าร ระทบ ระเทือนต่อ
ความเี่ือถือศรัทธาออผประีาีนใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผตน 

อคอ 18 อคาราี าร ารเมือผตคอผรั ษาความลบัออผราี าร เว คนแต่เป็น ารปฏตบตัตตามอาํนาำ
หนคาท่ีตาม ฎหมาย 

อคอ 19 อคาราี าร ารเมือผตคอผยดึมัน่ใน ฎหมายและคาํนึผถึผระบบคุณธรรมใน ารแต่ผตั้ผ
ผู คสมควรดาํรผตาํแหน่ผต่าผๆ 

อคอ 20 อคาราี าร ารเมือผซ่ึผพคนำา ตําแหน่ผแลคว ตคอผไม่นําอคอมูลอ่าวสารอันเป็น
ความลบัออผราี ารซ่ึผตนไดคมาในระหว่าผอยู่ในตาํแหน่ผไปใีคเพื่อใหคเ ตดประโยีน์แ ่อผค์ ร
เอ ีน ทั้ผน้ี ภายใน าํหนดระยะเวลาสอผปีนบัำา วนัท่ีพคนำา ตาํแหน่ผ 

อคอ 21 อคาราี าร ารเมือผตคอผเปต ดเผยอคอมลู ารทุำรตต  ารใีคอาํนาำในทาผท่ีผตด  ารฉคอฉล 
หลอ ลวผ หรือ าร ระทาํอ่ืนใดท่ีทาํใหคราี ารเสียหายต่อเำคาหนคาท่ีผู ครับผตดีอบ 

อคอ 22 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่เรีย รคอผออผอวญั ออผ าํนัล หรือประโยีน์อ่ืนใดำา 
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยีน์ต่าผๆ อนัอาำำะเ ตดอ้ึนำา  ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผตน และำะตคอผดูแลใหคคู่
สมรส ญาตตสนตท หรือบุคคลในครอบครัวออผตนปฏตบตัตเี่นเดียว นัดควย 

อคอ 23 อคาราี าร ารเมือผตคอผปฏตบตัตต่ออผค ์รธุร ตำท่ีตตดต่อทาํธุร ตำ บัหน่วยผานออผรัฐ
ตามระเบียบและอั้นตอนอยา่ผเท่าเทียม นั โดยไม่เลือ ปฏตบตัต 

อคอ 24 อคาราี าร ารเมือผพึผพบปะเยี่ยมเยียนประีาีนอย่าผสมํ่าเสมอ เอาใำใส่ทุ อ์สุอ
และรับฟัผเร่ือผราวรคอผทุ อ์ออผประีาีนและรีบหาทาผี่วยเหลืออย่าผเร่ผด่วนอย่าผเท่าเทียม นั
โดยไม่เลือ ปฏตบตัต 

อคอ 25 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่ใีคหรือบตดเบือนอคอมูลอ่าวสารออผราี ารเพื่อใหคเ ตด
ความเอคาใำผตดหรือเพื่อประโยีน์สาํหรับตนเอผหรือผู คอ่ืน 

อคอ 26 อคาราี าร ารเมือผตคอผรั ษาทรัพยส์ตนออผราี ารและใีคทรัพยส์ตนออผราี ารใหค
เป็นไปตามวตัถุประสผคน์ั้นๆ เท่านั้น 

อคอ 27 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่ประพฤตตตนอนัอาำ ่อใหคเ ตดความเส่ือมเสียต่อเ ียรตตภูมต
ออผีาตต 

อคอ 28 อคาราี าร ารเมือผตคอผไม่คบหาหรือใหค ารสนับสนุนแ ่ผู คประพฤตตผตด ฎหมาย
หรือผู คมีความประพฤตตหรือมีี่ือในทาผเส่ือมเสีย เี่น ผู คเปต ดบ่อน ารพนันหรือผู คเ ่ียวอคอผ บัยาเสพ
ตตดอนัอาำ ระทบ ระเทือนต่อความเี่ือถือศรัทธาออผประีาีนใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผตน 
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อคอ 29 อคาราี าร ารเมือผตคอผแสดผความรับผตดีอบตามควรแ ่ รณีเมื่อปฏตบัตตหนคาท่ี
บ พร่อผหรือปฏตบตัตหนคาท่ีผตดพลาดอยา่ผรคายแรผ  

   

    หมวด 3 
           าร าํ บัดูแล 

อคอ 30 นาย รัฐมนตรีมีหนคาท่ี ํา ับดูแล ารประพฤตตปฏตบัตตตนออผรัฐมนตรีและ
อคาราี าร ารเมือผอ่ืนท่ีนาย รัฐมนตรีแต่ผตั้ผใหคเป็นไปตามระเบียบน้ี ใน รณีท่ีพบว่ามี าร
ประพฤตตปฏตบัตตตนท่ีไม่ถู ตคอผตามระเบียบน้ี ใหคนาย รัฐมนตรีดาํเนตน าร ลผโทษตามความ
รคายแรผแห่ผ าร ระทาํ 

อคอ 31 รัฐมนตรีมีหนคาท่ี าํ บัดูแล ารประพฤตตปฏตบัตตตนออผอคาราี าร ารเมือผอ่ืนท่ี
รัฐมนตรีแต่ผตั้ผใหคเป็นไปตามระเบียบน้ี ใน รณีท่ีพบว่ามี ารประพฤตตปฏตบตัตตนท่ีไม่ถู ตคอผตาม
ระเบียบน้ี ใหครัฐมนตรีดาํเนตน ารลผโทษตามความรคายแรผแห่ผ าร ระทาํ 

ถคาปรา ฏว่ารัฐมนตรีผู คใดมตไดคดาํเนตน ารใหคเป็นไปตามวรรคหน่ึผ ใหคนาย รัฐมนตรีแำคผใหค
รัฐมนตรีผู คนั้นดาํเนตน ารใหคเป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

2.1.7   แนวคดิการรู้เท่าทันส่ือ (Media  Literacy) 
ส่ือมีความสาํคญัและบทบาทในสผัคมมา อ้ึนยตผ่ในยคุท่ีส่ือ ลายเป็นอุตสาห รรมเพื่อ าร

ผลตตอ่าวสารและความบนัเทตผ  ความำาํเป็นท่ีสัผคมผู ครับส่ือำะตคอผมีความต่ืนตวัและปรับบทบาท
ออผ ารเป็นผู ครับสารแบบเ ตีผรุ  (Active  Audiance) มา อ้ึน  เพื่อปค อผ นัไม่ใหคประีาีนต เป็น
เหยือ่หรือไดครับผล ระทบำา  ารนาํเสนอเน้ือหาสาระออผส่ือท่ีไม่เป็น ลาผทาผ ารเมือผ   

 

 ารรูคเท่าทันส่ือ หมายถึผ  ารท่ีผู ครับส่ือเป็นทั้ผผู ครับและผู คตอบโตค  สามารถแสดผความ
คตดเห็นต่อส่ือมวลีนไดคอยา่ผมีเหตุผล   มีท ัษะใน ารเลือ รับ  วตเคราะห์  ประเมตนส่ือ  นอ ำา น้ี
ยผัมี ารใีคคาํอ่ืนอี   เี่น  ารศึ ษาส่ือ (Media  Education)  ความสาํนึ รูคส่ือ (Media  Awareness) 
หรือ  ารวตเคราะห์ส่ือ (Media  Analysis)  อนัหมายรวมถึผความรูคความเอคาใำในธรรมีาตต   บทบาท
หนคาท่ีและ ารทาํผานออผส่ือ  รวมถึผความสามารถใน ารวตเคราะห์รูปแบบเน้ือหาและสต่ผท่ีส่ือ
นาํเสนอไดค (วตลาสตนี  พตพตธ ุล, 2547: 141-143) 

 

Samieto (1995) ไดค ล่าวถึผความำาํเป็นออผวฒันธรรม ารรูคเท่าทนัส่ือในสผัคมไวคในหวัอคอ  
Why  Media  Education   สรุปไดคว่าส่ือมวลีนมีบทบาทสาํคญัใน าร าํหนดความเห็นท่ีมีต่อโล 
ออผคน  โดยส่ือมวลีนเป็นตัวแทนหรือผู คถ่ายทอดความเป็นำรต ผ  แมคส่ือมวลีนำะมตไดคตั้ ผใำ
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บตดเบือนความำรตผแต่ส่ือมวลีน ็เลือ เสนอความำรตผท่ีบ่อยครั้ผมีความลําเอียผ  และมี ารอคาผความ

เป็นภาพรวม   ดัผนั้น ารรูคเท่าทันส่ือำึผมีความำําเป็น 
 

Potter (1998) ใหคคําำํา ัดความออผแนวคตด ารรูคเท่าทันส่ือไวคสรุปไดคว่า  นอ ำา ำะมี าร

พัฒนาทั ษะใดทั ษะหน่ึผแลควยัผตคอผรวมถึผ ารสั่ผสมโครผสรคาผความรูค  โดยเฉพาะอย่าผยต่ผ

โครผสรคาผอุตสาห รรมส่ือ   รูปแบบทั่วไปออผเนื้อหาส่ือ  และมุมมอผเีตผ วคาผเ ่ียว ับผล ระทบ

ออผส่ือ   นอ ำา นี้ยัผรวมถึผ ารพัฒนาทาผสุนทรียะ  อารมณ์และำรตยธรรมเอคาไวคดควย   หัวใำออผ

 ารรูคเท่าทันส่ือำึผไม่ใี่ ารสืบหาความำรตผแทคหรือำุดมุ่ผหมายออผเนื้อหา   แต่เป็น ารตระหนั ถึผ

 ระบวน ารตีความและ าร ระตือรือรคนใน ารคคนหารูปแบบ ารตีความภายในเนื้อหาสาระนั้นๆ 
 

Jane  Tallim    ารรูคเท่าทันส่ือ  คือความสามารถท่ีำะเลือ และวตเคราะห์สารำา ส่ือท่ีใหค

ความรูค  ความบันเทตผ  เป็นความสามารถใน ารใีคทั ษะ ารคตด  วตเคราะห์ส่ือทุ ีนตด     ารรูคเท่าทัน

ส่ือเป็น ารตั้ผคําถามว่ามีอะไรท่ีส่ือตคอผ ารนําเสนอในสารนั้น  และสัผเ ตไดคว่านัยแฝผอะไรบคาผท่ี

ไม่ไดคอยู่ในสารท่ีส่ผมา  ซ่ึผเป็น ารใีคสัญีาตญาณใน ารตั้ผคําถามว่ามีอะไรอยู่เบื้อผหลัผ ารผลตต

ส่ือในประเด็นออผวัตถุประสผค์  แหล่ผเผตนทุน  ค่านตยมและผูคเป็นเำคาออผส่ือ  เพ่ือำะไดครูคว่าปัำำัย

เหล่านี้มีอตทธตพลต่อเนื้อหาอย่าผไร  สรุปแลคว ารศึ ษาส่ือี่วยใหคผูครับสารเอคาถึผโล ออผส่ือ  คือ รูคว่า

สารท่ีสรคาผอึ้นเพ่ือใคร    ตคอผ ารเอคาถึผผูครับ ลุ่มไหน  เร่ือผราวในสารถู ถ่ายทอดำา มุมมอผออผ

ใคร  และเพ่ืออะไร (พรทตพย์  เย็นำะบ , 2547: 4) 
 

แนวความคตดหลั ออผ ารรูคเท่าทันส่ือตามแบบออผ Eddie Dick มอผว่า  ารส่ือสารทุ 

รูปแบบลควนเป็นวาท รรมท่ีใีคเพ่ือประ อบสรคาผความเป็นำรตผ อาำ ล่าวไดคว่า ทุ ครั้ผๆ ออผ าร

สรคาผภาพตัวแทนในโล  เี่น  ารสรคาผภาพว่าผูคหญตผท่ีสวยำะตคอผอาว ผอมเพรียวหุ่นบาผ และรั 

เด็  หรือถคาเป็นมุสลตมแลควำะตคอผหัวรุนแรผไปเสียทั้ผหมด และทุ ๆครั้ผออผ ารสรคาผเร่ือผเล่าต่าผๆ 

ออผส่ือ ซ่ึผอาำพบเห็นไดคำา ราย ารสนทนาอ่าว และวตเคราะห์อ่าว ทั้ผทาผวตทยุ โทรทัศน์ 

หนัผสือพตมพ์ และอตนเตอร์เน็ท ราย ารป ตณ ะบันเทตผ แมค ระทั้ผราย ารละคร ทั้ผหมดนี้มัน ็คือ

ความพยายามท่ีำะอธตบายหรือนตยามความเป็นำรตผ และในบาผครั้ผมัน ็คือ " ารประ อบสรคาผ" 

เน่ือผำา  สต่ผท่ีปรา ฏต่อสายตาออผผูคีมผูคฟัผนั้นไดคผ่าน ารคัดเลือ หรือำัดเรียบเรียผ รายละเอียด

อคอมูล เนื้อหาสาระ หรือภาพต่าผๆ มาแลควเป็นอย่าผดี เพ่ือท่ีำะส่ือสารความเป็นำรตผตามมุมมอผออผ 

"ผูคสรคาผ"  ท่ีอาำมีอคตตใน ารอธตบายความเป็นำรตผ ทําใหคสารหรือสต่ผต่าผๆท่ีส่ือนําเสนอออ มานั้น

อาดความเป็น ลาผ (นตษฐา  หรุ่นเ ษม, 2546) 
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  ล่าวไดคว่า  ‚ ารรูคเท่าทนัส่ือ‛  คือ  ความรูค  ความเอคาใำ  และความสามารถออผบุคคลใน
 ารวตเคราะห์ธรรมีาตตออผส่ือมวลีน  เทคนตคท่ีส่ือมวลีนใีคใน ารถ่ายทอดความำรต ผ  เร่ือผราว
ต่าผๆ   และความหมายออผเน้ือความท่ีส่ือนาํเสนอ    ารรูคเท่าทนัส่ือำึผเป็นพฒันา ารทาผความคตด
และปัญญาซ่ึผมีเปค าหมายสูผสุดคือ ารสรคาผผู ครับส่ือท่ีมีความรูคความเอคาใำในส่ือ  ผลตตผลออผส่ือ   
สามารถแย แยะความเห็นออ ำา ความำรตผ   สามารถตดัสตนสต่ผท่ีส่ือนาํเสนออย่าผเท่ียผตรผ  เป็น
ผู ครับส่ือท่ีมีพลผัอาํนาำและ ระตือรือรคน  ไม่ยอมรับอตทธตพลออผส่ือโดยดุษฎี  และไม่ตดัสตนว่าส่ือ
เป็นสต่ผอนัตรายแต่เป็นผู ครับและใีคส่ือท่ีมีำุดยนืทาผสผัคม  เอคาใำตนเอผ  เอคาใำสัผคม  เอคาใำในสต่ผท่ี
ส่ือนาํเสนอ   สามารถมีส่วนร่วมตอบโตคหรือแสดผความคตดเห็นต่อส่ือดควยวตธี ารต่าผๆท่ีเหมาะสม
ไดค 

ผศ.ดร.วตลาสตนี พตพตธ ุล อาำารยป์ระำาํคณะนตเทศศาสตร์ ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลยั  ไดค
นาํเสนอแนวคตดในบทความท่ีี่ือว่า  ‚ทาผออ ำา วต ฤต ารณ์ : ฐานคตดสู่ ารรูค เท่าทันส่ือสาร
สนเทศ‛  ว่าฐานคตดท่ีำะทาํใหคเรารูคเท่าทนัส่ือมีอยู ่8 ประ าร  คือ  

1) ตคอผยอมรับว่าส่ือทุ ีนตดคือสต่ผท่ีคนสรคาผอ้ึน  ำึผตคอผถู คดัเลือ  ถู ตดัต่อ ถู ลดทอน 
ถ ูบตดเบือน ฯลฯ  อ้ึนอยู ่บัผู คท่ีไปสรคาผส่ือนั้น  แต่เวลาส่ือสรคาผอะไรอ้ึนำะพยายามทาํใหคเห็นว่ามนั
สมำรตผดควยเทคนตคแต่ไม่มีส่ือไหนนาํเสนอำรตผรคอยเปอร์เซ็นต์ 

2) ส่ือเป็นผู คสรคาผภาพความำรต ผ  ถคาส่ือไหนออ มาบอ ว่าตัวส่ือเอผนั้นเป็นแค่ ระำ 
สะทคอนความำรตผ  อยา่ไปเี่ือเพราะส่ือไม่มีวนัเป็น ระำ ไดคเลย  แต่เพียผแต่ทาํหนคาท่ีเป็นผู คสรคาผ
ความำรต ผ  ซ่ึผคาํว่า ‚สรคาผ‛ คือ ส่ือเห็นอะไร ็ดึผอ้ึนมานาํเสนอเหมือนสรคาผความำรต ผอ้ึนมาแลคว 
สรคาผำนเป็นเร่ือผำรตผอ้ึนมา ็มี  

3) ส่ือเป็นตัวเร่ผ ารอยายตัวออผทุนนตยมโล าภตว ัตน์  เพราะมีส่ือเป็นตัวี่วยหนุน
โดยเฉพาะโฆษณาท่ีนาํแนวคตดบรตโภคนตยมเอคามา 

4) ผู ครับสารสามารถปรับเปล่ียนความหมายออผส่ือไดค  เพราะถคาทุ คนไดครับ ารพฒันาและ
ไดครับ ารใหคทั ษะแผ่คตด ทุ คนำะมีสตตปัญญาคตดไดคเอผและำะสามารถพัฒนาทั ษะใน าร
วตพา ษว์ตำารณ์ส่ือไดคดควย  ท่ีสาํคญัำะเป็นท ัษะท่ีำะทาํใหคเลือ รับหรือไม่รับส่ือไหน  

5) ส่ือมีนยัทาผธุร ตำแอบแฝผอยู ่ ไม่มีส่ือใดท่ีปลอดำา ธุร ตำย เว คนส่ือทาผเลือ ำรต ผ ๆ แต่
ส่ือทาผเลือ เอผ ็อาำำะมีโฆษณาบคาผเหมือน นั หรือวตทยุีุมีนบาผท่ีท่ีมีโฆษณาเอคามา ดผันั้นำะ
ใีค ลไ อะไรใน ารเอคาไปควบคุมธุร ตำเหล่าน้ีไม่ใหคมีอตทธตพลเหนือเน้ือหาและอุดม ารณ์ออผส่ือ
ทาผเลือ  

6) ส่ือสอดแทร ความคตดและอุดม ารณ์ออผผู คผลตตมา บัเน้ือสาร ซ่ึผความคตดนั้นม ัเป็น
ความคตดออผคนท่ีมีอาํนาำมา ในสผัคม 
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7)  ส่ือมีนัยทาผสัผคมและ ารเมือผ  ส่วนใหญ่เวลาส่ือนําเสนออะไร ็ตคอผ ารใหคมี

ผล ระทบในเีตผสัผคมและวัฒนธรรม  ไม่ว่าำะเป็น ารรั ษาวัฒนธรรมเดตมไวคหรือรับวัฒนธรรม

ใหม่เอคามา 

8) ส่ือแต่ละประเภทมีรูปแบบ  มีอนบธรรมเนียมหรือวตถีปฏตบัตต  และมีสุนทรียภาพออผ

ตนเอผ ฉะนั้นถึผแมคำะเป็นส่ือประเภทเดียว ัน เี่น เป็นหนัผสือพตมพ์เหมือน ัน ็ไม่ไดคหมายความ

ว่าำะนําเสนอเหมือน ันหมด  อาำนําเสนออ่าวเดียว ันแต่มีวตธี ารนําเสนอท่ีต่าผออ ไป  อคอนี้

ตคอผ ารบอ ผูคบรตโภครูคำั พตำารณาว่าำะเอคาไปใีคส่ือประเภทไหน เราำะใีคใหคถู ประเภทไดค

อย่าผไร  
 

โดยสรุปแนวทาผใน ารตรวำสอบส่ือภาคประีาีนตามแนวคตดเร่ือผ ารรูคเท่าทันส่ือเป็น

อี ตัวแปรหน่ึผท่ีนําไปสู่แนวทาผใน ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผเสรีภาพส่ือโดย

รัฐบาล  ซ่ึผ ารเคล่ือนไหวเพ่ือดําเนตน ารตรวำสอบส่ือในรูปออผพลัผประีาีนตามแนวคตดนี้

สมควรอย่าผยต่ผท่ีำะส่ผเสรตมใหคเ ตดอึ้นอย่าผแพร่หลายในประเทศไทย   เพ่ือใหคสอดคลคอผ ับ

เำตนารมณ์ใน ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทยพุทธศั ราี 2550  ท่ีสนับสนุนสตทธต

เสรีภาพออผประีาีนใน ารแสวผหาอ่าวสารและสตทธตออผผูคบรตโภคอ่าวสาร  อี ทั้ผยัผเป็นแนวคตด

ท่ีมุ่ผพัฒนาภาคประีาีนใหคมีความรอบรูคเพ่ือำะไดคไม่ต เป็นเหยื่อใหค ับอผค์ รส่ือท่ีอยู่ภายใตค

อํานาำ ารแทร แซผออผรัฐบาล 
 

2.1.8  แนวคิดประชาสังคม (Civil  Society)   

ในี่วผศตวรรษท่ี 17 -18   พื้นท่ีใน ารแสดผอํานาำเหนือสาธารณะออผีนี้ันอุนนาผใน

โล ตะวันต    ไดคแ ่  ปราสาท  พระราีวัผ โดยผ่านผานพระราีพตธี  ผานเลี้ยผ  เทศ าล  อบวน

พาเหรดต่าผๆ เรต่มถู แทนท่ีดควยพื้นท่ีสาธารณะหรือพื้นท่ีทาผสัผคมแบบใหม่ออผีนี้ันพ่อคคา  นาย

ธนาคาร  นั อุตสาห รรม  และีนี้ัน ลาผปัญญาีน  ประวัตตศาสตร์ ารเมือผยุโรปต่าผไปำา ท่ี

อ่ืนๆ   ล่าวคือ  บรตเวณท่ีพํานั และท่ีทําผานออผ ษัตรตย์  อุนนาผ  ำะเป็น  ปราสาทและพระราีวัผ

ซ่ึผำะอยู่อี เอตหน่ึผแย ออ ำา บรตเวณท่ีเป็นย่านคคาอายออผพ่อคคาและี่าผฝีมือ  ซ่ึผำะอายสตนคคา

 ันบรตเวณรตมีายออบอาณาเอตท่ีดตนออผเำคานาย  อุนนาผ  และโบสถ์  แต่ต่อมาย่านท่ีเป็น ารคคาไดค

อยายตัวใหญ่โต ว่าอาณาเอตออผอุนนาผำนเรีย ว่าเมือผ (Towns) ออผพว พ่อคคาและี่าผฝีมือราย

ใหม่   ทําใหคเศรษฐ ตำและ ารคคาในยุโรปเรต่มอยายตัว  เี่น เมือผลอนดอน  ปารีส  อัมสเตอร์ดัม  ำะ

มี าร ่อตั้ผสมาคมต่าผๆอึ้น  เี่น  สมาคมพ่อคคา  ี่าผฝีมือ  นั ธุร ตำ  นั  ารเผตน  เป็นตคน   ซ่ึผ

สมาคมท่ีตั้ผอึ้นนี้สามารถออ  ฎระเบียบเป็นออผตนไดค  ำนบาผครั้ผเ ือบเป็นอตสระำา  าร

ป ครอผออผทั้ผ ษัตรตย์และโบสถ์  เน่ือผำา เมือผมีความมั่ผคั่ผและมั่นคผมา อึ้นเร่ือยๆทําใหคอํานาำ
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ทาผ ารเมือผ ็มีมา อ้ึนพรคอมๆ นั โดยบาผคร้ัผเมือผเป็นพนัธมตตร บั ษตัรตยเ์พ่ือถ่วผดุลอาํนาำ
 บัศาสนำั ร  บาผคร้ัผเมือผ ็เป็นพนัธมตตร บัศาสนำั รเพ่ือถ่วผดุลอาํนาำ ษัตรตย ์  บาผเมือผ
สามารถออ  ฎหมายไดคว่า  ไพร่ตตดท่ีดตนคนใดหา สามารถหลบมาอยูใ่นเมือผไดคครบ 1  ปี 1  วนั   ็
ำะสามารถ ลายเป็นอตสรีนไดค  ดผันั้นเมือผำึผเป็นพ้ืนท่ีออผอาํนาำท่ี คาวอ้ึนมาทคาทาย บัพ้ืนท่ี
อาํนาำออผวผัมา อ้ึนเร่ือยๆ  ในี่วผปลายยคุ ลาผระบบแบ่ผท่ีดตนแบบศ ัดตนาเรต่ มเส่ือม  แต่อาํนาำ
ออผ ษตัรตยแ์ละ าร ่อตวัในสาํนึ ความเป็นีาตตเรต่ มเ ตดอ้ึน  ศาสนำ ัรเรต่ มแสวผหาพนัธมตตร บั
เมือผออผพ่อคคามา อ้ึนดควย ารสรคาผโบสถ ์ วตหาร  โรผเรียน  และมหาวตทยาลยัในเมือผออผพ่อคคา   
ในี่วผตคนนั ศึ ษาำะำํา ัดอยู่ใน ลุ่มนั บวี  และต่อมาไดคอยายไปยผั ลุ่มลู หลานพ่อคคา   
ี่าผฝีมือ  และีนีั้นสูผ  นับเป็นอผค์ประ อบสาํคญัออผ าร ่อตวัออผประีาสัผคมในตะวนัต 
เพื่อมาคานอาํนาำรัฐออผ ษตัรตย ์(ธีรยทุธ  บุญมี, 2547: 66-70)   

 

ประีาสผัคม (Civil  Society) เป็นพ้ืนท่ีทาผ ารเมือผแบบใหม่ท่ีเ ตดอ้ึนเพ่ือทาํหนคาท่ีคาน
อาํนาำ บัผู คมีอาํนาำรัฐ  และสรคาผแนวความคตดทาผ ารเมือผแบบใหม่ท่ีเนคน ารมีส่วนร่วมออผทุ 
ภาคส่วนในสผัคม   แนวคตดน้ีเตตบโตอ้ึนในศตวรรษท่ี  18 เป็นผลมาำา  ารปฏตวตัตอุตสาห รรมและ
 ารเตตบโตออผทุนนตยม   ส่ผผลใหคคนในสัผคมแบบเดตมซ่ึผมีล ัษณะแบบีุมีนประเพณีเ ตด าร
ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบสผัคมเมือผสมยัใหม่มีหวัใำสาํคญัคือ  ‚ตลาด‛  เ ตดีนีั้น ลาผเป็นีนีั้น
ใหม่ในสัผคม   มีความคตดอตสระและแสดผออ อย่าผเปต ดเผยในีุมีน  นําไปสู่ ารเปต ดใหคมี
ปรตมณฑลสาธารณะ (Public  Sphere) ซ่ึผเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยูเ่หนือ ารควบคุมโดยตรผออผรัฐ   และไม่ใี่
พ้ืนท่ีทาผเศรษฐ ตำออผภาคทุนแต่เป็นพ้ืนท่ีออผภาคประีาีนท่ีเรีย ว่า ‚ภาคประีาสัผคม‛  ความ
เอคาใำเบ้ือผตคนต่อแนวความคตดประีาสผัคมเป็น ารคานอาํนาำระหว่าผรัฐ บัสผัคม  รัฐ บั ตำ รรม
 ารรวม ลุ่ม  และ ารแสดผความคตดเห็นออผสผัคม  ซ่ึผน ัคตดคนสาํคญัท่ีเป็นตคน าํเนตดออผแนวคตด
ประีาสผัคมในโล ตะวนัต มีดผัน้ี (บุญนาค ตีว ุล, 2543: 56) 

 

รุสโซ่  ใหคทรรศนะว่า  ประีาสัผคม  คืออาํนาำทา ารเมือผท่ีเป็นออผสัผคมหรือพลเมือผ  
เป็นอาํนาำท่ีมตไดคไดคมาดควย าํลผั  ประเพณี  ศาสนาหรืออคออคาผใดๆ  ประีาสัผคมเป็นสัผคมหรือ
ีุมีนอตสระท่ีผู คคนำาํนวนหน่ึผต ลผใำเอคามาอยู่ร่วม ัน  ผู พนั ัน   เพื่อความสะดว สบาย  
ปลอดภยัและสนัตต  ในภาวะธรรมีาตตมนุษยม์ีอาํนาำและเสรีภาพเต็มท่ีใน ารคุคมครอผตนเอผและ
ทาํลายผู คอ่ืน  ภาวะธรรมีาตตออผมนุษย ์ คือ ารต่อสูคและ ารหลี เล่ียผำึผตคอผเอคาไปสู่สผัคม ารเมือผ
หรือประีาสผัคม   ารสรคาผประีาสผัคมมีเผ่ือนไอว่าทุ คนตคอผยอมสละเสรีภาพและอาํนาำท่ีมีอยู่
ใหค บัีุมีน  ทาํใหคี ุมีนมีอาํนาำเหนือสมา ตี ทั้ผหมดสามารถ ระทาํ ารและใีคอาํนาำบผัคบัไดค
ตามเำตนารมณ์และมตตออผเสียผอคาผมา   สรุปแลควประีาสผัคมคือพ้ืนท่ีออผปัำเำ ีนท่ีเป็นอตสระ
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ำา พนัธนา ารออผรัฐ   และถคาหา รัฐไม่ปฏตบตัตใหคถ ูตคอผตามสญัญา ( ฎหมาย)  นั่นคืออาดความ
เป็นธรรม  สผัคม ็มีความีอบธรรมใน ารโค่นล่มรัฐบาลไดค 

 

เฮเ ล  ล่าวว่า  ประีาสผัคม  คือ  สมาคม  ีุมีน   สถาบนั   ลุ่มอาีีพ  ฯลฯ  ท่ีอยูร่ะหว่าผ
รัฐและครอบครัว   ลุ่มหรืออผค์ รท่ีเป็นอารยสัผคมนั้น  อาำเป็น ลุ่มแบบำารีตดั้ผเดตมหรือ ลุ่ม
สมยัใหม่ท่ีไม่ไดคอยูต่รผอคามรัฐ แต่อารยสผัคมพฒันาไปเป็นรัฐไดค  เฮเ ลเี่ือว่าปัำเำ ีนมีเสรีภาพ
ใน ารดาํเนตน ารและำะตคอผไดครับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเอาอาศยัตนเอผทั้ผหมดใน าร
ดาํเนตนีีวตต 

 

 รัมซ่ี   ล่าวว่า  ประีาสัผคมเป็นพ้ืนท่ีออผีนีั้นต่าผๆรวมทั้ผเศรษฐ ตำ   ารเมือผ  
ระบอบความคตดและวัฒนธรรมออผคนเหล่านั้ น  ประีาสัผคมำึผเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีพลัผใน าร
เปล่ียนแปลผสผัคม  โดย ารเอคาไปมีบทบาทสาํคญัใน าร าํหนดนโยบายและ ตต าออผสผัคม    ล
ยุทธ์ออผอบวน ารประีาสัผคมคือ ารยึดครอผพ้ืนท่ีดัผ ล่าวใหคไดคไม่ว่าำะเป็น ารต่อสูคทาผ
วฒันธรรม   สญัล ัษณ์หรือทาผ ารเมือผ   รัฐำะไม่สามารถำดั ารสผัคมไดคถคาประีาสผัคมเอคมแอ็ผ 

 

ประเภทออผประีาสผัคม (บุญนาค ตีว ุล, 2543: 58)  
1) ประีาสัผคมแบบรัฐนตยม  รัฐยผัตคอผ ารคผสถานภาพอาํนาำเดตมไวค   ซ่ึผรัฐำะเปต ด

ี่อผทาผใหคประีาีนมีส่วนร่วมระดบัหน่ึผโดยำดัตั้ผประีาสผัคมในระดบัต่าผๆ   แต่ศนูย ์ลาผ าร
ตดัสตนใำคือรัฐ   

2) ประีาสัผคมทุนนตยม  เป็นประีาสัผคมออผีนีั้น ลาผและนายทุน   มุ่ผ ารแอ่ผอนั
และเพต่มประสตทธตภาพใหค ลไ ตลาดและทุนสามารถทาํผานไดคอย่าผอตสระปลอดำา  ารควบคุม
โดยรัฐ   แต่ใหคพลผัออผตลาดควบคุมรัฐ  เป็น ารลดบทบาทออผรัฐในทาผเศรษฐ ตำและสผัคม   

3) ประีาสัผคมแบบเสรีนตยมหรืออาสาสมคัร  เนคนความเป็นพลเมือผท่ีมีำตตสํานึ 
ประีาธตปไตยไม่ใี่ ารเป็นพลเมือผท่ีดีออผรัฐ   ใหคความสาํคญั บัีนีั้น ลาผ   มุ่ผลดบทบาทออผ
รัฐใน ตำ รรมสาธารณะ 

4) ประีาสัผคมแบบีุมีนนตยม  พฒันามาำา แนวคตด  ‚ีุมีนเอคมแอ็ผ‛  คืออยายความ
เป็นีุมีนออ ไปในวผ วคาผ  ในสัผคมหน่ึผๆสามารถมีีุมีนไดคหลายแบบ   เนคนท่ีความร่วมมือ  
เอ้ืออาทรนาํไปสู่พลผัท่ีเอคมแอ็ผออผภาคประีาีน   ประีาสผัคมแบบน้ีมตไดคปฏตเสธรัฐโดยตรผ   รัฐ
ยผัเป็นแ น ลาผท่ีเอ้ือประโยีน์ต่อประีาีน 

5) ประีาสผัคมแบบอบวน ารเคล่ือนไหวทาผสผัคมรูปแบบใหม่    เป็น ารเคล่ือนไหวใน
พ้ืนท่ีสาธารณะดควยอบวน ารประีาีน  นําไปสู่ ารเปล่ียนแปลผโครผสรคาผ   ฎ   ตต า  
อุดม ารณ์ออผสัผคม   เปค าหมายออผ ารต่อสูคไม่ไดคเป็นไปเพื่อยึดอาํนาำรัฐแต่เพื่อเ ตด าร
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เปล่ียนแปลผอนัเป็น ารปรับสมัพนัธภาพทาผอาํนาำระหว่าผภาครัฐ  ภาคธุร ตำ  และภาคประีาีน
ใหม ่

 

นอ ำา น้ีใน ารพฒันาประีาสัผคมใหคเอคมแอ็ผ  นายแพทยป์ระเวศ  วะสี   ไดคเสนอ
แนวคตดสผัคมสมานภาพและวตีีา   อนัเป็น ารมอผสผัคมโดยภาพรวมซ่ึผประ อบดควย  3  ภาค  คือ  
ภาคสผัคม ารเมือผ  (เป็นพ้ืนท่ี ารเมือผท่ีรัฐใีคควบคุมสัผคมผ่าน ลไ รัฐในประีาธตปไตยแบบ
ตัวแทน)  ภาคสัผคมเศรษฐ ตำ (เป็นพ้ืนท่ีออผเศรษฐ ตำท่ีมี ารแอ่ผอันใน ระบวน ารผลตต  
 ารตลาด   ารบรตโภคออผ ลุ่มทุนอนาดใหญ่  อี ทั้ผยผัเอคาสู่ภาคสผัคม ารเมือผโดย ารสนับสนุน
พรรค ารเมือผ  ส่ผตวัแทนเอคาไปในรัฐบาลหรือ ดดนัใหครัฐออ  ฎหมายท่ีเอ้ือต่อประโยีน์ออผ
ตน  พยายามควบคุมประีาีนผา่นตลาดแรผผผาน  และสรคาผ ระแสบรตโภคนตยมเพื่อใหคประีาีน
รับใีคทุนนตยม) และภาคประีาสผัคม (เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะออผประีาีนท่ีไม่ต อยู่ใตคอตทธตพลออผ
รัฐและทุน)  ทั้ผน้ีถคาำะใหคภาคประีาสผัคมมีความเอคมแอ็ผและมี ารพฒันาอย่าผย ัผ่ยืนทั้ผ  3  ฝ่ายท่ี
 ล่าวมาำะตคอผพฒันาไปพรคอมๆ นัอยา่ผมีดุลยภาพ 
 

คาํนตยามออผคาํว่า   ‚ประีาสัผคม‛ ในทาผรัฐศาสตร์  หมายถึผ   พ้ืนท่ีทาผสัผคมและ
 ารเมือผท่ีไม่ใี่ออผรัฐ    าํเนตดอ้ึนำา  ารพฒันาประีาธตปไตยและ ารเตตบโตออผีนีั้น ลาผท่ี
เ ตดภาวะต่ืนตวั  และตคอผ ารมีส่วนร่วมใน ตำ รรมสาธารณะ  อผค์ รในภาคประีาสัผคมมีความ
หลา หลายนบัตั้ผแต่ระดบัทคอผถต่น   ลุ่มวตีาีีพ   ลุ่ม ตำ รรม  อาสาสมคัร  ลุ่มธุร ตำ (พลเดี  ปต่ น
ประทีป, 2551: 39)   เป็น ารแสดผถึผ ารใหคอาํนาำ ลบัคืนมาอยู่ในมือออผประีาีน  ซ่ึผไม่ใี่
มโนทศัน์ท่ีเพต่ผเรต่มแต่ประีาสผัคมเป็นรูปแบบหน่ึผท่ีแพร่หลายใน ารถ่ายเทพลผัทาผ ารเมือผไปสู่
มือออผประีาีนในพ้ืนท่ี ลายเป็น ารเมือผภาคประีาีน (สรุพผษ ์ โสธณเสถียร, 2546: 2) 

 

  ธีรยทุธ  บุญมี (2547: 19)  ประีาสัผคม‛  หมายถึผ  สัผคมท่ีสมา ตี  ระตือรือรคน  มี าร
อภตปรายและพดูคุย นัในประเด็นสาธารณะหรือสต่ผท่ีเป็นประโยีน์ต่อส่วนรวม  

 

 ียัอนันต์  สมุทวณตี (ีูียั  ศุภวผศ ์ และ  ยุวดี  คาด ารณ์ไ ล, 2540: 41) ประีาสัผคม
หมายถึผ  ทุ ๆส่วนออผสผัคมโดยรวมถึผภาครัฐ  ภาคเอ ีน  และภาคประีาีนดควย  ถือว่าทั้ผหมด
เป็น Civil  Society  ท่ีทุ ฝ่ายเอคามาเป็น partnership   นั 

 

อเน   เหล่าธรรมทศัน์  (อนุีาตต พวผสาํลี และ ฤตยา อาีวนตำ ุล, 2542: 35)   ล่าวว่า 
ประีาสผัคม  หมายถึผ  เครืออ่าย   ลุ่มีมรม  สมาคม  มลูนตธต  สถาบนัและีุมีนท่ีมี ตำ รรมหรือ
 ารเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าผรัฐ บัปัำเำ ีน  โดยำุดเนคนออผประีาสัผคมไดคแ ่ (1) ไม่ีอบและไม่
ยอมใหครัฐครอบผาํหรือบผ ารแมคว่าำะยอมรับความี่วยเหลือำา รัฐและใหคความร่วมมือ บัรัฐ   แต่
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ในอณะเดียว นั ็สามารถี้ีนาํ   บั  และคดัคคานรัฐไดคพอสมควร  (2) ไม่ีอบสตทธตปัำเำ ีนสุดอั้ว
เพราะส่ผเสรตมใหคคนเห็นแ ่ตวั  ต่าผคนต่าผอยู ่ แ ่ผแยผ่แอ่ผอนั นัำนไม่เห็นแ ่ประโยีน์ส่วนรวม  
หา แต่สนบัสนุนใหคปัำเำ ีนรวม ลุ่มหรือรวมหมู่และมีความรับผตดีอบต่อสผัคม  โดยไม่ปฏตเสธ
 ารแสวผหาหรือป ปค อผเฉพาะ ลุ่ม 

 

อผค์ ารประีาสัผคม (อมรา  พผศาพตีญ์, 2547: 207-208) หมายความถึผ 1) อผค์ รนอ 
ภาครัฐบาล  2) อผค ์รนอ ภาคธุร ตำ  3) อผค์ รภาคสัผคม  ซ่ึผบาผคร้ัผเรีย ี่ือว่า อผค์ ารพฒันา
เอ ีนหรืออผค ์ารสาธารณะประโยีน์   ซ่ึผหมายถึผหน่วยผานท่ีมี ารำดัตั้ผแมคไม่ไดคำดทะเบียน
ดาํเนตน ารอย่าผเอ เทศ  ไม่ใี่ออผรัฐ  ไม่ใี่ธุร ตำ  ไม่ใี่อผค์ รเผยแพร่และสอนศาสนา  แต่
ดาํเนตน ารดควยเผตนบรตำาคหรือแรผผานอาสาสมคัรอาำำะทั้ผหมดหรือบาผส่วน 

 

คาํว่า  ‚ประีาสผัคม‛  เป็นท่ีรูคำ ัและใีค นัมา อ้ึนในสผัคมไทยภายหลผัเหตุ ารณ์พฤษภา
ทมตฬ พ.ศ. 2535  เป็นตคนมา  และมีบทบาทอยา่ผเห็นไดคี ดัในี่วผออผ ารร่าผรัฐธรรมนูญและี่วผ
ออผวต ฤตเศรษฐ ตำ  ระหว่าผ พ.ศ. 2539 - 2540  ส่ผเสรตมใหคเ ตด ระแส ดดนัเพื่อสนบัสนุนบทบาท
ออผ ลุ่มคนผูคมีำตตสํานึ เ ตีผสัผคมหรือประีาสัผคม  อันเป็นทาผเลือ ท่ีสามในสัผคมไทย   
นอ เหนือำา ภาครัฐและภาคเอ ีนใน ารบรตหารำดั าร ตำ ารสาธารณะ ส่ือและประีาสัผคมมี
ความสมัพนัธใ์นเ ตีผส่ผเสรตมและสรคาผสรรคซ่ึ์ผ นัและ นั   ทั้ผในแผ่ออผ ารเป็นี่อผทาผหรือพ้ืนท่ี
สาธารณะใหคแ ่ ลุ่มประีาสัผคม  หรือในแผ่ท่ีเปต ดโอ าสใหค ลุ่มประีาสัผคมไดคตรวำสอบ
วตพา ษว์ตำารณ์และรับฟัผอคอทควผตตผต่าผๆ  เพื่อนาํไปแ คไอปรับปรุผใหคส่ือสามารถดาํเนตนผานเพื่อ
สาธารณะไดคำรต ผ อย่าผไร ็ตามภายใตคสภาว ารณ์ออผไทยธุร ตำส่ือแปรรูปไปสู่ความเป็น
อุตสาห รรมโดยมีทุนอนาดใหญ่ครอบครอผอยู่   ทาํใหคความสัมพนัธ์ระหว่าผส่ือ บัประีาสัผคม
ในรูปแบบ ารเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะดูเหมือนำะลดนคอยลผไป  ในอณะความสัมพนัธ์ในรูปแบบ าร
ตรวำสอบส่ือนั้นเป็นในล ัษณะออผ ารตรวำสอบำา ภาคประีาสผัคมฝ่ายเดียว  โดยไม่ค่อยมี าร
แสดผ ารรับทราบหรือแ คไอำา ทาผฝ่ายส่ือมา นั   ทําใหคพลัผ ารตรวำสอบส่ือออผภาค
ประีาีนไม่ค่อยเอคมแอ็ผ  มีล ัษณะต่าผคนต่าผทาํ   ระำายไปตามความสนใำ   หรือเป็น าร
เคล่ือนตาม ระแสออผสถาน ารณ์ต่าผๆมา  ว่า (วตลาสตนี  พตพตธ ุล, 2547: 143-144)   

 

ำา ท่ี ล่าวมาเห็นไดควา่แนวคตดประีาสผัคมเป็นอี แนวคตดหน่ึผท่ีมุ่ผเนคน ารเคล่ือนไหว
เ ตีผสผัคมและพฒันาอผค ์รในภาคประีาสผัคมใหคเอคมแอ็ผ   เพื่อส่ผเสรตมใหคภาคประีาสผัคมมีพลผั
และมีบทบาทใน ารตรวำสอบส่ือมา อ้ึน   เน่ือผำา เป็น ารเอคามามีส่วนร่วมใน ระบวน าร
ำดั ารและบรตหารนโยบายสาธารณะออผสผัคมรูปแบบหน่ึผ   ผู ควตำยัเห็นว่าภาคประีาสผัคมำะเป็น
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เคร่ือผมือสําคัญใน ารตรวำสอบ ารดําเนตน ตำ ารออผส่ือมวลีนไทยไดค  อันนําไปสู่มาตร าร

ปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลไดคในระดับหน่ึผ 
 

2.1.9  แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) 

 ประเทศ ําลัผพัฒนาส่วนใหญ่มีเปคาหมายใน ารพัฒนาทาผ ารเมือผออผตนประ ารหน่ึผ

คือ  ารพัฒนาระบอบ ารป ครอผออผตนไปสู่ระบอบประีาธตปไตย ซ่ึผ ็มีดควย ันหลายรูปแบบ

เี่น ประีาธตปไตยแบบประธานาธตบดีและประีาธตปไตยแบบรัฐสภา ทั้ผสอผรูปแบบนี้เนคน าร

เลือ ผูคแทนใหคเอคาไปบรตหารประเทศแทนตน นอ ำา นี้ยัผมีประีาธตปไตยอี รูปแบบหน่ึผคือ 

ประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมซ่ึผเป็นรูปแบบออผประีาธตปไตยแบบมีตัวแทน ท่ีเนคน ารใหคโอ าส

ใหคประีาีนมีส่วนร่วมในทาผ ารเมือผ และ ระบวน ารตัดสตนใำใน ารบรตหารำัด ารในระดับ

ต่าผๆมา อึ้น (ปรตญญา เทวานฤมตตร ุล, 2541) 
  

2.1.9.1 ความหมายออผประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วม 

  ่อนท่ีำะอธตบายถึผลั ษณะออผประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นควรำะเอคาใำถึผแนวคตด

เ ่ียว ับประีาธตปไตยทาผตรผและประีาธตปไตยแบบตัวแทนเสีย ่อน  ล่าวคือ ประีาธตปไตย

ทาผตรผ เป็นลั ษณะออผระบอบ ารป ครอผท่ีประีาีนสามารถเอคามามีส่วนร่วมใน ารบรตหาร

 ารป ครอผบคานเมือผดควยตัวออผตัวเอผ ไม่นตยม ารมีตัวแทนเพราะถือว่าตนเอผนั้นเป็นผูคแสดผ

ความตคอผ ารออผตนเอผไดคดี ว่าคนอ่ืน ประีาธตปไตยทาผตรผพบไดคใน ารป ครอผออผนครรัฐ

 รี สมัยโบราณ ส่วนในปัำำุบันนั้นพบไดคนคอยมา  แต่ยัผสามารถพบไดคในสัผคมคตบุทธ์ออผ

อตสราเอล,  ัผต็อผออผสวตตเซอร์แลนด์, และมลรัฐนตวแฮมเีียร์ออผสหรัฐอเมรต า (ในรูปแบบออผ 

Town Meeting) สาเหตุเพราะประีาีนมีำํานวนมา อึ้น เร่ือผราวต่าผๆตคอผ ารผูคมีความีํานาญมา 

อึ้น ดัผนั้นประีาธตปไตยแบบมีตัวแทนำึผเอคามามีบทบาทสําคัญแทนประีาธตปไตยทาผตรผ  

อย่าผไร ็ตามประีาธตปไตยแบบมีตัวแทนทั้ผในรูปแบบออผรัฐสภาและประธานาธตบดีนั้น ็ยัผมี

อคอบ พร่อผ คือ ประีาีนมีโอ าสเอคามามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผและ ารบรตหารำัด ารผานออผ

รัฐบาลนคอย ประีาธตปไตยแบบมีตัวแทนำึผประยุ ต์รับเอาลั ษณะออผประีาธตปไตยทาผตรผมาใีค

 ลายเป็นประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วม หรืออี นัยหน่ึผประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นลั ษณะ

ท่ีอยู่ตรผ ลาผระหว่าผ ประีาธตปไตยแบบมีตัวแทน ับประีาธตปไตยทาผตรผนั่นเอผ 
 

Carol Pateman ไดคนําเอาประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมมาเผยแพร่ในโล ตะวันต ใน

ทศวรรษท่ี1960 คําว่าประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้น บาผครั้ผนั วตีา าร ็ใีคคําว่า ารเมือผใหม่ 

หรือ ารเมือผภาคประีาีน (ีัยวัฒน์ เำรตญสตนโอฬาร และ เส สรร ประเสรตฐ ุล, 2548) แต่
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ประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมไม่ไดคถู ยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึผออผ ระบวน ารป ครอผประดบั
ประเทศ แต่ไดครับความนตยมภายในประีาีน ลุ่มเล ็ๆในปลายทศวรรษท่ี 1960 ในสถานภาพออผ
 ลุ่มทวน ระแส ารเมือผในอเมรต า เรีย ว่าพว ซคายใหม่ เี่น  ลุ่มอนุรั ษ์ธรรมีาตต  ลุ่มพตท ัษ์
สตรี อบวน ารน ัศึ ษา เป็นตคน  ลุ่มเหล่าน้ีตคอผ ารเปล่ียนแปลผสผัคม ารเมือผท่ีเนคนโครผสรคาผท่ี
เป็นลาํดบัีั้นมาเป็นโครผสรคาผท่ีประีาีนเสมอภาคเท่าเทียม นัและประีาีนมีส่วนร่วมทาผ าร
เมือผอยา่ผเอคมอคน 

 

 ดผันั้นประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมำึผหมายถึผ ระบอบ ารป ครอผประีาธตปไตยแบบมี
ตวัแทนท่ีสนบัสนุนใหคประีาีนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในทาผ ารเมือผมา อ้ึน ทั้ผในระดบัีาตตและ
ในระดบัทคอผถต่น รูปแบบ ารเอคามามีส่วนร่วม ็มา อ้ึนไม่ใี่แค่ไปใีคสตทธต์ ออ เสียผเลือ ตั้ผเท่านั้น 
แต่รวมไปถึผ ารรต เรต่มร่าผ ฎหมาย   ารถอดถอนเำคาหนคาท่ีทาผ ารเมือผ   ารทาํประีามตต   ารทาํ
ประีาพตำารณ์   ารเอคามามีส่วนร่วมใน ระบวน ารตดัสตนใำเร่ือผราวต่าผๆ เรต่มตั้ผแต่ ระบวน าร
รต เรต่มหาปัญหา   ารออ นโยบาย   ารนาํไปปฏตบตัต   ารตตดตามและประเมตนผล (อเน  เหล่าธรรม
ทศัน์, 2542: 131)  และมี ารนาํแนวคตดธรรมรัฐมาใีคว่า ารทาํผานออผรัฐบาลตคอผมีความยืดหยุ่น 
 ล่าวคือมีโครผสรคาผ ารทาํผานท่ีตรวำสอบไดค  โปร่ผใส  ใหคประีาีนมีส่วนร่วม  และมีความ
เสมอภาค   ารท่ีำะทาํใหคแนวคตดธรรมรัฐไดครับ ารปฏตบตัตตามรูปธรรม ็โดย ารบญัญตัตสตทธตต่าผๆ
ออผประีาีนใน ารเอคาถึผอ่าวสาร   ารตรวำสอบ   ารมีส่วนร่วมไวคในบทบัญญัตตออผ
รัฐธรรมนูญตคอผเนคนใหคมีรูปแบบ ารป ครอผท่ี ระำายอาํนาำไปสู่ทคอผถต่น  เพื่อใหคประีาีนใน
ทคอผถต่นมีโอ าสท่ีำะป ครอผตนเอผมา อ้ึน 
 

2.1.9.2 ประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมในมุมมอผทาผสผัคมวตทยา 
 ประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมในมุมมอผทาผสผัคมวตทยาเรต่มไดครับความสนใำเม่ือรุสโซ่ไดค
เอียนไวคในหนผัสือสญัญาประีาคม  เอาอธตบายว่า   ารเอคามามีส่วนร่วมใน ระบวน ารตดัสตนใำ
ทาผ ารเมือผ มี 3 หนคาท่ีคือ (Rousseau J.J., 1968)  

1) หนคาท่ีใน ารใหคความรูคแ ่ประีาีน ใน ารเรียนรูคและฝึ ฝนท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วม 

ใน ระบวน ารตดัสตนใำทาผ ารเมือผ ซ่ึผประีาีนำะตคอผเป็นตวัออผตวัเอผ ไม่ถ ูอตทธตพลออผใคร

ีั ำูผ ในส่วนออผ ระบวน ารตัดสตนใำเลือ ผู คแทนนั้น รุสโซ่เนคนว่า ในสัผคมอนาดเล็ ำะ

เอ้ืออาํนวยใหคปัำเำ ีนมีความเป็นอตสระและมีความเท่าเทียม เอาเี่ือว่าถคาเป็นสัผคมท่ีรํ่ ารวย คน

รวยำะซ้ือเสียผออผคนำน และคนำน ็ำะอายเสียผตวัเอผ 
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2) หนคาท่ีออผ ารฝึ ฝน ารเอคาร่วม ระบวน ารตดัสตนใำเป็นล ัษณะสาํคญัประ ารหน่ึผ

ออผระบอบ ารป ครอผแบบประีาธตปไตย  ารเอคามีส่วนร่วมใน ระบวน ารตดัสตนใำ เป็นเคร่ือผ

แสดผใหคเห็นว่าประีาีนทราบถึผความตคอผ ารออผเอาเอผและผู คป ครอผไม่สามารถละเลยความ

ตคอผ ารน้ี  Lindsay สนับสนุนหนคาท่ีประ ารท่ีสอผออผผานเอียนออผรุสโซ่ โดยเอาเนคนว่า าร

แสดผออ ซ่ึผผลประโยีน์หรือ ความตคอผ ารออผคนำะส่อหรือแสดผถึผ ความตคอผ ารออผ

ประีาีนอยา่ผแทคำรตผ 

3) หนคาท่ีใน ารพฒันาความรูคสึ เป็นเำคาออผีุมีนทาผ ารเมือผและความรูคสึ เป็นอตสระ

ใน ารตดัสตนใำ ในเร่ือผความรูคสึ เป็นอตสระใน ารตัดสตนใำนั้น ประีาีนำะรูคสึ เป็นนายออผ

ตวัเอผเพต่มอ้ึนเม่ือเอามีโอ าสใน ารตดัสตนใำเร่ือผีีวตตออผเอาเอผใน ระบวน ารตดัสตนใำทาผ าร

เมือผ 
 

  รุสโซ่ยผัเสนอต่อไปว่า เมื่อประีาีนมีโอ าสฝึ ท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมแลคว  ็ำะพฒันา

ความรูคสึ มีสมรรถนะทาผ ารเมือผ ซ่ึผเป็นความรูคสึ ท่ีคนเอคาใำและพอใำว่าตนมีอาํนาำหรือ

อตทธตพล ท่ีำะ ่อใหคเ ตด ารเปล่ียนแปลผทาผ ารเมือผไดค โดยผู คมีอาํนาำทาผ ารเมือผสนใำและใส่ใำ

ในอคอเรีย รคอผออผเอา และความรูคสึ มีสมรรถนะทาผ ารเมือผน่ีเอผท่ีเป็นปัำำยัสาํคญัทาผำตตวตทยา

ท่ี ระตุคนใหคระดบั ารเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผออผประีาีนสูผอ้ึน 
 

  ำอห์น สำ๊วต มตลล ์เป็นนั คตดอี ท่านหน่ึผท่ีสนับสนุนแนวคตดออผรุสโซ่ มตลลเ์ี่ือว่า  าร

เอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผออผประีาีนำะเ ตดอ้ึนอย่าผมีประสตทธตภาพในระดบัประเทศไดคนั้น 

ประีาีนตคอผมี ารฝึ ฝนท ัษะ ารมีส่วนร่วมใน ระบวน ารตดัสตนใำทาผ ารเมือผในระดับ

ทคอผถต่นเสีย ่อน นอ ำา นั้น ารฝึ ฝนท ัษะ ารมีส่วนร่วมใน ระบวน ารตดัสตนใำยผัสามารถทาํ

ไดคในโครผสรคาผท่ีไม่ใี่ ารเมือผดควยเี่น ในโรผผานอุตสาห รรม เป็นตคน  (คนึผนตำ  ศรีบวัเอ่ือม 

และคณะ, 2545) 

 Ichilov (1988 : 431-441) ไดคศึ ษา ารฝึ ท ัษะออผ ารมีส่วนร่วมในครอบครัวออผเด็ 
น ัเรียนระดบัีั้นมธัยมศึ ษาในประเทศอตสราเอล พบว่า ารท่ีเด็ น ัเรียนซ่ึผอยูใ่นครอบครัวท่ีบตดา
เปต ดโอ าสใหคฝึ ฝนท ัษะ ารมีส่วนร่วมทาผ ารเมือผโดยใหควตพา ษว์ตำารณ์ ารเมือผไดค ำะมีระดบั
ออผความรูคสึ มีสมรรถนะทาผ ารเมือผและระดบัออผ ารเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผสูผอ้ึน 
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  ารฝึ ท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมในโรผเรียน ็ไดครับความสนใำำา นั คตดหลายท่านเี่น 
Dykes (1968) ไดคศึ ษา ารฝึ ท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมใน ารตดัสตนใำเร่ือผราวภายในมหาวตทยาลยั
ออผอเมรต นั Dykes พบว่า ารฝึ ท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมใน ารตดัสตนใำ มีระดบัตํ่า ทาํใหค ารเอคามี
ส่วนร่วมทาผ ารเมือผตํ่าไปดควย 
 

  ารฝึ ท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมในสถานท่ีทาํผาน ็มีความสําคญั เี่น ัน Pateman Carol 
(1970) ยนืยนัว่า  ารท่ี รรม รหรือคนผานในโรผผานไดคมีโอ าสฝึ ท ัษะ ารมีส่วนร่วมใน าร
ตดัสตนใำเร่ือผราวภายในโรผผานำะ ระตุคนใหคคนผานมีความรูคสึ มีสมรรถนะทาผ ารเมือผ ซ่ึผตวั
สมรรถนะทาผ ารเมือผำะเป็นปัำำยัทาผำตตวตทยาท่ีทาํใหคคนผานเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผมา อ้ึน 
 

 Elden (1981) ไดคทาํ ารทดสอบซํ้าถึผผล ารศึ ษาท่ี Pateman ยนืยนัใน รณี ผลออผ ารฝึ 
ท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมในโรผผานหรือในท่ีทาํผาน ผล ารศึ ษาออผ Elden ยนืยนัความถ ูตคอผออผ
 ารศึ ษาออผ Pateman 
 

  ารมีส่วนร่วมใน ารตัดสตนใำในครอบครัวนั้นไดครับความสนใำำา นั คตดเี่น Baker 
(1973: 73-97) เอาทาํ ารศึ ษาครอบครัวออผีาวเยอรมนัพบว่า ความรูคสึ มีสมรรถนะทาผ ารเมือผ
ำะสูผอ้ึน ในครอบครัวท่ีบตดาสนใำเร่ือผราวทาผ ารเมือผและเปต ดโอ าสใหคบุตรหลาน
วตพา ษว์ตำารณ์เร่ือผทาผ ารเมือผไดค  ารศึ ษาออผ Baker ยผัพบอี ว่า เมื่อมีโอ าสฝึ ท ัษะออผ าร
มีส่วนร่วมในเร่ือผวตพา ษ์ ารวตำารณ์ ารเมือผภายในครอบครัวำะมีแนวโนคมทาํใหคประีาีน
เยอรมนัมีส่วนร่วมในทาผ ารเมือผมา อ้ึน 

เพื่อสนับสนุนความสําคัญออผ ารฝึ ทั ษะ ารมีส่วนร่วมออผประีาีน ท่ีมีผลต่อ
ความรูคสึ มีสมรรถนะทาผสผัคมและ ารเมือผ ซ่ึผความรูคสึ ทาผำตตวตทยาประ ารน้ีำะส่ผผลอี ทอด
หน่ึผต่อระดับ ารเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผออผประีาีน ผู คเอียนออนําเสนอผลผานวตำัยออผ
ตนเอผในเร่ือผ ารฝึ ทั ษะ ารมีส่วนร่วมออผนั เรียนไทยในสภานั เรียนและความรูคสึ มี
สมรรถนะทาผ ารเมือผ (Vacharin, 1994: 43-57) 

 

ประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมซ่ึผเนคน ารเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผออผประีาีนใน
 ตำ รรมทาผ ารเมือผนั้น เราสามารถ ระตุคนใหคมี ารเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผมา อ้ึนไดคโดย
ฝึ ฝนท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมตั้ผแต่วยัเด็ ในทุ สถาบนัทาผสัผคม ไม่ว่าำะเป็นภายในครอบครัว, 
 ลุ่มเพื่อน  โรผเรียน ครู อาำารย ์ท่ีทาํผาน ศาสนสถาน ฯลฯ  ในประเทศไทยเรานั้น โอ าสสาํหรับ
ประีาีนท่ีำะฝึ ฝนท ัษะ ารเอคามีส่วนร่วมในสถาบนัต่าผๆไม่ว่าำะเป็น ครอบครัว  โรผเรียน ท่ี
ทาํผาน   ลุ่มเพื่อน ยผัมีนคอยมา  เพราะไดครับอตทธตพลำา แนวประเพณีเดตมออผไทยท่ีเนคนบทบาท
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ออผเพศีายเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่าผเี่น  ภายในครอบครัวบตดาำะมีบทบาทเด่น เป็นใหญ่ใน
 ระบวน ารตดัสตนใำเร่ือผราวต่าผๆในบคานเี่นำะไปพ ัผ่อนท่ีไหน ำะซ้ือสตนคคา ตี้นใดดี ำะไป
รับประทานอาหารนอ บคานท่ีใดดี ถคาบรรยา าศภายในบคานเป็นเี่นน้ีำะเ ตดบรรยา าศออผ
ครอบครัวแบบอาํนาำนตยมมา  ว่าประีาธตปไตย แต่ในทาผตรผอคามครอบครัวท่ีมีบรรยา าศแบบ
ประีาธตปไตยนั้น ทุ คนสามารถมีส่วนร่วมใน ระบวน ารตดัสตนใำ ท ัษะออผ ารมีส่วนร่วม
แบบประีาธตปไตยำะไดครับ ารพฒันามา อ้ึน 
 

2.1.9.3 ประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วม ในแผ่มุมทาผรัฐศาสตร์ 
เพ่ือใหคประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทยไดครับ ารพฒันาอ้ึน ว ัี รตนทร์ ีาญ

ศตลป์   อาำารย์ประำําภาควตีา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะสัผคมศาสต ร์ 
มหาวตทยาลยัเ ษตรศาสตร์สรุปไวคว่าทั้ผภาครัฐและประีาีนควรพตำารณาปรับปรุผประเด็นต่าผๆ
ดผัน้ี  

 

1) ประีาีนซ่ึผเป็นสมา ตี ออผประีาสผัคมม ั ถู ี ัำูผมาร่วม ลุ่ม โดยยผัไม่ตระหนั 

ว่า ตคอผรวม ลุ่ม นัทาํไม ยผัรูคสึ ว่าตนเป็นผู คตามและผู คบรต โภคมา  ว่า ดผันั้นควรำะตคอผมี ารใหค

 ารศึ ษาตั้ผแต่ในวยัเด็ ใน ารสรคาผวฒันธรรมทาผ ารเมือผท่ีเนคนำตตสํานึ สาธารณะ คือใหค

คาํนึผถึผผลประโยีน์ส่วนรวมมา  ว่าตนเอผ และรูคสึ ว่าตนเป็นผู คนาํ เป็นเำคาออผประีาธตปไตย 

ควร มี ารเอคาไปร่วมทาํประโยีน์ ร่วม ันแ คปัญหาต่าผๆ สต่ผเหล่าน้ีเป็นสํานึ ออผความเป็น

พลเมือผ (Citizenship) ท่ีำาํเป็นตคอผมี ารพฒันาในหมู่ออผประีาสผัคมไทย  โดยเฉพาะ ลุ่มประีา

สผัคมท่ีเป็นคนในีนบทซ่ึผเสียประโยีน์ำา ความเหล่ียมลํ้าทาผเศรษฐ ตำ บัคนีั้น ลาผในเมือผ 
 

2) หน่วยผานออผรัฐ ็ตคอผปรับปรุผหลายประ าร คือ 

(1) รัฐบาลตคอผพยายามลดี่อผว่าผออผความไม่เท่าเทียมทาผเศรษฐ ตำลผเพราะ 
ความไม่เท่าเทียมดผั ล่าวเป็นอุปสรรค ไม่เปต ดโอ าสใหคประีาีนทุ ีนีั้นเอคามีส่วนร่วมทาผ าร
เมือผเป็นประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วม ประีาธตปไตยแบบเ ่าคือประีาธตปไตยแบบมีตวัแทนนั้นผู ค
ท่ีเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผโดยเอคามาเป็นนั  ารเมือผและผู คบรตหารประเทศนั้นเป็น ารเอคามามี
ส่วนร่วมออผคนีั้นสูผ ีนีั้น ลาผในเมือผและีนีั้น ลาผท่ีมัผ่คัผ่ในีนบท แต่ประีาีนยา ำน
ในีนบทมีส่วนร่วมใน ารบรตหารดูแลบคานเมือผนคอย 

    (2) ตคอผปรับปรุผระบบ ารบรตหารำดั ารภาครัฐใหม่ำา เดตมท่ีเนคนบทบาทออผรัฐ 
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ใน ารเป็นตวันําทาํ ตำ รรมสาธารณะมาเป็น รัฐควรลดบทบาทออผตนลผ ใหคประีาสัผคมมี
บทบาทมา อ้ึนใน ารี่วยเหลือตนเอผและคอยควบคุม าํ บัรัฐ ถคาประีาสัผคมโดยประีาีนยผั
ไม่พรคอม  ็ใหคอผค ์รพฒันาเอ ีนเป็นพ่ีเล้ียผประีาสผัคมไป ่อน 

        (3) ภาครัฐควรปรับเปล่ียนมุมมอผบทบาทออผประีาสัผคมใหม่  ารรวม ลุ่มออผ
ประีาสผัคมเป็นอบวน ารเคล่ือนไหวทาผสผัคมท่ีมี ารประสานเครืออ่ายเป็นอย่าผดี มีภาวะท่ีไม่
เี่ือฟัผคาํสัผ่ หรือไม่สนใำวตธีแ คปัญหาออผรัฐดควยเี่น  ตำ รรมทาผ ารเมือผออผพว สมัี ีาคนำน 
พว เส้ือเหลือผ และเส้ือแดผ บ่อยคร้ัผท่ี ารรวม ลุ่มแสดผพลผั ทาํใหคเ ตด ารใีคความรุนแรผทาผ
 ารเมือผตามมา ภาครัฐและผู คนาํม ัมอผ ารรวม ลุ่มออผประีาสัผคมแบบน้ีว่าเป็นตวั ารท่ีทาํใหค
 ารเมือผไม่มีเสถียรภาพ ดผันั้นภาครัฐควรปรับเปล่ียนมุมมอผน้ีเสียใหม่ อย่ามอผว่าเป็นศตัรูหรือ
เป็นตวับ่อนทาํลายความมัน่คผออผรัฐ ในส่วนออผประีาีนท่ีรวมตวัเป็นอบวน ารเคล่ือนไหวทาผ
สผัคม  ็ตคอผตระหน ัถึผออบเอตออผ ารเรีย รคอผ และไม่ใีคความรุนแรผทาผ ารเมือผ  

       (4) ภาครัฐควรตระหน ัว่าแนวนโยบายออผรัฐบาล ็มีผลต่อ ารพฒันาประีาสัผคม
ดควย เี่น ารท่ีรัฐบาลทั ษตณ และรัฐบาลอภตสตทธต เนคนนโยบายประีานตยม เป็น ารเสรตมความ
เอคมแอ็ผใหคผู คนาํรัฐบาล แต่เป็น ารโดดเด่ียวผู คนาํและ ลุ่มประีาสัผคมท่ีไม่เห็นดควย บันโยบาย
รัฐบาล และทาํใหครัฐบาลสามารถหยดุ ารเคล่ือนไหวทาผ ารเมือผออผ ลุ่มประีาสผัคมไดคโดยผ่าย 

 

โดยสรุป ารำะพฒันาประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมออผไทยนั้นควรำะมุ่ผพฒันาในทุ 
ดคานพรคอมๆ นั ทั้ผในทาผดคานนตตตศาสตร์, สัผคมวตทยาและรัฐศาสตร์  ล่าวคือ ในดคานนตตตศาสตร์ 
ควรปรับปรุผ ตัวบท ฎหมาย เพื่อใหคประีาีนสามารถใีคเป็นี่อผทาผใน ารเอคามามีส่วนร่วม
ทาผ ารเมือผไดคอยา่ผำรตผำผั ส่วนทาผดคานสผัคมวตทยา ็ตคอผปล ูฝัผและเปต ดโอ าสใหคเด็ สามารถฝึ 
ท ัษะออผ ารเอคามีส่วนร่วมทาผ ารเมือผไดคในทุ ๆสถาบนัและตคอผปรับวฒันธรรมบาผอย่าผเี่น 
ล ัษณะอาํนาำนต ยมใหคลดลผ ส่วนทาผดคานรัฐศาสตร์ ็ตคอผพยายามลดี่อผว่าผทาผเศรษฐ ตำ  
พยายามปรับปรุผ ารบรตหารำดั ารภาครัฐและตคอผปรับเปล่ียนมุมมอผประีาสผัคมเสียใหม่ 

 

               2.1.10  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมอืง (Political  Economy  Theory)   
ทฤษฎีน้ีสืบทอดำา นั ปราีญ์ท่ีเป็นทั้ผนั ปรัีญาสัผคมและนั วตีา ารออผอบวน าร

แรผผานคือ  คาร์ล  มาร์ ซ ์(Karl  Marx)  ผูควาผรา ฐานออผแนวคตดทาผเศรษฐศาสตร์ ารเมือผไวคว่า  
(อุบลรัตน์  ศตรตยวุศ ัดต์ , 2542: 31)        
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  นั เศรษฐศาสตร์ ารเมือผรุ่นต่อมาไดคอยายความคําว่า ‚ ารเมือผ‛  โดยหมายความรวมถึผ  

อํานาำท่ีมาำา  ารเป็นเำคาออผปัำำัย ารผลตต  เป็นเำคาออผอํานาำรัฐ  เป็นผูคใีคและผูคควบคุมระเบียบ

สัผคมต่าผๆ  รวมไปถึผ ารเป็นเำคาออผใน ารผลตตและเผยแพร่ความรูค  ความคตด  ค่านตยม   

วัฒนธรรมต่าผๆใหคแ ่คนในสัผคม  ำะเห็นไดคว่าผูคเป็นเำคาออผเผตนทุนย่อมมีอํานาำควบคุม ารผลตต

ทาผความคตดท่ีำะนําเสนอสู่สาธารณีนไดค   ส่ือมวลีนำึผต เป็นเคร่ือผมือใน ารเผยแพร่

อุดม ารณ์และค่านตยมออผบรรดาเหล่าีนี้ันป ครอผใหค ับประีาีนในสัผคม ( น ศั ดต์  แ คว

เทพ, 2547: 70)  ในมุมมอผออผนายทุนส่ือมวลีนเป็นสตนคคาทาผความคตด (Mental  Product  หรือ  

Non-Meterial  Product) ท่ีมีอตทธตพลต่อแบบแผน ารดําเนตนีีวตตออผผูคคนในสัผคม  ระบบทุนนตยมมี

 ระบวน ารและ ลไ ใน ารผลตตสตนคคาส่ือตามแบบอย่าผออผ ารผลตตสตนคคาอุตสาห รรมทั่วไป  

โดยทัศนะพื้นฐานออผทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ารเมือผพบว่า  หลั  ารออผระบบทุนนตยมมีโครผสรคาผ

ทาผเศรษฐ ตำซ่ึผตคอผดําเนตน ารดัผต่อไปนี้ ( าญำนา  แ ควเทพ, 2545 อคาผถึผใน อมราลั ษณ์  

ลีายนเดีะ, 2550: 29-30) 
 

  1) ตคอผทํา ําไรใหคไดคสูผสุดอยู่เสมอ   ารผลตตเนื้อหาออผส่ือมวลีนำะพตำาณาว่า

เนื้อหานั้นๆสามารถทํา ําไรใหคอผค์ รไดคหรือไม่   ารคัดเลือ เนื้อหาท่ีส่ือำะนําเสนอนั้นส่วนหน่ึผ

มาำา ระบบตลาดหรือความตคอผ ารออผผูคบรตโภค  และอี ส่วนหน่ึผถู  ําหนดำา เำคาออผเผตนทุน

หรือผูคตัดสตนใำระดับนโยบาย  ส่ผผลใหคอ่าวสารมีลั ษณะไม่สมดุลทาผ ารเมือผ  เป็นเพียผเพ่ือเอา

ใำเำคาออผทุนหรือผูคมีอํานาำทาผ ารเมือผ 

            2) ตคอผอยายส่วนแบ่ผทาผ ารตลาดใหคไดคมา ท่ีสุด  เน่ือผำา ระบบทุนนตยมเี่ือใน

ปรัีญา ารแอ่ผอันโดยเสรีว่าำะนํามาสู่ผลลัพธ์สุดทคายท่ีดีท่ีสุด  ำึผเปตดโอ าสใหคมีผูคผลตตสตนคคาส่ือ

ในตลาดำํานวนมา และดําเนตน ารแอ่ผอันโดยเสรี  ดัผนั้นบรตษัทหรือ ลุ่มผูคผลตตอ่าวสารทั้ผหลาย

ำะตคอผพยายามแย่ผส่วนแบ่ผทาผ ารตลาดใหคไดคมา ท่ีสุดเพ่ือความอยู่รอด 

‚ในสัผคมทุนนตยมความคตดความเี่ือออผีนี้ันป ครอผในทุ ยุคทุ สมัยย่อมเป็น

ความคตดความเี่ือท่ีเป็น ระแสหลั ใน ารป ครอผซ่ึผนํามาใีคบัผคับผูคท่ีอยู่ใตค

ป ครอผ  นั่นหมายความว่าีนี้ันใดมีอํานาำสตทธตอาดใน ารเป็นเำคาออผปัำำัย

 ารผลตตออผสัผคม  ย่อมเป็นีนี้ันท่ี ุมอํานาำความคตดออผสัผคมไวคดควยเี่น ัน   

นี้ัีนใดไม่ไดคเป็นเำคาออผปัำำัย ารผลตต ็ไม่อาำเป็นเำคาออผปัำำัย ารผลตต

ความคตดไดค  พว เอาย่อมต อยู่ภายใตคอํานาำออผผูคท่ี ุมปัำำัย ารผลตตไวคไดค‛ 
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 3) ตคอผอยายตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อประ นัความอยู่รอดออผธุร ตำอนัส่ผผลใหค
นายทุนคนเดียวสามารถเอคาครอบครอผส่ือไดคหลายประเภท  ำนเ ตด ารผู อาดธุร ตำส่ือ าร
นาํเสนอเน้ือหาต่าผๆไม่มีความหลา หลาย  

           4) ตคอผอยายตลาดทุนอยู่ตลอดเวลา  เน่ือผำา โครผสรคาผเศรษฐ ตำแบบทุนนตยมมี
ล ัษณะท่ีเรีย ว่า  ‚ปลาใหญ่   ตนปลาเล ็‛ ดผันั้นหา ไม่ตคอผ ารเป็นปลาตวัเล ็ใหคปลาตวัใหญ่ ตน
 ็ตคอผพยายามอยายทุนเพต่มอ้ึน  ซ่ึผสามารถทาํไดคหลายวตธีตั้ผแต่ ารนาํ าํไรมาสะสมเป็นทุน คอน
ใหม่ นาํธุร ตำเอคาตลาดหุคนเพื่อระดมทุนำา มหาีนและ ารรวมทุน เป็นตคน  แต่ รณีวตธี ารรวม
ธุร ตำเพื่ออยายทุนนั้นำะนาํไปสู่ ารผ ูอาด  ส่ผผลใหคบรรดาธุร ตำเล ็ๆไม่สามารถอยูร่อดไดค  เหลือ
เพียผบรตษัทใหญ่ๆไม่ ่ีบรตษทัท่ีมีอาํนาำผู อาดทั้ผหมด  ดผันั้นสภาพ ารแอ่ผอนั นัโดยเสรีำา 
หล ั ารออผระบบทุนนตยมไม่เป็นำรตผ 

 

ผูควตำยัไดคนาํแนวคตดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ารเมือผมาประ อบ ารอธตบายถึผความสัมพนัธ์
ออผธุร ตำส่ือมวลีน บัีนีั้นนายทุนและรัฐบาลใน ารควบคุม ารปฏตบัตตผานออผส่ือมวลีน 
เพราะแมคว่าธุร ตำส่ือมวลีนเอ ีนำะเป็นเำคาออผ ตำ ารมา อ้ึน  แต่ยผัตคอผอยู่ภายใตค ารควบคุม
และแทร แซผำา ผู คมีอาํนาำรัฐและอาํนาำทุน  ทั้ผน้ีเผ่ือนไอสําคัญทาผเศรษฐ ตำท่ีธุร ตำส่ือมี
โครผสรคาผออผระบบทุนนตยมตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ารเมือผำึผเป็นปัำำยัสาํคญัใน าร าํหนด
และควบคุม ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผส่ือมวลีนทั้ผหลายว่าำะมีสตทธตเสรีภาพมานคอยเพียผใด  ดผันั้น
แนวคตดน้ีมุ่ผเนคนความสัมพนัธ์ออผระบบเศรษฐ ตำทุนนตยม ับระบบ ารเมือผซ่ึผเี่ือมโยผไปสู่
ประเด็น ารศึ ษาในคร้ัผน้ี คือ  ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผเสรีภาพส่ือภายใตค าร
ดาํเนตนอยูอ่อผระบบเศรษฐ ตำแบบทุนนตยมท่ี ลายเป็นอี อาํนาำหน่ึผ (อาํนานเผตนทุน) ท่ีแฝผมา บั
 ารแทร แซผส่ือผ่านทาผผู คมีอาํนาำรัฐ และเป็นอาํนาำซ่ึผมีอตทธตพลอย่าผมา ต่อ ารอยู่รอดออผ
ส่ือมวลีนทุ แอนผท่าม ลาผ ารดาํเนตน ตำ ารท่ีมี ารแอ่ผอนัใน ารทาํ าํไรเพื่อความอยู่รอด  อี 
ทั้ผยผัส่ผผลใหคส่ือมวลีนผูคดาํเนตน ารอยา่ผเป็นอตสระำา ระบบทุนมีำาํนวนลดนคอยลผไปทุ อณะ 
  

2.2  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
ธวัี ียั  สนัคตตประภา (2537: บทคดัยอ่)  ศึ ษาเร่ือผ ‚เสรีภาพ บับทบาททาผ ารเมือผออผ

หนผัสือพตมพไ์ทย : ศึ ษาตั้ผแต่ ารปฏตรูป ารป ครอผแผน่ดตน พ.ศ.2519-2536‛  พบว่าความคตดเห็น
และเำตคตตออผหวัหนคาฝ่ายอ่าว ารเมือผหนผัสือพตมพส่์วนใหญ่เห็นว่าหลผัำา มี ารย เลต ประ าศ
ปฏตรูป ารป ครอผแผน่ดตน  ฉบบัท่ี 42 (ปร.42)   หนผัสือพตมพม์ีเสรีภาพมา  ว่าในี่วผท่ีมี  ปร.42  
และส่วนใหญ่มีความพอใำในเสรีภาพ ารหาอ่าว    ารเสนออ่าวำะตคอผมีอผค์ รออผหนัผสือพตมพ์
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มาดูแลในดคานำรรยาบรรณ  สวัสดต าร   และ าร เพต่มพูนความรูค และประสบ ารณ์แ ่
น ัหนผัสือพตมพ ์ เพื่อหนผัสือพตมพำ์ะไดคปฏตบตัตหนคาท่ีไดคอยา่ผเต็มท่ี 

 

ผานวตำยัออผ  วตเีียร  สุอวตบูลย ์(2539: 72-73)  ศึ ษาเร่ือผ ‚สตทธต ารรับรูคอ่าวสารราี าร
ออผส่ือมวลีนไทย‛  ผล ารวตำยัสรุปไดคว่า   ฝ่ายอาํนาำรัฐ บัส่ือมวลีนยผัมี ารต่อสูค นัเพื่อใหคมี
รัฐธรรมนูญท่ีรับรอผสตทธตพ้ืนฐานออผประีาีนใน ารแสดผความคตดเห็น  พดู  เอียน  โฆษณา   แต่
บาผยุคสมยัฝ่ายรัฐใีค ฎหมายเฉพาะท่ีเ ่ียวอคอผทั้ผทาผตรผและทาผอคอมมาดาํเนตน ารควบคุม
ส่ือมวลีน  โดยเฉพาะในี่วผเ ตดภาวะวต ฤตทาผ ารเมือผดควยวตธี าร  เี่น  สั่ผปต ดโรผพตมพ ์ ถู 
เซ็นเซอร์อ่าว   ถ ูำบัดาํเนตนคดีทาผ ารเมือผ  เป็นตคน  ซ่ึผมีผล ระทบต่อ ารเอคาถึผอคอมูลอ่าวสาร
ทาผราี ารออผประีาีน   ความคตดแบบระบบราี ารออผเำคาหนคาท่ีรัฐทาํใหคส่ือมวลีนไม่
สามารถแสวผหาความำรตผและนาํเสนอต่อประีาีนไดคอย่าผอตสรเสรี   มีผลทาํใหคประีาีนไม่ไดค
รับรูคอคอมลูท่ีถ ูตคอผตามความเป็นำรต ผ  เน่ือผำา ส่ือมวลีนออผรัฐยผัคผทาํผานเพื่อสนอผนโยบาย
ออผรัฐบาล   
 

ผล ารศึ ษาอคาผตคนมีความเี่ือมโยผ ับ ารศึ ษาออผ  อผค์ าร  สารศตรต วผศ์ (2540: 
บทคดัย่อ) เร่ือผ ‚รัฐ บั ารควบคุมส่ือมวลีน : ศึ ษา รณี ารควบคุมเน้ือหาทาผ ารเมือผออผ
ราย ารวตทยุและโทรทัศน์‛  พบว่าปัำำัยสาํคญัท่ีทาํใหครัฐบาลสามารถควบคุมหรือแทร แซผส่ือ
เน่ือผำา โครผสรคาผ รรมสตทธต์ ออผระบบวตทยแุละโทรทศัน์อยูภ่ายใตคโครผสรคาผอาํนาำทาผ ารเมือผ
ออผรัฐบาลหรือหน่วยราี าร   ทาํใหคมีโครผสรคาผแบบหน่วยผานราี าร   เนคน ารสั่ผ ารตามสาย
บผคบับญัีา  เป็น ารควบคุมและแทร แซผส่ือเ ตีผโครผสรคาผโดยผู คมีอาํนาำทาผ ารเมือผ  อี ทั้ผ
คณะ รรม าร ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทศัน์(  ี.)ส่วนใหญ่เป็นอคาราี ารท่ีไดครับ
 ารแต่ผตั้ผำา รัฐบาล   สอดคลคอผ บั ารศึ ษาออผ   าญำน์  คลคายแ คว (2543: 160) ว่าดควยเร่ือผ 
‚รัฐ บัเสรีภาพออผส่ือมวลีน : ศึ ษา รณี ารเสนออ่าวสาร ารเมือผออผส่ือวตทย ุระำายเสียผและ
วตทยโุทรทศัน์‛  ผล ารศึ ษาเป็นไปในทตศทาผเดียว นั   ล่าวคือท่ีผ่านมาส่ือวตทยุ ระำายเสียผและ
วตทยโุทรทศัน์ถ ูครอบผาํำา อาํนาำและอตทธตพลออผรัฐบาลและระบบราี าร  โดยเฉพาะอย่าผยต่ผ
ำา  อผทพั  ทาํใหคไม่อาำทาํหนคาท่ีทาผ ารเมือผไดคอย่าผอตสระ   ซ่ึผำะมีตวับท ฎหมายต่าผๆ เี่น
ระเบียบและคาํสัผ่ต่าผๆออผคณะรัฐมนตรี   เป็นตคน  ปัำำยัสาํคญัท่ีทาํใหควตทยุ ระำายเสียผและวตทยุ
โทรทศัน์ไม่สามารถทาํหนคาท่ีไดคอยา่ผเต็มประสตทธตภาพมีอยูห่ลายประ าร คือ   

1)  โครผสรคาผทาผ รรมสตทธ์ออผวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทศัน์ต อยู่ในอาํนาำออผ
หน่วยผานราี าร  เี่น  สํานั นาย รัฐมนตรี   รมประีาสัมพนัธ์   อผทพั เป็นตคน  ทาํใหค าร
แทร แซผทาํไดคโดยผ่าย 
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2)  ระบบวตทย ุระำายเสียผและวตทยโุทรทศัน์นั้นรัฐไดคใหคเอ ีนบาผรายมาสัมปทานแบบ
อุปถมัภ ์ โดยเสนอผลประโยีน์ส่วนตวับาผอยา่ผใหคผู คมีอาํนาำรัฐหรือ ารท่ีเอ ีนรายใดำะประมูล
ไดค ็ตคอผมีความสมัพนัธใ์ ลคี ตด บัผู คมีอาํนาำในส่วนราี าร 

3)   ารไม่มีอผค ์รวตีาีีพใน ารต่อสูคเพื่อสตทธตเสรีภาพ  และควบคุมำรรยาบรรณออผนั 
วตทย ุระำายเสียผและวตทยโุทรทศัน์   เพราะน ัวตีาีีพทาผวตทย ุระำายเสียผและวตทยุโทรทศัน์ ลุ่ม
ใหญ่มีฐานะเป็นอคาราี ารในสัผ ดัส่วนราี ารต่าผๆ  และอี  ลุ่มเป็นนั ำดัราย ารอตสระหรือ
เป็นผู ครับำคาผใน ารผลตตราย าร  ทาํใหคความรูคสึ รับผตดีอบในวตีาีีพออผตนอยู่ในส่วนราี ารท่ี
ตนสผั ดัอยูม่า  ว่า   สาํหรับน ัวตีาีีพอตสระความรูคสึ รับผตดีอบำะอยูท่ี่เำคาออผราย ารตคนสัผ ดั
หรือผู คว่าำคาผ  ทาํใหคเ ตด ารมอผอคามหนคาท่ีท่ีแทคำรตผออผ ารเป็นส่ือมวลีนท่ีดีไป  สตทธตและเสรีภาพ
หรือำรรยาบรรณำึผดูเป็นสต่ผท่ีไม่ค่อยมีความหมาย 

4)  ความล่าีคาใน ารปฏตรูประบบโครผสรคาผออผ ารส่ือสารมวลีน   รวมถึผ ารอาด าร
ประสานผานอย่าผเป็นระบบและ ารเพต เฉยออผส่ือมวลีน   เพราะส่ือมวลีนในส่วนออผ
วตทย ุระำายเสียผและวตทยโุทรทศัน์อาำถ ู ดดนัำา เำคาออผหรือผู คมีอาํนาำทาผตคนสผั ดั  

 

อี ทั้ผำา รายผานวตำยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือผ “ าร าํ บัดูแลเน้ือหาออผส่ือวตทยุและโทรทศัน์
ในประเทศไทย” โดย พตรผรอผ รามสูต รณะนันทน์ และศศตธร  ยุวโ ศล (2546: บทคดัย่อ) แห่ผ
ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลยั  ไดคคคนพบอคอเสนอแนะและแนวทาผนโยบายสาํหรับ าร าํ บัดูแลเน้ือหา
ส่ือวตทยโุทรทศัน์แบ่ผออ ไดคเป็นประเด็นต่าผๆ ไดคแ ่ วตัถุประสผคใ์น าร าํ บัดูแลเน้ือหาทาผส่ือ
วตทยุโทรทศัน์ควรปรับเปล่ียนใหคสอดคลคอผ ับความเคล่ือนไหวทาผสัผคมท่ีเปล่ียนแปลผ  โดย
มุ่ผเนคนท่ีเสรีภาพใน ารแสดผออ   ารรับรูคอ่าวสาร สตทธตส่วนบุคคล และมาตรฐานออผเน้ือหา ส่วน
รูปแบบออผ ลไ  าร าํ ับดู และในอนาคตำาํเป็นตคอผใีค ารผสมผสาน นัระหว่าผ ารออ 
 ฎหมายและ ารลผโทษ  บั ารใหคเปค าประสผคแ์ละแรผำูผใำสาํหรับผู คประ อบ ตำ ารใน ตำ ารทั้ผ 
3 ประเภท อนัไดคแ ่ รัฐ พาณตีย ์และประีาีน สาํหรับ าร าํ บัดูแลมาตรฐานออผเน้ือหาเหมาะ
 บัสผัคมไทยทาํไดคหลายแนวทาผ โดยแบ่ผเป็นส่วนออผ ารพฒันาระบบแบ่ผประเภทเน้ือหาดควยวตธี
ต่าผๆ และส่วนออผ าร าํ บัดูแลร่วม บัผู คประ อบ ารและนั วตีาีีพในอุตสาห รรมวตทยุและ
โทรทศัน์ผา่น าร าํ บัดูแลตนเอผในแต่ละอุตสาห รรมส่ือ สุดทคายคือเร่ือผออผความโปร่ผใสออผ
 าร าํ บัดูแล ปัญหาสาํคญัประ ารหน่ึผออผ   ี. คือ ล ัษณะ าร าํ บัดูแลท่ีอาดความเป็นอตสระ 
และมีอคอำาํ ดัดคานอาํนาำ ราี าร ซ่ึผแนวทาผแ คไอคือ  สี. ท่ีำะตั้ผอ้ึนในอนาคตควรมี าร
เปต ดเผยอคอมลูเ ่ียว บัเร่ือผราวรคอผเรียน  ารพตำารณาตรวำสอบ รวมไปถึผ ารลผโทษในล ัษณะ
ต่าผๆ ผา่น ารตีพตมพห์รือี่อผทาผส่ือสารอ่ืนๆ เพื่อใหคสาธารณีนไดครับทราบเป็น ารสรคาผความ
โปร่ผใสและตรวำสอบไดคออผ าร าํ บัดูแลส่ือ 
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นอ ำา นี้ประเด็น ารศึ ษาออผ  ภัทราพร  สัผอ์พวผทอผ (2545: 87-102)  เร่ือผ ‚สตทธต

เสรีภาพใน ารเสนออ่าวสารและแสดผความคตดเห็นออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนใน

สถานีโทรทัศน์‛ พบว่าปัญหา ารละเมตดสตทธตเสรีภาพออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนใน

สถานีโทรทัศน์นั้น  3  ประเด็นแร สอดคลคอผ ับ ารศึ ษาออผ  าญำน์  คลคายแ คว  แต่ต่าผ ันใน

ประเด็นท่ี  4 และ 5  ดัผนี้ 

  1) โครผสรคาผและ รรมสตทธต์ออผสถานี  หมายถึผ  ลั ษณะออผ ารถือครอผ รรมสตทธต์หรือ

ลั ษณะ ารเป็นเำคาออผส่ือ  ไม่ว่าำะเป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีบรตหารผานโดยหน่วยผานราี ารหรือ

บรตษัทเอ ีนไดครับสัมปทานำา รัฐบาล  สถานีโทรทัศน์ทุ แห่ผยัผคผอยู่ภายใตค าร ํา ับดูแลออผ

หน่วยผานราี าร  และมีความสัมพันธ์ ับหน่วยราี ารอย่าผลึ ซึ้ผเน่ือผำา ระบบอุปถัมภ์  ดัผนั้น

เม่ือหน่วยผานออผรัฐบาลยัผคผเป็นเำคาออผ รรมสตทธต์ในสถานีโทรทัศน์  อี ทั้ผยัผเป็นผูคควบคุมและ

ำัดสรร ารใีคคล่ืนแ ่ส่วนราี ารต่าผๆ  และ ารใหคสัมปทานแ ่เอ ีน    ารดําเนตน ตำ ารำึผตั้ผอยู่

บนหลั  ารแสวผหารายไดคโดยปราศำา หลั ประ ันดคานคุณภาพออผเนื้อหาสาระ   ตลอดำนไม่มี

ระบบ ารตรวำสอบความรับผตดีอบและประสตทธตภาพออผราย าร   ท่ีสําคัญคือ ารอาด ารรับรอผ

สตทธตเสรีภาพใน ารเสนออ่าว   และ ารแสดผความคตดเห็นออผส่ือมวลีนเพ่ือสนอผตอบต่อความ

ตคอผ ารใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารออผประีาีน 

2) วัตถุประสผค์   นโยบาย  และแนวทาผ ารบรตหารสถานี   สถานีโทรทัศน์ท่ีอยู่ใน ํา ับ

ดูแลหรือสัผ ัดออผรัฐบาลำะมี าร ําหนดเป็นพันธะ ตำออผอผค์ รในลั ษณะระเบียบปฏตบัตตหรือ

 ฎหมายำะตคอผปฏตบัตตตาม  ำึผทําใหคไม่สามารถใีคสตทธตเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและ ารแสดผความ

คตดเห็นตามเำตนารมณ์ออผรัฐธรรมนูญไดคอย่าผเต็มท่ี   หรือแมคแต่ในส่วนออผบรตษัทเอ ีนท่ีไดครับ

สัมปทานำา รัฐใน ารดําเนตน ตำ ารโทรทัศน์เอผความสัมพันธ์ระหว่าผบรตษัท ับหน่วยราี าร ็

ทําใหคผูคประ อบวตีาีีพตคอผสนอผตอบต่อนโยบายออผหน่วยผานท่ีใหคสัมปทานนั้นๆดควยเี่น ัน  

เพ่ือไม่ใหค ระทบต่อสัญญาสัมปทาน 

3) บุคลา รในวตีาีีพและสมาคมวตีาีีพ   ผูคประ อบวตีาีีพในสถานีโทรทัศน์ท่ีสัผ ัด

รัฐบาลำะมี  2 บทบาท คือ  บทบาทอคาราี ารและบทบาทออผส่ือมวลีน  ทําใหคเ ตดความสับสน

ระหว่าผ ารทําหนคาท่ีส่ือมวลีนท่ีดีซ่ึผตคอผมีสตทธตเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและ ารแสดผความ

คตดเห็น   เน่ือผำา อคาราี าร ลัวว่าถคาปฏตบัตตหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนอย่าผเต็มท่ีำะ ระทบต่อ

หนคาท่ี ารผานราี าร   เี่นเดียว ับผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนในบรตษัทเอ ีนท่ีไดครับสัมปทาน   

ำะตคอผเลือ ปฏตบัตตระหว่าผ ารเป็นส่ือมวลีนท่ีดีหรือลู ำคาผท่ีปฏตบัตตตามนโยบายออผบรตษัทอย่าผ

เคร่ผครัดเพ่ือความสําเร็ำในหนคาท่ี ารผาน    เน่ือผำา บรตษัทซ่ึผไดครับสัมปทานำา รัฐตคอผ ําหนด

นโยบายใหคสอดคลคอผหรือสนับสนุนนโยบายออผรัฐบาล  ส่วนบทบาทออผสมาคมวตีาีีพส่ือยัผไม่
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มีบทบาทหรือผลผานท่ัีีดนั เ ่ียว ับเสรีภาพออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือ  เพราะเป็นอผค์ รใหม่ยัผ

อาดพลัผำา  ารมีส่วนร่วมออผผูคประ อบวตีาีีพ 

4)  ฎหมายและ ารบัผคับใีค ฎหมาย รัฐบาลเอคามาควบคุมส่ือโทรทัศน์โดยผ่าน

พระราีบัญญัตตวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทัศน์  พ.ศ. 2498  โดยมีนาย รัฐมนตรีเป็นผูคมีอํานาำ

สูผสุดและผูครั ษา ารณ์ตาม ฎหมาย  มีอธตบดี รมประีาสัมพันธ์เป็นเำคาพนั ผานผูคออ ใบอนุญาต

ใน ารดําเนตน าร  ซ่ึผไดคมี ารออ ระเบียบว่าดควยวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทัศน์  พ.ศ.2535  

แต่ผตั้ผคณะ รรม าร ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทัศน์แห่ผีาตต(  ี.) อึ้น  เพ่ือทําหนคาท่ี

 ําหนดนโยบาย ารส่ือสารมวลีนแห่ผีาตตและ ํา ับดูแลส่ือมวลีนดคานวตทยุ ระำายเสียผและ

วตทยุโทรทัศน์   โดยมี ารออ เป็น ฎ ระทรวผ ระเบียบ ประ าศ  คําสั่ผ  และมี ารแต่ผตั้ผ

คณะอนุ รรม ารีุดต่าผๆ  เพ่ือ ํา ับดูแล  ควบคุม  และตรวำสอบ ารปฏตบัตตผานออผสถานี

วตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทัศน์ทุ สถานีทั้ผออผรัฐและเอ ีน  หา พบว่ามี าร ระทําท่ีอัดต่อ

 ฎหมายหรือระเบียบท่ีเ ่ียวอคอผ     ี.ำะมีอํานาำใน ารดําเนตน ารสั่ผใหคสถานี้ีีแำผเป็นลาย

ลั ษณ์อั ษร  ออ คําเตือน  ย เลต ใบอนุญาต  เป็นตคน  ดัผนั้น ฎหมายและระเบียบต่าผๆ ลายเป็น

ี่อผทาผใหคผูคมีอํานาำรัฐสามารถเอคามาแทร แซผ ารดําเนตน ตำ ารออผส่ือมวลีนไดคผ่ายอึ้น 

5)  ารเมือผและเศรษฐ ตำ  เป็นปัำำัยภายนอ ท่ี ระทบต่อทั้ผตัวผูคประ อบวตีาีีพและ

เำคาออผ ตำ ารใน ารนําเสนอเนื้อหา  เสรีภาพใน ารเสนออ่าวสาร   และ ารแสดผความคตดเห็นออผ

ส่ือโทรทัศน์   เพ่ือสนอผตอบต่อสตทธตใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารออผประีาีน 
 

ปฐมพผศ์  มผคลไพโรำน์ (2545: 98-104)  ศึ ษาเร่ือผ ‚ ความสัมพันธ์ระหว่าผส่ือมวลีน

 ับรัฐบาล  พ.ต.ท.ทั ษตณ  ีตนวัตร‛  พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าผส่ือมวลีน ับรัฐบาลมี าร

วตพา ษ์วตำารณ์อย่าผมา ต่อ รณีรัฐบาลเอคาไปแทร แซผและครอบผําส่ือมวลีน นับเป็น

ปรา ฏ ารณ์ใหม่ในวผ ารส่ือมวลีนไทยท่ีรัฐบาลใีคอํานาำทาผดคานทุนเอคามาควบคุมส่ือมวลีน

นอ เหนือำา มาตร ารทาผ ฎหมาย  ทั้ผๆท่ี ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย

พุทธศั ราี  2540 มีบทบัญญัตตใน ารใหคสตทธตเสรีภาพส่ือมวลีนทุ แอนผใน ารนําเสนออ่าวสาร

ไดคอย่าผอตสระปราศำา  ารแทร แซผหรือควบคุมโดยรัฐบาลตราบใดท่ี ารใีคสตทธตเสรีภาพดัผ ล่าว

ไม่ไดคไปละเมตดสตทธตและเสรีภาพอั้นพื้นฐานออผบุคคลอ่ืนในสัผคม   แนวทาผท่ีรัฐบาลนํามาใีคใน

 ารลตดรอนสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนมี  2  ลั ษณะ คือ 

 1)  ารควบคุมโดยรัฐ  แมคำะมี าร ําหนดสตทธตเสรีภาพออผประีาีนใน ฎหมาย

รัฐธรรมนูญทุ ฉบับ  แต่ในทาผปฏตบัตตรัฐบาลยัผคผมีสตทธตใน ารเสนอ ฎหมายซ่ึผเอื้อต่อ าร

บรตหารผานใหคเป็นไปตามท่ีวาผไวค   ฎหมายท่ีรัฐบาลนํามาใีคใน ารควบคุมเสรีภาพส่ือมวลีน

ประ อบไปดควย   พระราีบัญญัตต ารพตมพ์ พ.ศ.2484    พระราีบัญญัตตวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุ
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โทรทศัน์ พ.ศ.2489 (ฉบบัแ คไอเพต่มเตตม พ.ศ. 2530  และ พ.ศ. 2540)    ฎ ระทรวผฉบบัท่ี 14 (พ.ศ.
2537)    ฎหมายฟอ เผตน   และำดัตั้ผศนูยค์วบคุมส่ือ  เป็นตคน 
 2)  ารควบคุมทาผดคานเศรษฐ ตำ  ภาวะเศรษฐ ตำไดคเอคามามีบทบาทต่อความเปล่ียนแปลผ
ในสผัคมอย่าผมา    ารดาํเนตน ตำ ารใดๆำึผตคอผมอผถึผผล าํไรำา  ารดาํเนตนผาน   ส่ือมวลีน
เอ ีนำะดาํรผอยู่ไดค ็ดควยรายไดคำา  ารโฆษณา  ทาํใหคส่ือมวลีนำาํเป็นตคอผเอ้ือประโยีน์ใหค
ธุร ตำออผสปอนเซอร์รายใหญ่    ส่ผผลใหคเ ตดภยัคุ คามต่อบทบาทหนคาท่ีออผส่ือมวลีน   ซ่ึผเป็น
ตลาดเสรีทาผความคตดระหว่าผอุดม ารณ์ใน ารนาํเสนออคอเท็ำำรต ผสู่สาธารณะ ับ ารนาํเสนอ
เน้ือหาท่ีอาดความเป็น ลาผ  เป็นผลำา  ารถู  ดดันใหคเ ตดความลาํเอียผโดยนายทุนผู คอุปถมัภ์  
ส่ือมวลีนำึผมีปัญหาในเร่ือผออผความเป็น ลาผอ้ึน   และ ลายเป็นปมปัญหาท่ีลดทอนความ
น่าเี่ือถือออผส่ือมวลีนในสายตาประีาีน   วตธี ารออผรัฐบาล พ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร  ท่ีนาํมาใีค
ใน ารควบคุมเสรีภาพส่ือมวลีนประ อบไปดควย    ารไม่สนับสนุนหรือถอนโฆษณา  อคาผความ
นตยมออผผู คี มว่าเรตตต้ผราย ารไม่ดีำึผตคอผปรับผผัใหม่  ซ้ือหุคน ตำ าร  เป็นตคน 
 

ผล ารศึ ษาท่ี ล่าวมาสอดคลคอผ ับ ารศึ ษาออผ สุ ัญญา  บูรณเดีาีัย (2549: 
บทคดัยอ่)  เร่ือผ  ‚เสรีภาพส่ือมวลีนไทย : ปัญหาทคาทายออผส่ือในรัฐบาลทุนนตยม‛  พบว่าความ
พยายามคุ คามส่ือออผรัฐบาล  พ.ต.ท.ท ัษตณ   ตีนวตัร  ไดค ระทาํ ารทุ รูปแบบไม่ว่าำะเป็น าร
แทร แซผ    ารคุ คาม   ารใีคเผตน    ารยดึพ้ืนท่ีสถานีวตทยโุทรทศัน์  ทั้ผน้ีเพ่ือประโยีน์ต่อรัฐบาล
และพว พคอผ   ส่ือำึผไม่สามารถปฏตบตัตหนคาท่ีไดคเต็มท่ี   ปัญหาอุปสรรคสาํคญัต่อ ารปต ด ั้นเสรีภาพ
ออผส่ือมวลีนคือรัฐบาลและนายทุน   เพราะนอ ำา รัฐบาล (มาำา ีนีั้นนายทุน) ำะใีค
 ฎหมายเพื่อควบคุมส่ือแลคว   ยผัเอคามาแทร แซผโดยใีคอาํนาำเผตนทาํใหคอ่าวสาร ลายเป็นสตนคคาท่ี
ตคอผแอ่ผอนั นัอาย  โฆษณาเป็นรายไดคหล ัสาํคญัออผหนผัสือพตมพแ์ละส่ืออ่ืนๆ   เมื่อค่าโฆษณามี
อตทธตพลต่อธุร ตำส่ือมวลีนมา อ้ึนผู คมีอาํนาำทุนำึผมีอตทธตพลต่อส่ือมา เี่น นั   ารแทร แซผส่ือ
โดยรัฐบาลและนายทุน ลายเป็นภยัเผียบท่ีอนัตรายต่อสผัคม  เพราะประีาีนโดยเฉพาะผู คท่ีไดครับ
 ารศึ ษานคอยซ่ึผเป็นคนส่วนใหญ่อาำตามไม่ทนัและไม่สามารถลุ อ้ึนมาต่อตคาน   นอ ำา น้ีสต่ผท่ี
ปต ด ั้นเสรีภาพส่ือมวลีนคือเำคาออผส่ือทั้ผรัฐบาลและนายทุนมีอตทธตพลเหนือบรรณาธต ารและ
น ัอ่าวมา    ารเปล่ียนบรรณาธต ารเม่ือไม่ปฏตบตัตตามแนวทาผออผเำคาออผทั้ผใน รณี ารโย ย คาย
ตาํแหน่ผหรือ ารปลดพนั ผานในสถานีโทรทัศน์   สต่ ผเหล่าน้ีลควนี้ีใหคเห็นว่าเสรีภาพออผ
ส่ือมวลีนไม่ไดคเป็นไปตามเำตนารมณ์ออผ ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย
พุทธศ ัราี  2540 มาตรา 41   อยา่ผไร ็ตามแมคว่าสถาน ารณ์ท่ีเ ตดอ้ึนำะทาํใหค ารทาํผานออผส่ือ
เป็นไปดควยความยา ลาํบา   ซ่ึผเป็นปัญหาทคาทายออผส่ือยคุรัฐบาล พ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร    แต่ส่ือ
 ็ไม่ไดคละความพยายามใน ารทาํหนคาท่ีโดยยึดหล ัแห่ผำรรยาวตีาีีพ  โดยมี ารรวมตวั นัเป็น
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อผค ์รวตีาีีพ  เพื่อควบคุมและป ปค อผสตทธตเสรีภาพออผส่ือและออผประีาีน  อนัเป็นรา ฐาน
สาํคญัใน ารสรคาผคนและประเทศีาตตใหคเอคมแอ็ผเพื่อต่อสูค บัอาํนาำรัฐและอาํนาำทุนในระบบ
เศรษฐ ตำทุนนตยม    

   
นอ ำา น้ี ารแทร แซผเสรีภาพส่ือมวลีนไม่ไดคำาํ ดัอยู่เฉพาะรัฐบาลระดบัประเทศ

เท่านั้น   ารศึ ษาออผ  ผ่อผพรรณ  ำผยศยต่ผ (2547: บทคดัย่อ)  เร่ือผ ‚ความสัมพนัธ์เ ตีผ ารเมือผ
ระหว่าผส่ือมวลีน บันั  ารเมือผทคอผถต่นในำผัหวดัเีียผใหม่‛  พบว่าวตธีออผนั  ารเมือผและ
น ัหนผัสือพตมพไ์ดคอาศยัหนคาหนผัสือพตมพใ์น ารนาํเสนอผลผานออผตนเอผอยา่ผต่อเน่ือผ  โดย าร
ใหคเผตนสนบัสนุนส่ือทคอผถต่นเพื่อตีพตมพอ์คอความซ่ึผเป็นผลดีแ ่ตนเอผ   หรือเอคาเป็นหุคนส่วนในธุร ตำ
หนัผสือพตมพเ์พื่อำะไดคมีอาํนาำใีคส่ือหนัผสือพตมพ์ใน ารนาํเสนออ่าวสารออผตนเอผหรือ ลุ่ม
 ารเมือผและโำมตีฝ่าย ารเมือผตรผอคาม   ำา ผล ารศึ ษาน้ีำะเห็นไดคว่าพฤตต รรม ารแทร แซผ
เสรีภาพส่ือมวลีนไทยภายใตคเศรษฐ ตำทุนนตยมนั้นอาํนาำรัฐบว  บัอาํนาำเผตนทุนไดค ลายเป็น
ปัำำยัท่ีมีอตทธตพลอยา่ผมา ต่อ ารนาํเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีนทั้ผในระดบัีาตตและระดบัทคอผถต่น 
 

ตามหลั  ฎหมาย ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือมวลีนไทยตคอผไดครับ ารคุคมครอผ โดย
ปราศำา  ารแทร แซผออผรัฐบาลหรืออาํนาำใดๆ   ารศึ ษาออผ ถตรวรรณ   ลาผณรผค์ (2550: 
บทคัดย่อ)  เร่ือผ ‚ ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผส่ือมวลีนและ าร
คุคมครอผสตทธตออผบุคคล‛  พบว่า   แมครัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยำะใหค ารรับรอผเสรีภาพ
ใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นแ ่ส่ือมวลีนไวค   ารปฏตบตัตผานออผส่ือมวลีนแต่ละ
ประเภทลควนมีวตัถุประสผค์และเำตนารมณ์เพื่อ ารรับรูคออผประีาีนเหมือน นั  ส่วน รณี
ประีาีนไดครับผล ระทบำา  ารทาํผานออผส่ือมวลีนนั้นยผัไม่มี ฎหมายท่ีำะนาํมาปค อผ นัและ
ควบคุมส่ือมวลีนโดยตรผ  แต่อาศยับท ฎหมายทัว่ไปมาปรับใีค  ส่ผผลใหคเ ตดปัญหาในทาผปฏตบตัต
เพราะ ฎหมายแต่ละฉบบัมีเำตนารมณ์แต ต่าผ นัไป  ไม่มี ฎหมายฉบบัใดมุ่ผปค อผ นัและควบคุม
ส่ือมวลีนหรือคุคมครอผผู คไดครับผล ระทบำา ส่ือมวลีน บาผฉบบับญัญตัต อ้ึน ่อนส่ือมวลีน
อยายตวั ทาํใหคไม่ทนั บัสภาพ ารณ์และความเำรตญออผเทคโนโลยี ารส่ือสาร  ดผันั้นควรมี ารตั้ผ
สมาคมส่ือมวลีนอ้ึนเป็นอผค ์รอตสระคอยทาํหนคาท่ีตรวำสอบและควบคุมไม่ใหคส่ือใีคเสรีภาพใน
 ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นอนัไป ระทบต่อบุคคลอ่ืน  ดควย ารใหคส่ือมวลีนทุ ประเภท
อยู่ภายใตควตัถุประสผค์และเำตนารมณ์เดียว นั  เพื่อสรคาผความเป็นเอ ภาพใน ารปค อผ นัและ
คุคมครอผสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนมตใหคถ ูละเมตดำา อาํนาำรัฐหรืออตทธตพลใดๆ    
 

เรวดี  พผศไ์ียยผ (2552: บทคดัยอ่)  ศึ ษาเร่ือผ ‚ปรา ฏ ารณ์ส่ือสารมวลีน ยุค ารเมือผ
แย ฝ่าย‛  มีวตัถุประสผคเ์พื่อศึ ษาสภาพ ารณ์ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีนท่าม ลาผความอดัแย คผ
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ทาผ ารเมือผ  ศึ ษาทตศทาผและแนวโนคม ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือมวลีน  และศึ ษาปัำำยัท่ีมี
อตทธตพลต่อ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีน  พบว่าภายใตควต ฤต ารเมือผท่ีมีความอดัแย คผและแต แย 
อย่าผรุนแรผถึผอั้นีุมนุมประทควผ  อบัไล่  ยึดทาํเนียบ บุ รุ สถานท่ีราี าร  ารปาอคาวออผใส่
น ั ารเมือผฝ่ายตรผอคาม ฯลฯ ลควนเป็นเหตุ ารณ์ท่ีส่ือมวลีนตคอผเอคาไปมีส่วนเ ่ียวอคอผและม ัถู 
บผัคบัใหคตคอผเลือ อคาผหรือเลือ ฝ่ายทั้ผท่ีโดยำรรยาวตีาีีพส่ือควรเป็นอตสระ  ถือเป็น ารแทร แซผ
ส่ือรูปแบบหน่ึผซ่ึผทาํใหคส่ือมวลีนไทยถ ูลตดรอนสตทธตเสรีภาพ    ารท่ีรัฐบาลเอคามาำดัระเบียบส่ือ
โดยใีคนโยบายปฏตรูปส่ือ  เพื่อใหคส่ือแสดผบทบาทใน ารแ คไอปัญหาวต ฤตความอดัแย คผไดคนั้น  
รัฐบาลตคอผวตเคราะห์ถึผแ ่นแทคออผปัญหาและวาผแนวทาผอย่าผเป็นรูปธรรม   และตคอผเป็นท่ี
ยอมรับออผทุ ภาคส่วนโดยไม่เลือ ปฏตบตัต    สาํหรับปัำำยัท่ีมีอตทธตพลต่อบทบาทออผส่ือมวลีน
คือ สถาน ารณ์ทาผ ารเมือผ  โดย ารปฏตบตัตหนคาท่ีใน ารใหคอคอมูลอ่าวสารออผทั้ผฝ่ายรัฐบาลและ
ฝ่ายคคานตคอผเป็นธรรม   ส่วนปัำำยัดคานวุฒตภาวะออผบุคลา รในวตีาีีพส่ือตคอผยึดหล ัความเป็น
 ลาผ    อณะท่ีอผค์ รวตีาีีพส่ือควรเอคามามีบทบาทใน ารตรวำสอบ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือแอนผ
ต่าผๆอยา่ผใ ลคี ตดและเอคมผวดมา อ้ึน  เพื่อใหคอ่าวสารท่ีนาํเสนอสู่ประีาีนเป็นอคอมลูอนั ่อใหคเ ตด
ประโยีน์ต่อสผัคมอยา่ผแทคำรตผ 
 

 ำา ผล ารศึ ษาอคาผตคนน้ีผู ควตำยัวตเคราะห์ไดคว่าตวัแปรท่ีสามารถนาํไปใีคเป็นแนวทาผ
ปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผเสรีภาพส่ือมวลีนไทยไดคคือ  มาตรฐานออผวตีาีีพส่ือตคอผ
รับผตดีอบต่อำรต ยธรรมออผผู คปฏตบตัตหนคาท่ีดคานส่ือเป็นสําคญั  และในี่วผท่ีประเทศประสบ ับ
วต ฤตทาผ ารเมือผเป็นไปไดคยา มา ท่ีส่ือมวลีนไทยำะสามารถปฏตบัตตหนคาท่ีใน ารนาํเสนอ
อ่าวสารซ่ึผตคอผปราศำา  ารแทร แซผเสรีภาพส่ือโดยรัฐบาล   
 

 เน่ือผดควย ารเอคามาออผระบบเศรษฐ ตำทุนนตยม  ส่ผผลใหค ารแทร แซผเสรีภาพ
ส่ือมวลีนโดยรัฐบาลเปล่ียนแปลผรูปแบบไปตามสถาน ารณ์ทาผเศรษฐ ตำ  นผค์นาถ    ศรีส ุล
ห่านวตไล  (2551 : บทคดัยอ่)  ไดคศึ ษาเร่ือผ  ‚รูปแบบ ารคุ คามส่ือยคุใหม่ บัผล ระทบต่อ ารทาํ
หนคาท่ีออผส่ือมวลีน‛   พบว่า   ารคุ คามส่ือในยคุทุนนตยมมาำา ทุ ภาคส่วน  แต่ ารคุ คามำา 
ฝ่าย ารเมือผมีสถตตตสูผสุด  อณะท่ี ารคุ คามำา ภาคธุร ตำมีแนวโนคมเพต่มอ้ึน  ภาคธุร ตำเอ ีนเรต่ม
หนัมาใีค ฎหมายหมต่นประมาทในใน ารฟค อผรคอผส่ือมวลีน  น ั ฎหมายเรีย ว่า ‚ ารคุ คามผา่น
 ระบวน ารยตุตธรรม‛   ส่วนภาค ารเมือผยผัคผคุ คามส่ือทั้ผในรูปแบบ ารสั่ผแบนราย ารวตทย ุ
ไม่ใหคผู คดาํเนตนราย ารบาผรายำดัราย าร เี่น  รณีนายเำตมศ ัดต์  ปต่ นทอผ ถ ูสัผ่ผดำดัราย ารทาผวตทย ุ  
เน่ือผำา ไดควตพา ษว์ตำารณ์รัฐบาลนาย รัฐมนตรีสมคัร  สุนทรเวี  อยา่ผรุนแรผ   เป็นตคน   สาํหรับ
ความถ่ีใน ารเ ตดอ้ึนอยู่ บัี่วผำัผหวะเวลา   ล่าวคือหา เป็นี่วผท่ีส่ือทาํหนคาท่ีใน ารตตดตาม 
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ตรวำสอบ  อุดคุคยเร่ือผใดเร่ือผหน่ึผ  หรือหา มีอคอมูลหล ัฐานท่ีสามารถนํามาเปต ดโปผต่อ
สาธารณีนำะยตผ่มีผลใหครัฐบาลซ่ึผต เป็นประเด็นวตพา ษ์วตำารณ์ออผสัผคมพยายามหาทาผใน าร
คุ คามส่ือทุ รูปแบบ   เพ่ือยบัย ั้ผหรือทาํใหคส่ือหยุดตรวำสอบ  ทั้ผน้ี ารคุ คามส่ือท่ีเ ตดอ้ึนส่ผผล
 ระทบทั้ผในแผ่ำตตใำและ ารปฏตบตัตผานออผส่ือมวลีนอยา่ผมา   บาผคนถึผอั้นลาออ ไปประ อบ
อาีีพอ่ืนเพราะไม่สามารถใีคสตทธตเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นหรือ ารนาํเสนออคอเท็ำำรต ผ
ประโยีน์ออผสาธารณะไดคตามอุดม ารณ์   อณะท่ี ารคุ คามผา่นระบบทุนและผ่านเ ม ารตลาด
นาํไปสู่รูปแบบ ารคุ คามส่ือในล ัษณะท่ีซบัซคอนมา ยต่ผอ้ึน  อี ทั้ผยผัสรคาผความอึดอดัใำใน าร
ทาํหนคาท่ีออผส่ือเี่นเดียว บั ารใีคอาํนาำรัฐเอคาแทร แซผ  
 

สุดทคาย ารศึ ษาออผ  อมราล ัษณ์  ีลายนเดีะ (2550: บทคดัยอ่) เร่ือผ  ‚เสรีภาพส่ือมวลีน
ไทย : ศึ ษาแนวทาผ ารปค อผ นั ารแทร แซผหนผัสือพตมพร์ายวนั‛  วตัถุประสผคเ์พื่อศึ ษาปัำำยัท่ี
มีผลต่อ ารแทร แซผและ ารควบคุมหนผัสือพตมพ ์  และวตเคราะห์ปัำำยัท่ีนาํไปสู่แนวทาผใน าร
ปค อผ ันปัญหา ารแทร แซผหนัผสือพตมพ์   พบว่ารัฐบาลใีคส่ือมวลีนเป็นเคร่ือผมือใน าร
ประีาสัมพนัธ์เพื่อสรคาผภาพล ัษณ์เ ตีผบว โดยเฉพาะผลผานท่ีประสบความสําเร็ำเป็นหลั      
เพราะรัฐบาลตระหน ัว่าส่ือมีอตทธตพลต่อประีาีนอยา่ผ วคาผอวาผ   ตคอผปค อผ นัไม่ใหคส่ือมวลีน
ทาํหนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาล  รวมทั้ผเผยแพร่อคอมูลอ่าวสารดคานลบออ ไปเพ่ือรั ษาฐาน
อาํนาำทาผ ารเมือผ   รัฐบาลำึผพยายามเอคาแทร แซผและควบคุมหนัผสือพตมพใ์นทุ ระดบัตั้ผแต่
ผู คบรตหาร  บรรณาธต าร  พนั ผานระดบั   ปฏตบตัต าร  ส่วนปัำำยัท่ีนาํไปสู่แนวทาผใน ารปค อผ นั
ปัญหา ารแทร แซผหนผัสือพตมพน์ั้นรัฐตคอผใหคความสาํคญั บัสตทธตใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารออผ
ประีาีน  เพื่อส่ผเสรต ม ลไ ทาผสัผคมใหคมีความเอคมแอ็ผดควย ารสรคาผ ฎหมายอันเป็น
หล ัประ นัสตทธตเสรีภาพใหค บัส่ือและประีาีน   แต่เหนือสต่ผอ่ืนใดรัฐบาลตคอผยดึมัน่ในคุณธรรม
และำรตยธรรมควบคู่ นัไปดควย   อณะเดียว นัรัฐบาลตคอผใหคเสรีภาพส่ือมวลีนใน ารดูแลและ
ควบคุม ันเอผ  ส่วนอผค์ รหนัผสือพตมพ์ตคอผยืดหย ัด ารทําหนคาท่ี เพื่อสาธารณีนภายใตค
ำรรยาบรรณทาผวตีาีีพและความรับผตดีอบต่อสัผคมพรคอมๆ บั ารพฒันาประสตทธตภาพใน าร
นาํเสนออ่าวสาร   ดควย ารนําเสนออ่าวสอผดคาน  ตระหนั ถึผ ารี้ีนําและพฒันาสัผคม   เม่ือ
น ัหนผัสือพตมพท์าํหนคาท่ีออผตนไดคอยา่ผครบถควนและรอบดคานแลควพลผัประีาีนำะเอคามาป ปค อผ
ใหคหนผัสือพตมพม์ีอตสระใน ารนาํเสนออคอมลูอ่าวสารและ ารวตพา ษว์ตำารณ์ไดคอยา่ผมีประสตทธตภาพ 
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2.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ำา  ารทบทวนวรรณ รรมท่ีเ ่ียวอคอผผูควตำัยไดคนําเอาผล ารศึ ษาทั้ผหมดมาประยุ ต์ใหค

เอคา ับประเด็นท่ีำะศึ ษา  เพ่ือคคนหามาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผเสรีภาพส่ือ

โดยรัฐบาลใหค ับส่ือมวลีนทุ แอนผสามารถใีคแนวทาผท่ีคคนพบำา  ารศึ ษาครั้ผนี้ร่วม ัน  ซ่ึผ

ตัวแปรท่ีผูควตำัยตคอผ ารทํา ารศึ ษาดัผปรา ฏในภาพท่ี 2.1     

 

 
 

ภาพท่ี 2.1  แสดผ รอบแนวคตดใน ารวตำัย 

 

2.4 สมมติฐานการวิจัย 

    “ในยุค  Social  Network ภาคประีาสัผคมสามารถมีส่วนร่วมใน ารปคอผ ันและแ คไอ

ปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลไดคมา อึ้น” 
 

 

มาตรการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ

แทรกแซงส่ือมวลชน

โดยรัฐบาล 

    ตัวแปรอตสระ(X) ตัวแปรตาม (Y) 

1) กลไกภาควิชาชีพส่ือ 

        - มาตรฐานำรตยธรรมวตีาีีพส่ือ 

        - บทบาทอผค์ รวตีาีีพส่ือ 

2) กลไกภาครัฐ  

     -  ฎหมาย 

     -  ารบัผคับใีค ฎหมายเ ่ียว ับส่ือสารมวลีน 

     - คุณธรรมและำรตยธรรมออผนั  ารเมือผผูคซ่ึผมีอํานาำรัฐ 

  

 
 3) กลไกภาคประชาสังคม 

       - ส่ผเสรตมใหคประีาสัผคมมีความเอคมแอ็ผและรูคเท่าทันส่ือ 

       -  ารมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือภาคประีาีน 

      -  ารคุคมครอผประีาีนผูคบรตโภค 

 



 

 

บทท่ี  3 

 

    ระเบียบวิธีวิจัย  

 
ใน ารศึ ษาเร่ือผ   ‚มาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดย

รัฐบาล‛  มีรายละเอียดออผ ารดําเนตน ารศึ ษาตามลําดับดัผต่อไปนี้ 

3.1  วตธี ารศึ ษาและเ ็บรวบรวมอคอมูล 

3.2  ประีา รและวตธี ารสุ่ม ลุ่มตัวอย่าผ 

3.3  รายละเอียด ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผ 

3.4  เคร่ือผมือใน ารศึ ษา 

3.5   ารทดสอบคุณภาพออผเคร่ือผมือ 

3.6   ารเอียนรายผาน 
 

3.1  วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ารศึ ษาครั้ผนี้เป็น ารวตำัยเีตผคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึผผูควตำัยไดคเลือ ใีควตธีใน

 ารศึ ษาเร่ือผดัผ ล่าว 2 รูปแบบดควย ัน  ดัผนี้ 
 

3.1.1  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary   Research )  โดยทํา ารศึ ษาและรวบรวม

อคอมูลท่ีเป็นทั้ผอ่าว บทความ  คําแถลผ ารณ์   ท่ีปรา ฏในหนัผสือพตมพ์  วารสาร   หรือเว็บไซต์

ต่าผๆ  ตลอดำนรายผาน ารวตำัยและตําราทาผวตีา ารท่ีเ ่ียวอคอผ เพ่ือใหคไดคมาซ่ึผอคอมูลท่ีำะนํามา

ศึ ษาและวตเคราะห์ในประเด็นท่ีเ ่ียว ับปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล    

3.1.2  การศึกษาภาคสนาม (Filed  Research)  โดย ารสัมภาษณ์แบบเำาะลึ  (In-Dept 

Interview) ผูควตำัยำะ ําหนดประเด็นคําถามใน ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผท่ีเป็นส่ือนั วตีาีีพมวลีน

และนั วตีา ารผูคมีความรูคความีํานาญทาผดคานส่ือมวลีนไวคล่วผหนคา  เพ่ือใหคไดคความคตดเห็นและ

อคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผำา ผูคเี่ียวีาญสําหรับนําไปวตเคราะห์หามาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา าร

แทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลท่ีเ ตดอึ้นในประเทศไทยต่อไป 
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3.2 ประชากรและวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
ใน ารศึ ษาเร่ือผ ‚มาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล‛  

ประีา รท่ีำะใีคใน ารศึ ษาคร้ัผน้ี  ประ อบดควย    
3.2.1  ตวัแทนนักวชิาชีพจากองค์กรส่ือ   ทั้ผน้ีเพ่ือใหค ารศึ ษาคร้ัผน้ีมีความสอดคลคอผ บั

ออบเอต ารวตำยัท่ีมุ่ผหาแนวทาผปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือท่ีเนคนเฉพาะส่ือมวลีน
 ระแสหล ั  ดควยเหตุน้ีผู ควตำยัำึผไดค าํหนด ลุ่มตวัอยา่ผท่ีเป็นนั วตีาีีพส่ือออ เป็น  4   ลุ่ม  ทั้ผน้ี
ำะใีควตธี ารสุ่มตัวอย่าผโดยคัดเลือ แบบเฉพาะเำาะำผ (Purposive  Sampling) บุคคลท่ีดาํรผ
ตาํแหน่ผบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผออผอผค์ รนั้นๆ   เน่ือผำา เป็นผู คท่ีมีหนคาท่ีดูแล  ควบคุม  และ
คดัเลือ อ่าวสารท่ีำะนําเสนอสู่สาธารณีน  ทั้ผน้ีผู ควตำยัำะสัมภาษณ์ ลุ่มตวัอย่าผอนัำะไดคมาซ่ึผ
อคอมูลและความคตดเห็น แลควนาํไปวตเคราะห์หามาตร ารปค อผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผ
ส่ือมวลีนโดยรัฐบาลต่อไป  และเพื่อใหคไดคความคตดเห็นท่ีมีหลา หลายมุมมอผำา ผู คประ อบ
วตีาีีพส่ือมวลีนทุ สาอา โดยทาํ ารสมัภาษณ์ ลุ่มน ัวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีเป็นส่ือ ระแสหล ั  4  
ประเภทอคาผตคนประเภทละ 1 คน  รวมทั้ผหมดอยา่ผนคอย  4  คนอ้ึนไป  ดผัรายละเอียดดผัต่อไปน้ี 
              1) นั วตีาีีพส่ือหนัผสือพตมพ ์  ำาํนวน 1 คน โดยเนคนเฉพาะหนัผสือพตมพฉ์บับ
ภาษาไทยท่ีนาํเสนออ่าวดคาน ารเมือผและมีวาผำาํหน่ายทัว่ประเทศดผัปรา ฏรายี่ือในตาราผท่ี  3.1   
โดยผู ควตำัยใีควตธี ารสุ่ม ลุ่มตัวอย่าผอย่าผผ่ายดควย ารำับสลา รายี่ืออผค์ รส่ือมวลีน ลุ่ม
หนผัสือพตมพม์า  1  ฉบบั   

2) น ัวตีาีีพส่ืออตนเทอร์เน็ต  ำาํนวน 1 คน ซ่ึผประีา ร ลุ่มน้ีำะมีความ 
เี่ือมโยผ บัประีา ร ลุ่มหนผัสือพตมพ ์   ล่าวคืออผค ์รหนผัสือพตมพอ์คาผตคนำะมี ารนาํเสนออ่าว
 ารเมือผทาผเวบ็ไซตเ์พื่อเป็นอี ี่อผทาผหน่ึผใน ารนาํเสนออ่าวสารใหคเอคาถึผประีาีน   ผู ควตำยัำึผ
คตดว่าสามารถท่ีำะใีครายี่ือำา ประีา ร ลุ่มเดียว นัดผัปรา ฏในตาราผท่ี 3.1 ซ่ึผวตธี ารสุ่มำะใีค
วตธี ารเี่นเดียว บั ลุ่มตวัอย่าผท่ีเป็นอผค์ รหนัผสือพตมพ ์ คือใีควตธี ารสุ่ม ลุ่มตวัอย่าผอย่าผผ่าย
ดควย ารำบัสลา รายี่ืออผค์ รส่ือมวลีนประเภทส่ืออตนเตอร์เน็ตมา  1 อผค์ ร (ถคาซํ้ า บั ลุ่ม
หนผัสือพตมพำ์ะำบัใหม่)    

           3)  นั วตีาีีพส่ือวตทยุ   ำ ํานวน 1 คน  โดยผู ควตำัยำะ เำาะำผเฉพาะสถานี
วตทย ุระำายเสียผท่ีนาํเสนออ่าวทาผ ารเมือผภาคภาษาไทยและมีเครืออ่าย ระำายเสียผทัว่ประเทศ
ซ่ึผสามารถรับฟัผไดคครอบคลุมทุ พ้ืนท่ีและเป็นท่ีรูคำ ัออผประีาีนดผัปรา ฏรายี่ือในตาราผท่ี 
3.1  ใีควตธี ารสุ่ม ลุ่มตวัอยา่ผอยา่ผผ่ายดควย ารำบัสลา รายี่ืออผค ์รส่ือมวลีนประเภทส่ือวตทยมุา  
1 อผค ์ร 
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 4) นั วตีาีีพส่ือโทรทัศน์  ำาํนวน 1 คน โดยผู ควตำัยเำาะำผเฉพาะสถานีท่ีส่ผ
สญัญาณใหครับีมฟรีทัว่ประเทศดผัปรา ฏรายี่ือในตาราผท่ี  3.1  โดยำะสุ่ม ลุ่มตวัอย่าผอย่าผผ่าย
ดควย ารำบัสลา รายี่ือส่ือโทรทศัน์มาำาํนวนมา  1 สถานี  ำา นั้นผู ควตำยัำะเำาะำผสมัภาษณ์เ ตีผลึ 
บุคคลท่ีดาํรผตาํแหน่ผบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผออผออผสถานีโทรทศัน์นั้นๆ  

     
ตารางที่ 3.1  แสดผรายี่ือประีา ร ลุ่มตวัแทนน ัวตีาีีพำา อผค ์รส่ือท่ีนาํมาเป็น ลุ่มตวัอยา่ผ 
 

 
3.2.2 ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการ  คือ เป็นผู คทรผคุณวุฒตท่ีมีความรูคความสามารถรวมทั้ผมี

ประสบ ารณ์และความเี่ียวีาญเฉพาะดคานนตเทศศาสตร์   วารสารศาสตร์  หรือท่ีเ ่ียวอคอผ บั าร
ส่ือสารมวลีน  ซ่ึผผู ควตำยัำะใีค ารสุ่มตวัอยา่ผแบบเฉพาะเำาะำผ  โดยทาํ ารคดัเลือ นั วตีา ารใน  
4  ดคาน  ดผัน้ี 
   1) นั วตีา ารในฐานะอาำารยท่ี์สอนในระดบัมหาวตทยาลยั  ำาํนวน 1 คน โดย
ผู ควตำยัำะเำาะำผสมัภาษณ์อาำารยท่ี์ีาํนาญดคานส่ือสต่ผพตมพ ์ หรือส่ือวตทย-ุโทรทศัน์   

ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ 
1) นสพ. ไทยรัฐ  
2) นสพ. เดลตนตวส์ 
3) นสพ. ผู คำดั าร  
4)  นสพ. เดอะเนีัน่ 
5)  นสพ. อ่าวสด 
6) นสพ. คมีดัลึ  
7)  นสพ. แนวหนคา 
8) นสพ. ฐานเศรษฐ ตำ 
9) นสพ. มตตีน 
10) นสพ.ประีาีาตต
ธุร ตำ 
11) นสพ. สยามธุร ตำ  
12) นสพ. สยามรัฐ 
13) นสพ. ประีาไท  
14) นสพ. ไทยโพสต ์
15) นสพ. โพสตท์ูเดย ์ 
16) นสพ.  บคานเมือผ 

1)ไทยรัฐออนไลน์   
2) เดลตนตวส์ออนไลน ์ 
3) ผู คำดั ารออนไลน ์  
4) เดอะเนีัน่ออนไลน์   
5) อ่าวสดออนไลน ์  
6) คมีดัลึ ออนไลน์ 
7) แนวหนคาออนไลน ์  
8) ฐานเศรษฐ ตำออนไลน์   
9) มตตีนออนไลน์   
10) ประีาีาตตธุร ตำ
ออนไลน์  
11) สยามธุร ตำออนไลน ์  
12) สยามรัฐออนไลน ์ 
13)  ประีาไทออนไลน์   
14) ไทยโพสตอ์อนไลน์   
15) โพสตท์ูเดย ์ออนไลน์  
16) บคานเมือผออนไลน์   

    เนคนเฉพาะสถานีที่ท่ีมีเครืออ่าย
 ร ะ ำ า ย เ สี ย ผครอบคลุ มทั่ ว
ประ เ ทศ  และนํา เ สนอสาระ
อ่ า ว ส า ร ท า ผ  า ร เ มื อ ผ ภ า ค
ภาษาไทยซ่ึผมีดผัน้ี 
      1) สัผ ดั รมประีาสัมพนัธ์
ซ่ึผเป็นออผรัฐบาล  คือ สถานี
วตทยุ ระำายเสียผแห่ผประเทศ
ไทย (สวท. หรือ NBT)   
       2)สัผ ดัอผค ์าร
ส่ือสารมวลีนแห่ผประเทศไทย 
(อ.ส.ม.ท.)   คือ บรตษทั อ.ส.ม.ท. 
ำาํ ดั (มหาีน) โดยมีสถานีแม่
อ่ายส่วน ลาผ ในระบบเอฟเอม็ 3 
ความถี่   คือ 100.50  คลื่น97.50  
และคลื่น 95.00 เม ะเฮตร์ตซ์ 

 เำาะำผเฉพาะสถานีที่ส่ผ
สัญญาณใหครับีมฟรีทั่ว
ประเทศ  ประ อบดควย  
   1) สถานีวตทยุโทรทศัน์
 อผทพับ ี่อผ 5 
    2)  ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์
โมเดตร์นไนน์ 
    3) สถานีโทรทศัน์สี
 อผทพับ ี่อผ 7   
    4) สถานีวตทยุโทรทศัน์
ไทยทีวีสีี่อผ 3  
    5) สถานีวตทยโุทรทศัน์
แห่ผประเทศไทย (สทท. 
หรือ NBT)   
    6) สถานีโทรทศัน์ทีวี
ไทย (ThaiPBS) 

http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=17%3Af&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=16%3Afs&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=7%3Afai-&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=7%3Afai-&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=18%3Afs&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=13%3Af&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=12%3Afoi&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=6%3Afs&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=14%3Afs&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=10%3Afi&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=10%3Afi&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=9%3Afci-&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=8%3Afnd&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=1%3Areom-&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=2%3Afcf&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://www.thaibja.org/thaibja/index.php?view=weblink&catid=2%3Asf&id=3%3Af&option=com_weblinks&Itemid=100&lang=th
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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                2) นั วตีา ารำา อผค์ รวตีาีีพส่ือ  ำํานวน 1 คน โดยผูควตำัย ําหนดเฉพาะอผค์ ร

วตีาีีพส่ือท่ีทําหนคาท่ี ํา ับดูแลส่ือมวลีนภายในประเทศไทยเท่านั้น   ประ อบดควย  สภา าร

หนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต  สภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย    สมาคมนั อ่าววตทยุและ

โทรทัศน์ไทย   สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย    สมาพันธ์นั หนัผสือพตมพ์แห่ผ

ประเทศไทย  ซ่ึผำะใีควตธี ารสุ่มตัวอย่าผอย่าผผ่ายดควย ารำับสลา รายี่ืออผค์ รวตีาีีพดัผ ล่าวมา

ำํานวน 1 อผค์ ร  โดยผูควตำัยำะเำาะำผสัมภาษณ์เีตผลึ ผูคท่ีดํารผตําแหน่ผประธานหรือนาย สมาคม

เท่านั้น  ทั้ผนี้เพ่ือำะไดคทราบอคอมูลและความคตดเห็นออผผูคทรผคุณวุฒตดคาน ารส่ือสารมวลีนอันเป็น

ประโยีน์ต่อ ารวตำัยครั้ผนี้อย่าผมา   

  3) นั วตีา ารในฐานะตัวแทน ลุ่มตรวำสอบส่ือภาคประีาสัผคม   ำํานวน 1 คน 

โดยผูควตำัยเำาะำผไปยัผบุคคลผูคทรผคุณวุฒตท่ีมีความรูคความสามารถและประสบ ารณ์ ารทําผานใน

 ลุ่มหรืออผค์ รอตสระภาคประีาสัผคมท่ีทําหนคาท่ีตรวำสอบส่ือในประเทศไทย  ประ อบดควย  

สถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน  คณะ รรม ารรณรผค์เพ่ือ ารปฏตรูปส่ือ (คปส.) คณะ รรม าร

พัฒนาส่ผเสรตมสตทธตเสรีภาพและความรับผตดีอบส่ือมวลีน (คพส.)  เครืออ่ายประีาีนต่อตคาน

คอรัปี่ัน  มูลนตธตคุคมครอผผูคบรตโภค  และ สถาบันอตสรามูลนตธตพัฒนาส่ือมวลีนแห่ผประเทศไทย  

โดยำะทํา ารสุ่มตัวอย่าผอย่าผผ่ายดควย ารำับสลา รายี่ืออผค์ รอคาผตคนอึ้นมา 1 อผค์ ร ำา นั้น

ผูควตำัย ็ำะเำาะำผสัมภาษณ์ผูคดํารผตําแหน่ผสูผสุดออผอผค์ รนั้นๆ  

4) นั วตีา ารดคาน ฎหมายส่ือสารมวลีน  ำํานวน 1 คน  โดยผูควตำัยำะทํา ารสุ่ม 

ตัวอย่าผแบบเำาะำผไปยัผประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน เน่ือผำา เป็นบุคคล

ซ่ึผมีความรูคความีํานาญดคาน ฎหมายส่ือสารมวลีนดัผนั้นผูควตำัยคาดว่าอคอมูลและความคตดเห็นท่ีไดค

ำา  ารสัมภาษณ์ำะเป็นประโยีน์ต่อผล ารศึ ษาอย่าผมา  

 ทั้ผนี้ำํานวน ลุ่มตัวอย่าผท่ีผูควตำัยเ ็บอคอมูลโดย ารสัมภาษณ์ซ่ึผประ อบดควย  ตัวแทน ลุ่ม

นั วตีาีีพำา อผค์ รส่ือและตัวแทน ลุ่มนั วตีา ารดคานส่ือสารมวลีน อาำมี ารเพต่มำํานวน

มา  ว่าท่ีผูควตำัย ําหนดไดคตามความเหมาะสมใน รณีท่ีผูคใหคสัมภาษณ์เบื้อผตคนแนะนําว่าควรำะไป

สัมภาษณ์ผูคเี่ียวีาญใดเพต่มเตตมในอันท่ีำะสามารถใหคอคอมูลเพต่มเตตมท่ีเป็นประโยีน์ต่อ ารวตำัยใน

ครั้ผนี้ 

สรุปำํานวนตัวอย่าผท่ีเ ็บอคอมูลโดยวตธี ารสัมภาษณ์เีตผลึ ใน ลุ่มตัวอย่าผท่ีเป็นนั 

วตีาีีพำา อผค์ รส่ือและนั วตีา ารผูคเี่ียวีาญดคานส่ือสารมวลีนมีทั้ผหมด  9  คน  ดัผปรา ฏ

รายละเอียดในตาราผท่ี  3.2 
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ตารางท่ี 3.2   สรุปรายี่ือและำํานวน ลุ่มตัวอย่าผท่ีเป็นหน่วยวตเคราะห์  
 
 

กลุ่มประชากร รายช่ือกลุ่มตัวอย่าง จ านวน    

(คน) 

1. ตัวแทนนัก

วิชาชีพจาก

องค์กรส่ือ   

 

     1.1 นั วตีาีีพส่ือหนัผสือพตมพ์  คือ  ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  บรรณาธต ารอ่าว

 ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  

     1.2 นั วตีาีีพส่ืออตนเทอร์เน็ต   คือ  ำั รพันธ์  วผศ์สลับสี  บรรณาธต ารอ่าว

เดลตนตวส์ออนไลน์  และปราปต์  บุนปาน  บรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์มตตีน

ออนไลน์ 

     1.3 นั วตีาีีพส่ือวตทยุ   คือ   นพศั ดต์   ุลสุำรตต  บรรณาธต ารอ่าว ารเมือผสถานี

วตทยุ ระำายเสียผแห่ผประเทศไทย (สวท.) 

     1.4 นั วตีาีีพส่ือโทรทัศน์  คือ  อําไพ  โพธต์ัียรัตน์  บรรณาธต ารอ่าว ลุ่ม

สถาน ารณ์ปัำำุบัน  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)     

1  

  

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2.ตัวแทน

นักวิชาการ  

 

    2.1 นั วตีา ารในฐานะอาำารย์ท่ีสอนในระดับมหาวตทยาลัย  คือ  

ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล    อาำารย์ประำําภาควตีาวารสารสนเทศ คณะนตเทศศาสตร์   

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย                                                                          

    2.2 นั วตีา ารำา อผค์ รวตีาีีพส่ือ คือ  ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ 

ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย   

     2.3 นั วตีา ารในฐานะตัวแทน ลุ่มตรวำสอบส่ือภาคประีาสัผคม   คือ   ดร.เอื้อ

ำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์ 

     2.4 นั วตีา ารดคาน ฎหมายส่ือสารมวลีน   คือ   ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล  ประธาน

ศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน    

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

รวม 9 
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3.3  รายละเอียดการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  

  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผเพ่ือใหคไดคมาซ่ึผอคอมูลเีตผคุณภาพำํานวนทั้ผสต้น  9  คน  ดัผแสดผ

ในตาราผท่ี 3.3   

 

ตารางท่ี 3.3   แสดผรายละเอียด ลุ่มตัวอย่าผท่ีเ ็บอคอมูลโดย ารสัมภาษณ์ 
 
 

ช่ือ – นามสกุล (ต าแหน่ง) วัน-เวลา สถานท่ี 

1.ดร. สุวรรณา สมบัตตรั ษาสุอ ประธานสภาวตีาีีพ

อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย 

1 เมษายน 2554 

เวลา 10.00 น. 

สถานีวตทยุำุฬาลผ รณ์

มหาวตทยาลัย 

2.ดร. เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย าร 

สถาบันพัฒนาส่ือภาคประประีาีน  มูลนตธต ารเรียนรูค

และพัฒนาสัผคม 

4 เมษายน 2554 

เวลา 13.30 น. 

ศูนย์ราี ารแำคผวัฒนะ 

3. ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ   ประธานสภา าร

หนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผ

หนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ 

7 เมษายน 2554 

เวลา 13.00 น. 

ท่ีทํา ารหนัผสือพตมพ์

ไทยรัฐ 

4. ำั รพันธ์  วผศ์สลับสีบรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์

เดลตนตวส์ออนไลน์ 

8 เมษายน 2554 

เวลา 14.00 น. 

ท่ีทํา ารหนัผสือพตมพ์

เดลตนตวส์ 

5. นพศั ดต์   ุลสุำรตต   บรรณาธต ารอ่าว ารเมือผสถานี

วตทยุ ระำายเสียผแห่ผประเทศไทย 

9 เมษายน 2554 

เวลา 14.00 

อาคาร เนี่ันทาวเวอร์ 

6. ปราปต์  บุนปาน  บรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์มตต

นีออนไลน์ 

3 พฤษภาคม 2554 

เวลา 11.00 น. 

ท่ีทํา ารหนัผสือพตมพ์มตต

นี 

7.อําไพ  โพธต์ัียรัตน์บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์

ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย   

10 พฤษภาคม 2554 

เวลา 10.00 น. 

ท่ีทํา ารสถานีโทรทัศน์ทีวี

ไทย   

8. ำั ร์ ฤษ   เพต่มพูล    ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมาย

และนโยบายส่ือมวลีน 

10 พฤษภาคม 2554 

เวลา 12.30น. 

สมาคมนั อ่าวแห่ผประเทศ

ไทย 

9. ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล อาำารย์ประำําภาควตีา

วารสารสนเทศ   ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย 

11 พฤษภาคม 2554 

เวลา 14.00 น. 

คณะนตเทศศาสตร์

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย 
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3.4  เคร่ืองมือในการศึกษา   
 

เน่ือผำา  ารศึ ษาเร่ือผ “มาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดย
รัฐบาล” ในคร้ัผน้ีเป็น ารศึ ษาเ ตีผคุณภาพ  ผู ควตำยัำึผใีค ารสัมภาษณ์แบบเำาะลึ โดยอาศยัแบบ
สมัภาษณ์เป็นเคร่ือผมือใน ารเ ็บรวบรวมอคอมลูำา  ลุ่มตวัอย่าผ  2  ลุ่ม  คือ  ตวัแทนนั วตีาีีพ
ำา อผค ์รส่ือ และตวัแทนน ัวตีา ารผู คเี่ียวีาญดคานส่ือสารมวลีน  ซ่ึผผู ควตำยัำะทาํ ารสัมภาษณ์
ดควยตัวเอผและมี าร าํหนดประเด็นคาํถามตามวตัถุประสผค์ไว คล่วผหนคา (แบบสัมภาษณ์ใน
ภาคผนว   )  
 

3.5  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผูควตำยัไดคนาํเคร่ือผมือท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์ไปใหคอาำารยท่ี์ปรึ ษาพตำารณาและใหคคว าม

เห็นีอบ ่อน  ทั้ผน้ีเพื่อใหคเคร่ือผมือมีความเท่ียผตรผและสามารถสะทคอนแนวคตดใน ารศึ ษาไดค
อยา่ผสมบูรณ์และแม่นยาํ   
 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เน่ือผำา  ารศึ ษาคร้ัผน้ีเป็น ารศึ ษาเ ตีผคุณภาพผู ควตำยัำึผทาํ ารวตเคราะห์อคอมูลโดยนาํ
อคอมลูท่ีไดคทั้ผำา  ารศึ ษาเอ สารท่ีเ ่ียวอคอผและำา  ารสมัภาษณ์ ลุ่มตวัอย่าผท่ีเป็นตวัแทนนั 
วตีาีีพำา อผค์ รส่ือและนั วตีา ารผู คเี่ียวีาญดคานส่ือสารมวลีน  มาทาํ ารวตเคราะห์และ
สผัเคราะห์เพื่อสรุปและำดั ลุ่มความคตดเห็นท่ีคลคายคลึผ นัไวคดควย นั  แลควนาํประเด็นท่ีไดคมาสรุป
เป็นมาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลต่อไป  



 

 

  บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผล ารศึ ษาเร่ือผ “มาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล” 
ท่ีไดคำา  ารศึ ษาเอ สารท่ีเ ่ียวอคอผและ ารสมัภาษณ์บุคคลซ่ึผเป็น ลุ่มตวัอยา่ผท่ีเ ่ียวอคอผ บั าร
ส่ือสารมวลีนประ อบดควย  ตวัแทนนั วตีาีีพำา อผค์ รส่ือ   และตวัแทนำา  ลุ่มนั วตีา าร
ผู คเี่ียวีาญดคานส่ือสารมวลีน  โดยมีประเด็นเน้ือหาท่ีำะนาํเสนอในล ัษณะพรรณนา  4  ประเด็น
ดผัต่อไปน้ี 

         ประเด็นท่ี 1  สาเหตุท่ีรัฐบาลทุ สมยัพยายามแทร แซผส่ือมวลีน 
                       ประเด็นท่ี 2  รูปแบบหรือวตธี ารท่ีรัฐบาลไทยใีคใน ารแทร แซผส่ือ   
                       ประเด็นท่ี 3  ผล ระทบำา  ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาล  
                       ประเด็นท่ี 4   มาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล 
   ดควย ารอาศยั ลไ ำา   3 ภาคส่วนคือ  ภาควตีาีีพส่ือ  ภาครัฐ  และภาคประีาสผัคม   
 
 

ประเด็นที่ 1   สาเหตุที่รัฐบาลทุกสมัยพยายามแทรกแซงส่ือมวลชน  
 

ท่าม ลาผ ระแสโล าภตวตัน์ท่ีเทคโนโลยี ารส่ือสารมี ารพฒันาอย่าผไรคพรมแดน  ย่อม
ส่ผผล ระทบต่อวผ ารส่ือมวลีนในฐานะท่ีเป็นตัว ลาผใน ารส่ือสารระหว่าผรัฐบาล ับ
ประีาีนอยา่ผเล่ียผไม่ไดค  ทาํใหคทั้ผในปัำำุบนัและในอนาคตพ้ืนท่ีส่ือ ลายเป็นสต่ผท่ีผู คมีอาํนาำรัฐ
หรือรัฐบาลพยายามท่ีำะเอคาไปมีอตทธตพลต่อส่ือมวลีนมา อ้ึน  ำา  ารวตำัยสามารถสรุปผล
 ารศึ ษาในประเด็นออผสาเหตุท่ีทาํใหครัฐบาลทุ สมยัตคอผ ารท่ีำะแทร แซผส่ือมวลีนไดคดผัน้ี   
  1) ต้องการใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมอื  หรือกระบอกเสียงในการประชาสัมพนัธ์นโยบาย  
ผลการด าเนินงาน  รวมไปถึงกจิกรรมต่างๆ  เพือ่สร้างภาพลกัษณ์เชิงบวกให้กบัรัฐบาล 
 

 ำา  ารสมัภาษณ์ ลุ่มตวัอยา่ผทั้ผหมดมีความเห็นท่ีสอดคลคอผ นั  ล่าวคือ ไม่ว่าใครหรือ
บุคคล ลุ่มใดำะเอคามาเป็นรัฐบาล ็ลควนใหคความสาํคญั บั ารประีาสมัพนัธ์ผ่านส่ือเป็นอย่าผมา   
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ทั้ผน้ีเพ่ือำะเป็นผลดีต่อ ารประีาสมัพนัธผ์ลผานดคานบว   อนัเป็น ารสรคาผและส่ผเสรตม
ภาพล ัษณ์ท่ีดีใหค ับตัวรัฐบาลเอผ  ซ่ึผ ารท่ีรัฐบาลำะประีาสัมพันธ์ผลผานออผตัวเอผใหค
ประีาีนทราบยอ่มไม่ใี่เร่ือผผตด   แต่ตคอผอยูภ่ายใตคความเหมาะสมออผผบประมาณท่ีมาำา ภาษี
ออผประีาีน  และตคอผนาํเสนออคอมลู ารดาํเนตนผานอยา่ผรอบดคานทั้ผท่ีประสบความสาํเร็ำและไม่
ประสบความสําเร็ำ  ดัผท่ี ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ  ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและ
โทรทศัน์ไทย ไดคใหคสมัภาษณ์และตั้ผอคอสผัเ ตว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัำำุบันส่ือมวลีน ลายเป็นพ้ืนท่ี ารส่ือสารท่ีมีพลผัอย่าผมา   เน่ือผำา ส่ือมวลีน
สามารถทาํใหคเร่ือผราวต่าผๆท่ีเ ตดอ้ึนในสัผคมส่ือสาร ระำายออ ไปไดคอย่าผ วคาผอวาผ  และท่ี
สาํคญัท่ีสุดคือไปถึผคนำาํนวนมา ภายในเวลาท่ีรวดเร็ว  ดผันั้นำึผไม่ใี่เร่ือผแปล หา ผู คท่ีไดคมา
เป็นรัฐบาลพยายามอยา่ผยตผ่ท่ีำะเอคามาครอบครอผพ้ืนท่ีส่ือใหคไดคมา ท่ีสุด  ทั้ผน้ีเพ่ือำะไดคใีคส่ือเป็น
 ระบอ เสียผใน ารประีาสัมพนัธ์ผลผานดคานบว ใหค บัรัฐบาล  และส ดั ั้น ารนาํเสนออ่าว
ดคานลบออผรัฐบาลเอาไวคโดยเฉพาะ ารอาศยัี่อผทาผส่ือท่ีอ้ึนี่ือว่าเป็นออผรัฐ  ซ่ึผประเด็นน้ีเป็น
 าร ระทาํท่ีไม่ถ ูตคอผตามหล ั ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย  พุทธศ ัราี 2550  ใน

“มัน เป็นเร่ือผออผความทันสมัย   ความ คาวหนคาออผเทคโนโลยี   เมื่อมี
ความ คาวหนคาออผเทคโนโลยี  คน ็พรคอมท่ีำะเปต ดตวัเอผใน ารรับอ่าวสารมา 
อ้ึน  พอเป็นเี่นนั้นรัฐบาล ็มีี่อผทาผใน ารประีาสมัพนัธผ์ลผานออผตวัเอผใหค
ประีาีนทราบ  ซ่ึผรัฐบาลเอผ ็ไม่ผตดท่ีำะมี ารประีาสมัพนัธผ์ล ารดาํเนตนผาน  
แต่ควรำะเป็น ารประีาสัมพนัธ์ในล ัษณะท่ีไม่ใี่ ารประีาสัมพนัธ์แฝผ  
อย่าผเี่น ำะมีรูปภาพออผรัฐมนตรีไปตตดอยู่ในทุ ท่ีท่ีมี ารสรคาผรถไฟฟค า   
นอ ำา น้ีตวัรัฐบาลเอผ ็ประีาสมัพนัธผ์า่นโทรทศัน์ ผา่นวตทยทุุ ท่ี ทั้ผน้ีเพ่ือใหค
ประีาีนเอคาใำว่าคือผลผานเอา   แลควรัฐบาลใีคผบไปเท่าไหร่ใน ารทาํคทัเอาท์
อ้ึนเป็นเดือนๆ   ซ่ึผผบประมาณส่วนน้ีเป็นออผราษฎร  แต่รัฐบาลเอาไปใีคเพื่อ
โฆษณาใหคพรรคออผตวัเอผ...โดยภาพรวมทั้ผหมดท่ีเป็นผบประมาณท่ีแฝผอยู่ใน
ทุ หน่วยผานออผภาครัฐ  และเป็นผบประีาสมัพนัธท์ั้ผหมดเท่าไหร่  แลควคตดเป็น
มลูค่ารวมต่อสดัส่วนออผเอ ีนเท่าไหร่  ถคาไดคตวัเลอนัน่มา ็เี่ือแน่ว่าอาำำะเห็น
อะไรบาผอย่าผ  เพราะว่าตอนน้ีไม่ว่าใครำะเอคามาเป็นรัฐบาล ็ตามลควนใหค
ความสาํคญั บั ารประีาสมัพนัธ”์ 
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มาตรามาตรา 47  ท่ีระบุว่า คล่ืนความถ่ีท่ีใีคใน ารส่ผวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และ

โทรคมนาคม เป็นทรัพยา รส่ือสารออผีาตต เพ่ือประโยีน์สาธารณะ  แสดผใหคเห็นว่าเำคาออผท่ี

แทคำรตผคือประีาีนไม่ใี่ ลุ่มบุคคลท่ีมาเป็นรัฐบาล  ดัผท่ี ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  

ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน   ล่าวว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนออผ ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและ

บรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ ใหคความเห็นในทตศทาผเดียว ันว่า  รัฐบาลทุ 

ประเทศเม่ือมีอํานาำรัฐอยู่ในมือสต่ผหน่ึผท่ีรัฐบาลพยายามำะครอบครอผมา ท่ีสุด ็คือ “ส่ือ”  ดัผคํา

ใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ส่ือมันมีพลัผใน ารส่ือสาร  เพราะฉะนั้นผูคท่ีมีอํานาำทาผ ารเมือผ ารป ครอผ

ไม่ว่าำะเป็นประเทศไหน  ็ค่อนอคาผท่ีำะอยา ควบคุม ํา ับส่ือ  เพ่ือไม่ใหคส่ือ

นําเสนอสต่ผท่ีไม่เ ตดผลดี ับฝ่ายท่ีมีอํานาำทาผ ารเมือผ ารป ครอผออ ไป...

รัฐบาลเอผ ็ใีคส่ือออผภาครัฐใหคเป็น ระบอ เสียผออผตัวเอผ  ซ่ึผรัฐบาลทุ สมัย

ไม่ว่าำะเป็นสมัยประีาธตปัตย์  เพ่ือไทย  หรือแมค ระทั่ผสมัยีาตตไทย ็ทํามาแลคว  

อย่าผในเร่ือผออผี่อผ 11  เป็นรูปธรรมีัดเำนมา   ท่ีรัฐบาลทุ สมัยคตดว่าเป็นออผ

ตัวเอผ  อันนี้เป็นเร่ือผท่ีไม่ถู    เพราะว่าส่ือพว นี้ใีคคล่ืนซ่ึผเป็นออผประีาีน  

ดัผนั้นเำคาออผี่อผ 11  คือประีาีนไม่ใี่รัฐบาล”   

“เป็นเร่ือผป ตตท่ีทุ รัฐบาลไม่ว่าประเทศไหน ถคารัฐบาลยึดส่ือไดครัฐบาล ็มี

อํานาำ  เพราะส่ือมันำะครอบคลุม  สามารถเอคาถึผไดคไว  ตอ ยํ้าประีาีน

ผูคบรตโภคไดคตลอดเวลา  โฆษณาีวนเี่ือ หรือทําอะไรต่าผๆ  อย่าผคุณนั่ผเปตด  เอ

เอสทีวี ดูเดือนเดียวคุณ ็เป็นเสื้อเหลือผไปแลคว  เพลตนไป ับเอาเี่ือไปหมด  

เพราะฉะนั้นรัฐบาลทุ รัฐบาลำะใหคความสําคัญ ับส่ือมา ” 
 



 84   
 

 
 

อณะท่ี นพศั ดต์   ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยุแห่ผประเทศไทย (สวท.) ไดคใหค

ความเห็นท่ีสอดคลคอผ ันว่า  “ส่ือออผรัฐต่าผ ับส่ือป ตตทั่วไป ตรผท่ีส่ือออผรัฐมีสถานะเป็น

 ระบอ เสียผออผรัฐบาล  ำึผไม่สามารถทําหนคาท่ีไดคอย่าผอตสระเต็มรูปแบบ” 
 

ทาผดคานออผ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) ไดคย ตัวอย่าผท่ีเป็นรูปธรรมใน ารใีคส่ือเป็น ระบอ เสียผ

ใหค ับรัฐบาล  ซ่ึผมีความแนบเนียนมา  ว่าในอดีต  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ ำา นี้ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดคใหคอคอคตดเห็นท่ีน่าสนใำ

เ ่ียว ับวัฒนธรรมออผผูคท่ีเอคาไปเป็นรัฐบาลไทยตั้ผแต่อดีตถึผปัำำุบันว่า  มีทตศทาผใน ารนําเสนอ

อคอมูลอ่าวสารในลั ษณะทาผเดียวมาตลอด  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

“เม่ือสมัย ่อนถคามี ารรัฐประหาร สต่ผท่ีำะยึดอันดับแร คือ  รมประีาสัมพันธ์  

เพราะส่ือเป็น ระบอ เสียผท่ีำะนําไปสู่ประีาีน  ใครมีส่วนเป็นเำคาออผหรือเป็น

เำคาออผ ็ำะสามารถนําเสนอสต่ผท่ีตคอผ ารใหคประีาีนรับรูคไดคเร็วท่ีสุด  อย่าผใน

ยุคท่ีไอทีวีเป็นออผีตน [บริษัท ชิน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) - ผู้วิจัย] มีีตน

เป็นหุคนส่วนใหญ่ ็ำะเห็นว่าเร่ือผราวออผอดีตนาย รัฐมนตรีทั ษตณสมัยนั้นำะถู 

ถ่ายทอดไดครวดเร็ว  ซ่ึผประีาีนทั่วไป ็ำะมอผมอผว่าเีียร์ทั ษตณ   แต่ใน

มุมมอผออผคนทําส่ือมอผว่าทั ษตณเอามีวตธี ารท่ีเนียน ว่านั้น  โดย ารท่ีเอาทําส่ือ

ออ มาเป็นเีตผสาธารณะท่ีไม่ไดคเำาะำผว่าใหคเฉพาะไอทีวีเท่านั้นท่ีนําเสนอแต่่ีอผ

อ่ืนๆ ็ำะตคอผนําเสนอเี่น ัน  แต่อณะเดียว ันมันมีเีตผลึ ท่ีเป็นเอ็ ซ์คลูซีฟออผ

เอาี่อผอ่ืนไม่ไดคอยู่แลควมีแต่่ีอผไอทีวีท่ีเป็นออผเอา   ซ่ึผมัน ็เป็นี่อผทาผออผเอา

ใน ารเผยแพร่  ย ตัวอย่าผเี่น ในมูลนตธตออผเอา  สมมตตว่าี่วผนี้เป็นี่วผอ่าวออผ

เยาวีน  เอา ็ำะออทีมผานไปทําอ่าวเยาวีนเอคาแคมป์อะไรอย่าผนี้  แต่แทคำรตผ

แลคว ็คือ ารโปรโมทรัฐบาล  อันนั้นคือ ารแทร แซผ  แต่เอาบอ ว่าเอาไม่ไดค

แทร แซผ  เอาทําเพ่ือสาธารณะ  ในอณะเดียว ันพรรค ารเมือผอ่ืน ็เหมือน ัน  

อย่าผพรรครัฐบาลนาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์ำะใีคี่อผ 11  เป็นี่อผทาผ  โดยเอาำะ

เอา ลุ่มคนซ่ึผี่ืนีอบรัฐบาลมาทําราย าร  เพ่ือเีียร์ตนเอผและเอาไวคด่าคนฝ่าย

คคาน” 
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ำา ท่ี ล่าวมาำะเห็นไดคว่าสาเหตุสําคัญประ ารหน่ึผท่ีเป็นมูลเหตุำูผใำใหคทุ ๆรัฐบาล

พยายามเอคามา ระทํา ารแทร แซผส่ือมวลีนไทยมาโดยตลอด คือ  เพ่ือตคอผ ารใีคส่ือมวลีนเป็น

เคร่ือผมือหรือ ระบอ เสียผใน ารประีาสัมพันธ์ผลผานดคานบว   และในอณะเดียว ันำะไดคส ัด

 ั้นอคอมูลเีตผลบท่ีำะออ สู่สาธารณีน  ท่ีำะส่ผผลดีต่อ ารรั ษาและสรคาผภาพลั ษณ์เีตผบว 

ใหค ับรัฐบาล 

2)  เพื่อใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือรักษาฐานเสียง  และความนิยมจากประชาชน  รวมท้ังป้องกัน

ไม่ให้ส่ือกระท าการท่ีรัฐบาลมองว่าเป็นการท้าทายอ านาจของรัฐบาล  อันน าไปสู่ความมั่นคง

ทางการเมืองของรัฐบาลท้ังในสมัยปัจจุบันและสมัยต่อๆไป 

ผล ารศึ ษาท่ีไดคำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผพบว่า  สาเหตุอี หน่ึผประ ารท่ีทําใหค

รัฐบาลทุ ๆรัฐบาลพยายามท่ีำะเอคามามีอตทธตพลเหนือส่ือมวลีน ระแสหลั   คือ เน่ือผมาำา 

สถาบันส่ือมวลีนเป็นสถาบันหน่ึผท่ีมีอํานาำรอผำา สถาบันีาตต  ศาสนา  และพระมหา ษัตรตย์  

ำึผไม่ใี่เร่ือผแปล ท่ีทําใหคผูคท่ีไดครับคะแนนเสียผอคาผมา ใน ารำัดตั้ผรัฐบาลำะพยายามเอคามายึด

พื้นท่ีส่ือใหคเป็นพว ออผตน  ทั้ผนี้เพ่ือำะไดคใีคส่ือเป็นเคร่ือผมือใน ารรั ษาฐานเสียผและ

ภาพลั ษณ์  อันำะส่ผผลดีต่อความมั่นคผทาผ ารเมือผ  รวมทั้ผส่ผเสรตมความนตยมใหค ับรัฐบาล  

อันมีผลทําใหคส่ือมวลีนไม่สามารถทําหนคาท่ีใน ารตตดตามตรวำสอบ ารทําผานทุ ดคานออผ

ฝ่ายรัฐบาลไดคอย่าผเต็มท่ี  ดัผท่ี  ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาค

ประีาีน   ล่าวว่า  “หา ส่ือมวลีนทําหนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาลอย่าผเต็มท่ี   ็ำะมีผลต่อ

ภาพลั ษณ์  ความนตยมหรือความมั่นคผทาผ ารเมือผออผรัฐบาลอย่าผมา ”   
 

ในอณะท่ีทาผดคาน นพศั ดต์   ุลสุำรตต บรรณาธต ารอ่าวสถานีวตทยุแห่ผประเทศไทย ไดคใหค

ความเห็นในทํานอผเดียว ัน  ล่าวคือ  ารท่ีรัฐบาลทุ สมัยพยายามท่ีำะครอบครอผพื้นท่ีส่ือมาโดย

ตลอด  เน่ือผำา ว่าำะไดคอาศัยส่ือเป็นเคร่ือผมือใน ารรั ษาฐานเสียผและความนตยมำา ประีาีน

เพ่ือท่ีำะไดคเป็นผลดีต่อเสถียรภาพใน ารคผอยู่เป็นรัฐบาลทั้ผในสมัยปัำำุบันและสมัยต่อๆไป  ดัผคํา

สัมภาษณ์ท่ีว่า  “รัฐบาลตคอผ ารเผยแพร่และประีาสัมพันธ์ใหคประีาีนไดครับทราบผ่านส่ือว่าไดค

“ ลไ  ารนําเสนออคอมูลออผรัฐบาลไทยำะเป็นในลั ษณะทาผเดียวเสียส่วน

ใหญ่  ไม่ว่าำะเป็นทาผส่ือหนัผสือพตมพ์  โทรทัศน์  หรือวตทยุ โดยหลั ำะมี าร

นําเสนออคอมูลทาผเดียว  โดยเฉพาะในเร่ือผราวท่ีเ ่ียว ับรัฐบาลไทย   ซ่ึผำนถึผ

ปัำำุบันรัฐบาลไทย ็ยัผตตดอยู่ ับตรผนี้” 
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ทําผานอะไรใหค ับประีาีน  ทั้ผนี้เพ่ือรั ษาฐานเสียผทาผ ารเมือผ  ซ่ึผมีผลต่ออายุออผรัฐบาลและ

 าร ลับเอคามาทําผานเป็นรัฐบาลต่อไปใน ารเลือ ตั้ผสมัยหนคา” 
 

นอ ำา นี้ ผศ. พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคใหคความเห็นท่ีสอดคลคอผ ัน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้ผนี้  ำั ร์ ฤษ   เพต่มพูล  ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน  ไดคใหค

ความเห็นในทตศทาผเดียว ันว่า  เม่ือใคร ็ตามท่ีไดค คาวสู่ ารดํารผตําแหน่ผเป็นรัฐบาลย่อมเป็นเร่ือผ

ป ตตท่ีำะตคอผ ระทํา ารทุ อย่าผท่ีำะไม่ใหคมีผูคใดมาทคาทายอํานาำออผตนเอผ  ทั้ผนี้เพ่ือรั ษาความ

มั่นคผออผตนเอผเอาไวคใหคนานท่ีสุด   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผสรุปไดคว่า  สาเหตุหลั ใน ารท่ีรัฐบาลทุ สมัยพยายามท่ีำะ

เอคาไปมีอตทธตพลเหนือส่ือมวลีนคือ  รัฐบาลตคอผ ารใีคส่ือเป็นเคร่ือผมือหรือ ระบอ เสียผใน าร

“เป็นธรรมีาตตออผรัฐบาลเม่ือมีอํานาำรัฐแลคว ็ไม่อยา ใหคมีคนมาทคาทายอํานาำ  

 ารท่ีเอาตคอผ ัผวลอยู่ตลอดเวลาว่าเอาทําโนคนทํานี้ ็ำะมีคนมาวตพา ษ์วตำารณ์  ตตตตผ 

ไม่เห็นดควย  มันทําใหคบาผครั้ผ ารทําผานมันสะดุด  ไม่ราบร่ืน  มีอคอโตคแยคผเยอะ

 ว่าำะผ่านแต่ละโครผ าร  เพราะฉะนั้น ารท่ีรัฐบาลสามารถยึดพื้นท่ีส่ือไดคโดย

อย่าผนคอยท่ีสุดในหนัผสือพตมพ์ฉบับหน่ึผถคารัฐบาลมีพว อยู่หรือมีคนท่ีสั่ผไดคอยู่สั  

3-4 คน ย่อมำะเป็นผลดีต่อตัวรัฐบาล ดัผนั้น ารท่ีรัฐบาลทุ สมัยไม่ว่าพรรคไหน ็

ตาม ทุ พรรคมีเปคาหมายท่ีำะควบคุมส่ือทั้ผสต้น  ซ่ึผอาำำะไม่ไดคควบคุมโดยตรผ  

แต่อาำำะมี ารควบคุมโดยอคอมดควยวตธี ารต่าผๆ  เพราะไม่อย่าผนั้นอํานาำออผ

รัฐบาลอาำถู ทคาทายำา ส่ือ  ทําใหคอํานาำสั่นคลอนและส่ผผลใหคอยู่ในอํานาำไดค

ไม่นาน” 
 

“ทุ รัฐบาลท่ีไดคอึ้นมาต่อใหคสมัยท่ีคุณเป็นฝ่ายคคานคุณ ็บอ ว่าตคอผเปตดเสรีใหค ับ

ส่ือมวลีน   แต่พอคุณมาเป็นรัฐบาลเอผคุณ ็ไม่อยา ใหคส่ือวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาล

ออผคุณ  ไม่อยา ใหคเ ตด าร Comment  หรือทคาทายอํานาำรัฐบาลออผตัวเอผอยู่

แลคว  เพ่ือความมั่นคผออผสถาบันท่ีเป็นรัฐบาลท่ีอยา ำะอยู่เป็นรัฐบาลใหคนาน

ท่ีสุด” 
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ประีาสมัพนัธน์โยบาย  ผล ารดาํเนตนผาน  รวมไปถึผ ตำ รรมต่าผๆ  เพื่อสรคาผภาพล ัษณ์เ ตีผบว 
ใหค บัรัฐบาล  อี ทั้ผเพื่อใีคส่ือเป็นเคร่ือผมือรั ษาฐานเสียผ  สรคาผความนตยมีมีอบำา ประีาีน  
รวมถึผปค อผ นัไม่ใหคส่ือมวลีน ระทาํ ารท่ีรัฐบาลมอผว่าเป็น ารทคาทายอาํนาำออผรัฐบาล  ซ่ึผ
นาํไปสู่ผลลพัธท์าผ ารเมือผท่ีสาํคญั คือ ความมัน่คผทาผ ารเมือผออผรัฐบาลทั้ผในสมยัปัำำุบนัและ
สมยัต่อๆไป 
 

ประเด็นที่ 2  รูปแบบหรือวธีิการที่รัฐบาลไทยใช้ในการแทรกแซงส่ือ   
ส่ือมวลีนเป็นปรา ฏ ารณ์ทาผสัผคมท่ีเ ตดอ้ึนเม่ือประมาณไม่ ่ีรคอยปีท่ีผ่านมา  โดยมี

ความเำรตญทาผเทคโนโลย ี ระดบัความรูค  และ ารอ่านออ เอียนไดคออผสมา ตี ส่วนใหญ่ในสัผคม
เป็นปัำำยัหล ันาํไปสู่ความ คาวหนคาในสาอา ารส่ือสารมวลีน  ในอดีต ่อนท่ีหนผัสือพตมพซ่ึ์ผเป็น
ส่ือมวลีนประเภทแร ำะเอคามามีบทบาทในสัผคมไทยนั้นตามประวตัตศาสตร์ีาตตไทยตั้ผแต่สมยั
 ารป ครอผระบอบสมบูรณาญาสตทธตราีย์พบว่า  ‚ ารตตดต่อ ันระหว่าผีนีั้นป ครอผ ับ
ประีาีนำะมีเพียผ  ‘ใบบอ ’  เป็นส่ือเพียผอย่าผเดียว‛ (สุ ัญญา  บูรณเดีาีัย, 2549: 156) 
หลผัำา นั้นเม่ือเอคาสู่ปลายรัี าลท่ี  3  ส่ือีนตดแร ท่ีเอคามาแพร่หลายในสัผคมไทยคือ ‚ส่ือ
หนผัสือพตมพ‛์  อนัไดครับอตทธตพลมาำา ีาตตตะวนัต    ส่ือหนผัสือพตมพส์มยันั้นไดครับเสรีภาพอย่าผ
 วคาผอวาผำา อผค์พระมหา ษตัรตยไ์ทย  เรต่ มมี ารตีพตมพห์นัผสือพตมพฉ์บบัแร ี่ือว่า ‚Bangkok  
Recorder  หรือ  ำดหมายเหตุบาผ อ ‛  โดยหมอ บลดัเลย ์ (มตสเตอร์ แดน บีี ปรัดเล เอ็น. เอ. 
แม ดมัส์) เพื่อเผยแพร่ครตสตศ์าสนา ในสมยัพระบาทสมเด็ำพระำอมเ ลคาเำคาอยู่หัว (รัี าลท่ี 4 ) 
เป็นตคนมาเสรีภาพออผส่ือหนัผสือพตมพ์มีอย่าผต่อเน่ือผ    ำนเอคามาสู่สมยัรัี าลท่ี  6  ส่ือ
หนผัสือพตมพม์ีเสรีภาพค่อนอคาผสมบูรณ์ำนเรีย ไดคว่าเป็นยุคทอผออผเสรีภาพส่ือหนัผสือพตมพไ์ทย  

(มาลี  บุญศตรตพนัธ,์ 2548: 17-20)    
สาํหรับส่ือมวลีนในี่วผรัี าลท่ี 5 ำนถึผรัี าลท่ี 7  ่อน ารเปล่ียนแปลผ ารป ครอผ  

พุทธศ ัราี 2475  เป็นี่วผท่ีหนผัสือพตมพมี์เสรีภาพ วคาผอวาผ  ภาพยนตร์และวตทยเุรต่มมีบทบาท ใน
สผัคมไทยมา อ้ึน  แต่ส่ือหนผัสือพตมพำ์ะรุ่ผเรือผและมีพฒันา ารท่ีเด่นีดั ว่าส่ือประเภทอ่ืนมา    
 ระทัผ่ปีพุทธศ ัราี 2475  ประเทศไทยเปล่ียนแปลผ ารป ครอผไปสู่ระบอบประีาธตปไตย  คน
ไทยคาดหวผัว่าทั้ผประีาีนและส่ือำะมีเสรีภาพมา อ้ึนใน ารแสดผความคตดเห็นและนาํเสนอ
อ่าวสารอคอเท็ำำรตผ  แต่เหตุ ารณ์ ลบัปรา ฏว่าเสรีภาพต่าผๆออผประีาีนและส่ือไดคถู ำาํ ดัมา 
อ้ึน  หนัผสือพตมพ์ถู รัฐบาลเผด็ำ ารควบคุมำนไม่มีเสรีภาพเลย  เน่ือผำา อคออคาผว่าเพื่อรั ษา
เสถียรภาพและความสผบเรียบรคอยในบคานเมือผออผคณะราษฎร์  ทําใหคหนัผสือพตมพ์ไดครับ
ผล ระทบำา สถาน ารณ์ทาผ ารเมือผอย่าผมา ำนบาผเล่มตคอผถู รัฐบาลสั่ผปต ด ตำ าร ส่วน
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บทบาทออผส่ือวตทย ุระำายเสียผในี่วผเวลาน้ีมี ารอยายตวัอยา่ผรวดเร็วแต่ไม่ไดครับ ารสนับสนุน
ำา รัฐบาลอยา่ผำรตผำผัใน ารนาํเสนออ่าวทาผ ารเมือผเป็นไดคเพียผเคร่ือผมือใน ารประีาสัมพนัธ์
อุดม ารณ์ทาผ ารเมือผใหค ับรัฐบาลคณะราษฎร์เท่านั้น  สําหรับ ตำ ารส่ือโทรทัศน์เอคามามี
บทบาทในสผัคมไทยเมื่อปีพุทธศ ัราี 2479  โดยบรตษทัไทยโทรทศัน์  ำาํ ดั  เป็นรัฐวตสาห ตำท่ีมี
หน่วยผานต่าผๆออผรัฐบาลเป็นผู คถือหุคนโดย รมประีาสมัพนัธเ์ป็นผู คถือหุคนรายใหญ่   นอ ำา นั้น
 ็มี อผทพับ    อผทพัเรือ   อผทพัอา าศ  ตาํรวำ  และ ระทรวผ ารคลผั  เป็นตคน (สุ ญัญา  บูรณ
เดีาีัย, 2549: 156-157)  ำา  ารท่ีส่ือโทรทัศน์มีเำคาออผเป็นหน่วยผานออผรัฐบาลำึผตคอผ
ดาํเนตน ารตามคาํสัผ่ออผรัฐบาลใน ารโฆษณาีวนเี่ือใหค บัรัฐบาลมา  ว่า ารนาํเสนออ่าวสารท่ี
เ ตดอ้ึนำรตผใหค บัประีาีนไดครับทราบ   ดควยเหตุน้ีทาํใหคส่ือตคอผต่อสูคและเผ ตีญหนคา บัสภาพ ารณ์
ท่ีถู ำาํ ดัเสรีภาพมาอย่าผต่อเน่ือผ   ำน คาวเอคาสู่รัฐบาลำอมพล ป.พตบูลสผคราม  ปรา ฏ ารณ์
คุ คามและแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลเรต่มประำ ัษ์ีดัดควย ารออ พระราีบญัญตัต ารพตมพ์
พุทธศ ัราี 2484 มีเน้ือหาในทตศทาผท่ีเป็นประโยีน์ต่อฝ่ายรัฐบาลอย่าผมา    อี ทั้ผยผัมี ารใีค
ส่ือมวลีนเป็นเคร่ือผมือใน ารโฆษณาีวนเี่ือใหค บัรัฐบาล  รวมถึผ ารเซ็นเซอร์ภาพอ่าว ่อน
ตีพตมพแ์ละออ วาผำาํหน่าย    ระทัผ่ำอมพลสฤษดต์    ธนะรัีต์   เอคามาทาํ ารปฏตวตัตยึดอาํนาำ าร
ป ครอผำา ำอมพล ป.พตบูลสผครามในปีพุทธศ ัราี 2500  ส่ือมวลีนทั้ผหลายไดคถู ควบคุมำน
ไม่มีเสรีภาพใดๆเลยดควย ารออ ประ าศปฏตรูป ารป ครอผแผ่นดตน  ฉบับท่ี 42 (ปร.42)  และ
ประ าศคณะปฏตวตัต ฉบบัท่ี  17 (ปว.17)  มีเำตนาเพื่อำาํ ดัเสรีภาพหนัผสือพตมพ ์ ถคาหนัผสือพตมพ์
ฉบบัใด ล่าวเสียดสีรัฐบาลหรือหน่วยผานราี าร  หรือเปต ดเผยความลบัออผราี ารำะถู ถอน
ใบอนุญาตประ อบ ตำ ารโดยไม่ตคอผผ่านศาลยุตตธรรม  นอ ำา น้ีรัฐบาลยผัใีควตธี ารำับ ุม
น ัหนผัสือพตมพอี์ หลายคน อาทตเี่น ทนผ  ศรัทธาทตพย ์   อตศรา  อมนัต ุล   สวสัดต์   ตณัฑวตสุทธต์     
เฉลตม  คลคายนาค   สมาน  ค ําพตมาน  สุธน  ธีรพผษ์  เป็นตคน ในอคอหา ระทําความผตดต่อ
พระราีบญัญตัตปค อผ ัน าร ระทาํอนัเป็นคอมมตวนตสต์   อคาผเหตุผลว่าเพ่ือความมัน่คผและความ
สผบเรียบรคอยออผบคานเมือผ (เดลตนตวส์, 2545 (11  มีนาคม ): 3) 

เมื่อเอคาสู่ยคุออผรัฐบาลำอมพลพลถนอม   ตตตตอำร  ยผัคผไวคซ่ึผ  ปว.17  เพื่อนาํมาใีคใน าร
ควบคุมส่ือมวลีนใหคอยู่ภายใตค ารควบคุมออผรัฐบาล   ประีาีนถู รัฐบาล ดอ่ีและลตดรอน
เสรีภาพอยา่ผหน ั  ำน รมประีาสมัพนัธแ์ละสถานีวตทย ุระำายเสียผแห่ผประเทศไทยถู ต่อตคาน
อยา่ผรุนแรผเป็นคร้ัผแร ใน ารเคล่ือนไหวเรีย รคอผรัฐธรรมนูญออผนตสตตนั ศึ ษาและประีาีน
ในเดือนตุลาคม พุทธศ ัราี  2516   อาคารท่ีทาํ ารออผ รมประีาสมัพนัธแ์ละสาํน ัผานสลา  ตน
แบ่ผบนถนนราีดาํเนตนถ ูเผา    ารำดัตั้ผคณะ รรม ารบรตหารวตทย ุระำายเสียผและวตทยุโทรทศัน์
ในปีพุทธศ ัราี  2518  ไม่ไดคนาํไปสู่ ารอยายออบเอตสตทธตและเสรีภาพออผส่ือวตทยุและโทรทศัน์
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ในดคาน ารแสดผความคตดเห็นทาผ ารเมือผเลย  รัฐบาลและส่วนราี ารต่าผๆยผัใีควตทยุและ
โทรทศัน์ใน ารควบคุมความคตดและ ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีนอย่าผเอคมผวด  นาํไปสู่
 ารเ ตดเหตุ ารณ์เดือนตุลาคม  2519   ฝ่ายรัฐบาลออผคณะปฏตรูป ารป ครอผแผ่นดตนคือ นาย
ธานตนทร์   รัยวตเีียร ไดคมี ารออ คาํสั่ผปต ด ั้นอ่าวสาร 48  ีัว่โมผหลผั ารยึดอาํนาำ  และไดค
ประ าศใีคคาํสัผ่คณะปฏตรูป ารป ครอผแผน่ดตน ฉบบั 42 อยา่ผเอคมผวดดควย ารสัผ่ปต ดหนผัสือพตมพ์
ไป ว่า 20 ฉบบั  ทาํใหคหนัผสือพตมพไ์ม่ ลคาลผอ่าววตพา ษ์วตำารณ์อ่าว ารเมือผ    ารควบคุมสตทธต
เสรีภาพออผประีาีนใน ารใีคส่ือวตทยแุละโทรทศัน์ไม่ไดคำาํ ดัเพียผ ารใีค ฎหมาย  ระเบียบและ
คาํสัผ่ำา รัฐบาลเท่านั้น วตธี ารควบคุมท่ีมีประสตทธตผลสูผอี วตธีหน่ึผคือ ารใีคอาํนาำทาผ ารเมือผ
ใน ารตรวำเซ็นเซอร์เน้ือหาราย าร  นาํไปสู่ประเด็นสาํคญัใน ารใหคหรือไม่ใหคสมัปทานแ ่เอ ีน
ใน ารใีคคล่ืน   ดผันั้นสตทธตและเสรีภาพใน ารแสดผหรือไม่แสดผความคตดเห็นทาผ ารเมือผ (ย 
ยอ่ผรัฐบาลหรือวตพา ษ์วตำารณ์) ย่อมมีความสัมพนัธ์ บั ารอยู่รอดออผธุร ตำในอุตสาห รรมส่ือ
วตทยแุละโทรทศัน์   ารควบคุมเน้ือหาและระผบั ารเสนออ่าวสาร ลายเป็นเคร่ือผมืออนัทรผพลผั
ออผรัฐบาลใน ารลตดรอนสตทธตและเสรีภาพออผฝ่ายคคานและประีาีน   สถาน ารณ์ออผ
ส่ือมวลีนหลผัำา นั้นถู รัฐบาลควบคุมและำาํ ดัเสรีภาพมาโดยตลอด   ำนี่วผปีพุทธศ ัราี 
2532   ารรวมตวั นัออผน ัวตีา าร   ลุ่มส่ือหนผัสือพตมพ ์  และส่ือมวลีนต่าผีาตตเพื่อรณรผค์ใหค
ย เลต ประ าศใีคคาํสั่ผคณะปฏตรูป ารป ครอผ ฉบบั 42  และมาสาํเร็ำในี่วผภายหลผัเหตุ ารณ์
พฤษภาทมตฬ  พุทธศ ัราี 2535  แต่รัฐบาลำา  ารเลือ ตั้ผออผนาย รัฐมนตรีบรรหาร  ศตลปอาีา 
( ร ฎาคม 2538 – พฤศำต ายน 2539) ยผัคผอาศยัมาตร ารตรวำเซ็นเซอร์อ่าวเพื่อควบคุมสตทธตและ
เสรีภาพออผส่ือมวลีนมาตลอด  ำา รายผานสถาน ารณ์สตทธตมนุษยีนปีพุทธศ ัราี  2539  ออผ
คณะ รรม ารประสานผานอผค ์รสตทธตมนุษยีน ( ปส.)  ระบุว่ารัฐบาลใีควตธี ารควบคุมส่ือโดย
 ารต ัเตือน  ใีคตาํรวำตรวำสอบประวตัต  โย ย คายน ัอ่าว  หคามเผยแพร่อ่าว  ย เลต ราย าร เป็นตคน 
(อุบลรัตน์  ศตรตยวุศ ัดต์ , 2544: 332-336)     

หลผัปีพุทธศ ัราี 2535  สถาบนัส่ือมวลีนไทย ลายเป็นสถาบนัหน่ึผออผโครผสรคาผทาผ
เศรษฐ ตำในระบบทุนนตยม อผค์ รส่ือมวลีนทุ ประเภทเรต่มมีความเอคมแอ็ผดคานเผตนทุนและมุ่ผ
ประ อบ ตำ ารในฐานะอผค ์รธุร ตำมา อ้ึน (พรเทพ  เฮผ, 2548: 33-34) พรคอม บัความ คาวหนคา
ดคานเทคโนโลย ีารส่ือสาร   ารพตมพ ์  ารโฆษณาท่ีนาํพาส่ือทุ แอนผเอคาสู่ ารเป็นทุนนตยมอย่าผ
เต็มตวั   ประีาธตปไตยออผไทยำึผ ลายเป็น  Media  Democracy  หรือประีาธตปไตยโดยอาศยัส่ือ  
ปัญหาเสรีภาพส่ือมวลีนไทยำึผไม่ไดคถ ูำาํ ดัเสรีภาพโดยผู คมีอาํนาำรัฐอย่าผตรผไปตรผมาดผัเี่น 
 ารปต ดโรผพตมพแ์ละ ารเซ็นเซอร์อ่าวอยา่ผในอดีต   แต่มีความซบัซคอนมา อ้ึนเน่ือผำา  ารเอคามา
ออผอาํนาำทุน (ปรตญญา  เทวานฤมตตร ุล, 2549: 19)  อนัมีผลทาํใหครูปแบบ ารแทร แซผ
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ส่ือมวลีนท่ีรัฐบาลนาํมาใีคมีล ัษณะท่ีแนบเนียนและมีความซบัซคอนมา ยตผ่อ้ึน   ำา  ารสมัภาษณ์ 
ดร.เอ้ือำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผู คอาํนวย ารสถาบนัพฒันาส่ือภาคประีาีน  ไดคใหคอคอสัผเ ตเ ่ียว บั
รูปแบบ ารแทร แซผส่ือมวลีนท่ีรัฐบาลนาํมาใีคว่าอ้ึนอยู ่บับรตบททาผ ารเมือผ ารป ครอผเป็น
สาํคญั  ดผัคาํใหคสมัภาษณ์ท่ี ล่าวว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยเฉพาะในี่วผรัฐบาลภายใตค ารนาํออผนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร  ระบบ
เศรษฐ ตำทุนนตยมเอคามาสู่สัผคมไทยอย่าผเต็มรูปแบบ   ส่ผผลใหคอาํนาำทุนเอคามามีอตทธตพลและ
แทร แซผ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีนอย่าผมา     ยผัผลใหค ตำ ารออผส่ือมวลีนมีล ัษณะเป็น
สตนคคาท่ีมี ารซ้ืออายเหมือน บัสตนคคาอ่ืนๆทัว่ไป   อี ทั้ผยผัมี ารผนว รวมอาํนาำทาผ ารเมือผเอคา
 บัอาํนาำเผตนทุนำา รัฐบาลนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ท ัษตณ   ตีนวตัร  ทาํใหคส่ือมวลีนออผไทยถู 
แทร แซผและควบคุมอยา่ผเบ็ดเสร็ำำา รัฐบาลทุนนตยมท ัษตณ  นาํไปสููู่ ารปฏตบตัตหนคาท่ีอย่าผ
ไม่เป็น ลาผใน ารนาํเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีนในสมยัรัฐบาลพ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร เป็น าร
มุ่ผนาํเสนอเฉพาะภาพล ัษณ์ท่ีดีออผรัฐบาล  ดผัอคอสัผเ ตออผนั วตีา ารผู คเี่ียวีาญทาผดคานส่ือ
ท่านหน่ึผคือ วตลาสตนต  พตพตธ ุล  ท่ีว่า (นวลนคอย  ตรีรัตน์ และคณะ, 2547: 137) 

    “ ารแทร แซผออผรัฐบาลมนั ็ำะเปล่ียนแปลผไปตาม ารเมือผ ารป ครอผ
ออผไทย  ถคาเป็นยคุรัฐบาลทหาร ็ตรผไปตรผมา  ไม่ตคอผแนบเนียนอะไรเลย  อย่าผ
ในสมยัำอมพลสฤษดต์    ธนะรัีต์  ท่ีไดคมี ารบผัคบัใีคประ าศคณะปฏตวตัต ฉบบัท่ี 
17 ส่ือทุ ประเภทถ ูรัฐบาลคุ คามอย่าผมา ดควยวตธี ารท่ีีดัเำนไม่ว่าำะเป็น าร
ทุบแท่นพตมพ ์ เอาโซ่ไปลคอมำนไม่สามารถใีค ารไดค  ออ คาํสั่ผใหคส่ือมวลีนเอา
เน้ือหาไปใหคตรวำสอบเซ็นเซอร์หรือแมค ระทัผ่น ัหนผัสือพตมพห์ลายคนท่ีตคอผถู 
ำบัอผัคุ  เี่น   ุหลาบ สายประดตษฐ ์  อารีย ์ ลีวีระ   สุภา  ศตรตมานนท ์   สนตท  เำรตญ
รัฐ  อุทธรณ์  พล ุล   ี้ืน โรำนวตภาต   สผวน  ตุลารั ษณ์  มาลยั  ีูพตนตำ  เป็นตคน  
[พิทยา  ว่องกุล, 2541: 28- ผู้ วิจัย] แต่ถคาเป็นรัฐบาลประีาธตปไตย ารแทร แซผ
ส่ือโดยรัฐบาล ็ตคอผแนบเนียนมา อ้ึน  เพราะว่าในรัฐบาลท่ีเป็นประีาธตปไตยเอา
 ็ไม่อยา ไดคี่ือว่าเป็นรัฐบาลท่ีไป ระทาํ าร ับส่ือ   ดัผนั้นำึผอ้ึนอยู่ ับส่ือ
ประเทศไทยต่อสูคในบรตบท ารเมือผ ารป ครอผแบบไหน”  
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ำา อคอความอคาผตคนเห็นไดคว่าในสมัยรัฐบาลออผนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ ีตนวัตร    

เสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยเรต่มเอคาสู่อั้นวต ฤต   เพราะต อยู่ภายใตค ลุ่มผูคมีอํานาำรัฐซ่ึผมีอํานาำ

เผตนทุนหนุนอยู่เบื้อผหลัผอี ี้ันหน่ึผ  ทําใหครูปแบบ ารแทร แซผส่ือมวลีนในสมัยรัฐบาล

นาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ  ีตนวัตร  มี ารใีค ลยุทธ์ท่ีหลา หลายและซับซคอนมา ว่าในอดีตท่ี

ผ่านมาเป็นอย่าผมา   โดย ารนําเอาอํานาำออผเผตนทุนเอคามาผสมเอคา ับอํานาำรัฐแลควมาแทร แซผ

 ตำ ารออผส่ือมวลีน  วัตถุประสผค์หลั ใน ารเอคามาแทร แซผส่ือมวลีนออผรัฐบาล

นาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ ีตนวัตร   เพ่ือหลี เล่ียผ ารตรวำสอบและนําเสนออ่าวสารเ ่ียว ับ

 ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผรัฐบาลโดยส่ือ  และปตด ั้นฝ่ายตรผอคาม ับรัฐบาลไม่เฉพาะฝ่ายคคานแต่รวมถึผ

อผค์ ารอตสระและนั วตีา ารท่ีไม่ไดคฝั ใฝ่รัฐบาลทั้ผหลายไม่ใหคสามารถใีคส่ือมวลีนใน ารแสดผ

ความคตดเห็นท่ีตรผอคาม ับรัฐบาล  และเพ่ือควบคุมทตศทาผใน ารนําเสนออ่าวสารใหคเป็นไปใน

ทตศทาผท่ีรัฐบาลตคอผ าร   ่อใหคเ ตด ารนําเสนออ่าวไม่เป็น ลาผและไม่เป็นธรรม  เพราะมี ารใหค

พื้นท่ีและเวลา ับรัฐบาลและ ลุ่มทุนท่ีสนับสนุนส่ือมวลีนนั้นๆมา  ว่า  เ ตด ารเซ็นเซอร์ตัวเอผ

ออผส่ือมวลีน  อี ทั้ผ ่อใหคเ ตด ารผดนําเสนออ่าวซ่ึผส่ผผลต่อภาพลั ษณ์ดคานลบออผรัฐบาลและ

 ลุ่มนายทุนท่ีสนับสนุน  หรือไม่ ็ลดระดับผล ระทบและความรุนแรผลผไป 

ปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนมีปรา ฏอยู่ในทุ รัฐบาลำน ลายเป็นปัญหาเรื้อรัผใน

สัผคมไทย  โดยเฉพาะตั้ผแต่ปีพุทธศั ราี 2544 - 2549  ในสมัยรัฐบาลนาย รัฐมนตรี  พ.ต.ท. 

‚สถาน ารณ์ออผส่ือมวลีนไทยในรอบปี  2546 – 2547 เป็นเหตุ ารณ์ท่ีเ ตด

ต่อเน่ือผมาตั้ผแต่ ารเอคารับตําแหน่ผออผรัฐบาลพรรคไทยรั ไทยในตคนปี  2544  

แต่ผล ระทบออผ ารถู ทคาทายและแทร แซผนั้นมาปรา ฏีัดเำนยต่ผอึ้นในปี  

2546  เร่ือยมาตามลําดับ  และเป็นท่ีคาด ารณ์ว่าสถาน ารณ์ดคานสตทธตเสรีภาพ

และคุณภาพใน ารนําเสนอเนื้อหาออผส่ือมวลีนในปลายปีนี้ไปำนถึผปี  2548  

ำะยต่ผรุนแรผมา อึ้นไปอี    เพราะเป็นระยะสุดทคายแห่ผรัฐบาลปัำำุบัน [รัฐบาล

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร - ผู้วิจัย]  ประ อบ ับสภาพปัญหาออผ าร

มีผลประโยีน์ทับซคอน (Conflict  of  Interest) ระหว่าผ ารทําหนคาท่ีบรตหารผาน

สาธารณะ ับธุร ตำ ารเมือผออผพรรครัฐบาลท่ีมีต่อ ลุ่มทุนส่ือสารเป็นพื้นฐาน

เี่ือมต่ออํานาำทาผ ารเมือผทําใหค ารแทร แซผและ วาดตคอนส่ือมาเป็นพว 

เป็นไปอย่าผ วคาผอวาผ   รวมทั้ผ ารเอคาไปำัด าร ับเนื้อหาและสัดส่วนราย าร

ออผส่ือ‛ 
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ท ัษตณ  ตีนวตัร  พตำารณาำา  ารำดัอนัดบัเสรีภาพออผส่ือมวลีนทัว่โล ออผ Reporter Without 
Border หรอื Reporters Sans  Frontières (RSF)  อผค์ รเอ ีนสาธารณประโยีน์ท่ีมุ่ผส่ผเสรตมสตทธต
เสรีภาพดคาน ารส่ือสาร  พบว่าพุทธศ ัราี  2544  อนัดบัเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยอยู่ลาํดบัท่ี  65  
ำา  139 ประเทศ   พุทธศ ัราี  2549  ประเทศไทยถู ปรับลดเสรีภาพอยู่ลาํดบัท่ี 135 ำา  169 
ประเทศ  สตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยเรต่ มลดลผอย่าผรุนแรผในปีพุทธศ ัราี  2547 - 2548  
เน่ือผำา ส่ือพยายามนาํเสนอเหตุ ารณ์สัผหารหมู่ีาวมลายมูุสลตมในภาคใตค  และนาย รัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร  เรต่ มฟค อผรคอผหมต่นประมาทส่ือำาํนวนมา และสั่ผปต ดวตทยุีุมีนท่ีวตำารณ์
รัฐบาล   ในปีพุทธศ ัราี 2549  มีผู คส่ืออ่าวอยา่ผนคอย  6  คนถ ูทาํรคายร่าผ าย   และอย่าผนคอย 5 คน 
ท่ีเี่ือว่ารัฐบาล ดดนัใหคลาออ ำา ตาํแหน่ผ   และเมื่อวนัท่ี 3 พฤศำต ายน  2548  มี ารปาระเบตดเอคา
ไปในสาํนั ผานหนัผสือพตมพผ์ู คำดั าร  และใีคมวลีนปต ดลคอมสาํนั ผานหนัผสือพตมพเ์ดอะเนีั่น  
หนผัสือพตมพผ์ู คำดั าร  หนัผสือพตมพแ์นวหนคา ฯลฯ  นอ ำา นั้นยผัมีวตธี ารแทร แซผโดย ารส่ผ
บุคคลออผรัฐบาลเอคาไปคุมเครืออ่ายโทรทศัน์ทุ ี่อผ   ส่ือใดไม่เสนออ่าวตามความตคอผ ารออผ
นาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ท ัษตณ   ตีนวตัร  หรือทาํ ารวตพา ษ์วตำารณ์ำะถู ำคอผเล่นผาน  เี่น   รณี
หนผัสือพตมพ ์รุผเทพธุร ตำ  หนัผสือพตมพเ์นีัน่สุดสัปดาห์  และหนัผสือพตมพค์มีดัลึ ถู สั่ผถอน
โฆษณาพรคอมทั้ผส่ผคณะ รรม ารปค อผ ันและปราบปราม ารทุำรต ตและฟอ เผตน (ปปผ.)ไป
ตรวำสอบทรัพยส์ตน  ส่วนหนผัสือพตมพไ์ทยโพสตท่ี์ไดควตพา ษว์ตำารณ์รัฐบาลนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท. 
ท ัษตณ  ตีนวตัร   ็ถ ูถอนโฆษณาเี่น นั  รวมไปถึผหนัผสือพตมพแ์นวหนคาซ่ึผมีคอลมัน์ออผนาวา
อา าศตรีประสผค ์ สุ่นศตรต   เอียนวตพา ษ์วตำารณ์ รณี ารซ้ือตุลา ารคดีซุ หุคนออผนาย รัฐมนตรี 
พ.ต.ท. ท ัษตณ  ตีนวตัร  ดควยเหตุน้ีนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท. ท ัษตณ  ตีนวตัรำึผไดคส่ผตวัแทนไปเำรำา
 บัเำคาออผหนัผสือพตมพเ์พื่อถอดคอลมัน์ดผั ล่าวแต่ไม่เป็นผลสาํเร็ำ   ส่วน รณีผู คำดัราย ารทาผ
สถานีวตทยแุละโทรทศัน์ท่ีนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท. ท ัษตณ  ตีนวตัร  ไม่สามารถควบคุมไดคำะถู ถอด
ราย ารออ ำา ผผัทนัที  โดยผู คถู ย เลต ราย ารมา ท่ีสุดในตอนนั้นคือ  นายเำตมศ ัดต์   ปต่ นทอผ 
ไดคแ ่ ราย ารออคตดดควยคน  ราย ารลานบคานลานเมือผ  ราย ารเหรียญสอผดคาน  และราย ารตาม
หาแ ่นธรรม ี่อผ 11  รวมทั้ผราย ารวตเคราะห์อ่าวทาผวตทย ุคล่ืน 107  เม ะเฮตตซ ์ 

นอ ำา น้ีสมาคมน ัอ่าวน ัหนผัสือพตมพแ์ห่ผประเทศไทยไดคออ มาประ าศสถาน ารณ์
ออผส่ือมวลีนไทยในสมยันาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร  ดผัน้ี (อมราล ัษณ์  ีลายนเดีะ, 
2550: 7)  

ปี พ.ศ. 2544  เป็นปีแห่ผ ารแทร แซผส่ือ  มี ารเอคาไปยึดครอผและแทร แซผส่ือออผรัฐ
ใน าร าํหนดนโยบายและทตศทาผ ารทาํผานออผส่ืออยา่ผเบ็ดเสร็ำเด็ดอาด 
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ปี พ.ศ. 2545  เป็นปีแห่ผ ารแทร ซึมส่ือ  มี ารรุ เอคาไปในธุร ตำส่ือเอ ีน   เอคาครอบผํา

ความคตดและปรับเปล่ียนบทบาทส่ือำา ผูคตรวำสอบ ลายเป็นเคร่ือผมือออผรัฐบาล 

ปี พ.ศ. 2546  เป็นปีแห่ผ าร วาดตคอนส่ือ  รัฐบาลไดคพยายามำัดระเบียบส่ือโดย ารยึด

อผค์ รส่ือและผูคปฏตบัตตผานส่ือเอคาเป็นพว และใีคอํานาำ ดดันส่ือทุ ทาผ 

ปี พ.ศ. 2547  เป็นปีแห่ผ ารแบ่ผแย และทําลายส่ือมวลีนไทย  โดยเปตดเวทีส่ือออผรัฐใหค

แสดผบทเผีตญหนคา ับส่ือท่ีเสนออ่าวดคานลบอย่าผเอาำรตผเอาำัผ   ซ่ึผส่ือใดเป็นศัตรูำะถู ลดความ

น่าเี่ือถือในรูปแบบต่าผๆ 

ำน ระทั่ผถึผเดือนเมษายน  พุทธศั ราี  2549   อผค์ รวตีาีีพส่ือไดครวมตัว ันแสดผพลัผ

ต่อตคาน ารคุ คามส่ือ คุ คามประีาีน  อันเป็น ารยต่ผตอ ยํ้าสภาพ ารณ์ท่ีส่ือมวลีนถู ลตดรอน

สตทธตเสรีภาพอย่าผีัดเำนมา อึ้น  

ำา ผานวตำัยออผ  รุำน์  โ มลบุตร  (2549: บทคัดย่อ) นั วตีา ารและอาำารย์คณะวารสาร

ศาสตร์และส่ือสารมวลีน  มหาวตทยาลัยธรรมศาสตร์  ไดคศึ ษาวตำัยเร่ือผ ‚เสรีภาพออผส่ือสาธารณะ 

: ความทคาทายออผพลเมือผไทย‛  มีวัตถุประสผค์เพ่ือทบทวนเหตุ ารณ์เ ่ียว ับเสรีภาพส่ือมวลีน

ในสมัยนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ  ีตนวัตร  และนาย รัฐมนตรีพลเอ สุรยุทธ์ ำุลานนท์  พบว่า

วตธี ารแทร แซผส่ือมวลีนในสมัยนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ   ีตนวัตร  มี  24  วตธี  ดัผนี้   

1. ออรคอผ  เตือน  พูดอู่  พูดทคาทายส่ือ 

2. เสียดสี  ประีด  เปรียบเปรย 

3. พูดสั่ผส่ือ 

4. อคาผีาตต 

5. ลดความน่าเี่ือถือออผส่ือ 

6. ไม่ตอบคําถามหรือตอบไม่ตรผคําถามในเร่ือผนั้นอย่าผต่อเน่ือผ 

7. ปั่นอ่าว   สรคาผอ่าวอ่ืนมา ลบ 

8. ใีคตัวแทนใน ารแทร แซผ   

9. ใีคอคอมูลเท็ำ 

10. ใีค ระบวน ารศาล 

11. แทร แซผ ารพูดออผแหล่ผอ่าว 

12. แทร แซผ ารบรตหารผานออผส่ือ 

13. เอคาี่วผีตผความเป็นเำคาออผในระยะยาว 

14. แทร แซผทาผ ารเผตน   ารโฆษณาออผส่ือ 

15. แทร แซผหน่วยผานอตสระ 
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16. ละเวคน  หลี เล่ียผท่ีำะใีคอํานาำเพ่ือส่ผเสรตมเสรีภาพ 

17. สั่ผตรวำสอบอผค์ รส่ือ  สั่ผคคนอผค์ รส่ือ   

18. สั่ผปตดอผค์ รส่ือ 

19. หคามำําหน่ายำ่ายแำ  

20. ใีค ฎหมาย  ระเบียบ  มตตคณะรัฐมนตรีท่ีสรคาผอึ้นใหม่ 

21.  ารปตดลคอม 

22.  ารปาระเบตดใส่อผค์ รส่ือ 

23.  ารอู่ฆ่าบุคลา รดคานส่ือ 

24.  ารำัดตั้ผผูคอ่านเพ่ือตอบโตคส่ือ 

ำา ผล ารวตำัยถึผพฤตต รรม ารแทร แซผส่ือมวลีนในสมัยนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ   

ตีนวัตร  อคาผตคนนี้เม่ือพตำารณาตามหลั  ฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีมีผลบัผคับใีคในเวลานั้น  ำะเห็นไดค

ว่าเป็น าร ระทําซ่ึผผตด ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 2540  มาตรา 39  ท่ีระบุว่า   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‚บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น  ารพูด  ารเอียน  ารพตมพ์  าร

โฆษณา และ ารส่ือความหมายโดยวตธีอ่ืน   ารำํา ัดเสรีภาพำะ ระทํามตไดค เวคน

แต่โดยอาศัยอํานาำตามบทบัญญัตตแห่ผ ฎหมายเฉพาะเพ่ือรั ษาความมั่นคผออผ

รัฐ เพ่ือคุคมครอผสตทธต เสรีภาพ เ ียรตตยศ  ี่ือเสียผ สตทธตในครอบครัวหรือความ

เป็นอยู่ส่วนตัวออผบุคคลอ่ืน เพ่ือรั ษาความสผบเรียบรคอยหรือ  ศีลธรรมอันดีออผ

ประีาีน หรือเพ่ือปคอผ ันหรือระผับความเส่ือมทรามทาผำตตใำหรือสุอภาพออผ 

ประีาีน   ารสั่ผปตดโรผพตมพ์ สถานีวตทยุ ระำายเสียผ หรือสถานีวตทยุโทรทัศน์

เพ่ือลตดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ ำะ ระทํามตไดค   ารใหคนําอ่าวหรือบทความไปใหค

เำคาหนคาท่ีตรวำ ่อนนําไปโฆษณาในหนัผสือพตมพ์  สต่ผพตมพ์ วตทยุ ระำายเสียผ 

หรือ วตทยุโทรทัศน์  ำะ ระทํามตไดค เวคนแต่ำะ ระทําในระหว่าผเวลาท่ีประเทศอยู่

ในภาวะสผครามหรือ ารรบ แต่ทั้ผนี้ำะตคอผ ระทําโดยอาศัยอํานาำตามบทบัญญัตต

แห่ผ ฎหมาย   เำคาออผ ตำ ารหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนตคอผเป็นบุคคล

สัญีาตตไทย ทั้ผนี้ตามท่ี ฎหมายบัญญัตต ารใหคเผตนหรือทรัพย์สตนอย่าผอ่ืนอุดหนุน

หนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนออผเอ ีน  รัฐำะ ระทํามตไดค‛ 
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ส่วนวตธี ารแทร แซผเสรีภาพส่ือมวลีนในสมยัรัฐบาลีัว่คราวออผนาย รัฐมนตรีพลเอ   
สุรยทุธ ์ ำุลานนท ์ ผล ารศึ ษาพบว่ามี  5  วตธี  คือ 
 1.   ารปต ดสถานีวตทยุี ุมีน 
 2.   ารควบคุมดคานโทรทศัน ์
 3.   ารควบคุมส่ือออนไลน์ 
 4.   ารอดัอวาผ ารปฏตบตัตผานดคาน ารอ่าวออผสาํน ัอ่าวต่าผประเทศ  
 5.   ารสรคาผบรรยา าศใหคส่ือมวลีนตรวำสอบตนเอผ 
 

ำุดมุ่ผหมายใน ารเอคาแทร แซผส่ือมวลีนในสมยันาย รัฐมนตรีพลเอ สุรยทุธ์  ำุลานนท ์  
ประเทศไทยอยู่ภายใตค ารป ครอผออผคณะมนตรีความมัน่คผแห่ผีาตต (คมี.) หลผัเหตุ ารณ์
รัฐประหาร 19  นัยายน พุทธศ ัราี 2549   ท่ีนาํโดยพลเอ สนธต  บุณยรัต ลตน  ซ่ึผเป็นคณะปฏตวตัต
ท่ีเอคามายึดอาํนาำำา รัฐบาลนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ ตีนวตัร  แมคำะไม่มีมาตร ารอะไร
ออ มาควบคุม ารทาํหนคาท่ีออผส่ืออยา่ผีดัเำน  แต่ ารบรตหารประเทศภายใตคคณะปฏตวตัตไดคส่ผผล
ใหคภาพล ัษณ์ออผส่ือมวลีนไทยต ตํ่าลผในสายตาออผีาวโล   หลผัำา รัฐบาลนาย รัฐมนตรีพล
เอ สุรยุทธ์  ำุลานนท์   ำัดใหคมี ารเลือ ตั้ผสมา ตี สภาผู คแทนราษฎร พุทธศ ัราี 2550 ในวนั
อาทตตยท่ี์ 23 ธนัวาคม  พุทธศ ัราี 2550   เป็น ารเลือ ตั้ผทัว่ไปคร้ัผแร ภายใตครัฐธรรมนูญแห่ผ
ราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2550   พรรคท่ีไดครับเสียผอคาผมา ใน ารำดัตั้ผรัฐบาลผสมคือพรรค
พลผัประีาีนนาํโดยนายสมคัร  สุนทรเวี   พรรคพลผัประีาีนเป็นพรรคท่ีมีอดีตนาย รัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ทั ษตณ   ตีนวตัร  เป็นนายทุนใหค ารสนับสนุนทาผ ารเผตนอยู่เบ้ือผหลผั  รูปแบบ าร
แทร แซผส่ือมวลีนยผัคผมีความซบัซคอนและรุนแรผเี่นเดียว บัสมยัอดีตนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.
ทั ษตณ  ตีนว ัตร   ตัวอย่าผท่ีีัดเำนคือ รณีนายำั รภพ  เพ็ญแอ  รัฐมนตรีประำําสํานั 
นาย รัฐมนตรีในอณะนั้นเอคาทาํ ารแทร แซผส่ือโดยใีค ลยทุธใ์น าร าํำดัส่ือปฏตปั ษด์ควยวตธี าร
ำัดตั้ ผสถานีโทรทัศน์  NBT  อ้ึนมา  มีเปค าหมายหล ัคือทาํลาย ลุ่มส่ือปฏตปั ษ์โดยเฉพาะ
สถานีโทรทศัน์  ASTV ออผค่ายผู คำดั าร   พรคอม บัผล ัดนัส่ือในอาํนาำออผรัฐบาลใหคเอคามายึด
พ้ืนท่ีใน ารเสนออ่าวใหคไดคมา ท่ีสุด   หรืออี วตธีหน่ึผคือ ารฟค อผส่ือฝ่ายปฏตปั ษ์ในอคอหาหมต่น
ประมาทรัฐบาล  โดยใีค ระบวน ารยตุตธรรมในีั้นศาลมาเป็นเคร่ือผมือใน ารปต ดปา ส่ือมวลีน
ซ่ึผไดคผลดีมา อี วตธีหน่ึผ  เป็นตคน  หรือำา  รณี ารเคล่ือนไหวออผอดีตคนเดือนตุลาคม คือ  นาย
เำตมศ ัดต์   ปต่ นทอผ  ถึผคาํใหคสมัภาษณ์ออผนาย รัฐมนตรีสมคัร สุนทรเวี  ท่ีใหคสัมภาษณ์สาํนั อ่าว
ซีเอ็นเอ็นเ ่ียว บั รณี  6 ตุลาคม  2519  ว่ามีผู คเสียีีวตตเพียผคนเดียวเป็น ารบตดเบือนอคอมูลทาผ
ประวตัตศาสตร์ เป็นตคน  

http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
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นอ ำา น้ีสถาน ารณ์ความรุนแรผใน ารแทร แซผส่ือมวลีนออผรัฐบาลนาย รัฐมนตรี
สมคัร  สุนทรเวี   สามารถพตำารณาไดคำา  ‚แถลผ ารณ์ร่วมเน่ือผในวนัเสรีภาพส่ือมวลีนโล 
ประำาํปี 2551‛  ออผสมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย  สมาคมนั อ่าววตทยุและ
โทรทศัน์ไทย  สมาพนัธน์ ัหนผัสือพตมพแ์ห่ผประเทศไทย  เมื่อวนัเสาร์ท่ี 3 พฤษภาคม  2551 ดผัน้ี    

1)  แมคว่ารัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย พ.ศ.2550 ำะมีบทบญัญตัตรับรอผเสรีภาพออผ
ประีาีนและส่ือมวลีนไวคอยา่ผีดัเำน  แต่ภายใตครัฐบาลออผนาย รัฐมนตรีสมคัร สุนทรเวี  ลบั
มีบรรยา าศออผ าร ‚คุ คาม บตดเบือน ีวนทะเลาะ‛ ต่อส่ือมวลีน  เป็น ารคุ คามรูปแบบใหม่
ดควยคาํพดูท่ี คาวรคาว  หยาบคาย   ารตอบโตค ารทาํหนคาท่ีส่ือมวลีนผ่านส่ือออผรัฐโดยเฉพาะใน
ราย าร “สนทนาประสาสมคัร”  ท่ีม ัโฆษณาีวนเี่ือใหคประีาีนเอคาใำผตดใน ารทาํหนคาท่ีออผ
ส่ือมวลีน รวมทั้ผ ารีวนทะเลาะ บัส่ือมวลีน  คอลมันตสต์  ราย ารบาผราย ารออผวตทยุและ
โทรทัศน์  ถือเป็นพฤตต รรมซ่ึผไม่ยอมรับความคตดเห็นท่ีแต ต่าผ สวนทาผ ับวฒันธรรม
ประีาธตปไตยอยา่ผสต้นเ ตีผ  นาย รัฐมนตรีประ าศอยา่ผเปต ดเผยว่าำะใีคส่ือออผรัฐตอบโตคส่ือเอ ีน   
ดผันั้นเสรีภาพ ารแสดผออ ออผประีาีนและส่ือมวลีนยอ่มถ ูสัน่คลอน มีแนวโนคมำะทวีความ
รุนแรผมา อ้ึน  อผค ์รวตีาีีพส่ือเห็นว่าพฤตต รรม ารส่ือสารออผนาย รัฐมนตรีสมคัร สุนทรเวี 
แสดผออ ถึผความเพต เฉย  ไม่สนใำ  มอผไม่เห็นคุณค่าออผส่ือในสัผคมประีาธตปไตยดควย ารไม่
เคารพศ ัดต์ ศรีและเ ียรตตภูมตออผส่ือ   

 2) ำา  รณีนายำ ัรภพ  เพ็ญแอ รัฐมนตรีประำาํสาํนั นาย รัฐมนตรีมีนโยบายำัด
ระเบียบส่ือออผรัฐ   โดยใีคอ ํานาำเอคาไปเปล่ียนแปลผส่ือท่ีอยู่ภายใตคสัผ ัดออผ รม
ประีาสมัพนัธ ์  ดดนัเพื่อใหคเ ตด ารเปล่ียนแปลผในอผค์ ารส่ือสารมวลีนแห่ผประเทศไทย (อ.
ส.ม.ท.)  และำดัโครผ ารทดลอผพฒันาความร่วมมือระหว่าผภาครัฐและวตทยุี ุมีนอ้ึน โดยเสนอว่า
ำะเำรำา บัสาํน ัผานตาํรวำแห่ผีาตตใหคละเว คน ารำบั ุมสถานีวตทยุี ุมีนท่ีำดัสรรเวลาออ อา าศ
ใหคแ ่ราย ารออผรัฐบาล  ซ่ึผเป็น ารใีคอาํนาำโดยมตีอบดควย ารบีบบผัคบัทาผอคอมใหคสถานีวตทยุ
ีุมีนเอคามาเป็นพว พคอผเพื่อรายผานอ่าวออผรัฐบาลเป็นหล ั    ีด นัผู คมีความเห็นท่ีแต ต่าผและ
ปฏตเสธความหลา หลายออผส่ือ   อี ทั้ผ ารต่อรอผว่าำะไม่ำบั ุมนั้น ็หมต่นเหม่ต่อ ารฝ่าฝืน
 ฎหมายและส่ผเสรต มใหคเำคาหนคาท่ีรัฐละเว คน ารปฏตบัตตหนคาท่ีตาม ฎหมาย    ำึผออเรีย รคอผใหค
รัฐบาลเร่ผแ คไอพระราีบญัญตัตอผค ์รำดัสรรคล่ืนความถ่ีและ าํ บั ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ   วตทยุ
โทรทศัน์  และโทรคมนาคมพุทธศ ัราี 2543  เพื่อผล ัดนัใหคเ ตดอผค์ รอตสระมา าํ บัดูแลและ
ำดัสรรคล่ืนความถ่ีตามท่ีบญัญัตตไว คในรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย พุทธศ ัราี 2550 มา
 าํ บัดูแล ารำดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อแ คปัญหาวตทยุีุมีน   และหยุดพฤตต รรมประวตผเวลา าร
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บผัคบัใีคพระราีบญัญตัต ารประ อบ ตำ ารวตทย ุระำายเสียผและวตทยุโทรทศัน์  พุทธศ ัราี 2551 
โดยมีเำตนาแอบแฝผเพื่อใหคส่ือวตทยแุละโทรทศัน์ไทยอยูภ่ายใตค ารควบคุมออผรัฐบาลต่อไป   

3) ตลอดี่วผเวลาหลายปีนั  ารเมือผผู คมีอาํนาำรัฐและอคาราี ารีั้นสูผไดคใีค ลไ ทาผ
 ฎหมายหมต่นประมาทเป็นเคร่ือผมือใน ารปต ด ั้นสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน  เพื่อมตใหคทาํหนคาท่ี
ใน ารนาํเสนออคอเท็ำำรตผและวตพา ษว์ตำารณ์ าร ระทาํท่ีมีผล ระทบต่อสาธารณะ แต่ปรา ฏว่ามี
 ลุ่มบรตษทัเอ ีนไทยและบรตษทัอคามีาตตใีค ฎหมายหมต่นประมาทเป็นเคร่ือผมือเี่น นั พรคอมทั้ผ
เรีย ค่าเสียหายทาผแพ่ผรวมเป็นมูลค่าสูผนับพนัลคานบาท   แสดผใหคเห็นีดัเำนว่าไม่ไดคตคอผ าร
ค่าีดเียแต่มุ่ผหวผัใหคหยดุ ารนาํเสนออ่าว   าร ระทาํเี่นน้ีเป็น ารใีค ลไ ทาผ ฎหมายใน าร
ปต ด ั้นเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีนและ ารนาํเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีน 
อผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนำึผออเรีย รคอผใหคบุคคลและอผค์ รต่าผๆ ทั้ผนั  ารเมือผ  และอผค์ ร
ธุร ตำอคามีาตตยุตต ารใีค ลไ ทาผ ฎหมาย   เพ่ือปต ด ั้นเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผ
ประีาีนและส่ือมวลีน   

ต่อมาเม่ือนายสมีาย  วผศส์วสัดต์   ดาํรผตาํแหน่ผนาย รัฐมนตรี  แมคเป็นี่วผระยะเวลาสั้นๆ 
แต่ยผัคผมีอดีตนาย รัฐมนตรี พ.ต.ท.ทั ษตณ   ตีนวตัร  เป็นนายทุนสนับสนุนทาผ ารเผตนอยู่
เี่นเดียว บัสมยัรัฐบาลนาย รัฐมนตรีสมคัร  สุนทรเวี พฤตต รรม ารแทร แซผส่ือยผัเ ตดอ้ึนอยา่ผ
ต่อเน่ือผ   อย่าผเี่น รณี   นายเถ ตผ สมทรัพย ์รอผผู คอาํนวย ารสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสยื่น
หนัผสือลผนามโดยนายเทพีัย หย่อผ  ผูคอาํนวย ารไทยพีบีเอสถึผนายสมีาย  วผศ์สวัสดต์   
นาย รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า าร ระทรวผ ลาโหม  ผา่นนายณัฐวุฒต   ใสยเ ้ือ โฆษ ประำาํสาํน ั
นาย รัฐมนตรี  เพื่อออใหครัฐบาล าํหนดมาตร ารคุคมครอผเสรีภาพออผส่ือมวลีน  สาระสาํคญัออผ
หนผัสือระบุว่า รณี ลุ่มคนรั เีียผใหม่ 51 ซ่ึผเป็น ลุ่มสนบัสนุนอดีตนาย รัฐมนตรี  ท ัษตณ  ตีน
วตัร  บุ ปต ดลคอมศูนยอ่์าวภาคเหนือ  ำผัหวดัเีียผใหม่  เมื่อวนัท่ี 3 พฤศำต ายน 2551  ถือเป็น
พฤตต รรม าร ารคุ คามเสรีภาพ ารทาํหนคาท่ีส่ืออยา่ผรุนแรผ เป็นตคน  

เม่ือเอคามาสู่รัฐบาลนาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์   เวีีาีีวะ   ารแทร แซผส่ือมวลีนเรต่ม ลบัมา
เป็นท่ีสนใำแ ่สัผคมอย่าผมา   เน่ือผำา ความวุ่นวายทาผ ารเมือผส่ผผลใหครัฐบาลำาํเป็นตคอผ
ประ าศใีคพระราี าํหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน  ส่ผผลใหคเสรีภาพส่ือมวลีน
ถ ูำาํ ดัลผ    มี ารสั่ผปต ดสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมและเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาอ่าวสารและแสดผ
ความคตดเห็นทาผ ารเมือผ  อย่าผเี่น  www.prachatai.com  เป็นตคน  เพราะฉะนั้นอผค์ รวตีาีีพ
ส่ือมวลีนประ อบดควย  สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพแ์ห่ผประเทศไทย  และสมาคมเคเบตลทีวี
แห่ผประเทศ  ไดคหารือร่วม นัเมื่อวนัท่ี  8 เมษายน 2553   และมีความเห็นดผัต่อไปน้ี  
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1)  ารปต ด ั้นสัญญาณออผสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมพีทีวี   และ ารปต ด ั้น ารเอคาถึผ
เวบ็ไซตท่ี์แสดผความคตดเห็นทาผ ารเมือผ  เป็น าร ระทาํท่ีอดัต่อรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัร
ไทย พ.ศ.2550  มาตรา 45  บญัญตัตว่า  ‚ ารสัผ่ปต ด ตำ ารหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนเพ่ือลตดรอน
เสรีภาพตามมาตราน้ีำะ ระทาํมตไดค‛  ทั้ผน้ีรัฐบาลสามารถใีค ฎหมายพตเศษเพ่ือำาํ ดัเสรีภาพออผ
ส่ือมวลีนไดค ็เพียผ ารหคามเสนออ่าวสารหรือแสดผความคตดเห็นทั้ผหมดหรือบาผส่วนเท่านั้น 

2)  ารท่ีรัฐบาล ล่าวอคาผว่า ารดาํเนตน ารปต ด ั้นสัญญาณ   และ ารปต ด ั้น ารเอคาถึผ
เวบ็ไซตด์ผั ล่าวเพื่อปค อผ นั ารบตดเบือนอ่าวสาร  ทาํใหคประีาีนไม่ไดครับอคอมลูท่ีเป็นำรต ผ อณะท่ี
รัฐบาลเอผยผัใีคสถานีวตทยโุทรทศัน์ออผรัฐใน ารนาํเสนออคอมลูดคานเดียว   อี ทั้ผยผัปล่อยใหคสถานี
วตทยแุละโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมอ่ืนๆ นาํเสนอเน้ือหาในล ัษณะใ ลคเคียผ นั  นาํไปสู่ความแต แย 
ในสผัคมมา อ้ึน  เป็น าร ระทาํท่ีรัฐบาลอาำถ ูวตพา ษว์ตำารณ์ว่าเป็นสอผมาตรฐาน  

3)  ารปต ด ั้นส่ือในล ัษณะน้ีย่อมเป็น ารปต ด ั้นสตทธต ารรับรูคอ่าวสารออผประีาีน  ำึผ
อาำทาํใหคประีาีนท่ีไดครับผล ระทบำา  ารปต ด ั้นส่ือดผั ล่าวออ มาเอคาร่วม บั ลุ่มผู คี ุมนุมมา 
อ้ึน  อาำส่ผผลใหคสถาน ารณ์มีความซบัซคอนและอาำนาํไปสู่ความรุนแรผไดค    

ำา อคอมูลท่ี ล่าวมาำะเห็นไดคว่านับแต่พระราีบัญญัตตว่า ารดควย าร ระทาํความผตด
เ ่ียว บัคอมพตวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีผลบผัคบัใีค  รัฐบาลไทยโดย ารนาํออผนาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์   
เวีีาีีวะปฏตบตัต ารผา่นทาผรัฐมนตรีว่า าร ระทรวผไอซีทีสามารถใีคมาตร ารปต ด ั้น หรือระผบั
 ารทําใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมูลคอมพตวเตอร์ท่ี  ‚อาำ ระทบ ระเทือนต่อความมั่นคผแห่ผ
ราีอาณาำ ัรฯ หรือท่ีมีล ัษณะอดัต่อความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอนัดีออผประีาีน‛ ไดค  
โดยอาศยัอาํนาำตาม มาตรา 20 ออผพระราีบญัญตัตฉบบัดผั ล่าว  ซ่ึผ าํหนดว่าพนั ผานเำคาหนคาท่ี
โดยไดครับความเห็นีอบำา รัฐมนตรีไอซีทีอาำยืน่คาํรคอผพรคอมแสดผพยานหล ัฐานต่อศาลท่ีมีเอต
อาํนาำออใหคมีคาํสั่ผระผบั ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมูลเหล่านั้นไดค  นอ ำา น้ีเคยมีคาํสั่ผศาลใหค
ระผบั ารเอคาถึผเวบ็ไซตต่์าผๆ ทั้ผหมด 117 ฉบบั โดยในปี พ.ศ.2550 ศาลมีคาํสัผ่ใหคปต ด ั้น ารเอคาถึผ
เวบ็ไซตำ์าํนวน 2 ยอูาร์แอล ปีพ.ศ. 2551 ำาํนวน 2,071 ยอูาร์แอล ปีพ.ศ.2552 ำาํนวน 28,705 ยอูาร์
แอล และปี พ.ศ. 2553 ำา ตคนปีำนถึผเดือนพฤศำต ายน ำาํนวน 43,908 ยูอาร์แอล  รวมำาํนวน
หนคาท่ีถ ูระผบั ารเผยแพร่โดยมีคาํสัผ่ศาลทั้ผสต้น 74,686 ยอูาร์แอล  นอ ำา ำาํนวนยอูาร์แอลท่ีถู 
ระผบั ารเผยแพร่แลควอคอมลูำา ศาลอาญายผัระบุดควยว่าเหตุผลออผคาํสั่ผระผบั ารเอคาถึผยอูาร์แอล
ต่าผๆดผั ล่าวนั้น  อนัดับหน่ึผ คือ เน้ือหาดูหมต่นพระมหา ษตัรตย ์ มีคาํสั่ผศาลำาํนวนมา ถึผ 62 
ฉบบั เพื่อระผบั ารเอคาถึผ 57,330 ยอูาร์แอล  อนัดบัสอผ คือ เน้ือหาและภาพลาม อนาำาร มีคาํสั่ผ
ศาล 43 ฉบบั ใหคระผบั ารเอคาถึผ 16,740 ยอูาร์แอล  อนัดบัสาม คือ เน้ือหาเ ่ียว บัยาและ ารทาํแทคผ
ดควยตนเอผ ซ่ึผมีคาํสัผ่ศาล 4 ฉบบั ใหคระผบั ารเอคาถึผ 357 ยอูาร์แอล  อนัดบัส่ี คือ เน้ือหายุยผใหคเล่น
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 ารพนนั  มีคาํสัผ่ศาล 2 ฉบบั ใหคระผบั ารเอคาถึผ 246 ยอูาร์แอล  อนัดบัหคา คือ เน้ือหาดูหมต่นศาสนา 
มีคาํสัผ่ศาล 3 ฉบบั ใหคระผบั ารเอคาถึผ 5 ยอูาร์แอล และมีเร่ือผอ่ืนๆ อี ำาํนวนเล็ นคอย ไดคแ ่   รณี
ออผ ารทาํ Phishing or Pharming หรือ ารสรคาผเว็บเพำเลียนแบบหนคาเว็บไซต์ออผธนาคารเพื่อ
หลอ ใหคเหยื่อปค อนเลอหมายผู คใีค และรหัสผ่านเพ่ือทาํธุร รรม ารเผตนออนไลน์ ซ่ึผมีคาํสั่ผศาล
ออ มาอยา่ผละฉบบัใหคระผบั ารเอคาถึผ 3 และ 2 ยอูาร์แอล ตามลาํดบั   นอ ำา น้ี ยผัมีคาํสั่ผศาลอี  
1 ฉบับ ใหคปต ด ั้น 3 ยูอาร์แอล ดควยเหตุผลว่าเป็นเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาท่ีอาำทาํใหคเอคาใำรัฐบาลผตด
เ ่ียว บัเหตุ ารณ์ ารควบคุม ารีุมนุมำนอาำ ่อใหคเ ตดความป่ันป่วนหรือ ระดคาผ ระเด่ือผในหมู่
ประีาีน  สาํหรับรายี่ือออผเว็บไซต์ท่ีถู ระผับ ารเอคาถึผโดยเฉพาะอย่าผยต่ผใน รณีท่ีมีเน้ือหา
เ ่ียว บั ารดูหมต่นพระมหา ษตัรตย ์พระรา ตีนี และรัีทายาท ถ ูเ ็บเป็นความลบัหคามเผยแพร่  และ
นอ ำา คาํสัผ่ระผบั ารเอคาถึผเวบ็ไซตโ์ดยศาลท่ีเ ตดอ้ึนภายใตคพระราีบญัญตัตว่า ารดควย าร ระทาํ
ความผตดเ ่ียว บัคอมพตวเตอร์ พ.ศ. 2550 แลควเำคาหนคาท่ีรัฐปต ด ั้นเวบ็ไซตโ์ดยใีควตธี ารหรือี่อผทาผ
อ่ืนดควย เี่น ส่ผหนผัสือออความร่วมมือไปยผัผู คใหคบรต ารระดบัต่าผๆ และท่ีสาํคญัคือ ารใีคอาํนาำ
ตามพระราี าํหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ.2548  ซ่ึผประ าศใีคในหลาย
พ้ืนท่ีตั้ ผแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2553 ำนปัำำุบันแหล่ผอคอมูลำา ผู คใหคบรต  ารอตนเทอร์เน็ตระบุว่า
ำาํนวนเวบ็ไซตท่ี์มีคาํสัผ่ำา  ศนูยอ์าํนวย ารรั ษาความสผบเรียบรคอย (ศอฉ.)ใหคปต ด ั้นนั้นมีำาํนวน
เป็นตัวเลอในหล ัหลายหม่ืน ทั้ ผน้ีโดยมีรูปแบบ ารปต ด ั้นท่ีแต ต่าผไปำา  ารปต ด ั้นโดย
 ระทรวผไอซีทีดควย เพราะในอณะท่ี พ.ร.บ.คอมพตวเตอร์ฯ  าํหนดใหคไอซีทีปต ด ั้นเว็บไซต์ไดคเพียผ
เฉพาะส่วนท่ีน่าำะมีปัญหาเท่านั้น ตามคาํสัผ่ศาล แต่ ศอฉ. สามารถใีคอาํนาำปต ด ั้นไดคเลยตามพระ
ราี าํหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ.2548  โดยไม่ตคอผออคาํสัผ่ศาล ำา อคอมลู
เบ้ือผตคนท่ีสามารถเอคาถึผไดค (แต่มตไดคนาํมาแสดผไวคในรายผานฉบบัน้ี) แมครัฐบาลท่ีมีนายอภตสตทธต์  เวี
ีาีีวะ เป็นนาย รัฐมนตรีำะประ าศใหคพ้ืนท่ีต่าผๆ อยู่ในสถาน ารณ์ฉุ เฉตนและใีคพระราี
 าํหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ.2548  มาไดคเพียผ 8 เดือนเท่านั้นแต่ปรา ฏว่า 
ศอฉ. สัผ่ปต ด ั้นเวบ็ไซต์ (ทั้ผท่ีเป็นอ่าวและไม่เป็นอ่าว) ไปแลควำาํนวนมหาศาล โดยมีเหตุอนัควร
เี่ือไดคว่าเป็น ารปต ด ั้นแบบเหวี่ยผแห เพราะำา เอ สารคาํสัผ่ออผ ศอฉ. อย่าผนคอย 3 ฉบบั ซ่ึผอคาผ
อาํนาำตามมาตรา 9 (3)  ซ่ึผ าํหนดว่าใน รณีท่ีมีความำาํเป็นเพื่อแ คไอสถาน ารณ์ฉุ เฉตนใหคยุตตลผ
ไดคโดยเร็ว หรือปค อผ นัมตใหคเ ตดเหตุ ารณ์รคายแรผมา อ้ึนใหคนาย รัฐมนตรีมีอาํนาำออ อคอ าํหนด
หคาม ารเสนออ่าว  ารำาํหน่าย หรือทาํใหคแพร่หลายซ่ึผหนผัสือ สต่ผพตมพ ์หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีอคอความ
อนัอาำทาํใหคประีาีนเ ตดความหวาด ลวัหรือเำตนาบตดเบือนอคอมลูอ่าวสารทาํใหคเ ตดความเอคาใำ
ผตดในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน ำน ระทบต่อความมัน่คผออผรัฐ หรือความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรม
อนัดีออผประีาีน ทั้ผในเอตพ้ืนท่ีท่ีประ าศสถาน ารณ์ฉุ เฉตนหรือทัว่ราีอาณาำ ัร   ทั้ผน้ีเป็น
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ผลใหคเ ตด ารปต ด ั้นเว็บไซต์  ยอูาร์แอล  ไอพี  หรือเบอร์โทรศพัท์   ว่า 600 ราย าร  โดยใน
ราย ารดผั ล่าวไม่ไดคใีควตธีระบุเำาะำผี่ือเว็บไซตห์รือยอูาร์แอลเท่านั้น แต่มีราย ารำาํนวนไม่นคอย
ท่ี ศอฉ. สัผ่ใหคปต ด ั้นโดยใีควตธีระบุเป็น ‚ี่วผตวัเลอ‛ ออผหมายเลอไอพี  เพียผเพราะเหตุว่าในี่วผ
ตวัเลอน้ีมีเวบ็ไซตท่ี์ ศอฉ. มอผว่าเอคาอ่ายพระราี าํหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน 
พ.ศ.2548ปรา ฏอยู ่   ารปต ด ั้นในล ัษณะน้ีย่อมส่ผผล ระทบต่อเว็บไซต์ำาํนวนมา ซ่ึผอาำเป็น
เวบ็ไซตท์ัว่ไปท่ีไม่เป็นความผตดหรือเป็นภยัตามพระราี าํหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์
ฉุ เฉตน พ.ศ.2548  เลย แต่มีท่ีอยูอ่ยูใ่นี่วผหมายเลอไอพีดผั ล่าวเท่านั้น  อน่ึผแมคในท่ีสุดแลควำะไม่มี
ใครสามารถำาํแน ไดคว่า เวบ็ไซตท่ี์ ศอฉ. สัผ่ปต ด ั้นน้ีเป็นเว็บไซต์ท่ีมีเน้ือหาในล ัษณะใด (เพราะ 
ศอฉ.ไม่เคยแสดผโดยเฉพาะเำาะำผ หรือใหคเหตุผลไวคใน ารใีคอาํนาำออผตนเลย) แต่เพียผพตำารณา
ำา ำาํนวนคร่าวๆ แลควนาํไปรวม บัำาํนวนท่ีสั่ผปต ดโดยไอซีทีคผไม่มีใครปฏตเสธไดคเลยว่าสตทธต
เสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีนไทยในโล ออนไลน์ าํลผัอยู่ในสถาน ารณ์
ฉุ เฉตน  ดผันั้นำะเห็นไดคว่าสถาน ารณ์ ารควบคุมปต ด ั้นส่ือออนไลน์รุนแรผอ้ึนนับตั้ผแต่ประเทศ
ไทยประสบปัญหาความไม่สผบ อนัเ ตดำา ความอดัแย คผทาผ ารเมือผระหว่าผบุคคลหลาย ลุ่ม (สาว
ตรี สุอศรี และคณะ, 2553)ในี่วผวต ฤต ารณ์ ารเมือผดผั ล่าว ทาผท่ีถู ตคอผแลคว  รัฐบาลควรเป็น
เสาหล ัใน ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารและ ารแสดผความคตดเห็นออผ
ประีาีน เพราะเป็นหควผยามำาํเป็นท่ีประีาีนควรไดครับอคอมูลอ่าวสารอย่าผครบถควนรอบดคาน  
เพื่อสามารถประเมตนสถาน ารณ์ทั้ผในดคานความปลอดภยัต่อีีวตต ร่าผ าย ทรัพยส์ตน ดคานสัผคม 
รวมทั้ผดคาน ารเมือผ ารป ครอผ แต่รัฐ ลบัอาศยัอาํนาำตามพระราี าํหนด ารบรตหารราี ารใน
สถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ. 2584 แทร แซผปต ด ั้นอ่าวสารโดยปราศำา เหตุผล ทั้ผท่ี ารระบุเำาะำผ
เน้ือหาท่ีเป็นความผตดไดคเป็น ‚เผ่ือนไอ ารใีคอาํนาำ‛ ท่ี าํหนดไวคในตวัพระราี าํหนดฯ  เอผ 
นอ ำา น้ี ยผัมีเหตุ ารณ์ท่ีทาํใหคเี่ือไดคว่า รัฐใีคบผัคบั ฎหมายอย่าผไม่เสมอภาคเท่าเทียม เพราะ
ในอณะท่ีเน้ือหาและภาพอ่าวท่ีมีระดบัความรุนแรผใน ารนาํเสนอแบบเดียว ัน รัฐ ลบัเลือ 
ดาํเนตน ารเฉพาะ บัส่ือ ลุ่มท่ีนาํเสนออคอมลูดคานท่ีรัฐเห็นว่าไม่เป็นมตตรหรืออยูค่นละฝ่าย บัตน แต่
ปล่อยส่ืออี  ลุ่มหน่ึผเสนออ่าวไดคตามป ตต แมคในี่วผท่ีผ่านมามีความพยายามำา หลายภาคส่วน
เสนออคอรคอผเรียนต่อสาธารณะ รวมทั้ผนาํคดีอ้ึนสู่ศาล แต่ ็ไม่ไดครับ ารตอบสนอผเท่าท่ีควร อี ทั้ผ
ยผัมีบาผ รณีท่ีศาลปฏตเสธไม่ตรวำสอบ ารใีคอาํนาำออผฝ่ายบรตหาร (ตวัอย่าผคดีหมายเลอแดผท่ี 
1812/2553 ประีาไทฟค อผนาย รัฐมนตรีและ ศอฉ. รณีคาํสั่ผปต ดเว็บ) ยต่ผ ว่านั้นยผัปรา ฏดควยว่า
ประีาีนและผู คใหคบรต ารอตนเทอร์เน็ตำาํนวนไม่นคอยตคอผต เป็นำาํเลยดควยอคอหาทาํนอผนาํเสนอ
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นความผตดโดยใีค ฎหมายหลายฉบบัประ อบ นั (สาวตรี สุอศรี และ
คณะ, 2553) 
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อี  รณีท่ีเห็นไดคี ดัถึผ ารแทร แซผส่ือมวลีนออผรัฐบาลนาย รัฐมนตรี อภตสตทธต์   เวีีา
ีีวะ  คือ รณี ลุ่มวตทยุี ุมีนเส้ือแดผอ่านแถลผ ารณ์  เมื่อวนัำนัทร์ท่ี 22  ุมภาพนัธ ์2553  ใำความ
สาํคญัคือประเด็นท่ีรัฐบาลอดัรัฐธรรมนูญดควย ารแทร แซผส่ือ  และปต ดคล่ืนวตทยุีุมีน 3 คล่ืน 
ไดคแ ่ คล่ืน 95.25  คล่ืน 101.25   และคล่ืน  96.35  เม ะเฮตร์ต    เพื่อใหคนายสาทตตย ์ วผศห์นอผเตย  
รัฐมนตรีประำาํสาํนั นาย รัฐมนตรี  ซ่ึผทาํหนคาท่ี าํ ับดูแลส่ือออผรัฐหยุดดาํเนตน ารอ่มอู่วตทยุ
ีุมีน 

ำา  ารศึ ษาโดย ารสมัภาษณ์ ลุ่มตวัอยา่ผผู ควตำยัคคนพบผล ารศึ ษาในประเด็นรูปแบบท่ี
รัฐบาลนาํมาใีคแทร แซผส่ือมวลีนท่าม ลาผความคผอยูอ่อผระบบทุนนตยมสามารถสรุปไดคดผัน้ี  

1)  การแทรกแซงส่ือผ่านงบโฆษณา 
 ระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมทาํใหค ารดาํเนตน ตำ ารออผส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ ระแสหล ั
ทั้ผส่ือหนัผสือพตมพ ์ ส่ือวตทยุ  และส่ือโทรทัศน์  รวมทั้ผส่ือ ระแสหล ัท่ีใีคี่อผทาผอตนเทอร์เน็ต  
 ลายเป็นอุตสาห รรมเ ตีผพาณตียท่ี์ประ อบธุร ตำโดยมุ่ผหารายไดคหรือ าํไรสูผสุด  เพื่อความอยู่
รอดออผ ตำ าร   ทั้ผน้ีรายไดคสาํคญัส่วนหน่ึผมาำา  ารอายพ้ืนท่ีโฆษณา  ซ่ึผำุดน้ีผบโฆษณาออผ
ภาครัฐในส่วนท่ีเป็นออผรัฐวตสาห ตำมีค่อนอคาผสูผ  ดผันั้นส่ือ ระแสหล ัำึผต่าผมุ่ผท่ีำะไดครับ าร
ำดัสรรผบในส่วนน้ีำา รัฐบาลำึผทาํใหคส่ือถู รัฐบาลแทร แซผ ารดาํเนตนผานไดคผ่ายอ้ึนโดยผ่าน
ทาผผบโฆษณา  ดผัท่ี ดร.สุวรรณา  สมบตัตรั ษาสุอ  ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทศัน์
ไทย  ไดค ล่าวว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนทาผดคาน นพศ ัดต์    ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยแุห่ผประเทศไทย ไดคแสดผความ
คตดเห็นท่ีสอดคลคอผ นัว่า   “ภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมความอยู่รอดออผส่ือมีความสาํคญัอย่าผ
มา   โดยเฉพาะผบประมาณดคาน ารประีาสมัพนัธอ์อผรัฐบาล  ระทรวผ  รม ต่าผ ๆ ท่ีนาํมาใีคใน
 ารเผยแพร่ผลผาน ทาํใหคส่ืออาดความเป็นอตสระและอาำถ ูครอบผาํไดค” 
 

“เมื่อสมยั ่อนท่ีำะเป็นระบบทุนนตยม   ารแทร แซผส่ือทาํโดยอาศยัอาํนาำท่ี
เรีย ว่า  ‘อาํนาำเบ้ือผหลผั’ แต่ปัำำุบนั ารแทร แซผส่ือำะทาํโดยผา่นระบบทุนซ่ึผ
ออ มาในรูปออผผบโฆษณา  ดควย ารท่ีผู คมีอาํนาำรัฐพยายามท่ีำะำดัสรรเผตนทุน
ออผภาครัฐเอคามา เพื่อท่ีำะี่วยสนับสนุน ารดาํรผอาีีพ   ารดาํรผไวคซ่ึผ าร
ประ อบ ตำ ารออผส่ือ  คือเอาไม่ไดคมาแทร แซผโดยท่ีสัผ่ว่าส่ือทาํอะไรไดคไม่ไดค  
แต่เอาำะใหคผบคุณหรือไม่ใหคผบคุณ ็เท่านั้น”   
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ในอณะท่ี  ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน  ไดค

ย ตัวอย่าผท่ัีีดเำนใน ารแทร แซผส่ือผ่านทาผผบโฆษณาในสมัยรัฐบาลออผอดีตนาย รัฐมนตรี

ทั ษตณ  ีตนวัตร  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ี ล่าวว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้  ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์   ไดคี้ีใหคเห็นถึผรูปแบบ

 ารแทร แซผส่ือมวลีนในปัำำุบันท่ีแต ต่าผไปำา อดีตท่ีรัฐบาลสามารถแทร แซผและควบคุม

ส่ือผ่านทาผ ฎหมายไดคโดยตรผ  แต่ปัำำุบันรัฐบาลในสัผคมประีาธตปไตยท่ีอยู่ภายใตคระบบทุน

นตยมำะแทร แซผส่ือผ่านทาผผบโฆษณา  อันเป็น ารแทร แซผส่ือมวลีนทาผอคอมท่ีมีความ

แนบเนียนมา ยต่ผอึ้น  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“วตธี ารท่ีค่อนอคาผำะเห็นีัด ็อย่าผในยุคออผนาย รัฐมนตรีทั ษตณซ่ึผเป็นนั 

ธุร ตำ ็ำะมีวตธี ารอย่าผเี่น   ารมีวตธี ารส่ือสารท่ีทําใหคหน่วยผานภาครัฐรวมทั้ผ

รัฐวตสาห ตำไม่ซื้อพื้นท่ีส่ือท่ีเป็นส่ือท่ีทําหนคาท่ีส่ือมวลีนใน ารตรวำสอบรัฐบาล

อย่าผเอคมแอ็ผ  และเม่ือรัฐบาลไม่พอใำ ็มีวตธีท่ีบอ ว่า  ใหคผบประมาณออผภาครัฐ

ไม่ว่าำะเป็นออผหน่วยผานภาครัฐหรือรัฐวตสาห ตำไม่ไปซื้อพื้นท่ีส่ือ  นอ ำา นี้ ็

ยัผมี ลุ่มนั ธุร ตำรายใหญ่ๆท่ีอยู่ฝ่ายเดียว ับรัฐบาลทั ษตณ ็ำะไม่ซื้อพื้นท่ีส่ือนั้น

เี่น ัน  นี้ ็เป็นเร่ือผออผ ารแทร แซผส่ือ”   

“ในแผ่อดีตตัวรัฐบาลอาำำะใีคอํานาำในเีตผอํานาำดตบมา  ว่าในปัำำุบัน 

อย่าผเี่น ในสมัย ่อนถคาเอาไม่พอใำเอา ็ำะสั่ผปตดหนัผสือพตมพ์โดยใีคอํานาำ

 ฎหมายใน ารควบคุมไดค  แต่ในปัำำุบันมันำะออ มาในรูปแบบบีบทาผอคอม

มา  ว่า  อย่าผท่ีส่ือส่วนใหญ่ ็น่าำะพูดถึผเร่ือผโฆษณา  เพราะในแผ่หน่ึผส่ือทั่วไป  

ย ตัวอย่าผ บรตษัทมตตีนนั้นโดยรวม ตำ ารหลั คืออยู่ท่ีหนัผสือพตมพ์  แลคว

อณะเดียว ันหนัผสือพตมพ์ ็ตคอผ ารเม็ดเผตนำา โฆษณาค่อนอคาผสูผ   คือรายไดคำา 

 ารอาย ับรายไดคำา  ารโฆษณามันอยู่ในอัตราท่ีเท่าๆ ัน   เพราะฉะนั้นโฆษณา

สําคัญมา    และโฆษณาส่วนใหญ่ ็ตคอผยอมรับว่าเป็นโฆษณาออผภาครัฐเยอะ

เหมือน ัน   ระทรวผ  ทบวผ   รมต่าผๆ  แต่ทีนี้ถคาเ ตดรัฐบาลเอาำะแทร แซผ ็ำะ

สามารถทําผ่านี่อผทาผนั้นไดค ในแผ่ออผอดีตเอาำะใีค ลไ ท่ีเป็นอํานาำรัฐ

โดยตรผมา  ว่าอณะท่ีในปัำำุบันำะเป็น ลไ  ารใีคอํานาำทาผอคอมผ่านทาผเร่ือผ

โฆษณา” 
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ทั้ผนี้เผ่ือนไอสําคัญมา อย่าผหน่ึผในปัำำุบันท่ีทําใหคส่ือมวลีนถู แทร แซผำา อํานาำรัฐ  

อํานาำทุน  และอตทธตพลต่าผๆไดคผ่ายอึ้น คือ “เผ่ือนไอทาผธุร ตำ” ดัผท่ี อําไพ  โพธต์ัียรัตน์ 

บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ไดคใหคอคอคตดเห็นไวคว่า  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

นอ ำา นี้ ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล    ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน   ยัผไดค

ย ตัวอย่าผวตธี ารแทร แซผส่ือมวลีนท่ีเ ตดอึ้นในสมัยรัฐบาลอดีตนาย รัฐมนตรี ทั ษตณ  ีตนวัตร

และรัฐบาลนาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์  เวีี าีีวะ  ซ่ึผอาำำะมีวตธีท่ีแต ต่าผ ันในรายละเอียดแต่ใีค

ี่อผทาผเดียว ัน คือ  “ผบโฆษณา” ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ลั ษณะ ารแทร แซผส่ือในยุคทุนนตยมำะออ มาในลั ษณะผบโฆษณา  ซ่ึผเป็น

 ารแทร แซผท่ีหน่วยผานออผรัฐไม่ไดคสั่ผ ารหรือเอคามาควบคุมโดยตรผ  แต่

ประเด็นท่ีน่า ลัวท่ีสุดคือเผ่ือนไอทาผธุร ตำ  ท่ีำะสรคาผอุปสรรคใหค ับตัวส่ือเอผ  

เพราะหา ตราบใดท่ี ตำ ารออผส่ือยัผผู อยู่ ับธุร ตำำะใหคส่ือมีเสรีภาพเต็มท่ี ็

เป็นไปไดคยา ”  

“ถคานับำา ยุคอดีตนาย ทั ษตณเป็นตคนมา ารแทร แซผส่ือทําไดคแนบเนียน และท่ี

สําคัญมัน ็มีผลมา  ว่า  อย่าผเี่น ถคานาย รัฐมนตรีทั ษตณทําอะไรท่ีไม่ีอบมา

พา ล ส่ือำะทําแบบเอาหูไปนา  เอาตาไปไร่  เพราะ ัผวลว่าถคาไปวตพา ษ์วตำารณ์ ็

อาำำะถู สั่ผถอนโฆษณา  ซ่ึผมี รณีหน่ึผท่ีลู ีายอดีตนายรัฐมนตรีทั ษตณ  ีตน

วัตร คือ นายพานทอผแทค  ีตนวัตร  ทุำรตต ารสอบไล่ ท่ีคณะรัฐศาสตร์  

มหาวตทยาลัยรามคําแหผ  ปรา ฏว่ามีความพยายามออผรัฐบาลท่ีำะล็อบบี้ไม่ใหค

ส่ือมวลีนทั้ผโทรทัศน์-วตทยุ-หนัผสือพตมพ์ เผยแพร่อ่าวออผนายพานทอผแทค 

เพราะเ รผว่าำะ ระทบต่อตัว พ.ต.ท.ทั ษตณ ผูคเป็นบตดา ซ่ึผมีตําแหน่ผเป็น

นาย รัฐมนตรี  โดยมี ารใีคเครืออ่ายทั้ผบุคคลระดับรัฐมนตรีและคนท่ีมีความ

สนตทสนม ับส่ือออรคอผเป็น ารส่วนตัวไปยัผสํานั พตมพ์ต่าผๆ เพ่ือใหคระผับ าร

เสนออ่าว    ซ่ึผพบว่ามีหนัผสือพตมพ์ยั ษ์ใหญ่เพียผแค่สอผฉบับท่ีไม่นําเสนออ่าวนี้ 

คือ หนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ และหนัผสือพตมพ์เดลตนตวส์ ส่วนหนัผสือพตมพ์ฉบับอ่ืนๆท่ี

ลผอ่าวนี้อย่าผ หนัผสือพตมพ์แนวหนคาวันรุ่ผอึ้น ็โดนถอนโฆษณาหมดเลย พอ

มาถึผยุครัฐบาลอภตสตทธต์ดูภาพรวมเหมือน ับว่าำะไม่มี ารแทร แซผ   แต่ถคา

สัผเ ตดูสต่ผท่ีอาำำะ 
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อณะเดียว ัน ผศ. พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคี้ีใหคเห็นถึผสภาพความำําเป็นภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมท่ีส่ือยัผ

ตคอผพ่ึผพาเผตนทุนหลั ำา รัฐบาลโดยเฉพาะในี่วผท่ีระบบเศรษฐ ตำต ต่ํา   ทั้ผนี้เพ่ือความอยู่รอด

ออผตัวส่ือเอผ   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2)  การแทรกแซงส่ือผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัว 

ภายใตคเศรษฐ ตำทุนนตยม ารท่ีรัฐบาลำะเอคามาทํา ารแทร แซผส่ือโดยตรผเป็นเร่ือผท่ี

 ระทําไม่ไดค  เน่ือผำา ผตดหลั  ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย พุทธศั ราี 2550 ส่วน

ท่ี 7 ว่าดควยเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผบุคคลและส่ือมวลีน  ในมาตรา 45 ท่ีระบุว่า

บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น  ารพูด  ารเอียน  ารพตมพ์  ารโฆษณา และ ารส่ือ

ความหมายโดยวตธีอ่ืน  และมาตรา 48 ท่ีบัญญัตตไวคว่า  ผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผำะเป็นเำคาออผ

 ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ ารหนัผสือพตมพ์  วตทยุ ระำายเสียผ  วตทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคมไม่ไดค  

ไม่ว่าในนามออผตนเอผหรือใหคผูคอ่ืนเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนแทนหรือำะดําเนตน ารโดยวตธี าร

อ่ืนไม่ว่าำะโดยทาผตรผหรือโดยทาผอคอมท่ีสามารถบรตหาร ตำ ารไดคในทํานอผเดียว ับ 

“ในปัำำุบันมีวตธี ารแทร แซผส่ือทาผอคอมคือ  ารใีคทุน  เพราะส่ือ ็เป็นหน่วย

ธุร ตำ  ท่ีตคอผใีคทุนใน ารทําผาน  ารำคาผพนั ผาน หรือใน ารทําอะไร ็แลควแต่  

และภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมส่ือำําเป็นตคอผมีสปอนเซอร์เพ่ือความอยู่รอด

ออผ ตำ าร  แลควสปอนเซอร์หลั ถคาเศรษฐ ตำต ต่ําคือ สปอนเซอร์ำา หน่วยผาน

ภาครัฐหรือรัฐวตสาห ตำต่าผๆในดคานผบประีาสัมพันธ์  ท่ีำะำคาผส่ือโดย ารซื้อ

พื้นท่ีโฆษณา  แลควถคาส่ือออผคุณมี ารทคาทายอํานาำรัฐบาล ็ใีคเคร่ือผมือดคานทุน

ใน ารควบคุมส่ือไดคดควยเี่น ัน” 

 
 

มอผอคามไป เี่น โครผ าร ารศึ ษาเรียนฟรีท่ีลผประีาสัมพันธ์ผ่านหนคา

หนัผสือพตมพ์หรือส่ืออ่ืนๆ  ตรผนี้เป็นผบประมาณประีาสัมพันธ์ท่ีทําใหคส่ือรูคสึ 

ว่า ารท่ีำะไปวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาลมา เ ตนไป ็อาำำะไป ระทบต่อผบประมาณ

ำา ภาครัฐในส่วนนี้   นี้คือ ารแทร แซผส่ือมวลีนในรูปแบบท่ีอาำำะมี

รายละเอียดท่ีต่าผำา ยุคทั ษตณแต่ว่าใีคี่อผทาผเดียว ันคือ  ผ่านผบโฆษณา

ประีาสัมพันธ์” 
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 ารเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ ารดัผ ล่าว   ดัผนั้นผูคท่ีไดคเป็นรัฐบาล ็ำะสรรหาวตธี าร

ใหม่ๆท่ีมีความแนบเนียนมาใีค  ซ่ึผวตธี ารท่ีว่าคือ “ ารสรคาผความสัมพันธ์ส่วนตัว”  ระหว่าผผูคท่ีเป็น

รัฐบาล ับผูคท่ีทําผานดคานส่ือนับตั้ผแต่เำคาออผ ตำ ารไปำนถึผระดับผูคปฏตบัตตผานภาคสนามอันเป็น

รูปแบบออผ ารเอคามาแทร แซผท่ียา ต่อ ารตรวำสอบเป็นอย่าผมา  ำา  ารสัมภาษณ์ ปราโมทย์  

ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์

ไทยรัฐ ไดคย ตัวอย่าผ ารสรคาผความใ ลคีตดสนตทสนมเพ่ือ ่อใหคเ ตดความสัมพันธ์ส่วนตัวอึ้น

ระหว่าผส่ือ ับรัฐบาล  ดัผนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

อณะท่ี อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์ทีวี

ไทย ไดคใหคความเห็นท่ีสอดคลคอผ ันว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนทาผดคาน ำั รพันธ์  วผศ์สลับสี  บรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์เดลตนตวส์ออนไลน์  ไดค

ย ตัวอย่าผ ารใีคความสัมพันธ์ส่วนตัวมาแทร แซผ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผนั อ่าวผ่านทั้ผตัวนั อ่าว

และเำคาออผดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

“ในยุคประีาธตปไตย ารแทร แซผส่ือำะใีคความใ ลคีตดสนตทสนมหรืออาศัย

ความสัมพันธ์ส่วนตัวออผแต่ละบุคคลท่ีเอื้ออํานวย ัน...ำะเห็นว่านาย รัฐมนตรี

หรือใครพอเอคามามีอํานาำรัฐ ็ำะตคอผหาโอ าสไป ตนอคาว ับส่ือ  หรือพาส่ือไป

เท่ียวต่าผประเทศทั้ผนี้ ็เพ่ือสรคาผความสัมพันธ์ท่ีดี ับส่ือ  เพราะอย่าผนคอยถคาหา มี

อ่าวอะไรท่ีำะ ระทบ ับรัฐบาล ็ำะสามารถผ่อนหนั ใหคเป็นเบาไดค” 

“รูปแบบความใ ลคีตดสนตทสนมมันำะโยผ ันระหว่าผ ลุ่มทุนอนาดใหญ่ ับส่ือ

ระดับบต๊ ๆทั้ผหลาย  ซ่ึผในประเทศไทย ็มีไม่ ่ีเำคา   แลคว ลุ่มส่ือบต๊ ๆเหล่านี้มี

ความสนตทีตดเี้ือ ับ ลุ่มคนซ่ึผเป็น รัฐมนตรีอยู่  ย ตัวอย่าผ สมัยผมเป็นนั อ่าว 

เม่ือสั   20 ปีท่ีแลคว สํานั พตมพ์ท่ีผมอยู่มีความสนตทสนม ับพรรค ารเมือผพรรค

หน่ึผ  เอา ็ำะเีียร์แบบออ นอ หนคา  ซ่ึผบาผทีเราคนทําผานยัผรูคสึ ว่า  ทําไมถึผ

คตดว่าฝ่ายตรผอคามเอาไม่ดี  ทําไมพรรคนี้ดีอยู่ฝ่ายเดียว” 
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   นอ ำา นี้  ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ยัผไดคี้ีใหคเห็นถึผ 

รูปแบบ ารแทร แซผส่ือในลั ษณะท่ีอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าผนั  ารเมือผผูคมีอํานาำรัฐ

 ับตัวออผส่ือมวลีน  ซ่ึผมีทั้ผแบบท่ีแสดผความไม่พอใำผ่านทาผเำคาออผ   อผบรรณาธต ารออผ

อผค์ รส่ือนั้นๆ  หรืออาำำะมาในลั ษณะออผ ารออความร่วมมือำา ผูคส่ืออ่าว   ดัผคําใหคสัมภาษณ์

ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณะท่ี อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์ทีวี

ไทย ไดคย ตัวอย่าผ ารแทร แซผส่ืออย่าผเป็นรูปธรรมในสมัยรัฐบาลอภตสตทธต์  โดย ารแสดผความ

ไม่พอใำต่อสํานั อ่าวท่ีไม่ใหคความร่วมมือ ับรัฐบาลผ่านมาทาผผูคส่ืออ่าวภาคสนาม  ดัผคําใหค

สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

“ ารแทร แซผทาผอคอมดควยวตธี ารแสดผความไม่พอใำ  หรือแสดผความตตตตผผ่าน

มาทาผเำคาออผและ อผบรรณาธต าร หรืออี วตธีหน่ึผ ็คือใีคความสัมพันธ์ส่วนตัว

ออรคอผนั อ่าวว่า อย่าผนี้อาำำะออหน่อยไดคไหม  ี่วยลดความรุนแรผออผอ่าวลผ

หน่อย  เพราะถคาลผไปแลควรัฐบาลอาำเสียหาย  หรือหา เ ตดมี ารลผอ่าวไปแลคว ็

อาำำะไดคสตทธตพตเศษใน ารแ คอ่าวไดคโดยทันที  ซ่ึผส่ือ ระแสหลั อาำำะเห็นีัด

ใน รณีนี้  แต่ใน ลุ่มส่ือทาผเลือ   อย่าผเี่น พว เว็บไซต์ ตรผนี้ ็แทบำะไม่มีผล

เลย  เพราะคนทําส่ือพว นั้นเอาำะไม่รูคำั  ับีนี้ันนําหรือผูคมีอํานาำรัฐอย่าผคนท่ี

ทําผานในส่ือ ระแสหลั ” 
 

“ ารแทร แซผส่ือแบบอ่มอู่หรือมาเป็นคําสั่ผไม่มี  แต่มีแบบท่ีรูคำั  ัน   ็ออรคอผ

 ัน  อย่าผเวลาท่ีนั อ่าวไปสัมภาษณ์ ็ำะมีบคาผบาผ ลุ่มท่ีเผลอพูดประเด็นท่ีคาดว่า

ำะส่ผผล ระทบต่อภาพลั ษณ์ออผรัฐบาลไปแลคว ็ำะออรคอผนั อ่าวว่า  คําพว นี้

อย่าไปลผนะ  แลควอย่าผเร่ือผออผอ่าวดคาน ารเมือผออผรัฐบาล   นั  ารเมือผ   หรือ 

รัฐมนตรีท่ีรูคำั เป็น ารส่วนตัว ับเำคาออผท่ีนี้ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ – ผู้วิจัย]  ็ำะ

โทรมาออว่า เร่ือผนี้ออใหคเบาๆหน่อย  อย่าผนี้  ซ่ึผเป็นเร่ือผออผ ารใีค

ความสัมพันธ์ส่วนตัวในระดับเำคาออผ ตำ าร ับนั  ารเมือผท่ีเป็นฝ่ายรัฐบาล” 
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ซ่ึผสต่ผท่ีคคนพบอย่าผหน่ึผำา  ารสัมภาษณ์ทําใหคเห็นว่าภายใตคความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น

นอ ำา ผลลัพธ์ทาผ ารเมือผแลควนั้นสต่ผสําคัญท่ีแฝผอยู่ภายใตคความสัมพันธ์ส่วนตัวอี อย่าผ ็คือ 

“ผลประโยีน์ทับซคอนทาผธุร ตำ”  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ออผ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์  บรรณาธต าร ลุ่ม

อ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ท่ีว่า   

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้ ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ยัผไดคี้ีใหคเห็นถึผวัฒนธรรมใน ารหาอ่าวออผผูคส่ืออ่าวภาคสนามท่ีมั ำะ

อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ับแหล่ผอ่าวท่ีเป็นนั  ารเมือผ ทั้ผนี้เพ่ือใหคไดคอ่าวมานําเสนอสู่

สาธารณีน  ำนทําใหคบาผครั้ผตัวผูคส่ืออ่าวเอผเปตดโอ าสใหคนั  ารเมือผแทร แซผไดคผ่ายอึ้น  ดัผคํา

ใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

“ี่วผท่ีมีเหตุ ารณ์ความไม่สผบในเดือน  เมษายน-พฤษภาคม ปี 2553 พอมี

ประ าศออผ  ศอฉ. [ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน- ผู้วิจัย] แต่พอมานั่ผ

ดูแลควบาผครั้ผเราเห็นว่ามันเป็นเทปเ ่า เรา ็ำะเอาทต้ผและไม่เอามานําเสนอ  พอเรา

เอาทต้ผ ็ำะมีคํา ระแหนะ ระแหนำา ฝ่ายรัฐบาลว่า  เราไม่ใหคความร่วมมือ  คลคาย

 ับว่าเราไป ระดคาผ ระเด่ือผ ับรัฐบาล  แต่รัฐบาลเอาำะไม่ว่าตรผๆ  เอาำะว่าผ่าน

มา ับนคอผๆท่ีเป็นนั อ่าวภาคสนาม  หรืออาำำะมีแบบไม่ใหคอ่าว ับนั อ่าวออผ

เรา  อย่าผเี่นตอนนั้นรูคสึ คุณำุลตนทร์  ลั ษณะวตสตทธต์  เป็นรัฐมนตรี

 ระทรวผศึ ษาธต าร  เรา ็พยายามเีตญเอามาี้ีแำผ  เีตญเอามาออ ราย ารออผเรา  

เอาปฏตเสธเลย   พอเอาเห็นนั อ่าวเราในภาคสนามเอา ็ำะออ มาบอ เลยว่าไม่ใหค

อ่าวหรอ ” 
 
 
 

“ ารแทร แซผส่ือในยุคปัำำุบันำะออ มาในรูปท่ีเราไม่สามารถมอผเห็นไดคีัดว่า

หคามโนคนหคามนี้ แต่ำะเป็นในลั ษณะท่ีว่า หลายคนในคณะรัฐมนตรีเอาำะมีบรตษัท

นายหนคารับทําโฆษณาใหคภาครัฐ  คือเอาำะทําตัวเหมือน ับว่าไม่มีส่วนเ ่ียวอคอผ  

แต่ำรตผๆแลคว ลุ่มนี้คือ ลุ่มคนออผเอา  เวลามีโฆษณามีอะไรเอคามา ็ำะผ่านทาผนี้

...คือพูดผ่ายๆว่าเป็นเร่ือผผลประโยีน์ทาผธุร ตำ” 
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  3)  การแทรกแซงด้วยวิธีกว้านซ้ือหุ้นในกรณีส่ือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ตัวอย่าผ ารเอคาไปแทร แซผส่ือโดยวตธี วคานซื้อหุคนออผ ตำ ารส่ือ ระแสหลั ท่ีอยู่ในตลาด

หลั ทรัพย์  คือ   รณีออผบรตษัท มตตีน  ำํา ัด  (มหาีน)  และ บรตษัทโพสต์ พับลัีีต่ผ ำํา ัด 

(มหาีน)  ซ่ึผเป็นธุร ตำส่ือหนัผสือพตมพ์ท่ีำดทะเบียนในตลาดหลั ทรัพย์  วตธี ารแทร แซผคือมี

นายทุนธุร ตำส่ือบันเทตผอนาดใหญ่เำคาหน่ึผออผประเทศไทยซ่ึผเป็นเำคาออผบรตษัท ำี  เอ็ม  เอ็ม  มีเดีย  

ำํา ัด (มหาีน) หรือท่ีรูคำั  ันนาม “แ รมม่ี” ไดคพยายามใีค ลไ ทาผ ารตลาดเอคามาแทร แซผ

 ตำ ารส่ือ ระแสหลั   ทั้ผนี้โดยมีอคอสันนตษฐาน ันว่าผูคท่ีอยู่เบื้อผหลัผ าร ระทําออผนายทุนครั้ผนี้

คือรัฐบาลอดีตนาย รัฐมนตรีทั ษตณ  ีตนวัตร   ท่ีทํา ารส่ผพรรคพว ออผตนท่ีเป็นนายทุนดัผ ล่าว

ซ่ึผเี่ือว่ามีความสัมพันธ์ทาผธุร ตำ ับรัฐบาลอณะนั้นเอคามาทํา ารแทร แซผส่ือโดยอาศัยอํานาำทุน 

(บุญรั ษ์  บุญญะเอตมาลา, 2552: 136-150)  เน่ือผำา ตาม ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั ร

ไทย  พุทธศั ราี 2550   มาตรา 48  ท่ีไดคบัญญัตตไวคว่า  ผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผำะเป็นเำคาออผ

 ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ ารหนัผสือพตมพ์ วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคมไม่ไดค  

ไม่ว่าในนามออผตนเอผหรือใหคผูคอ่ืนเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนแทน หรือำะดําเนตน ารโดย

วตธี ารอ่ืนไม่ว่าโดยทาผตรผหรือทาผอคอมท่ีสามารถบรตหาร ตำ ารดัผ ล่าวไดคในทํานอผเดียว ับ าร

เป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ ารส่ือมวลีน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ออผ ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ 

ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

“ถคาในตลาดหุคนเอา ็มาซื้อหุคน  อย่าผมตตีนเอา ็แอบซื้อไป  เพราะรัฐบาลพว   

สส.  รัฐมนตรีต่าผๆ คุณมาถือหุคนใน ตำ ารส่ือ คุณผตด  และตคอผพคนำา ตําแหน่ผอยู่

แลคว  ดัผนั้นเอา ็ตคอผใีคพรรคพว ออผเอาเพ่ือำะไดคเอคามามีอํานาำ  ำรตผๆแลควพอ

เอคามาทําำรตผๆเอาไม่ไดคถือหุคนใหญ่  ตอนนี้ส่ือหนัผสือพตมพ์ทั้ผหลาย ็ตั้ผรับ ับ

 รณี ารแทร แซผรูปแบบนี้แลคว  เพราะมีมตตีนเป็นตัวอย่าผ” 
 

“ระบบบคานเราเวลาท่ีนั อ่าวทําผาน ็ำะสนตท ับนั  ารเมือผเพ่ือท่ีำะใหคเอาเป็น

แหล่ผอ่าวท่ีใหคอ่าว  แลควบาผทีดควยความสนตทสนมแบบไทยๆถคารัฐบาลเอาออ

อะไรนั อ่าว ็ปฏตเสธยา   พูดตามตรผว่าตัวนั  ารเมือผเอผบาผที ็ลผมาแทร แซผ  

แต่บาผทีตัวผูคส่ืออ่าวเอผ ็ไปเ าะตตดนั  ารเมือผเอผเพ่ือท่ีำะเลี้ยผปา เลี้ยผทคอผ

ตัวเอผไดคดควย” 
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4)  การแทรกแซงส่ือโดยผ่านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม   

ประเทศไทยมี ฎหมายท่ีเ ่ียวอคอผ ับส่ือสารมวลีนอยู่ดควย ันหลายฉบับ (สาวตรี สุอศรี, 

2553) โดย ฎหมายท่ีใหคอํานาำรัฐใีคมาตร ารใน ารปตด ั้น ารเอคาถึผส่ือ แมคในี่วผท่ีประเทศไทย

ไม่ไดคต อยู่ในสถาน ารณ์ฉุ เฉตนใด ๆ ปรา ฏเป็นรูปธรรม คือ พระราีบัญญัตต ารพตมพ์ พ.ศ. 

24841 มาตรา 9 ระบุว่า เม่ือปรา ฏว่าไดคมี ารโฆษณา หรือเตรียม ารโฆษณาสต่ผพตมพ์ ใด ๆ ซ่ึผเำคา

พนั ผาน ารพตมพ์เห็นว่าอาำำะอัดต่อความสผบเรียบรคอยหรือ ศีลธรรมอันดีออผประีาีนเำคา

พนั ผาน ารพตมพ์เห็นว่าอาำมีคําสั่ผเป็นหนัผสือ แ ่ผูคหน่ึผผูคใดโดยเฉพาะ หรือมีคําสั่ผทั่วไปโดย

ประ าศในราี ตำำานุเบ ษา หรือหนัผสือพตมพ์รายวัน หคาม ารอายหรือำ่ายแำ สต่ผพตมพ์นั้น ทั้ผำะ

ใหคยึดสต่ผ พตมพ์และแม่พตมพ์นั้นดควย ็ไดค ถคาผูคมีส่วนไดคเสียรคอผออใหคแย ยึดแต่เฉพาะส่วนออผ

สต่ผพตมพ์ หรือแม่พตมพ์ เท่าท่ีำําเป็น และ ารแย เี่นนี้อาำทําไดค  ็ใหคแย ยึดไดค แต่ค่าใีคำ่ายใน  าร

แย นี้ใหคผูครคอผออเป็นผูคเสีย  ถคาพคน ําหนดสามปีแลคว เำคาพนั ผาน ารพตมพ์มตไดคถอน ารยึดสต่ผพตมพ์

หรือ แม่พตมพ์ซ่ึผไดคยึดไวค เำคาพนั ผาน ารพตมพ์อาำสั่ผใหคทําลายสต่ผพตมพ์นั้นเสีย ไดคแต่ตคอผแำคผใหค

เำคาออผทราบ ส่วนแม่พตมพ์นั้นอาำสั่ผใหครื้อ หรือทําโดย ประ ารอ่ืนมตใหคใีคพตมพ์ต่อไป แต่ตคอผคืน

ตัวพตมพ์และวัตถุแห่ผแม่พตมพ์ทั้ผสต้นท่ีเหลืออยู่ใหคแ ่ผูคเป็นเำคาออผ  พระราีบัญญัตต ารพตมพ์ พ.ศ. 

2484 ถือเป็น ฎหมายท่ีรัฐใีคเพ่ือควบคุมหนัผสือพตมพ์และสต่ผพตมพ์โดยเฉพาะอย่าผยต่ผ ารใหคเปตด

และ ารสั่ผปตดหนัผสือพตมพ์ รวมถึผ ารสั่ผยึดสต่ผพตมพ์และแม่พตมพ์ดควย  แต่อํานาำรัฐตามพรบ. าร

พตมพ์ พ.ศ. 2484 อัดแยคผ ับรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 2550 ดัผนั้นอํานาำรัฐใน ารสั่ผปตด

และยึดแม่พตมพ์ำึผไม่อาำ ระทําไดค  สาระสําคัญออผอํานาำรัฐท่ีอาำปฏตบัตตไดคต่อไป ็คือ  ารรับแำคผ

ความเ ่ียว ับบุคคลท่ีำะเป็นผูคพตมพ์ ผูคโฆษณา บรรณาธต าร หรือเำคาออผหนัผสือพตมพ์ท่ีำัดพตมพ์เป็น

ภาษาไทย พตำารณาอนุญาต รณีท่ีำะออ หนัผสือพตมพ์เป็นภาษาอ่ืนนอ ำา ภาษาไทย และควบคุม

ความรับผตดีอบออผผูคเอียนรวมถึผบรรณาธต าร อย่าผไร ็ตาม พรบ. ารพตมพ์ พ.ศ. 2484  เป็น

 ฎหมายท่ีลตดรอนสตทธตและเสรีภาพออผผูคประ อบ ารอาีีพหนัผสือพตมพ์ในระดับมา    

                                                
1 พระราีบัญญัตต ารพตมพ์ พ.ศ. 2484 มีผลใหคย เลต พระราีบัญญัตต ารพตมพ์ พุทธศั ราี 2476 พรบ. ารพตมพ์ 
พ.ศ. 2484 มีทั้ผหมด 66 มาตรา แบ่ผเป็น 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 ว่าดควยบททั่วไป ส่วนท่ี 2 ว่าดควยสต่ผพตมพ์ นอ ำา 

หนัผสือพตมพ์ ส่วนท่ี 3 ว่าดควยหนัผสือพตมพ์ ส่วนท่ี 4 ว่าดควยความผตดและ าร ําหนดโทษ ส่วนท่ี 5 ว่าดควยบท

เฉพาะ าล  พรบ. ารพตมพ์ พ.ศ. 2484 ไดคมี ารแ คไอในฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2485 เพต่มสาระสําคัญใน รณีท่ีำะออ 

หนัผสือพตมพ์อ่าวสาร ารเมือผ ำะตคอผอออนุญาตำา เำคาพนั ผาน ารพตมพ์ ่อน ต่อมาไดคมี ารแ คไอฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2488 โดยใหคย เลต สาระสําคัญท่ีแ คไอในฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2485   และถู ย เลต โดยพระราีบัญญัตตำดแำคผ ารพตมพ์ 

พ.ศ. 2550 
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ำา นั้นในปี พ.ศ. 2530 พระราีบัญญัตตควบคุม ตำ ารเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530  

ซ่ึผเป็น ฎหมายท่ีบัญญัตตอึ้นเพ่ือควบคุม ารดําเนตน าร รูปแบบ ารประ อบ าร รวมทั้ผเนื้อหาท่ี

เผยแพร่ต่อสาธารณีน มีบทมาตราท่ีใหคอํานาำรัฐสั่ผหคามมตใหคมี ารใหคบรต ารเทปหรือวัสดุ

โทรทัศน์ในสถานท่ีบรต ารใดบรต ารหน่ึผไดค คือ มาตรา 30 ท่ีระบุว่า  เม่ือรัฐมนตรีเห็นว่า ารฉาย

หรือ ารใหคบรต ารเทปหรือ วัสดุโทรทัศน์ในสถานท่ีใหคบรต ารเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ใดมีลั ษณะ

เป็น าร บ่อนทําลายหรืออัดต่อความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดีออผประีาีน หรือ อาำ

 ระทบ ระเทือนต่อความมั่นคผออผีาตต ใหครัฐมนตรีมีอํานาำสั่ผมตใหคมี าร ใหคบรต ารเทปหรือวัสดุ

โทรทัศน์ในสถานท่ีใหคบรต ารเทปหรือวัสดุโทรทัศน์นั้นเป็น เวลาไม่เ ตนหน่ึผปี   

อย่าผไร ็ดีดควยผลออผพระราีบัญญัตตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ทําใหค

พระราีบัญญัตตควบคุม ตำ ารเทปและวัสดุโทรทัศน์ดัผ ล่าวรวมทั้ผพระราีบัญญัตตภาพยนตร์ พ.ศ. 

2473 (ซ่ึผเคยมี มาตรา 4 ท่ี ําหนดใหคอํานาำเำคาหนคาท่ีรัฐหคามฉายหรือแสดผภาพยนตร์ท่ีอัดต่อความ

สผบฯ) ถู ย เลต ไป  อย่าผไร ็ตามใน ฎหมายพระราีบัญญัตตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 

ฉบับนี้ยัผปรา ฏบทมาตราท่ีใหคดุลยพตนตำอย่าผเต็มท่ีแ ่คณะ รรม ารพตำารณาภาพยนตร์และวีดี

ทัศน์ท่ีำะตัดสตนใำอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหคภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์ฉายหรือแสดผในราีอาณาำั ร

ไดค 

 ฎหมายอี ฉบับหน่ึผท่ีเ ่ียวอคอผ ับส่ือสารมวลีนและสตทธตเสรีภาพออผประีาีนในเร่ือผ

นี้ คือ พระราีบัญญัตตวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 ซ่ึผเคยใหคอํานาำรัฐใน ารยึด 

หรือหคาม ารใีคเคร่ือผรับวตทยุ ระำายเสียผ หรือเคร่ือผรับวตทยุโทรทัศน์ไดค ดควยคําอธตบายว่าเพ่ือ

ความสผบเรียบรคอยออผประีาีน หรือปคอผ ันราีอาณาำั ร แต่ ฎหมายฉบับนี้ ็ถู ย เลต ไปแลคว

เี่น ันโดยผลออผพระราีบัญญัตต ารประ อบ ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทัศน์ พ.ศ. 25512 

ซ่ึผมีเปคาหมายใน าร ํา ับดูแล ารประ อบ ตำ ารวตทยุและโทรทัศน์ ทั้ผนี้ทั้ผในแผ่ าร

ประ อบ าร และเนื้อหาราย ารท่ีนําเสนอ  ถึผแมคำะไดคมี ารปรับปรุผเนื้อหาใน ฎหมายฉบับใหม่

นี้ใหคทันสมัยยต่ผอึ้น รวมทั้ผพยายามลดลั ษณะ ารผู อาด ารส่ือสารผ่านวตทยุและโทรทัศน์ลผแลคว 

แต่บทมาตราท่ีเ ่ียว ับ ารควบคุมเนื้อหา หรือบทบัญญัตตท่ีเปตดโอ าสใหครัฐำัด ารแทร แซผส่ือทั้ผ

สอผประเภทนี้ ็ยัผคผปรา ฏอยู่ในมาตรา 37 ระบุว่า หคามมตใหคออ อา าศราย ารท่ีมีเนื้อหาสาระท่ี

 ่อใหคเ ตด ารลคมลคาผ ารป ครอผ ในระบอบประีาธตปไตยอันมีพระมหา ษัตรตย์ทรผเป็นประมุอ 

หรือท่ีมีผล ระทบต่อความมั่นคผออผรัฐ ความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดีออผประีาีน หรือ

มี าร ระทําซ่ึผเอคาลั ษณะลาม อนาำาร หรือมีผล ระทบต่อ าร ่อใหคเ ตดความเส่ือมทรามทาผ

                                                
2
 พรบ. ารประ อบ ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทัศน์ แต่ทคายท่ีสุด ็ถู บีบเคคนออ มา ่อนสต้นสมัยรัฐบาล

ีั่วคราวอันเ ตดำา รัฐประหาร 2549 ำนไดค และถู ประ าศใีคอย่าผเป็นทาผ าร เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2551 
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ำตตใำ หรือสุอภาพออผประีาีนอย่าผรคายแรผผูครับใบอนุญาตมีหนคาท่ีตรวำสอบและใหคระผับ าร

ออ อา าศราย ารท่ีมีลั ษณะตามวรรคหน่ึผ  หา ผูครับใบอนุญาตไม่ดําเนตน าร ใหค รรม ารซ่ึผ

คณะ รรม ารมอบหมายมีอํานาำสั่ผดควยวาำาหรือเป็นหนัผสือใหคระผับ ารออ อา าศราย ารนั้น

ไดคทันที และใหคคณะ รรม ารสอบสวนอคอเท็ำำรตผ รณีดัผ ล่าวโดยพลันใน รณีท่ีคณะ รรม าร

สอบสวนแลควเห็นว่า  าร ระทําดัผ ล่าวเ ตดำา  ารละเลยออผผูครับใบอนุญาตำรตผ ใหค

คณะ รรม ารมีอํานาำสั่ผใหคผูครับใบอนุญาตดําเนตน ารแ คไอตามท่ีสมควร หรืออาำ พั ใีคหรือเพต 

ถอนใบอนุญาต ็ไดค   

เนื้อหาออผมาตรา 37 ีีใ้หคเห็นว่า ฎหมายฉบับนี้มี าร ํา ับควบคุมดควยวาำา เม่ือเป็น

เี่นนี้ ็ไม่มีอะไรเป็นหลั ประ ันเสรีภาพออผีุมีนหรือผูคใีคส่ือท่ีไดครับใบอนุญาตประ อบ ตำ าร 

และ าร ระำายคล่ืนความถ่ี ็ำะไปไม่ถึผมือประีาีน  เพราะเนื้อหาดัผ ล่าวไดคใหคอํานาำแ ่

คณะ รรม ารสอบสวนอคอเท็ำำรตผใน าร ําหนดหลั เ ณฑ์ต่าผ ๆ โดยไม่มี รอบ ารใีคดุลยพตนตำ 

หรือวัตถุประสผค์ท่ัีีดเำน ทั้ผนี้ทั้ผในเร่ือผ ารออใบอนุญาต  าร ํา ับดูแล และ ารส่ผเสรตมใหคผูค

ประ อบ ตำ ารแต่ละประเภทผลตตส่ือวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุโทรทัศน์ใหคเป็นไปตามแนวทาผท่ี

 ําหนด  ทั้ผนี้ ารพตำารณาว่าเนื้อหาใดท่ีเป็นไปตามท่ี ําหนดหคามไวคในมาตรา 37   ถือเป็นดุลยพตนตำ

ออผคณะ รรม ารอบสวนอคอเท็ำำรตผเอผ   อี ทั้ผ ารฝ่าฝืนนอ ำา มีผลในเร่ือผ ารพตำารณาเพ่ือต่อ

ใบอนุญาตแลควยัผมีโทษปรับในทาผป ครอผและโทษทาผอาญาดควยในมาตรา 57-72   หมวด 7 ว่า

ดควยเร่ือผออผบท ําหนดโทษบท ําหนดโทษ  โดยเฉพาะมาตรา 66 ซ่ึงเป็นบทก าหนดโทษทาง

อาญาท่ีระบุว่าผู้ใดใช้คล่ืนความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน์หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือใหคบรต ารนอ เหนือ

 ตำ าร ระำายเสียผหรือ ตำ ารโทรทัศน์ โดยไม่ไดครับอนุญาต ตคอผระวาผโทษำําคุ ไม่เ ตน 5 ปี 

หรือปรับไม่เ ตน 5 ลคานบาท หรือทั้ผำําทั้ผปรับ และปรับวันละไม่เ ตน 5 หม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ี

ยัผฝ่าฝืน อันเป็น ารอู่อวัญส่ือภาคประีาีนอย่าผีัดเำน  าร ําหนดเี่นนี้เป็น ารไปตัดสตทธต์คนท่ี

อคาผสตทธต ารใีคคล่ืนซ่ึผเป็นประโยีน์สาธารณะ ตามมาตรา 47 ออผรัฐธรรมนูญ 2550 ท่ีใหคไวค ่อน

หนคานี้ หรือทําตามสตทธตเสรีภาพโดยธรรมีาตตความเป็นมนุษย์ท่ีตคอผ ารส่ือสาร แสดผว่า ฎหมายนี้

ไม่ไดคบรรลุถึผเสรีภาพออผประีาีนเลย แต่เป็น ฎหมายท่ีควบคุม ํา ับอย่าผรุนแรผ 

นอ ำา นี้มาตรา 10 แห่ผพระราีบัญญัตตำดแำคผ ารพตมพ์ พ.ศ. 25503  บัญญัตตว่าใหคผูค

บัญีา ารตํารวำแห่ผีาตตมีอํานาำออ คําสั่ผโดยประ าศในราี ตำำานุเบ ษาหคามสั่ผเอคาหรือนําเอคา

เพ่ือเผยแพร่ในราีอาณาำั รซ่ึผสต่ผพตมพ์ใด ๆ ท่ีเป็น ารหมต่นประมาท ดูหมต่นหรือแสดผอาฆาตมาด

                                                
3
 พระราีบัญญัตตำดแำคผ ารพตมพ์ พ.ศ. 2550 บัญญัตตเพ่ือใีคแทน  พระราีบัญญัตต ารพตมพ์ พ.ศ. 2484 
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รคายพระมหา ษัตรตย์ พระราีตนี รัีทายาทหรือผูคสําเร็ำราี ารแทนพระอผค์ หรือำะ ระทบต่อความ

มั่นคผแห่ผราีอาณาำั ร หรือความสผบเรียบรคอย หรือศีลธรรมอันดีออผประีาีนโดยำะ

 ําหนดเวลาหคามไวคในคําสั่ผดัผ ล่าวดควย ็ไดค  ารออ คําสั่ผหคามมตใหคนําอคอความท่ีมีลั ษณะท่ีเป็น

 ารหมต่นประมาท ดูหมต่นหรือแสดผอาฆาตมาดรคายพระมหา ษัตรตย์ พระราีตนี รัีทายาทหรือ

ผูคสําเร็ำราี ารแทนพระอผค์หรือ อคอความท่ี ระทบต่อความมั่นคผแห่ผราีอาณาำั รหรือความ

สผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดีออผประีาีนมาแสดผไวคดควย สต่ผพตมพ์ท่ีเป็น ารฝ่าฝืนวรรคหน่ึผ 

ใหคผูคบัญีา ารตํารวำแห่ผีาตตมีอํานาำรตบ และทําลาย  ซ่ึผำะเห็นไดคว่ามาตรา 10 แห่ผ

พระราีบัญญัตตฉบับใหม่เอียนเำาะำผถึผเนื้อหาประเภทหน่ึผท่ีตคอผหคาม ดควย ารลคอถคอยความตาม

มาตรา 1124 แห่ผประมวล ฎหมายอาญาในฐานหมต่นประมาทประมุอแห่ผรัฐ แต่ ็ำะเห็นไดคว่า 

เนื้อหาอี สอผประเภทท่ีตคอผหคามตาม ฎหมายนี้เี่น ัน  ฎหมายยัผคผใีคถคอยคํา "อคอความท่ี ระทบ

ต่อความมั่นคผแห่ผราีอาณาำั ร หรือความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดี"  ซ่ึผมีปัญหาใน าร

ตีความ และมี ารถ เถียผ ันในแวดวผนั วตีา ารทั้ผนตตตศาสตร์และรัฐศาสตร์ตลอดมาว่าหมายถึผ

เนื้อหาอย่าผไร ันแน่และเหมาะสมหรือไม่ใน ารนํามาบัญญัตตไวคใน ฎหมายท่ีมี ารบัผคับโทษทั้ผ

ในทาผอาญา อี ทั้ผมีมาตร ารใน ารลตดรอนสตทธตเสรีภาพในทคายท่ีสุดแลควความไม่ัีดเำนำึผยัผคผ

ดํารผอยู่ใน ฎหมายฉบับนี้และปล่อยใหค ารวตนตำฉัยว่าำะสั่ผหคามนําเอคามาเผยแพร่ หรือถึผอั้นรตบ

หรือทําลายสต่ผพตมพ์ท่ีอาำเผยแพร่แลควต เป็นดุลยพตนตำออผผูคบัญีา ารตํารวำแห่ผีาตตแต่เพียผผูคเดียว 

นั่นแปลว่า ผบ.ตร.ำะตคอผเซ็นเซอร์หนัผสือพตมพ์ ่อนตีพตมพ์ ่อน ำึผำะวตนตำฉัยไดคว่า สมควรใีค

อํานาำออ คําสั่ผหคามเผยแพร่ หรือปตดหนัผสือพตมพ์หรือไม่   เร่ือผสถาบันนั้นเป็นเพียผเร่ือผบัผหนคา

ซ่ึผความผตดฐานหมต่นสถาบันมีอยู่แลควในประมวล ฎหมายอาญา  ประเด็นอยู่ท่ีความมั่นคผ ความ

สผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดี เป็นเร่ือผท่ีตีความไดค วคาผมา   

ประเด็นท่ี ล่าวมาเคยเป็นเร่ือผท่ีรัฐยุคเผด็ำ ารใีคเป็นเคร่ือผมือปตดหนัผสือพตมพ์ท่ีเป็นฝ่าย

ตรผอคาม ับรัฐบาล โดยอคาผความมั่นคผแห่ผรัฐ ทั้ผท่ีหลาย รณีเป็นความมั่นคผออผรัฐบาลเอผ  ความ

เลวรคายอี อคอหน่ึผออผร่าผแ คไอเพต่มเตตม พ.ร.บ.ำดแำคผ ารพตมพ์ 2550  าร ําหนดโทษทาผอาญาแ ่

ผูคฝ่าฝืนคําสั่ผออผผูคบัญีา ารตํารวำแห่ผีาตต  รณีสั่ผหคามพตมพ์ เผยแพร่ สต่ผพตมพ์ท่ี ระทบต่อ

สถาบันพระมหา ษัตรตย์ และความมั่นคผออผีาตต โดย ําหนดโทษ ำําคุ ไม่เ ตน 3 ปี ปรับไม่เ ตน 1 

แสนบาท หรือทั้ผำําทั้ผปรับ ผูคบัญีา ารตํารวำแห่ผีาตตำา นี้ไปำะเป็นผูคท่ีมีบทบาทและอตทธตพลต่อ

                                                
4
 ประมวล ฎหมายอาญา มาตรา 112  ระบุว่า ผูคใดหมต่นประมาท ดูหมต่น หรือแสดผความอาฆาตมาดรคาย

พระมหา ษัตรตย์ พระราีตนี รัีทายาท หรือผูคสําเร็ำราี ารแทนพระอผค์ ตคอผระวาผโทษำําคุ ตั้ผแต่สามปีถึผสตบ

หคาปี  



 113   
 

 
 

ผู คประ อบวตีาีีพสต่ผพตมพ์อย่าผยต่ผ ยต่ผเสีย ว่า ‚เำคาพนั ผาน ารพตมพ์‛ ตาม ฎหมายเดตม ท่ี
รัฐมนตรีว่า าร ระทรวผมหาดไทยำะแต่ผตั้ผใหคอธตบดี รมตาํรวำและผู คบผัคบั ารตาํรวำสันตตบาล
เป็นเำคาพน ัผาน ารพตมพใ์น รุผเทพ และผู คว่าราี ารำผัหวดัในต่าผำผัหวดั ส่วนอตัราโทษ  ำะสูผ
 ว่า ฎหมายอาญาว่าดควย ารหมต่นประมาท ซ่ึผ าํหนดโทษำาํคุ ไม่เ ตน 2 ปี  ถือเป็นภาพสะทคอน
แนวคตดเผด็ำ ารอย่าผีดัแำคผ อี ทั้ผอัดต่อบทบญัญตัตรัฐธรรมนูญ ท่ีหคามมตใหคมี ารสั่ผปต ด ตำ าร
หนผัสือพตมพ ์เพื่อลตดรอนเสรีภาพ  ารหคามหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืน เสนออ่าวสารหรือแสดผ
ความคตดเห็นทั้ผหมดหรือบาผส่วน หคามไม่ใหคนาํอ่าวหรือบทความไปใหคเำคาหนคาท่ีตรวำ ่อนนาํไป
โฆษณาในหนัผสือพตมพ์ น่ีเป็นประเด็นสําคัญท่ีรัฐบาลน้ีพยายามเอคามามีอตทธตพลครอบผาํส่ือ 
หลผัำา สรคาผความหวาดระแวผในหมู่ส่ือมวลีนใหคเ ตดอ้ึนมาแลคว 

สาํหรับ ฎหมายท่ีใีคควบคุมส่ือรูปแบบใหม่อยา่ผอตนเทอร์เน็ตและมีบทใหคอาํนาำรัฐใน าร
ปต ด ั้น ารเอคาถึผเน้ือหาดควย  ็คือ พระราีบญัญตัตว่าดควย าร ระทาํความผตดเ ่ียว บัคอมพตวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 เพื่อใีคควบคุมส่ือรูปแบบใหม่อยา่ผอตนเทอร์เน็ต และทั้ผมีบทใหคอาํนาำรัฐใน ารปต ด ั้น
 ารเอคาถึผเน้ือหาดควย ซ่ึผมีมาตราท่ีเอ้ือต่อ ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลในมาตรา 14  ท่ีระบุว่าผูใ้ด
กระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (1) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน (2) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็น
เทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืน
ตระหนกแก่ประชาชน (3) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็น
ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (4) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะ
อนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม (1)(2) (3) หรือ (4)    

 

ำา ถคอยคาํท่ีบญัญตัตอยูใ่นมาตรา 14 นั้น หลาย รณีคลุมเครือไม่ีดัเำน ำนยา ท่ีประีาีน
ทัว่ไปำะทราบไดคว่า เน้ือหาอคอมูลคอมพตวเตอร์ในล ัษณะใด นัแน่ท่ีเอคาอ่ายเป็นความผตดตาม
 ฎหมาย สถาน ารณ์ในทาํนอผท่ีผู คใหคบรต ารตคอผรีบตรวำสอบ ลบอคอความเหล่านั้นออ  หรือระผบั
 ารใหคบรต ารเสีย ่อนท่ีำะโดนฝ่ายรัฐตั้ผอคอหาว่าเป็นผู คำผใำ สนบัสนุน หรือยตนยอมใหคมี าร ระทาํ
ความผตด ำึผย่อมเ ตดอ้ึนไดคเสมอ  ส่วนในมาตรา  15   าํหนดว่าผูใ้ห้บริการผูใ้ดจงใจสนับสนุน
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หรือยนิยอมใหมี้การกระท าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุม
ของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระท าความผิดตามมาตรา 14   ซ่ึผมาตรา 15 น้ีถือเป็นอี 
มาตราหน่ึผท่ีน่าำะส่ผผล ระทบ บัสตทธตเสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสาร  และ ารแสดผความ
คตดเห็นออผประีาีนดควยเี่น นั  เพราะหา พตำารณาำา เำตนารมณ์และถคอยคาํท่ีบญัญตัตแลคว อาำ
 ล่าวไดคว่า มาตราน้ีคือมาตราท่ีเอียนรับรอผ าร "เซ็นเซอร์ตัวเอผ" (Self-censorship) ออผผู ค
ใหคบรต  ารส่ือรูปแบบน้ีอย่าผเป็นทาผ าร และในทคายท่ีสุด มาตรา 15 อาำถู รัฐนํามาใีคเป็น 
"เคร่ือผมือ" ใน ารควบคุมเน้ือหาท่ีเผยแพร่อยู่บนเครืออ่ายอตนเทอร์เน็ต  และมาตรา 20  ว่าดควยใน
 รณีท่ี าร ระทาํความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี  เป็น ารทาํใหคแพร่หลาย ซ่ึผอคอมูลคอมพตวเตอร์ท่ี
อาำ ระทบ ระเทือนต่อความมัน่คผแห่ผราีอาณาำ ัร ตามท่ี าํหนดไวคในภาคสอผ ล ัษณะ 1 หรือ
ล ัษณะ 1/1 แห่ผประมวล ฎหมายอาญา หรือท่ีมีล ัษณะอดัต่อความสผบเรียบรคอย หรือศีลธรรม
อนัดีออผประีาีน พน ัผานเำคาหนคาท่ีโดยไดครับความเห็นีอบำา รัฐมนตรีอาำยื่นคาํรคอผ  พรคอม
แสดผพยานหลั ฐานต่อศาลท่ีมี เอตอํานาำ  ออใหคมีค ําสั่ผระผับ ารทําใหคแพร่หลายซ่ึผ
อคอมลูคอมพตวเตอร์นั้นไดค ใน รณีท่ีศาลมีคาํสั่ผใหคระผบั ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมูลคอมพตวเตอร์
ตามวรรคหน่ึผใหคพน ัผานเำคาหนคาท่ีท่ีทาํ ารระผบั ารทาํใหคแพร่หลายนั้นเอผ หรือสัผ่ใหคผู คใหคบรต าร
ระผบั ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมลูคอมพตวเตอร์นั้น ็ไดค   

 

ำา เน้ือหาตามมาตรา 20 แห่ผพระราีบัญญัตตว่าดควย าร ระทําความผตดเ ่ียว ับ
คอมพตวเตอร์ พ.ศ.2550   บญัญตัตออ มาในล ัษณะใหคอาํนาำรัฐเพ่ือปต ด ั้นเป็นหล ั  โดยหน่วยผาน
รัฐพตำารณา นัเอผ อี ทั้ผยผั าํหนดถคอยคาํ วคาผอวาผไม่ีดัเำน ไม่สามารถพตำารณาไดคว่าเน้ือหา
เี่นใดำึผำะถือว่า "อดัต่อความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอนัดีออผประีาีน" ำน ่อใหคเ ตดความ
ไม่มัน่คผในหมู่ประีาีน เพราะประีาีนไม่สามารถรูคไดคว่าสต่ผใดท่ีตนทาํไดค  หรือทาํไม่ไดค หรือ
ทาํสต่ผใดไปแลควอาำถู รัฐำาํ ดัตดัทอนหรือลตดรอนสตทธตไดคในภายหลผั  ซ่ึผ ารปต ด ั้น หรือระผบั
 ารเผยแพร่เน้ือหานั้น มีผล ระทบต่อสตทธตเสรีภาพออผประีาีนในส่วนท่ี 7 ว่าดควยเร่ือผออผสตทธต
เสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีาีนและส่ือมวลีน   

อยา่ผไร ็ตามหา นาย รัฐมนตรีตดัสตนใำประ าศใหคพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึผออผประเทศไทย
ต อยูใ่นสถาน ารณ์ฉุ เฉตน หรือภาว ารณ์พตเศษอ่ืน ๆ ซ่ึผำะยผัผลใหคฝ่ายรัฐสามารถใีค ฎหมาย
พตเศษเพื่อบผัคบั บัสถาน ารณ์ และำาํ ดัสตทธตเสรีภาพในหลาย ๆ เร่ือผออผประีาีนไดค บทบญัญตัต
ใหคอาํนาำรัฐระผบั ารเผยแพร่อคอมลูอ่าวสาร ็ำะประ อบไปดควย ฎหมายลายล ัษณ์อ ัษรอี อย่าผ
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นคอย 2 ฉบับ คือ พระราีบัญญัตต ฎอัย ารศึ  พ.ศ. 2457 5 มาตรา 11 ใน (2) และ (3)  ําหนดว่า าร

หคามนั้นใหคมีอํานาำท่ีำะหคามไดคมีดัผนี้ ใน (2) หคามออ  ำําหน่าย ำ่ายหรือแำ  ซ่ึผหนัผสือ สต่ผพตมพ์ 

หนัผสือพตมพ์ ภาพ บท หรือคําประพันธ์  และ ใน (3)  หคามโฆษณา แสดผมหรสพ รับหรือส่ผซ่ึผวตทยุ 

วตทยุ  ระำายเสียผหรือวตทยุโทรทัศน์    ซ่ึผมาตรา 11 (2) และ (3) เป็นบทบัญญัตตท่ีเ ่ียวอคอผ ับปตด

 ั้น ารเอคาถึผอคอมูลอ่าวสาร ทํานอผเดียว ับท่ี ําหนดไวคในพระราี ําหนดบรตหารราี ารใน

สถาน ารณ์ฉุ เฉตน แต่ตคอผสัผเ ตว่า อํานาำใน ารสั่ผหคามต่าผ ๆ ใน ฎอัย ารศึ นี้ไม่ไดค

 ําหนด  ‚เผ่ือนไอ ารใีคอํานาำ‛  ไวคแต่อย่าผใด  ำึผเท่า ับเป็นอํานาำโดยเด็ดอาดออผเำคาหนคาท่ีฝ่าย

ทหารผูคปฏตบัตต ารว่าเห็นควรสั่ผหคามสต่ผใดบคาผ โดยไม่ตคอผใหคเหตุผล  

 

ทั้ผนี้ปรา ฏว่าในี่วผท่ีมี ารประ าศ ฎอัย ารศึ ภายหลัผ ารทํารัฐประหาร 19  ันยายน 

2550 ไดคมี ารอคาผใีค ฎหมายฉบับนี้เพ่ือคุ คามเสรีภาพส่ือสารมวลีน รวมทั้ผสั่ผปตด ั้น ตรวำสอบ

 ารตตดต่อส่ือสารเี่น ัน  อี ประเด็นท่ีน่าสนใำอย่าผยต่ผ  ็คือ ถึผแมคำะมีความพยายามใน ารอธตบาย

ว่า สถาน ารณ์ท่ีำะสามารถประ าศ ฎอัย ารศึ ไดค ตคอผเป็นสถาน ารณ์ท่ีมีความรคายแรผถึผอนาด 

หรืออยู่ในระดับ ารสผคราม หรือมี าร ่อำลาำลภายในประเทศ อันแต ต่าผไปำา ระดับความ

รุนแรผออผ ารประ าศ ‚สถาน ารณ์ฉุ เฉตน‛ ตามพระราี ําหนดบรต ารราี ารในสถาน ารณ์

ฉุ เฉตน พ.ศ. 2548  แต่หา พตำารณาความใน มาตรา 2  แห่ผพระราีบัญญัตต ฎอัย ารศึ ท่ีว่าเม่ือ

เวลามีเหตุอันำําเป็น เพ่ือรั ษาความเรียบรคอย ปราศำา ภัย  ซ่ึผำะมีมาำา ภายนอ หรือภายใน

ราีอาณาำั รแลคว ำะไดคมีประ าศพระบรมราีโอผ ารใหคใีค ฎอัย ารศึ ทุ มาตรา หรือแต่บาผ

มาตรา หรืออคอความส่วนใดส่วนหน่ึผออผมาตรา   ย่อมเห็นไดคว่าเผ่ือนไอใน ารประ าศ

สถาน ารณ์ตาม ฎหมายพระราีบัญญัตต ฎอัย ารศึ  พ.ศ. 2457  และพระราี ําหนดบรต าร

ราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ. 2548   ไม่ไดคมีความแต ต่าผ ันในสาระสําคัญมา นั   ปัำำุบัน

เม่ือมีสถาน ารณ์ไม่ป ตตอย่าผใดอย่าผหน่ึผเ ตดอึ้น ำึผอึ้นอยู่ ับว่ารัฐบาลตคอผ ารนํา ฎหมายฉบับ

ใดออ มาใีคบัผคับ หรืออยา ใหคเำคาหนคาท่ีรัฐฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหารเอคามามีบทบาทหรืออํานาำ

ใน ารำัด ารความสผบเรียบรคอยเท่านั้น ซ่ึผ ็ลควนแลควแต่มีผล ระทบต่อสตทธตเสรีภาพออผ

                                                
5
ประเทศไทยไดคตรา ฎหมาย ฎอัย ารศึ  เป็นลายลั ษณ์อั ษรครั้ผแร ในสมัยพระบาทสมเด็ำพระำุลำอมเ ลคา

เำคาอยู่หัว ( รัี าลท่ี ๕ ) คือ ‚  ฎอัย ารศึ  ร.ศ.126 ‛ ซ่ึผตรผ ับปี พ.ศ.2450 ำึผเป็นท่ีมาออผ พระราีบัญญัตต " 

 ฎอัย ารศึ  ร.ศ.126 " ซ่ึผใน พ.ร.บ. ฎอัย ารศึ  ร.ศ.126 นี้ มีเพียผ 8 มาตรา และใีคอยู่เพียผ 7 ปี  ็ไดคถู ย เลต 

โดย พระราีบัญญัตต "  ฎอัย ารศึ  พ.ศ.2457 " ทั้ผนี้ ็เพื่อใหค สอดคลคอผ ับสถาน ารณ์และสภาพแวดลคอมท่ี

เป็นอยู่ในอณะนั้น ปัำำุบัน พ.ร.บ. ฎอัย ารศึ  พ.ศ.2457 ไดคประ าศใีคำนถึผวันนี้ เป็นเวลามา  ว่า 91 ปี ซ่ึผมี

รายละเอียดออผพระราีบัญญัตต  ฎอัย ารศึ  ฯ รวม 17  มาตรา  
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ประีาีนทั้ผสต้น โดยเฉพาะอย่าผยต่ผในท่ีนี้คือ สตทธตเสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสาร และ ารแสดผ

ความคตดเห็น  
 

พระราี ําหนดบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ. 25486  มาตรา 9 (3) ระบุว่า ใน

 รณีท่ีมีความำําเป็นเพ่ือแ คไอสถาน ารณ์ฉุ เฉตนใหคยุตตลผไดคโดยเร็ว หรือปคอผ ันมตใหคเ ตดเหตุ ารณ์

รคายแรผมา อึ้น  ใหคนาย รัฐมนตรีมีอํานาำตามอคอ ําหนด  หคาม ารเสนออ่าว  ารำําหน่วย หรือทํา

ใหคแพร่หลายซ่ึผหนัผสือ สต่ผพตมพ์ หรือส่ืออ่ืนใดท่ีมีอคอความอันอาำทําใหคประีาีนเ ตดความ

หวาด ลัวหรือเำตนาบตดเบือนอคอมูลอ่าวสาร ทําใหคเ ตดความเอคาใำผตดในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน ำน

 ระทําต่อความมั่นคผออผรัฐ หรือความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดีออผระีาีน ทั้ผในเอต

พื้นท่ีท่ีประ าศสถาน ารณ์ฉุ เฉตนหรือทั่วราีอาณาำั ร  ำา อคอบัญญัตตนี้ำะเห็นไดคว่าเป็นมาตราท่ี

สามารถใีคไดค ับส่ือทุ ประเภท  ในพระราี ําหนดฉบับนี้มีบทใหคอํานาำรัฐหคาม ารำําหน่าย หรือ

ทําใหคแพร่หลายซ่ึผหนัผสือ สต่ผพตมพ์ หรือส่ืออ่ืนใด  นอ ำา นี้ใน รณีท่ีรัฐบาลประ าศย ระดับใหค

เป็นสถาน ารณ์ท่ีมีความรคายแรผ ตามมาตรา 11 (5) ว่าดควย ารใหคพนั ผานเำคาหนคาท่ีมีอํานาำออ 

คําสั่ผตรวำสอบำดหมาย หนัผสือ สต่ผพตมพ์ โทรเลอ โทรศัพท์ หรือ ารส่ือสารดควยวตธี ารอ่ืนใด  

ตลอดำน ารสั่ผระผับ หรือยับยั้ผ ารตตดต่อหรือ ารส่ือสารใด ๆ เพ่ือปคอผ ันหรือระผับเหตุ ารณ์

รคายแรผ โดยตคอผปฏตบัตตตามหลั เ ณฑ์ท่ี ําหนดไวคใน ฎหมายว่าดควย ารสอบสวนคดีพตเศษ 2 โดย

อนุโลม 

ในส่วนออผประมวล ฎหมายอาญาซ่ึผมีบทบัญญัตตสําคัญท่ีเ ่ียวอคอผ ับสตทธตเสรีภาพใน

 ารแสดผความคตดเห็นอี หลายมาตราท่ี ําหนดว่าอคอมูลอ่าวสารท่ีมีเนื้อหาลั ษณะใดบคาผท่ีผูค

เผยแพร่ตคอผมีความรับผตดตาม ฎหมาย ไม่ว่าำะเป็น มาตรา 287  ารเผยแพร่สต่ผลาม 

อนาำาร  มาตรา 326 และ 328 ว่าดควย ารหมต่นประมาทบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่าผยต่ผ มาตรา 

112  ความผตดในฐานดูหมต่นพระมหา ษัตรตย์ ฯ ซ่ึผในี่วผตั้ผแต่ปี 2550  เป็นตคนมา  ปรา ฏว่า มาตรา 

112 แห่ผประมวล ฎหมายอาญาถู ใีคควบคู่ ับพระราีบัญญัตตว่าดควย าร ระทําความผตดเ ่ียว ับ

                                                
6
 พระราี ําหนด ารบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ. 2548    ประ าศใีควันท่ี 16  ร ฎาคม 2548 ใน

สมัยรัฐบาลท่ีมีนายทั ษตณ ีตนวัตร เป็นนาย รัฐมนตรี  ําหนดอึ้นโดยเหตุผลหลายประ าร แต่หลั  ๆ คือ 1. เพ่ือ

เพต่มประสตทธตภาพ ารปคอผ ันและปราบปรามสถาน ารณ์ท่ีมีผล ระทบต่อความมั่นคผออผรัฐใหคยุตตโดยเร็ว 

โดยเฉพาะอย่าผยต่ผยุตตเหตุ ารณ์ความวุ่นวายท่ีเ ตดอึ้นในพื้นท่ี 3 ำัผหวัดีายแดนภาคใตค  ล่าวใหคถึผท่ีสุดแลคว  ็คือ 

 ารโอนอํานาำไปใหคฝ่ายบรตหาร นาย รัฐมนตรี และเำคาหนคาท่ีออผรัฐ และ 2. เพ่ือรวบรวมอํานาำท่ี ระำัด ระำาย

อยู่ตาม ฎหมายท่ีเ ี่ยว ับความมั่นคผฉบับต่าผ ๆ ใหคเป็นหมวดหมู่ อาทต  ฎอัย ารศึ  ประมวล ฎหมายอาญา และ

วตธีพตำารณาความอาญา หรือพระราีบัญญัตตสอบสวนคดีพตเศษ ฯลฯ เพ่ือสะดว ใน ารนํามาปรับใีค ำา นั้น

ย เลต พระราีบัญญัตตสถาน ารณ์ฉุ เฉตน 2495 
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คอมพตวเตอร์ 2550  ทั้ผเพ่ือ ารดําเนตนคดี ับพลเมือผเน็ท และเป็นเหตุผลเพ่ือปตด ั้นบรต ารออนไลน์

ำํานวนมา อย่าผไม่เคยเป็นมา ่อน (สาวตรี สุอศรี และคณะ, 2553: 13-14) 

ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์ ไดคใหคอคอสัผเ ต

เ ่ียว ับ ารแทร แซผและควบคุมส่ือผ่านระบบ ฎหมายไวคสั้นๆว่า “ในแผ่หน่ึผรัฐไทยมัน ็วาผฐาน

อยู่บน ารควบคุมส่ืออยู่แลควในรูปออผ ฎหมาย”   ำา  ารสัมภาษณ์พบว่า  รูปแบบหน่ึผท่ีรัฐบาล

ในยุคทุนนตยมนํามาใีคใน ารแทร แซผส่ือคือ  ารท่ีผูคมีอํานาำในฝ่ายรัฐบาลมี ารอ่มอู่ว่าำะ

ฟคอผรคอผส่ือในคดีหมต่นประมาทท่ีตคอผีดใีคโทษปรับทาผคดีแพ่ผเป็นเผตนำํานวนมหาศาล   ซ่ึผย่อม

ส่ผผลต่อ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ืออย่าผแน่นอน  ดัผคําสัมภาษณ์ออผ  ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  

ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน   ล่าวว่า   

 

 

 

 

 

 
 

ย ตัวอย่าผ รณีท่ีส่ือมวลีนถู รัฐบาลฟคอผรคอผท่ัีีดเำน เี่น  รณีอดีตนาย รัฐมนตรี

ทั ษตณ ีตนวัตร  ฟคอผนายสนธต ลต้มทอผ ลุ ในอคอหาหมต่นประมาทและเรีย ค่าเสียหาย 1,000 ลคาน

บาท    นอ ำา นี้ นาผเยาวเรศ  ีตนวัตร นคอผสาว พ.ต.ท.ทั ษตณ ฟคอผหนัผสือพตมพ์ไทยโพสต์ รณี

เสนออ่าวสตนบนคาร์ปาร์คท่ีท่าอา าศยานสุวรรณภูมต (รุำน์ โ มลบุตร, 2549) 
 

สต่ผท่ีไดคำา  ารสัมภาษณ์ ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต

และบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  ทําใหคทราบว่าในปัำำุบันนี้มี ระบวน ารท่ีน่า

 ลัวสําหรับผูคปฏตบัตตผานดคานส่ือมวลีนอย่าผหน่ึผเ ่ียว ับประเด็น ารฟคอผรคอผส่ือคือ “  ารรับำคาผ

ฟคอผ”  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  “เด๋ียวนี้มีพว ทนายรับำคาผฟคอผ  คือแบบว่านั่ผอ่านหนัผสือพตมพ์ตรผนี้

ปุ๊บ ตรผนี้ผตด  ถคาฟคอผีนะแน่   ็ไปเำรำา ับผูคท่ีเสียหายว่าเอาไหมแบ่ผคนละคร่ึผ  มัน ็เลยทําใหคส่ือ

โดนฟคอผ ันมา ”  
 

 ในอณะท่ี ำั รพันธ์  วผศ์สลับสี  บรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์เดลตนตวส์ออนไลน์  ใหค

ความเห็นว่า รณี ารถู ฟคอผท่ีเ ตดอึ้นบ่อยทําใหคตัวผูคส่ืออ่าวเอผพยายามท่ีำะระมัดระวัผใน าร

นําเสนออ่าวมา อึ้น  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 
 

“มีอยู่ี่วผหน่ึผท่ีพอส่ือนําเสนออะไรแลควรัฐบาลไม่พอใำ ็อู่ฟคอผ  อันนี้เห็นีัด

ในี่วผออผรัฐบาลทั ษตณ  ท่ีอู่ฟคอผทั้ผคดีอาญา  และคดีแพ่ผเป็นเผตนนับหลายรคอย

ลคาน  ซ่ึผสําหรับในเร่ือผ ฎหมายหมต่นประมาทเวลาถู ฟคอผ ็ถู ฟคอผในฐานะ

ปัำเำ ทั้ผๆท่ีเวลาทําหนคาท่ี ็ทําเพ่ือมวลีน” 

 
 



 118   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ทาผดคานออผ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย   ไดคใหคคําอธตบายถึผ ารนํา ระบวน ารทาผ ฎหมายมาใีคแทร แซผส่ือโดย

 ารฟคอผรคอผ  ำนเป็นเหตุทําใหคส่ือบาผส่ือเ รผ ลัว  และไม่ ลคาท่ีำะนําเสนออ่าวสารตามหลั 

วตีาีีพไดคอย่าผเต็มท่ี   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ ำา นี้  อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์

ทีวี ยัผไดคย  รณีปัญหาท่ีเ ตดำา  ารบัผคับใีค ฎหมายพระราีบัญญัตตว่าดควย าร ระทําความผตด

ดควยคอมพตวเตอร์  พุทธศั ราี 2550  และประมวล ฎหมายอาญามาตรา 112  ว่าดควย ารหมต่น

ประมาท ดูหมต่น หรือแสดผความอาฆาตมาดรคายพระมหา ษัตรตย์ พระราีตนี รัีทายาท หรือผูคสําเร็ำ 

ราี ารแทนพระอผค์  ซ่ึผถือเป็นเคร่ือผมือสําคัญท่ีรัฐบาลนํามาใีคใน ารแทร แซผส่ือในยุค

“นั อ่าวเอา ็พยายามระวัผ  บาผที ็ไปตัดต่อหรือแ คไอโดยใหค Editor เป็นผูคเรียบ

เรียผอ่าวเพ่ือใหคหาี่อผว่าผใน ารฟคอผไม่ไดค  เรีย ผ่ายๆว่าพยายามอุดี่อผว่าผท่ีเอา

ำะเอามาฟคอผ  แต่อนาดอุดี่อผแลควบาผคนเอายัผฟคอผไดค   เพราะว่าเอาถือว่าเอา

สามารถนําสืบไดคว่าหมายถึผตัวเอผ   และท่ีสําคัญสามารถฟคอผรคอผไดคทั่ว

ราีอาณาำั ร ทําใหคเวลาตํารวำมีหมายเรีย เำคาออผ ตำ าร ็ตคอผเดตนทาผไปมอบ

ตัวท่ีโนคนท่ีนี้วุ่นวายไปหมด  เสียเวลาดควย” 

 
 

“ ารแทร แซผในยุคปัำำุบันำะใีค ฎหมายมาบีบบัผคับทาผอคอม  อย่าผเร่ือผ  คดี

หมต่นเบื้อผสูผ  มันทําแบบ  ำรตผๆแลควเราไปฟัผคําปราศรัยเอามา ถคาเราออ อา าศ

ไป  เรา ็ำะผตดในฐานผูคเผยแพร่   ำรตผๆ ็มีคนตั้ผคําถามว่า  ทําไมเราไม่มีความ ลคา

หาญ  แค่เอาเสียผคําปราศรัยออผ นายำตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพ่ือ

ไทย และแ นนําแนวร่วมประีาธตปไตยต่อตคานเผด็ำ ารแห่ผีาตต (นปี.) บรตเวณ

อนุสาวรีย์ประีาธตปไตย เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2554 ท่ีถู แำคผอคอหาหมต่นสถาบัน

มาออ อา าศ   ผมนั่ผคุย ับท่านผูครูคทั้ผหลาย  เอาบอ ว่าคุณ ลคาไดคไผ  คุณ ็รูค

 ฎหมาย  ถคาคุณเอาออ ไป คุณ ็คือผูคเผยแพร่   มีความผตดในฐานะผูคเผยแพร่  เป็น

ำําเลยท่ีหน่ึผไม่ใี่แค่ำําเลยร่วม”  
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ปัำำุบัน  ทั้ผนี้ยัผเป็นผลใหคภาพลั ษณ์เสรีภาพส่ือมวลีนไทยในสายตาต่าผประเทศต ต่ําลผอย่าผ

มา   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สําหรับอผค์ รฟรีดอม เฮาท์  เป็นอผค์ รเร่ือผสตทธตเสรีภาพ ำับตาตรวำดูว่าแต่ละประเทศ

ทั่วโล มีประเทศใดบคาผถู รตดรอนเสรีภาพ ซ่ึผอผค์ รำัดทํา ารศึ ษาโดยเำาะ ลุ่มเร่ือผอตนเทอร์เน็ต

อย่าผเต็มรูปแบบ เน่ือผำา เรต่มเห็นว่าอตนเทอร์เน็ตเป็นพื้นท่ีส่ือสําคัญท่ีสุดในปัำำุบัน โดยแต่ละ

ประเทศำะไดคคะแนนรวม  0-100 คะแนน 0 หมายถึผดีมา  100 คะแนน หมายถึผแย่มา  และำัด

 ลุ่มผลคะแนนเป็นระดับ คือ คะแนน 0-30 หมายถึผมีเสรีภาพ ระดับ 31-60 มีบคาผ และ 60 อึ้นไปถือ

ว่าไม่มี  ประเทศไทยเป็นประเทศแร ในประเภท "ไม่มีเสรีภาพ" ำา รายผานำา  ารสํารวำี่วผ

ม ราคมปี พ.ศ.2552-2553 ประเทศไทยอยู่ใ ลคเคียผ ับพม่า เบลารุส  และซาอุดตอาระเบีย ซ่ึผสตทธต

ออผ ลุ่มเหล่านี้ถดถอย สําหรับ ารสํารวำในปี  2553 มีแนวโนคมไปในทาผตตดลบ   ารเซ็นเซอร์

ส่วนใหญ่เป็น าร ระทําทาผ ารเมือผ ปตด ั้น ารเอคาถึผออผ ลุ่มต่าผๆ ทั้ผนี้  ประเทศไทยอยู่ใน

ลําดับท่ี 61 เป็นประเทศแร ใน ลุ่มท่ีสาม ตามมาดควยบาห์เรน ต่ํา ว่ามาเลเซีย อตนโดนีเซีย ต่ํา ว่า

อียตปต์ ซตมบับเว่ และปา ีสถาน สําหรับ ารประมวลออผประเภทส่ือในภาพรวม ประเทศไทยยัผอยู่

ในประเทศท่ีมีเสรีภาพบาผส่วน  สาเหตุเพราะผูคใีคอตนเทอร์เน็ตถู ปตด ั้น  อันเน่ือผมาำา  ารทคาทาย

“อผค์ ารฟรีดอมเฮาส์  เผยผลสํารวำปี 2554  ำํานวนประีา รโล ท่ีเอคาถึผส่ือเสรี

ไดคลดลผถึผำุดต่ําสุดในรอบสตบปี ซ่ึผเม่ือปี พ.ศ. 2540 เสรีภาพส่ือมวลีนใน

ประเทศไทย ถู ำัดอยู่ใน ลุ่มประเทศ ‚ ่ึผเสรี‛ เี่นเดียว ับมาเลเซีย  แต่ปัำำุบัน

ประเทศไทยถู ลดี้ันใหคมาอยู่ใน ลุ่ม ‚ไม่เสรี‛ เี่นเดียว ับประเทศอ่ืนๆ ใน

ภูมตภาคเอเีียตะวันออ เฉียผใตค  ซ่ึผมีเพียผฟตลตปปตนส์  อตนโดนีเซีย และตตมอร์

ตะวันออ อยู่ใน ลุ่มประเทศ ‚ ่ึผเสรี‛   อณะท่ีในภูมตภาคเอเีียตะวันออ มี

ประเทศญ่ีปุ่นและไตคหวันอยู่ใน ลุ่ม  ‚เสรี‛  โดยเ าหลีใตค และมอผโ เลียอยู่ใน

 ลุ่ม ‚ ่ึผเสรี‛ อณะท่ีำีนและเ าหลีเหนืออยู่ใน ลุ่ม ‚ไม่เสรี‛  ปัำำัยสําคัญท่ี

ส่ผผลดัผ ล่าวคือ ารใีค ฎหมาย  พ.ร.บ. ว่าดควย าร ระทําความผตดทาผ

คอมพตวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่ีำผใำปตด ั้น ารแสดผความคตดเห็นออนไลน์ รวมไปถึผ

 ารดําเนตนคดี ฎหมายหมต่นประมาทพระมหา ษัตรตย์หรือประมวล ฎหมายอาญา

มาตรา 112 นอ ำา นี้ ความรุนแรผระหว่าผ ลุ่มต่าผๆ ทาผ ารเมือผยัผทําใหค

นั อ่าวไดครับผล ระทบำา ความรุนแรผ และนําไปสู่ ารเซ็นเซอร์แหล่ผอคอมูล

อ่าวสารต่าผๆ” [www.freedomhouse.org – ผู้วิจัย] 
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นี้ัีนนําและบทบาทออผสถาบันในทาผ ารเมือผไทย ทําใหครัฐบาลและหน่วยผานพยายามควบคุม

 ารไหลเวียนอคอมูลอ่าวสาร  และในี่วผปี 2553-2554    ารปตด ั้นเรต่มดําเนตนไปอย่าผหนั อึ้น    

และมีเพต่มมา อึ้นเม่ือมี ารประ าศใีคพระราี ําหนดบรต ารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน พ.ศ. 

2548   ประีาีนผูคใีคำํานวนมา ถู ตั้ผอคอหาเม่ือแสดผความเห็นท่ีเ ่ียวอคอผ ับสถาบัน ษัตรตย์  

(อุบลรัตน์ ศตรตยุวศั ดต์, 2554)   

 

5) การแทรกแซงโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐ 

ำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผใน ลุ่มท่ีเป็นนั วตีาีีพส่ือหลายท่านเห็นสอดคลคอผ ันว่า  

วตธี ารแทร แซผส่ือผ่านทาผ ลไ ออผรัฐอี ี่อผทาผท่ีเห็นไดคีัดคือ   รณี ารสั่ผใหคหน่วยผาน

ภาครัฐเอคาไปทํา ารตรวำสอบธุร รรมทาผ ารเผตนออผส่ือท่ีวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาลอย่าผเอคมแอ็ผ  ซ่ึผ

หน่วยผานรัฐท่ีทาผ ลุ่มตัวอย่าผมีความเห็นว่าอาำต เป็นเคร่ือผมือใหค ับรัฐบาลใน ารเอคามา

แทร แซผส่ือมวลีนไทย  คือ  คณะ รรม ารปคอผ ันและปราบปราม ารฟอ เผตน หรือ ปปผ.  ท่ีเอคา

ไปตรวำสอบสถานะทาผ ารเผตนออผอผค์ รส่ือท่ีวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาลในทาผเสียหาย  ย ตัวอย่าผ

ำา ผานวตำัยออผผูคี่วยศาสตราำารย์รุำน์  โ มลบุตร (2549) คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลีน 

มหาวตทยาลัยธรรมศาสตร์  รณีท่ี  ปปผ.  เอคาตรวำสอบบัญีีออผส่ือมวลีนหลายราย เี่น นายสุทธต

ีัย หยุ่น  นายเทพีัย หย่อผ ผูคบรตหารเครือ เดอะเนี่ัน  เป็นตคน  ซ่ึผเป็น รณีท่ีเ ตดอึ้นในสมัยรัฐบาล

อดีตนาย รัฐมนตรีทั ษตณ ีตนวัตร  ท่ีไม่ใี่เพียผแค่ ารเอคาไปตรวำสอบสถานะทาผ ารเผตนตัว

บรตษัทโดยรวมเท่านั้น แต่ยัผรวมถึผสถานะทาผ ารเผตนท่ีเำาะำผเป็นรายบุคคลอี ดควย   าร ระทํานี้

ออผรัฐบาลเท่า ับเป็น ารใีคอํานาำรัฐอ่มอู่ส่ืออย่าผีัดเำน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ออผปราโมทย์  ฝ่ายอุ

ประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  

ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

  ในอณะท่ีทาผดคานออผ  ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ประำําภาควตีาวารสารสนเทศ 

คณะนตเทศศาสตร์  ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคี้ีใหคเห็นว่าในปัำำุบันท่ีสัผคมเรต่มมีส่ือทาผเลือ 

ใหม่ๆเอคามาโดยเฉพาะอตนเทอร์เน็ต  ภาครัฐ ็ไดคอาศัยหน่วยผานสําคัญใน ารแทร แซผ ารส่ือ

“สมัย ่อนยุคทั ษตณเอาใหค  ปปผ.มาตรวำสอบ ารเผตนออผคนทําผาน  อย่าผใหคมา

ตรวำสอบผมว่าเป็นอย่าผไร  เอา ันอย่าผนี้เลย   ารสอบอย่าผนั่นมันเป็น ารใีค

อํานาำรัฐในทาผท่ีผตด   อันนี้เอาเรีย ว่ามาอ่มอู่  โดยใีคอตทธตพลออผอํานาำรัฐเอคามา

แทร แซผโดยผ่าน  ปปผ.  อะไรอย่าผนี้” 
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อตนเตอร์เน็ตำา เดตมท่ีเป็น รมประีาสัมพันธ์ ลายมาเป็น ระทรวผเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดัผคํา

ใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า   

 

 

 

 

 

 
 

สถาน ารณ์ความเคล่ือนไหวในแวดวผส่ือสารมวลีน โดยเฉพาะอย่าผยต่ผส่ือรูปแบบใหม่

อย่าผอตนเทอร์เน็ตพบว่า  ารใีคมาตร ารปตด ั้น ารเอคาถึผโดยฝ่ายรัฐนั้น มี ารดําเนตน าร ันมา

ตั้ผแต่ ่อนท่ีพระราีบัญญัตตว่าดควย าร ระทําความผตดเ ่ียว ับคอมพตวเตอร์ พ.ศ.2550 ำะมีผลใีค

บัผคับ เม่ือวันท่ี 18  ร ฎาคม พ.ศ. 2550 เสียอี  ทั้ผนี้หลาย รณีเำคาหนคาท่ีรัฐ ระทําไปเอผโดยไม่มี

 ฎหมายใด ๆ ใหคอํานาำ บาผ รณีอาศัยมาตร าร "ออความร่วมมือ" ำา ผูคใหคบรต ารเป็นราย ๆ 

ยัผผลใหคผูคใีคบรต ารอตนเทอร์เน็ตเอคาเว็บไซท์ท่ีตคอผ ารไม่ไดคเป็นคราว ๆ  บาผครั้ผผูคใหคบรต ารำะ

ออ มาี้ีแำผว่า ฝ่ายตนไม่ไดคปตด ั้น ารเอคาถึผ หรือหา ผูคใีคบรต ารไม่อาำเอคาถึผไดคำรตผ ๆ  ็น่าำะ

เป็นความผตดพลาดทาผเทคนตค เพ่ือทําใหคผูคใีคบรต ารไม่ตตดใำเอาความ ในแผ่ออผเนื้อหาพบว่า หลาย

เว็บไซท์ท่ีโดนปตด ั้นหรือระผับ ารเผยแพร่ ำะมีเนื้อหาท่ีผตด ฎหมายฉบับใด หรือผตดำรตผหรือไม่ 

ไม่แน่ัีด แต่ท่ีถู ปตดไป ็ดควยสาเหตุแห่ผความ "ไม่เหมาะสม" หรือถู ปตดโดยไม่ใหคเหตุผลใด ๆ 

ประ อบ บาผเว็บไซท์โดนปตด ั้นทั้ผหมด ทั้ผท่ีอาำมีเนื้อหาเป็นความผตดต่อ ฎหมาย (หรือไม่

เหมาะสม)เพียผบาผส่วน  ำํานวนเว็บไซด์ท่ีถู ปตด (ไอซีที) โดยเฉพาะอย่าผยต่ผเว็บไซต์ท่ีรัฐมอผว่า

แสดผอคอมูลท่ีมีเนื้อหาเอคาอ่ายเป็นความผตดในฐานดูหมต่นพระมหา ษัตรตย์ฯ บาผี่วผเวลาเพต่มอึ้น

แบบทวีคูณ ดัผำะเห็นไดคว่าในี่วผเดือนมีนาคม และ สตผหาคม  2553  มี ารปตด ั้นถึผ ว่า 9,600 

URLs ซ่ึผเวลาดัผ ล่าวนี้เป็นี่วผท่ีมี ารีุมนุมเรีย รคอผทาผ ารเมือผออผ ลุ่มคนเสื้อแดผ ทั้ผนี้ 

นอ ำา สถตตต ารปตด ั้น ารเอคาถึผเว็บไซด์ำะสูผอึ้นมา แลคว ยัผพบว่ามีคดีหมต่นสถาบันฯ หลายคดี

ถู ฟคอผในี่วผเวลาเดียว ัน เี่น  ารำับ ุมผูคใีคี่ือว่า K Thong Bomb Bangkok ในเดือน ุมภาพันธ์ 

2553 และถู ฟคอผตามพระราีบัญญัตตว่าดควย าร ระทําความผตดเ ่ียว ับคอมพตวเตอร์ พ.ศ.2550 

มาตรา 14 และประมวล ฎหมายอาญามาตรา 116 และ 392  ถัดมาในเดือนเมษายน ผูคดูแลเว็บไซต์

นปี.ยูเอสเอ ถู ำับ ุมและดําเนตนคดีโดยอาศัยมาตรา 14 และ 15 แห่ผพระราีบัญญัตตว่าดควย าร

 ระทําความผตดเ ่ียว ับคอมพตวเตอร์ พ.ศ.2550  ประ อบ ับมาตรา 112 ประมวล ฎหมายอาญา 

“ในปัำำุบันเรามีส่ือใหม่ๆมา อึ้นโดยเฉพาะสัผคมในอตนเทอร์เน็ต  เพราะฉะนั้น

 ารแทร แซผมัน ็เป็นไปตามวตวัฒนา ารออผส่ือท่ีมันเปล่ียนไปดควย  อย่าผพอมี

ส่ือใหม่มาเราำะเห็นไดคว่าหน่วยผานท่ีแทร แซผไม่ใี่ รมประีาสัมพันธ์  ไม่ใี่

สํานั นาย รัฐมนตรีแลคว   แต่ำะเป็น ระทรวผ ICT [กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ – ผู้วิจัย] ซ่ึผประสาน ับตัวรัฐบาลท่ีไปแทร แซผในอตนเทอร์เน็ต” 
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หรือใน รณีออผ นายีูพผศ์ ถ่ีถควน ซ่ึผถู ฟคอผตามมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพตวเตอร์ ประ อบมาตรา 

112 ประมวล ฎหมายอาญาเี่นเดียว ัน (สาวตรี สุอศรี, 2553) 

6) การแทรกแซงโดยผ่านระบบสัมปทาน  

ำา  ารสัมภาษณ์ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์ไดคี้ีใหคเห็นว่า   าร

แทร แซผผ่านระบบ ารใหคสัมปทานในส่ือท่ีเป็นวตทยุและโทรทัศน์นั้นยัผคผเป็นวตธี ารหน่ึผท่ี

รัฐบาลใีคใน ารแทร แซผส่ือประเภทส่ืออตเล็ ทรอนต ส์มาโดยตลอด  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า “ทีวี  

วตทยุ  ในแผ่หน่ึผมัน ็ผู ตตดอยู่ ับสัมปทานออผรัฐอยู่แลคว  เพราะฉะนั้นรัฐบาล ็ำะำัด ารเอาไดคผ่าย

 ว่า  ส่วนหนัผสือพตมพ์ ็อาำำะำัด ารไดคยา หน่อย” 
 

ทาผดคานออผ ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย   ไดคใหคความเห็นท่ีสอดคลคอผ ันว่า  เคร่ือผมือสําคัญท่ีรัฐบาลนํามาใีคใน

 ารแทร แซผส่ือประเภทส่ืออตเล็ ทรอนต ส์ คือ  “ระบบสัมปทาน”   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

อณะท่ี  ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน  ็ไดคใหค

ความเห็นในทตศทาผเดียว ันว่า  เคร่ือผมือสําคัญประ ารหน่ึผท่ีเอื้ออํานวยใหครัฐบาลทุ ยุคทุ สมัย

สามารถใีคเป็นเคร่ือผมือใน ารแทร แซผส่ือมวลีนประเภทวตทยุและโทรทัศน์ไดคผ่าย ว่าส่ือ

หนัผสือพตมพ์ คือ  ระบบสัมปทาน   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  “ตคอผเอคาใำเร่ือผวัฒนธรรมออผส่ือวตทยุ

และโทรทัศน์ในลั ษณะท่ีว่า  สถานภาพเดตมเป็นผูครับสัมปทาน  ถคาไปทําอะไรมา เด๋ียวรัฐบาลไม่

ต่อสัมปทานใหค ็ำะเป็นปัญหาอี   เพราะฉะนั้นส่ือ ็ตคอผสยบยอมภาครัฐโดยเฉพาะส่ือวตทยุและ

โทรทัศน์” 
 

ซ่ึผในอณะเดียว ันรัฐบาลทุ ๆรัฐบาล ็ยัผใีคอํานาำรัฐเอคาแทร แซผส่ือ ระแสหลั ท่ีมี

ฐานะเป็นออผรัฐอย่าผีัดเำนโดยผ่านสถานีโทรทัศน์แห่ผประเทศไทย หรือี่อผ 11  ในรูปแบบท่ี

แนบเนียนมา ยต่ผอึ้น   ล่าวคือ  รัฐบาลำะไม่ใีคอํานาำรัฐท่ีอยู่ในมือไปสั่ผ ารโดยตรผ  แต่ำะเอคาไป

“พอส่ือมันพัฒนามาำา แร เรต่มมีแค่หนัผสือพตมพ์ ำนมามีส่ือทีวี  วตทยุ   าร

แทร แซผมัน ็ำะเป็นไปในลั ษณะ ารใหคสัมปทาน  สมมตตว่าคุณมีเนื้อหาอะไรท่ี

มันหมต่นเหมต่อความมั่นคผออผรัฐท่ีรัฐบาลำะใีคเป็นอคออคาผ   ็สามารถใีค

 ระบวน ารสัมปทานใน ารท่ีำะควบคุมส่ือไดค  แต่ตคอผบอ ว่าส่ืออตเล็ ทรอนต ส์

ตคน ําเนตด ็เป็นออผรัฐ  เพราะฉะนั้น ็เลยมีลั ษณะท่ีถู แทร แซผไดคเยอะ” 
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แทร แซผผ่าน ารดําเนตนราย ารแทน  ดัผท่ี อําไพ  โพธต์ัียรัตน์  บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์

ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ไดคย ตัวอย่าผไวคว่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผล ารวตำัยท่ีไดคำา  ารศึ ษาเอ สารและสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผสรุปไดคว่ารูปแบบ าร

แทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลท่ีเห็นไดคอย่าผีัดเำนตัผแต่อดีตำนถึผปัำำุบันมีอยู่  2  แนวทาผคือ  

ในอดีตรัฐบาลำะสามารถแทร แซผส่ือโดยอาศัยอํานาำรัฐควบคุมและแทร แซผส่ือไดคโดยตรผ  แต่

เม่ือสัผคมไทยเรต่มมีความเป็นระบบทุนนตยมมา อึ้น ารแทร แซผโดยใีคอํานาำรัฐเป็น าร ระทําท่ี

ไม่สามารถทําไดคอี ต่อไปทําใหครัฐบาลพยายามสรรหารูปแบบ ารแทร แซผใหม่ๆท่ีมีความ

ซับซคอนและแนบเนียนอันยา ต่อ ารตรวำสอบนั่นคือ ารแทร แซผส่ือทาผอคอมโดยผ่านอํานาำทุน  

ซ่ึผวตธี ารท่ีรัฐบาลใีคใน ารแทร แซผส่ือในปัำำุบันท่ีคคนพบำา  ารศึ ษาครั้ผนี้ประ อบดควย 6  

รูปแบบ  คือ   ารแทร แซผส่ือผ่านผบโฆษณา   ารแทร แซผส่ือผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัว   าร

แทร แซผดควยวตธี วคานซื้อหุคนใน รณีส่ือท่ีำดทะเบียนในตลาดหลั ทรัพย์   ารแทร แซผโดยผ่าน

 ฎหมายและ ระบวน ารยุตตธรรม   ารแทร แซผโดยผ่านหน่วยผานภาครัฐ  และ ารแทร แซผ

โดยผ่านระบบสัมปทาน    

 

ประเด็นที่ 3  ผลกระทบจากการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล 
 

ำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผนําไปสู่ผล ารศึ ษาในประเด็นผล ระทบำา  ารแทร แซผ

ส่ือมวลีนซ่ึผมีทั้ผดคานลบและดคานบว    ดัผนี้  

3.1 ผลกระทบด้านลบ   

1) ผลกระทบด้านลบต่อตัวผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ 

ำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผพบว่าผล ระทบดคานลบโดยตรผคือ ผล ระทบต่อตัวผูค

ประ อบวตีาีีพส่ือใน ารนําเสนออคอเท็ำำรตผเ ่ียว ับ ารดําเนตนผานออผรัฐบาลและหน่วยผาน

ภาครัฐไปสู่สาธารณีนถู ำํา ัด   ส่ผผลใหคตัวผูคประ อบวตีาีีพส่ือไม่สามารถทําผานในเีตผอุดมคตต

“ทุ วันนี้มันมีอะไรท่ีแยบยลมา อึ้น โดยท่ีถคาคนไม่พตำารณาำรตผๆอาำำะมอผไม่

เห็น  เอาผ่ายๆอย่าผสถานีโทรทัศน์แห่ผประเทศไทยี่อผ  11  เอา ็ำะมีราย ารท่ี

เป็นราย ารท่ีเีียร์รัฐบาล  และำะไม่นตยมเอาคนท่ีแบบเป็น ลาผำรตผๆ คือแบบมี

ทั้ผสอผฝ่ายมาใหคอคอมูล ัน  มันำะเป็นลั ษณะท่ีทําำน ลายเป็นวัฒนธรรมไปแลคว  

ซ่ึผถคาใครไดคเป็นรัฐบาล ็ำะมาใีคี่อผทาผนี้” 
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และตามหลั ำรรยาบรรณวตีาีีพไดคอย่าผเต็มท่ี  ดัผท่ี  นพศั ดต์   ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยุ

แห่ผประเทศไทย ใหคสัมภาษณ์ไวคว่า  “รัฐบาลตคอผ ารควบคุมใหคมี ารนําเสนออคอมูลท่ีเป็นดคานบว 

เพียผดคานเดียว   ส่ือำึผถู ปตด ั้นไม่ใหคมี ารนําเสนออคอมูลดคานลบออผรัฐบาล” 
 

ในอณะท่ี ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดคี้ีใหคเห็นว่า าร

แทร แซผส่ือย่อมนําไปสู่ ารท่ีส่ือไม่สามารถปฏตบัตตผานตามหลั ำรรยาบรรณวตีาีีพไดคอย่าผเต็มท่ี  

รวมถึผ ารบตดเบือนประเด็นอ่าวสารต่าผๆ   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ในฐานะนั วตีาีีพส่ือท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทาผดคานออผ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ไดคย ตัวอย่าผ รณีออผนั วตีาีีพส่ือมวลีนผูคท่ีไดครับผล ระทบโดยตรผ

ำา  ารแทร แซผออผรัฐบาลอดีตนาย รัฐมนตรีทั ษตณ  ีตนวัตร  ถึผอั้นตคอผลาออ ำา ผาน  ดัผคํา

ใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ในส่วนออผคนทําส่ือเอผ ็ำะไม่สามารถทําผานไดคเต็มรคอย   ไม่สามารถนําเสนอ

อคอมูลไดคครบถควน  เพราะถคามันมี ารแทร แซผ  ็หมายถึผว่า  อย่าผนคอยท่ีสุดเรา ็

ตคอผหลับตาอคาผหน่ึผหรือทําเป็นไม่รูคเร่ือผราวบาผเร่ือผ  คืออาำำะไม่ไดคมี าร

แทร แซผว่าไม่ใหคพูดถึผประเด็นหน่ึผ  ประเด็นสอผ  ประเด็นสาม  แต่มันอาำำะ

นําไปสู่ ารบตดเบือนประเด็นออผอ่าวไดค” 
 

“ผล ระทบมันมีเยอะเหมือน ัน  ย ตัวอย่าผ  เสรตมสุอ   ษตตตประดตษฐ์ สมัยท่ีเอา

อยู่บาผ อ โพสต์  ตอนท่ีเอาเำาะประเด็นเร่ือผสนามบตนสุวรรณภูมตรันเวย์รคาว  

แลควรัฐบาลบีบสํานั พตมพ์  บีบ ตำ ารบีบเำคาออผ ตำ าร  ทําใหคเำคาออผ ตำ าร ็

ำําเป็นตคอผปลดเอาออ ตั้ผแต่วันท่ี 29 ส.ค.2548  นี้ ็เป็น รณีท่ัีีดเำนมา   

นอ ำา นี้ ็มีอี หลาย รณี  เี่น หา นั อ่าวคนไหนไปเำาะลึ อ่าวบาผประเด็นท่ี

รัฐมนตรีหรือนั  าร เมือผบาผคนมีส่วนเ ่ียวอคอผ  และในอณะเดียว ันผูคมี

ตําแหน่ผทาผ ารเมือผเหล่านี้เป็นเพ่ือน ับเำคาออผ ตำ ารส่ือท่ีนั อ่าวคนนั้นสัผ ัด

อยู่   ็แค่สั่ผมาคําเดียวว่านั อ่าวคนนี้ไม่ตคอผใหคมาทําอ่าวแลคว   ็ำะมีผลทําใหคำา 

เดตมท่ีเป็นนั อ่าวดคาน ารเมือผ ็ำะถู โดนยคายไปทําอ่าวเ ่ียว ับสต่ผแวดลคอม  หรือ

ดคานอ่ืนๆท่ีไม่เ ่ียว ับอ่าวสาย ารเมือผ”  
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ในส่วนออผ ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล  ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน  ไดค

ย ตัวอย่าผ รณีเดียว ัน  รวมทั้ผยัผไดค ล่าวถึผผล ระทบทั้ผต่อ ารปฏตบัตตหนคาท่ีและทาผดคานำตตใำ

ออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือ ท่ีตคอผคอย ัผวลอยู่ตลอดเวลาว่าถคานําเสนออ่าวใดไป ็อาำำะไป ระทบ

 ับนายทุนโดยไม่รูคตัว  ำนอาำำะทําใหค ระทบต่อตําแหน่ผหนคาท่ี ารผานไดค  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นอ ำา นี้ภายใตคระบบทุนนตยมวตธี ารแทร แซผส่ือผ่านทาผระบบเผตนทุนำะมีอตทธตพลอย่าผ

มา  ส่ผผลใหคส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ ระแสหลั มีพฤตต รรมท่ีเรีย ว่า  “ ารเซ็นเซอร์ตัวเอผ”  

ออผส่ือ ันมา อึ้น   ล่าวคือ  ่อนท่ีำะนําเสนอประเด็นอะไรออ ไปสู่สาธารณีน  ตัวออผส่ือเอผำะ

มี ารทบทวนถึผเนื้อหาอ่าวและผล ระทบท่ีำะตามมาเสีย ่อน  และถคาเนื้อหาอ่าวใดท่ีคาดว่าหา 

นําเสนอออ ไปอาำำะไป ระทบต่อรัฐบาลหรือนายทุนผูคซ่ึผเป็นผูคสนับสนุนทาผ ารเผตนออผอผค์ ร  

ส่ือมวลีน ็ำะไม่นําเสนอประเด็นนั้นๆ  หรืออาำำะนําเสนอแต่ไม่ค่อยมีความเอคมอคนเท่าท่ีควร  ดัผ

คําสัมภาษณ์  ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ท่ีไดคี้ีใหคเห็นปรา ฏ ารณ์อย่าผหน่ึผท่ีำะเ ตดอึ้นำา  ารแทร แซผส่ือ

นอ เหนือำา  ารโย ยคายตําแหน่ผ ็คือ ารเซ็นเซอร์ตัวเอผออผส่ือ  และำะเ ตดอึ้นไดคผ่ายใน ลุ่ม

ออผส่ือประเภทอตเล็ ทรอนต ส์ คือ วตทยุและโทรทัศน์  เน่ือผำา มีปัำำัยสําคัญคือระบบสัมปทาน ดัผ

คําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

“ผล ระทบำา  ารถู แทร แซผโดยรวมคือ ทําใหคระดับผูคปฏตบัตตผานทําผานยา 

อึ้น   อย่าผ รณีออผหัวหนคาอ่าวบาผ อ โพสต์  คือ เสรตมสุอ   ษตตตประดตษฐ์  ไดค

รายผานอ่าวเร่ือผรันเวย์สนามบตนสุวรรณภูมตรคาว ซ่ึผเอา ็รายผานตามอคอเท็ำำรตผ

อย่าผตรผไปตรผมาตามหลั ำรรยาบรรณวตีาีีพ และเม่ือมี ารนําเสนออ่าวนี้ไป

ในหนคาหนัผสือพตมพ์  สต่ผท่ีเอาไดครับคือ ารถู ไล่ออ   นอ ำา นี้ยัผมีผล ระทบ

ในแผ่ำตตใำคือ นั อ่าวำะเ ตดความรูคสึ ว่า ารทําผานภายใตคหลั  ารพูดความำรตผ

ออผส่ือทําไดคไม่เต็มท่ี  ตคอผ ัผวลอยู่เสมอว่าำะไปเหยียบตาปลาใครหรือเปล่า ไป

ละเมตดใครหรือเปล่า  หรือไปเอียนอ่าวท่ีทําใหคคนท่ีเอาเป็นทุนสนับสนุนอยู่โดยท่ี

เราไม่รูคเสียหายหรือเปล่า” 
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ในอณะท่ี  นพศั ดต์   ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยุแห่ผประเทศไทย ไดคย ตัวอย่าผ รณี

ท่ีมี ารเซ็นเซอร์ตัวเอผออผส่ือในสัผ ัด รมประีาสัมพันธ์ท่ีเป็นออผรัฐ เน่ือผำา  ารเ รผ ลัว

อํานาำออผรัฐบาลซ่ึผเป็น ารแทร แซผอย่าผหน่ึผ ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ผลกระทบด้านลบต่อประชาชนชาวไทย  

ทั้ผนี้เม่ือส่ือมวลีนถู แทร แซผใน ารนําเสนออ่าวสารผูคท่ีไดครับผล ระทบอันดับต่อมา

รอผำา ตัวผูคประ อบวตีาีีพส่ือคือ  ภาคประีาีนผูคบรตโภคอ่าวสาร  ดัผคําสัมภาษณ์ออผ ดร.เอื้อำตต  

วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน  ท่ี ล่าวว่า  “ถคาส่ือมวลีนเ ตดความ

เ รผ ลัวต่ออํานาำออผรัฐบาล  ส่ือ ็ไม่สามารถทําหนคาท่ีไดคอย่าผเต็มท่ี  ทําใหคประีาีนไม่ไดครับ

อคอมูลอ่าวสารท่ีควรำะไดครับ” 
 

“ ารีุมนุมออผ ลุ่ม นปี. [แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เม่ือ

วันท่ี 10 เมษายน 2554 – ผู้วิจัย] บรตเวณอนุสาวรีย์ประีาธตปไตย  ซ่ึผส่ือสัผ ัด รม

ประีาสัมพันธ์ ็สามารถนําเสนออ่าวความเคล่ือนไหวไดคตามป ตต  แต่อาำมี

อคอำํา ัดออบเอตใน ารนําเสนอบคาผ เี่น  ารเซ็นเซอร์คําพูดออผแ นนํา นปี. 

ทั้ผหลายใน ารปราศรัยท่ีเป็น ารยั่วยุ และโำมตีผูคนํารัฐบาล เพราะความสัมพันธ์

ระหว่าผส่ือรัฐ ับรัฐบาลต่าผ ับส่ือป ตตทั่วไป ตรผท่ีส่ือออผรัฐมีสถานะเป็น

 ระบอ เสียผออผรัฐบาล ำึผไม่สามารถทําหนคาท่ีไดคอย่าผอตสระเต็มรูปแบบ”  

 

 
 

“ในวผ ารอุตสาห รรมส่ือถคารัฐบาลแทร แซผ  พอทําอะไรท่ี ระทบต่อรัฐบาล  

รัฐบาล ็ำะเอียนโนคตมาว่า  เบาๆหน่อย  หรืออาำมี ารโย ยคายตําแหน่ผออผคนท่ี

ทําใน อผ บ .  ซ่ึผส่วนนี้ในระยะยาวมันำะเ ตดผล คือ เ ตด ารเซ็นเซอร์ตัวเอผ  ซ่ึผ

บคานเรา ็เป็น...โดยเฉพาะส่ืออตเล็ ทรอนต ส์ท่ีไดคสัมปทานำา รัฐเอา ็ำะเซ็นเซอร์

ตัวเอผ  สต่ผท่ีเอานําเสนอ ็ำะเป็นอะไรท่ีไม่ ลคาทคาทายอํานาำอะไรเลย  แลคว ็ทํา

ใหคคนไดคดูแต่สต่ผท่ีเป็น Soft Entertainment ท่ีเนคนความบันเทตผมา  ว่าสาระ

ความรูคท่ีเป็นประโยีน์” 
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ในอณะท่ี ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดคใหคความเห็นท่ีสอดคลคอผ

 ันว่า  “ผล ระทบำา  ารท่ีส่ือถู แทร แซผในส่วนออผประีาีนผูครับส่ือ ็ำะส่ผผลใหคเอาไดครับ

อ่าวสารไม่ครบถควน  เน่ือผำา รัฐบาลพยายามท่ีำะเอคามาควบคุมส่ือใหคมี ารนําเสนออคอมูลอ่าวสาร

ทาผเดียว หรือบนลผล่าผมาตลอดอยู่แลคว” 
 

ทาผดคานออผ ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล    ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน  ไดค

ใหคความเห็นท่ีสอดคลคอผ ันว่า 

 

 

 

 

 

 

 

นอ ำา นี้ถคาส่ือ ระแสหลั เ ตด รณีเซ็นเซอร์ตัวเอผย่อม ระทบต่อสตทธต ารรับรูคอ่าวสาร

ออผประีาีนอย่าผแน่นอน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ออผ  ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ  ประธานสภา

วตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทยท่ีว่า  “ถคาส่ือมอผว่าประเด็นนี้หา นําเสนอไปแลควซวย  

นายทุนไม่มา  เผตนไม่ลผ   ็เลยตัดอ่าวส่วนนั้นไป  แลควเม่ือไหร่ ็ตามท่ีส่ือเซ็นเซอร์ตัวเอผ  มัน ็เป็น

อะไรท่ีทําใหคเ ตดความลําบา ในสัผคม” 

 

3) ผลกระทบด้านลบต่อความน่าเช่ือถือขององค์กรส่ือรวมถึงองค์กรวิชาชีพ 

หา ส่ือมวลีนไทยยัผคผนต่ผเฉยปล่อยใหคมี ารแทร แซผอย่าผต่อเน่ือผ  ผล ระทบท่ีตามมา

อี ประ ารคือ  “วต ฤตตศรัทธา” ท่ีสัผคมมีต่อสถาบันส่ือมวลีนไทย   ล่าวคือ   ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผ

ส่ือหัวใำสําคัญคือ   ารอายความศรัทธาและความน่าเี่ือถือ  แต่ตราบใดท่ีส่ือมวลีนยัผคผถู 

แทร แซผ  ความน่าเี่ือถือในสายตาประีาีนคนไทยรวมถึผนานาีาตต ็ำะยต่ผถู บั่นทอนลผไป ดัผ

คําใหคสัมภาษณ์ออผ ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ท่ี ล่าวว่า   

 

 

 

“ประีาีน ็ำะไดครับอ่าวสารท่ีไม่ตรผ ับความำรตผ  และถึผแมคำะไดครับสารแต่มัน

 ็อาำำะเป็นความำรตผเพียผคร่ึผเดียว  อันเป็นความำรตผท่ีผ่าน าร ลั่น รอผหรือ

ผ่าน ารพตำารณามาแลควดควยปัำำัยอะไรต่าผๆ  ซ่ึผอาำำะเป็นปัำำัย ารแทร แซผ

ำา รัฐบาล  ปัำำัยทุนหรืออะไร ็สุดแลควแต่   ทําใหคประีาีนไม่ไดครับอ่าวสาร

ครบถควน” 
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4) ผลกระทบด้านลบต่อตัวรัฐบาลและสังคมไทยโดยรวม  

ผล ระทบดคานลบประ ารสุดทคายท่ีค่อนอคาผำะเป็นประเด็นท่ีอันตรายอย่าผมา ต่อ

สัผคมไทยท่ีเป็นผลมาำา  ารท่ีรัฐบาลเอคาไป ระทํา ารแทร แซผส่ือ  เม่ือส่ือถู แทร แซผย่อมทํา

ใหคส่ือไม่สามารถท่ีำะนําเสนออคอมูลท่ีเป็นความำรตผไดคทั้ผหมด   และเม่ือส่ือไม่สามารถทําหนคาท่ี

ออผส่ือไดคอย่าผท่ีควรำะเป็นตามหลั วตีาีีพผล ระทบท่ีใหญ่หลวผตามมาคือ  สภาพความวุ่นวาย

และอัดแยคผออผสัผคม   ทําใหคสัผคมไม่เ ตด ารพัฒนา  เน่ือผำา อคอมูลอ่าวสารท่ีประีาีนรับรูคอาด

ซ่ึผความรอบดคานและหลา หลาย    ส่ผผลใหคประีาีนมีความเี่ือท่ีผตด  ประีาีนคตดเอผไม่เป็น  

นําไปสู่ความลคมเหลวออผสัผคมในท่ีสุด  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ออผ ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา

 ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ในอณะท่ี ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย   ไดคี้ีใหคเห็นถึผผล ระทบดคานลบำา  ารแทร แซผส่ือท่ีมีต่อ ารรับรูค

อ่าวสารและลตดรอนสตทธตเสรีภาพออผ ลุ่มประีาีนท่ีไม่เห็นดควย ับรัฐบาล  อันทําใหคสัผคมไม่

พัฒนา  และท่ีสําคัญสุดทคายแลควผูคท่ีำะรับผล ระทบหนั ท่ีสุดำา  ารแทร แซผส่ือ  คือ  สัผคมไทย

และตัวออผรัฐบาลเอผ  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 “มัน ็ ระทบอยู่แลควถคาเอาเอคามาแทร แซผไดค  ส่ือเอผ ็ไม่ไดคเสนอในสต่ผท่ี

ประีาีนตคอผ าร  ไม่ไดคเสนออคอเท็ำำรตผท่ีถู ตคอผครบถควนอย่าผตรผไปตรผมา 

อาำำะเสนออคอมูลท่ีถู  แต่ถู ไม่หมดหรือเป็นความำรตผบาผส่วน  และความำรตผ

บาผส่วนน่ีเอผมันถึผทําใหคสัผคมวุ่นวาย... ส่วนประีาีน ็ไดครับอ่าวสารท่ีไม่

ถู ตคอผ  ทําใหคเอคาใำและเี่ือในสต่ผท่ีผตด   อันนี้ ็เป็นอันตรายมา ท่ีทําใหคสัผคม

อ่อนแอ” 
 

“เครดตตออผส่ือค่อยๆต่ําลผ เพราะ ารท่ีส่ือเอผทําผานไม่เอคมแอ็ผ ส่ือไม่สามารถท่ี

ำะแย แยะตัวเอผว่าคุณเป็นส่ือท่ีเป็น ลาผ  หรืออย่าผเร่ือผนั อ่าวอายตัวใหค ับ

นั  ารเมือผ  ล่าวผ่ายๆว่าถคาคุณในฐานะเป็นส่ือมวลีนคุณยัผไม่ป ปคอผวตีาีีพ

ออผตัวเอผ ็ไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอ   เพียผแต่ว่าเครดตตความน่าเี่ือถือมันำะ

ลดลผ” 
 



 129   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์

ทีวีไทย ไดคี้ีใหคเห็นว่าผล ระทบำา  ารแทร แซผส่ือำะทําใหคสัผคมไทยอาดซ่ึผนั วตีาีีพท่ีมี

ศั ยภาพใน ารทําหนคาท่ีตรวำสอบรัฐบาล  อันส่ผผล ระทบต่ออ่าวสารท่ีประีาีนควรำะไดครับ

ตามมา  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  “หา ตราบใดท่ียัผมี ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลหรือนายทุน   ็เป็น

เร่ือผยา ท่ีสัผคมำะไดคบุคลา รดคานส่ือมวลีนท่ีมีคุณภาพมาทําหนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาลและ

นําเสนอความำรตผสู่สายตาประีาีน” 

 

3.2 ผลกระทบด้านบวก  
 

ผล ารศึ ษาพบว่ามี ลุ่มตัวอย่าผบาผคนท่ีคตดเีตผบว ว่า ารแทร แซผส่ือ ็ใี่ว่าำะมี

ผล ระทบดคานลบเพียผดคานเดียวเท่านั้น   ซ่ึผผล ระทบดคานบว  ็ยัผมีอยู่บคาผถคา ารแทร แซผนั้น

มุ่ผทําเพ่ือรั ษาผลประโยีน์ใหค ับสาธารณะอย่าผแทคำรตผ  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ออผ ผศ.พตำตตรา  ศุภ

สวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัยท่ี ล่าวว่า   

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้   ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์   ไดคใหคความคตดเห็นท่ี

น่าสนใำว่า   ารแทร แซผส่ือนอ ำา ำะเป็นปัญหาแลควนั้นอี ดคานหน่ึผ ็เป็นสต่ผท่ีทคาทาย

“ผลดีอาำำะมีถคา ารแทร แซผส่ือท่ีรัฐบาล ระทํามีเำตนาดีท่ีำะทําเพ่ือประโยีน์

สาธารณะ  เพราะส่ือบาผอย่าผรัฐบาล ็ำําเป็นท่ีำะตคอผแทร แซผ  อย่าผเี่น  ส่ือ

บาผตัวท่ีออ มาแลคว ็ใหคอคอความท่ีเป็นเท็ำ  ไม่ใี่อคอมูลท่ีเป็นำรตผ ใหคอคอความท่ี

สรคาผความเ ลียดีัผ เพ่ือยุแยผใหคเ ตดความวุ่นวาย  หรือ รณีท่ีละเมตดสตทธตผูคอ่ืน  

รัฐบาล ็ำําเป็นท่ีำะตคอผเอคาไปดูแล   ซ่ึผอันนี้คตดว่าเป็นแผ่บว ท่ีรัฐบาลสามารถเอคา

มาควบคุม” 
 

“พอรัฐบาลเอคาไปแทร แซผส่ือ ็ำะทําใหคมันเป็น าร ีด ันเสรีภาพออผคน  ทั้ผ

 ลุ่มท่ีเห็นดควยและไม่เห็นดควย ับรัฐบาล   ทําใหคสัผคมไม่เตตบโตไปไหน  เพราะ

ไม่ไดคปล่อยใหคประีาีนคตดเอผ ไม่ไดคถู สอนใหคยอมรับคําวตพา ษ์วตำารณ์ ัน ...

ทคายสุดพอมันมีส่ือบาผประเภทท่ีสามารถีั ำูผ  หรือใหคอคอมูลเท็ำต่าผๆ  คนใน

สัผคมำะเี่ือเร็วมา   ซ่ึผมันอันตรายมา ทั้ผต่อรัฐบาลและต่อสัผคมไทย” 

 



 130   
 

 
 

ความสามารถออผคนทําส่ือใน ารท่ีำะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคำา  ารถู แทร แซผไปใหคไดค  รวมถึผ

เป็นผลดีท่ีำะ ่อใหคเ ตดความต่ืนตัวออผภาคประีาสัผคมใน ารร่วมมือ ันต่อตคาน ารแทร แซผส่ือ

ท่ีมีมา ยต่ผอึ้น ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

ำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผสรุปไดคว่าผล ระทบดคานลบำา  ารแทร แซผส่ือมวลีน

โดยรัฐบาลมีอยู่  4  ประ ารหลั   คือ  ประ ารแร   ผล ระทบดคานลบโดยตรผต่อตัวผูคประ อบ

วตีาีีพส่ือทั้ผในดคานหนคาท่ี ารผานและอวัญ ําลัผใำ  ประ ารท่ีสอผ ผล ระทบดคานลบต่อ

ประีาีนีาวไทยในเร่ือผออผสตทธต ารรับรูคอคอมูลอ่าวสาร  ประ ารท่ีสาม  ผล ระทบดคานลบต่อ

ความน่าเี่ือถือออผอผค์ รส่ือรวมถึผอผค์ รวตีาีีพต่าผๆท่ีทําหนคาท่ีควบคุมดูแลส่ือต ต่ําลผ  และ

ประ ารท่ีส่ี  ผล ระทบดคานลบต่อรัฐบาลท่ีอาดความน่าเี่ือถือทั้ผในสายตาคนไทยและนานาีาตต  

รวมทั้ผทําใหคสัผคมไทยโดยรวมไม่เ ตดความอ่อนแอเน่ือผำา ประีาีนไม่ไดครับ ารพัฒนาทาผดคาน

ความคตดใหคมีความหลา หลาย  อันำะส่ผผลต่อ ารพัฒนาในทุ ๆดคานออผประเทศทั้ผ ารศึ ษา  

เศรษฐ ตำ สัผคม   ารเมือผ  และวัฒนธรรม ท่ีำะทําไดคยา   แต่ทั้ผนี้นอ ำา ผล ระทบดคานลบดัผท่ี

 ล่าวมาำา  ารศึ ษายัผพบว่าผล ระทบเีตผบว ท่ีเ ตดำา  ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล  คือ  

ทําใหคผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนไดคตระหนั ถึผความสําคัญออผ ารป ปคอผสตทธตเสรีภาพออผตน

ในฐานะส่ือมวลีนท่ีตคอผปราศำา  ารถู แทร แซผหรือครอบผําำา อตทธตพลออผอํานาำรัฐหรือ

อํานาำใดๆ  รวมทั้ผทําใหคประีาีนในสัผคมไทยมีความต่ืนตัวท่ีำะออ มาแสดผพลัผใน ารป ปคอผ

สตทธตใน ารรับรูคอ่าวสารท่ีเป็นประโยีน์ออผตนมา อึ้น 

 

 

 

 

 

 

“ในอี แผ่หน่ึผ ็ำะเป็น ารพตสูำน์ ารทําผานออผคนทําส่ือเหมือน ันว่า  สมมตตคุณ

ในฐานะท่ีเป็นส่ือถู ำํา ัดหรือตคอผทําผานโดยมีอคออีดำํา ัด  คุณำะสามารถทําผาน

ออผคุณอย่าผไรท่ีำะสามารถนําเสนอประเด็นท่ีเป็นประโยีน์ต่อสาธารณะออ ไป

ใหคไดคอย่าผท่ีคุณตคอผ ารภายใตคอคอำํา ัดออผผานตรผนั้น  อี ทั้ผยัผทําใหคสัผคมเ ตด

ความต่ืนตัวใน ารต่อตคาน ารแทร แซผส่ือมา อึ้น” 
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ประเด็นที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล 

  ด้วยการอาศัยกลไกจาก  3 ภาคส่วน คือ ภาควิชาชีพส่ือ  ภาครัฐ  และภาค 

  ประชาสังคม   

 ผล ารศึ ษาท่ีไดคำา  ารสัมภาษณ์เีตผลึ  ลุ่มตัวอย่าผทั้ผ 2   ลุ่มใหญ่  คือ  ตัวแทนนั 

วตีาีีพำา อผค์ รส่ือ  ประ อบดควย  ส่ือหนัผสือพตมพ์  ส่ืออตนเทอร์เน็ต  ส่ือวตทยุ  ส่ือโทรทัศน์   

และตัวแทน ลุ่มนั วตีา ารผูคมีความรูคความสนใำและเี่ียวีาญทาผดคานส่ือสารมวลีน มีดัผนี้ 

4.1  กลไกภาควิชาชีพส่ือ   

ำา  ารศึ ษาและสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผในประเด็นเ ่ียว ับ ลไ ใน ารปคอผ ันและแ คไอ

ปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลในส่วนออผภาควตีาีีพส่ือผล ารศึ ษาท่ีไดคมีดัผนี้ 

4.1.1 มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือ 

ปัญหาความเส่ือมทาผำรตยธรรมออผส่ือมวลีนเป็นปัญหาท่ีแ คไอยา    เน่ือผำา ปัำำุบัน

ท่าม ลาผ ระแสทุนนตยมมีส่วนเ ่ียวอคอผ ับผลประโยีน์ท่ีสลับซับซคอน  และแมคำะมี ารควบคุม

 ันเอผโดยผ่านอผค์ รวตีาีีพต่าผๆไม่ว่าำะเป็น สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย  

สมาคมนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย  สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต  และสภาวตีาีีพอ่าววตทยุและ

โทรทัศน์ไทย   ็ยัผไม่สามารถท่ีำะแ คปัญหาไดคเท่าท่ีควร  เพราะเม่ืออผค์ รส่ือเอคาไปเป็นสมาีต ใน

อผค์ รวตีาีีพต่าผๆแลคว ็คผไม่มีอผค์ รใดำะ ลคาทําลายตัวเอผโดยทํา ารตรวำสอบ  หรือลผโทษ

ตัวเอผอย่าผเอคมผวดและำรตผำัผ  ดควยเหตุนี้ำึผทําใหคสัผคมไทยต อยู่ในวต ฤตตออผอ่าวสารท่ีบตดเบือน

ไปำา ความเป็นำรตผ  ซ่ึผเป็นปัำำัยสําคัญท่ี ่อใหคเ ตดวต ฤตตทาผเศรษฐ ตำ   ารเมือผและสัผคมตามมา 

ำา ผล ารศึ ษาพบว่าส่ือมวลีนทุ แอนผมีหนคาท่ีหลั ใน ารนําเสนออ่าวสารและ าร

ตตดตามตรวำสอบ าร ารดําเนตนผานต่าผๆออผภาครัฐใหคประีาีนไดครับรูครับทราบ  ใน

อณะเดียว ัน ็ตคอผเป็นส่ือ ลาผใน ารส่ือสารระหว่าผรัฐบาล ับประีาีนดควย  ดัผท่ี ดร. เอื้อำตต  

วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน   ล่าวว่า   

 

 

 

 

 

 

 
 

“ส่ือตคอผทําหนคาท่ีออผตัวเอผอย่าผเต็มท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาล  โดยคํานึผถึผ าร

ดูแลผลประโยีน์ออผประีาีนเป็นสําคัญ  ไม่ใี่เพ่ือสนอผความตคอผ ารออผ

ตัวเอผ  ซ่ึผนี้ ็ถือเป็นหนคาท่ีหลั ออผส่ือมวลีนใน ารตรวำสอบรัฐบาล  รวมถึผ

นําเสนอความทุ อ์ยา ออผประีาีนท่ีมีเหตุมาำา นโยบายสาธารณะ  เพราะว่า

ประีาีนเอาเป็นรายปัำเำ   เอาไม่มี  Voice   ดัผนั้นส่ือ ็ตคอผทําหนคาท่ีใน าร

นําเสนอเสียผออผประีาีนใหครัฐบาลไดครับรูคว่าเอาตคอผ ารอะไร ซ่ึผ ารทําหนคาท่ี

รั ษาผลประโยีน์และเป็นปา เป็นเสียผใหค ับประีาีน   ็เท่า ับว่าส่ือส่ือตคอผ

ทําหนคาท่ีตรวำสอบรัฐบาลไปโดยปรตยาย  อันนี้คือ ารทําหนคาท่ีออผส่ือ”    
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ทาผดคาน ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต าร

อ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  ไดคใหคความเห็นท่ีว่า  ตัวส่ือเอผ ็ตคอผตั้ผมั่นใน ารปฏตบัตตหนคาท่ี

ออผตนตามหลั วตีาีีพ  โดยตคอผไม่ไปคลคอยตาม ับสต่ผำูผใำทั้ผหลายท่ีผูคมีอํานาำรัฐพยายามสรรหา

มาใหค  ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า  “ส่ือเอผ ็ตคอผไม่ยอมเป็นเบี้ยล่าผ  ไม่เห็นเพียผแค่ ารท่ีเอามาใ ลคีตด

สนตทสนมหน่อย ็ไปหนุน ไปคลคอยตามเอา” 
 

ในอณะท่ี ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์ ไดคย ตัวอย่าผ ารทําหนคาท่ี

ออผส่ือมวลีนใน ารพยายามนําเสนอประเด็นปัญหาท่ีเ ตดอึ้นใหคสัผคมส่วนรวมไดครับรูค   ี่วย ัน

แ คไอ  และร่วม ันตรวำสอบรัฐบาลใน ารร่าผ ฎหมายและ ารนํามาบัผคับใีค  ดัผคําใหคสัมภาษณ์

ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในส่วนออผ ผศ. พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคี้ีใหคเห็นถึผหนคาท่ีพื้นฐานออผส่ือมวลีนภายใตคสัผคมประีาธตปไตย  

ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีใหคไวคว่า  “ส่ือมีหนคาท่ีใน ารเป็น  Watch  Dog  คอยตรวำสอบ  คอย Monitor 

รัฐบาล  ถคารัฐบาลทําอะไรผตด  ตอนนี้ตคอผบอ ว่าส่ือหนัผสือพตมพ์มีอตสระมา  ว่าส่ือแบบอ่ืน  ทําใหค

สามารถทําหนคาท่ีตรวำสอบรัฐบาลไดคพอสมควรตามหลั วารสารศาสตร์” 
 

นอ ำา นี้ส่ือมวลีนยัผมีหนคาท่ีหลั สําคัญอี อย่าผหน่ึผคือ   ารใหคอผค์ความรูคท่ีเป็น

ประโยีน์ต่อสาธารณีนในทุ ๆดคาน  โดยเฉพาะดคานท่ีเ ่ียว ับสตทธตต่าผๆท่ีประีาีนพึผมี  

ถึผแมคว่าสตทธตนั้นำะ ระทบต่อตัวส่ือเอผหรือไม่ ็ตาม  ดัผท่ี ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ   

ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย  ไดคใหคความเห็นไวคว่า 

 

 

“ในส่วนออผส่ือถคาในแผ่ ฎหมาย ็สามารถนําเสนออ่าวสารไดค  เี่น เ ตด รณีำับ

คนไปเยอะๆ หรือมีลั ษณะำับ ุมคนในลั ษณะเหวี่ยผแห  เรา ็อาำำะนําเสนอ

อ่าวสารใหคสัผคมไดคร่วม ันคตดว่า  ารใีคอํานาำออผภาครัฐในำุดนี้มันน่าห่วผหรือ

ยัผ   หรืออย่าผเร่ือผ พรบ.คอมพตวเตอร์ฯ ท่ีำะร่าผใหม่    ็มีส่ือหลายๆส่วนพยายาม

นําเสนออ่าวตรผำุดนี้  และดูเหมือนน่าำะมีผลท่ีทําใหครัฐบาลเอาีะลอใน าร

นําเอคา  ครม.  สรุปคือในแผ่ ฎหมายท่ีรัฐบาลำะนํามาบัผคับใีค  ส่ือมวลีนเอผ

อาำำะี่วยไดคใน ารนําเสนออ่าวภายใตคหนคาท่ีออผตัวเอผ” 
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อณะท่ี ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล  ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน ไดคใหค

ความเห็นท่ีสอดคลคอผ ัน  อี ทั้ผี้ีใหคเห็นว่าส่ือมวลีนท่ีดีำะตคอผไม่ไปี้ีนําประีาีนผูคบรตโภค  แต่

ควรท่ีำะนําเสนออคอมูลอย่าผรอบดคาน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  “ส่ือไม่ำําเป็นตคอผไปี้ีบอ ว่าอะไร

ถู อะไรผตด   แต่ว่าส่ือตคอผนําเสนออคอมูลท่ีเป็นความำรตผใหคครบถควนและรอบดคานมา ท่ีสุด ส่วน

ประีาีนในฐานะผูคบรตโภคอ่าวสารเอาำะตัดสตนใำเอผว่าเอาำะเี่ือหรือไม่เี่ือ” 
 

ทาผดคานออผ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดคใหคความสําคัญอย่าผ

มา ต่อ ารเปตดโอ าสใหคประีาีนทุ ภาคส่วนไดคมีพื้นท่ีออผเอาเอผ  โดยี่อผทาผหน่ึผท่ีมีความ

เป็นไปไดค คือ  “อตนเทอร์เน็ต”  แต่่ีอผทาผนี้ ็ยัผมีเพียผคนส่วนนคอยออผประเทศท่ีสามารถเอคาถึผ

อตนเทอร์เน็ต  ซ่ึผอาำำะไม่ทําใหคเสียผออผประีาีนใน ลุ่มนี้สามารถมีพลัผไดคเท่า ับ ารท่ี

ส่ือมวลีน ระแสหลั ทั้ผส่ือหนัผสือพตมพ์   และส่ืออตเล็ ทรอนต ส์อย่าผวตทยุและโทรทัศน์ำะตคอผ

ร่วมมือ ันเปตดพื้นท่ีใหค ับประีาีนมา  ว่านี้   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ส่ือทุ ส่ือควรำะตคอผใหคความรูคแ ่ประีาีนในเร่ือผสตทธตเสรีภาพและในเร่ือผออผ

 ารรคอผเรียนเม่ือส่ือละเมตดสตทธตออผเอา  ว่าเอามี่ีอผทาผอย่าผไร  ทุ วันนี้

ประีาีนรูคอะไรำา ฝ่ายไหน ็ตามไดคผ่านส่ือ  แต่ประเด็นปัญหาท่ีเ ่ียวอคอผ ับ

ส่ือเอผส่ือ ลับไม่นําเสนอ  อย่าผเี่น  ประีาีนทั่วไปรูคไหมว่าถคาอ่าน

หนัผสือพตมพ์แลควเห็นภาพอ่าวท่ีมันหวาดเสียว  อุำาดตา  ไปรคอผท่ีสภา าร

หนัผสือพตมพ์ไดค   เพราะฉะนั้นส่ือตคอผี่วย ันใน ารใหคอคอมูลอ่าวสาร  ความรูค ับ

ประีาีนในเร่ือผออผสตทธตเสรีภาพ ใน ารท่ีไม่ถู ส่ือล่วผละเมตด  ถคาเ ตดประีาีน

รูคไดคอย่าผเต็มท่ีแลคว  เอา ็ำะเ ตด  Feedback  ตอบ ลับมามัน ็ำะเป็นแรผทั้ผดูดและ

ตคาน ันอยู่ในตัว”    

“ปัำำุบันประีาีนเอาเรต่มมีพื้นท่ีออผเอาเอผคือ พื้นท่ีทาผอตนเทอร์เน็ต   แต่ ็ตคอผ

ยอมรับว่าถคามันำะทําใหคเสียผออผเอาดัผำรตผๆมัน ็ตคอผเป็น ารเปตดพื้นท่ีผ่านส่ือ

 ระแสหลั อย่าผทีวี  คือ  3   5  7  9  11  ทีวีไทย  ฟรีทีวี  วตทยุ  แลคว ็หนัผสือพตมพ์

 ระแสหลั    ซ่ึผ ็เรต่มำะมีบคาผใน ารเปตดพื้นท่ีตรผนี้  แต่ำะทําอย่าผไรท่ีำะใหคมัน

มี ารเปตดพื้นท่ีใหคภาคประีาีนทุ ส่วนอย่าผต่อเน่ือผ  เพ่ือทําใหคประีาีนมีเสียผ

ตรผำุดนั้นแทนท่ีำะมีแค่เสียผออผส่ืออย่าผเดียว  และถคาปล่อยใหคเ ตดพื้นท่ีตรผนี้

แลควปล่อยใหคมันเำรตญเตตบโตหรือมีพัฒนา ารไปเร่ือยๆ ็ำะทําใหคคนเปตด วคาผทาผ

ความคตด  นําไปสู่เสียผท่ีดัผอึ้นออผประีาีน...ดัผนั้นส่ือำะตคอผเปตดพื้นท่ีตรผนี้ใหค

เยอะอึ้น และทําใหคคนในสัผคมไดครับรูคสต่ผท่ีแต ต่าผหลา หลายมา อึ้น” 
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นอ ำา นี้แลควอําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ไดคี้ีใหคเห็นถึผบทบาทหนคาท่ีส่ือมวลีนท่ีดีซ่ึผควรทําผานอย่าผสรคาผสรรค์

ใหค ับสัผคมดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้ผนี้หา พตำารณาำา  ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550 ใน

เร่ือผสตทธตเสรีภาพส่ือมวลีนนั้นำะเห็นไดคว่าส่ือมวลีนไทยมีสตทธตเสรีภาพค่อนอคาผมา   แต่อย่าผไร

 ็ตามตัวผูคประ อบวตีาีีพส่ือเอผ ็ตคอผรูคำั ใีคสตทธตเสรีภาพใน ารปฏตบัตตหนคาท่ีไปในทาผท่ีถู ท่ีควร  

 ล่าวคือ ใน ารปฏตบัตตหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนนั้นส่ือมวลีนตคอผไม่ใีคสตทธตเสรีภาพในลั ษณะท่ี

เ ตนออบเอตโดยเฉพาะ ารไปละเมตดสตทธตเสรีภาพออผผูคอ่ืนและตคอผตั้ผอยู่บนพื้นฐานำรตยธรรมและ

ำรรยาบรรณวตีาีีพควบคู่ไป ับหลั ความรับผตดีอบเป็นสําคัญ  ำา  ารสัมภาษณ์  ปราโมทย์  

ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์

ไทยรัฐ  ไดคย ตัวอย่าผ รณี ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือมวลีนญ่ีปุ่นอย่าผมีำรตยธรรมและำรรยาบรรณ

วตีาีีพในี่วผท่ีเ ตดสึนามตครั้ผใหญ่อนาด 8.8 รต เตอร์ เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 และมีผูคเสียีีวตตสูผ

ถึผ 27,000 คน  รวมถึผี้ีใหคเห็นประเด็นปัญหา ารใีคสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนไทยท่ีอาดซ่ึผ

มาตรฐานำรตยธรรมไวคว่า 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

“เสรีภาพส่ือตอนนี้มีอยู่มา พอสมควรแลคว  แต่คุณตคอผใีคเสรีภาพใหคเป็น  ไม่ใีค

เสรีภาพในลั ษณะท่ีเ ตนออบเอต  อย่าใีคเสรีภาพไปลุ ลํ้าสตทธตเสรีภาพออผคน

อ่ืน  บาผเร่ือผอย่าผ ารอ่มอืน ฆ่า ันตาย  เีือดคอ ัน ลผ ันอยู่ไดค  อย่าผ

หนัผสือพตมพ์ไทยรัฐเอผ ็ลผประำํา   แต่ถคาดูตัวอย่าผส่ือออผญ่ีปุ่นตอนท่ีเ ตดสึนามต

มีคนตายเป็นหม่ืน  คุณเห็นรูปคนตายสั คนไหม  แลควทําไมเอาอายหนัผสือ ันไดค  

ทําไมเอามีำรตยธรรมใน ารประ อบวตีาีีพ   ็เลยมอผว่าอย่าไปละเมตดสตทธต

แมค ระทั่ผคนท่ีตายไปแลคว  เด๋ียวนี้ตคอผใีคคําว่า  ส่ือใีคเสรีภาพฟุ่มเฟือยเ ตนำําเป็น  

ใีคเสรีภาพไปอ่มอู่ไปทําละเมตดคนอ่ืน” 

 

“ส่ือมวลีนไม่ใี่เฉพาะนําเสนอแต่ความเสียหายแต่ตคอผนําไปสู่ ารแ คไอดควย  ว่า

ถคามันเ ตดอะไรอึ้นท่ีนั่น   เำคาหนคาท่ีออผรัฐพอไหมคือมันตคอผี่วย ัน

ประีาสัมพันธ์  ี่วย ันีั ำูผใหคคนี่วย ันตรวำสอบว่ามันเ ตดอะไรอึ้น   

เพราะฉะนั้นส่ือท่ีดีำะตคอผทําผานอย่าผสรคาผสรรค์   ี่วยสรคาผเสรตมประีาธตปไตย 

และี่วยใน ารตรวำสอบทุ เร่ือผ  ตรวำสอบ ารทุำรตต  ส่ือมีความำําเป็นอย่าผยต่ผ

ท่ีตคอผสรคาผและส่ผเสรตมประีาธตปไตย” 
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ในอณะเดียว นั  ปราปต์  บุนปาน ยผัไดคใหคอคอคตดท่ีดีใน ารทาํหนคาท่ีส่ือมวลีนภายใตค
สตทธตเสรีภาพท่ีผู คทาํหนคาท่ีส่ือไดครับท่าม ลาผระบบเศรษฐ ตำทุนนตยม ดผัคาํสมัภาษณ์ท่ีว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ำา ผล ารศึ ษาพบว่าในปัำำุบันไดคมี ารำดัตั้ผคณะ รรม ารพฒันาและส่ผเสรต มสตทธต
เสรีภาพส่ือ (คพส.) ซ่ึผประ อบดควยผู คแทนอผค์ รวตีาีีพส่ือสารมวลีน นั วตีา ารดคาน
ส่ือสารมวลีน น ั ฎหมาย  ผู คแทนอผค ์รดคานคุคมครอผผู คบรตโภคดคานส่ือมวลีนและ ารปฏตรูปส่ือ 
โดยมีวตัถุประสผค์ คือ  1) เพื่อเร่ผรัดผล ัดนัใหคเ ตด ารปฏตรูปส่ือมวลีนออผรัฐ  ออ  ฎหมาย
ำดัตั้ผอผค์ รอตสระเพื่อทาํหนคาท่ีำดัสรรและ าํ บัดูแลส่ือมวลีนดคานวตทยุ ระำายเสียผและวตทยุ
โทรทศัน์ทั้ผท่ีใีคความถ่ีและไม่ใี่ความถ่ี   2) เพื่ออำดัปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อ ารใีคสตทธตเสรีภาพ
ใน ารแสวผหาและนาํเสนออคอมลูอ่าวสารออผประีาีนและส่ือมวลีน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรค
ทาผ ฎหมายท่ีเ ่ียวอคอผ  3) เพื่อศึ ษาถึผแนวทาผใน ารปรับปรุผโครผสรคาผและอาํนาำหนคาท่ีออผ
อผค์ ร าํ ับดูแล ันเอผดคานำรต ยธรรม   ใหคสามารถตอบสนอผ ับ ารเปล่ียนแปลผและความ
คาดหวผัออผสผัคมท่ีมีต่อส่ือมวลีน  4) เพื่อศึ ษาหาแนวทาผใน ารแสวผหาความร่วมมือต่อ าร
ำดั ารทาํหล ัสูตร ารพฒันาบุคลา ร ในวตีาีีพส่ือสารมวลีนอยา่ผเป็นระบบและมีประสตทธตภาพ 

“ส่ือมีสตทธตเสรีภาพอยูแ่ลควแต่สุดทคายถคามวัแต่หม มุ่นอยู่ บั าร ลวัว่ารัฐบาลำะ
ไม่ใหคผบโฆษณาอย่าผเดียว  โดยท่ีไม่ ลคาวตพา ษ์วตำารณ์รัฐเลย  อย่าผนั้นส่ือ ็ใีค
สตทธตเสรีภาพในทาผท่ีไม่ถู ตคอผ  ำรต ผอยู่ท่ีส่ือ ระแสหล ัทุ ประเภทท่ีตคอผพึ่ผ
รายไดคำา โฆษณาอยา่ผนคอย ็ประมาณ 40-50%  ออผรายไดคทั้ผหมด ส่ือ ็ำะตคอผ
ใหคความสนใำ บัประเด็นเร่ือผรายไดคโฆษณาอยู่แลคว  แต่อณะเดียว นัส่ือำะทาํ
อยา่ผไรใหค ารพ่ึผพารายไดคตรผำุดนั้นมนัไม่ ระทบต่อ ารนาํเสนออ่าว และใหคมนั
เป็น ระบวน ารต่อสูคต่อรอผเพื่อใหคส่ือสามารถไดครับผบโฆษณาออผรัฐบาลมาไดค  
แต่อี แผ่หน่ึผ ็สามารถวตพา ษว์ตำารณ์รัฐบาลไดคเี่น นั...ส่ือเอผ ็ตคอผใีคสตทธตและ
เสรีภาพท่ีตนตนเอผมีใหคคุ คม โดยพยายามพยายามทาํตามหนคาท่ีออผตวัเอผไปทั้ผ
หนคาท่ีใน ารเปต ดพ้ืนท่ี  และหนคาท่ีใน ารนาํเสนออ่าวใหคมนัถู ตคอผ เท่ียผตรผใหค
มา ท่ีสุด  และถคาส่ือสามารถพฒันาตรผนั้นใหค ลายเป็นความเอคมแอ็ผไดค าร
แทร แซผมนั ็ำะทาํลาํบา มา อ้ึน  อณะเดียว นัถคาสต่ผท่ีคุณทาํไปมนัำะอดัแย คผ
 บัผู คมีอาํนาำรัฐ  คุณำะทาํอยา่ผไรใหคคุณมีเ ราะปค อผ นัตวั  ย ตวัอยา่ผ รณีมตตีน
ท่ีผ่านมา ็ไดคท่ีมีประีาีนออ มายืนอคาผเดียว บัส่ือ  ซ่ึผมนัำะเป็น ลไ ทาผ
สผัคมเอคามาี่วยปค อผ นัส่ือำา อาํนาำรัฐไดค” 
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เพื่อใหคเป็นหล ัประ นัต่อ ารทาํหนคาท่ีออผบุคลา รในวตีาีีพ   และ 5) เพื่อศึ ษาและนาํไปสู่ าร
สนบัสนุน ารพฒันาอผค ์รดคาน ารศึ ษาและเฝค าระวผัส่ือใหคเอคมแอ็ผ  และไดครับความร่วมมือำา 
ทุ ภาคส่วน ไดคแ ่ อผค ์รส่ือสารมวลีน อผค ์รดคานวตีา ารและอผค ์รภาคประีาสัผคม  เพื่อใหค
เ ตด ระบวน ารตรวำสอบส่ือมวลีนโดยภาคสผัคมใหคเอคมแอ็ผยตผ่อ้ึน  

อยา่ผไร ็ตามถึผแมคำะมี คพส. อ้ึนมาเพ่ือพฒันาในส่วนน้ี ็ไม่อาำำะประสบความสาํเร็ำไดค
ถคาส่ือมวลีนยผัอาดซ่ึผความร่วมมือ  และความตระหนั ในเร่ือผำรตยธรรมมา พอ  เพราะฉะนั้น
ประีาีนทุ ภาคส่วนำะตคอผเป็นอี ี่อผทาผหน่ึผท่ีี่วยสอดส่อผดูแลใหคส่ือมวลีนปฏตบตัตหนคาท่ี
โดยตั้ผอยูบ่นพ้ืนฐานออผมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณท่ีดี  ดผัท่ี ดร.สุวรรณา  สมบตัตรั ษา
สุอ   ประธานสภาวตีาีีพน ัอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย  ล่าวว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในอณะเดียว นัสต่ผสาํคญันอ เหนือำา  ารปฏตบตัตหนคาท่ีตามมาตรฐานำรตยธรรมวตีาีีพ
ส่ือท่ีพึผยึดถือและปฏตบตัตตามแลควนั้น  สต่ผสาํคญัอี ประ ารหน่ึผท่ีผู คประ อบวตีาีีพส่ือทุ แอนผ
ตคอผมีคือ ความสาํนึ รับผตดีอบในผลผานออผตนท่ีนาํเสนอต่อสัผคม   ทั้ผน้ีเพ่ือใหคส่ือมวลีนใีค
สตทธตเสรีภาพออผส่ือตามท่ี ฎหมายไดคใหคอาํนาำไวคอยา่ผระมดัระวผัและรอบคอบ   ดผัท่ี ดร. เอ้ือำตต  
วตโรำน์ไตรรัตน์  ผู คอาํนวย ารสถาบนัพฒันาส่ือภาคประีาีน   ล่าวว่า   

 
 
 
 
 
 

“ถคาอยา ำะเห็นส่ือดี  อนัดบัแร เลยถคาเราตคอผ ารใหคสผัคมดีคนี่ืนีมส่ือ  ส่ือเอผ
 ็ตคอผพรคอมท่ีำะบอ ว่าเรามีมาตรฐานอะไร  และตคอผร่วมมือ นัเผยแพร่ความรูคน้ี
ใหคประีาีนไดครูคดควย... น้ีเป็นนโยบายออผสภาอยู่แลคว  เรา ็ าํลผัรณรผค์อยู ่ 
ตอนน้ีเราำัดทาํธรรมนูญวตีาีีพส่ือวตทยุและโทรทัศน์  ำัดทาํอคอบัผคับ ำัดทาํ
มาตรฐานำรตยธรรมออผเราอ้ึนมา  แลควเรา ็เผยแพร่ใหคสมาคม  ใหคหน่วยผานตคน
สัผ ัด  ใหคอผค์ รไดครับทราบ ันทัว่หนคา  แต่ทาผสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและ
โทรทศัน์ไทย ็ไม่สามารถตรวำสอบอ่าวทุ อ่าวไดคหมด เพราะฉะนั้นประีาีน
ตคอผี่วย นัตรวำสอบดควย” 
 

“อณะท่ีส่ือ ็มี  Freedom  of  Express   คือมีสตทธตและเสรีภาพใน ารทาํหนคาท่ีออผ
ตวัเอผไดคโดยท่ีส่ือตคอผมีำรรยาบรรณและความรับผตดีอบต่อสผัคมดควย...เรา ็พูด
 ันเสมอว่า ลไ  ํา ับดูแลทาผำรรยาบรรณวตีาีีพ ็เพื่อใหคส่ือทาํผานอย่าผ
ระมดัระวผัแลคว ็ทาํผานอยา่ผมีความรับผตดีอบต่อคุณภาพออผอ่าวสารและความ
รับผตดีอบต่อสัผคม  ดผันั้นส่ือมวลีนในฐานะผู คประ อบ ารส่ือตคอผยึดหล ั
ำรตยธรรมและความรับผตดีอบต่อสผัคมเป็นสาํคญั”  
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 ทาผดคานออผ นพศั ดต์   ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยุแห่ผประเทศไทย ไดคใหคความเห็น

ท่ีเป็นเีตผสนับสนุนใหคส่ือทุ แอนผยึดมั่นในหลั ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพอย่าผเคร่ผครัด  

เพราะเี่ือว่าถคาส่ือปฏตบัตตหนคาท่ีอย่าผมีมาตรฐานทาผำรตยธรรมและำรรยาบรรณแลคว ็ไม่สามารถท่ี

ำะมีอตทธตพลใดๆมาแทร แซผไดค  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ในส่วน ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต ารอ่าว

 ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  ไดคี้ีใหคเห็นว่าถคาส่ือปฏตบัตตตนอยู่ภายใตคมาตรฐานำรตยธรรม   ารท่ีผูคมี

อํานาำรัฐำะเอคามาแทร แซผ ็เป็นเร่ือผยา   แต่ในปัำำุบันผูคประ อบวตีาีีพส่ือเอผ ลับไม่ไดคยึดถือ

และปฏตบัตตตนตามหลั ำรตยธรรม ันอย่าผำรตผำัผ  ดัผนั้นควรำะมี ารปลู ฝัผำรตยธรรมส่ือใหค ับผูคท่ี

ำะออ มาทําหนคาท่ีเป็นส่ือมวลีนตั้ผแต่ตอนเรียนระดับมหาวตทยาลัย ำึผำะดี ว่ามาฝึ อบรม

หลัผำา ท่ีเอคามาทําผานดคานส่ือแลคว  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

อณะท่ีทาผดคานออผ  ำั ร์ ฤษ   เพต่มพูล  ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบาย

ส่ือมวลีน ไดคเนคนยํ้าถึผหลั  ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือมวลีนท่ีตคอผใีคสตทธตเสรีภาพในฐานะ

ส่ือมวลีนใหคอยู่ภายใตคมาตรฐานำรตยธรรมและความรับผตดีอบเป็นสําคัญ  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“ส่ือปัำำุบันส่วนใหญ่เป็นอผค์ รธุร ตำท่ีมุ่ผหา ําไร ดัผนั้นควรำะตคอผคํานึผถึผ

ำรตยธรรมและำรรยาบรรณเพต่มมา อึ้น หา ทําหนคาท่ีอย่าผถู ตคอผ ตรผไปตรผมา 

ใหคอคอมูลท่ีเป็นอคอเท็ำำรตผ ไม่บตดเบือน ็คผไม่ตคอผเ รผ ลัวเร่ือผออผ ารถู 

แทร แซผ เพราะว่าสาธารณีนท่ีเล็ผเห็นถึผ ารทําหนคาท่ีในฐานะส่ือดควยความ

รับผตดีอบอย่าผเอคมแอ็ผตามหลั ำรรยาบรรณในวตีาีีพออผส่ือสารมวลีนำะ

 ลายเป็นเ ราะปคอผ ัน ารแทร แซผใหค ับส่ือไดคอี ทาผหน่ึผ ” 

 
 

“ถคาส่ือปฏตบัตตอยู่ใน รอบำรตยธรรม ็ไม่มีใครเอคามาแทร แซผไดค  มันำะแอ็ผแ ร่ผ

ดควยตัวออผมันเอผ  ำรตยธรรมส่ือเอผ ็รูค ันแต่ ็ไม่ค่อยมี ันเท่าไร  แค่อบรมยัผไม่

พอ  ตคอผปลู ฝัผตั้ผแต่เรียนหนัผสือ เรต่มตั้ผแต่คนท่ีำะมาเรียนดคานวารสารศาสตร์   

นตเทศศาสตร์  หรือสาอาท่ีำะออ มาประ อบวตีาีีพส่ือ  ควรำะมีวตีาำรตยธรรม

ออผส่ือเอคาไปสอนเอาดควย  ไม่ใี่เอคามาทําผานแลควค่อยมาอบรมตามทีหลัผ   เพราะ

เด๋ียวนี้ำบมา ็มาแอ่ผอัน ัน  เรีย ว่าพรคอมท่ีำะผตดำรตยธรรมมาเลย” 
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นอ ำา นี้ ผศ. พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย ไดค ล่าวถึผหลั  ารใีคเสรีภาพออผส่ือมวลีนตคอผอยู่ภายใตคพื้นฐาน

ำรรยาบรรณวตีาีีพและอคอำํา ัดสําคัญ คือ ตคอผไม่นําเสนออคอมูลท่ีเป็นเท็ำและ ่อใหคเ ตดความ

เ ลียดีัผฝ่ายตรผอคาม  เพ่ือรั ษาไวคซ่ึผความเี่ือถือและความศรัทธาำา ประีาีนในฐานะผูคบรตโภค   

ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.1.2 บทบาทองค์กรวิชาชีพส่ือ   

ำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผพบว่าแนวทาผท่ีดีท่ีสุดใน ารควบคุมส่ือมวลีนคือ   ารใหค

ส่ือควบคุม ันเอผโดยผ่านทาผอผค์ รวตีาีีพ  เน่ือผำา ตัวส่ือมวลีนเอผไม่ตคอผ ารท่ีำะใหครัฐบาล

เอคามา ํา ับควบคุมส่ือไม่ว่าดควยวตธีใดๆ ็ตาม  ซ่ึผปัำำุบันอผค์ รวตีาีีพมีอยู่  4 อผค์ ร คือ   

สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย  สมาคมนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย  สภา าร

หนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต  และสภาวตีาีีพอ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย  ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์  ำั ร์ ฤษ  

เพต่มพูล   ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน ไดคย ตัวอย่าผอผค์ รวตีาีีพท่ีทํา

หนคาท่ีหลั ใน ารควบคุมดูแลส่ือดัผคําใหคสัมภาษณ์ไวคว่า 

 

 

 

“ส่ือมวลีนควรตคอผตระหนั ว่าสตทธตเสรีภาพท่ีเรีย รคอผ ันอยู่ตคอผประ อบดควย

ความรับผตดีอบในแผ่ออผำรตยธรรมดควย ความรับผตดีอบนี้คือ  ารคํานึผถึผ

ผล ระทบใน ารเสนออ่าวสารว่าทําใหคคนอ่ืนเสียหายไหม  ไม่ทําใหคเอามีโอ าส

ท่ีำะี้ีแำผหรือแสดผเหตุผลไหม ตคอผคตดถึผอย่าผนั้นดควย” 

“เสรีภาพออผส่ือตคอผอยู่บนหลั ออผำรรยาบรรณวตีาีีพ  ท่ีตคอผไม่ไปละเมตดสตทธต

คนอ่ืน  ไม่ใี่ว่าคุณำะพูดอะไร ็ไดค  ส่ือมีเสรีภาพไดค ็ำรตผแต่ตคอผไม่นําเสนอ

อคอมูลท่ีเป็นเท็ำ  และตคอผไม่นําเสนออคอมูลท่ีทําใหคเ ตดความเ ลียดีัผอี ฝ่าย   

ดัผนั้นตัวสถาบันส่ือเอผำะตคอผรั ษาซ่ึผเครดตตออผตัวเอผ  ดควย ารทําตัวเอผใหคเป็น

นั วตีาีีพท่ีสมบูรณ์แบบบนหลั ำรรยาบรรณใหคมา ท่ีสุด  ไม่อย่าผนั้นส่ือ ็ำะไม่

ต่าผำา นั  ารเมือผท่ีทําเครดตตตัวเอผต่ําลผแลคว ็เส่ือมไปในท่ีสุด” 
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ส่วนทาผดคานออผ ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาค

ประีาีน  ไดคใหคความเห็นไปในทตศทาผเดียว ัน  อี ทั้ผยัผี้ีใหคเห็นถึผประเด็นปัญหาใน ารควบคุม

 ันเอผท่ีอาดซ่ึผสภาพ ารบัผคับท่ีไดคมาตรฐาน ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ ำา นี้ำา  ารสัมภาษณ์ ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล  ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบาย

ส่ือมวลีน  ไดคย ตัวอย่าผและอธตบายวตธี ารดําเนตนผานออผสภา ารหนัผสือพตมพ์ใน าร ํา ับดูแล

ำรตยธรรมออผส่ือ  รวมถึผผลดีออผ ารเป็นสมาีต ออผสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตอี ดควย  ดัผคํา

ใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า   

 

 

 

 

“ปัำำุบันส่ือเอผ ็พยายามท่ีำะไม่ใหครัฐบาลเอคามา ํา ับดูแล  เอา ็พยายามท่ีำะ

 ํา ับดูแล ันเอผมา อึ้นดควย ารรวมตัว ันเป็นอผค์ รวตีาีีพแลคว ็ควบคุม ันเอผ

โดยอผค์ รวตีาีีพส่ือ   ย ตัวอย่าผเี่นออผหนัผสือพตมพ์เอา ็ำะมีสภา าร

หนัผสือพตมพ์  ออผส่ือวตทยุโทรทัศน์เอา ็ำะมีสภาวตีาีีพอ่าววตทยุและโทรทัศน์

แห่ผประเทศไทย...แต่ว่าสต่ผท่ีเอายัผอาดคือ ส่ือเอผ ็ยัผไม่คุคนีตน ับวตธี าร ํา ับ

ดูแล ันเอผ  พูดผ่ายๆว่าไม่ ลัว  และำะ ํา ับดูแลไดคเฉพาะส่ือท่ีเป็นสมาีต   ซ่ึผ

พอไปทควผตตผปั๊บเอา ็ลาออ ำา  ารเป็นสมาีต   พอลาออ ำา  ารเป็นสมาีต    ็

ทําอะไรไม่ไดค  เพราะฉะนั้นเอาออ ำรตยธรรมนะดีแลคว  แต่เอายัผ ํา ับ ันเอผ

ไม่ไดค   ดัผนั้นตัวส่ือเอผเอา ็ตคอผพัฒนาต่อไป  เพราะอย่าผไร ็ตามเรา ็ยัผเี่ือว่า

ส่ือมวลีนควรำะ ํา ับ ันเอผดี ว่าใหคภาครัฐมา ํา ับดูแล” 

 
 

 
 

“ตอนนี้เรามีอผค์ รส่ือท่ีเรีย ว่า “สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต”  เป็นอผค์ รหลั 

ใน ารควบคุมดูแลำรตยธรรมออผส่ือหนัผสือพตมพ์  มีสภาวตีาีีพอ่าววตทยุและ

โทรทัศน์ซ่ึผำะดูแลในส่วนท่ีเป็น  Broadcast ทั้ผหลาย  สอผส่วนนี้อย่าผนคอยเป็น

อผค์ รหลั ท่ีประีาีนพ่ึผพาไดค  แลคว ็มีความเี่ือถือในระดับหน่ึผ  และ

ประีาีนำะใีคสตทธตใน ารท่ีำะเรีย รคอผความเป็นธรรมหรือใหคดูแลรับผตดีอบใน

เร่ือผ ารประพฤตตผตดำรรยาบรรณออผส่ือ” 
 



 140   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตไม่ไดคมีฐานะเป็นนตตตบุคคลตาม ฎหมายแต่เป็น าร

รวมตัว ันโดยมีสัญญาประีาคมระหว่าผอผค์ รส่ือดควย ัน  ำะมีอผค์ รหลั คือ

สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตคอยดูแลรับผตดีอบเร่ือผำรตยธรรมออผส่ือ  มี ลไ 

หลายอย่าผเี่น ถคามีผูคท่ีถู ส่ือละเมตดและไดครับความเสียหายำา  าร ระทํา  ็

สามารถยื่นอคอรคอผเรียนมาท่ีอนุ รรม ารรคอผทุ อ์ไดค  แลควเรา ็ำะเรีย เอามาี้ีแำผ

เพ่ือวตนตำฉัยต่อไป  เม่ือวตนตำฉัยแลคว ็ำะส่ผคําวตนตำฉัยนั้นไปยัผตคนสัผ ัดเพ่ือใหค

พตำารณา ารลผโทษ  ำะใหคออ   ปลดออ   หรือำะทําอย่าผไรต่อไป ็เป็นเร่ือผออผ

อผค์ รส่ือตคนสัผ ัดเอผ  ซ่ึผท่ีผ่านมา ็มีคนตั้ผคําถามว่าถคาไม่มีสภาพบัผคับอย่าผ

นั้นแลควำะมีความหมายอะไรท่ีำะมาดูแล ันเอผ   ็มี ารพูด ันเยอะตั้ผแต่แร ว่า

ทําไมไม่มีสภาพเป็นนตตตบุคคลเหมือนทนายความหรือสถาปนต   คือเราตคอผยอมรับ

ว่าสถานภาพออผคนทําผานส่ือมันแต ต่าผำา ทนายความหรือสถาปนต    ล่าวคือ 

ไม่ำําเป็นท่ีตคอผำบสถาปัตย์ หรือำบ  ฎหมาย  ำบอะไร ็ไดคสามารถท่ีำะมาทําผาน

นี้ไดค  และอี อย่าผถคาเราเป็นนตตตบุคคล ็ตคอผมี ารร่าผ ฎหมายแลควในตัว ฎหมาย

นั้นเอผ ็ตคอผมีตัวแทนำา ภาคส่วนต่าผๆซ่ึผ ็ตคอผมีตัวแทนรัฐดควย  เรา ็คตดว่าำุดนี้

เป็นำุดท่ีน่าเป็นห่วผว่าถคามีตัวแทนรัฐเอคามา ็เท่า ับว่าเราอาำำะถู แทร แซผโดย

ไม่รูคตัวไดค  เพราะนั้นเรา ็ปฏตเสธอํานาำรัฐโดยำัด  ตั้ผเป็นสภา ารหนัผสือพตมพ์ท่ี

เราควบคุมดูแล ันเอผ แมคำะไม่มีผลทาผ ฎหมาย  แต่บาผครั้ผ ็ตคอผยอมรับว่า าร

ลผโทษทาผสัผคมมันรุนแรผ ว่าดควยซํ้าไป ...มีคนเคยเปรียบเปรยว่าอย่าผนคอยท่ีสุด

คนท่ีอยู่ภายใตคีายคาออผสภา ารหนัผสือพตมพ์ ็เหมือนสตนคคาท่ีมีตรา  อย. 

รับประ ัน   ็เหมือน ับว่าถคาคุณยอมรับสภาพ ารบัผคับออผสภา ารหนัผสือพตมพ์   

ยอมรับปฏตบัตตตาม ฎำรรยาบรรณออผสภา ารหนัผสือพตมพ์นั่นแปลว่าคุณ ็มี

ความน่าเี่ือถือ  ส่ือมันอายความน่าเี่ือถือเป็นหลั   ถคาคุณมีความน่าเี่ือถือผลท่ี

มันำะตามมา ็คือ ำะเป็นเร่ือผออผ ารท่ีคนำะไปอุดหนุนคุณ  ซื้อหนัผสือพตมพ์คุณ 

ดูทีวีคุณ ฟัผวตทยุคุณ” 
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ทาผดคานออผ  ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ในฐานะประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต  เห็น

ดควย ับ ารใหคส่ือควบคุม ันเอผแทนท่ีำะใหค ลไ รัฐมา ํา ับควบคุม  อี ทั้ผยัผไดคอธตบายถึผ ลไ ท่ี

ำะมาใีคใน ารควบคุม ันเอผออผทาผสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต  ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ในส่วนออผ  นพศั ดต์   ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยุแห่ผประเทศไทย มอผว่า ลไ 

 ารควบคุม ันเอผออผส่ือมวลีนผ่านทาผอผค์ รวตีาีีพส่ือมีความสําคัญอย่าผมา ต่อ ารปคอผ ัน

ไม่ใหคส่ือถู แทร แซผำา รัฐบาล   แต่ทั้ผนี้ภาคประีาีนทุ ภาคส่วนำะตคอผใหคความร่วมมือและ

ตระหนั ถึผ ารเอคามีส่วนร่วมใน ารสรคาผความเอคมแอ็ผใหค ับอผค์ รวตีาีีพส่ือดควย  เพ่ือี่วย ัน

เป็นหูเป็นตาใน ารตรวำสอบ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือใหคตั้ผมั่นอยู่ภายใตค

มาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ  อี ทั้ผยัผไดคี้ีใหคเห็นถึผอุปสรรคสําคัญท่ีอัดอวาผ าร

รวมตัว ันออผอผค์ รส่ือทั้ผหลายนั่นคือ “ผลประโยีน์ส่วนตัว” ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า   

 

 

 

 

 

“ปล่อยใหคส่ือควบคุม ันเอผดี ว่าใหค ลไ รัฐมาควบคุม  ซ่ึผออผสภา าร

หนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตเป็น ารควบคุมดควยความสมัครใำ  เพราะฉะนั้นเราไม่มี

อํานาำท่ีำะไปำัด าร  หรือสั่ผใหคอผค์ รส่ือท่ีเป็นสมาีต ทําอย่าผนั้นอย่าผนี้  แต่

เราำะทําหนัผสือี้ีแำผใหค ับอผค์ รส่ือนั้น  ตัวอย่าผ  สมมตตว่าหนัผสือพตมพ์

ไทยรัฐมีนั อ่าวท่ีมีพฤตต รรมไปรีดไถ  ไปเอียน ลั่นแ ลคผ ผูคอ่ืนำนถู รคอผเรียน

มาท่ีสภาฯ   สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตำะมี ารสอบ    พอสอบเสร็ำถคามี

ความผตดเรา ็ำะแำคผใหคอผค์ รดําเนตน าร  แต่อผค์ รตคนสัผ ัดเอาำะลผโทษ

หรือไม่ลผโทษ ็ไดค  ซ่ึผ รรม ารในสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต ็มาำา อผค์ ร

ส่ือต่าผๆเหล่านี้เป็นตัวแทน  ซ่ึผส่วนใหญ่ ็เป็นเำคาออผระดับผูคบรตหาร ำึผยัผไม่มี

ปัญหาท่ีว่าสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต แำคผไป  แลควเอาำะไม่ปฏตบัตตตาม  แต่ถึผ

ำะไม่ใี่สมาีต ออผสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตเรา ็สามารถดําเนตน ารไดค  

โดย ารออ แถลผ ารณ์ว่าพฤตต รรมนี้ไม่ดี ็ใหคสัผคมำัด ารเอผ” 
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ในอณะท่ี ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ   ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์

ไทย  ไดคี้ีใหคเห็นถึผประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคใน ารดําเนตนผานออผสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและ

โทรทัศน์ไทย  ดัผนี้   

 

 

 

 

 
 
 

ซ่ึผ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดคี้ีใหคเห็นถึผสภาพปัญหาออผ
 ลไ  ารควบคุม ันเอผออผส่ือมวลีนไทยผ่านทาผอผค์ รวตีาีีพส่ือต่าผๆท่ีรับผตดีอบในประเด็น

ออผบทลผโทษส่ือท่ี ระทําผตดหลั ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ  ทั้ผนี้เอาไดคเสนอแนะ

แนวทาผใหค ับอผค์ รวตีาีีพส่ือท่ีน่าสนใำว่า  ควรท่ีำะสรรหาบุคคลภายนอ ท่ีไม่เ ่ียวอคอผ ับ

ธุร ตำส่ือสารมวลีนเอคามาทําหนคาท่ีเป็นคณะ รรม าร ํา ับดูแลส่ือร่วมดควย   เน่ือผำา ำะไดคไม่มี

ประเด็นปัญหาเร่ือผผลประโยีน์เอคามาเ ่ียวอคอผ  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

“มาตร ารควบคุม ันเอผออผส่ือมีความสําคัญมา    เพราะ ารประพฤตตผตด

ำรรยาบรรณออผส่ือนั้นยัผไม่มีบทลผโทษ ย เวคนผตด ฎหมาย ำึผอึ้นอยู่ ับ

วตำารณญาณและความรับผตดีอบออผส่ือเอผ   ดควยเหตุนี้ส่ือดควย ันเอผควรรวมตัว

 ันเป็นอผค์ รวตีาีีพอย่าผเอคมแอ็ผใหคมา  ว่าท่ีเป็นอยู่   เพ่ือดูแลไม่ใหคส่ือใีค

วตีาีีพในทาผท่ีผตดำรรยาบรรณและตรวำสอบไม่ใหคส่ือถู แทร แซผำา รัฐบาล   

แต่ภาพรวมอผค์ รวตีาีีพในปัำำุบันนั้นส่ือยัผไม่สามารถรวมตัวเพ่ือเคล่ือนไหว

ไดคอย่าผเป็นรูปธรรมีัดเำน... ารแสดผบทบาทออผอผค์ รวตีาีีพส่ือท่ีเห็นำะ

เป็นในลั ษณะ ารรั ษาผลประโยีน์เฉพาะตัวเสียมา  ว่า  ทั้ผนี้เน่ือผำา ไม่ไดค

รับ ารสนับสนุนำา ภาคประีาสัผคมเท่าท่ีควร  เพราะฉะนั้นอผค์ รวตีาีีพส่ือ

ควรปรับปรุผหลั ใน ารควบคุม ันเอผใหคมีประสตทธตภาพและไดคมาตรฐาน  ดควย

 ารสรคาผเครืออ่ายอผค์ รส่ือ และ ารประสาน ารมีส่วนร่วมออผภาคประีาีน

และประีาสัผคมใหคมา อึ้น”   
 

“ประเด็นปัญหาเร่ือผ ารรวมตัว ันใหคไดคอย่าผเหนียวแน่นออผส่ือเอผดควย  ซ่ึผ ็

ตคอผยอมรับว่าตัวส่ือเอผ ็มีปัญหา  เพราะว่าส่ือ ็ตคอผทําผานหาเผตนเลี้ยผีีพตัวเอผ 

ซ่ึผำะมาใหคความสําคัญ ับ ารท่ีำะทําอะไรเพ่ือสัผคมทั้ผหมดอย่าผต่อเน่ือผมัน ็

เป็นอะไรท่ีตคอผใีคเวลา” 
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นอ ำา นี้ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน สถานีโทรทัศน์

ทีวีไทย   ยัผไดคี้ีใหคเห็นว่า ารควบคุม ันเอผผ่านอผค์ รวตีาีีพส่ือต่าผๆอย่าผเดียวคผไม่ประสบ

ความสําเร็ำไดค  ซ่ึผเอาใหคอคอเสนอแนะว่าคนทําส่ือทุ แอนผตคอผร่วมมือ ันใน ารตรวำสอบส่ือ

ดควย ันเอผอี ทาผหน่ึผ  ำึผำะเป็นผลดีต่อ ารปคอผ ัน ารถู แทร แซผไดคมา อึ้น  ดัผคําใหค

สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทั้ผนี้ ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคเสนอแนวทาผปคอผ ัน ารแทร แซผส่ือภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยม

ท่ีแต ต่าผำา  ลุ่มตัวอย่าผคนอ่ืนๆคือ   ารำัดตั้ผ อผทุนใหค ับผูคประ อบวตีาีีพส่ือ ดัผคําใหค

สัมภาษณ์ท่ีว่า  

“อผค์ รวตีาีีพท่ีคอย ํา ับควบคุมส่ือมวลีน ็มีทั้ผสมาคมนั อ่าว  สมาคม

นั อ่าววตทยุและโทรทัศน์  สภา ารหนัผสือพตมพ์  แต่ไม่แน่ใำว่าบทลผโทษมันำะ

มีผลต่อส่ือฉบับต่าผๆมา แค่ไหน  แลควความสัมพันธ์ทาผสัผคมออผในฐานะ

สมาีต ออผสมาคมสมาีต ออผสภาต่าผๆมันสัมพันธ์ ันพอท่ีำะว่า ล่าวตั เตือน

ลผโทษไดคำรตผๆหรือเปล่า  เพราะมันคือความสัมพันธ์แบบหลวมๆ  และเท่าท่ีผ่าน

มาดูเหมือนว่า ารดําเนตน าร รณีต่าผๆ ็ไม่ไดคนําไปสู่อะไรมา นั เพราะมันไม่มี

บทลผโทษอะไรท่ัีีดเำน   อณะเดียว ันถึผำะมีบทลผโทษ ็ไม่แน่ใำว่าำะบัผคับ

ใีคไดคแค่ไหน...แต่ในแผ่หน่ึผถคามันมีภาคส่วนอ่ืนท่ีมาี่วยตรวำสอบผม ็ว่ามัน ็

ำะเป็นอะไรท่ัีีดเำนมา  ว่า  คืออย่าผนคอยเอา ็อาำำะมีความเป็น ลาผไม่ไดค

เ ่ียวอคอผ ับส่ือในฐานะท่ีเป็นผูคประ อบธุร ตำส่ือรายหน่ึผรายใดโดยตรผ” 

 

 

“ ารควบคุม ันเอผผ่านอผค์ รวตีาีีพบาผครั้ผมัน ็คลคาย ับเสือ ระดาษ  อผค์ ร

วตีาีีพทุ วันนี้มัน ็มีอยู่  3–4 อผค์ ร ทั้ผหนัผสือพตมพ์ ทั้ผวตทยุ โทรทัศน์  มัน ็ใีค

ไม่ไดคผลเท่าท่ีควร  ซ่ึผำรตผๆแลคว ารควบคุม ันเอผควรำะเป็น ารดูแลเร่ือผราวท่ี

เ ตดอึ้นร่วม ันำา ส่ือทุ แอนผมา  ว่า    และตคอผมีคน ลคาท่ีำะออ มาบอ ว่า

อย่าผนี้ไม่ถู   อย่าผนี้นําเสนอฝ่ายเดียวเ ตนไป  แลควทุ วันนี้มันมีส่ือสัผคม

ออนไลน์ อย่าผเี่น  Twitter  และ Facebook  ซ่ึผเป็นี่อผทาผท่ีสามารถตรวำสอบ

 ันเอผไดคเร็วมา อึ้น”   

 

 
 



 144   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ ำา นี้อผค์ รวตีาีีพส่ือยัผำะตคอผมีบทบาทสําคัญใน ารผลั ดันร่าผ พรบ.คุคมครอผ

สตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน  ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์  ำั ร์ ฤษ  

เพต่มพูล  ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน ไดค ล่าวว่าอณะนี้มี ารพยายาม

นําเสนอร่าผพระราีบัญญัตตคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพ

ส่ือมวลีนใหคคณะ รรม าร ฤษฎี าพตำารณาอยู่  แต่ยัผมีอุปสรรคท่ีว่าเม่ือรัฐบาลนาย รัฐมนตรี

อภตสตทธต์  เวี าีีีวะ  ประ าศยุบสภาอาำำะมีผลใหค ารดําเนตน ารตคอผหยุดีะผั ไป  ดัผคําใหค

สัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ภาคส่วนวตีาีีพเอผตอนนี้เอา ็มี ารควบคุม ันเอผท่ีำะปคอผ ันไม่ใหครัฐบาลเอคา

มาแทร แซผ ซ่ึผ ็สามารถี่วยไดคระดับหน่ึผ  เพียผแต่ในเร่ือผออผทุน ็ควรตคอผมี 

‘ อผทุนสําหรับนั อ่าว’  ท่ีคอยี่วยเหลือเอาดควย  เพราะปฏตเสธไม่ไดคหรอ ว่า าร

ำะเป็นคนท่ีมีอตสระำา อํานาำ ารเผตนหรืออํานาำ ารเมือผไดคนั้น   ็ตคอผเป็นคนท่ี

สามารถเลี้ยผดูตัวเอผ  เลี้ยผดูครอบครัวไดคอย่าผมีศั ดต์ศรี  เพ่ือท่ีำะสามารถปฏตเสธ

อํานาำเผตนท่ีมาล่อใำคุณไดค” 
 

“อณะนี้พว เราไดคร่าผ ฎหมายฉบับหน่ึผี่ือ  ฎหมาย พรบ.คุคมครอผสตทธตเสรีภาพ 

และส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน เป็น ฎหมายท่ีเราไดครับ

มอบหมายำา รัฐบาลนาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์ใหคี่วย ันร่าผ  เป็น ฎหมายประ อบ

รัฐธรรมนูญซ่ึผออ ตามมาตรา 46  แห่ผรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 2550  

ท่ีบอ ว่านายำคาผในภาครัฐวตสาห ตำ  รัฐบาล  นายำคาผภาคเอ ีน  ไม่สามารถท่ีำะ

เอคาไปแทร แซผหรือบัผคับใหคเสนอหรือไม่เสนออ่าวใด  ซ่ึผในอณะนี้ร่าผเสร็ำแลคว

 ําลัผอยู่ระหว่าผ ารพตำารณาออผคณะ รรม าร ฤษฎี า  ซ่ึผ ็ไม่รูคว่าอั้นตอนมัน

ำะไปถึผไหน  เพราะว่าตอนนี้ ็ประ าศยุบสภาแลคว  ถคารัฐบาลต่อไปยัผเป็นรัฐบาล

เดตมอยู่ ็น่าำะเดตนต่อไดค  นี้ ็เป็นความพยายามอันหน่ึผท่ีเราพยายามำะออ แบบ

 ลไ อึ้นมาเพ่ือดูแลเร่ือผสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน”  
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อี ทั้ผอผค์ รส่ือทุ แอนผและอผค์ รวตีาีีพควรำะสนับสนุนใหคทุ ฝ่ายท่ีเ ่ียวอคอผ ับ าร

ส่ือสารไดคเล็ผเห็นถึผความสําคัญออผส่ือ ระแสรอผหรือส่ือทาผเลือ    รวมทั้ผผลั ดันใหคเป็นวาระ

แห่ผีาตตใน ารพตำารณาใหคเ ตด ฎหมายสนับสนุน ารเปตดพื้นท่ีส่ือทาผเลือ   ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์ 

ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ใหคอคอเสนอแนะเ ่ียว ับทตศทาผใน ารออ 
 ฎหมายว่า  ควรส่ผเสรตมใหคเ ตด ฎหมายสนับสนุน ารเปตดพื้นท่ีส่ือทาผเลือ อึ้นอย่าผำรตผำัผ  เพ่ือำะ

ไดคเป็น ารเปตดพื้นท่ีใหค ับส่ือทาผเลือ ใหม่ๆ ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย ไดคเล็ผเห็นถึผปัญหาต่าผ ๆ ท่ี

เ ตดอึ้นท่ีส่ผผลต่อ ารทําหนคาท่ีออผ ‚ส่ือมวลีนไทย‛  ำึผไดควาผยุทธศาสตร์เีตผรุ ใน ารป ปคอผ

คุคมครอผและดูแลสตทธตเสรีภาพใน ารทําหนคาท่ีออผ ‚ส่ือมวลีนไทย‛ ใหคเ ตดอึ้นอย่าผีัดเำน ดควย

 ารำัดตั้ผ  ‚ศูนย์เฝคาระวัผ ารคุ คามส่ือ‛ เพ่ือเอคามาดูแลในเร่ือผสตทธตและเสรีภาพออผส่ือมวลีน

ไทยโดยตรผ 
 

ำา  ารศึ ษาสรุปไดคว่า ลไ ภาควตีาีีพส่ือท่ีสามารถำะี่วยปคอผ ันและแ คไอปัญหา าร

แทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลไดคนั้นมีอยู่ 2  ประ าร  คือ  ประ ารแร  คือ   ารปฏตบัตตบทบาท

หนคาท่ีหลั ออผส่ือมวลีนใน ารตตดตามตรวำสอบรัฐบาลและนําเสนออคอมูลอ่าวสารท่ีเป็น

ประโยีน์ต่อสาธารณีนอย่าผรอบดคานโดยำะตคอผตั้ผมั่นอยู่ในหลั มาตรฐานำรตยธรรมและ

ำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือ  ควบคู่ไป ับความสํานึ รับผตดีอบต่อสัผคมเป็นสําคัญ  และประ ารท่ีสอผ 

คือ  บทบาทออผอผค์ รวตีาีีพส่ือต่าผๆท่ีำะตคอผมี ารรวมตัว ันอย่าผเอคมแอ็ผและมีมาตรฐานใน

 ารดําเนตนผานท่ัีีดเำน   ทั้ผนี้ถคาภาควตีาีีพส่ือมีความเอคมแอ็ผดควยตัวเอผย่อมเป็นเร่ือผท่ียา ใน าร

ท่ีผูคมีอํานาำรัฐ  ผูคมีอํานาำทุน หรืออตทธตพลใดำะมาแทร แซผ 

 

“ ฎหมายท่ีำะส่ผเสรตมใหคมันเ ตดส่ือทาผเลือ หรือรับรอผสถานะออผส่ือทาผเลือ 

อ่ืนๆ อย่าผเว็บไซต์  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมวตทยุุีมีน ปัำำุบันสถานะ ็ดู

เหมือนำะยัผไม่ไดคมั่นคผอะไรมา   ซ่ึผต่าผำา ส่ือ ระแสหลั อย่าผส่ือ

หนัผสือพตมพ์  ส่ือวตทยุ  ส่ือโทรทัศน์  ท่ีเอามั่นคผและมีเ ราะปคอผ ันตัวเอผท่ี

ค่อนอคาผเอคมแอ็ผ ว่าส่ือทาผเลือ อยู่แลคว   ดัผนั้นถคามี ฎหมายใน ารสนับสนุน

 ารเปตดพื้นท่ีใหค ับส่ือทาผเลือ เ ตดอึ้นมา ็ำะดีมา    เพราะมันำะไดคเป็นเ ราะ

ปคอผ ันใหค ับส่ือทาผเลือ ในระดับหน่ึผ” 
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4.2. กลไกภาครัฐ  
 

 ำา ศึ ษาในประเด็นเ ่ียว ับมาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีน

โดยรัฐบาลในส่วนออผ ลไ ภาครัฐ  ผล ารศึ ษาท่ีไดคมีดัผนี้ 
 

4.2.1  กฎหมาย   
 ารป ครอผระบอบประีาธตปไตยประีาีนมีสตทธตอั้นพื้นฐานท่ีำะรับรูคอคอมูลอ่าวสารท่ี

เ ่ียว ับ ารดําเนตน ตำ รรมต่าผๆออผรัฐบาลหรือหน่วยผานภาครัฐ รวมถึผสตทธตเสรีภาพใน ารแสดผ

ความคตดเห็นออผบุคคลและส่ือมวลีนไดคตามท่ีไดค ําหนดไวคใน ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผ

ราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550 ประ อบดควยหมวด 3 ในส่วนท่ี 1 บททั่วไป ว่าดควยสตทธตและ

เสรีภาพออผีนีาวไทย  มาตรา 29   ในส่วนท่ี 7  ว่าดควยเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผ

บุคคลและส่ือมวลีนตั้ผแต่มาตรา 45-48   และส่วนท่ี 10  ว่าดควยสตทธตในอคอมูลอ่าวสารและ าร

รคอผเรียนตั้ผแต่มาตรา 56-62   ซ่ึผมีรายละเอียดดัผนี้ 

 

มาตรา 29 ระบุว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ำา บทบัญญัตตดัผ ล่าวำะเห็นไดคว่าหลั  ารใน ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  

พุทธศั ราี 2550  ไดคใหคความสําคัญและรับรอผสตทธตเสรีภาพออผประีาีนคนไทยโดยเสมอภาค

ถควนหนคา ัน  ผูคใดำะละเมตดสตทธตผูคอ่ืนตามท่ี ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 2550 ใหค

 ารรับรอผไวคไม่ไดค   

 

 

 ารำํา ัดสตทธตและเสรีภาพออผบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรอผไวคำะ ระทํามตไดค  เวคนแต่

โดยอาศัยอํานาำตามบทบัญญัตตแห่ผ ฎหมาย เฉพาะเพ่ือ ารท่ีรัฐธรรมนูญนี้ ําหนดไวคและเท่าท่ี

ำําเป็น และำะ ระทบ ระเทือนสาระสําคัญแห่ผสตทธตและเสรีภาพนั้นมตไดค 

 ฎหมายตามวรรคหน่ึผตคอผมีผลใีคบัผคับเป็น ารทั่วไป และไม่มุ่ผหมายใหคใีคบัผคับ

แ ่ รณีใด รณีหน่ึผหรือแ ่บุคคลใดบุคคลหน่ึผเป็น ารเำาะำผ ทั้ผตคอผระบุบทบัญญัตตแห่ผ

รัฐธรรมนูญท่ีใหคอํานาำใน ารตรา ฎหมายนั้นดควย 

บทบัญญัตตในวรรคหน่ึผและวรรคสอผใหคนํามาใีคบัผคับ ับ ฎท่ีออ โดยอาศัยอํานาำ

ตามบทบัญญัตตแห่ผ ฎหมายดควยโดยอนุโลม 
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มาตรา 45  ระบุว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ำา บทบัญญัตตดัผ ล่าวำะเห็นไดคว่า แมครัฐธรรมนูญเอผซ่ึผเป็น ฎหมายรับรอผสตทธตเสรีภาพ 

 ็หาไดค ําหนดใหค ารใีคสตทธตเสรีภาพออผบุคคลในเร่ือผนี้ เป็นไปอย่าผไม่มีออบเอต หรืออคอำํา ัด

ใด ๆ ไม่ แต่คผยืนยันในหลั  ารท่ีว่า รัฐในฐานะผูคใีคอํานาำป ครอผย่อมสามารถ ําหนดมาตร าร

ทาผ ฎหมาย เพ่ือำํา ัดหรือควบคุม ารใีคสตทธตเสรีภาพออผประีาีนหรือส่ือมวลีนไดคเี่น ัน 

ดควยเหตุผลสําคัญ 4 ประ าร คือ เพ่ือความมั่นคผออผรัฐ เพ่ือความสผบเรียบรคอยและศีลธรรมอันดี

ออผประีาีน เพ่ือคุคมครอผสตทธตส่วนบุคคลหรือี่ือเสียผเ ียรตตยศออผบุคคลอ่ืน และเพ่ือปคอผ ัน

หรือระผับความเส่ือมทรามทาผำตตใำหรือสุอภาพออผประีาีน (มาตรา 45 วรรค 2) อย่าผไร ็ตาม

ฝ่ายผูคใีคอํานาำรวมทั้ผประีาีนผูคอาำไดครับผล ระทบโดยตรผตคอผไม่ลืมว่า รัฐธรรมนูญ ็ไดค

บัญญัตตหลั เ ณฑ์ใน ารควบคุม ารใีคอํานาำควบคุมโดยรัฐไวคดควยในอณะเดียว ัน ทั้ผนี้ เพ่ือใหค

 ารใีคอํานาำนั้นไม่เ ตนออบเอต หรือล่วผละเมตดสตทธตเสรีภาพออผประีาีนมา เ ตนไป ตามความท่ี

บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น  ารพูด  ารเอียน  ารพตมพ์  ารโฆษณา 

และ ารส่ือความหมายโดยวตธีอ่ืน 

 ารำํา ัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึผำะ ระทํามตไดค เวคนแต่โดยอาศัยอํานาำตามบทบัญญัตตแห่ผ

 ฎหมาย เฉพาะเพ่ือรั ษาความมั่นคผออผรัฐ เพ่ือคุคมครอผสตทธต เสรีภาพ เ ียรตตยศ ี่ือเสียผ สตทธตใน

ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวออผบุคคลอ่ืน เพ่ือรั ษาความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอันดี

ออผประีาีน หรือเพ่ือปคอผ ันหรือระผับความเส่ือมทรามทาผำตตใำหรือสุอภาพออผประีาีน 

 ารสั่ผปตด ตำ ารหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนเพ่ือลตดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ำะ

 ระทํามตไดค 

 ารหคามหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนเสนออ่าวสารหรือแสดผความคตดเห็นทั้ผหมดหรือ

บาผส่วน หรือ ารแทร แซผดควยวตธี ารใด ๆ เพ่ือลตดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ ำะ ระทํามตไดค เวคน

แต่โดยอาศัยอํานาำตามบทบัญญัตตแห่ผ ฎหมายซ่ึผไดคตราอึ้นตามวรรคสอผ 

 ารใหคนําอ่าวหรือบทความไปใหคเำคาหนคาท่ีตรวำ ่อนนําไปโฆษณาในหนัผสือพตมพ์หรือ

ส่ือมวลีนอ่ืน ำะ ระทํามตไดค เวคนแต่ำะ ระทําในระหว่าผเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสผคราม แต่

ทั้ผนี้ำะตคอผ ระทําโดยอาศัยอํานาำตามบทบัญญัตตแห่ผ ฎหมายซ่ึผไดคตราอึ้นตามวรรคสอผ 

เำคาออผ ตำ ารหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนตคอผเป็นบุคคลสัญีาตตไทย ารใหคเผตนหรือ

ทรัพย์สตนอ่ืนเพ่ืออุดหนุน ตำ ารหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนออผเอ ีนรัฐำะ ระทํามตไดค 
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ปรา ฏใน มาตรา 29 แห่ผ ฏหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 2550 ท่ีว่าดควย ารำํา ัดสตทธต

และเสรีภาพออผบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรอผไวค ำะ ระทํามตไดคเวคนแต่โดยอาศัยอํานาำตาม

บทบัญญัตตแห่ผ ฎหมาย เฉพาะเพ่ือ ารท่ีรัฐธรรมนูญนี้ ําหนดไวคและเท่าท่ีำําเป็น และำะ

 ระทบ ระเทือนสาระสําคัญแห่ผสตทธตและเสรีภาพนั้นมตไดค  ฎหมายมาตรานี้มีผลใีคบัผคับเป็น าร

ทั่วไป และไม่มุ่ผหมายใหคใีคบัผคับแ ่ รณีใด รณีหน่ึผหรือแ ่บุคคลใดบุคคลหน่ึผเป็น ารเำาะำผ  
 

มาตรา 46 ระบุว่า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ำา บทบัญญัตตอคาผตคน ําหนดีัดเำนว่าบุคคลท่ีประ อบอาีีพทาผดคานส่ือสารมวลีนทั้ผท่ี

เป็นออผรัฐ  หน่วยผานราี ารหรือเอ ีนลควนมีเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นและนําเสนอ

อคอมูลอ่าวสารภายใตคอํานาำท่ีรัฐธรรมนูญใหคไวคโดยปราศำา  ารครอบผําำา อตทธตพลใดๆ  และท่ี

สําคัญผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ   เำคาหนคาท่ีออผรัฐ หรือเำคาออผ ตำ าร  ตคอผไม่ ระทํา าร

แทร แซผ ารนําเสนออคอมูลอ่าวสารในประเด็นสาธารณะ  นอ ำา  ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผ

ราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550 ตามมาตรานี้ยัผไดคสนับสนุนใหคมี าร ่อตั้ผอผค์ รวตีาีีพ

อึ้นมาเพ่ือทําหนคาท่ีใน าร ํา ับควบคุม ันเอผออผนั วตีาีีพส่ืออันำะเป็นเ ราะปคอผ ันส่ือำา  าร

ถู แทร แซผไดคอี ทาผหน่ึผ 
 

พนั ผานหรือลู ำคาผออผเอ ีนท่ีประ อบ ตำ ารหนัผสือพตมพ์ วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุ

โทรทัศน์ หรือส่ือมวลีนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นภายใตค

อคอำํา ัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต อยู่ภายใตคอาณัตตออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ 

รัฐวตสาห ตำ หรือเำคาออผ ตำ ารนั้น แต่ตคอผไม่อัดต่อำรตยธรรมแห่ผ ารประ อบวตีาีีพ และมีสตทธต

ำัดตั้ผอผค์ รเพ่ือป ปคอผสตทธต เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้ผมี ลไ ควบคุม ันเอผออผ

อผค์ รวตีาีีพ 

อคาราี าร พนั ผาน หรือลู ำคาผออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ หรือรัฐวตสาห ตำใน

 ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ หรือส่ือมวลีนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพเี่นเดียว ับพนั ผาน

หรือลู ำคาผออผเอ ีนตามวรรคหน่ึผ 

 าร ระทําใด ๆ ไม่ว่าโดยทาผตรผหรือทาผอคอมออผผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ 

เำคาหนคาท่ีออผรัฐ หรือเำคาออผ ตำ าร อันเป็น ารอัดอวาผหรือแทร แซผ ารเสนออ่าวหรือแสดผ

ความคตดเห็นในประเด็นสาธารณะออผบุคคลตามวรรคหน่ึผหรือวรรคสอผ ใหคถือว่าเป็น ารำผใำ

ใีคอํานาำหนคาท่ีโดยมตีอบและไม่มีผลใีคบัผคับ เวคนแต่เป็น าร ระทําเพ่ือใหคเป็นไปตาม ฎหมาย

หรือำรตยธรรมแห่ผ ารประ อบวตีาีีพ 
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มาตรา 47  ระบุว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ำา บทบัญญัตตในมาตราอคาผตคนสะทคอนใหคเห็นอย่าผีัดเำนว่าคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยา ร

ส่ือสารท่ีประีาีนทุ คนทั้ผประเทศเป็นเำคาออผร่วม ัน  ไม่ใี่เป็นออผรัฐบาลเพียผฝ่ายเดียว  ดควย

เหตุนี้ ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550  ำึผไดค ําหนดใหคมี ารำัดตั้ผ

อผค์ รออผรัฐท่ีเป็นอตสระอผค์ รหน่ึผทําหนคาท่ีำัดสรรคล่ืนความถ่ีท่ีตคอผมุ่ผเพ่ือประโยีน์ออผ

สาธารณะไม่ใี่เพ่ือ ลุ่มผลประโยีน์ใด ลุ่มหน่ึผอึ้นมา  และในอณะนี้เำตนารมณ์ดัผ ล่าวออผ

 ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550   ็ไดคบรรลุในระดับหน่ึผแลควนั่นคือ 

 ารำัดตั้ผคณะ รรม าร ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต 

( สที.)7   เป็นท่ีเรียบรคอยแลคว 

                                                

7 คณะ รรม าร ตำ าร ระำายเสียผ  ตำ ารโทรทัศน์และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต หรือ  สที.  เป็นอผค์ ร
ออผรัฐท่ีเป็นอตสระ ซ่ึผำัดตั้ผอึ้นตามพระราีบัญญัตตอผค์ รำัดสรรคลื่นความถี่และ ํา ับ ารประ อบ ตำ าร

วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็น ฎหมายท่ีตราอึ้นใหคเป็นไปตาม

มาตรา ๔๗ ออผรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย พ.ศ.  ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัตตว่า " คล่ืนความถ่ีท่ีใีคใน ารส่ผ

วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยา รส่ือสารออผีาตตเพ่ือประโยีน์สาธารณะ ใหคมี

คล่ืนความถ่ีท่ีใีคใน ารส่ผวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็น

ทรัพยา รส่ือสารออผีาตตเพ่ือประโยีน์สาธารณะ 

ใหคมีอผค์ รออผรัฐท่ีเป็นอตสระอผค์ รหน่ึผทําหนคาท่ีำัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึผ 

และ ํา ับ ารประ อบ ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคม ทั้ผนี้ 

ตามท่ี ฎหมายบัญญัตต 

 ารดําเนตน ารตามวรรคสอผตคอผคํานึผถึผประโยีน์สูผสุดออผประีาีนในระดับีาตต

และระดับทคอผถต่น ทั้ผในดคาน ารศึ ษา วัฒนธรรม ความมั่นคผออผรัฐ ประโยีน์สาธารณะอ่ืน 

และ ารแอ่ผอันโดยเสรีอย่าผเป็นธรรม รวมทั้ผตคอผำัดใหคภาคประีาีนมีส่วนร่วมใน าร

ดําเนตน ารส่ือมวลีนสาธารณะ 

 าร ํา ับ ารประ อบ ตำ ารตามวรรคสอผตคอผมีมาตร ารเพ่ือปคอผ ันมตใหคมี ารควบ

รวม ารครอผสตทธตอคามส่ือ หรือ ารครอบผํา ระหว่าผส่ือมวลีนดควย ันเอผหรือโดยบุคคลอ่ืน

ใด ซ่ึผำะมีผลเป็น ารอัดอวาผเสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารหรือปตด ั้น ารไดครับอคอมูล

อ่าวสารท่ีหลา หลายออผประีาีน 
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คณะ  สที. ทั้ผ 11 คน ประ อบดควย 

 1) พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานสถาบันเทคโนโลยีปคอผ ันประเทศ (อผค์ รมหาีน)   

2) พล.ท.พีระพผษ์ มานะ ตำ  ท่ีปรึ ษาสํานั ผานปลัด ระทรวผ ลาโหม  

3) พ.อ.เศรษฐพผศ์ มะลตสุวรรณ นายทหารฝ่าย ตำ ารโทรคมนาคม ระทรวผ ลาโหม  

4) พ.อ.นที ศุ ลรัตน์ อดีต  รรม าร  ที.   

5) นายสุทธตพล ทวีัีย าร อดีตเลอาธต าร คณะ รรม าร ารเลือ ตั้ผ  

6)  พ.ต.อ.ทวีศั ดต์ ผามสผ่า อดีตผูค ํา ับ สภ.สีีมพู ำ.ออนแ ่น  

7) นายธวััีีย ำตตรภาษ์นันท์ ผอ.ศูนย์คอมพตวเตอร์ และอาำารย์ประำําคณะเศรษฐศาสตร์ 

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  

8) นายประเสรตฐ ศีลพตพัฒน์  รรม ารสถาบันพระป เ ลคา  

 9) น.ส.สุภตญญา  ลาผณรผค์ เลอาธต ารคณะ รรม ารรณรผค์เพ่ือ ารปฏตรูปส่ือ  

10) นายประวตทย์ ล่ีสถาพรวผศา ผอ.สถาบันคุคมครอผผูคบรตโภคใน ตำ ารโทรคมนาคม 

สํานั ผาน  สที. และ  

11) พล.อ.สุ ตำ อมะสุนทร ท่ีปรึ ษาพตเศษ อผบัญีา าร อผทัพไทย    

อย่าผไร ็ตามตามพระราีบัญญัตตอผค์ รำัดสรรคล่ืนความถ่ีและ ํา ับ ตำ าร

วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ําหนดใหคมีคณะ รรม ารอี  

2 ีุด ภายใตคโครผสรคาผออผ  สที. คือ คณะ รรม าร ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทัศน์ 

( สท.) และคณะ รรม าร ตำ ารโทรคมนาคม ( ทค.) ทําหนคาท่ีใน าร ํา ับดูแล าร ระ อบ

 ตำ ารในส่วนท่ีเ ่ียวอคอผ โดยคณะ รรม ารทั้ผ 2 ีุดนั้น ใหคแต่ผตั้ผำา คณะ รรม าร  สที. โดย

ใหครอผประธาน  สที. คนหน่ึผทําหนคาท่ีประธาน  สท. และรอผประธาน  สที. อี คนหน่ึผ ทํา

หนคาท่ีประธาน  ทค. โดยใหค รรม าร  สที. ท่ีมตไดคเป็นประธานและรอผประธาน  สที. ท่ีเหลือ

อี  8 คน ทําหนคาท่ีเป็น รรม าร  สท. 4 คน และอี  4 คน ทําหนคาท่ี รรม าร  ทค.   ดัผนั้นำึผอาำ

 ล่าวไดคว่า ารบรตหารำัด ารคล่ืนความถ่ีและ ารประ อบ ตำ าร ระำายเสียผ  ตำ ารโทรทัศน์ และ

 ตำ ารโทรคมนาคมออผประเทศไทย ไดคเอคาสู่ระบบ าร ํา ับดูแลโดย  สที. อันำะนํามาซ่ึผ

ประโยีน์สูผสุดแ ่ประีาีนและ ่อใหคเ ตด ารแอ่ผอันโดยเสรีและอย่าผเป็นธรรม 

 

                                                                                                                                       

อผค์ รออผรัฐท่ีเป็นอตสระอผค์ รหน่ึผทําหนคาท่ีำัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึผ และ ํา ับ ารประ อบ ตำ าร

วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคม ทั้ผนี้ ตามท่ี ฎหมายบัญญัตต ‛ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
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มาตรา 48  ระบุว่า 

 

 
 
 
 
 

 
 

ำา บทบัญญัตตดัผ ล่าวำะเห็นไดคว่า ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  

พุทธศั ราี 2550  ไดคระบุอย่าผีัดเำนว่าไม่ใหคผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผมีส่วนเ ่ียวออผหรือเป็น

เำคาออผหรือหุคนส่วนใน ตำ ารส่ือสารมวลีนทั้ผทาผตรผและทาผอคอม  ทั้ผนี้เพ่ือปคอผ ัน ารผู อาด

อํานาำรัฐและอํานาำส่ือไวคท่ีคนเพียผ ลุ่มเดียว  เพราะถคาหา ไม่มี ฎหมายหคามในประเด็นนี้ ็ำะ

 ลายเป็นเร่ือผท่ีอันตรายต่อสัผคมไทยอย่าผมา หา ผูคมีอํานาำทาผ ารเมือผสามารถยึดครอผทั้ผ

อํานาำรัฐและ ตำ ารส่ือไวคในมือคนเพียผคนเดียว  เน่ือผำา ส่ือมีอตทธตพลต่อทัศนคตตและความรูคสึ 

ออผประีาีนเป็นอย่าผมา    และหา ผูคมีอํานาำรัฐครอบครอผส่ือไดค ็ย่อมสามารถท่ีำะครอบผํา

ความคตดออผประีาีนไดคเี่น ัน 
 

มาตรา 56 ระบุว่า  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

บุคคลย่อมมีสตทธตไดครับทราบและเอคาถึผอคอมูลหรืออ่าวสารสาธารณะในครอบครอผออผ

หน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ หรือราี ารส่วนทคอผถต่น เวคนแต่ ารเปตดเผยอคอมูล

หรืออ่าวสารนั้นำะ ระทบต่อความมั่นคผออผรัฐ ความปลอดภัยออผประีาีน หรือส่วนไดคเสีย

อันพึผไดครับความคุคมครอผออผบุคคลอ่ืน หรือเป็นอคอมูลส่วนบุคคล ทั้ผนี้ ตามท่ี ฎหมายบัญญัตต 
 

ผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผำะเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ ารหนัผสือพตมพ์ 

วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคมมตไดค ไม่ว่าในนามออผตนเอผหรือใหคผูคอ่ืนเป็น

เำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนแทน หรือำะดําเนตน ารโดยวตธี ารอ่ืนไม่ว่าโดยทาผตรผหรือทาผอคอมท่ี

สามารถบรตหาร ตำ ารดัผ ล่าวไดคในทํานอผเดียว ับ ารเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ าร

ดัผ ล่าว 
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มาตรา 57  ระบุว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ำา บทบัญญัตตในมาตรา 56 และ 57 อคาผตคน  ระบุัีดเำนว่าประีาีนคนไทยทุ คนมีสตทธต

ใน ารท่ีำะรับรูคอคอมูลอ่าวสารำา ทาผราี ารอย่าผเท่าเทียม ันและและมีสตทธตแสดผความคตดเห็น

ออผตนในประเด็นสาธารณะท่ีเ ตดอึ้นใหคหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผไดครับทราบ  ซ่ึผหน่วยผานภาครัฐท่ี

เ ่ียวอคอผทั้ผหลาย ็ตคอผใหคความร่วมมือใน ารดําเนตนตามเำตนารมณ์ท่ี ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผ

ราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550 ไดค ําหนดไวค  เพ่ือเป็น ารส่ผเสรตมใหคเ ตดเสรีภาพทาผดคาน

อคอมูลอ่าวสารอันเป็นประโยีน์ต่อ ารดําเนตนีีวตตและตัดสตนใำออผประีาีนต่อไปอย่าผแทคำรตผ   
 

 มาตรา 58  ระบุว่า  
 
 
 
 

 

มาตรา 59  ระบุว่า  
 
 

 

 

 

 มาตรา 60 ระบุว่า  
 
 
 
 
 
 

 

บุคคลย่อมมีสตทธตไดครับอคอมูล คําี้ีแำผ และเหตุผลำา หน่วยราี ารหน่วยผานออผรัฐ 

รัฐวตสาห ตำ หรือราี ารส่วนทคอผถต่น  ่อน ารอนุญาตหรือ ารดําเนตนโครผ ารหรือ ตำ รรมใด

ท่ีอาำมีผล ระทบต่อคุณภาพสต่ผแวดลคอม สุอภาพอนามัย คุณภาพีีวตต หรือส่วนไดคเสียสําคัญ

อ่ืนใดท่ีเ ่ียว ับตนหรือีุมีนทคอผถต่น และมีสตทธตแสดผความคตดเห็นออผตนต่อหน่วยผานท่ี

เ ่ียวอคอผเพ่ือนําไปประ อบ ารพตำารณาในเร่ือผดัผ ล่าว   ารวาผแผนพัฒนาสัผคม เศรษฐ ตำ 

 ารเมือผ และวัฒนธรรม  ารเวนคืนอสัผหารตมทรัพย์  ารวาผผัผเมือผ  าร ําหนดเอต ารใีค

ประโยีน์ในท่ีดตน และ ารออ  ฎท่ีอาำมีผล ระทบต่อส่วนไดคเสียสําคัญออผประีาีน ใหครัฐ

ำัดใหคมี ระบวน ารรับฟัผความคตดเห็นออผประีาีนอย่าผทั่วถึผ ่อนดําเนตน าร ทั้ผนี้ ตามท่ี

 ฎหมายบัญญัตต 
 

 

บุคคลย่อมมีสตทธตมีส่วนร่วมใน ระบวน ารพตำารณาออผเำคาหนคาท่ีออผรัฐใน าร

ปฏตบัตตราี ารทาผป ครอผอันมีผลหรืออาำมีผล ระทบต่อสตทธตและเสรีภาพออผตน 
 

บุคคลมีสตทธตเสนอเร่ือผราวรคอผทุ อ์และไดครับแำคผผล ารพตำารณาภายในเวลา

อันรวดเร็ว 
 

 

บุคคลย่อมมีสตทธตท่ีำะฟคอผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ ราี ารส่วน

ทคอผถต่น หรืออผค์ รอ่ืนออผรัฐท่ีเป็นนตตตบุคคล ใหครับผตดเน่ือผำา  าร ระทําหรือ ารละเวคน าร

 ระทําออผอคาราี าร พนั ผาน หรือลู ำคาผออผหน่วยผานนั้น 
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ำา บทบัญญัตตในมาตรา  58  59  และ 60  อคาผตคนว่าดควยเร่ือผสตทธตใน ารมีส่วนร่วมและ

ผ่าน ระบวน ารยุตตธรรมท่ีประีาีนคนไทยพึผมีหา ถู เำคาหนคาท่ีออผหน่วยผานรัฐ  หน่วยผาน

ราี าร  รัฐวตสาห ตำ  ราี ารส่วนทคอผถต่น หรืออผค์ รอ่ืนออผรัฐ ระทํา ารละเมตดหรือมีพฤตต รรม

ท่ีไม่สมควร 
 

 มาตรา 61 ระบุว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  มาตรา 62 ระบุว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ำา บทบัญญัตตมาตรา 61 และ 62  เป็นเร่ือผเ ่ียว ับ ารคุคมครอผประีาีนในฐานะ

ผูคบรตโภคอคอมูลอ่าวสารำา ทาผราี าร  ำะเห็นไดคว่า ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  

พุทธศั ราี 2550  มีเำตนารมณ์ท่ีำะใหค ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพออผประีาีนในฐานะผูคบรตโภค

อคอมูลอ่าวสารโดยสนับสนุนใหคมี ารรวมตัว ันเพ่ือำัดตั้ผอผค์ รพตทั ษ์สตทธตออผผูคบรตโภคท่ีเป็น

อตสระำา ภาครัฐอึ้น   เพ่ือทําหนคาท่ีตรวำสอบดูแล ารบัผคับใีค ฎหมายออผเำคาหนคาท่ีภาครัฐใหคอยู่

ภายใตคออบเอตท่ีไม่เป็น ารละเมตดสตทธตประีาีนผูคบรตโภค  ซ่ึผำา เำตนารมณ์ดัผ ล่าวออผ

 ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550  ไดคสะทคอนใหคเห็นอย่าผีัดเำนว่า

สตทธตใน ารรับรูคและบรตโภคอคอมูลอ่าวสารออผภาคประีาีนนั่นำะไดครับ ารคุคมครอผอย่าผถู ตคอผ

ตามท่ี ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย  พุทธศั ราี 2550  ไดคใหค ารรับรอผไวค  ดควยเหตุ

สตทธตออผบุคคลซ่ึผเป็นผูคบรตโภคย่อมไดครับความคุคมครอผใน ารไดครับอคอมูลท่ีเป็น

ความำรตผ และมีสตทธตรคอผเรียนเพ่ือใหคไดครับ ารแ คไอเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ผมีสตทธตรวมตัว

 ันเพ่ือพตทั ษ์สตทธตออผผูคบรตโภคใหคมีอผค์ ารเพ่ือ ารคุคมครอผผูคบรตโภคท่ีเป็นอตสระำา 

หน่วยผานออผรัฐ ซ่ึผประ อบดควยตัวแทนผูคบรตโภค ทําหนคาท่ีใหคความเห็นเพ่ือประ อบ าร

พตำารณาออผหน่วยผานออผรัฐใน ารตราและ ารบัผคับใีค ฎหมายและ ฎ และใหคความเห็น

ใน าร ําหนดมาตร ารต่าผ ๆ เพ่ือคุคมครอผผูคบรตโภครวมทั้ผตรวำสอบและรายผาน าร ระทํา

หรือละเลย าร ระทําอันเป็น ารคุคมครอผผูคบรตโภค ทั้ผนี้ใหครัฐสนับสนุนผบประมาณ าร

ดําเนตน ารออผอผค์ ารอตสระดัผ ล่าวดควย 
 

บุคคลย่อมมีสตทธตตตดตามและรคอผออใหคมี ารตรวำสอบ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผผูคดํารผ

ตําแหน่ผทาผ ารเมือผ หน่วยผานออผรัฐ และเำคาหนคาท่ีออผรัฐ 

บุคคลซ่ึผใหคอคอมูลโดยสุำรตตแ ่อผค์ รตรวำสอบ ารใีคอํานาำรัฐหรือหน่วยผานออผ

รัฐเ ่ียว ับ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ หน่วยผานออผรัฐ หรือเำคาหนคาท่ี

ออผรัฐย่อมไดครับความคุคมครอผ 
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น้ีรัฐบาลและหน่วยผานภาครัฐท่ีเ ่ียวอคอผทั้ผหลาย ็ำะตคอผตระหนั ถึผความสาํคญัใน ารเคารพ
สตทธตประีาีนใน ารรับรูคอคอมลูอ่าวสารในประเด็นท่ีเป็นประโยีน์ต่อสาธารณะเพื่อใหคบรรลุซ่ึผ
เำตนารมณ์ท่ีแทคำรตผออผ ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย  พุทธศ ัราี 2550  

 

         โดยสรุปำะเห็นไดคว่า ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี  2550  ไดคใหค
ความสาํคญั บัเสรีภาพประีาีนอนัเป็นหล ัประ นัและใหคความคุคมครอผต่อสตทธตเสรีภาพออผ
ส่ือมวลีนและประีาีนไวคอยา่ผีดัเำน  ซ่ึผสามารถสรุปดผัน้ี 
 

           1) หคามรัฐสัผ่ปต ด ตำ ารหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนๆ  อนัเป็น ารลตดรอนเสรีภาพใน าร
แสดผออ    ไม่ว่าำะเป็น ารแสดผความคตดเห็น   ารเอียน  ารพตมพ ์  ารโฆษณา 
          2) หคามรัฐเซ็นเซอร์อ่าวหรือบทความ   เว คนแต่ในี่วผท่ีอยูใ่นภาวะสผครามโดยอาศยัอาํนาำ
ตาม ฎหมาย  หรือตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญตัตใหค ระทาํไดค  เี่น  เพ่ือความมัน่คผออผรัฐ  เป็นตคน 
          3) หคามรัฐใหคเผตนหรือทรัพยส์ตนอ่ืนอุดหนุน ตำ ารหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนๆออผ
เอ ีน เพื่อปค อผ นัไมใ่หครัฐบาลอาศยัอาํนาำรัฐเอคาไปมีอตทธตพลแทร แซผ ารดาํเนตน ตำ ารออผส่ือ 
        4) หคามมตใหคบุคคลท่ีไม่มีสญัีาตตไทยเป็นเำคาออผ ตำ ารหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนๆ  เพื่อ
เป็น ารปค อผ นัไม่ใหคบุคคลต่าผดคาวเอคามามีอตทธตพลเหนือส่ือมวลีนไทย 
      5)  าํหนดใหคพน ัผานหรือล ูำคาผเอ ีนท่ีประ อบ ตำ ารหนผัสือพตมพ ์ วตทย ุระำายเสียผ วตทยุ
โทรทศัน์  หรือส่ือมวลีนอ่ืนๆมีเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นภายใตคอคอำาํ ดั
ออผรัฐธรรมนูญ และภายใตค รอบำรตยธรรมออผ ารประ อบอาีีพ โดยไม่ต อยู่ภายใตคอาณัตตออผ
หน่วยราี าร  หน่วยผานออผรัฐ  รัฐวตสาห ตำ  หรือเำคาออผ ตำ ารนั้น  และมีสตทธตำดัตั้ผอผค์ รเพ่ือ
ป ปค อผสตทธตเสรีภาพและความเป็นธรรม  อี ทั้ผมี ลไ ควบคุม นัเอผออผอผค ์รวตีาีีพ นอ ำา น้ี
ยผัไดค าํหนดใหคอคาราี าร  พนั ผานหรือลู ำคาผออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ  หรือ
รัฐวตสาห ตำใน ตำ ารวตทย ุระำายเสียผ  วตทยุโทรทศัน์หรือส่ือมวลีนอ่ืนๆ มีเสรีภาพเี่นเดียว บั
พน ัผานหรือล ูำคาผออผเอ ีนเี่น นั  แต่ไม่มีสตทธตำดัตั้ผอผค ์รป ปค อผควบคุม นัเอผ 

 

          นอ ำา บทบญัญตัตใน ารคุคมครอผและใหคหล ัประ นัต่อสตทธตและเสรีภาพออผส่ือมวลีน  
ทาํนอผเดียว นั บัรัฐธรรมนูญราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2540  ดผั ล่าวอคาผตคนแลคว   ฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2550  ยผัไดคเพต่มเตตมบทบญัญตัตใน ารคุคมครอผสตทธต
และเสรีภาพออผส่ือมวลีนท่ีสาํคญัสรุปไดคดผัน้ี 

1) หคามมตใหครัฐสั่ผหคามหนัผสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนๆเสนออ่าวสารหรือแสดผความ
คตดเห็นทั้ผหมดหรือบาผส่วน  หรือแทร แซผดควยวตธี ารใดๆ เพื่อลตดรอนเสรีภาพใน ารแสดผความ
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คตดเห็น  ารพูด   ารพตมพ์  ารโฆษณา  เวคนแต่อาศัยอํานาำตาม ฎหมายท่ีตราอึ้นตามท่ีรัฐธรรมนูญ

ใหคอํานาำไวค  เี่น เพ่ือความมั่นคผออผรัฐ   เพ่ือความสผบเรียบรคอยออผประีาีน เป็นตคน 
 

          2)  าร ระทําใดๆ ไม่ว่าโดยทาผตรผหรือทาผอคอมออผผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ 

เำคาหนคาท่ีรัฐ  เำคาออผ ตำ าร  อันเป็น ารแทร แซผ ารเสนออ่าวหรือแสดผความคตดเห็นในประเด็น

สาธารณะออผพนั ผานหรือลู ำคาผออผเอ ีนใน ตำ ารหนัผสือพตมพ์  วตทยุ ระำายเสียผ วตทยุ

โทรทัศน์  หรือออผอคาราี ารพนั ผานหรือลู ำคาผออผรัฐใน ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทัศน์

หรือส่ือมวลีนอ่ืนๆ  ใหคถือว่าเป็น ารำผใำใีคอํานาำโดยมตีอบและไม่มีผลบัผคับ  เวคนแต่เป็น าร

 ระทําเพ่ือใหคเป็นไปตาม ฎหมาย ําหนดหรือหลั ำรรยาบรรณและำรตยธรรมออผวตีาีีพส่ือ 
 

          3) หคามมตใหคผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ าร

หนัผสือพตมพ์  วตทยุ ระำายเสียผ  วตทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม  ไม่ว่าในนามออผตนเอผหรือใหค

ผูคอ่ืนเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนแทน  หรือดําเนตน ารดควยวตธี ารใดๆ ทั้ผทาผตรผทาผอคอม  ทั้ผนี้

เพ่ือปคอผ ันไม่ใหคผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผเอคาไปมีอตทธตพลเหนือส่ือมวลีน 
 

 

4.2.2 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับส่ือสารมวลชน 

 เม่ือมี ฎหมายเ ตดอึ้นมาแลควอผค์ประ อบต่อไปท่ีสําคัญคือ  สภาพ ารบัผคับใีค ฎหมาย

เ ่ียว ับส่ือท่ีมีอยู่หลายฉบับ   ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผพบว่าหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผควรำะ

เร่ผดําเนตน ารใหคมี ารสรรหาคณะ รรม ารอผค์ รอตสระท่ีไม่อยู่ภายใตคอํานาำออผรัฐบาลอย่าผ

แทคำรตผมาทําหนคาท่ีบัผคับใีค ฎหมายเ ่ียว ับส่ือมวลีน  นั่นคือ คณะ รรม าร ตำ าร ระำายเสียผ 

 ตำ ารโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต ( สที.)  ดัผท่ี ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ  

ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย  ไดคใหคความเห็นไวคว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“บคานนี้เมือผนี้มี ฎหมายเยอะ  ซ่ึผมันไม่ไดคอยู่ท่ีว่าเรามี ฎหมาย  แต่อยู่ท่ีสภาพ

บัผคับมา  ว่าว่าำะทํา ันอย่าผไร...เี่นเดียว ัน ับ ฎหมายส่ืออย่าผ  พรบ.ำดแำคผ

 ารพตมพ์ 2550  พรบ. ารประ อบ ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทัศน์ 2551 

พรบ.อผค์ รำัดสรรคล่ืนความถ่ีและ ํา ับ ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ 2553 ซ่ึผใน

 ฎหมายเหล่านี้มันมีบัผคับส่ืออยู่แลควว่าส่ือตคอผสรคาผ ลไ ใน ารควบคุม

ตรวำสอบ ันโดยสภาวตีาีีพคอย ํา ับดูแล  อย่าผไร ็ตามใน ฎหมาย ็เอียนไวค

ว่าำะตคอผมีคนรับผตดีอบเพ่ือมา ํา ับดูแลนั่นคือ  “ สที.”  ไม่อย่าผนั้นส่ือ ็ำะ

ปฏตเสธหนคาท่ีความรับผตดีอบออผตัวเอผว่านี้ไม่ใี่หนคาท่ีฉัน ไม่ใี่เร่ือผออผฉัน 

ซ่ึผคนท่ีเดือดรคอน ็คือ ประีาีนและคนท่ีปฏตบัตตภาร ตำอย่าผถู ตคอผ”  
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อณะท่ี ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน ไดคใหค

สัมภาษณ์ในเีตผสนับสนุนใหคมี ารเร่ผำัดตั้ผ    สที.  อึ้นมา   ดัผความคตดเห็นท่ี ล่าวว่า  “บคานเรา

ไม่เคยมีอผค์ รอตสระท่ีเรีย ว่า  สที. ท่ีมาดูแลเร่ือผ ารใีคคล่ืนวตทยุโทรทัศน์แลคว ็โทรคมนาคม  

หรือแมค ระทั่ผ ารเ ตด ฎหมายท่ีทําใหคส่ือตคอผมี ลไ ควบคุม ันเอผ”   

ในส่วนออผ  ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต  ไดคใหค

สัมภาษณ์ถึผประเด็น ารนํา ฎหมายไปบัผคับใีคใน รณีท่ีถู ผูคบรตโภคหรือผูคเสียหายฟคอผรคอผส่ือำน

เป็นคดีในศาลว่าควรำะมี ารปรับปรุผ ระบวน ารใหคเป็น ารฟคอผรคอผไดคเพียผท่ีเดียว  โดยเปล่ียน

ำา ระบบเดตมท่ีไม่ว่าใครอยู่ท่ีไหนถคาพบเำอว่าถู ส่ือละเมตดย่อมสามารถไปแำคผความต่อเำคาหนคาท่ี

ตํารวำในทคอผท่ีใด ็ไดค  ซ่ึผทําใหคเสียเวลาใน ารท่ีตัวส่ือผูคถู ฟคอผำะตคอผเดตนทาผไปใหค ารต่อศาล

ในเร่ือผเดียว ันหลายๆพื้นท่ี ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ส่วนทาผดคานออผ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดคเสนอแนะใหคมี

 ารทบทวนออบเอตใน ารใีคอํานาำทาผ ฎหมายออผเำคาหนคาท่ีภาครัฐ  เพ่ือไม่ใหคเ ตด ารใีคอํานาำ

ท่ีเ ตนออบเอตในลั ษณะเหวี่ยผแห  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ตอนนี้สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตเอผ ําลัผเำรำา ับทาผศาลว่าออใหครวมมา

เป็นคดีเดียวท่ีเดียวไดคไหม  เพราะส่ือหนัผสือพตมพ์มีคดีถู ฟคอผ 70 ำัผหวัดเลย  คือ

ไม่ว่าำะอยู่ำัผหวัดไหนถคาอ่านเำอ ็สามารถฟคอผไดคหมด  เรา ็เลยอยา ใหคตํารวำ

ี่วยดูว่าคดีนี้มันเคยมีฟคอผไหม  ถคาเคยมีฟคอผท่ีอ่ืน ็ตคอผไม่รับฟคอผ  ใหคไปฟคอผท่ี

เดียวอะไรอย่าผนี้” 

 

 
 

“สัผคมตคอผมาทบทวน ันว่ารัฐบาลำะใีค ฎหมายไดคแค่ไหน อย่าผในปัำำุบันมี

 ารถ เถียผ ันเยอะเ ่ียว ับประมวล ฎหมายอาญามาตรา 112 ว่าดควย ฎหมาย

หมต่นพระบรมเดีานุภาพ  ซ่ึผมันเ ตด รณีอย่าผนี้เยอะอึ้น  และบาผ รณีมันอาำำะ

ไม่ใี่ ารประสผค์ำะไปหมต่นประมาทเบื้อผสูผเลย  แต่รัฐบาลพยายามท่ีำะเหวี่ยผ

แหมันไป วคาผๆ  ดัผนั้น ็ตคอผมาดูว่ารัฐบาลและเำคาหนคาท่ีรัฐำะสามารถใีค

ออบเอตอํานาำออผตนเอผตาม ฎหมายไดคแค่ไหน”  
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ในอณะท่ี ผศ. พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคี้ีใหคเห็นถึผความเอคมผวดออผตัวบท ฎหมายในประเทศไทยท่ีมี

ค่อนอคาผสูผ  แต่ประเด็นปัญหาท่ีสําคัญคือ  วัฒนธรรมใน ารนํา ฎหมายไปบัผคับใีคออผเำคาหนคาท่ี

ำะยึดหลั วตำารณญาณออผผูคนําไปปฏตบัตตเป็นหลั    อี ทั้ผยัผไดคเสนอแนะใหคเำคาหนคาท่ีออผ

หน่วยผานภาครัฐท่ีทําหนคาท่ีใน ารนํา ฎหมายไปปฏตบัตตควรมี ารอธตบายถึผท่ีมาและท่ีไปออผ าร

บัผคับใีค ฎหมายนั้นๆใหคประีาีนทราบอย่าผีัดเำน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอ ำา นี้ ผศ. พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ยัผไดคใหคความสําคัญ ับ ารปรับโครผสรคาผระบบสัมปทานใน ลุ่มส่ือ

วตทยุและโทรทัศน์  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ส่วนตัว ฎหมายตอนนี้ ็เอคมผวดมา พอสมควร  ซ่ึผมัน ลายเป็นเคร่ือผมือท่ี

เำคาหนคาท่ีสามารถลผไปทําอะไร ็ไดค  หลัผำา มี พรบ.ว่าดควย าร ระทําความผตด

เ ่ียว ับคอมพตวเตอร์ 2550  เ ตดอึ้น  เว็บไซต์ถู ปตดมหาศาลเลย  ปรา ฏ ารณ์นี้

สะทคอนใหคเห็นว่าคุณมี ฎหมายออ มาเำคาหนคาท่ี ็ทําผาน แต่ตคอผบอ ว่าเำคาหนคาท่ี

ภาครัฐบคานเราำะบัผคับใีค ฎหมายแลควไม่อธตบาย   ล่าวคือเม่ือไปสั่ผปตดเว็บไซต์

แลคว ็ไม่บอ ว่าปตดเพราะอะไร  หรือมี Limit  แค่ไหน   เำคาหนคาท่ีเวลาท่ีนําไป

ปฏตบัตตอันนี้แบบไทยๆเลยมั อึ้นอยู่ ับวตำารณญาณออผตัวเำคาหนคาท่ีเอผ  ดัผนั้นคตด

ว่าตัวเำคาหนคาท่ีผูคปฏตบัตตผานและ ารบัผคับใีค ฎหมายคผตคอผมี ารปรับปรุผ โดย

ตคอผมีส่ือสาร ารอธตบายใหคประีาีนไดคเอคาใำถึผท่ีมาท่ีไปออผ ารใีคอํานาำดควย  

ถคายต่ผไม่ส่ือสารเพ่ือสรคาผความเอคาใำ ็ำะยต่ผทําใหคเป็นสัผคมท่ีไม่มีเหตุผล”  
 
 
 

“ในส่วนหนัผสือพตมพ์เอาค่อนอคาผมีอตสระระดับหน่ึผ  แต่สําหรับส่ือวตทยุและ

โทรทัศน์ท่ีตคอผอาศัยคล่ืนความถ่ีซ่ึผเป็นออผสาธารณะใน ารดําเนตน ตำ ารภาครัฐ

ควรปรับโครผสรคาผระบบใหคสัมปทานในส่วนออผวตทยุและโทรทัศน์ท่ีตคอผใหค

อตสระ ับ ลุ่มส่ือท่ีมุ่ผตอบสนอผผลประโยีน์สาธารณะ  ทั้ผนี้เพ่ือใหคนั อ่าวมี

อตสระใน ารทําหนคาท่ีออผตนไดคอย่าผเต็มท่ี” 
 



 158   
 

 
 

ำา  ารสัมภาษณ์ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์ ไดคใหคสัมภาษณ์ใน

เีตผสนับสนุนใหคมี ารเร่ผำัดตั้ผอผค์ รอตสระท่ีเรีย ว่า “คณะ รรม าร ตำ าร ระำายเสียผ  ตำ าร

โทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต หรือ   สที.” อึ้นมา  เพ่ือทําหนคาท่ีใน ารดูแลส่ือใน

 ลุ่มวตทยุโทรทัศน์  โดยเฉพาะในประเด็นออผระบบสัมปทาน  รวมทั้ผไดคตั้ผอคอสัผเ ตเ ่ียว ับ

อํานาำออผ  สที.ว่าำะทําอย่าผไรท่ีำะไม่ต ไปเป็นเคร่ือผมือออผรัฐบาลใน ารแทร แซผ

ส่ือมวลีน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นอ ำา นี้ทาผดคานออผ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  เห็นดควยอย่าผยต่ผท่ีำะเร่ผรัดใหคมี ารำัดตั้ผ   สที.อึ้นมาดูแลและควบคุม

ระบบ ารใหคสัมปทานแ ่ส่ือวตทยุ โทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคม   แต่เผ่ือนไอท่ีสําคัญคือตคอผ

เป็นอตสระำา อํานาำรัฐอย่าผแทคำรตผ  อี ทั้ผยัผไดค ล่าวถึผอุปสรรคท่ี ําลัผเผีตญ คือ ระบบ ารสรร

หาบุคคลท่ีำะมาทําหนคาท่ีเป็นคณะ รรม ารยัผไม่ัีดเำน ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ควรำะมีคณะ รรม าร   สที. มาดูแลในแผ่สัมปทานออผส่ือวตทยุและโทรทัศน์

ท่ีผู อยู่ ับรัฐ  แต่ทั้ผนี้ ็เป็นเร่ือผท่ี  สที. ำะตคอผพตสูำน์ตัวเอผว่าำะทําอย่าผไรท่ี

ำะดําเนตนผานอย่าผมีอตสระำา รัฐบาลถคา    คือำะทําอย่าผไรใหคตัวรัฐบาลเอผไม่

สามารถเอคามาแทร แซผในส่วนออผวตทยุและโทรทัศน์โดยใีค   สที.เป็น

เคร่ือผมือไดค  ซ่ึผ ็น่าำับตาเหมือน ันว่าหา มี ลไ ตรผนี้มันำะเป็นอย่าผไร  แต่

อณะเดียว ัน ็ไม่รูคว่าทาผ   สที. ำะสามารถทําอะไรไดคแค่ไหน  ถคา  สที.

 ลายเป็น ลไ รัฐอี แบบหน่ึผมัน ็อาำำะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลผไปในทาผท่ีดีอึ้น 

เพียผแต่มันำะโย มาำา ตัวทหารหรือหน่วยผานภาครัฐท่ีเป็นเำคาออผสัมปทานมา

สู่   สที. เท่านั่นเอผ”  

 

“มีความำําเป็นอย่าผยต่ผท่ีำะตคอผมีหน่วยผานอตสระเพียผอผค์ รเดียวท่ีำะเ ตดมาเพ่ือ

ดูแลตรผนี้  เพราะว่าถคาไดคหน่วยผานอตสระท่ีเป็น ลาผำรตผๆมา  มัน ็ำะสรคาผความ

เป็นธรรมใหค ับผูคประ อบวตีาีีพส่ือ สรคาผความเป็นธรรมใหค ับ ลุ่มธุร ตำท่ีทํา

ส่ือดควย  ในอณะเดียว ัน ็ำะใหคผลประโยีน์แ ่ประีาีนซ่ึผเป็นผูคบรตโภคส่ือ  

อย่าผไร ็ตามมันมีความำําเป็นอย่าผยต่ผเลยว่าอผค์ รอตสระท่ีตอนนี้มี ารำัดตั้ผ

อผค์ รใหม่มา ็คือ   สที.  มันผ่านมาเนต่นนานมา แลคว  แต่ ็ยัผไม่เป็นรูปเป็น

ร่าผ  เพราะตอนนี้มีปัญหาเร่ือผผูคสมัคร ับผูคถู คัดออ   ซ่ึผคนท่ีอยู่ลําดับต่อไป ็

ไม่ไดค” 
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4.2.3  คุณธรรมและจริยธรรมของนกัการเมอืงผู้ซ่ึงมอี านาจรัฐ 
ตามหล ั ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2550  ไดคระบุไวคอย่าผ

ีดัเำนในหมวด 13   ว่าดควยำรตยธรรมออผผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผและเำคาหนคาท่ีออผรัฐ  ซ่ึผมี 2  
มาตรา คือ  มาตรา 279   ําหนดว่ามาตรฐานทาผำรต ยธรรมออผผู คด ํารผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผ 
อคาราี าร หรือเำคาหนคาท่ีออผรัฐแต่ละประเภทใหคเป็นไปตามประมวลำรตยธรรมท่ี าํหนดอ้ึน โดย
ำะตคอผมี ลไ และระบบใน ารดาํเนตนผานเพ่ือใหค ารบผัคบัใีคเป็นไปอย่าผมีประสตทธตภาพ รวมทั้ผ
 าํหนดอั้นตอน ารลผโทษตามความรคายแรผแห่ผ าร ระทาํ ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบตัตตามมาตรฐาน
ทาผำรต ยธรรมใหคถือว่าเป็น าร ระทาํผตดทาผวตนัย  ใน รณีท่ีผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏตบัตตตาม ใหคผู คตรวำ ารแผ่นดตนรายผานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทคอผถต่นท่ี
เ ่ียวอคอผ แลควแต่ รณี  และหา เป็น าร ระทาํผตดรคายแรผใหคส่ผเร่ือผใหคคณะ รรม ารปค อผ นัและ
ปราบปราม ารทุำรตตแห่ผีาตตพตำารณาดาํเนตน าร โดยใหคถือเป็นเหตุท่ีำะถู ถอดถอนำา ตาํแหน่ผ
ตามมาตรา 270  ารพตำารณา สรรหา  ลัน่ รอผ หรือแต่ผตั้ผบุคคลใด เอคาสู่ตาํแหน่ผท่ีมีส่วน
เ ่ียวอคอผใน ารใีคอาํนาำรัฐ รวมทั้ผ ารโย ย คาย  ารเล่ือนตาํแหน่ผ  ารเล่ือนเผตนเดือน และ าร
ลผโทษบุคคลนั้น ำะตคอผเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคาํนึผถึผพฤตต รรมทาผำรตยธรรมออผบุคคล
ดผั ล่าวดควย 
 

มาตรา 280   าํหนดว่าใหคผู คตรวำ ารแผน่ดตนมีอาํนาำหนคาท่ีเสนอแนะหรือใหคคาํแนะนาํใน
 ารำัดทาํหรือปรับปรุผประมวลำรต ยธรรมตามมาตรา 279 และส่ผเสรต มใหคผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ
 ารเมือผ อคาราี าร และเำคาหนคาท่ีออผรัฐ มีำตตสาํนึ ในดคานำรตยธรรม  รวมทั้ผมีหนคาท่ีรายผาน าร
 ระทําท่ีมี ารฝ่าฝืนประมวลำรต ยธรรมเพื่อใหคผู คท่ีรับผตดีอบใน ารบัผคับ ารใหคเป็นไปตาม
ประมวลำรตยธรรม ดาํเนตน ารบผัคบัใหคเป็นไปตามประมวลำรตยธรรมตามมาตรา 279 วรรคสาม ใน
 รณีท่ี ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบตัตตามมาตรฐานทาผำรตยธรรมมีล ัษณะรคายแรผหรือมีเหตุอนัควรเี่ือ
ไดคว่า ารดาํเนตน ารออผผู ครับผตดีอบำะไม่เป็นไปดควยความเป็นธรรม ผู คตรวำ ารแผน่ดตนำะไต่สวน
และเปต ดเผยผล ารไต่สวนต่อสาธารณะ ็ไดค 
  ำา บทบญัญตัตมาตรา 279  และ 280 อคาผตคนแห่ผ ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัร
ไทยพุทธศ ัราี 2550 สะทคอนใหคเห็นถึผเำตนารมณ์ท่ีีดัเำนใน ารตคอผ ารท่ีำะควบคุมพฤตต รรม
ออผผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผท่ีมีอาํนาำรัฐอยู่ในมือ (รัฐบาล)  รวมถึผเำคาหนคาท่ีออผรัฐใหคตั้ผอยู่
ภายใตคมาตรฐานำรตยธรรมท่ีดีผามและเป็นไปเพ่ือประโยีน์ส่วนรวม  แต่ทั้ผน้ี ็อ้ึนอยู่ บัทั้ผตัว
น ั ารเมือผท่ีำะเอคามาทาํหนคาท่ีบรตหารประเทศท่ีตคอผตระหนั ถึผความมีำตตสาธารณะ  อี ทั้ผภาค
ประีาสัผคม ็เป็นอี  ลไ หน่ึผท่ีำะี่วย นัตรวำสอบพฤตต รรมออผนั  ารเมือผใหคตั้ ผอยู่บน
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มาตรฐานำรตยธรรม  ซ่ึผ ็เป็นสตทธตท่ีประีาีนไดรับ ารรับรอผไวคใน ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผ
ราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2550  ว่าดควยเร่ือผสตทธตใน ารถอดถอนผูคดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผ   

แต่ทั้ผน้ีปัำำุบันภายใตคออผความเป็นทุนนตยมมีปัำำัยสําคัญอย่าผหน่ึผท่ีมีอตทธตพลต่อ
พฤตต รรมออผน ั ารเมือผค่อนอคาผมา นัน่คือ  “เผ่ือนไอทาผธุร ตำ”  ซ่ึผ ลายเป็นเคร่ือผมือสาํคญัท่ี
เอ้ือประโยีน์ใหคตวัแทนออผ ลุ่มทุนอนาดใหญ่สามารถเอคาสู่ตาํแหน่ผทาผ ารเมือผไดคสะดว โดย
ผา่นระบบสมา ตี สภาผู คแทนราษฎรแบบบญัีีรายี่ือ  หรือ  Party  List   ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่ม
ตวัอยา่ผผล ารศึ ษาท่ีไดคพบว่า  ในส่วนออผตวัน ั ารเมือผซ่ึผเป็นตวัแทนออผประีาีนท่ีเอคาไป
ทาํหนคาท่ีบรตหารประเทศนั้นสมควรอยา่ผยตผ่ท่ีำะตคอผเป็นคนดี  มีคุณภาพ   มีคุณธรรมและำรตยธรรม
ท่ีสูผ ว่าคนทัว่ไป  ทั้ผน้ี ารท่ีำะไดคมาซ่ึผน ั ารเมือผท่ีดีมีคุณภาพ ่อนอ่ืนประีาีนคนไทยำะตคอผ
มีความเอคมแอ็ผ  และมีวตำารณญาณใน ารเลือ ตั้ผนั  ารเมือผท่ีดีมีคุณภาพเอคามาทาํหนคาท่ีบรตหาร
ประเทศ  แต่ตราบใดท่ีคนไทยยผัคผยดึหล ัเลือ คนท่ีเป็นพรรคพว ออผตนอยูเ่ี่นน้ีสผัคมไทย ็คผ
ไม่มี ารพฒันา  เพราะเมื่อไดคน ั ารเมือผท่ีไม่ดีเอคาไปสู่รัฐสภา ็ย่อมเป็นผลพวผทาํใหคส่ือไม่ดีตาม
ไปดควย  เน่ือผำา  ลุ่มคนเหล่านั้นำะพยายามเอคาไปมีอาํนาำเหนือส่ือ ดผัท่ี  ดร.สุวรรณา  สมบตัต
รั ษาสุอ  ประธานสภาวตีาีีพน ัอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย ไดค ล่าวว่า 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ทั้ผน้ี ดร.เอ้ือำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผู คอาํนวย ารสถาบันพฒันาส่ือภาคประีาีน ไดคใหค
อคอเสนอแนะแ ่ผู คท่ีำะมาทาํหนคาท่ีเป็นรัฐบาลไวคว่า “รัฐบาลเอผ ็ตคอผรับฟัผ  อะไรท่ีส่ือนาํเสนอไม่
ถ ูตคอผ ็ตคอผี้ีแำผ  โดยอยูบ่นพ้ืนฐานออผ ารเคารพสตทธตเสรีภาพและ ารทาํหนคาท่ีออผ นัและ นั
ทั้ผฝ่ายส่ือและฝ่ายรัฐบาล” 
 

“ประีาีนทุ ภาคส่วนตคอผคอยดูและตรวำสอบว่า  รัฐมนตรีคนน้ีทาํอยา่ผน้ีไม่ถ ู  
แต่ทุ วนัน้ีประีาีนคนไทยไม่เอคมแอ็ผมนัำึผเ ตดสภาล่มอยูเ่ร่ือย  เน่ือผำา เราไดค
ตัวแทนท่ีไม่ดี เอคา สู่รัฐสภา  ทั้ ผ น้ี ็ เพราะประีาีนไม่ เคยเลือ คนท่ี ดีมี
ประสตทธตภาพ  ดผันั้นน ั ารเมือผำะตคอผปฏตรูปตวัเอผใหคมีประสตทธตภาพเสีย ่อน  
และตัว ประีาีน ็ตคอผมีวตำารณญาณใน ารเลือ ตัวแทนท่ีำะเอคาไปบรตหาร
ประเทศดควย   ล่าวผ่ายๆคือประีาีน ็ตคอผมีคุณภาพ ่อนเพื่อเลือ นั  ารเมือผ...
แต่ถคาตราบใดท่ีวผำรมนัยผัเป็นอย่าผน้ีอยู่ ็ไม่มีทาผแ คเร่ือผคุณภาพออผ ารรับรูค
ออผคนไดค  เพราะเรา ็ำะไดคสภาผู คแทนท่ีไม่ดี  ไดคผู คบรตหารไม่ดี  แลควผู คบรตหาร ็ำะ
เป็นอั้วอาํนาำทาผรัฐไม่ดี แลคว ็ำะมาควบคุมส่ือทาํใหคส่ือไม่ดีตามไปดควย” 
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ในอณะท่ี  ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต าร

อ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ มอผว่าตัว ารสําคัญสําหรับปัญหา ารแทร แซผส่ือท่ีเป็นอยู่ ็

เน่ือผมาำา มีนั  ารเมือผบาผส่วนท่ีอาดำรตยธรรม  ซ่ึผ ารท่ีำะปคอผ ันและแ คไอปัญหา าร

แทร แซผส่ือโดยรัฐบาลไดคนั้นสต่ผสําคัญท่ีสุดคือ  ผูคท่ีำะมาเป็นรัฐบาลตคอผไม่คตดและ ระทํา าร

แทร แซผส่ือทั้ผทาผตรผและทาผอคอม  รวมทั้ผตคอผตระหนั ถึผสตทธตออผประีาีนและออผ

ส่ือมวลีนเป็นสําคัญ  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาผดคานออผ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์ ไดคใหคความคตดเห็นว่าถคาผูค

มีอํานาำรัฐทั้ผหลายยัผคผมีวัฒนธรรมทาผความคตดแบบเดตมท่ีมุ่ผเนคน ารส่ือสารทาผเดียว  ความ

เปล่ียนแปลผไปสู่สต่ผท่ีดี ว่าออผสัผคมไทยคผเป็นไปไดคยา   ดัผนั้นผูคมีอํานาำรัฐำะตคอผปรับแนวคตด

ใหม่โดยตคอผเปตด วคาผใน ารรับฟัผความคตดเห็นท่ีหลา หลายำา ภาคประีาสัผคมส่วนต่าผๆ 

รวมถึผประีาีน ็ตคอผมีความเอคมแอ็ผพอท่ีำะ ดดัน ารทําผานออผนั  ารเมือผผูคมีอํานาำรัฐใหคไดค

ดควย  แต่ทั้ผนี้ประเด็นปัญหาสําคัญอยู่ตรผท่ีว่าสัผคมไทยยัผไม่พรคอมท่ีำะ คาวสู่ ารยอมรับความ

คตดเห็นท่ีแต ต่าผำนประเทศตคอผประสบ ับปัญหารอบดคานอย่าผเี่นทุ วันนี้  ดัผคําใหคสัมภาษณ์

ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

“ป ตตท่ีมีปัญหามา  ็คือนั  ารเมือผท่ีอาดำรตยธรรมเอคามาแทร แซผ  ซ่ึผมันอยู่ท่ี

ตัวบุคคลมา  ว่า  เพราะถึผแมคำะวาผ ฎหมายปคอผ ัน ารแทร แซผส่ือไวค

หมดแลคว แต่ ็มีนั  ารเมือผบาผพว ท่ีพยายามฉี ออ มานอ  ฎ  ดัผนั้น ารำะ

แ คปัญหา ารแทร แซผส่ือไดค  อันดับแร รัฐบาลตคอผไม่แทร แซผ   โดยตัว

รัฐบาลตคอผตระหนั ถึผสตทธตออผประีาีน  อันท่ีสอผนอ ำา ไม่แทร แซผแลคว ็

ตคอผตระหนั สตทธตออผส่ือท่ีเอาตคอผปฏตบัตต  ใหคส่ือนําเสนอในสต่ผถู ตคอผ เท่ียผตรผ  

เป็นธรรม  ไม่ฝั ใฝ่ฝ่ายใด  ใหคมี ารตรวำสอบไดค  อย่าลําเอียผเ ตดอึ้น  ไม่เลือ 

ปฏตบัตต  และรัฐบาลควรำะสนับสนุนส่ผเสรตมอย่าผำรตผใำไม่ใี่แค่สรคาผภาพ” 
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ำา  ารศึ ษาสรุปไดคว่า ลไ ภาครัฐท่ีสามารถำะใีคเป็นแนวทาผใน ารปคอผ ันและแ คไอ

ปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลไดคนั้นมีอยู่ 3  ประ าร  คือ  ประ ารแร  คือ   ฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย พ.ศ. 2550 ในส่วนรับรอผสตทธตเสรีภาพออผส่ือและประีาีน 

ประ ารท่ีสอผ คือ   ารบัผคับใีค ฎหมายเ ่ียว ับส่ือสารมวลีนออผเำคาหนคาท่ีภาครัฐและ

หน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผท่ีตคอผอยู่ภายใตคออบเอตท่ี ฎหมาย ําหนด  และประ ารท่ีสาม คือ  ตัวออผ

นั  ารเมือผผูคซ่ึผมีอํานาำรัฐำะตคอผตระหนั ในหลั คุณธรรมำรตยธรรม   และสตทธตเสรีภาพใน าร

ส่ือสารออผส่ือและประีาีน  รวมทั้ผตคอผปฏตบัตตหนคาท่ีในฐานะตัวแทนออผประีาีนใน าร

บรตหารประเทศโดยคํานึผถึผประโยีน์ออผสาธารณะมา  ว่าประโยีน์ส่วนตัว  

 

4.3  กลไกภาคประชาสังคม 

ำา  ารศึ ษาและสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผในประเด็นเ ่ียว ับ ลไ ใน ารปคอผ ันและแ คไอ

ปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลในส่วนออผภาคประีาสัผคมผล ารศึ ษาท่ีไดคมีดัผนี้ 
 

4.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและรู้เท่าทันท้ังส่ือและรัฐบาล   

 ำา ผล ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผพบว่า ความเอคมแอ็ผออผภาคประีาีนำะสามารถทําใหค

ส่ือมวลีนไทยมีความเอคมแอ็ผมา อึ้นตามไปดควย  เน่ือผำา เม่ือส่ือมวลีนทําหนคาท่ีออผตนอย่าผมี

มาตรฐานทาผำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือแลควนั้น  พลัผำา ภาคประีาีน ็ำะเป็นเสมือน

เ ราะท่่ีีวยป ปคอผส่ือำา อํานาำรัฐไดค  และท่ีสําคัญทุ ภาคส่วนทั้ผภาครัฐ ตัวอผค์ รส่ือเอผ  

รวมถึผอผค์ รอตสระทั้ผหลายำะตคอผร่วมมือ ันอย่าผำรตผำัผใน ารสรคาผความเอคมแอ็ผใหค ับภาค

“ปัำำุบันเราเผีตญปัญหารอบดคาน  สัผคมไทย ําลัผอยู่ในี่วผเปล่ียนผ่าน วตธี าร

ท่ีสุดท่ีำะทําใหคทุ คนอยู่ดควย ันและผ่านตรผำุดนี้ไปไดค คือ ตคอผเปตดเวทีใหค

ความคตดต่าผๆเอคามาปะทะ ันหรือแล เปล่ียนความคตด ัน  ซ่ึผถคาประีาีนทุ 

ภาคส่วนพยายาม ดดันรัฐบาลอึ้นไป  อณะเดียว ันคนท่ีมีอํานาำรัฐ ็ปรับมุมมอผ

ใน ารนําเสนออ่าวทาผเดียวใหคเป็นลั ษณะ ารส่ือสารสอผทาผ   ถคาทําตรผำุดนี้

ไดค ็น่าำะเป็นอผค์ประ อบสําคัญท่ีำะี่วยปคอผ ัน ารแทร แซผไดคดี ว่าเร่ือผ

 ฎหมายหรือเร่ือผ   สที. ดควยซํ้าไป  แต่อณะเดียว ันมัน ็ทคาทายว่าสัผคมไทย

มันไปถึผำุดท่ีสามารถำะเปตดใหคมี ารถ เถียผ ันไดคอย่าผหลา หลายหรือยัผ  แลคว

ตัวคนท่ีมีอํานาำรัฐพรคอมหรือยัผท่ีำะเปล่ียนตัวเอผหรือเปตด วคาผต่อพื้นท่ีใหค

ประีาีน” 
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ประีาีน ดัผท่ี ดร.สุวรรณา  สมบัตตรั ษาสุอ   ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย

ไดคใหคสัมภาษณ์ไวคว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ในอณะท่ี ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและบรรณาธต าร

อ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพ์ไทยรัฐ  ไดคใหคความคตดเห็นในเีตผสนับสนุน ารส่ผเสรตม ารรูคเท่าทันส่ือ

ใหค ับประีาีน ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า   

 

 

 

 

 

 
 

 

ส่วนทาผดคานออผ ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาค

ประีาีน   มอผว่า  ภาคประีาีนำะตคอผมีความรูคความเอคาใำดควยว่าตัวเอผมีสตทธตในฐานะผูคบรตโภค

ส่ืออะไรบคาผ  และำะสามารถใีคสตทธตท่ีมีผ่านี่อผทาผไหนไดคบคาผหา ถู ส่ือ ระทํา ารละเมตด  ดัผ

คําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า   

 

   

 

“เร่ือผรูคเท่าทันส่ือเป็นสต่ผท่ีถู ตคอผอยู่แลคว  ซ่ึผตอนนี้ ็มีอผค์ รหลายอผค์ รท่ี

พยายามรณรผค์ใหคประีาีนรูคเท่าทันส่ือ  ส่วนมา  ็เป็นอผค์ รภาคประีาีนท่ี

พยายาม ดดันส่ือว่า ส่ืออย่าไปทําอะไรมั่วๆนะ เพราะำะถู รคอผเรียนโดยผูคบรตโภค

ส่ือท่ีำะออ มาบอ ว่าส่ือทําไม่ถู ตคอผตามหลั ำรตยธรรมและำรรยาบรรณ

วตีาีีพ” 
 

“อผค์ รส่ือตคอผสรคาผความเอคมแอ็ผใหค ับภาคประีาสัผคมทั้ผหลาย    แค่สรคาผ

ความเอคมแอ็ผโดยผ่านอผค์ รท่ีเป็นอผค์ รรณรผค์หรือท่ีเราเรีย ว่าอผค์ รอตสระ 

หรืออผค์ รเอ็นำีโอทั้ผหลายไม่พอ  แต่รัฐบาลอผค์ รส่ือ และทุ หน่วยผานตคอผ

ี่วยใน ารท่ีำะ ระตุคนใหคภาคประีาสัผคมรูคถึผสตทธตเสรีภาพท่ีประีาีนพึผมี  

ในอณะท่ีประีาีนทุ ภาคส่วน ็ตคอผำับตาเฝคาระวัผส่ือ ทั้ผนี้เพ่ือใีคสตทธตออผ

ตัวเอผควบคุมใหคส่ือมีความรูคสึ ว่าตัวเอผไม่ใี่ำะทําอะไรไดคอย่าผฐานันดรส่ี  

เพราะฉะนั้น ารรูคเท่าทันส่ือออผประีาีนำะี่วยทําใหคส่ือเอคมแอ็ผมา อึ้น  เพราะ

ทุ วันนี้เราไปหวัผพ่ึผ ับพว นั  ารเมือผไม่ไดคอี แลคว” 
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ทาผดคานออผ  ำั รพันธ์  วผศ์สลับสี  บรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์เดลตนตวส์ออนไลน์  มี

ความเี่ือมั่นว่า  ประีาีนผูคบรตโภคตคอผมีศั ยภาพใน ารคตดวตเคราะห์และรับอ่าวสารอย่าผมี

วตำารณญาณ  แต่ทั้ผนี้ส่ือมวลีนำะตคอผเป็นส่วนสําคัญท่่ีีวยสรคาผความเอคมแอ็ผใหค ับภาค

ประีาีน  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ในอณะท่ี  ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์   ไดคี้ีใหคเห็นถึผสภาพความ
เป็นำรตผออผคนไทยในปัำำุบันว่ายัผคผตคอผมี ารปรับตัวเพ่ือรับมือ ับ ารเปล่ียนแปลผท่ี ําลัผ

เ ตดอึ้นเน่ือผำา ท่ีผ่านมารัฐบาลพยายามท่ีำะควบคุมอ่าวสารใหคมีเพียผดคานเดียวมาตลอด  เม่ือไม่ไดค

รับ ารปลู ฝัผมาใหคเป็นคนท่ีรูคำั รับรูคอคอมูลอ่าวสารรอบดคาน  ำึผเป็นผลทําใหคสัผคมไทยไม่สามารถ

ปรับตัวเพ่ือรับ ับสภาพ ารณ์ท่ีเปล่ียนแปลผไดคอย่าผมีประสตทธตภาพ  ดัผนั้นส่ือเอผนอ ำา ำะตคอผ

“ผูคบรตโภคส่ือ ็ตคอผสามารถท่ีำะ Feedback ส่ือ  หรือแำคผไปเม่ือส่ือทําหนคาท่ีไม่

เหมาะสม  แต่ ารท่ีผูคบรตโภคส่ือหรือผูครับสารำะสามารถทําอย่าผนั้นไดค ็ตคอผมี

 ลไ พัฒนาผูครับสารในสัผคมใหคเป็นคนท่ีเอคาใำว่าตัวเอผเป็นผูครับส่ือท่ีมีสตตปัญญา  

ไม่ใี่รับส่ืออยู่แค่ว่าีอบ  ไม่ีอบ   ซ่ึผนั วตีา ารท่ีเอาสนใำเร่ือผนี้เอาพยายามำะ

ทําใหค ลไ  าร ํา ับดูแลตัวเอผออผส่ือใหคมีประสตทธตภาพมา ยต่ผอึ้น  ควบคู่ไป ับ

 ารพัฒนาสัผคมใหคเป็นสัผคมท่ีสามารถวตเคราะห์เนื้อหาท่ีรับำา ส่ือไดคไม่ใี่มานั่ผ

บ่นๆว่าตอนนี้ส่ือละเมตดำรรยาบรรณเยอะำัผเป็นปัญหาใหญ่   ดัผนั้นต่อไปนี้คนใน

สัผคมำะตคอผรูคว่า  ำะไป Feedback  ตรผไหนไดคบคาผ  ทั้ผหมดนี้ ็คือ ารทําใหคสัผคม

มีทาผออ  ไม่ใี่เป็นสัผคมอี้บ่นในเร่ือผเดตมๆ” 

 

 
 

“ประีาีนนะเอาอ่านอ่าว  เอา ็ตคอผมีวตำารณญาณใน ารไตร่ตรอผว่านั  ารเมือผ

หรือรัฐบาลปฏตบัตตผานเป็นอย่าผไรบคาผ  ตคอผวตเคราะห์ใหคไดคว่าส่ือเอียนอย่าผนี้เป็น

 ารเีียร์มา ไปไหม  หรือ ล่าวหารัฐบาลซ่ึผเป็น ารโำมตีมา ไปไหม  และท่ี

สําคัญตคอผรับรูคและตตดตามตลอดเวลาดควยว่าอ่าวอะไรท่ีโดนแทร แซผบคาผ   แลคว

มาวตพา ษ์วตำารณ์ว่าเร่ือผนี้ความำรตผเป็นอย่าผไร  อย่าเพต่ผไปเี่ือทันทีท่ีไดคอ่านไดค

ฟัผ  ซ่ึผผมเี่ือว่าประีาีนเอาตรวำสอบเอผไดค...แต่ทั้ผนี้ส่ือเอผ ็ตคอผสรคาผความ

เอคมแอ็ผใหคภาคประีาีน  โดยอาำำะผ่านบทความต่าผๆ ในส่ือหนัผสือพตมพ์  หรือ

ส่ือวตทยุโทรทัศน์  เพ่ือสรคาผความต่ืนตัวใหค ับประีาีน” 
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ี่วยใหคประีาีนมีความเอคมแอ็ผแลคว   ส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ ระแสหลั ตคอผปรับตัวโดย าร

เปตดพื้นท่ีใหค ับภาคประีาีนใหคมีมา ยต่ผอึ้น  เพ่ือำะไดคมีมุมมอผท่ีแต ต่าผและหลา หลายออผ

อคอมูลอ่าวสาร   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ี ล่าวว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทาผดคานออผ อําไพ  โพธต์ัียรัตน์   บรรณาธต าร ลุ่มอ่าวสถาน ารณ์ปัำำุบัน 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  ไดคใหคความเห็นท่ีสอดคลคอผ ันเ ่ียว ับ ารท่ีตคอผเร่ผสรคาผความเอคมแอ็ผใหค

เ ตดอึ้น ับภาคประีาีน ดัผคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ปัำำุบันตคอผยอมรับว่าอคอมูลอ่าวสารหรืออผค์ความรูคต่าผๆมันหลา หลายมา อึ้น  

แลควตัวสัผคมไทย ็เรต่มเผีตญหนคา ับภาวะเปล่ียนผ่านท่ีมี ารเปล่ียนแปลผอะไร

หลายๆดคานพรคอม ัน ซ่ึผตัวคนไทยหรือส่ือเอผ ็ำะตั้ผตัวรับตรผนี้ไม่ค่อยทัน 

เพราะไม่ไดคถู ฝึ มาใหคเคยีตน ับ ารรับอคอมูลอ่าวสารท่ีมันรอบดคาน  เน่ือผำา 

 ารท่ีรัฐบาลพยายามควบคุมใหคอ่าวมีดคานเดียวมาตลอด  เพราะฉะนั้นพอเำอ

สถาน ารณ์ำรตผๆคน ็ำะปรับตัวหรือรับมือ ับ ารเปล่ียนแปลผต่าผๆไม่ไดค   ซ่ึผ

ตรผนี้ทั้ผ  3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ  ภาคส่ือ  และภาคประีาีน  ตคอผร่วมมือและ

ผลั ดันใหคนําไปสู่ าร เปล่ียนแปลผท่ีว่าอ่าวสารในปัำำุบันไม่ไดคมีเฉพาะออผ

ภาครัฐอย่าผเดียว   เพราะเสียผหรืออคอมูลออผประีาีน ็มีความสําคัญ  ดัผนั้นนั้น

ส่ือมวลีน ็ตคอผปรับตัวในแผ่ ารเปตดพื้นท่ีใหคประีาีนและอ่าวสารในรูปแบบ

ใหม่ๆ   เพ่ือทําใหคมันมีความหลา หลายทาผความคตดมา อึ้น  อันำะนําไปสู่ าร

สรคาผความเอคมแอ็ผใหคภาคประีาีนไดคอย่าผมีประสตทธตภาพ” 

 
 

“สต่ผท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตคอผใหคความรูคความเอคาใำ ับประีาีนว่าถคาถู แทร แซผเอา

ำะสูญเสียอะไร  ตคอผบอ เอาเลยว่าถคาส่ือถู แทร แซผมันคือ ารอีด ั้น ารรับรูค

ความำรตผ  ผลประโยีน์สาธารณะ ็ำะถู ลตดรอนไป  หรือไม่สามารถตรวำสอบ

รัฐบาลไดคอย่าผเต็มท่ี  และผลเสียคือสัผคมส่วนรวมทั้ผหมด   ซ่ึผประเด็นท่ีอยา ใหค

ี่วย ันทุ ๆภาคส่วนโดยเฉพาะตัวส่ือมวลีนคือ  อยา ใหคี่วย ันพัฒนาและ

สรคาผความรูคความเอคาใำ ับประีาีน  สรคาผความเอคมแอ็ผใหค ับภาคประีาีน  

ใหคเอาสามารถใีควตำารณญาณใน ารรับรูคความำรตผท่ีไม่ใี่ดคานเดียว” 
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 ปัำำุบันนี้ ระแสสัผคมเป็นสต่ผท่ีเอคามามีอตทธตพลค่อนอคาผสูผใน ารป ปคอผส่ือำา  าร

แทร แซผออผผูคมีอํานาำรัฐ  อย่าผ รณีท่ี  ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ไดค

ย ตัวอย่าผใหคฟัผดัผนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส่วนทาผดคานออผ  ำั ร์ ฤษ  เพต่มพูล    ประธานศูนย์ศึ ษา ฎหมายและนโยบายส่ือมวลีน  

ไดคใหคความเห็นว่าแนวทาผปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลไดคดีท่ีสุดคือ ภาค

ประีาีนท่ีตคอผมีวตำารณญาณใน ารรับรูคอ่าวสารอคอมูลท่ีรอบดคาน  และเป็นไปไดคยา ท่ีำะอาศัย

ความร่วมมือำา ทั้ผ 3  ภาคส่วนท่ีเ ่ียวอคอผทั้ผภาครัฐ  ภาคส่ือมวลีน และภาคประีาสัผคม  

เน่ือผำา แต่ละภาคส่วนนั้นมีเปคาหมายท่ีต่าผ ัน ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

“ในยุคปัำำุบันอํานาำออผนั  ารเมือผไม่ไดคมีสูผอนาดท่ีำะควบคุมอ่าวสารใหคมัน

เป็นไปในทตศทาผเดียว  หรือควบคุมใหคเป็นไปอย่าผท่ีตัวเอผตคอผ ารไดคอี แลคว  

เพราะมันมี ลไ ทาผดคานสัผคมท่ีเปตดใหคคนธรรมดา  หรือแมคแต่ตัวส่ือเอผมันมี

อํานาำใน ารถ่วผ ับภาครัฐหรือตัวนั  ารเมือผมา อึ้น  อย่าผ รณีออผสรยุทธ์  สุ

ทัศนะำตนดา พตธี รราย ารอ่าวออผี่อผ 3 ไดคลผพื้นท่ีเพ่ือไปี่วยแ คปัญหานํ้าท่วม 

ำัผหวัดในภาคใตคำนออ นอ หนคา  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม ถึผ 1 เมษายน 2554  ำน

ถู รัฐมนตรีสาทตตย์  วผศ์หนอผเตย   ไม่พอใำและ ล่าวหาในทาผเสียหายว่าทําเพ่ือ

โปรโมทบรตษัทตัวเอผ   ไม่ไดค ทําเพ่ือีาตต  ส่ือพยายามทําเหมือนรัฐบาลไม่ทําอะไร  

และสุดทคาย ็ดูเหมือนคนำะมาทาผคุณสรยุทธ์มา  ว่าอยู่ดี  ซ่ึผผมมอผว่า ระแส

สัผคมมัน ็ำะเป็น ลไ อย่าผหน่ึผท่่ีีวยป ปคอผส่ือใหคแอ็ผแรผไดคในระดับหน่ึผ  

และต่อใหค  รมต.หรือผูคมีอํานาำรัฐคนใดไม่พอใำ ็ทําอะไรส่ือมวลีนท่ีทําหนคาท่ี

ออผตนอย่าผเอคมแอ็ผไม่ไดค   เพราะประีาีนำะตัดสตนเอผว่าใครทําเพ่ือสัผคม

ส่วนรวมอย่าผำรตผใำ”  

 
 

“ความคาดหวัผสูผสุดอยู่ท่ีภาคประีาีนผูคบรตโภคอ่าวสาร  เพราะเอาำะเป็นคน

บอ ไดคว่าอผค์ รส่ือใดท่ีมีความน่าเี่ือถือมา นคอยอนาดไหน  คผำะไปพูดว่าทั้ผ 3 

ภาคส่วนำะมามีบทบาทร่วม ันใน ารปคอผ ัน ารแทร แซผไม่ไดค เพราะว่าแต่ละ

ส่วนมีำุดเปคาประสผค์ต่าผ ัน  มีธรรมีาตตท่ีแต ต่าผ ัน เน่ือผำา ผูครับสารำะเป็น

คนคาดหวัผคุณภาพอ่าวท่ีดีท่ีถู ตคอผท่ีเท่ียผธรรมมา ท่ีสุด   อี ทั้ผผูคบรตโภคอ่าวสาร

 ็ำําเป็นตคอผเรีย รคอผใหคส่ือนําเสนอแต่ความำรตผ  ไม่ใี่ความำรตผคร่ึผเดียว  และ

ประีาีนตคอผมีวตำารณญาณใน ารรับฟัผและไตร่ตรอผ” 
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4.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยผ่านทางกลไกการตรวจสอบส่ือภาคประชาชน 

ำา ผล ารสัมภาษณ์ ลุ่มตัวอย่าผพบว่า  ในปัำำุบันเทคโนโลยี ารส่ือสารท่ีมี ารพัฒนา

อย่าผ วคาผอวาผส่ผผลใหคภาคประีาีนสามารถรับรูคอ่าวสารไดครอบดคานมา อึ้นและเร็วอึ้น  ทําใหค

พลัผหรือเสียผออผประีาีน ลายเป็นส่วนหน่ึผใน าร ดดัน ารทําหนคาท่ีออผส่ือใหคอยู่ภายใตค

มาตรฐานำรตยธรรมหรือำรรยาบรรณวตีาีีพ   อี ทั้ผยัผเป็น ารตรวำสอบ ารทําหนคาท่ีออผรัฐบาล

ไดคอี ดควย  แต่ในความเป็นำรตผออผสัผคมไทยมีประีาีนส่วนนคอยเท่านั้นท่ีตระหนั ในเร่ือผนี้  

เพราะประีาีนส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนในีนบทยัผไม่มีความรูคในเร่ือผนี้ ดัผท่ี ดร.สุวรรณา  สมบัตต

รั ษาสุอ  ประธานสภาวตีาีีพนั อ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย ไดคใหคความเห็นไวคว่า  

 

 

 

 

 

 

 
 

ในอณะท่ี ดร.เอื้อำตต  วตโรำน์ไตรรัตน์  ผูคอํานวย ารสถาบันพัฒนาส่ือภาคประีาีน  ไดคใหค

ความเห็นว่าปัำำุบันนี้ภาคประีาสัผคมเรต่มมี ารต่ืนตัวมา อึ้นใน ารเอคามามีส่วนร่วมใน ารเฝคา

ระวัผและตตดตามตรวำสอบ ารทําหนคาท่ีออผส่ือ  ซ่ึผำะเป็นผลดีต่อ ารพัฒนาส่ือมวลีนไทยใหคมี

คุณภาพท่ีดียต่ผอึ้น  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

“ถคาสัผคมอยา ำะไดคส่ือมวลีนท่ีมีคุณภาพ ประีาีนทุ ภาคส่วน ็ตคอผี่วย ัน

 ดดันส่ือทุ ประเภท  ซ่ึผไม่ใี่ ดดันเพ่ือด่าทอเอา  แต่ ดดันเพ่ือใหคส่ือเห็นว่า  

วันนี้ประีาีนอย่าผเรารูคนะว่าสตทธตเราคืออะไร    คุณอย่านําหรือยัดเหยียดสต่ผท่ีฝ่า

ฝืนสตทธตเรามาใหคเรา   แต่ว่าวันนี้เรามีประีาีนไม่ ่ีคนท่ีรูคและตระหนั ถึผำุดนี้ 

และประเด็นท่ีน่าห่วผคือประีาีนยัผเป็นเหยื่อออผส่ือท่ีไรคำรตยธรรมดควยซํ้าไป” 

“เด๋ียวนี้มันมี ลไ  ารตรวำสอบส่ือภาคประีาีนเยอะ  ตอนนี้ ลไ ภาคประีา

สัผคมเอาไดคมี ารพัฒนา  อย่าผ Media Monitor [ http://www.mediamonitor.in.th 

- ผู้วิจัย]  ็ทําหนคาท่ีศึ ษาเนื้อหาส่ือแลคว ็ตีแผ่ออ มารายผายต่อสาธารณะว่า  

ละครไทยมีความรุนแรผนะ  อ่าวไทยหรือเล่าอ่าวมันเป็น ารใส่ความคตดเห็นมัน

ไม่ใี่อ่าว  หรือแมค ระทั่ผราย ารทั่วไปออผโทรทัศน์ในประเทศไทยอะไรอย่าผนี้  

อันนี้ ็ถือเป็น ลไ ภาคประีาสัผคม   ซ่ึผ ารทําผานออผ Media Monitor  ท่ีเรต่ม

ตั้ผแต่ปี  2548   ็มีผลเหมือน ันท่ีทําใหคเ ตด ลไ มา มายท่ีเป็นภาคประีาสัผคม  

แสดผใหคเห็นว่าสัผคมเรต่มมีความต่ืนตัว   ทําใหคส่ือเอผ ็ตคอผพัฒนาคุณภาพใหคดีอึ้น  

สต่ผพว นี้มัน ็เ ตดอึ้นมาเร่ือยๆ” 
 

http://www.mediamonitor.in.th/
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ในส่วนออผ ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  ประธานสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตและ
บรรณาธต ารอ่าว ารเมือผหนัผสือพตมพไ์ทยรัฐ  ยผัไดคใหคความคตดเห็นในเ ตีผสนับสนุน ารมีส่วน
ร่วมใน ารตรวำสอบส่ือภาคประีาีนดผัคาํสมัภาษณ์ท่ีว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนทาผดคานออผ นพศ ัดต์    ุลสุำรตต   บรรณาธต ารสถานีวตทยุแห่ผประเทศไทย ไดคใหค
ความเห็นในทตศทาผท่ีสอดคลคอผ นั  อี ทั้ผยผัี้ีใหคเห็นถึผประเด็นปัญหาใหญ่ออผสัผคมไทยคือ  
ภาคประีาีนยผัไม่มีความเอคมแอ็ผพอใน ารเอคามามีส่วนร่วมเพื่อตรวำสอบส่ือและรัฐบาล  ดผัคาํ
สมัภาษณ์ท่ีว่า  

 

 
 
 
 
  

 
 

ในอณะท่ี ำ ัรพนัธ ์ วผศส์ลบัสี  บรรณาธต ารอ่าวหนัผสือพตมพ์เดลตนตวส์ออนไลน์  มอผว่า
ภาคประีาีนท่ีต่ืนตวั บั ารมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือนั้นเป็นเพียผคนส่วนนคอยออผสัผคม  
ดผัคาํใหคสมัภาษณ์ท่ีว่า   

 
 
 
 
 

“ภาคประีาีนเด๋ียวน้ีต่ืนตวัมา  ว่าเดตมเยอะแลคว  มี ารตั้ผอผค์ รตรวำสอบ
ต่าผๆสารพดัอผค ์รเลยตอนน้ี  สผัคมมีความ ระตือรือรคนอยา เอคามามีส่วนร่วม
ใน ารตรวำสอบทั้ผส่ือ  และรัฐบาล   ไม่ใี่ใหคส่ือตรวำสอบรัฐบาลอย่าผเดียว
เหมือนแต่ ่อนแลคว   เพราะอผค์ รอตสระต่าผๆออผภาคประีาสัผคม เี่น มูลนตธต
ส่ือมวลีนศึ ษา ไดคเอคามามีส่วนร่วมเพื่อคุ คมครอผผู คบรตโภคและเฝค าระวผัส่ือใหคอยู่
ในหล ัำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ  ซ่ึผ ็ี่วยใหคสัผคมไดครูคไดคเห็นมา อ้ึน  
มนั ็เป็นสต่ผท่ีดีต่อส่วนรวม” 

“ ลไ ตรวำสอบส่ือภาคประีาีน สามารถี่วยปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแซผ
แทร ส่ือออผรัฐไดคในระดบัหน่ึผ แต่คผไม่สามารถไปำดั ารปัญหาไดคทั้ ผหมด 
เพราะประีาีนยผัไม่ความเอคมแอ็ผเพียผพอท่ีำะไปดาํเนตน ารใด ๆ ไดคมา นั    
และประีาีนส่วนใหญ่ ยผัไม่ไดคเอคามามีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบ ารทาํหนคาท่ี
ออผส่ือและรัฐบาลไดคอยา่ผมีประสตทธตภาพ” 
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ในอณะท่ี ผศ.พตำตตรา  ศุภสวัสดต์ ุล  อาำารย์ภาควตีาวารสารสนเทศ  คณะนตเทศศาสตร์  

ำุฬาลผ รณ์มหาวตทยาลัย  ไดคี้ีใหคเห็นว่าี่อผทาผหน่ึผท่ีสามารถทําใหคภาคประีาีนสามารถเอคามามี

ส่วนร่วมใน ารตรวำสอบรัฐบาลไดคคือ  “ส่ือใหม่” ผ่านทาผอตนเทอร์เน็ตและสัผคมออนไลน์

ทั้ผหลาย   ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนออผ ปราปต์  บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ในฐานะท่ีเอาเป็นผูค

ทําผานในวผ ารส่ือออนไลน์ไดคใหคทรรศนะท่ีสอดคลคอผ ัน   ล่าวคือ ี่อผทาผหน่ึผท่ีทําใหคภาค

ประีาีนสามารถเอคามามีส่วนร่วมอย่าผเอคมแอ็ผใน ารรวม ลุ่ม ันเพ่ือตรวำสอบ ารทําหนคาท่ีทั้ผ

ออผส่ือมวลีนและออผรัฐบาลไดคอี ี่อผทาผหน่ึผคือ “อตนเทอร์เน็ต” ประเภทเครืออ่ายสัผคม

ทั้ผหลาย   แต่ทั้ผนี้เอา ็ยัผี้ีใหคเห็นถึผประเด็นท่ีน่าสนใำว่า ลุ่มคนท่ีเอคาถึผอตนเทอร์เน็ตำรตผๆเป็น

เพียผประีาีนเพียผส่วนนคอยเท่านั้น  และท่ีสําคัญำะตคอผมี ารบัญญัตต ฎหมายออ มาเพ่ือรอผรับ

 ารแสดผความคตดเห็นผ่านทาผส่ือออนไลน์ดควย  ดัผคําใหคสัมภาษณ์ท่ีว่า 

“มัน ็เป็นความเคล่ือนไหวออผประีาีนเพียผส่วนหน่ึผซ่ึผเป็น ลุ่มท่ีำรตผำัผและ

สนใำ ับเร่ือผนี้   และเอคาใำในปัญหาท่ีเ ตดอึ้นำึผออ มาประทควผว่าหคามรัฐ

แทร แซผส่ือ  แต่ประีาีนส่วนใหญ่ยัผเฉยๆ  ับเร่ือผนี้  เท่าท่ีสัผเ ตคนส่วน

ใหญ่มั มอผว่ามันเป็นหนคาท่ีออผคนท่ีทําผานดคานส่ือ  ถคาส่ือโดนฟคอผประีาีน ็

ไม่ไดคเดือดรคอนดควย  ประีาีนยัผไม่มอผไปไ ลๆว่ามันำะมีผล ระทบ ลับมาใน

ภายหลัผต่อเสรีภาพออผตัวเอผใน ารท่ีำะไม่ไดครับรูคอ่าวสารบาผอย่าผท่ีควรำะรับรูค

ำา รัฐบาล  แต่ทั้ผนี้ประีาีนำะต่ืนตัวในเร่ือผประีาธตปไตยและ ารเมือผ

มา  ว่า” 
 

“ปัำำุบันมีส่ือใหม่เ ตดอึ้น เี่น  ลคอผดตำตตัล หรือโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถถ่าย

ภาพนต่ผและภาพเคล่ือนไหวไดค  และพอถ่ายไดค ็สามารถเอามาโหลดลผ

อตนเทอร์เน็ตหรือสัผคมออนไลน์ทั้ผหลายไม่ว่าำะเป็น  Facebook  หรือ Twitter  

คุณ ็สามารถส่ือสารสต่ผต่าผๆในทคอผถต่นออผคุณใหคสัผคมไดครับรูคอย่าผ วคาผอวคาผไดค

ในเวลาอันรวดเร็ว  ซ่ึผเป็นท่ีเอคาใำ ันในฐานะท่ีเรีย คุณว่า ‘นั อ่าวพลเมือผ’ ท่ีำะ

มีพื้นท่ีออผตัวเอผและสามารถท่ีำะลผภาพอะไรต่าผๆไดค  ภาคประีาีนท่ีเป็น

แบบนี้ ็สามารถท่ีำะมีส่วนใน ารร่วมตรวำสอบรัฐบาลหรืออะไรต่าผๆไดคระดับ

หน่ึผโดยผ่านทาผส่ือใหม่” 
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นอ ำา น้ีปราปต ์ บุนปาน   บรรณาธต ารอ่าวมตตีนออนไลน์  ยผัไดคอธตบาย รณี ารรับมือ
ออผบรตษทัมตตีน ำาํ ดั (มหาีน) ท่ีถ ูแทร แซผำา อาํนาำทุนโดยมีผู คมีอาํนาำรัฐคือ รัฐบาลอดีต
นาย รัฐมนตรีท ัษตณ  ตีนวตัร  คอยสนบัสนุนอยูเ่บ้ือผหลผั  ดควย ารอาศยัพลผัำา ภาคประีาสผัคม
เป็นฐานสนับสนุนสาํคญัท่ีสุด   ทาํใหครอดพคนำา ทั้ผอาํนาำรัฐและอาํนาำทุนมาไดค  ซ่ึผแสดผใหค
เห็นถึผ ารต่ืนตวัท่ีมา อ้ึนใน ารต่อตคาน ารใีคอาํนาำรัฐในทาผท่ีมตีอบออผรัฐบาล  ดัผคาํใหค
สมัภาษณ์ท่ีว่า 

 
 
 
 
 

“ในสภาพสัผคมปัำำุบนัในเร่ือผออผเทคโนโลยีส่ือสารสมยัใหม่ซ่ึผมนัทาํใหคเ ตด
ส่ือใหม่ๆมา อ้ึนทั้ผอตนเทอร์เน็ต  เว็บไซต์  อณะเดียว ัน ็มีเครืออ่ายทาผสัผคม
เยอะ อ้ึน  ส่ือพว นั้ นำะเ ร็วมา เร็ว ว่ า ส่ือหนัผ สือพตมพ์  ส่ือทีวีดควยซํ้ า  
เพราะฉะนั้นตรผนั้นมนั ็มีประสตทธตภาพระดบัหน่ึผ  ผมมอผว่าตรผนั้นมนัอาำำะ
เพต่มความเอคมแอ็ผใน ารตรวำสอบส่ือและรัฐบาลใหค ับภาคประีาสัผคมไดค
เหมือน นั  แต่อณะเดียว นัในเร่ือผส่ือใหม่เร่ือผอตนเทอร์เน็ตมนั ็มีคนำาํนวน
หน่ึผเท่านั้นในสผัคมไทยท่ีเอคาถึผ  ซ่ึผตวัีาวบคานคนธรรมดาซ่ึผ ็เป็นคนส่วนใหญ่
ออผประเทศยผัไม่มีโอ าสไดคเอคาถึผอตนเทอร์เน็ต   หรือเอคาถึผ ็ไม่ไดคเอคาถึผ
อตนเทอร์เน็ตในระดบัความเร็วสูผพอท่ีำะแล เปล่ียนเพื่อทาํ ตำ รรม นัไดค...ใน
อณะเดียว ันเมื่อประีาีนมี ารรวมตัว ันอย่าผเอคมแอ็ผในสัผคมเครืออ่าย
ออนไลน์  สต่ผท่ีตคอผพตำารณาตามมาคือ ถคาประีาีนมี ารรวม ลุ่ม นั ็ย่อมตคอผมี
 ฎหมายมาเป็นหล ัประ นั  เพ่ือรับรอผใหค ารรวมตวัท่ีเ ตดอ้ึนไม่ ลายเป็นเร่ือผท่ี
ผตด ฎหมาย  รวมทั้ผ ารใีคอาํนาำออผฝ่ายรัฐบาลควรำะมี ารทบทวนว่าสามารถ 
ำะใีค ฎหมายในออบเอตแค่ไหน  อยา่ผเี่น  ในปัำำุบนัเราำะเห็นบาผส่วนซ่ึผใน
แผ่พอพดูถึผเร่ือผ ารใีคเครืออ่ายอตนเทอร์เน็ต    ็ำะมีเร่ือผ  พรบ.ว่าดควย าร ระทาํ
ความผตดดควยคอมพตวเตอร์  2550 เอคามาเ ่ียวอคอผ  ซ่ึผล ัษณะ ฎหมายฉบบัน้ีำะ
เป็นแบบเหวี่ยผแห วคาผๆ และครอบคลุมหลายประเด็น”   
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ในส่วนท่ีเป็น ฎหมายนั้นอผค ์รอตสระภาคประีาสผัคมอยา่ผสาํน ัผาน อผทุนสนับสนุน
 ารสรคาผเสรต มสุอภาพ (สสส.) ไดคมีบทบาทสําคัญร่วม ับเครืออ่าย ว่า 37 อผค์ ร ทั้ ผภาค
น ัวตีา าร ประีาีนเครืออ่ายครอบครัวและเครืออ่ายเด็  สภาเด็ และเยาวีน รวมทั้ผฝ่ายราี าร 
รัฐวตสาห ตำและอผค ์รส่ือท่ีเ ่ียวอคอผ ใน ารผล ัดนัร่าผพระราีบญัญตัต อผทุนพฒันาส่ือปลอดภยั
และสรคาผสรรค์   เพื่อใหค อผทุนดผั ล่าวเป็นไปตามความตคอผ ารออผประีาีนโดยแทคำรต ผ
นั้น    ลุ่มผู คผลตตส่ือดคานต่าผ ๆ รวมทั้ผผู คแทนำา ภาคส่วนอ่ืนท่ีเ ่ียวอคอผไดคร่วม นัระดมความ
คตดเห็นเ ่ียว บัความคาดหวผัต่อ อผทุน รูปแบบ ารสนับสนุน  ารเอคาถึผ อผทุน ฯลฯ   อนัำะ
 ่อใหคเ ตดประโยีน์ บัประเทศีาตต โดยเฉพาะเยาวีน ว่า 26 ลคานคนทัว่ประเทศทาํใหคเ ตดส่ือท่ีดี  
มีคุณภาพ สรคาผสรรค์และปลอดภยั เพื่อเด็  เยาวีน และสัผคมไทยท่ีำะรูคเท่าทนัส่ือและรัฐบาล
เพต่มอ้ึน  

“เรา ็คาด ารณ์ว่าสมยัรัฐบาลท ัษตณใีคอาํนาำผา่นทาผแ รมม่ีแลควซ้ือหุคน  แต่ ็ไม่
สามารถฟันธผไดคว่าำรต ผหรือเปล่า  เพราะในแผ่หน่ึผมนั ็คือ ารท่ีธุร ตำส่ือแบบ
หน่ึผพยายามำะเทคโอเวอร์ธุร ตำส่ืออี แบบหน่ึผ   ารรับมือ บัตรผนั้นเรา ็ไม่ไดค
รับมือดควยตวัเราเอผเต็มรคอย  เพราะส่วนหน่ึผสัผคมตคอผี่วย นั  ตอนนั้น ็ำะมี
 ระแสสผัคมท่ีเห็นว่าท ัษตณแทร แซผ  แต่ส่วนหน่ึผออผคนท่ีทาํผานส่ือและคนท่ี
เสพส่ือ ็คผไม่มัน่ใำว่า  ถคาบรตษทัส่ือบนัเทตผำะเอคามาฮุบบรตษทัส่ือหนัผสือพตมพท่ี์
นาํเสนอเร่ือผอ่าวสารมนัำะคุมไดคหรือเปล่า  ซ่ึผ ็นาํไปสู่ าร ดดนัตรผำุดนั้น และ
ตคอผยอมรับว่าเราเอคาไปอยู่ในตลาดหล ัทรัพยถ์คาำะสูค ็ตคอผสูคผ่าน ลไ ตลาด
หลั ทรัพย์โดย ารซ้ือหุคนคืน แต่เราำะซ้ือหุคนคืนหรือำะสูคผ่าน ลไ ตลาด
หล ัทรัพยไ์ม่ไดคเลยถคามนัไม่มีแรผสนับสนุนอย่าผน้ี  สมมตตว่ามีอ่าวแ รมม่ีซ้ือ
แลควประีาีนรูคสึ ว่ามนัป ตตมนัเป็น ารเทคโอเวอร์ธุร ตำอย่าผหน่ึผ ็คผำะ
นาํไปสู่ผลลพัธ์อี แบบหน่ึผ แต่พอมี ระแสสัผคมอ้ึนมา ็ำะเป็นอี แบบหน่ึผ  
เพราะฉะนั้น ็อ้ึนอยู่ บัตัวภาคสัผคมอ่ืนๆว่าำะมีำุดยืน บั รณีอย่าผน้ีอย่าผไร  
เพราะถคามีคนอ่านหรือมีเพื่อนร่วมวตีาีีพหรือคนในภาคสัผคมอ่ืนๆท่ีเอาเี่ือมัน่
ใน ารนาํเสนออ่าวออผเรา มนั ็ำะคลคายเป็นฐานสนับสนุนท่ีทาํใหคเราพรคอมท่ีำะ
ตอบสนอผต่อความเปล่ียนแปลผหรือต่อสูค บัสต่ผท่ีมนัอาำำะเอคามาในรูปแบบซ่ึผ
เรา ็ไม่สามารถคาด ารณ์ไดค” 
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 นอ ำา นี้  สสส.  ยัผไดคำัดทําโครผ ารหลั สูตร ารรูคเท่าทันส่ือและสารสนเทศสําหรับครู 

(Thailand Media and Information Literacy : MIL) เพ่ือเป็นคู่มือใน ารเรียนรูคมีความเอคาใำวตธี าร

ทําผานออผส่ือ โดยเป็น ารบูรณา ารอผค์ประ อบ 2 ส่วน คือ ส่ือและสารสนเทศ เอคาไวคดควย ัน 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาีต ออผยูเนสโ  ไดคมี ารนําหลั สูตรดัผ ล่าวมาพัฒนาเป็นคู่มือ

สําหรับครูในประเทศไทยใหคสอดคลคอผ ับบรตบทออผประเทศไทยเอผ  ทั้ผนี้เน่ือผำา โล ปัำำุบัน

เป็นยุคอคอมูลอ่าวสาร อคอมูลท่ีรับเอคามานั้นมีทั้ผอคอมูลท่ีมีประโยีน์และอคอมูลท่ีไรคค่า บุคคลำึผตคอผมี

ความสามารถไม่เพียผแต่ ารรับอคอมูลหรือส่ือสารเท่านั้น แต่ำะตคอผมีความสามารถใน ารเลือ สรร 

คัด รอผ และเอคาถึผอคอมูลท่ีเป็นำรตผ และสามารถเลือ นําอคอมูลสาระมาสู่ ารสรคาผประโยีน์ใหคเ ตด

แ ่ตนเอผ  ารใหค ารศึ ษาเพ่ือสรคาผความสามารถดัผ ล่าวใหคแ ่เด็  ำึผเป็นอี วตธีหน่ึผท่่ีีวยใหคคน

ไดครับ ารพัฒนาและพรคอมรับ ับ ารเปล่ียนแปลผออผโล ท่ี คาวไปอคาผหนคาอย่าผไม่หยุดยั้ผ  ทั้ผนี้

เพ่ือใหคสอดรับ ับ ารดูแลเด็ ในยุคหลัผดควยสต่ผท่ีครู-อาำารย์ำะตคอผเอคาใำและนําไปถ่ายทอดแ ่เด็  

คือ  ารรูคเท่าทันส่ือ (Media Literacy) หมายความถึผ   ารอ่านส่ือใหคออ เพ่ือพัฒนาทั ษะใน าร

เอคาถึผส่ือ  ารวตเคราะห์ส่ือ  ารตีความเนื้อหาออผส่ือ  ารประเมตนค่าและเอคาใำผล ระทบออผส่ือ 

และสามารถใีคส่ือใหคเ ตดประโยีน์ไดค แต่ดควยโล แห่ผเทคโนโลยี ารำะรูคทันส่ือเพียผอย่าผเดียวคผ

ไม่เพียผพอ  ยัผำะตคอผรูคสารสนเทศควบคู่ไปดควย  ารรูคสารสนเทศ (Information Literacy) เป็นส่วน

สําคัญพื้นฐานออผ ารเรียนรูคดควยตนเอผ และ ารเรียนรูคตลอดีีวตต   เบื้อผตคนำะเนคนในนั เรียน

ระดับี้ันมัธยมศึ ษาเป็นพตเศษแ ่ 30 โรผเรียน  ่อนอยายไปยัผโรผเรียนทั่วประเทศเพ่ือำะไดคเป็น

เ ราะปคอผ ันสําคัญใหคตัวเยาวีนไทยในอนาคตวต่ผตามส่ือไดคทัน  ซ่ึผปัำำุบันระบบสารสนเทศอยาย

ตัวอย่าผรุนแรผ อณะท่ียัผไม่เ ตดเคร่ือผมือรูคเท่าทันส่ือในประเทศไทย ซ่ึผตคอผสรคาผภูมตคุคม ันในส่วน

นี้ใหคแ ่เด็ ไดครูคำั คตดวตเคราะห์เป็น สําหรับอผค์ความรูค ารรูคเท่าทันส่ือในบรตบทออผสัผคมไทย

ประ อบดควยอผค์ประ อบ 5 ดคาน คือ  ารเปตดรับส่ือ  ารวตเคราะห์ส่ือ  ารเอคาใำส่ือ  ารประเมตนค่า

ส่ือ และ ารใีคส่ือใหคเ ตดประโยีน์ 

 

4.3.3  การคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค 

ในประเด็นออผ ารคุคมครอผประีาีนในฐานะผูคบรตโภคส่ือ ็มีสํานั ผาน อผทุนสนับสนุน

 ารสรคาผเสรตมสุอภาพ (สสส.) ซ่ึผเป็นอผค์ รอตสระอนาดใหญ่ท่ีมีบทบาทอย่าผมา โดยเฉพาะใน

ดคาน ารสรคาผอผค์ รและเครืออ่ายผูคบรตโภคส่ือ    ารพัฒนา ฎหมายและำรรยาวตีาีีพส่ือ   าร

คุคมครอผผูคบรตโภคและตรวำสอบส่ือ   ารรูคเท่าทันส่ือ และ ลไ  ารเฝคาระวัผส่ือ  ทั้ผนี้เพ่ือส่ผเสรตม

คุณภาพออผฝ่ายผูคผลตตส่ือและความเอคมแอ็ผออผฝ่ายผูครับส่ือ(ผูคบรตโภคส่ือ) ไปพรคอมๆ ัน เพ่ือ

ย ระดับเป็นอผค์ รเฝคาระวัผส่ือท่ีมีความเป็นอตสระ ไดครับ ารยอมรับำา อผค์ รวตีาีีพ  วตีา าร 
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และภาคนโยบาย  โดยมี่ีอผทาผเี่ือมต่อ ันทุ ฝ่ายท่ีเ ่ียวอคอผ เพ่ือใหคเ ตดผลสะทคอน ลับและเ ตด

 ารแ คไอไดคำรตผ  อาำตคอผมี ฎหมายรอผรับเพ่ือใหคอผค์ รนี้มีสถานะและบทบาทท่ัีีดเำน 

 ซ่ึผวตลาสตนี อดุลยานนท์8   ล่าวว่า ลไ ในส่วนออผภาคประีาสัผคมท่ีสําคัญใน ารร่วม

อับเคล่ือน ลไ ภาคประีาสัผคมใน ารเฝคาระวัผและตรวำสอบส่ือ โดยแบ่ผออ เป็น 5  ลไ 

ดควย ัน คือ  

 ลไ ท่ี 1 เร่ือผ  ารสรคาผอผค์ รและเครืออ่ายผูคบรตโภคส่ือ โดยมีความเห็นเป็นเสียผเดียว ัน

ว่าควรมี ารำัดตั้ผอผค์ รอตสระคุคมครอผผูคบรตโภคส่ือเ ตดอึ้นโดยเร็ว มีสถานะเป็นอผค์ ารมหาีน 

ปลอดำา  ารเมือผ และ ารบรตหารำัด ารทั้ผเีตผรุ และเีตผรับ โดยมี ารตตดตาม ตรวำสอบรูคเท่าทัน

ส่ือและร่วมพัฒนาส่ือไปพรคอมๆ  ัน สําหรับ าร ํา ับดูแลอผค์ รเอผตคอผมี ารพ่วผบทลผโทษใหค

เ ตดเป็นรูปธรรมท่ัีีดเำนดควย 

             ลไ ท่ี 2 เร่ือผ  ารพัฒนา ฎหมายและำรรยาวตีาีีพส่ือ มีอคอเสนอแนะใหคมี ารเพต่ม

อํานาำ  ลไ  ํา ับดูแลส่ือและเสนอใหคภาคประีาีนรวมตัวดูแลดคานเนื้อหาออผส่ืออย่าผำรตผำัผ 

เี่น หา พบเห็นส่ือท่ีไม่เหมาะสม ็ตคอผดําเนตน ารในเีตผรุ  ไม่ซื้อ ไม่ดู ซ่ึผเร่ือผนี้ถือว่าเป็นความ

เอคมแอ็ผออผผูคบรตโภค 

             ลไ ท่ี 3 เร่ือผ  ารคุคมครอผผูคบรตโภคและตรวำสอบส่ือ มีอคอเสนอใหคมี่ีอผทาผ าร

รคอผเรียนออผผูคบรตโภคไดคผ่าย สะดว  และรวดเร็ว พรคอมทั้ผำัดทําเป็นฐานอคอมูลท่ัีีดเำน ใหคมีศูนย์

พตทั ษ์สตทธตดคานส่ือ มี รรม ารท่ีปรึ ษาท่ีสามารถมอผเห็น ระบวน ารทําผานท่ีดี และไม่มี

ผลประโยีน์ทับซคอน ับธุร ตำส่ือและ ารเมือผ ผลั ดันใหคมีบทลผโทษส่ือท่ัีีดเำน เป็นตคน 

             ลไ ท่ี 4 เร่ือผ  ารรูคเท่าทันส่ือ พบสภาพปัญหาออผ ารรูคเท่าทันส่ือว่าเ ตดำา  ารทําผาน

ท่ีมีลั ษณะ ระำัด ระำาย อาดความต่อเน่ือผ และอาดอผค์ รท่ีเี่ือมโยผ ารทําผานในลั ษณะ

เครืออ่าย ในส่วนออผอผค์ รอตสระท่ีำะเ ตดอึ้นนั้นตคอผไม่นําดควยทุน แต่ตคอผเป็นอผค์ ารอตสระอย่าผ

                                                
8
  ผูคอํานวย ารสํานั รณรผค์และส่ือสารสาธารณะเพ่ือสัผคม สสส. และรอผประธานคณะ รรม ารส่ือสารเพ่ือ

 ารปฏตรูป คสป.   ล่าวในผานำัดสัมมนาสาธารณะเร่ือผ ‚ ลไ ปฏตรูปส่ือภาคพลเมือผ" ภายใตค ารสนับสนุนออผ

สํานั ผาน อผทุนสนับสนุน ารสรคาผเสรตมสุอภาพ (สสส.)และคณะ รรม ารพัฒนาส่ผเสรตมสตทธตเสรีภาพและ

ความรับผตดีอบส่ือมวลีน (คพส.) ร่วม ับเครืออ่ายปฏตรูปส่ือภาคพลเมือผ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2553  โรผแรมมตรา

เคตลแ รนด์      
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แทคำรตผ ในเร่ือผหล ัสูตรส่ือมวลีนศึ ษา ควรเป็น ารสรคาผ ระบวน ารคตดในเ ตีผวตภาคถอดถอน
ความคตดเดตมๆ ใหคพลเมือผ ลายเป็นผู คบรตโภค 

            และ ลไ ท่ี 5 เร่ือผ   ารเฝค าระวผัส่ือ ซ่ึผทาํผานในรูปแบบออผมีเดียมอนตเตอร์ ในเวทีมี าร
สะทคอนใหคเห็นว่า ารลผพ้ืนท่ี ารทาํผานในบาผเครืออ่ายอาำำะไม่ถนดัเร่ือผออผ ารทาํผานวตีา าร 
ดผันั้นำึผมีอคอเสนอใหคมี ารำดัทาํอคอมลูผานวตำยัเป็นแบบท่ีเอคาใำผ่าย และใหคมี ารระมดัระวผัเร่ือผ
ออผคุณภาพและความน่าเี่ือออผเคร่ือผมือ ารตรวำสอบ ารรายผาน ซ่ึผท่ีผ่านมายผัพบว่ายผัไม่มี
แรผ ระเพ่ือมในสัผคมเท่าท่ีควร ดผันั้น ารอยายผล ารศึ ษาตคอผคตดเร่ือผ ารรณรผค์ท่ีมีความ
ต่อเน่ือผ นอ ำา น้ีหล ัสูตรรูคเท่าทนัส่ือนั้น ควรมี ารแฝผไป บั ารเรียน ารสอนในรายวตีาอ่ืนๆ 
เพื่อใหคเด็ เ ตด ารตระหน ัและเรียนรูคำ ัส่ือ เป็นตคน  

 ารสรคาผ ลไ คุคมครอผผู คบรตโภคส่ือตคอผพฒันาทั้ผดคานคุณภาพออผฝ่ายผู คผลตตส่ือ และความ
เอคมแอ็ผออผฝ่ายผู ครับส่ือผู คบรตโภคส่ือ คือ สรคาผความเอคมแอ็ผประีาีนใน ารเอคาถึผอคอมูล รับรูค
อคอมลูอ่าวสารไปพรคอมๆ นั เพื่อ ารเฝค าระวผัและรูคเท่าทนัส่ือ  โดยตคอผย ระดบัใหคเ ตดอผค์ รเฝค า
ระวผัส่ือท่ีมีความเป็นอตสระไดครับ ารยอมรับำา อผค ์รวตีาีีพ วตีา าร และภาคนโยบาย โดยใหคมี
ผบประมาณสนับสนุนท่ีีัดเำนเพื่อใหคอผค์ รอับเคล่ือนไดค โดยมีี่อผทาผเี่ือมต่อ ับทุ ฝ่ายท่ี
เ ่ียวอคอผเพื่อใหคเ ตดผลสะทคอน ลบัและเ ตด ารแ คไอไดคำรต ผ ซ่ึผอาำตคอผมี ฎหมายรอผรับเพื่อใหค
อผค ์รน้ีมีสถานะและบทบาทท่ีีดัเำน  อี ทั้ผ ารรวมตวัออผภาคประีาีนเพื่ออบัเคล่ือนใหคเ ตด
 ารำดัตั้ผอผค ์รอตสระเป็น ลไ คุคมครอผและเฝค าระวผัส่ือน่าำะเป็นแนวทาผท่ีเ ตดไดคเร็วและดี ว่า
 ลไ ำา ภาครัฐ เบ้ือผตคนอาำำดัตั้ผเป็นสถาบันวตีา ารอยู่ในสถานศึ ษา ่อนเพ่ือสรคาผใหคภาค
ประีาีนเ ตดอผคค์วามรูคและเห็นความสาํคญั สต่ผท่ีควรำะตคอผเ ตดอ้ึนต่อไป คือ ควรำะตคอผทาํใหค
เ ตดสถาบนัทาผวตีา าร บัสผัคมในเร่ือผส่ือ, ทาํใหคเ ตดระบบบรตหารำดั ารส่ือแบบมืออาีีพ  เ ตด
วฒันธรรม ารบรตโภคส่ือเ ตีผรุ ออผคนไทย  

นอ ำา น้ี  ดร.เอ้ือำตต วตโรำน์ไตรรัตน์  ประธานสถาบนัพฒันาส่ือภาคประีาีนและใน
ฐานะน ัวตีา ารนตเทศศาสตร์  ล่าวว่า  
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ทั้ผนี้ควรำะตคอผมีอผค์ ร ํา ับส่ือำา ภาคประีาีนเพ่ือควบคุม ํา ับ ารทําผานออผ

ส่ือมวลีนอี ี้ันหน่ึผ ใหคเป็นปา เสียผแทนใหคผูคบรตโภคส่ือดควย ันไดค ส่วนส่ือภาคประีาีนนั้น

ตคอผทําใหคเป็นอตสระำา  ลุ่ม ารเมือผและ ลุ่มทุนใหคไดค  ำึผำะส่ือสารเพ่ือผูคบรตโภคไดคอย่าผแทคำรตผ 

โดยยึดสต่ผสําคัญ คือ  ารนําเสนอส่ือเพ่ือย ระดับปัญญาออผประีาีนเป็นหลั ดควย ารำัดตั้ผ

คณะ รรม ารคุคมครอผผูคบรตโภคส่ือภาคประีาีน เพ่ือใหคเป็น ระำ สะทคอนถึผส่ือและหน่วยผานท่ี

เ ่ียวอคอผใหคมีความตระหนั ใน สตทธตออผผูคบรตโภคอย่าผำรตผำัผ และเพ่ือเป็น ารปคอผ ันมตใหคมี าร

นําเสนออ่าวสารท่ีเป็น ารละเมตดสตทธตออผ ประีาีนในฐานะผูคบรตโภคส่ือ ประ อบดควยตัวแทน

ำา หลายภาคส่วนออผสัผคม รวม 16 อผค์ ร ประ อบดควย เครืออ่ายประีาสัผคมดคานเด็ และ

เยาวีน เครืออ่ายดคานสตรี เครืออ่ายคุคมครอผผูคบรตโภค นั วตีา าร  สภาวตีาีีพดคานส่ือ  เครืออ่าย

ผูคบรตโภครวม 11  ำัผหวัดในพื้นท่ี 5 ภาค คือ นอ ำา  รุผเทพมหานครแลคว ยัผประ อบดควย 

ภาคเหนือ ไดคแ ่ ลําปาผ เีียผราย  ภาคใตค  ไดคแ ่ สุราษฎร์ธานี ตรัผ ภาคตะวันออ เฉียผเหนือ ไดคแ ่ 

ออนแ ่น รคอยเอ็ด  ภาค ลาผและตะวันออ  ไดคแ ่ สระบุรี ตราด และ ภาคตะวันต  ไดคแ ่ 

 าญำนบุรี ราีบุรี ซ่ึผ ลไ  ารคุคมครอผผูคบรตโภคส่ือภาคประีาีน ำะทําหนคาท่ีสนับสนุนและ

ส่ผเสรตมใหคผูคบรตโภคมีความต่ืนตัว รูคเท่าทันส่ือ  และร่วมรณรผค์ใหคมี ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

“ ารปฏตรูปส่ือตคอผปฏตรูปท่ีโครผสรคาผอย่าผแทคำรตผ โดยโครผสรคาผส่ือตคอผเป็น

อตสระเปตดโอ าสใหคประีาีนเอคามีส่วนร่วมใน ารเป็นเำคาออผ ใหคประีาีนเอคามี

บทบาทในเีตผโครผสรคาผนั้นดควย เน่ือผำา  ารปฏตรูปส่ือท่ีผ่านมาไม่ใี่ ารปฏตรูป

ท่ีแทคำรตผ ซ่ึผ ็เห็นดควยหา ำะมี ารตั้ผสถาบันอบรมเร่ือผส่ือมวลีนแ ่ทั้ผ

ประีาีน ตัวส่ือมวลีนในวตีาีีพ  ภาควตีา าร แต่โำทย์สําคัญ ารอบรมนั้น

ตคอผเนคนสาระว่า ทําไมตคอผทํา ไม่ควรเนคนท่ีรูปแบบว่าำะตคอผอบรมอย่าผไร..

ปฏตรูปส่ือตคอผไปใหคไ ล ว่าประเด็นตัวเนื้อหาออผส่ือ ทั้ผในส่วนส่ือหลั และส่ือ

ประีาีน ตคอผทําใหคประีาีนแสดผความคตดเห็นไดคมา ว่าแค่ีอบหรือไม่ีอบ 

ตคอผทําใหคประีาีนรูคำั คตดวตพา ษ์ส่ือเป็นมา อึ้น (Critical Thinking) สต่ผนี้สําคัญ

มา ต่อ ารรูคเท่าทันส่ือออผประีาีน อย่าผไร ็ตาม   ารสรคาผส่ือภาคประีาีน

อึ้นนั้นไม่ใี่ ารลดคุณค่าส่ือ ระแสหลั  แต่เป็น ารี่วย ันสรคาผสรรค์

วัฒนธรรมส่ือสารในสัผคม ตคอผี่วย ันสรคาผสัผคม ารเรียนรูคร่วม ันระหว่าผส่ือ

หลั  ับส่ือประีาีนส่วน ลไ เฝคาระวัผส่ือนั้นภาคประีาีนไม่ควรไปทําตัว

ปฏตปั ษ์ ับส่ือ แต่ควรี่วย ันหนุนเสรตม ารทําผานแ ่ ัน” 
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 ารผลตตส่ือท่ีเ ตดประโยีน์ต่อ สัผคมอย่าผแทคำรตผ ทั้ผนี้  ลไ  ารคุคมครอผผูคบรตโภคส่ือภาค

ประีาีนในระดับพื้นท่ีนําร่อผ ประ อบไปดควย  ารดําเนตน ารคุคมครอผผูคบรตโภคส่ือในรูปออผพลัผ

ประีาีนเี่นนี้ นับเป็นทาผออ ท่ีสําคัญซ่ึผำะี่วยปคอผ ันไม่ใหคประีาีนต เป็น เหยื่อ หรือไดครับ

ผล ระทบำา  ารนําเสนอเนื้อหาสาระออผส่ือในดคานท่ีมีพตษภัยไดคผ่าย เ ตนไป (สุวรรณา ำตต

ประภัสสร์9 ,2554) 

ำา  ารศึ ษาสรุปไดคว่า ลไ ภาคประีาสัผคมท่ีสามารถำะใีคเป็นมาตร ารปคอผ ันและ

แ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลไดคนั้นมีอยู่  3  ประ าร  คือ  ประ ารแร  คือ  

ส่ผเสรตมใหคประีาีนมีความเอคมแอ็ผและรูคเท่าทันส่ือ   โดยท่ีทุ ภาคส่วนท่ีเ ่ียวอคอผไม่ว่าำะเป็นทั้ผ

ภาครัฐ  ภาควตีาีีพส่ือมวลีน ภาคอผค์ รอตสระ  รวมทั้ผตัวออผประีาีนเอผ ็ตคอผใหคความ

ร่วมมือซ่ึผ ันและ ัน  เพ่ือใหค ระบวน ารพัฒนาภาคประีาสัผคมออผไทยใหครู่เท่าทันส่ือไดคอย่าผมี

ประสตทธตภาพ  และประ ารท่ีสอผ คือ   ารส่ผเสรตมและสนับสนุน ลไ  ารตรวำสอบส่ือภาค

ประีาีน   เพ่ือเป็นอี ี่อผทาผท่ีำะี่วยใน าร ํา ับ ารทําหนคาท่ีออผส่ือใหคอยู่ภายใตคมาตรฐาน

ำรตยธรรมหรือำรรยาบรรณออผวตีาีีพส่ือ   อันำะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีสําคัญคือรัฐบาลำะแทร แซผ

ส่ือมวลีนไดคยา อึ้น  เน่ือผำา  ลุ่มท่ีทําหนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาลไม่ไดคมีแค่ส่ือมวลีน

เท่านั้น  แต่ยัผมีประีาสัผคมทุ ภาคส่วนทําหนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาลร่วมดควย  และสุดทคาย

ประ ารท่ีสาม  คือ   ารคุคมครอผผูคบรตโภคท่ีเ ตดำา  ารรมตัว ันออผภาคประีาสัผคมซ่ึผำะเห็นไดคว่า ารมี

ส่วนร่วมออผภาคประีาสัผคมใน ารตรวำสอบส่ือนอ ำา ำะมีความสําคัญอย่าผมา ใน าร

ตรวำสอบและ ดดัน ารทําหนคาท่ีออผส่ือแลควนั้น  ยัผสามารถเป็นอี ี่อผทาผท่่ีีวยใน าร ดดัน

 ารทําหนคาท่ีออผรัฐบาลผูคมีอํานาำรัฐไดคอี ดควย   

                                                

9
  รรม ารมูลนตธตเพ่ือผูคบรตโภค   มูลนตธตผูคบรตโภค (มพบ.)  ไดค ล่าวในผานแถลผอ่าวเปตดตัว ‚คณะ รรม าร

คุคมครอผผูคบรตโภคส่ือภาคประีาีน‛ ณ หคอผประีุมีัน้ 2 มูลนตธตเพ่ือผูคบรตโภค (อนุสาวรีย์ัียสมรภูมต) เม่ือวันท่ี  29  

มีนาคม 2554  

 



 

 

      
บทท่ี  5 

 

สรุป  อภิปรายผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 

 
 ารศึ ษาเร่ือผ “มาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล”  

ผูควตำัยำะนําเสนอบทสรุปทั้ผหมดท่ีไดคำา  ารศึ ษาครั้ผนี้โดยแบ่ผออ เป็น  4  ส่วน  คือ   

ส่วนท่ี 1 : สรุปผล ารศึ ษาในลั ษณะพรรณนา  4  ประเด็นดัผต่อไปนี้ 

ประเด็นท่ี 1   สาเหตุท่ีทําใหครัฐบาลทุ สมัยพยายามเอคามาแทร แซผส่ือมวลีน 

ประเด็นท่ี 2   รูปแบบหรือวตธี ารท่ีรัฐบาลไทยใีคใน ารแทร แซผส่ือ   

ประเด็นท่ี 3   ผล ระทบท่ีเ ตดำา  ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล  

ประเด็นท่ี 4   มาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดย 

รัฐบาลดควย ารอาศัย ลไ ำา  3 ภาคส่วน คือภาควตีาีีพส่ือ  ภาครัฐ  และภาคประีาสัผคม   
 

ส่วนท่ี 2 :  อภตปรายผล ารศึ ษา      
 

ส่วนท่ี 3 :  สรุปออบเอตออผมาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีน

โดยรัฐบาล 
  

ส่วนท่ี 4  : อคอเสนอแนะ   
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ส่วนที่ 1 :  สรุปผลการศึกษา 

ประเด็นที่ 1  สาเหตุที่ท าให้รัฐบาลทุกสมัยพยายามเข้ามาแทรกแซงส่ือมวลชน 

ำา  ารสมัภาษณ์ ลุ่มตวัอยา่ผทั้ผหมดสรุปไดคว่า  ไม่ว่าใครหรือบุคคล ลุ่มใดำะเอคามาเป็น
รัฐบาลลควนใหคความสาํคญั บัส่ือมวลีนเป็นอยา่ผมา   ทาํใหคปัญหาเร่ือผ ารแทร แซผส่ือมีมาโดย
ตลอด  ซ่ึผมลูเหตุำูผใำท่ีทาํใหครัฐบาลทุ ๆรัฐบาลพยายามแทร แซผส่ือมวลีนเน่ือผำา ผู คท่ีไดคำดัตั้ผ
รัฐบาลตระหนั ว่าส่ือมวลีนมีอตทธตพลอย่าผมา ต่อความรูค สึ และทัศนคตตออผประีาีน    
เพราะฉะนั้นรัฐบาลำึผตคอผ ารใีคส่ือเป็นเคร่ือผมือหรือ ระบอ เสียผใน ารประีาสมัพนัธน์โยบาย   
ผล ารดาํเนตนผาน  รวมไปถึผ ตำ รรมต่าผๆ ตคอผ ารอาศยัส่ือใน ารรั ษาฐานเสียผและความนตยม
ำา ประีาีน ตคอผ ารใีคส่ือเป็นี่อผทาผหล ัใน ารโฆษณาโนคมนคาวใหคประีาีนเห็นดควย บัสต่ผ
ท่ีรัฐบาลตคอผ ารำะ ระทาํ รวมถึผเพื่อปค อผ นัไม่ใหคส่ือมวลีน ระทาํ ารท่ีรัฐบาลมอผว่าเป็น าร
ทคาทายอาํนาำรัฐ  โดยมุ่ผหวผัเพ่ือสรคาผภาพล ัษณ์เ ตีผบว อนัำะนาํไปสู่ความมัน่คผทาผ ารเมือผ
ออผรัฐบาลทั้ผในสมยัปัำำุบนัและสมยัต่อๆไป  

 

ประเด็นที่ 2   รูปแบบหรือวธีิการที่รัฐบาลไทยใช้ในการแทรกแซงส่ือ   
นับตั้ผแต่ประเทศไทยมี ารเปล่ียนแปลผ ารป ครอผเป็นระบอบประีาธตปไตยเมื่อปี

พุทธศ ัราี 2475   ส่ือมวลีนไทยถู รัฐบาลทุ สมยัแทร แซผมาตลอด  โดยรูปแบบ าร
แทร แซผส่ือท่ีรัฐบาลนาํมาใีค ็อ้ึนอยู ่บับรตบททาผ ารเมือผ ารป ครอผเป็นสาํคญั   ล่าวคือ  ถคา
เป็นยุครัฐบาลทหารหรือยุคปฏตวตัต รัฐประหารรูปแบบ ารแทร แซผส่ือำะเป็นในล ัษณะ ารใีค
อาํนาำรัฐผ่านทาผ ฎหมายไดคโดยตรผ  เี่น  ทุบแท่นพตมพ์  เอาโซ่ไปลคอม  เอาเน้ือหาไปใหค
ตรวำสอบเซ็นเซอร์  เป็นตคน   แต่ถคาเป็นรัฐบาลในสัผคมประีาธตปไตยท่ีเปต ด วคาผทาผเศรษฐ ตำ
รูปแบบ ารแทร แซผส่ือำะมีความแนบเนียนและมีความซบัซคอนมา ยตผ่อ้ึนดควย ารใีคทั้ผอาํนาำรัฐ
และอาํนาำทุน ซ่ึผำา  ารวตำยัพบว่ารูปแบบหรือวตธี ารท่ีรัฐบาลในยุคทุนนตยมนํามาใีคใน าร
แทร แซผส่ือมวลีนไทย  ประ อบดควย   

1)  การแทรกแซงส่ือมวลชนผ่านงบโฆษณา 
 ระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมทาํใหค ารดาํเนตน ตำ ารออผส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ ระแสหล ั
ทั้ผส่ือสต่ผพตมพอ์ยา่ผหนผัสือพตมพ ์ และส่ืออตเล ็ทรอนต ส์อยา่ผวตทยุและโทรทศัน์  รวมทั้ผส่ือ ระแส
หล ัท่ีใีคี ่อผทาผอตนเทอร์เน็ต ลายเป็นอุตสาห รรมเ ตีผพาณตียท่ี์ำาํเป็นตคอผประ อบธุร ตำโดยมุ่ผ
หารายไดคหรือ าํไรใหคไดคมา ท่ีสุดเพื่อความอยูร่อดออผ ตำ าร รายไดคสาํคญัส่วนหน่ึผคือรายไดคำา 
 ารอายพ้ืนท่ีโฆษณา  ซ่ึผผบโฆษณาออผภาครัฐในส่วนท่ีเป็นออผรัฐวตสาห ตำมีค่อนอคาผสูผ  ดผันั้น
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ส่ือ ระแสหล ัำึผต่าผมุ่ผท่ีำะไดครับ ารำดัสรรผบประมาณในส่วนน้ีำา รัฐบาล  ำึผทาํใหคส่ือมวลีน
ถู รัฐบาลแทร แซผ ารดาํเนตนผานผ่านทาผผบประมาณดคาน ารโฆษณาประีาสัมพนัธ์ทั้ผออผ
รัฐบาล   ระทรวผ   และ รม ต่าผ ๆ ท่ีนาํมาใีคใน ารเผยแพร่ผลผาน    ส่ผผลใหคส่ือมวลีนอาด
ความเป็นอตสระและอาำถ ูครอบผาํไดค  ทั้ผน้ีเผ่ือนไอสาํคญัอย่าผหน่ึผภายใตคเศรษฐ ตำทุนนตยมท่ีทาํ
ใหคส่ือถ ูแทร แซผไดคผ่ายอ้ึน  คือ “เผ่ือนไอทาผธุร ตำ”  และหา  ารดาํเนตน ตำ ารออผส่ือมวลีน
พ่วผอยู ่บัธุร ตำ ารท่ีำะใหคส่ือมวลีนมีเสรีภาพเต็มท่ียอ่มเป็นไปไดคยา    
    

ย ตัวอย่าผท่ีีัดเำนใน ารแทร แซผส่ือผ่านทาผผบโฆษณา   เี่น  ในสมัยอดีต
นาย รัฐมนตรีท ัษตณ  ตีนวตัร   ารส่ือสารำา รัฐบาลท่ีทาํใหคหน่วยผานภาครัฐรวมทั้ผรัฐวตสาห ตำ
ไม่ซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาออผส่ือท่ีทาํหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนท่ีดีใน ารตรวำสอบรัฐบาลอย่าผเอคมแอ็ผ  
หรือ รณีท่ีล ูีายอดีตนาย รัฐมนตรีท ัษตณ  ตีนวตัร  ทุำรตตสอบท่ีคณะรัฐศาสตร์  มหาวตทยาลยั
รามคาํแหผ  ปรา ฏว่ามีความพยายามออรคอผส่ือมวลีนทั้ผโทรทศัน์  วตทยุ  และหนัผสือพตมพไ์ม่ใหค
เผยแพร่อ่าวออผนายพานทอผแทค ตีนวตัร  เพราะเ รผว่าำะ ระทบต่อตวั พ.ต.ท.ท ัษตณ ผู คเป็นบตดา  
ซ่ึผพบว่ามีหนผัสือพตมพย์ ัษใ์หญ่เพียผสอผฉบบัท่ีไม่นาํเสนออ่าวนายพานทอผแทค คือ หนัผสือพตมพ์
ไทยรัฐและหนัผสือพตมพ์เดลตนต วส์  ส่วนหนัผสือพตมพ์ฉบับท่ีตีพตมพ์อ่าวน้ี เป็นอ่าวใหญ่คือ 
หนัผสือพตมพ์แนวหนคา ็ถู ถอนโฆษณาหมด (แนวหนคา , 2545)   ส่วนในยุคออผรัฐบาล
นาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์   เวีีาีีวะ ำะแทร แซผส่ือดควย ารซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาใน ารประีาสัมพนัธ์
โครผ ารต่าผๆออผหน่วยผานภาครัฐ  เี่น  โครผ ารเรียนฟรี 15  ปี  เป็นตคน ผ่านหนคาหนัผสือพตมพ์
หรือส่ืออ่ืนๆ   ซ่ึผเป็นผบประมาณำา ภาครัฐท่ีทาํใหคส่ือไม่ ลคาำะไปวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาลมา 
เ ตนไป   เพราะเ รผว่าอาำำะไป ระทบต่อผบประมาณท่ีำะไดครับ         
 

2) การแทรกแซงส่ือมวลชนผ่านความสัมพนัธ์ส่วนตวั 
 ภายใตคเศรษฐ ตำทุนนตยม ารท่ีรัฐบาลำะเอคามาทาํ ารแทร แซผส่ือโดยตรผไม่สามารถ
 ระทําไดค  เน่ือผำา เป็น าร ระทําท่ีผตดหล ั ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 
พุทธศ ัราี 2550 ในส่วนท่ี 7 ว่าดควยเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีนและ
ส่ือมวลีน (มาตรา 45  และ 48)  อี ทั้ผ ระแสสผัคมต่อตคานอยา่ผมา   ดผันั้นรัฐบาลผู คมีอาํนาำรัฐำะ
พยายามสรคาผความสมัพนัธส่์วนตวัท่ีดี บั ลุ่มบุคคลท่ีทาํผานดคานส่ือในทุ ๆระดบันบัตั้ผแต่เำคาออผ
 ตำ าร   อผบรรณาธต าร  ไปำนถึผระดบัน ัอ่าวผู คปฏตบตัตผานภาคสนาม  อนัเป็นรูปแบบออผ ารเอคา
มาแทร แซผส่ือท่ียา ต่อ ารตรวำสอบเป็นอย่าผมา   ตวัอย่าผเี่น  เ ตีญนั อ่าวไปรับประทาน
อาหารร่วม นั  พาไปเท่ียวต่าผประเทศ  เป็นตคน  ทั้ผน้ีเพ่ือมุ่ผหวผัใหคส่ือมวลีนลดความรุนแรผใน
 ารนาํเสนออ่าวสารและวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาล  โดยเฉพาะอย่าผยต่ผหา เป็นความสัมพนัธ์ส่วนตวั
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ระหว่าผผูคมีอํานาำรัฐ ับเำคาออผ ตำ ารส่ือแลควนั้นำะทําใหคผูคมีอํานาำรัฐมีอํานาำใน ารเำรำาต่อรอผ

และประนีประนอมท่ีำะทําใหคมี ารเปล่ียนแปลผ  แ คไอ    หรือปรับลดระดับความเอคมอคนใน าร

นําเสนออ่าวสารบาผประเด็นท่ีอาำำะส่ผผล ระทบเีตผลบต่อรัฐบาลไดคค่อนอคาผสูผ   รวมทั้ผอาำำะ

ส่ผผลถึผ าร ําหนดนโยบายใน ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผผูคส่ืออ่าวภาคสนามไดคอี ดควย  
 

 นอ ำา นี้ในส่วนออผความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าผผูคส่ืออ่าวภาคสนามและแหล่ผอ่าว

โดยเฉพาะ ลุ่มท่ีเป็นนั  ารเมือผในฝ่ายรัฐบาลมีผลอย่าผมา ต่อ ารนําเสนออ่าวสาร   ล่าวคือ  

แหล่ผอ่าวำะอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวใน ารออรคอผผูคส่ืออ่าวภาคสนามหา ตัวแหล่ผอ่าวไดคใหค

อคอมูลบาผอย่าผท่ีอาำำะส่ผผล ระทบต่อภาพลั ษณ์ออผรัฐบาล  เพ่ือใหคผูคส่ืออ่าวภาคสนามเ ตด

ความเห็นใำและไม่นําเสนออ่าวบาผประเด็น  หรืออาำำะออรคอผใหคลดระดับความเอคมอคนใน าร

นําเสนออ่าวนั้นๆลผ  แต่หา ออรคอผแลควผูคส่ืออ่าวภาคสนามไม่ใหคความร่วมมือ ็ำะมี ารเพต่มระดับ

ความรุนแรผเป็น ารแทร แซผทาผอคอมดควย ารแสดผความไม่พอใำ  ตตตตผ  ว่า ล่าว  เสียดสี   ระ

แนะ ระแหนผ่านทั้ผทาผเำคาออผ ตำ าร   อผบรรณาธต าร  หรือผูคส่ืออ่าวภาคสนามออผอผค์ รส่ือท่ี

รัฐบาลไม่พอใำ   
 

ทั้ผนี้สต่ผท่ีคคนพบอย่าผหน่ึผำา  ารสัมภาษณ์ไดคทําใหคเห็นว่า  ภายใตคความสัมพันธ์ส่วนตัว

นอ ำา รัฐบาลำะหวัผผลลัพธ์ทาผ ารเมือผแลควผลลัพธ์สําคัญอี ประ ารท่ีแฝผอยู่ภายใตค

ความสัมพันธ์ส่วนตัวคือ   “ผลประโยีน์ทับซคอนทาผธุร ตำ”  ซ่ึผเป็นเผ่ือนไอสําคัญท่ีนําไปสู่

ปรา ฏ ารณ์ท่ีเรีย ว่า “ ารเซ็นเซอร์ตัวเอผ”  ออผส่ือ  ล่าวคือ  ส่ือมวลีนำะไม่นําเสนอประเด็น

อ่าวสารท่ีำะ ระทบต่อ ลุ่มทุนหรือ ลุ่มผูคมีอํานาำรัฐท่ีสนับสนุน ตำ าร  หรือไม่ ลคาซั ถามใน

ประเด็นท่ีทําใหค ลุ่มดัผ ล่าวไม่พอใำ   อันส่ผผล ระทบต่อความน่าเี่ือถือออผอผค์ รส่ือ  และทํา

ใหคเสรีภาพใน ารรับรูคอ่าวสารออผประีาีนถู ำํา ัด   นอ ำา นี้ในบาผ รณี ารแทร แซผส่ือ

อาำำะไม่ไดคมีตคนเหตุมาำา ฝ่ายผูคมีอํานาำรัฐเพียผฝ่ายเดียวท่ีอยา ำะเอคามาควบคุมหรือแทร แซผ

ส่ือ  เน่ือผำา บาผ รณีตัวผูคส่ืออ่าวภาคสนามเอผมีพฤตต รรมไปเ าะตตดนั  ารเมือผมา เ ตนไป  ำน

ทําใหคบาผครั้ผตัวนั อ่าวเอผเปตดโอ าสใหคนั  ารเมือผแทร แซผไดคผ่ายอึ้น  เพียผเพราะท่ีำะใหคไดคมา

ซ่ึผอคอมูลท่ีำะตคอผส่ผใหค ับทาผ อผบรรณาธต ารเพ่ือนําเสนอสู่สาธารณีนต่อไป    
 

3) การแทรกแซงส่ือมวลชนด้วยวิธีการกว้านซ้ือหุ้นในกรณีส่ือที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์     

 ารแทร แซผส่ือโดยวตธี วคานซื้อหุคนำะเ ตดเฉพาะ ับ ตำ ารส่ือสารมวลีนท่ีำดทะเบียน

ดําเนตนผานในตลาดหลั ทรัพย์เท่านั้น  ซ่ึผท่ีผ่านมามี รณีท่ีสัผคมใหคความสนใำมา   คือ   รณีซื้อ

หุคนบรตษัท มตตีน ำํา ัด (มหาีน) และ บรตษัท  โพสต์ พับลัีีต่ผ ำํา ัด (มหาีน) เป็นหนัผสือพตมพ์ท่ี
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ำดทะเบียนในตลาดหลั ทรัพย์   ซ่ึผมีวตธี ารแทร แซผโดยใหคนายทุนธุร ตำส่ือบันเทตผอนาดใหญ่ท่ี

เป็นเำคาออผบรตษัทบรตษัท ำี เอ็ม เอ็ม มีเดีย ำํา ัด (มหาีน)  หรือท่ีรูคำั  ันนาม “แ รมม่ี” พยายามเอคา

มาใีค ลไ ทาผ ารตลาดมาแทร แซผ ตำ ารส่ือ ระแสหลั   ทั้ผนี้โดยมีอคอสันนตษฐานว่าผูคท่ีอยู่

เบื้อผหลัผ ารซื้อหุคนออผนายทุนครั้ผนี้คือ  รัฐบาลพรรคไทยรั ไทยภายใตค ารนําออผอดีต

นาย รัฐมนตรีทั ษตณ  ีตนวัตร   ท่ีไดคทํา ารส่ผพรรคพว ออผตนท่ีเป็นนายทุนดัผ ล่าว  ซ่ึผเี่ือว่ามี

ความสัมพันธ์แนบแน่นทาผธุร ตำ ับผูคนํารัฐบาลเอคาไปทํา ารแทร แซผส่ือ   เพ่ือำะไดคควบรวมทั้ผ

อํานาำทุน  อํานาำ ารเมือผ  และอํานาำส่ือไปไวคท่ีคนเพียผ ลุ่มเดียว   ำา  ารแทร แซผใน รณีนี้

นับว่าเป็น ารส่ผสัญญาณอันตรายต่อสัผคมไทยอย่าผมา    เน่ือผำา เครือหนัผสือพตมพ์ทั้ผสอผฉบับ

เป็นส่ือ ระแสหลั ท่ีมุ่ผเนคนนําเสนอสาระ  และวตพา ษ์วตำารณ์ ารทําผานออผรัฐบาลและหน่วยผาน

ภาครัฐอย่าผเอคมแอ็ผ   เพ่ือรั ษาผลประโยีน์ออผสัผคมและผูคบรตโภคส่ือ   ส่ผผลใหคเป็นอผค์ รส่ือท่ี

มีอตทธตพลี้ีนําสัผคมค่อนอคาผสูผ ภายใตคโครผสรคาผออผทุนนตยม และ ลไ ออผตลาดหุคน  อํานาำทุน

ยัผสามารถทํา ารไล่ซื้อหุคนส่ือมวลีน  เพ่ือทํา ารครอบครอผเป็นผูคถือหุคนใหญ่  ำะไดคสามารถ

ควบคุมอคอมูลอ่าวสารท่ีำะเผยต่อมวลีนไดคตามตคอผ าร  เน่ือผำา อคอมูลอ่าวสารนั้นคืออํานาำ  ผูคท่ี

สามารถควบคุมอคอมูลอ่าวสารไดค   ็ยต่ผำัดไดคว่าเป็นผูคท่ีสามารถควบคุมอํานาำไวคไดค  ทั้ผนี้ บุญรั ษ์  

บุญญะเอตมาลา (2552: 136-150)  ล่าวว่าปรา ฏ ารณ์ท่ีเ ตดอึ้นไดคสะทคอนถึผแนวโนคมความ

ถดถอยออผระบบส่ือมวลีนในเีตผโครผสรคาผ  เพราะำา  ารรุ คืบออผ ลุ่มส่ืออนาดใหญ่ท่ีมีความ

ใ ลคีตด ับ ลุ่มอํานาำทาผ ารเมือผำะทําใหคเ ตดผลเีตผลบต่ออตสรภาพออผส่ือมวลีนทั้ผในดคาน าร

ทําหนคาท่ีถ่ายทอดอคอมูลอ่าวสารสู่สาธารณีน  สตทธตใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารออผประีาีนท่ีถู 

ำํา ัด  รวมถึผ ระทบต่อดุลยภาพทาผเศรษฐ ตำ    ารเมือผ  และความมั่นคผออผประเทศไดค    
 

4)  การแทรกแซงส่ือมวลชนโดยผ่านทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

 ฎหมายมีผลบัผคับใีคในปัำำุบันท่ีเอื้อต่อรัฐบาลใน ารแทร แซผและ ารปตด ั้น าร

นําเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีนมีอยู่หลายฉบับดควย ัน  คือ  พระราีบัญญัตตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

พ.ศ. 2551 พระราีบัญญัตต ารประ อบ ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  

พระราีบัญญัตตำดแำคผ ารพตมพ์ พ.ศ. 2550  มาตรา 112 แห่ผประมวล ฎหมายอาญาในฐานหมต่น

ประมาทประมุอแห่ผรัฐ พระราีบัญญัตตว่าดควย าร ระทําความผตดเ ่ียว ับคอมพตวเตอร์ พ.ศ. 2550  

พระราีบัญญัตต ฎอัย ารศึ  พ.ศ. 2457  และพระราี ําหนดบรตหารราี ารในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน 

พ.ศ. 2548  อี ทั้ผำา  ารศึ ษาพบว่ารูปแบบหน่ึผท่ีรัฐบาลในยุคทุนนตยมนํามาใีคใน ารแทร แซผ

ส่ือคือ   ารท่ีผูคมีอํานาำในฝ่ายรัฐบาลอ่มอู่ว่าำะฟคอผรคอผส่ือมวลีนในคดีหมต่นประมาท   โดยตคอผ

ดีใีคโทษปรับทาผคดีแพ่ผเป็นเผตนำํานวนมหาศาล  รวมถึผโทษทาผอาญาท่ีค่อนอคาผรุนแรผ   ซ่ึผ

ย่อมส่ผผลต่อ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ืออย่าผแน่นอน   รณีนี้ำะเห็นไดคีัดเำนในสมัยรัฐบาลอดีต
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นาย รัฐมนตรีท ัษตณ  ตีนวตัร  เพราะหา ส่ือมวลีนนาํเสนออะไรแลควรัฐบาลไม่พอใำ ็ำะอู่ฟค อผ
ในอคอหาหมต่นประมาทเป็นเผตนหลายรคอยลคาน  แต่ทั้ผน้ีำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตวัอย่าผท่ีเป็นนั 
วตีาีีพส่ือพบว่า  ในปัำำุบนัมี ระบวน ารท่ีน่า ลวัสาํหรับผู คปฏตบตัตผานดคานส่ือมวลีนอย่าผหน่ึผ
เ ่ียว บัประเด็น ารฟค อผรคอผส่ือ  คือ “ ารรับำคาผฟค อผ”  โดยำะมีทนายความประเภทท่ีไรคำรต ยธรรม
และำรรยาบรรณวตีาีีพมีพฤตต รรมในล ัษณะท่ีเรีย ว่า “รับำคาผฟค อผ”  โดยฉ ฉวยโอ าสใน าร
หารายไดคำา สต่ผท่ีส่ือมวลีนนาํเสนอออ ไปสู่สาธารณีน   ซ่ึผถคาเห็นว่าประเด็นใดท่ีส่ือมวลีน
นาํเสนอแลควมีผู คเสียหาย  และเล็ผเห็นว่าถคาผู คเสียหายไปฟค อผรคอผต่อศาลำะตคอผีนะ   ็ำะทาํ าร
ตตดต่อ บัผู คเสียหายเพื่อทาํ ารเำรำาต ลผ บัผู คท่ีเสียหายในเร่ือผผลประโยีน์ท่ีต่าผฝ่ายำะไดครับ  
ดควยเหตุน้ีำึผทาํใหคน ัวตีาีีพส่ือมวลีนถ ูฟค อผรคอผ นัมา อ้ึน   ย่อม ่อใหคเ ตดความหวาด ลวัใน
 ารปฏตบตัตหนคาท่ี  และเม่ือเ ตด รณีถู ฟค อผรคอผเ ตดบ่อยอ้ึนตวัผู คส่ืออ่าวเอผ ็พยายามระมดัระวผัใน
 ารนาํเสนออ่าวมา อ้ึนเป็นพตเศษ ำนอาำนาํไปสู่ ารเซ็นเซอร์ ารนาํเสนออ่าวสารออผตนเอผไป   
ซ่ึผำะเห็นไดคว่า ารฟค อผรคอผส่ือมวลีนทั้ผทาผคดีแพ่ผและคดีอาญาสามารถควบคุมและแทร แซผ
 ารดาํเนตนผานออผส่ือมวลีนไดคค่อนอคาผมา    ทั้ผน้ีำุดประสผค์ออผรัฐบาลท่ีใีควตธี ารแทร แซผ
ส่ือมวลีนผา่น ารฟค อผรคอผทาผ ฎหมายคือ  เพ่ือหยดุย ั้ผ ารทาํอ่าวแบบเำาะลึ ในประเด็นท่ีมีความ
เ ่ียวพนั บั ารดาํเนตนผานออผรัฐบาล   เน่ือผำา เมื่อเร่ือผเอคาสู่ ระบวน ารยตุตธรรมแลควส่ือมวลีน
 ็ไม่สามารถท่ีำะนาํเสนอประเด็นนั้นต่อไปไดคอี  
 

5) การแทรกแซงส่ือโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐ 
วตธี ารแทร แซผส่ือผ่านทาผ ลไ ออผรัฐอี ี่อผทาผท่ีเห็นไดคีัดคือ   รณี ารสั่ผใหค

หน่วยผานภาครัฐเอคาไปทํา ารตรวำสอบธุร รรมทาผ ารเผตนทั้ ผระดับอผค์ รไปำนถึผตัว
ผู คปฏตบตัตผานส่ือ  ทั้ผน้ีเพ่ืออดัอวาผ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีน  ซ่ึผหน่วยผานรัฐท่ี ลุ่มตวัอย่าผใหค
สัมภาษณ์ว่าอาำต เป็นเคร่ือผมือใหค ับรัฐบาลใน ารเอคามาแทร แซผส่ือมวลีนไทยคือ  
คณะ รรม ารปค อผ นัและปราบปราม ารฟอ เผตน หรือ ปปผ.  ดควย ารเอคาไปตรวำสอบสถานะ
ทาผ ารเผตนออผอผค ์รส่ือท่ีวตพา ษว์ตำารณ์รัฐบาลในทาผเสียหาย     รณีดผั ล่าวเคยเ ตดอ้ึนในสมยั
รัฐบาลอดีตนาย รัฐมนตรีท ัษตณ  ตีนวตัร   ซ่ึผไม่ใี่เพียผแค่ ารเอคาไปตรวำสอบสถานะทาผ าร
เผตนโดยรวมออผ ตำ ารเท่านั้น  แต่ยผัรวมถึผสถานะทาผ ารเผตนท่ีเำาะำผเป็นรายบุคคลอี ดควย    อนั
เป็น ารแสดผใหคเห็นเำตนารมณ์ท่ีีดัเำนใน าร ดดนัและบีบบผัคบัใหคนั วตีาีีพส่ือเ ตดความ
หวาด ลวั  และระมดัระวผัใน ารนาํเสนออ่าวสาร   ารวตพา ษว์ตำารณ์รัฐบาล   รวมถึผ ารทาํหนคาท่ี
ตรวำสอบ ารดาํเนตนผานออผรัฐบาลมา ยตผ่อ้ึน   ทั้ผน้ี าร ระทาํอคาผตคนออผรัฐบาลเท่า บัเป็น าร
ใีคอาํนาำรัฐอ่มอู่ส่ืออย่าผีดัเำน  ถือเป็น าร ระทาํท่ีใีคอาํนาำรัฐในทาผมตีอบ   นอ ำา น้ีใน
ปัำำุบนัเม่ือสผัคมเรต่มมีส่ือทาผเลือ ใหม่ๆเอคามาโดยเฉพาะอตนเทอร์เน็ต  ภาครัฐ ็ไดคอาศยัหน่วยผาน
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สาํคญัใน ารแทร แซผส่ือทาผเลือ ท่ีใีคี ่อผทาผ ารส่ือสารผ่านระบบอตนเทอร์เน็ตำา เดตมท่ีเป็น
 รมประีาสมัพนัธม์าเป็น ระทรวผเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)   

 

6) การแทรกแซงส่ือโดยผ่านระบบสัมปทาน  
เคร่ือผมือสําคญัอี อย่าผหน่ึผท่ีรัฐบาลใีคใน ารแทร แซผส่ือมวลีนคือ   ารแทร แซผ

ผ่านระบบสัมปทาน  โดยำะเ ตดเฉพาะ บัส่ือประเภทอตเล็ ทรอนต ส์อย่าผวตทยุและโทรทัศน์ท่ี
ำาํเป็นตคอผอาศยัคล่ืนความถ่ีซ่ึผเป็นออผสาธารณะใน ารดาํเนตน ตำ ารเท่านั้น  แต่ในส่วนออผ
หนผัสือพตมพำ์ะไม่ถ ูแทร แซผดควยวตธีน้ี   เน่ือผำา อผค์ รหนัผสือพตมพล์ควนเป็นออผภาคเอ ีน
ทั้ผสต้น   ดผันั้นำะเห็นไดคว่าเผ่ือนไอสาํคญัอยา่ผหน่ึผท่ีรัฐบาลนาํมาใีคควบคุมหรือแทร แซผส่ือวตทยุ
และโทรทัศน์คือ “ระบบสัมปทาน”  อนัเป็นวตธี ารหน่ึผท่ีผู คมีอาํนาำรัฐนํามาใีคแทร แซผและ
ควบคุมไม่ใหคส่ือวตำารณ์ตนในทาผลบมา เ ตนไป   ซ่ึผ ลุ่มตัวอย่าผหลายคนมอผว่าระบบ ารใหค
สัมปทานออผประเทศไทยำะเป็น ารใหคสัมปทานในลั ษณะระบบอุปถมัภ์ท่ีปราศำา ความ
โปร่ผใสใน ารออ ใบอนุญาตสัมปทาน   ส่ผผลใหคบุคลา รออผส่ือวตทยุและโทรทศัน์ไม่สามารถ
เป็นอตสระำา อาํนาำรัฐไดค  อี ทั้ผยผัไม่สามารถปฏตบตัตหนคาท่ีตามหล ัำรรยาบรรณวตีาีีพไดคอย่าผ
เต็มท่ี   ำนบาผคร้ัผอาำนาํไปสู่ ารเซ็นเซอร์ตวัเอผใน ลุ่มส่ือวตทยแุละโทรทศัน์   ดควยเหตุผลท่ีว่าถคา
นาํเสนอประเด็นท่ีรัฐบาลไม่พอใำำะส่ผผลต่อ ารต่ออายุสัมปทาน   ยต่ผไป ว่านั้นภายใตคระบบ
เศรษฐ ตำทุนนตยมส่ือมวลีน ลายเป็นพ้ืนท่ี ารส่ือสารท่ีมีพลผัอยา่ผมา ใน ารทาํใหคเร่ือผราวต่าผๆ
ท่ีเ ตดอ้ึนในสผัคมสามารถส่ือสาร ระำายออ ไปไดคอยา่ผ วคาผอวาผ   และถึผคนำาํนวนมา ภายใน
เวลาท่ีรวดเร็ว   

ผล ารวตำยัท่ีไดคำา  ารศึ ษาเอ สารและสัมภาษณ์ ลุ่มตวัอย่าผสรุปไดคว่ารูปแบบ าร
แทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลท่ีเห็นไดคอยา่ผีดัเำนตผัแต่อดีตำนถึผปัำำุบนัมีอยู่  2  แนวทาผคือ  
ในอดีตรัฐบาลำะสามารถแทร แซผส่ือโดยอาศยัอาํนาำรัฐควบคุมและแทร แซผส่ือไดคโดยตรผ  แต่
เม่ือสผัคมไทยเรต่มมีความเป็นระบบทุนนตยมมา อ้ึน ารแทร แซผโดยใีคอาํนาำรัฐเป็น าร ระทาํท่ี
ไม่สามารถทาํไดคอี ต่อไปทาํใหครัฐบาลพยายามสรรหารูปแบบ ารแทร แซผใหม่ๆท่ีมีความ
ซบัซคอนและแนบเนียนอนัยา ต่อ ารตรวำสอบนัน่คือ ารแทร แซผส่ือทาผอคอมโดยผา่นอาํนาำทุน  
ซ่ึผวตธี ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลท่ีคคนพบำา  ารศึ ษาคร้ัผน้ีประ อบดควย 6  รูปแบบ  คือ   าร
แทร แซผส่ือผา่นผบโฆษณา   ารแทร แซผส่ือผ่านความสัมพนัธ์ส่วนตวั   ารแทร แซผดควยวตธี
 ว คานซ้ือหุคนใน รณีส่ือท่ีำดทะเบียนในตลาดหล ัทรัพย ์  ารแทร แซผโดยผ่าน ระบวน าร
ยตุตธรรมและ ฎหมาย   ารแทร แซผโดยผา่นหน่วยผานภาครัฐ  และ ารแทร แซผโดยผ่านระบบ
สมัปทาน   ทั้ผน้ีำะเห็นไดคว่ารูปแบบ ารแทร แซผส่ือภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมำะมีล ัษณะท่ี
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แต ต่าผำา วตธี ารแทร แซผส่ือมวลีนในี่วผ ่อนท่ีำะมีระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมเอคามา  คือำา 
เดตมำะเป็น ารแทร แซผส่ือท่ีรัฐบาลสามารถใีคอาํนาำรัฐผ่านทาผ ฎหมายไดคโดยตรผ  แต่ภายใตค
สภาพสผัคมประีาธตปไตยท่ีมีระบบเศรษฐ ตำแบบทุนนตยม ารแทร แซผดควยวตธี ารใีคอาํนาำรัฐไม่
สามารถ ระทาํไดคอี ต่อไป  เน่ือผำา  ระแสสัผคมท่ีไม่ยอมรับ  และท่ีสาํคญัอดัต่อหล ั ฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย พุทธศ ัราี 2550  ในส่วนท่ี 7 ว่าดควยเสรีภาพใน ารแสดผความ
คตดเห็นออผบุคคลและส่ือมวลีน  ทาํใหครูปแบบ ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลเปล่ียนแปลผ
ไปในล ัษณะท่ีแนบเนียนและมีความซบัซคอนมา ยต่ผอ้ึนดควย ารอาศยัอาํนาำทุนรวม บัอาํนาำรัฐ   
อาํนาำทุนเปรียบเสมือนเป็นมือท่ีมอผไม่เห็น  ท่ีรุ คืบเอคามาครอบผาํส่ือโดยวตธี ารต่าผๆ  ไม่ว่าำะ
เป็น ารพตำารณาว่าำะลผโฆษณาในส่ือนั้นๆหรือไม่  หรือแมค ระทัผ่ ารไปบีบโรผพตมพม์ตใหคทาํ าร
ตีพตมพส่ื์อท่ีรัฐไม่พึผประสผค ์ ดผันั้น ารคุ คามและแทร แซผส่ือออผทุนในยคุปัำำุบนันั้นำึผทาํไดค
เด็ดอาด ว่าและแนบเนียน ว่า ารคุ คามและควบคุมโดยอาํนาำรัฐ 

ประเด็นที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล  
 

ำา  ารวตำัยนําไปสู่ ารสรุปผล ารศึ ษาในประเด็นผล ระทบำา  ารแทร แซผ
ส่ือมวลีนท่ีมีทั้ผดคานลบและดคานบว    ซ่ึผพบว่าผล ระทบดคานลบโดยตรผต่อตวัออผน ัวตีาีีพส่ือ 
คือ ทาํใหค ารนาํเสนออคอเท็ำำรต ผเ ่ียว ับ ารดาํเนตนผานออผรัฐบาลและหน่วยผานภาครัฐไปสู่
สาธารณีนถ ูำาํ ดั    เป็นเหตุใหคตวัผู คประ อบวตีาีีพส่ือไม่สามารถทาํผานในเ ตีผอุดมคตตตามหล ั
ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือไดคอยา่ผเต็มท่ี  เน่ือผำา ถคามี ารแทร แซผย่อมหมายความว่า
อยา่ผนคอยท่ีสุดส่ือมวลีนำะตคอผหลบัตาอคาผหน่ึผ  หรือทาํเป็นไม่รูคเร่ือผราวบาผเร่ือผ  อนัำะนาํไปสู่
 ารบตดเบือนประเด็นอ่าวสารต่าผๆไดค   หรือถคาอั้นรุนแรผคือำะเ ตด ารเซ็นเซอร์ตวัเอผออผส่ือ ซ่ึผ
ำะส่ผผลใหค ารควบคุมตนเอผออผส่ือมวลีนเบ่ียผเบนไปำา หล ัำรต ยธรรมและำรรยาบรรณ
วตีาีีพ  และถคาส่ือมวลีนยผัคผยืนยนัท่ีำะนําเสนอในสต่ ผท่ีรัฐบาลไม่ตคอผ ารหรือไม่พอใำ  
ผล ระทบท่ีตามมาอาำถึผอั้นตคอผออ ำา ตาํแหน่ผท่ีทาํอยูไ่ดค เี่น ถ ูย คายสายผานอ่าวำา  ารเมือผ
ไปประำาํอ่าวสต่ผแวดลคอม  หรือถ ูบีบใหครับผตดีอบโดย ารลาออ   เป็นตคน  นอ ำา น้ียผัส่ผผลต่อ
อวญัและ าํลผัใำออผผู คปฏตบตัตผานดคานส่ือสารมวลีนท่ีตคอผคอย ผัวลอยู่ตลอดเวลาว่าถคานาํเสนอ
อ่าวใดไปแลควอาำำะไป ระทบ บันายทุนำนทาํใหค ระทบต่อตาํแหน่ผหนคาท่ี ารผานไดค     

 

 ทั้ผน้ีเมื่อส่ือมวลีนถ ูแทร แซผใน ารนาํเสนออ่าวสารทาผราี ารหรืออ่าวสารอ่ืนๆท่ี
เป็นประโยีน์   ผู คท่ีไดครับผล ระทบอนัดับต่อมารอผำา ตัวผู คประ อบวตีาีีพส่ือ  คือ  ภาค
ประีาีนในฐานะผู คบรต โภคท่ีำะถู ลตดรอนสตทธต เสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสาร ซ่ึผหา 
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ส่ือมวลีนไทยและสผัคมไทยยผัคผนต่ผเฉยหรือปล่อยใหคมี ารแทร แซผอย่าผต่อเน่ือผ  ผล ระทบ
ดคานลบท่ีตามมาอี ประ ารคือ  ระดบัความน่าเี่ือถือทั้ผในส่วนออผอผค ์รส่ือ  และอผค์ รวตีาีีพ
ต่าผๆท่ีทาํหนคาท่ีควบคุมดูแลส่ือลดตํ่าลผ  เพราะ ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผส่ือมวลีนมีหัวใำสาํคญัคือ 
 ารอายความศรัทธาและความน่าเี่ือถือใหค ับสัผคม  แต่ตราบใดท่ีส่ือมวลีนยผัคผถู รัฐบาล
แทร แซผ   ความน่าเี่ือถือทั้ผตัวสถาบนัส่ือมวลีนและตวัรัฐบาลในสายตาประีาีนคนไทย
รวมถึผนานาีาตตำะยตผ่ถ ูบัน่ทอนลผไป   นาํไปสู่ผล ระทบดคานลบท่ีเป็นประเด็นอนัตรายอยา่ผมา 
ต่อประเทศ  คือ  สผัคมเ ตดสภาพความอดัแย คผ  ซ่ึผสะทคอนใหคเห็นว่าสผัคมไทยอาดซ่ึผนั วตีาีีพท่ีมี
ศ ัยภาพ และเมื่อส่ือมวลีนถู แทร แซผย่อมทาํใหคไม่สามารถทาํหนคาท่ีออผส่ือใน ารนาํเสนอ
อคอมูลอ่าวสารท่ีเป็นความำรต ผตามหล ัวตีาีีพไดค   ส่ผผลใหคอคอมูลอ่าวสารท่ีประีาีนรับรูคอาด
ความหลา หลาย  เป็นผลทาํใหคสผัคมไม่เ ตด ารพฒันา  ทาผดคานความคตดใหคมีความหลา หลาย  อนั
ำะส่ผผลดคานลบต่อ ารพฒันาในทุ ๆดคานออผประเทศทั้ผ ารศึ ษา  เศรษฐ ตำ สัผคม   ารเมือผ  
และวฒันธรรม ท่ีำะทาํไดคยา   และท่ีสําคัญทคายท่ีสุดแลควตัวออผรัฐบาลในฐานะผู ค ระทาํ าร
แทร แซผส่ือ ็ย่อมไม่สามารถหนีผลำา  าร ระทาํออผตวัเอผไปไดค  เพราะผล ระทบดคานลบ
สาํคญัท่ีำะสะทคอน ลบัไปยผัรัฐบาล ็คือในเร่ือผออผความน่าเี่ือถือและความศรัทธาทั้ผในสายตา
คนไทยและนานาีาตต   อนัำะส่ผผลอยา่ผมหาศาลต่อเสถียรภาพออผรัฐบาลทั้ผในสมยัปัำำุบนัและ
สมยัต่อๆไป  ซ่ึผนอ ำา น้ียผัมี รณีปัญหาท่ีเ ตดำา  ารบผัคบัใีค ฎหมายพระราีบญัญตัตว่าดควย
 าร ระทาํความผตดดควยคอมพตวเตอร์  พุทธศ ัราี 2550  และมาตรา 112  ในประมวล ฎหมาย
อาญาว่าดควย ารหมต่นประมาท ดูหมต่น หรือแสดผความอาฆาตมาดรคายพระมหา ษตัรตย ์พระรา ตีนี  
รัีทายาท หรือผู คสําเร็ำราี ารแทนพระอผค์ ตคอผระวาผโทษำาํคุ ตั้ผแต่  3-15 ปี   ซ่ึผถือเป็น
เคร่ือผมือสาํคญัท่ีรัฐบาลนาํมาใีคใน ารแทร แซผส่ือมวลีนทุ แอนผทั้ผส่ือ ระแสหล ัและส่ือ
 ระแสรอผ   ทาํใหคภาพล ัษณ์เสรีภาพส่ือมวลีนไทยในสายตาต่าผประเทศต ตํ่าลผอย่าผมา   
 ล่าวคือ  เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554  "ฟรีดอมเฮาส์"  ซ่ึผเป็นอผค์ รนานาีาตตท่ีทาํผานวตำยัและ
รณรผคด์คานเสรีภาพทาผ ารเมือผ ไดคเปต ดเผยผลสาํรวำปี  2554  ำาํนวนประีา รโล ท่ีเอคาถึผส่ือเสรี
ไดคลดลผถึผำุดตํ่าสุดในรอบสตบปี  ประเทศไทยถ ูลดีั้นำา  ลุ่ม ‚ ่ึผเสรี‛ เอคา ลุ่ม ‚ไม่เสรี‛  ปัำำยั
สาํคญัท่ีทาํใหคเสรีภาพส่ือมวลีนไทยในสายตานานาีาตตต ตํ่าลผ  คือ   ารใีค ฎหมาย  พ.ร.บ. ว่า
ดควย าร ระทาํความผตดทาผคอมพตวเตอร์พุทธศ ัราี  2550   ท่ีำผใำปต ด ั้น ารแสดผความคตดเห็น
ออนไลน์   รวมไปถึผ ารดาํเนตนคดี ฎหมายหมต่นประมาทพระมหา ษตัรตยห์รือประมวล ฎหมาย
อาญามาตรา 112   นอ ำา น้ีความรุนแรผระหว่าผ ลุ่มต่าผๆ ทาผ ารเมือผยผัทาํใหคนั อ่าวไดครับ
ผล ระทบำา ความรุนแรผ  และนาํไปสู่ ารเซ็นเซอร์แหล่ผอคอมลูอ่าวสารต่าผๆ ดควย   เป็นผลทาํใหค
ประเทศไทยต อยูใ่น ลุ่มประเทศท่ีส่ือไม่มีเสรีภาพ    
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แต่อย่าผไร ็ตามผล ระทบเีตผบว ำา  ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาล ็ยัผคผมีอยู่   ล่าวคือ  

ใน ารแทร แซผส่ือมวลีนนั้นรัฐบาลมุ่ผทําเพ่ือรั ษาผลประโยีน์ใหค ับสาธารณะอย่าผแทคำรตผ 

ย ตัวอย่าผเี่น อย่าผ รณีท่ีส่ือมวลีนไป ระทําผตดต่อ ฎหมายและส่ผผล ระทบต่อส่วนรวมและ

ความมั่นคผออผประเทศ  รัฐบาล ็ควรำะเอคาไปแทร แซผโดยอาศัย ลไ ทาผ ฎหมาย   นอ ำา นี้

ยัผทําใหคผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนไดคตระหนั ถึผความสําคัญออผ ารป ปคอผสตทธตเสรีภาพออผ

ตนในฐานะส่ือมวลีนท่ีตคอผปราศำา  ารถู แทร แซผ  หรือครอบผําำา อตทธตพลออผอํานาำรัฐ

หรืออํานาำใดๆ รวมทั้ผทําใหคประีาีนทุ ภาคส่วนในสัผคมไทยมีความต่ืนตัวท่ีำะออ มาแสดผ

พลัผใน ารป ปคอผสตทธตใน ารรับรูคอ่าวสารท่ีเป็นประโยีน์ออผตนมา อึ้น  

 

ประเด็นที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล 

  ด้วยการอาศัยกลไกจาก  3 ภาคส่วน คือ  ภาควิชาชีพส่ือ  ภาครัฐ  และ 

  ภาคประชาสังคม   
 

ผล ารศึ ษาเ ่ียว ับมาตร ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดย

รัฐบาล  สรุปไดคดัผต่อไปนี้ 
 

1) กลไกภาควิชาชีพส่ือ   

 ลไ ในส่วนออผภาควตีาีีพส่ือประ อบดควยมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ  

ออผผูคประ อบวตีาีีพส่ือ  และบทบาทออผอผค์ รวตีาีีพต่าผๆ  โดยเรต่มำา ตัวออผนั วตีาีีพส่ือ

ำะตคอผปฏตบัตตหนคาท่ีตามบทบาทออผตนอย่าผเอคมแอ็ผภายใตคมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณ

วตีาีีพส่ือควบคู่ไป ับความรับผตดีอบต่อสัผคม   ล่าวคือบทบาทออผส่ือมวลีนในประเทศหน่ึผๆ

ำะเป็นเสมือน ระำ สะทคอนใหคเห็นถึผลั ษณะทาผ ารเมือผ เศรษฐ ตำ  สัผคมและวัฒนธรรม

ภายในประเทศนั้นๆ  อย่าผไร ็ตามบทบาทและหนคาท่ีออผส่ือมวลีนไม่ว่าำะอยู่ในสัผคมท่ีป ครอผ

โดยทหาร  สัผคมเผด็ำ าร  หรือสัผคมแบบประีาธตปไตย ็ตามส่ือมวลีนลควนมีบทบาทหนคาท่ี

หลั ใน ารเป็นสุนัอเฝคายาม  หรือ  Watch Dog  ท่ีคอยตตดตามตรวำสอบ ารทําผานออผรัฐบาล

พรคอมทั้ผนําเสนออคอมูลอ่าวสาร ารดําเนตนผานต่าผๆออผภาครัฐไปสู่สาธารณีนอย่าผถู ตคอผ  

เท่ียผตรผ  เป็นธรรม  สรคาผสรรค์   ไม่ ล่าวหา  ทั้ผนี้โดยคํานึผถึผ ารรั ษาผลประโยีน์ออผ

ประีาีนเป็นสําคัญ  ไม่ทําหนคาท่ีเพ่ือสนอผวัตถุประสผค์ออผตัวเอผ  หรือเป็นเคร่ือผมือรับใีคออผ

 ลุ่มผลประโยีน์ ลุ่มใด ลุ่มหน่ึผ    
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 นอ ำา น้ีส่ือมวลีนยผัมีหนคาท่ีใน ารเผยแพร่อผคค์วามรูคท่ีเป็นประโยีน์ต่อสาธารณีน  
ตวัอยา่ผเี่น   ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีนใน ารนาํเสนอประเด็นปัญหาท่ีเ ตดอ้ึนใหคสผัคมส่วนรวม
ไดครับรูคและี่วย นัแ คไอ  หรือตรวำสอบรัฐบาลใน ารร่าผ ฎหมายและ ารนาํมาบผัคบัใีค    าร
ทุำรตต  เป็นตคน  ส่ือมวลีนท่ีดีำะตคอผไม่ไปี้ีนาํประีาีนผูคบรต โภคว่าอะไรถู อะไรผตดแต่ควรำะ
นาํเสนออคอมลูอยา่ผรอบดคาน  โดยเฉพาะดคานท่ีเ ่ียว บัสตทธตต่าผๆท่ีประีาีนพึผมีถึผแมคว่าสตทธตนั้น
ำะ ระทบต่อตัวส่ือเอผ ็ตาม  รวมทั้ ผี่วยสรคาผเสรต มประีาธตปไตยใหค ับสัผคมดควย ซ่ึผตัว
ส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ ระแสหล ัทั้ผส่ือหนผัสือพตมพ ์ วตทยแุละโทรทศัน์ำะตคอผสนับสนุน ารมี
ส่วนร่วมออผภาคประีาสัผคมใน ารเอคามาตรวำสอบรัฐบาลอย่าผำรต ผำผัและำรต ผใำดควย ารเปต ด
พ้ืนท่ีใหคภาคประีาสผัคมไดคมีโอ าสใน ารแสดผออ ในสต่ผท่ีตคอผ ารมา อ้ึน เพ่ือเป็น ารส่ือสาร
แบบสอผทาผท่ีสามารถทาํใหคฝ่ายต่าผๆในสัผคมโดยเฉพาะหน่วยผานภาครัฐท่ีมีหนคาท่ีหล ัใน าร
ตอบสนอผความตคอผ ารออผประีาีน ไดคเอคาใำถึผความตคอผ ารท่ีแทคำรต ผออผประีาีน  และ
สามารถดาํเนตน ตำ รรมต่าผๆท่ีตอบรับ บัความเป็นำรตผไดคมา อ้ึน  ซ่ึผหา ส่ือ ระแสหล ัตระหน ั
ถึผความสาํคญัในำุดน้ียอ่มำะทาํใหคเ ตดมุมมอผความคตดเห็นท่ีสะทคอนตอบ ลบัำา ประีาีนไปสู่
รัฐบาล  และถคามี ารเปต ดพ้ืนท่ีใหคภาคประีาสผัคมอ้ึนอยา่ผ วคาผอวาผแลควปล่อยใหคมีพฒันา ารไป
เร่ือยๆ ็ำะทาํใหคสผัคมไทยเป็นสผัคมท่ีเปต ด วคาผทาผความคตด  นาํไปสู่เสียผท่ีดผัอ้ึนออผประีาีน
ทุ ภาคส่วน    ารท่ีรัฐบาลำะ ระทาํ ารใดๆท่ีไม่ีอบมาพา ลำะ ระทาํไดคยา อ้ึน   

 

 ทั้ผน้ีปัำำยัท่ีำะมาควบคุม าํ บั ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีนท่ีดีท่ีสุดคือ   ารตระหนั ใน
เร่ือผมาตรฐานำรต ยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพออผนั วตีาีีพส่ือมวลีนทุ แอนผ   ใน
อณะเดียว นันอ เหนือำา  ารปฏตบตัตหนคาท่ีตามมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือท่ี
พึผยดึถือและปฏตบตัตตามแลคว  สต่ผสาํคญัอี ประ ารหน่ึผท่ีผู คประ อบวตีาีีพส่ือทุ แอนผตคอผมีคือ  
ความรับผตดีอบท่ีำะตคอผมีสาํนึ ในผลผานและหนคาท่ีทั้ผต่อวตีาีีพ  ต่อตนเอผ  ต่อผู คอ่ืน  ต่อสัผคม  
และต่อคุณธรรมำรตยธรรม   เพื่อใหคส่ือมวลีนใีคสตทธตเสรีภาพออผตนอยา่ผระมดัระวผัและรอบคอบ 
ดผันั้นผู คดาํเนตนธุร ตำเ ่ียว บัส่ือมวลีน  รวมทั้ผตวัออผน ัวตีาีีพส่ือมวลีนในฐานะท่ีเป็นผู คนาํทาผ
ความคตดและมีอตทธตพลในดคานต่าผๆ ทาผสผัคมำะตคอผแสดผบทบาทและหนคาท่ีออผตน  โดยคาํนึผถึผ
หล ัำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ  รวมถึผความรับผตดีอบควบคู่ นัไปดควย   

 

ถึผแมคว่าภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยม ารประ อบธุร ตำทาผส่ือมวลีนำาํเป็นำะตคอผมี
 ารลผทุนเ ตีผ ารคคาเ ตีผพาณตียท่ี์มุ่ผหวผั าํไรเพื่อความอยู่รอด   แต่ดควยความท่ีธุร ตำส่ือมวลีนมี
อตทธตพลครอบผาํความคตดและพฤตต รรมออผประีาีนในสผัคม  ำึผไม่สามารถท่ีำะมุ่ผประ อบ าร
เพื่อแสวผหา าํไรเพียผอยา่ผเดียว  เพราะำะตคอผตระหน ัถึผำรตยธรรมท่ีเ ่ียว บัความรูคสึ ผตดีอบีัว่
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ดีมาประ อบ  และควรระลึ อยูเ่สมอว่าสต่ผท่ีส่ือมวลีนถ่ายทอดสู่สาธารณีนนั้นำะส่ผผลอย่าผไร
แ ่ประีาีนในฐานะผู คบรตโภคส่ือทั้ผในแผ่ส่วนตวัและสัผคมส่วนรวม  ำา ท่ี ล่าวมาำะเห็นไดคว่า
ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือมีความสาํคญัอยา่ผยตผ่ต่อส่ือมวลีนในสผัคมประีาธตปไตยใน
ฐานะท่ีเป็นสถาบนัหน่ึผออผสัผคมท่ีมีความสาํคญัใน ารเผยแพร่อคอมูลอ่าวสารทุ ประเภทไปยผั
มวลีน 

นอ ำา น้ีบทบาทหนคาท่ีใน ารแสวผหาอ่าวสารและ ารนาํเสนออคอมูลอ่าวสารไปสู่ความ
รับรูคออผประีาีน ำดัไดคว่าเป็นหนคาท่ีหล ัออผส่ือมวลีน แต่ในหลายคร้ัผม ั ่อใหคเ ตด ารละเมตด
สตทธตออผบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ ทั้ผโดยตั้ผใำ ไม่เำตนา หรือโดยนโยบายอายอ่าวออผอผค์ รส่ือแต่ละ
แห่ผ  และถึผแมคไม่มี ฎหมาย าํหนดโทษหมต่นประมาท สาํหรับผู คท่ีมีตาํแหน่ผหนคาท่ีบรรณาธต าร ผูค
พตมพ ์ผู คโฆษณา  แต่หนคาท่ีใน ารตรวำสอบ ดูแล และควบคุมเน้ือหา อ่าวสาร อคอมูล  ่อนทาํ าร
ตีพตมพ์ หรือนําเสนอผ่านส่ือใหม่ หรือส่ือรูปแบบอ่ืนๆ  บรรณาธต าร ็ำาํเป็นตคอผตระหนั ถึผ
ผล ระทบความเสียหายท่ีำะเ ตดอ้ึน บับุคคลอ่ืน โดยยดึหล ัความรับผตดีอบในเ ตีผำรตยธรรมเป็น
สาํคญัความ คาวหนคาออผเทคโนโลย ีทาํใหคพฤตต รรมใน ารส่ือสารออผคนในสผัคมเปล่ียนแปลผไป
ำา รูปแบบเดตม ำา ท่ีเป็นผู คคอยรับสารเพียผอย่าผเดียว (Passive)  ลายเป็นผู ครับสารท่ีมีความ
 ระตือรือรคนใน ารแสวผหาอ่าวสาร (Active) และสามารถสรคาผหรือผลตตเน้ือหาอ่าวสารนาํเสนอ
ไดคดควยตัวเอผ (Generate Contents) เี่นเดียว ับผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน  ท่ีตคอผมี าร
ปรับเปล่ียน ระบวน ารทาํผานใหคสอดรับ บั ารเปล่ียนแปลผออผเทคโนโลยี ส่ือมวลีนท่ีดีตคอผ
ทาํหนคาท่ีคคนหาความำรตผ วตพา ษ ์วตำารณ์อยา่ผตรผไป ตรผมา เพื่อประโยีน์สาธารณะ  นัยหน่ึผคือ
 ารทาํหนคาท่ี ‚หมาเฝค าบคาน‛ ไม่ว่าอ่าวสาร อคอมลูท่ีนาํเสนอนั้นำะเอคาอ่ายใหคมี ารฟค อผคดีฐานหมต่น
ประมาทหรือไม่ ็ตาม  ปรา ฎ ารณ์สัผคมออนไลน์ (Social  Media) ท่ีเอคามามีอตทธตพลต่อ าร
ดาํเนตนีีวตตอย่าผ วคาผอวาผ   ในแผ่บว  Social  Media ำะเป็นเคร่ือผมือสาํคญัใน ารรายผานอ่าว
ผา่นี่อผทาผใหม่ๆ  เพื่อความรวดเร็วและหลา หลาย   เี่น  Youtube,  Twitter และ Facebook เป็น
ตคน  ส่ือเหล่าน้ีไดค ่อใหคเ ตด ารปฎตวตัต ารรายผานอ่าวอย่าผสต้นเ ตีผ  ดัผนั้นอผค์ รวตีาีีพส่ือท่ีมี
หนคาท่ีดูแล รับผตดีอบ  าํ บั ารทาํผานใหคเป็นไปตามหล ัำรรยาบรรณออผส่ือโดยเฉพาะสภา าร
หนผัสือพตมพแ์ห่ผีาตตร่วม บัสภาวตีาีีพอ่าววตทยุและโทรทศัน์  ตคอผทาํหนคาท่ี าํ บัดูแลส่ือใหม่
เฉพาะในส่วนท่ีเ ่ียวอคอผ บัผู คประ อบวตีาีีพส่ือในฐานะท่ีเป็นสมา ตี   ทั้ผน้ีผู คทาํอาีีพส่ือำะตคอผ
เอคาใำสถานะความเป็นส่ือใน ารใีค Social  Media ท่ีอาำไดครับความเี่ือถือมา  ว่าบุคคล
โดยทัว่ไป แมคำะส่ผผา่นอคอความท่ีเป็นส่วนตวัไดค แต่ในพ้ืนท่ีอ่าว หรือความคตดเห็นยผัตคอผเคารพ
หล ั าร ‚พดูความำรต ผ‛ เพ่ือมตใหคพ้ืนท่ีสาธารณะใน Social  Media เป็นเพียผพ้ืนท่ีใน าร ระำาย
อ่าวรคาย หรือเป็นเคร่ือผมือโฆษณาีวนเี่ือเท่านั้น  เมื่อพตำารณาในดคานออผ ารทาํผาน ส่ือมวลีน
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ในยุคส่ือใหม่ำึผตคอผทาํผานดควยความระมดัระวผัและรับผตดีอบมา อ้ึน  เพราะโอ าสใน าร
 ระำายอ่าวสารอคอมลู ็คือโอ าสใน ารถ ูฟค อผคดีหมต่นประมาท ในอณะเดียว นัผู คโพสต์อคอความ 
เำคาออผผานเอียน หรือบทความ ท่ีอาำถ ูส่ผผ่านเครืออ่ายคอมพตวเตอร์   ็ำะตคอผรับผตดีอบในทาผ
 ฎหมายคดีหมต่นประมาท ย เว คน บรรณาธต าร ผู คพตมพ์ ผู คโฆษณา บรรณาธต ารเว็บไซต์ เว็บ
มาสเตอร์ ท่ีมีส่วนรูคเห็นในอคอความหมต่นประมาท อาำตคอผรับผตดในฐานะตัว ารร่วม (ำ ัร์ ฤษ 
เพต่มพนู, 2553) 
   

 ำา ท่ี ล่าวมาำะเห็นไดคว่าเคร่ือผมือสําคัญอย่าผหน่ึผท่ีใน ารควบคุมส่ือมวลีนท่ี ลุ่ม
ตวัอย่าผส่วนใหญ่เี่ือว่าำะทาํใหคส่ือมวลีนมีพฤตต รรมท่ีตั้ ผอยู่บนพ้ืนฐานออผำรต ยธรรมและ
ำรรยาบรรณวตีาีีพไดคดี ว่า าร าํ บัควบคุมโดย ลไ ภาครัฐคือ   ารพฒันามาตร ารควบคุม
 นัเอผโดยอผค ์รวตีาีีพส่ือ ซ่ึผประ อบดควย  4  อผค์ รหล ั คือ   สภา ารหนัผสือพตมพแ์ห่ผีาตต 
สภาวตีาีีพอ่าววตทยุและโทรทัศน์ไทย  สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์แห่ผประเทศไทย  และ
สมาคมน ัอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย  โดยควรำะมี ฎระเบียบท่ีมีมาตรฐานใน ารควบคุมลผโทษ
ผูคฝ่าฝืนอยา่ผเอคมผวด  อี ทั้ผคณะ รรม าร าํ บัควบคุมำาํเป็นำะตคอผสรรหาบุคคลทั้ผำา ภายใน  
ซ่ึผเป็นสมา ตี ออผอผค ์รวตีาีีพ  และสรรหาบุคคลำา ภายนอ ท่ีไม่ไดคเป็นภาคส่วนท่ีเ ่ียวอคอผ
 บัธุร ตำส่ือสารมวลีนมาเป็นคณะ รรม ารร่วมดควย   เน่ือผำา บุคคลท่ีมาำา ภายนอ ไม่ไดคอคอผ
เ ่ียว ับส่ือในฐานะท่ีเป็นผู คประ อบธุร ตำส่ือรายหน่ึผรายใดโดยตรผ  ำึผำะทาํใหคไม่มีประเด็น
ปัญหาเร่ือผผลประโยีน์เอคามาเ ่ียวอคอผ  ทั้ผน้ีเพ่ือ ่อใหคเ ตดความยุตตธรรม บัทุ ฝ่ายและความมี
ประสตทธตภาพใน ารบัผคบัใีค ฎระเบียบต่าผๆอย่าผเท่าเ ทียม นัโดยไม่ถู เลือ ปฏตบัตต  อี ทั้ผ
อผค ์รวตีาีีพส่ือต่าผๆ ควรเอคาไปมีบทบาที้ีนาํสัผคมใน ารตรวำสอบ ารใหคอคอมูลท่ีถู ตคอผ บั
สาธารณีน  ารสรคาผเครืออ่ายอผค ์รส่ือ  และ ารประสาน ารมีส่วนร่วมออผภาคประีาสัผคมใหค
มา อ้ึน เพื่อทาํใหคอผค ์รวตีาีีพส่ือสามารถปฏตบตัตหนคาท่ีใน าร าํ บัดูแลส่ือมวลีนไทยไดคอย่าผ
เอคมแอ็ผ รวมถึผตวัออผน ัวตีาีีพส่ือทุ แอนผตคอผร่วมมือ นัใน ารตรวำสอบส่ือดควย นัเอผอี ทาผ
ำึผำะเป็นผลดีต่อส่ือใน ารปค อผ นั ารถ ูแทร แซผโดยรัฐบาล  

   อยา่ผไร ็ตามแมคในปัำำุบนัำะมี ารำดัตั้ผคณะ รรม ารพฒันาและส่ผเสรตมสตทธตเสรีภาพ
ส่ือ (คพส.)  เพื่อท่ีำะทาํแผนพฒันาแนวคตด  ยทุธศาสตร์ ารพฒันาสตทธตเสรีภาพและำรตยธรรมใหค บั
ส่ือมวลีนไทยอ้ึนมา ็ไม่อาำำะประสบความสาํเร็ำไดคถคาส่ือมวลีนยผัอาดซ่ึผความร่วมมือและ
ความตระหน ัในเร่ือผำรตยธรรมมา พอ   เพราะฉะนั้นภาคประีาสผัคมำะตคอผเป็นอี ี่อผทาผหน่ึผ
ท่ีี่วยสอดส่อผดูแลใหคส่ือมวลีนปฏตบตัตหนคาท่ีโดยตั้ผอยูบ่นพ้ืนฐานออผำรตยธรรมและำรรยาบรรณ
วตีาีีพส่ือท่ีดี   อี ทั้ผภายใตคระบบเศรษฐ ตำแบบทุนนตยมอผค์ รวตีาีีพต่าผๆควรมี ารำัดตั้ผ
 อผทุนใหค บัผู คประ อบวตีาีีพส่ือท่ีเป็นสมา ตี ท่ีเรีย ว่า  ‚ อผทุนสาํหรับนั อ่าว‛ เพื่อทาํใหคตวั
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ออผน ัวตีาีีพส่ือสามารถปฏตเสธอาํนาำเผตนทุนท่ีมาล่อใำ  สามารถดาํรผีีวตตอยูไ่ดคอยา่ผมีศ ัดต์ ศรี  มี
อตสระใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีตามบทบาทท่ีถ ูตคอผอยา่ผมีมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ
ภายใตคหล ัความรับผตดีอบต่อสผัคม  
 
 

2) กลไกภาครัฐ   
สตทธตเสรีภาพออผประีาีนและส่ือมวลีนใน ารแสดผความคตดเห็นโดย ารพูด  ารเอียน 

 ารพตมพ ์และ ารโฆษณา ถือเป็นหล ั ารสาํคญัยต่ผใน ารป ครอผระบอบประีาธตปไตย เพราะ
 ารแสดผความคตดเห็นออผประีาีนและส่ือมวลีนโดยอตสระปราศำา  ารแทร แซผนั้น เป็น าร
สะทคอนถึผความรูคสึ นึ คตดออผประีาีนท่ีมีต่อระบบ ารเมือผ  ต่อสถาบนัทาผ ารเมือผ ส่ผเสรตม
 ารเรียนรูคและ ารมีส่วนร่วมทาผ ารเมือผออผประีาีน  ลดความตึผเครียดทาผ ารเมือผ  และ
พฒันาสถาบนัทาผ ารเมือผในระบอบประีาธตปไตยใหคมีเสถียรภาพ  ดผันั้นเพ่ือเป็น ารส่ผเสรต ม
พฒันา ารทาผ ารเมือผไทยใหคมีความสอดคลคอผ ับหล ั ารป ครอผในระบอบประีาธตปไตย
ดผั ล่าว  รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย พุทธศ ัราี 2550 ำึผไดคใหค ารรับรอผเสรีภาพใน าร
แสดผออ ออผบุคคลและเสรีภาพออผส่ือมวลีนไวคอย่าผีดัเำน ซ่ึผ ารรับรอผเสรีภาพใน าร
แสดผออ ออผบุคคลและเสรีภาพออผส่ือมวลีนน้ีเป็นไปอยา่ผ คาวหนคานับตั้ผแต่รัฐธรรมนูญฉบบั
ปีพ.ศ.2540  สาํหรับรัฐธรรมนูญฉบบัปัำำุบนัคือ รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย พุทธศ ัราี 
2550 ไดครับรอผไวคในมาตรา 45 ถึผมาตรา 48  โดยมาตรา 45 เป็นมาตราหล ัซ่ึผรับรอผสตทธตเสรีภาพ
ใน ารแสดผความคตดเห็นไม่ว่าดควยวตธี ารใด ๆ และสตทธตใน ารเอคาถึผอคอมลูอ่าวสารออผประีาีน 
รวมทั้ผใหคความคุคมครอผ ารนาํเสนออ่าวสารออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนไวคอย่าผีดัเำน  บท
คุคมครอผในท่ีน้ีหมายรวมทั้ผส่ือดั้ผเดตม (ส่ือ ระแสหล ั) และส่ือทาผเลือ รูปแบบใหม่ แต่ภายใตค
ระบอบ ารป ครอผโดย ฎหมาย (นตตตรัฐ)  ารใีคสตทธตเสรีภาพออผบคุ คลำาํตคอผอยู่ภายในออบเอต
ตามท่ี ฎหมาย าํหนด  ดผันั้นำึผเห็นไดคว่า แมคแต่รัฐธรรมนูญเอผ ็บญัญตัตใหคอาํนาำรัฐ าํหนด
มาตร ารทาผ ฎหมาย เพื่อำาํ ดัหรือควบคุม ารใีคสตทธตเสรีภาพในเร่ือผดัผ ล่าวไดค ทั้ผน้ีดควย
เหตุผล 4 ประ าร คือ เพ่ือความมัน่คผแห่ผรัฐ เพื่อความสผบเรียบรคอยและศีลธรรมอนัดีออผ
ประีาีน เพื่อคุ คมครอผสตทธตส่วนบุคคลหรือี่ือเสียผออผบุคคลอ่ืน และเพื่อปค อผ นัหรือระผบัความ
เส่ือมทรามทาผำตตใำหรือสุอภาพออผประีาีน  

อยา่ผไร ็ตามแมคในฐานะผู คใีคอาํนาำป ครอผ รัฐำะสามารถตรา ฎหมายหรือใีคมาตร าร
อ่ืนใดเพือ่ำดั ารดูแลรวมทั้ผ ลัน่ รอผหรือควบคุมสตทธตเสรีภาพไดค แต่ ารตรา ฎหมายหรือ ารใีค
มาตร ารเหล่านั้น ็ตคอผเป็นไปเพียผเท่าท่ีำาํเป็น และำะ ระทบสาระสาํคญัแห่ผสตทธตและเสรีภาพ
นั้นมตไดค รวมทั้ผตคอผใีคบผัคบัอยา่ผเสมอหนคาเท่าเทียมไม่เลือ ปฏตบตัต  ซ่ึผสอดคลคอผ บัอคอำาํ ดัสตทธต
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ตามอคอ 19 ออผ ตต าระหว่าผประเทศว่าดควยสตทธตพลเมือผและสตทธตทาผ ารเมือผ10  (International 

Covenant of Civil and Political Rights)  นอ ำา นี้มาตรา 45 ยัผมีความ คาวหนคามา ตรผท่ีหคามรัฐ

ปตด ตำ ารหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนใดไม่ว่าใน รณีใดๆ ็ตาม และหคามรัฐแทร แซผ าร

เสนออ่าวหรือเซ็นเซอร์อ่าวเวคนแต่ำะมี ฎหมายเฉพาะใหคอํานาำไวคเสรีภาพออผส่ือมวลีนมี

ความสัมพันธ์อย่าผมา  ับเสรีภาพใน ารแสดผออ ออผบุคคล เน่ือผำา หา ส่ือมวลีนไม่มี

เสรีภาพ  ็ยา ท่ีปัำเำ บุคคลำะมีเสรีภาพใน ารแสดผออ  เน่ือผำา บุคคลมั ตคอผใีคสตทธตใน

เสรีภาพนี้โดยผ่านส่ือ  

มาตรา 46 ออผรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย 2550 ไดครับรอผเสรีภาพใน ารเสนออ่าว

ออผพนั ผานหรือลู ำคาผในส่ือมวลีนท่ีมีเอ ีนหรือรัฐเป็นเำคาออผสามารถมีเสรีภาพใน ารเสนอ

อ่าวและแสดผความคตดเห็นภายใตคอคอำํา ัดตามรัฐธรรมนูญและตคอผไม่อัดต่อำรตยธรรมแห่ผ าร

ประ อบวตีาีีพ โดยไม่ต อยู่ภายใตคอาณัตตออผหน่วยราี ารหน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ เำคาออผ

 ตำ ารนั้น หรือผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ  หา ทาผฝ่าย ารเมือผหรือเำคาออผใีคอํานาำอตทธตพล

หรืออะไรต่าผ ๆ เอคามาแทร แซผ ใหคถือว่าเป็น ารำผใำใีคอํานาำหนคาท่ีโดยมตีอบ ซ่ึผำะมีผลไปถึผ

 ารใหคถอดถอนำา ตําแหน่ผทาผ ารเมือผไดค  อี ทั้ผมีสตทธตำัดตั้ผอผค์ รเพ่ือป ปคอผสตทธต เสรีภาพ 

และความเป็นธรรม รวมทั้ผมี ลไ ควบคุม ันเอผออผอผค์ รวตีาีีพอันเป็น ารใหคความคุคมครอผ

สตทธตใน ารำัดตั้ผอผค์ ร เี่น  ารท่ีคนในวผ ารส่ือร่วม ันตั้ผสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตอึ้นมา 

และไม่ประสผค์ใหคมี ารออ  ฎหมายมาำัดตั้ผ เพราะ ารำัดตั้ผสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตตาม

 ฎหมายแลคว  ฝ่าย ารเมือผ ็ตคอผตั้ผคนออผเอาเอคามาใส่ในสภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตตดควยทุ 

ครั้ผ ไป ตั้ผแต่มี ารเสนอ ฎหมาย รัฐบาลในฐานะเำคาออผร่าผำะเสนอใหคเอาคนออผเอามาใส่ ไม่ไดค

                                                
10  มีประเทศสมาีต  147 ประเทศท่ีไดคเอคาเป็นภาคี ตต าฉบับนี้ (อคอมูลำนถึผ 14 มตถุนายน 2544) ประเทศไทยเอคา
เป็นภาคีเม่ือ 29 ตุลาคม 2539 อคอ 19 มีใำความสําคัญดัผนี้   

1. บุคคลทุ คนมีสตทธตท่ีำะมีความคตดเห็นโดยปราศำา  ารแทร แซผ  

2. บุคคลทุ คนมีสตทธตในเสรีภาพแห่ผ ารแสดผออ  สตทธตนี้รวมถึผเสรีภาพท่ีำะแสวผหา รับและเผยแพร่

อคอมูลอ่าวสารและความคตดทุ ประเภท โดยไม่คํานึผถึผพรมแดน ทั้ผนี้ ไม่ว่าดควยวาำา เป็นลายลั ษณ์อั ษรหรือ

 ารตีพตมพ์ ในรูปออผศตลปะ หรือโดยอาศัยส่ือประ ารอื่นตามท่ีตนเลือ   

3.  ารใีคสตทธตตามท่ีบัญญัตตในวรรค 2 ออผอคอนี้ ตคอผมีหนคาท่ีและความรับผตดีอบพตเศษควบคู่ไปดควย 

 ารใีคสตทธตดัผ ล่าวอาำมีอคอำา ัดในบาผเร่ือผ แต่ทั้ผนี้อคอ า ัดนั้นตคอผบัญญัตตไวคใน ฎหมายและำาเป็นต่อ  

( )  ารเคารพในสตทธตหรือี่ือเสียผออผบุคคลอ่ืน  

(อ)  ารรั ษาความมั่นคผออผีาตต หรือความสผบเรียบรคอย หรือ ารสาธารณสุอ หรือศีลธรรมออผ

ประีาีน  
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ทาํใหคอผค ์รวตีาีีพออผส่ือมีความเป็นอตสระ ไม่สามารถเรีย ว่าเป็นอผค์ รเพื่อควบคุม นัเอผไดค 
ส่วนน้ีเป็น ารรับรอผ ารำดัตั้ผอผคเ์พ่ือ ารควบคุม 
 นัเอผออผอผค ์รวตีาีีพส่ือไวค 

ส่วนมาตรา 47  าํหนดว่าคล่ืนความถ่ีท่ีใีคใน ารส่ผวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทศัน์  และ
โทรคมนาคมเป็นทรัพยา รส่ือสารออผีาตตเพื่อประโยีน์สาธารณะ ซ่ึผเป็นบทบญัญตัตเดียว บัท่ีมี
อยูใ่นรัฐธรรมนูญปี 2540 อนัเป็นท่ีมาออผวตทยุีุมีนและโทรทศัน์บอ รับสมา ตี ระดบัทคอผถต่นท่ี
ไดคเ ตดอ้ึนมา มายทัว่ประเทศ  ำะตคอผมีอผค์ รเดียวใน ารำดัสรรคล่ืนความถ่ี และ าํ บั าร
ประ อบ ตำ ารวตทย ุโทรทศัน์ และโทรคมนาคม  

ส่วนมาตรา 48 หคามผู คดาํรผตําแหน่ผทาผ ารเมือผเป็นเำคาออผหรือถือหุคนใน ตำ าร
หนผัสือพตมพ ์วตทย ุระำายเสียผ วตทยุโทรทศัน์ หรือโทรคมนาคม  ไม่ว่าในนามออผตนเอผหรือใหค
ผู คอ่ืนเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนแทน หรือำะดาํเนตน ารโดยวตธี ารอ่ืนไม่ว่าโดยทาผตรผหรือ
ทาผอคอมท่ีสามารถบรตหาร ตำ ารดผั ล่าวไดคในทาํนอผเดียว บั ารเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน
 ตำ ารดผั ล่าว 

แต่อย่าผไร ็ตาม ารมีตัว ฎหมายอย่าผเดียวไม่สามารถปค อผ ันและแ คไอปัญหา าร
แทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลไดคอยา่ผมีประสตทธตภาพถคาปราศำา  ารนาํ ฎหมายไปบผัคบัใีคท่ี
ไดคมาตรฐาน  ทั้ผน้ีสืบเน่ือผำา รัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยพุทธศ ัราี 2550 มีบทบญัญตัต
แ คไอเพต่มเตตมรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 40 และมาตรา 335(2) ในส่วนท่ีเ ่ียว บัอผค ์รออผรัฐท่ีเป็น
อตสระทาํหนคาท่ีใน ารำดัสรรคล่ืนความถ่ีและ าํ บัดูแล ารประ อบ ตำ ารวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุ
โทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมใหคมีเพียผหน่ึผอผค์ รำา เดตมท่ีมีสอผอผค์ ร คือ สาํนั ผาน
 ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทศัน์แห่ผีาตต หรือ  สี. และสาํนั ผานคณะ รรม าร ตำ าร
โทรคมนาคมแห่ผีาตต หรือ   ที.  ำนอณะน้ีนาํไปสู่ ระบวน ารสรรหาคณะ รรม าร ตำ าร
 ระำายเสียผ  ตำ ารโทรทศัน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต ( สที.) ซ่ึผในอณะน้ี ารสรรหา  
 สที.โดยวุฒตสภาไดคเสร็ำสต้นเรียบรคอยแลคว     ซ่ึผ ารตคอผมี  สที. ็เพื่อเป็นอผค์ ร าํ บัดูแลท่ี
เป็นอตสระท่ีำะำดัสรรคล่ืนความถ่ีเสียใหม่เพื่อ ระำาย ารเอคาถึผและใีคประโยีน์ำา คล่ืนใหคสมดุล
มา อ้ึนพรคอมๆ  บัตอบสนอผประโยีน์สาธารณะและอยูบ่นพ้ืนฐานออผ ารแอ่ผอนัอย่าผเสรีและ
เป็นธรรม  ท่ีผ่านมาภาครัฐไม่ว่าำะเป็น รมประีาสัมพนัธ์ อผค์ ารส่ือสารมวลีนแห่ผประเทศ
ไทย (อสมท.) หรือ อผทพัเป็นผู คครอบครอผคล่ืนและเ ็บเ ่ียวผลประโยีน์ำา คล่ืนทั้ผในเ ตีผ
พาณตียแ์ละ ารเมือผมาตลอด  ารปฏตรูปส่ือในแผ่ รรมสตทธต์ คล่ืนำึผถือว่าเป็นหนามตาํใำ อผทพั
มา ท่ีสุด  ทาํใหคทาผ อผทพัำะพยายามต่อรอผใหคหน่ึผใน  สที.ตคอผมีบุคคลท่ีมาำา ภาคความ
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มั่นคผ  แต่ ็ไม่ไดครับ ารตอบสนอผำา คณะ รรมาธต ารพตำารณาร่าผพระราีบัญญัตตอผค์ รำัดสรร

คล่ืนความถ่ีและ ํา ับดูแล ตำ าร ระำายเสียผ ตำ ารโทรทัศน์และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต 

พ.ศ. 2553 แต่ทคายท่ีสุดดควย ารออ แบบใหควุฒตสภาเป็นผูคเลือ   สที. ็เปตดี่อผใหค ส.ว.สายทหารท่ี

มีอยู่ทั้ผใน ลุ่มสรรหาและเลือ ตั้ผ คัดเลือ   สที.ออ มาแบบท่ีปรา ฏ คือ มีตัวแทนำา ทหาร

และตํารวำอยู่มา  ว่าคร่ึผ11  และท่ีน่าสัผเ ตเป็นพตเศษคือในี่อผออผโทรคมนาคมและวตทยุ

โทรทัศน์ท่ีมีทหารบ อยู่สามคน  ทหารอา าศอี หน่ึผ  ซ่ึผ ็ไดคคาดว่า  สที.ท่ีมีภูมตหลัผเป็นทหาร

ำะละทต้ผท่ีมา ่อนหนคาท่ีเคยดํารผตําแหน่ผทาผ ารทหาร   และทําหนคาท่ีเป็นผูค ํา ับดูแลท่ีเป็นอตสระ

และเป็นมืออาีีพ (Independent and Professional Regulator) เพ่ือประโยีน์สาธารณะอย่าผแทคำรตผ 

อณะเดียว ัน  สที.ท่ีมาำา ภาคส่วนอ่ืนโดยเฉพาะภาคประีาสัผคมำะสามารถตรวำสอบถ่วผดุล

 ันไดค  โดยไม่ลืมว่ารา เหผคาท่ีมาออผ ารปฏตรูปส่ือคืออะไรมีเำตนารมณ์อย่าผไร  (พตรผรอผ รามสูต 

รณะนันทน์, 2554)  

หา ำะมอผในแผ่ออผผลประโยีน์คผตคอผเำาะไปท่ีประเด็นสําคัญท่ี ลุ่มผลประโยีน์ทั้ผ

ภายในภายนอ อผค์ ารำับตามอผอยู่ นั่นคือ ผูคท่ีำะเอคามาดํารผตําแหน่ผคณะ รรม าร ํา ับ ตำ าร

 ระำายเสียผ ตำ ารและ ตำ ารโทรทัศน์ ( สท.) ซ่ึผมีอํานาำใน ารออ ใบอนุญาตใน ารำัดสรร

คล่ืนความถ่ีวตทยุและโทรทัศน์ ดูแล ารเปตด ารประมูล และ ําหนดค่าธรรมเนียม ารอนุญาตต่าผๆ 

ซ่ึผถือไดคว่ามีมูลค่าผลประโยีน์มหาศาลไม่แพค คณะ รรม ารอี ีุดนั่นคือ คณะ รรม าร ตำ าร

โทรคมนาคม ( ทค.) ซ่ึผเ ่ียวอคอผ ับ ารำัดสรรคล่ืนความถ่ี  ารออ ใบอนุญาตประ อบ ตำ าร

                                                
11
 คณะ  สที. ทั้ผ 11 คน ประ อบดควย 

 1) พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานสถาบันเทคโนโลยีปคอผ ันประเทศ (อผค์ รมหาีน)   

2) พล.ท.พีระพผษ์ มานะ ตำ  ท่ีปรึ ษาสํานั ผานปลัด ระทรวผ ลาโหม  

3) พ.อ.เศรษฐพผศ์ มะลตสุวรรณ นายทหารฝ่าย ตำ ารโทรคมนาคม ระทรวผ ลาโหม  

4) พ.อ.นที ศุ ลรัตน์ อดีต  รรม าร  ที.   

5) นายสุทธตพล ทวีัีย าร อดีตเลอาธต าร คณะ รรม าร ารเลือ ตั้ผ  

6)  พ.ต.อ.ทวีศั ดต์ ผามสผ่า อดีตผูค ํา ับ สภ.สีีมพู ำ.ออนแ ่น  

7) นายธวััีีย ำตตรภาษ์นันท์ ผอ.ศูนย์คอมพตวเตอร์ และอาำารย์ประำําคณะเศรษฐศาสตร์ ำุฬาลผ รณ์

มหาวตทยาลัย  

8) นายประเสรตฐ ศีลพตพัฒน์  รรม ารสถาบันพระป เ ลคา  

 9) น.ส.สุภตญญา  ลาผณรผค์ เลอาธต ารคณะ รรม ารรณรผค์เพ่ือ ารปฏตรูปส่ือ  

10) นายประวตทย์ ล่ีสถาพรวผศา ผอ.สถาบันคุคมครอผผูคบรตโภคใน ตำ ารโทรคมนาคม สํานั ผาน  สที. 

และ  

11) พล.อ.สุ ตำ อมะสุนทร ท่ีปรึ ษาพตเศษ อผบัญีา าร อผทัพไทย 
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ออผธุร ตำโทรคมนาคม คผตคอผำบัตาดูในภาพ วคาผว่า ใน ารำัดสรรบุคคลในคณะ รรม าร 
 สที. ใหคไปอยู่ในคณะ รรม ารีุด  สท. และ  ทค. นั้น ำะำดัสรร นัอย่าผไร มีใครไปไดค
ตาํแหน่ผแห่ผท่ีำุดใดบคาผ และเป็นไปตามความรูคความีาํนาญความเี่ียวีาญท่ีผ่าน ระบวน าร
 ลัน่ รอผมาตั้ผแต่ตคนมา นคอยเพียผใด  

 สต่ผท่ีตคอผพตำารณาต่อไปในระยะยาวคือ  ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผคณะ รรม ารทั้ผ 11 คน ซ่ึผ
ำะตคอผถู สัผคมตรวำสอบอย่าผใ ลคี ตดว่าำะทาํหนคาท่ีป ปค อผคุคมครอผดูแลผลประโยีน์ใหค ับ
ประีาีนส่วนใหญ่และสผัคมมา  ว่าผลประโยีน์ออผ ลุ่มทุนและผู คประ อบ ารำรต ผแทคแค่ไหน 
ภายใน รอบระยะเวลา 6 ปี ออผ ารปฏตบตัตหนคาท่ีซ่ึผถือเป็นเ ียรตตยศอย่าผสูผท่ีคณะ รรม ารำะ
ปฏตบัตตหนคาท่ีไดคตคอผไดครับ ารแต่ผตั้ผำา อผค์พระมหา ษัตรต ย ์ ดัผนั้นในฐานะประีาีนและ
ผู คบรตโภคส่ือทั้ผ ระแสหล ัและส่ือทาผเลือ อ่ืนๆ ำึผมุ่ผหวผัและคาดหวผัท่ีำะเห็น ารทาํหนคาท่ีออผ
คณะ รรม ารไดคทุ่มเท าํลผัความคตดความสามารถและมีความำรตผใำท่ีำะแ คไอปัญหาใหค บัสัผคม 
(อมร วาณตีวตวฒัน์, 2554)  

 

นอ ำา น้ีใน ารสมัภาษณ์ ลุ่มตวัอยา่ผพบว่า  ปัญหาท่ีสาํคญัใน ารนาํ ฎหมายไปสู่ าร
บผัคบัใีคคือ  วฒันธรรมใน ารนาํ ฎหมายไปบผัคบัใีคออผเำคาหนคาท่ีในหน่วยผานภาครัฐำะยดึหล ั
วตำารณญาณออผผู คนาํไปปฏตบตัตเป็นหล ั  ส่ผผลใหคเ ตดความไม่เท่าเทียมอ้ึน  ำน ลายเป็นความ
วุ่นวายออผสผัคมในท่ีสุด  ดควยเหตุน้ีภาครัฐควรมี ารทบทวนออบเอตใน ารใีคอาํนาำทาผ ฎหมาย
ออผเำคาหนคาท่ีในหน่วยผานภาครัฐ และตคอผอธตบายถึผท่ีมาและท่ีไปออผ ารบผัคบัใีค ฎหมายนั้นๆ
ใหคประีาีนทราบอย่าผีัดเำนดควย  เพื่อไม่ใหคเ ตด ารใีคอาํนาำท่ีเ ตนออบเอตออผเำคาหนคาท่ีรัฐ  
รวมทั้ผตัวออผนั  ารเมือผท่ีำะเอคาไปทาํหนคาท่ีบรตหารประเทศแทนประีาีนำะตคอผมีความ
ตระหน ัถึผสตทธตออผประีาีนและออผส่ือในระบอบประีาธตปไตย  ยึดมัน่ในหล ัคุณธรรมและ
ำรตยธรรมท่ีสูผ ว่าประีาีนทัว่ไป  และท่ีสําคญัผู คมีอาํนาำรัฐำะตคอผปรับเปล่ียนวฒันธรรมทาผ
ความคตดำา เดตมท่ีมุ่ผเนคน ารส่ือสารทาผเดียวไปสู่แนวคตดใหม่ท่ีเปต ด วคาผใน ารรับฟัผความคตดเห็น
ท่ีหลา หลายำา ภาคประีาสผัคม   เพื่อนาํมุมมอผท่ีหลา หลายมาพฒันาประเทศใหคเำรตญ คาวหนคา
ต่อไป  แต่ทั้ผน้ีประเด็นปัญหาสาํคญัอยู่ตรผท่ีว่าสัผคมไทยยผัไม่พรคอมท่ีำะ คาวสู่ ารยอมรับความ
คตดเห็นท่ีแต ต่าผ  ำนทาํใหคประเทศตคอผประสบ บัปัญหาความวุ่นวายรอบดคานทั้ผเศรษฐ ตำ  สัผคม  
และ ารเมือผ  
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3) กลไกภาคประชาสังคม 
 ทาผดคานออผภาคประีาสัผคมในฐานะผู คบรตโภคอ่าวสารย่อมมีบทบาทสาํคญัใน ารทาํ
หนคาท่ีควบคุมและตรวำสอบส่ือมวลีนใหคปฏตบตัตหนคาท่ีโดยตั้ผอยู่บนพ้ืนฐานออผหล ัำรตยธรรม
และำรรยาบรรณวตีาีีพภายใตคความสาํนึ รับผตดีอบต่อส่วนรวม  ทั้ผน้ีเพ่ือำะไดคเป็นอี ี่อผทาผ
หน่ึผท่ีำะส่ผเสรตมและสนบัสนุนใหคภาคประีาสผัคมมีส่วนี่วยใน ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา าร
แทร แซผส่ือโดยรัฐบาล  เน่ือผำา ถคาภาคประีาสผัคมมีความต่ืนตวัในเร่ือผ ารเฝค าระวผัหรือำบัตา
 ารปฏตบตัตหนคาท่ีทั้ผในส่วนออผส่ือมวลีนและรัฐบาลอยา่ผใ ลคี ตด ็ำะส่ผผลใหคทั้ผส่ือมวลีนและ
รัฐบาลผู คมีอาํนาำรัฐอยูใ่นมือไม่ ลคาประพฤตตตนออ นอ ลู่นอ ทาผ    
 

ำา ผล ารศึ ษาวตำยัสรุปไดคว่าความเอคมแอ็ผออผภาคประีาสัผคมในส่วนต่าผๆไม่ว่าำะ
เป็นภาคประีาีน  น ัวตีา าร  อผค ์รอตสระ  และภาคเอ ีนทั้ผหลาย  สามารถทาํใหคส่ือมวลีน
ไทยมีความเอคมแอ็ผมา อ้ึนตามไปดควย  และเม่ือส่ือมวลีนมีความเอคมแอ็ผในตวัเอผ ็ย่อมเป็น าร
ยา ท่ีส่ือมวลีนำะต อยู่ภายใตคอาํนาำออผรัฐบาล  อาํนาำทุน  หรืออตทธตพลใดๆ เน่ือผำา เมื่อ
ส่ือมวลีนแสดผบทบาทหนคาท่ีออผตนตามหล ัวตีาีีพอย่าผเต็มท่ี โดยตั้ผอยู่บนมาตรฐานทาผ
ำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือแลควนั้นพลผัำา ภาคประีาสัผคมำะเป็นเสมือนเ ราะท่ีี่วย
ป ปค อผคุคมครอผส่ือมวลีนำา  ารคุ คามหรือแทร แซผำา ผู คมีอาํนาำรัฐไดค   และเมื่อภาคประีา
สัผคมมีความเอคมแอ็ผำะนําไปสู่ ารรูค เท่าทันส่ือในฐานะผู คบรตโภคท่ีำะตคอผมีศ ัยภาพใน ารคตด
วตเคราะห์และรับอ่าวสารอยา่ผมีวตำารณญาณ  มีความรูคความเอคาใำถึผสตทธตในฐานะผู คบรตโภคส่ือออผ
ตวัเอผว่ามีออบเอตอยา่ผไรบคาผ  และำะสามารถใีคสตทธตท่ีมีผ่านี่อผทาผไหนไดคบคาผหา เ ตด รณีท่ี
ถ ูละเมตดโดย าร ระทาํออผส่ือท่ีไรคำรตยธรรมและำรรยาบรรณ   

 

ทั้ผน้ีสต่ผสาํคญัท่ีำะทาํใหคภาคประีาสัผคมมีความเอคมแอ็ผไดคนั้นทุ ภาคส่วนไม่ว่าำะเป็น
ภาครัฐ  ตวัอผค ์รส่ือ ภาคเอ ีน  รวมถึผอผค ์รอตสระทั้ผหลายำะตคอผร่วมมือ นัอย่าผำรต ผำผัและมี
ความำรตผใำใน ารสรคาผความเอคมแอ็ผใหค บัภาคประีาสัผคม  โดย ารรณรผค์และ ระตุคนใหคภาค
ประีาสผัคมรูคถึผสตทธตเสรีภาพท่ีตนพึผมีตามท่ี ฎหมาย าํหนด   แต่ทั้ผน้ีเผ่ือนไอสาํคญัประ ารหน่ึผ
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ ารสรคาผความเอคมแอ็ผและรูคเท่าทนัส่ือใหค บัภาคประีาสัผคม  คือ  สภาพความ
เป็นำรต ผออผคนไทยท่ียผัคผตคอผมี ารปรับตวัอี มา ในเร่ือผออผ ารยอมรับความคตดท่ีแต ต่าผ
หลา หลาย  เน่ือผำา ท่ีผ่านมารัฐบาลทุ สมยัพยายามท่ีำะควบคุมอ่าวสารใหคมีเพียผดคานเดียวมา
โดยตลอด  เพราะฉะนั้นเม่ือประีาีนไม่ไดครับ ารปลู ฝัผมาใหครูคำ ัรับรูคอคอมูลอ่าวสารอย่าผรอบ
ดคาน   ำึผเป็นผลทาํใหคสผัคมไทยไม่สามารถปรับตวัเพื่อรับ บัสภาพ ารณ์ท่ีเปล่ียนแปลผไปไดคอย่าผ
มีประสตทธตภาพ  ดัผนั้ นตัวออผส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ ระแสหลั นอ ำา ำะตคอผี่วยใหค
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ประีาีนมีความเอคมแอ็ผ  ส่ือมวลีนำะตคอผปรับตวัโดย ารพยายามเปต ดพ้ืนท่ีใหค บัภาคประีา
สผัคมใน ารส่ือสารทาผความคตดใหคมีมา ยตผ่อ้ึนดควย   เพ่ือำะไดคมีมุมมอผท่ีแต ต่าผและหลา หลาย
ำา ทุ ภาคส่วนในสผัคม 

 

นอ ำา น้ีเน่ือผำา ในปัำำุบนัเทคโนโลย ีารส่ือสารไดคมี ารพฒันาอย่าผ วคาผอวาผส่ผผล
ใหคภาคประีาสัผคมสามารถรับรูคอ่าวสารไดครอบดคานและรวดเร็ว  ำึผควรส่ผเสรตมใหคภาคประีา
สผัคมมีความต่ืนตวัใน ารเอคามามีส่วนร่วมเฝค าระวผัและตตดตามตรวำสอบ ารทาํหนคาท่ีทั้ผออผส่ือ
และรัฐบาลรวมถึผหน่วยผานภาครัฐ ซ่ึผำะเป็นผลดีต่อ ารพฒันาสผัคมท่ีี่วยทาํใหคสผัคมไดครูคไดคเห็น
เร่ือผราวและอคอเท็ำำรต ผต่าผๆมา อ้ึน  รวมถึผี่วยพฒันาส่ือมวลีนไทยใหคมีคุณภาพท่ีดียต่ผอ้ึน   
เน่ือผำา พลผัหรือเสียผออผภาคประีาสัผคมทั้ผหลายำะ ลายเป็นส่วนหน่ึผใน าร ดดนั ารทาํ
หนคาท่ีออผส่ือมวลีนและรัฐบาลใหคอยูภ่ายใตคมาตรฐานำรตยธรรมหรือำรรยาบรรณออผวตีาีีพ  แต่
ในความเป็นำรตผออผสผัคมไทยมีประีาีนส่วนนคอยเท่านั้นท่ีตระหนั ในเร่ือผ ารมีส่วนร่วมเพ่ือ
ตรวำสอบส่ือและตรวำสอบรัฐบาล  เพราะประีาีนส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนในีนบทยผัไม่มีความรูคใน
เร่ือผน้ีเท่าท่ีควร  อี ทั้ผยผัต เป็นเหยือ่ใหค บัส่ือมวลีนท่ีอาดำรตยธรรม แสดผใหคเห็นว่าประีาีน
คนไทยยผัไม่มีความเอคมแอ็ผมา พอใน ารเอคามามีส่วนร่วมใน ระบวน ารตรวำสอบส่ือและ
รัฐบาล  ซ่ึผประีาีนส่วนใหญ่มอผว่าผู คท่ีไดครับผล ระทบำา  ารแทร แซผคือตวัออผส่ือมวลีน  
โดยลืมมอผใหคลึ ลผไปว่าแทคำรตผแลควผล ระทบโดยตรผนอ ำา ตวัส่ือ ็คือ  ประีาีนผูคบรตโภคส่ือ
ดควยเี่น นั   

ทั้ผน้ีำา  ารศึ ษาพบว่าี่อผทาผหน่ึผท่ีสามารถทาํใหคภาคประีาสัผคมสามารถเอคามามี
ส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือและรัฐบาลไดคคือ  “ส่ือใหม่  หรือ  New Media” ผา่นทาผอตนเทอร์เน็ต
และสผัคมออนไลน์ทั้ผหลายท่ีเรต่มเอคามามีบทบาทต่อ ารดาํรผีีวตต  โดย ารเป็น “นั อ่าวพลเมือผ 
หรือ Citizen Journalist”   ซ่ึผเป็นปรา ฏ ารณ์ท่ีประีาีนำา หลาย ลุ่มหันมาำบั ลคอผสวม
บทบาทเป็นนั อ่าว เพื่อบอ เล่าเร่ือผราวในทคอผถต่นออผตน  อนัเป็น ารสะทคอนภาพปัญหาและ
อคอเท็ำำรตผท่ีมาำา มุมมอผออผคนในทคอผท่ี   แสดผใหคเห็นถึผ ารเตตบโตออผภาคประีาสัผคมท่ีมี
พฒันา ารท่ีดีในดคาน ารใีคส่ือทาผเลือ ใหม่ๆ  ซ่ึผเป็นอี ี่อผทาผท่ีสามารถทาํใหคภาคประีาสัผคม
เอคามามีส่วนร่วมอยา่ผเอคมแอ็ผใน ารรวม ลุ่ม นัเพ่ือตรวำสอบ ารทาํหนคาท่ีทั้ผออผส่ือมวลีนและ
ออผรัฐบาล  เพราะฉะนั้นภาครัฐและหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผควรส่ผเสรต มใหคประีาีนในระดับ
ทคอผถต่นมีโอ าสเอคาถึผอตนเทอร์เน็ต ในอณะเดียว ันภาครัฐควรำะบัญญัตต ฎหมายมารับรอผ
สถานภาพ ารมีส่วนร่วมในสัผคมออนไลน์ออผภาคประีาสัผคมใหคีัดเำนมา อ้ึนเพ่ือเป็น
หล ัประ นัใหคภาคประีาสผัคมไดคแสดผออ ผา่นทาผี่อผทาผส่ือใหม่ไดคอยา่ผเต็มท่ี   
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อย่าผไร ็ตามตามพระราีบัญญัตต อผค์ รำัดสรรคล่ืนความถ่ีและ ํา ับ ต ำ าร
วตทยุ ระำายเสียผวตทยุโทรทัศน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมพ.ศ. 2553 มาตรา 27 ท่ี าํหนดใหคมี
หน่วยผานคุคมครอผผู คบรตโภคส่ืออ้ึนมาเพ่ือป ปค อผสตทธตเสรีภาพใหค บัประีาีน  ทั้ผน้ีในปัำำุบนัท่ี
ส่ือมีความหลา หลายอผค ์รหรือหน่วยผานคุคมครอผผู คบรต โภคำึผมีความสาํคญัอย่าผยต่ผ  และควรมี
เอ ภาพใน ารดาํเนตนผาน  บุคลา รควรเป็นผู คเี่ียวีาญดคาน ตำ ารนั้นๆ ท่ีสาํคญัตคอผปราศำา  าร
แทร แซผำา ภาครัฐและภาคเอ ีน  รวมถึผควรใหคความสาํคญัและมีความครอบคลุมทุ ดคาน  ทั้ผ
 ตำ ารโทรคมนาคม  ตำ ารวตทยโุทรทศัน์ เน่ือผำา ปัำำุบนัมี ารรคอผเรียนำา ผู คบรตโภคำาํนวนมา  
อี ทั้ผตคอผ ารใหคหน่วยผานท่ีทาํหนคาท่ีคุ คมครอผผู คบรตโภค ตคอผมีความเป็นอตสระและคล่อผตวัใน าร
ดาํเนตนผาน เพ่ือสามารถี่วยแ คไอปัญหาและดาํเนตน ารพตท ัษส์ตทธตผู คบรตโภคไดคอย่าผแทคำรต ผ  อนัำะ
ทาํใหคผู คบรตโภคมีความต่ืนตวั รูคเท่าทนัส่ือ และร่วมรณรผคใ์หคมี ารพฒันาคุณภาพมาตรฐาน ารผลตต
ส่ือท่ีเ ตดประโยีน์ต่อสัผคมและทคายท่ีสุดเมื่อประีาสัผคมทุ ภาคส่วนในฐานะผู คบรตโภคมีความ
เอคมแอ็ผ ็ำะเป็น ลไ อี อยา่ผท่ีสาํคญัใน าร าํ บัส่ือและรัฐบาล  
 

สรุปแลควอผคป์ระ อบสาํคญัใน ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีน  คือ 
 ารมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือไม่ว่าำะเป็น ารตรวำสอบ ันเอผออผส่ือผ่านอผค์ รวตีาีีพ   
 ารตรวำสอบส่ือโดยผู คบรตโภคหรือภาคประีาสผัคม  และ ารตรวำสอบส่ือโดย ลไ ภาครัฐ  แต่
เท่าท่ีผา่นมา ารตรวำสอบส่ือส่วนใหญ่ค่อนอคาผำาํ ดัเฉพาะส่ือสต่ผพตมพ ์ โดย ารเผยแพร่ผล าร
ตรวำสอบผา่น ารนาํเสนออ่าวออผส่ือมวลีน และมี ารส่ผอคอรคอผเรียนไปยผัอผค์ รควบคุมส่ือท่ี
เป็นวตีาีีพ คือ สภา ารหนัผสือพตมพแ์ห่ผีาตต   ซ่ึผ ารตรวำสอบท่ีเป็นอยู่ยผัไม่ค่อยมี ารเ ็บ
รวบรวมผล ารตรวำสอบและ ารดาํเนตน าร  ำึผไม่มี ารถ่ายทอดประสบ ารณ์ออ เป็นอผค์
ความรูคเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ นอ ำา น้ี ารำดัแถลผอ่าวและออ แถลผ ารณ์เม่ือมีประเด็น าร
ล่วผละเมตดออผส่ือมวลีนเ ตดอ้ึน  แมคว่าำะสามารถสรคาผ ระแสในสัผคมไดคในระดบัหน่ึผ  แต่
 ระแสความต่ืนตัวำะลดนคอยและหายไปเมื่อส่ือหยุดนําเสนอ รณีท่ีถู ตรวำสอบหรือส่ือไม่
นาํเสนออ่าวความเคล่ือนไหวออผอผค์ รตรวำสอบใน รณีนั้นอี  ดควยเหตุน้ีทาํใหคเห็นไดคว่า
ประสตทธตภาพออผ ารตรวำสอบส่ือมวลีนไทยยผัตคอผอาศยัความร่วมมือำา ส่ือมวลีนเป็นหล ัำึผ
ำะสามารถสรคาผ ระแสในสผัคมไดค   แต่อณะเดียว นัทั้ผภาครัฐและภาคประีาสัผคมยผัคผตคอผเอคา
ไปมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือใหคปฏตบตัตหนคาท่ีอยู่ภายใตคมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณ
วตีาีีพส่ือท่ีดี  และสุดทคายเมื่อส่ือมวลีนปฏตบตัตหนคาท่ีออผตนไดคอย่าผเอคมแอ็ผย่อมเป็นเร่ือผยา ท่ี
รัฐบาลหรืออตทธตพลใดๆำะเอคาไปแทร แซผส่ือมวลีนไดคอยา่ผท่ีผา่นมา   
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ส่วนที่ 2 : อภปิรายผลการศึกษา  
 ารศึ ษาเร่ือผ “มาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล”  

ผูควตำยัไดคใีค รอบทฤษฎีบรรทดัฐานออผส่ือมวลีน   ทฤษฎีประีาธตปไตยแบบเนคน ารมีส่วนร่วม
ออผส่ือ  แนวคตดสตทธตและเสรีภาพออผส่ือมวลีน แนวคตดเ ่ียว ับหล ั ารควบคุมส่ือมวลีน 
ำรตยธรรมและำรรยาบรรณส่ือมวลีนไทย บทบาทหนคาท่ีออผส่ือมวลีน  มาตรฐานคุณธรรมและ
ำรตยธรรมออผน ั ารเมือผไทย แนวคตด ารรูคเท่าทนัส่ือ แนวคตดประีาสผัคม แนวคตดประีาธตปไตย
แบบมีส่วนร่วม  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ารเมือผ  และผานวตำยัท่ีเ ่ียวอคอผ  มาประ อบ ารอภตปรายผล
 ารศึ ษาซ่ึผสามารถสรุปเป็นประเด็นดผัน้ี 

 

ประเด็นที่ 1 สาเหตุที่ท าให้รัฐบาลทุกสมัยพยายามเข้ามาแทรกแซงส่ือมวลชน 
 

 ารป ครอผระบอบประีาธตปไตยประีาีนมีสตทธตอั้นพ้ืนฐานท่ีำะรับรูคอคอมูลอ่าวสาร
เ ่ียว บั ารดาํเนตน ตำ รรมต่าผๆออผรัฐบาลหรือหน่วยผานภาครัฐ รวมถึผสตทธตเสรีภาพใน ารแสดผ
ความคตดเห็นออผบุคคลและส่ือมวลีน ไดคตามท่ีไดค ําหนดไวคใน ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผ
ราีอาณาำ ัรไทย  พุทธศ ัราี  2550  ในส่วนท่ี 7 ว่าดควยเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็นออผ
บุคคลและส่ือมวลีนตั้ผแต่มาตรา 45-48  และส่วนท่ี 10  ว่าดควยสตทธตในอคอมูลอ่าวสารและ าร
รคอผเรียน ตั้ผแต่มาตรา 56-62   วตธี ารหน่ึผท่ีสาํคญัอยา่ผยตผ่ท่ีำะสามารถทาํใหคประีาีนรับรูคอ่าวสาร
ต่าผๆท่ีเป็นประโยีน์ไดคคือ  “ส่ือมวลีน” ในฐานะท่ีเป็นตวั ลาผใน ารส่ือสารระหว่าผรัฐบาล บั
ประีาีน ดผันั้นส่ือมวลีนำึผตคอผมีสตทธตเสรีภาพอยา่ผเต็มท่ีทั้ผในเ ตีผทฤษฎีและในเ ตีผปฏตบตัต   ซ่ึผ
สอดคลคอผ บัแนวคตดเ ่ียว บัสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน   ท่ีระบุว่าสตทธตเสรีภาพเป็นหัวใำสาํคญั
ยตผ่ออผระบอบ ารป ครอผระบอบประีาธตปไตย   ทั้ผเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น   ารพูด  
 ารเอียน   ารพตมพห์รือ ารโฆษณา  ซ่ึผตคอผไดครับ ารคุมครอผตาม ฎหมาย (ลตอตต  ธีรเวคตน, 2546: 
49) และท่ีสาํคญัตคอผปราศำา  ารแทร แซผโดยผู คมีอาํนาำรัฐ  เพื่อใหค ารดาํเนตนผานออผส่ือมวลีน
มีประสตทธตภาพ  แต่ถคาเมื่อใดส่ือมวลีนถู อาํนาำำา ภายนอ โดยเฉพาะอาํนาำรัฐและอาํนาำ
เผตนทุนเอคามาแทร แซผเสรีภาพแลคว   ารแสดผความคตดเห็นอย่าผมีเสรีภาพอย่าผเต็มท่ีบนพ้ืนฐาน
ำรรยาบรรณวตีาีีพออผส่ือมวลีนไทยยอ่มเป็นไปไดคยา   
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ประเด็นที่ 2 รูปแบบหรือวธีิการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล  
                 

นับตั้ผแต่ปีพุทธศั ราี 2475 ท่ีประเทศไทยเปล่ียนแปลผ ารป ครอผไปสู่ระบอบ
ประีาธตปไตย  ปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนมีมาโดยตลอดดควยวตธี ารใีคอาํนาำรัฐผ่านทาผ
 ฎหมายไดคโดยตรผใน ารควบคุมส่ือใหคอยู่ภายใตค าร าํ บัออผรัฐบาล  อย่าผเี่น   ารเอาโซ่ไป
ลคอมแท่นพตมพ์   ารสั่ผปต ดโรผพตมพ์  หรอ ารทุบแท่นพตมพ์  เป็นตคน  โดยอคออคาผว่าเพื่อรั ษา
เสถียรภาพและความสผบเรียบรคอยในบคานเมือผ   ซ่ึผเคร่ือผมือสําคัญท่ีรัฐบาลนํามาใีคใน าร
แทร แซผส่ือคือ  พระราีบญัญตัต ารพตมพพ์ุทธศ ัราี 2484 ท่ีมีเน้ือหาในทตศทาผท่ีเป็นประโยีน์
ต่อฝ่ายรัฐบาลอย่าผมา    ประ าศปฏตรูป ารป ครอผแผ่นดตน  ฉบบัท่ี 42 (ปร.42)  และประ าศ
คณะปฏตวตัต ฉบบัท่ี  17 (ปว.17)  ท่ีลควนมีเำตนาเพื่อำาํ ดัเสรีภาพหนผัสือพตมพ ์ น้ีคือเคร่ือผมือสาํคญั
ท่ีรัฐบาลในอดีตนาํมาใีคใน ารควบคุมส่ือใหคอยูภ่ายใตคอาํนาำสัผ่ ารออผคณะรัฐบาล 

แต่หลผัปีพุทธศ ัราี 2535  เป็นตคนมาปัญหาเสรีภาพส่ือมวลีนไทยำึผไม่ไดคถู ำาํ ัด
เสรีภาพโดยผู คมีอาํนาำรัฐอยา่ผตรผไปตรผมาดผัเี่น  ารปต ดโรผพตมพแ์ละ ารเซ็นเซอร์อ่าวอย่าผใน
อดีต   แต่มีความซับซคอนมา อ้ึนเน่ือผำา  ารเอคามาออผอาํนาำทุน (ปรตญญา  เทวานฤมตตร ุล, 
2549: 19)  อนัมีผลทาํใหครูปแบบ ารแทร แซผส่ือมวลีนท่ีรัฐบาลนาํมาใีคมีล ัษณะท่ีแนบเนียน
และมีความซบัซคอนมา ยต่ผอ้ึนโดย ารอาศยั ารใีคอาํนาำรัฐรวม ับอาํนาำทุน  โดยเฉพาะ าร
แทร แซผส่ือมวลีนผ่านผบโฆษณา   ารแทร แซผส่ือมวลีนผ่านความสัมพนัธ์ส่วนตวัทั้ผใน
ระดบัเำคาออผ ตำ าร   อผบรรณาธต าร  และผู คส่ืออ่าวภาคสนาม  ทั้ผน้ีเพ่ือมุ่ผหวผัใหคส่ือลดความ
รุนแรผใน ารนาํเสนออ่าวสารและวตพา ษ์วตำารณ์รัฐบาล  ซ่ึผภายใตคความสัมพนัธ์ส่วนตัวนั้น
นอ ำา ผลลพัธท์าผ ารเมือผแลควสต่ผสาํคญัท่ีแฝผอยูภ่ายใตคความสมัพนัธส่์วนตวัคือ  “ผลประโยีน์
ทบัซคอนทาผธุร ตำ”  อนัเป็นวตธี ารแล เปล่ียนผลประโยีน์ระหว่าผ นั  และ ารแทร แซผดควย
วตธี าร วคานซ้ือหุคนใน รณีธุร ตำส่ือท่ีำดทะเบียนในตลาดหล ัทรัพย ์  เผ่ือนไอท่ีสาํคญัมา อย่าผ
หน่ึผภายใตคเศรษฐ ตำทุนนตยมท่ีทาํใหคส่ือถ ูแทร แซผไดคผ่ายอ้ึน  คือ “เผ่ือนไอทาผธุร ตำ”   

 

ซ่ึผรูปแบบ ารแทร แซผโดยผ่านทาผอาํนาำทุนดัผ ล่าวสอดคลคอผ ับแนวคตดทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ารเมือผท่ีมอผว่า   ผู คเป็นเำคาออผเผตนทุนยอ่มมีอาํนาำควบคุม ารผลตตทาผความคตดท่ีำะ
นาํเสนอสู่สาธารณีนไดค   ส่ือมวลีนำึผต เป็นเคร่ือผมือใน ารเผยแพร่อุดม ารณ์และค่านตยมออผ
บรรดาเหล่าีนีั้นป ครอผใหค บัประีาีนในสัผคม ( น ศ ัดต์   แ ควเทพ, 2547: 70)  ในมุมมอผ
ออผนายทุนส่ือมวลีนเป็นสตนคคาทาผความคตด (Mental  Product  หรือ  Non- Material  Product) ท่ีมี
อตทธตพลต่อแบบแผน ารดาํเนตนีีวตตออผผู คคนในสผัคม   ระบบทุนนตยมมี ระบวน ารและ ลไ ใน
 ารผลตตสตนคคาส่ือตามแบบอยา่ผออผ ารผลตตสตนคคาอุตสาห รรมทัว่ไป  
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นอ ำา น้ี ็ยผัมี ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยใีคอาํนาำรัฐผา่นทาผ ลไ ออผรัฐเพื่อมุ่ผหวผั
ใหค ารดาํเนตนผานโดยเฉพาะหนคาท่ีใน ารตรวำสอบรัฐบาลตคอผหยุดีะผ ัลผ  เี่น   ารแทร แซผ
ส่ือผา่นระบบ ฎหมายดควย ารฟค อผรคอผส่ือทั้ผทาผคดีแพ่ผและคดีอาญา   ารแทร แซผส่ือผ่านทาผ
หน่วยผานภาครัฐคือ  คณะ รรม ารปค อผ นัและปราบปราม ารฟอ เผตน หรือ ปปผ. เอคาไปทาํ าร
ตรวำสอบธุร รรมทาผ ารเผตนทั้ผในระดบัอผค ์รและเำาะำผระดบัตวัผู คปฏตบตัตผานส่ือเป็นรายบุคคล  
และสุดทคายเป็นวตธี ารแทร แซผส่ือท่ีำะเ ตดอ้ึนเฉพาะ บัส่ือวตทยุและโทรทศัน์คือ   ารแทร แซผ
ผา่นระบบสมัปทาน   ซ่ึผำา รูปแบบ ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลท่ี ล่าวมา ็สอดคลคอผ บั
ผานวตำยัออผ    นผค์นาถ   ศรีส ุลห่านวตไล  (2551 : บทคดัย่อ)   เร่ือผ  ‚รูปแบบ ารคุ คามส่ือยุค
ใหม่ บัผล ระทบต่อ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีน‛   ไดคระบุในทตศทาผเดียว นัว่า  ารคุ คามส่ือใน
ยคุทุนนตยมมาำา ทุ ภาคส่วน  แต่ ารคุ คามำา ฝ่าย ารเมือผมีสถตตตสูผสุด  อณะท่ี ารคุ คามำา 
ภาคธุร ตำมีแนวโนคมเพต่มอ้ึน  ภาคธุร ตำเอ ีนเรต่ มหันมาใีค ฎหมายหมต่นประมาทในใน าร
ฟค อผรคอผส่ือมวลีน  นั  ฎหมายเรีย ว่า ‚ ารคุ คามผ่าน ระบวน ารยุตตธรรม‛   ส่วนภาค
 ารเมือผยผัคผคุ คามส่ือทั้ผในรูปแบบ ารสั่ผแบนราย ารวตทยุ ไม่ใหคผู คดาํเนตนราย ารบาผรายำดั
ราย าร เพื่อยบัย ั้ผหรือทาํใหคส่ือหยดุตรวำสอบ  ในอณะท่ี ผานวตำยัออผ  ปฐมพผศ ์ มผคลไพโรำน์ 
(2545: 98-104)  เร่ือผ ‚ความสัมพนัธ์ระหว่าผส่ือมวลีน บัรัฐบาล  พ.ต.ท.ท ัษตณ  ตีนวตัร‛  ไดค
ระบุว่า รัฐบาลใีคอาํนาำทาผดคานทุนและอาํนาำรัฐเอคามาควบคุมและแทร แซผส่ือมวลีนอนัเป็น
 ารลตดรอนสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีนใน 2 ล ัษณะ คือ   ารควบคุมโดย ลไ รัฐผ่านทาผ
 ฎหมาย  และ ารควบคุมทาผดคานเศรษฐ ตำ    

 

 

ประเด็นที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล  
 

ในส่วนออผผล ระทบำา  ารท่ีส่ือมวลีนถู รัฐบาลแทร แซผไม่ไดคมีแค่ตวัส่ือมวลีน
เพียผเท่านั้นท่ีไดครับผล ระทบ  แต่ยผัรวมถึผสผัคมไทยโดยรวมทุ ภาคส่วนทั้ผภาคอผค์ รส่ือ  ภาค
ประีาสผัคมผู คบรตโภค  อี ทั้ผระบบต่าผๆไม่ว่าำะเห็นระบบเศรษฐ ตำ  สผัคม   ารเมือผ  วฒันธรรม 
และแมคแต่ตวัออผรัฐบาล   ็ลควนไดครับความเสียหายำา  ารแทร แซผส่ือท่ีเ ตดอ้ึน   แต่อย่าผไร ็
ตาม ารแทร แซผส่ือมตใี่ำะมีผล ระทบดคานลบเพียผดคานเดียวเท่านั้น   เน่ือผำา ผล ระทบดคาน
บว ยผัคผมีอยูถ่ คา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลนั้นมุ่ผทาํเพ่ือรั ษาผลประโยีน์ใหค บัสาธารณะอย่าผ
แทคำรตผ   อี ทั้ผยผัทาํใหคผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนและประีาีนไดคตระหนั ถึผความสาํคญัออผ
 ารป ปค อผสตทธตเสรีภาพออผตนมา อ้ึน   ซ่ึผใน ารวตำยัคร้ัผน้ีผล ารศึ ษาเ ่ียว บัผล ระทบดคาน
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ลบต่อตวันั วตีาีีพส่ือท่ีมีทั้ผในดคานอวญั าํลผัใำ และ ารปฏตบตัตหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีน    ็
สอดคลคอผ บัผานวตำยัออผ  นผค์นาถ   ศรีส ุลห่านวตไล  (2551 : บทคดัย่อ)   เร่ือผ  ‚รูปแบบ าร
คุ คามส่ือยุคใหม่ บัผล ระทบต่อ ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีน‛   ไดคระบุว่า  ารแทร แซผหรือ
คุ คามส่ือส่ผผล ระทบทั้ผในแผ่ำตตใำ  และ ารปฏตบตัตผานออผส่ือมวลีนอยา่ผมา    น ัอ่าวบาผคน
ถึผอั้นลาออ ไปประ อบอาีีพอ่ืน   เพราะไม่สามารถใีคสตทธตเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น  
หรือ ารนาํเสนออคอเท็ำำรตผเพื่อประโยีน์ออผสาธารณะไดคตามอุดม ารณ์    

  
ประเด็นที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล 
  ด้วยการอาศัยกลไกจาก  3 ภาคส่วน คอื  ภาควิชาชีพส่ือ  ภาครัฐ  และ 
  ภาคประชาสังคม   

ภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยมำะเห็นไดคว่า ารทาํผานออผส่ือมวลีนถู แทร แซผดควย
เผ่ือนไอทั้ผำา อาํนาำรัฐและอาํนาำทุน  และดควยประเด็นเร่ือผทุนนตยมท่ีเอคามีมาบทบาทใน าร
แทร แซผ ารนาํเสนอเน้ือหาออผส่ือมวลีน ็เป็นอี เหตุผลหน่ึผท่ีทาํใหคส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ
 ระแสหล ัไม่สามารถทาํหนคาท่ีตรวำสอบรัฐบาลไดคอยา่ผเต็มประสตทธตภาพ  อี ทั้ผยผัถ ู ดดนัดควย
วตธี ารต่าผๆ   เป็นผลทาํใหค ารทาํหนคาท่ีออผส่ือมวลีนยผัไม่บรรลุตามเำตนารมณ์ใน ารเป็นส่ือ
เพื่อประีาีนไดคอย่าผแทคำรต ผ    นอ ำา น้ีเมื่อตวัรัฐบาลไม่ไดคมีความพยายามอย่าผำรต ผำผัใน าร
สนับสนุน  และส่ผเสรตมสตทธตเสรีภาพใหค ับส่ือมวลีน  ำึผำาํเป็นอย่าผยต่ผท่ีำะตคอผวาผแนวทาผ
ปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยอาศยั ารมีส่วนร่วมำา ภาคส่วนต่าผๆท่ี
เ ่ียวอคอผทั้ผ 3 ภาคส่วน ไดคแ ่   ลไ ภาควตีาีีพส่ือ   ลไ ภาครัฐ  และ ลไ ภาคประีาสัผคม  
เรต่มำา ภาคส่วนน ัวตีาีีพส่ือเอผทั้ผตวัน ัอ่าว และอผค ์รอ่าวท่ีเ ่ียวอคอผำะตคอผทาํหนคาท่ีใหคดีท่ีสุด  
สต่ผท่ีทคาทายมา ท่ีสุดไม่ใี่เร่ือผออผเทคโนโลยี แต่เป็นตวันั อ่าวเอผ ท่ีำะตคอผมีอผค์ความรูค ความ
รอบรูค  และตคอผปฏตบัตตหนคาท่ีหล ัทาผ ารเมือผในสัผคมแบบประีาธตปไตย ท่ีตคอผคอยตตดตาม
ตรวำสอบ ารทาํผานออผรัฐบาลพรคอมทั้ผนาํเสนออคอมลูอ่าวสารต่าผๆไปสู่สาธารณีนอยา่ผถู ตคอผ 
รอบดคาน เท่ียผตรผ เป็นธรรม  สรคาผสรรค์  ไม่ ล่าวหา  และอยู่บนพ้ืนฐานออผอคอเท็ำำรต ผ  โดย
คาํนึผถึผ ารรั ษาผลประโยีน์ออผสาธารณีนเป็นสําคญั   เพราะคุณสมบตัตเหล่าน้ีเป็นเหมือน
เ ราะี่วยปค อผ นัใหคน ัวตีาีีพส่ือสามารถทาํผานดคานส่ือสารมวลีนไดคอยา่ผอยูร่อดปลอดภยั   

 

ำา บทบาทหนคาท่ีออผส่ือมวลีนท่ี ล่าวมาสอดคลคอผ บัแนวคตดออผทฤษฎีประีาธตปไตย
แบบเนคน ารมีส่วนร่วมออผส่ือท่ีระบุว่า  ส่ือมวลีนควรทาํตนใหคเป็นประโยีน์ต่อพลเมือผซ่ึผเป็น
ผู ครับสารส่วนใหญ่ออผประเทศ  ไม่ใี่เพื่ออผค์ รส่ือสารมวลีน  ไม่ใี่เพื่อผู คประ อบวตีาีีพ
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ส่ือสารมวลีน  และไม่ใี่เพ่ือผู คอุปถมัภต่์อส่ือมวลีน  เน้ือหาอ่าวสารท่ีส่ือมวลีนนาํเสนอออ ไป
ไม่ควรอยู่ภายใตค ารควบคุมทาผ ารเมือผ   โดยตคอผตั้ ผมั่นอยู่บนมาตรฐานำรต ยธรรมและ
ำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือ  รวมทั้ผตคอผตระหนั ถึผความรับผตดีอบต่อสัผคมดควย ารนาํเสนออคอมูล
อ่าวสารรอบดคานทั้ผดีและไม่ดี  ถ ูตคอผ  ีดัเำนบนพ้ืนฐานออผความเป็นำรต ผ  เพ่ือใหคทุ ภาคส่วน
ออผสผัคมไดคนาํอคอมูลไปใีคประ อบใน ระบวน ารตดัสตนใำและตรวำสอบ ารดาํเนตนผานออผ
รัฐบาล  นอ ำา น้ี ารทาํหนคาท่ีออผส่ือใน ารตรวำสอบรัฐบาลดัผท่ี ล่าวมายผัสอดคลคอผ ับ
แนวคตดบทบาทหนคาท่ีออผส่ือมวลีนในสัผคมประีาธตปไตยท่ีระบุีดัเำนว่า  บทบาททาผดคาน
 ารเมือผออผส่ือมวลีนำะมีล ัษณะเป็น ระำ เผาออผรัฐบาล  และอณะเดียว ัน ็ทาํหนคาท่ี
ตรวำสอบ ารปฏตบตัตผานออผรัฐบาลไปในตวัดควย   

 

ทั้ผน้ีเคร่ือผมือสําคัญท่ีำะนํามาใีคใน ารควบคุมส่ือมวลีนใหคมีพฤตต รรมท่ีตั้ ผอยู่บน
พ้ืนฐานออผำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพไดคดีท่ีสุดคือ   ารควบคุม นัเอผโดยอผค์ รวตีาีีพ
ส่ือต่าผๆ  ซ่ึผตวัออผอผค ์รวตีาีีพส่ือควรพฒันามาตร ารหรือ ลไ ใน ารควบคุม นัเอผสาํหรับ
ทั้ผอผค์ รท่ีเป็นสมา ตี และท่ีไม่ไดคเป็นสมา ตี ใหคมีประสตทธตภาพ   ทั้ ผน้ีเพ่ือเป็น ารย ระดับ
มาตรฐานความเป็นวตีาีีพออผส่ือมวลีนโดยรวม  และเป็นหล ัประ ันใน ารทาํหนคาท่ีเพื่อ
สาธารณีนไดคอยา่ผมีำรตยธรรมและำรรยาบรรณภายใตคหล ัความรับผตดีอบ โดยควรำะมี ารสรคาผ
เครืออ่าย บัอผค ์รส่ือและประสาน ารมีส่วนร่วม บัภาคประีาสัผคมอย่าผ วคาผอวาผ  เพื่อทาํใหค
อผค์ รวตีาีีพส่ือสามารถปฏตบตัตหนคาท่ีใน าร าํ บัดูแลส่ือมวลีนไทยไดคอย่าผเอคมแอ็ผ  และท่ี
สาํคญัตวัออผน ัวตีาีีพส่ือทุ แอนผำะตคอผร่วมมือ นัใน ารตรวำสอบส่ือดควย นัเอผอี ทาผหน่ึผ
ำึผำะเป็นผลดีต่อ ารปค อผ นั ารถ ูแทร แซผไดคดียตผ่อ้ึน   นอ ำา น้ีภายใตคระบบเศรษฐ ตำแบบทุน
นตยมอผค ์รวตีาีีพต่าผๆควรมี ารำดัตั้ผ อผทุนใหค บัน ัวตีาีีพส่ือทุ แอนผ  เพื่อทาํใหคตวัออผนั 
วตีาีีพส่ือสามารถดาํรผีีวตตอยู่ไดคอย่าผมีศ ัดต์ ศรีโดยไม่ต เป็นเหยื่อออผผู คมีอาํนาำทุน  ทาํใหคมี
อตสระใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีอยา่ผมีมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพดควยความรับผตดีอบ
ต่อสผัคมภายใตคบทบาทออผส่ือมวลีนท่ีดีในสผัคมประีาธตปไตย   

 

อี ทั้ผอผค ์รวตีาีีพส่ือควรำะมี ารเร่ผผล ัดนัร่าผพระราีบญัญตัตคุ คมครอผสตทธตเสรีภาพ
และส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน   รวมทั้ผส่ผเสรตมใหคเ ตด ฎหมายสนับสนุน าร
เปต ดพ้ืนท่ีส่ือทาผเลือ ใหคเ ตดอ้ึน  เพ่ือเป็นหล ัประ นัใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผนั ส่ือมวลีน   ซ่ึผ
นอ เหนือำา สต่ผท่ีผู ควตำยัไดคำา  ารสัมภาษณ์เ ่ียว บัแนวทาผใน ารออ  ฎหมายท่ี ล่าวมาแลคว
นั้น  ำา  ารวตำยัออผ อมราล ัษณ์  ีลายนเดีะ (2550: บทคดัยอ่)  เร่ือผ  ‚เสรีภาพส่ือมวลีนไทย : 
ศึ ษาแนวทาผ ารปค อผ นั ารแทร แซผหนผัสือพตมพร์ายวนั‛  พบว่ามีประเด็นแนวทาผใน ารร่าผ
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 ฎหมายท่ีน่าสนใำและแต ต่าผำา  ารศึ ษาคร้ัผน้ีออผผู ควตำยัคือ   ควรออ  ฎหมายปค อผ นัไม่ใหค
 ลุ่มทุนมีอาํนาำทาผ ารเมือผ    เน่ือผำา ธุร ตำส่ือมวลีนเป็น ตำ ารท่ี ระทบต่อสตทธตเสรีภาพและ
ประโยีน์สาธารณะอั้นพ้ืนฐานออผประีาีน  เพราะฉะนั้นถคา ลุ่มทุนไดคเอคาไปมีอาํนาำทาผ
 ารเมือผ ็ำะสามารถใีคอาํนาำเผตนท่ีมีอยูแ่ทร แซผส่ือมวลีนผ่านทาผผบประมาณใน ารโฆษณา  
ซ่ึผำะทาํใหคผู คมีอาํนาำรัฐและอาํนาำทุนสามารถควบคุม ารนําเสนออ่าวสารออผส่ือมวลีนใหค
เป็นไปในทตศทาผท่ีตคอผ ารไดค 

 

อณะเดียว นั ารมีเฉพาะตวั ฎหมายอย่าผเดียวไม่สามารถปค อผ นัและแ คไอปัญหา าร
แทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลไดคอยา่ผมีประสตทธตภาพถคาปราศำา แนวทาผใน ารนาํ ฎหมายไป
บผัคบัใีคท่ีไดคมาตรฐาน  ซ่ึผำา  ารสัมภาษณ์ ลุ่มตวัอย่าผส่วนใหญ่เห็นตรผ นั ารทาํหนคาท่ีออผ  
คณะ รรม าร ตำ าร ระำายเสียผ  ตำ ารโทรทศัน์ และ ตำ ารโทรคมนาคมแห่ผีาตต หรือ   สที. 
ท่ีคอย ํา ับดูแลและบัผคับใีค ฎหมายท่ีเ ่ียว ับส่ือมวลีนใน ลุ่มส่ือวตทยุโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมนั้นตคอผปราศำา  ารแทร แซผทั้ผำา อาํนาำรัฐและอาํนาำทุน  อี ทั้ผภาครัฐควรมี
 ารทบทวนออบเอตใน ารใีคอาํนาำทาผ ฎหมายออผเำคาหนคาท่ีในหน่วยผานภาครัฐ  รวมทั้ผตคอผ
อธตบายถึผออบเอตออผ ารบผัคบัใีค ฎหมายนั้นๆใหคประีาีนทราบอยา่ผีดัเำน เพื่อไม่ใหคเ ตด าร
ใีคอาํนาำท่ีเ ตนออบเอตออผเำคาหนคาท่ีรัฐอย่าผ รณีท่ีรัฐบาลนาย รัฐมนตรีอภตสตทธต์   เวีีาีีวะ  
 ระทาํ ารสัผ่ปต ดเวบ็ไซตเ์ป็นำาํนวน  10,000   ว่าเวบ็ไซต ์ ซ่ึผ ลายเป็น าร ระทาํออผรัฐบาลโดย
ใีคอาํนาำรัฐใน ารละเมตดสตทธตอั้นพ้ืนฐานใน ารรับรูคอ่าวสารออผประีาีน   

 

 อยา่ผไร ็ตามหา วตเคราะห์ถึผสาเหตุเบ้ือผลึ ำรต ผๆออผปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนท่ี
เป็นอยู ่็พบว่าตคนเหตุหล ัมาำา ตวัออผรัฐบาลผู คมีอาํนาำรัฐท่ีไรคซ่ึผคุณธรรมและำรตยธรรม  เพราะ
เม่ือบุคคลเหล่าน้ีไดคคะแนนเสียผำนีนะ ารเลือ ตั้ผ ็ำะพยายามใีคี ่อผว่าผออผ ฎหมายเอคาไป
 ระทาํ ารแทร แซผส่ือมวลีน  ดผันั้น ารท่ีำะปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีน
ไดคในเบ้ือผตคนภาคประีาีนำะตคอผเลือ ตั้ผคนดี  มีคุณธรรม  และำรต ยธรรม  เพื่อทาํหนคาท่ีเป็น
ตวัแทนใน ารป ครอผประเทศ  ในอณะท่ีทาผดคานตวัออผผู คมีอาํนาำรัฐเอผ ็ำะตคอผมีความตระหน ั
ถึผสตทธตทั้ผออผประีาีนและออผส่ือมวลีน   รวมทั้ผปรับเปล่ียนวฒันธรรมทาผความคตดำา เดตมท่ี
มุ่ผเนคน ารส่ือสารทาผเดียวไปสู่แนวคตดใหม่ท่ีเปต ด วคาผต่อความคตดเห็นท่ีหลา หลายำา ภาคประีา
สผัคม  เพื่อนาํไปสู่ความเำรตญ คาวหนคาออผประเทศ       

นอ ำา น้ีภาครัฐควรมีความำรตผใำและส่ผเสรตมใหคมี ารปฏตรูปส่ือมวลีนใน ลุ่มวตทยุและ
โทรทศัน์ำา เดตมท่ีเป็นส่ือออผรัฐใหค ลายเป็นรูปแบบอผค์ รส่ือสาธารณะท่ีไม่หวผัผล าํไรใหคมี
ำาํนวนเพต่มอ้ึน  เพื่อสนอผตอบต่อ ลุ่มเปค าหมายท่ีมีความหลา หลายออผสผัคม อนัำะเป็นทาผเลือ 
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ใหคแ ่ประีาีนท่ีตคอผ ารรับอ่าวสารท่ีไม่อยูภ่ายใตค ารควบคุมออผรัฐบาลและไมเ่ป็นเปค าหมายออผ
ส่ือเ ตีผพาณตีย ์ ซ่ึผำะตคอผมีรูปแบบอผค ์รท่ีไม่ไดครับผบประมาณำา รัฐโดยตรผแต่ใหคภาคประีา
สผัคมเอคามามีส่วนร่วมใน ารเป็นเำคาออผทุน   ทั้ผน้ีเน่ือผำา คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยา รออผีาตตท่ี
ประีาีนทุ คนเป็นเำคาออผร่วม นั  ดควยเหตุน้ีส่ือวตทยแุละโทรทศัน์ำึผไม่ควรต อยู่ภายใตคอาํนาำ
รัฐบาลโดยผา่นระบบราี ารหรืออยู่ภายใตค ลุ่มทุน ลุ่มผลประโยีน์ เพราะมตเี่นนั้นส่ือมวลีน
ำะ ลายเป็นเคร่ือผมือใน ารแสวผหาอาํนาำออผ ลุ่มผู คมีอาํนาำรัฐและ ลุ่มอาํนาำทุน  ดผันั้นควร
สนบัสนุนใหคเ ตดส่ือสาธารณะท่ีหลา หลาย  เพื่อความเป็นอตสระำา อาํนาำรัฐทั้ผในดคาน ารบรตหาร
และโครผสรคาผ าร าํ บัดูแลอผค ์ร  

  
ในอณะน้ีประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์สาธารณะเ ตดอ้ึนแลควำ ํานวน 1 สถานี  คือ 

สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS) แต่ทั้ผน้ีเพ่ือใหคประีาีนมีทาผเลือ หลา หลายใน ารบรตโภค
อ่าวสารท่ีมาำา อผค ์รส่ือสาธารณะ  ซ่ึผเป็นอผค์ ารออผมหาีนท่ีมุ่ผใน ารใหคบรต ารสาธารณะ
อยา่ผแทคำรตผนั้น ำา  ารศึ ษาผานวตำยัออผ รศ.ดร.ยบุล  เบ็ญำรผค ์ตำ และคณะ (2547 : 10-14)  เร่ือผ  
“บทสัผเคราะห์ ารปฏตรูปส่ือ” พบว่าควรำะพฒันาำา สถานีเดตมออผรัฐท่ีมีอยู่  คือ สถานีวตทยุ
โทรทศัน์แห่ผประเทศไทย ี่อผ 11  เน่ือผำา   สทท. 11  มีความพรคอมในดคานสถานีและเครืออ่ายอยู่
แลคว ดผันั้นแนวทาผท่ีเหมาะสมำึผควรเป็น ารำดัระบบโครผสรคาผและ ารดาํเนตนผานออผ  สทท. 11 
ใหม่ใหคมีความอตสระ เพื่อใหคพคนไปำา สภาพออผ ารเป็นส่ือออผรัฐ   เี่นเดียว ับใน รณีออผ
วตทยุ ระำายเสียผควรปรับสถานีวตทยุออผ รมประีาสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ ว่า  147 สถานี ใหคเป็นสถานี
วตทยสุาธารณะ  ทั้ผน้ีวตทยแุละโทรทศัน์สาธารณะดผั ล่าวควรไดครับ าร าํหนดภาร ตำออผอผค์ รท่ี
ีดัเำน  เพื่อเป็นแนวทาผใน ารดาํเนตน ารประเมตนผลและตรวำสอบอผค์ รต่อไป  โดยหล ั าร
ำะตคอผสอดคลคอผ บัรัฐธรรมนูญท่ีระบุใหคคาํนึผถึผประโยีน์สูผสุดออผประีาีนในระดบัีาตตและ
ระดบัทคอผถต่น  ทั้ผในดคาน ารศึ ษา  วฒันธรรม  ความมัน่คผออผรัฐ และประโยีน์สาธารณะอ่ืน  
เพื่อประหยดัตคนทุนใน ารดาํเนตนผาน  และใหค ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผส่ือทาํเพื่อสาธารณีนอย่าผ
แทคำรตผ ซ่ึผหา หน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผเล็ผเห็นถึผความสาํคญัใน ารท่ีำะมี ารแปรรูปส่ือออผรัฐใหค
เป็นส่ือสาธารณะ ็ควรอย่าผยต่ผท่ีำะตคอผศึ ษา ระบวน ารบรตหารำัด ารออผสถานีโทรทัศน์
สาธารณะ ท่ีมุ่ผำัดระบบส่ือบนประโยีน์ออผสาธารณีนและสามารถสรคาผสรรค์ราย ารท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่า บัเอ ีนไดคเป็นอย่าผดี  ย ตวัอย่าผเี่น  บีบีซี ออผประเทศอผั ฤษ   เอ็นเอีเค  
ออผประเทศญ่ีปุ่น  เอบีซีออผออสเตรเลีย  และ ซีบีซีออผ แคนาดา  เป็นตคน  ประเทศเหล่าน้ีมี
หล ั ารว่า ส่ือบรต ารสาธารณะำะตคอผไม่เป็นส่ือท่ีรัฐบาลควบคุม  หรือ าํ บัไดคโดยตรผ    ดผันั้น
ำึผมี ารบญัญตัตเป็นธรรมนูญออผอผค ์รหรือเป็นพระราีบญัญตัตแลควแต่ รณี  เพื่อใหคอผค ์รส่ือเป็น
อตสระำา ปัำำยั ารครอบผาํทาผ ารเมือผและธุร ตำ ารคคา  และเน่ือผำา ประีาีนเป็นผู คใหค าร
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สนบัสนุนทาผ ารเผตนโดยตรผ  ส่ือบรต ารสาธารณะำึผอยูภ่ายใตคอาณัตตออผภาคประีาสัผคม   และ
ตคอผรายผานผล ารดาํเนตนผานต่อรัฐสภาและประีาีนทุ ปี   อี ทั้ผผู คท่ีำะมาดาํรผตาํแหน่ผใน
อผค ์ารส่ือสาธารณะำะตคอผไม่ใี่ผู คท่ีถือหุคนใน ตำ ารออผภาคเอ ีน  และตคอผไม่ดาํรผตาํแหน่ผ
ทาผ ารเมือผ  หรือเ ่ียวอคอผ บัพรรค ารเมือผใดๆ  เพื่อประโยีน์สูผสุดแ ่สผัคม 

 

ทั้ผน้ีควรำัดสรรเผตนำา  อผทุนพัฒนา ตำ าร ระำายเสียผและ ตำ ารโทรทัศน์เพื่อ
ประโยีน์สาธารณะมาสนบัสนุน ตำ รรมท่ีมีผลตอบแทนเ ตีผพาณตียต์ ํ่าแต่เป็นประโยีน์ต่อสัผคม 
เี่น  ารสนบัสนุนสถานีวตทยุโทรทศัน์สาธารณะ   ารสนับสนุนสถานีวตทยุีุมีน  ารสนับสนุน
 ารผลตตราย ารสารคดี หรือราย ารเพื่อ ารศึ ษาออผผู คประ อบ ารรายย่อย ท่ีเอคาหล ัเ ณฑ์ตาม
 าํหนด โครผ ารใหค ารศึ ษาเพื่อ ารรูคเท่าทนัส่ือ (Media Literacy) แ ่ประีาีน   ารฝึ อบรม
บุคลา รดคานส่ือ โดยใหค ารอุดหนุนโดยตรผแ ่บุคลา ร  เป็นตคน  โดยผู ครับ ารอุดหนุนตคอผำดัทาํ
อคอเสนอโครผ าร นาํเสนอต่อ  สที. คดัเลือ อยา่ผโปร่ผใสโดยเปต ดเผยรายละเอียดออผโครผ ารท่ี
ผา่น ารคดัเลือ แ ่สาธารณะ ทั้ผน้ี รายไดคส่วนใหญ่ออผ อผทุนใน ารสนับสนุนโครผ ารต่าผๆ 
ดผั ล่าวน่าำะไดคมาำา  ารแปลผรายไดคำา สมัปทาน ตำ ารโทรทศัน์เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
และ ารำดั ารประมูลใบอนุญาตวตทยุ  นอ ำา น้ีอผค์ รวตีาีีพส่ือต่าผๆควรนาํเผตนส่วนท่ีไดครับ
ำา ค่าเอคาร่วมเป็นสมา ตี ออผอผค ์รมาำดัสรรเป็น อผทุนี่วยเหลือทาผ ารเผตนแ ่นั วตีาีีพส่ือ
ทุ แอนผ  เพื่อใหคน ัวตีาีีพส่ือสามารถปฏตบตัตหนคาท่ีไดคอย่าผอตสระโดยไม่ต เป็นเหยื่อออผอาํนาำ
ทุนนตยม   

อย่าผไร ็ตามภาคส่วนท่ีสําคัญไม่นคอยไป ว่าภาควตีาีีพส่ือและภาครัฐคือ   ลไ ภาค
ประีาสผัคม  ท่ีำะตคอผมีความเอคมแอ็ผและรูคเท่าทนัส่ือ   ทั้ผน้ีสต่ผสาํคญัท่ีำะทาํใหคภาคประีาสัผคมมี
ความเอคมแอ็ผไดค ็ตคอผอาศยัความร่วมมือำา ทุ ภาคส่วนท่ีเ ่ียวอคอผทั้ผภาครัฐ  ภาควตีาีีพส่ือ  
ภาคเอ ีนรวมถึผอผค ์รอตสระทั้ผหลาย  โดย ารรณรผคแ์ละ ระตุคนใหคภาคประีาสัผคมรูคถึผสตทธต
เสรีภาพท่ีตนพึผมีตามท่ี ฎหมาย าํหนด  นอ ำา น้ีภาคประีาสัผคมส่วนต่าผๆำะตคอผี่วย ัน
 ่อใหคเ ตด ระแส ารตรวำสอบทั้ผส่ือและรัฐบาลอยา่ผำรตผำผั   และตวัออผส่ือมวลีนโดยเฉพาะส่ือ
 ระแสหล ัำะตคอผเปต ดพ้ืนท่ีใหค บัภาคประีาสผัคมใน ารส่ือสารทาผความคตดใหคมีมา ยตผ่อ้ึน   ดควย
 ารใหคความสาํคญั บัแหล่ผอ่าวท่ีมาำา  ารเมือผออผภาคประีาีน รวมถึผำะตคอผใหคนํ้ าหนั แ ่
อคอเรีย รคอผออผผู คบรตโภคมา อ้ึน  เน่ือผำา พลผัหรือเสียผออผภาคประีาสัผคมทั้ผหลาย ลายเป็น
ส่วนหน่ึผใน าร ดดัน ารทําหนคาท่ีออผส่ือมวลีนใหคอยู่ภายใตคมาตรฐานำรต ยธรรมหรือ
ำรรยาบรรณออผวตีาีีพส่ือ   อี ทั้ผยผัเป็น ารตรวำสอบ ารทาํหนคาท่ีออผรัฐบาลผ่านภาคประีา
สัผคมไดคอี ดควย   และเมื่อประีาีนมีความรูคท่ีเท่าทนัส่ือมา อ้ึน  วฒันธรรมประีาธตปไตย ็ำะ
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เำรตญอ้ึนตามไปดควย  เพราะส่ือมวลีนเอผย่อมตคอผหาแนวทาผใน ารพฒันาและปรับปรุผคุณภาพ
ผานออผตนใหคอยูใ่นสภาพท่ีสอดคลคอผ บัระดบัความรูคเท่าทนัออผพลเมือผ   

นอ ำา น้ี ศาสตราำารยน์ายแพทย ์ประเวศ  วะสี (บุญรั ษ์  บุญญะเอตมาลา, 2552 : คาํ
นตยม) ไดคใหคอคอเสนอแนะท่ีำะทาํใหคประีาีนสามารถรูคเท่าทนัส่ือสรุปไดคคือ  ดควยความท่ีคนไทย
อาดวตำารณญาณ  ำึผต เป็นเหยื่อออผโฆษณาทาผธุร ตำ ารโฆษณาทาผ ารเมือผ  ทาํใหคเ ตด าร
บรต โภคำนเสียดุลีีวตต  เสียดุลเศรษฐ ตำ  และสัผคมเ ตดความแต แย   เพราะฉะนั้นำึผควรำะ
เพต่มเตตมหลั สูตรว่าดควย ารวตเคราะห์อ่าวประำําว ันในทุ ระดับ ารศึ ษาตั้ ผแต่ประถม-
ระดบัอุดมศึ ษา   ทั้ ผน้ีเพ่ือปลู ฝัผใหคเด็ ไทยรูคำ ั ารคตดวตเคราะห์ว่าอ่าวท่ีไดครับฟัผมาตลอด 24  
ีัว่โมผมีอะไรท่ีเี่ือถือไดค  อะไรท่ีเี่ือถือไม่ไดค  อะไรท่ีเป็นประโยีน์  อะไรท่ีไรคประโยีน์   หรือ
อะไรท่ีมีโทษ  เพราะถคามี ารปลู ฝัผตั้ผแต่เด็ ใหคมี ารเรียนรูคร่วม นั ็ำะทาํใหคคนไทยฉลาดและ
รูคเท่าทนัความซบัซคอนออผสต่ผต่าผๆไม่ำาํ ดัเฉพาะ ารรูคเท่าทนัส่ืออยา่ผเดียว  แต่ำะรวมถึผ ารรูคเท่า
ทนัทุ อยา่ผท่ีเ ตดอ้ึนในสผัคม  ำนนาํสผัคมไทยไปสู่ ารเป็นสผัคมนตยม ารเรียนรูคในท่ีสุด   

 ลไ  ารเฝค าระวผัส่ือโดยผู คบรตโภคหรือภาคประีาีนเป็นอี  ลไ หน่ึผซ่ึผอาำี่วยใหค  ผูค
ประ อบวตีาีีพส่ือไดครับความคตดเห็นปค อน ลบัต่อ ารประ อบวตีาีีพออผตนอยา่ผเป็นระบบและ
สัผคมไดครับอคอมูลท่ีเ ่ียวอคอผ บั ารดาํเนตน ารออผส่ือำา หน่วยผานท่ีเป็นอตสระำา ส่ือ  ารเฝค า
ระวผัส่ือโดยผู คบรตโภคหรือภาคประีาีนำะี่วยใหคส่ือสามารถพฒันามาตรฐานดคานำรรยาบรรณใหค
มีความรับผตดีอบต่อผู คบรต โภค และสัผคมไดคโดยไม่ตคอผอาศยั ารแทร แซผโดยรัฐ  ซ่ึผมีความ
ล่อแหลมต่อ ารำาํ ัดสตทธตเสรีภาพออผส่ือ   ซ่ึผท่ีผ่านมา ารเฝค าระวผัส่ือในประเทศไทยยผัไม่มี
รูปแบบใน ารดาํเนตน ารท่ีีดัเำนส่วนใหญ่แลควเป็นเพียผ ตำ รรมเพื่อเสรตมเปค าหมาย ารดาํเนตนผาน
หล ัออผอผค ์ร ต่าผๆ เี่น อผค ์รดคานสตรี โดยไม่มีเำคาหนคาท่ีปฏตบตัตผานอย่าผเต็มเวลา  ำึผยผัไม่มี
 ารดาํเนตน ารอย่าผเป็นระบบและไม่สามารถพฒันาวตธีวตทยา (Methodology)ใน  ารเ ็บและ
วตเคราะห์อคอมูลใหค คาวหนคาไป  ารเฝค าระวผัส่ือท่ีมี ารทาํผานอย่าผเป็นระบบและต่อเน่ือผภายใตค
 รอบทาผ วตีา ารท่ีีดัเำนำึผเป็น ตำ รรมท่ีมีความสาํคญัใน ารพฒันาระบบส่ือ  

 

  ทั้ผน้ีำา  ารศึ ษารายผานวตำยัฉบบัสมบูรณ์เร่ือผ “บทสัผเคราะห์ ารปฏตรูปส่ือ” โดย รศ.
ดร.ยบุล  เบ็ญำรผค ์ตำ และคณะ (2547: 21-23) ไดคเสนอแนะว่า  รูปแบบและแนวทาผ ารตรวำสอบ
ส่ือออผอผค ์รภาคประีาสผัคมในประเทศไทยท่ีมีประสตทธตผลสูผควรำะมีอผคป์ระ อบดผัต่อไปน้ี   

-  เป็นอผค ์รท่ีมี ารตรวำสอบส่ือเป็นบทบาทหล ัออผอผค ์ร มี ารำดัระบบโครผสรคาผ 
อผค ์รท่ีีดัเำน และเำคาหนคาท่ีมีออบเอตความรับผตดีอบ และค่าตอบแทนประำาํ 

-  มี ารำดัอผค์ รโดยมี รรม ารท่ีปรึ ษาและมีคณะทาํผานแย ออ ำา  นั  โดยใหค
 รรม ารท่ีปรึ ษามีบทบาทดคานตตดตามทบทวนนโยบายและผลผาน ใหคคาํปรึ ษาและ 
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   ตรวำสอบประสตทธตภาพ ความโปร่ผใสออผคณะทาํผานในอผค ์รตรวำสอบส่ือภาค  
   ประีาสผัคม   

-  มี ารตตดตามตรวำสอบส่ือเป็นประำาํอยา่ผต่อเน่ือผ โดยมีเำคาหนคาท่ีประำาํอยา่ผเพียผพอ 
   และ ารตรวำสอบตคอผรายผานผลใหคผู คบรตโภครับทราบในวผ วคาผ เพราะมาตร ารตรวำสอบทาผ
สผัคมมีความสาํคญัและน่าำะมีประสตทธตภาพมา  ว่ามาตร ารตรวำสอบออผรัฐและใน ลุ่มวตีาีีพ
ดควย นัเอผ 

-  มี ารตรวำสอบส่ือหลา หลายประเภท โดยเฉพาะส่ือหรือรูปแบบราย ารท่ีเอคาถึผ
ผู คบรตโภคไดคผ่าย   ว คาผอวาผ  และมีอตทธตพลสูผ  เี่น หนัผสือพตมพ ์ วตทยุและโทรทศัน์ตลอดำน
โฆษณาต่าผๆ ตามส่ือดผั ล่าว 

-  มี ระบวน ารควบคุมคุณภาพทาผวตีา าร  และ ระบวน ารสรรหาวตธี ารใน าร
นาํเสนอเ ่ียว บัประเด็นส่ือท่ีเลือ ตรวำสอบ ่อนเผยแพร่ผลออผ ารตรวำสอบสู่สาธารณะ   หรือ
แำคผใหคส่ือท่ีถ ูตรวำสอบทราบ 

-  มีมาตร ารรั ษาความโปร่ผใส  ความเป็น ลาผ  และความเป็นวตีาีีพออผ ารตรวำสอบ 
และ าํหนดใหคำคาผผู คเี่ียวีาญมาประเมตน ารทาํผานออผอผค ์รปีละคร้ัผ  

-  มีี่อผทาผ ารเผยแพร่บาผส่วนเป็นออผตนเอผ นอ ำา  ารเผยแพร่แ ่ส่ือมวลีนและ
สาธารณะ เี่นมีหนผัสืออ่าวรายเดือน มีราย ารวตทยสุปัดาห์ละ 1 คร้ัผ และมีเวบ็ไซตอ์อผอผค ์ร 

- ำดัใหคมีี่อผทาผใหคประีาีนทัว่ไปสามารถมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือไดค โดยเฉพาะ
 ารมีเวบ็ไซตท่ี์สามารถเอคาถึผไดคผ่าย 

-  มี ารดาํเนตน ารทั้ผเ ตีผรับ คือ ตตดตามตรวำสอบเน้ือหาออผส่ือท่ีไดคนาํเสนอไปแลคว  และ 
 ารดาํเนตน ารเ ตีผรุ  คือ  ารใหคความรูคแ ่ผู คบรตโภค สรคาผำตตสาํนึ ออผ ารมีส่วนร่วม  และ ารสรคาผ
ความเอคาใำและความรับผตดีอบในส่ือมวลีน 

- นอ ำา มาตร ารในเ ตีผออผ ารตาํหนตส่ือท่ีนาํเสนอเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมแลคว อผค ์ร 
ตรวำสอบส่ือควรมีมาตร ารในเ ตีผสนบัสนุนส่ือท่ีมีำรรยาบรรณดควย ารย ยอ่ผ 

- มี ารำดัหาทุนสนบัสนุนส่วนหน่ึผในรูปออผเผตนบรตำาค (อผค ์รำึผควรมี ารำดทะเบียน 
เป็นมลูนตธต) เผตนสนบัสนุนโครผ ารำา อผค์ ารระหว่าผประเทศ เผตนสนับสนุนำา อผค์ รทุนเ ตีผ
สผัคมออผไทย และรายไดคอ่ืนๆ เี่น รายไดคำา  ารำาํหน่ายหนผัสือสต่ผพตมพ ์ วสัดุเสรตม ารศึ ษา 

- มี ระบวน ารตตดตามผลหลผัำา ท่ีไดคเผยแพร่ รณีออผ ารตรวำสอบ   หรือไดคส่ผเร่ือผ
รคอผเรียนไปยผัอผค์ รส่ือท่ีถู ตรวำสอบ   และหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผ เี่น สภา ารหนัผสือพตมพ์
แห่ผีาตต  สที.  สมาคมนั อ่าววตทยุและโทรทศัน์  มูลนตธตคุ คมครอผผู คบรตโภคส่ือ และอ่ืนๆ เพื่อ
ตตดตามว่าไดคมี ารดาํเนตนผานเพื่อแ คไอและปค อผ นัอยา่ผไร 
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-  มี ารำัดเวทีสาธารณะอย่าผสม่ําเสมอ เพ่ือใหคประเด็นต่าผๆ ท่ีถู ตรวำสอบไดคเป็น

ประเด็นท่ีมี ารถ เถียผ ันในสาธารณะ มีพื้นท่ีท่ีผูคบรตโภคำะสามารถแสดผความคตดเห็นไดค 

-  มี ารรวบรวมประสบ ารณ์และสรคาผเป็นอผค์ความรูคเพ่ือสรคาผฐานทาผ ารศึ ษา เี่น 

 ารำัดพตมพ์สรุปรายผานแย ตาม รณี หรือรายผานประำําปี พตมพ์หนัผสือเล่มและนําประสบ ารณ์

ไปำัดเป็นหลั สูตรอบรม ารศึ ษา ารประสานผานและสรคาผเครืออ่าย 

-  มี ารสรคาผเครืออ่าย ารตรวำสอบ ับอผค์ รภาคประีาสัผคมอ่ืนๆ เพ่ือใหคอผค์ความรูค

ต่าผๆหลา หลาย และถู ตคอผ  เี่น  อผค์ รดคานเด็ และเยาวีน  อผค์ รสตรี   อผค์ รีุมีน อผค์ ร

สุอภาพ และสภาทนายความ 

-  มี ารประสาน ับอผค์ รพัฒนาวตีาีีพดคานส่ือ   เี่น  สมาคมนั อ่าวนั หนัผสือพตมพ์ฯ  

สมาคมผูคส่ืออ่าววตทยุโทรทัศน์ สภา ารหนัผสือพตมพ์แห่ผีาตต สมาคมผูคประ อบ ารดคานธุร ตำ

บันเทตผ สมาคมดคานวตีาีีพโฆษณา ฯลฯ 

-  มี ารประสานผาน ับสถาบันวตีา าร เี่น คณะนตเทศศาสตร์ในทุ สถาบันทั่วประเทศ

เพ่ือใหคเ ตด ารอยายผาน  สรคาผเครืออ่ายความเคล่ือนไหว  หาสมาีต และอาสาสมัครเพต่มเตตม 

-  มี่ีอผทาผเี่ือมต่อ ับอผค์ รอตสระท่ีมีบทบาทป ปคอผคุคมครอผผลประโยีน์ออผ

สาธารณะ เี่น คณะ รรม ารสตทธตมนุษยีนแห่ผีาตต ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ 

-  มี่ีอผทาผเี่ือมต่อ   แำคผอ่าวสาร  ตตดตามผล ับภาคราี ารท่ีเ ่ียวอคอผ  เี่น สํานั ผาน

คณะ รรม ารคุคมครอผผูคบรตโภค   ฯลฯ หน่วยผานตคนสัผ ัดท่ีดูแลสถานีโทรทัศน์และวตทยุ  อผค์ ร

คุคมครอผดคานรัฐธรรมนูญ เี่น  รรมาธต ารต่าผๆ ออผวุฒตสภาและสภาผูคแทนฯ ภาคธุร ตำ และ

เอ ีน เี่น สภาหอ ารคคา เป็นตคน 

-  มี ารสรคาผเครืออ่ายความร่วมมือ ับ ลุ่มธุร ตำโฆษณา  เพราะในบาผ รณี ารออความ

ร่วมมือใหค ลุ่มธุร ตำถอนโฆษณาหรือถอน ารสนับสนุนราย ารำา ส่ือท่ีถู ตรวำสอบ อาำมี

ผล ระทบต่อส่ือไดคมา  

- มี ารสรคาผเครืออ่าย ับ ลุ่มผูคป ครอผตามสถานศึ ษาต่าผๆ เป็นอาสาสมัครท่ีคอยดูแล

ตรวำสอบส่ือ   ทั้ผนี้ประเด็นใน ารตรวำสอบควรมีทั้ผประเด็นในเีตผโครผสรคาผ เี่น ความเป็น

เำคาออผและท่ีมาออผรายไดคต่าผๆ ออผส่ือ รวมทั้ผรายไดคำา  ารโฆษณา ตลอดำนประเด็นในเีตผ

เนื้อหา เี่น ความเป็น ลาผทาผ ารเมือผ   ารนําเสนอแนวความคตดท่ีหลา หลาย ความรุนแรผต่อ

สตรีและเด็   ารนําเสนอเนื้อหาท่ีเ ่ียวอคอผ ับคน ลุ่มต่าผๆ เี่น คน ลุ่มนคอย  เป็นตคน 

           ทั้ผนี้ ารตตดตามเฝคาระวัผส่ือควรำะตคอผพตำารณาใน 2 ประเด็นหลั  ประเด็นแร   รอบ

 ารตตดตามเฝคาระวัผ ประ อบดควย ารตตดตามเฝคาระวัผใน 4 หัวอคอหลั ๆ คือ  ารตตดตามเฝคาระวัผ

เนื้อหาท่ีปรา ฏในส่ือ  ารตตดตามเฝคาระวัผพฤตต รรม ารบรตโภคส่ือออผคนในพื้นท่ี  ารตตดตาม
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พื้นท่ีใน ารเอคาถึผและบรตโภคส่ือ และ ารตตดตามมาตร ารใน ารำัด าร  ารบัผคับใีค ฎหมาย   

ประเด็นท่ีสอผ  ารตตดตามเฝคาระวัผเร่ือผท่ีส่ผผล ระทบเีตผลบ และ ารตตดตามเฝคาระวัผเร่ือผท่ีส่ผผล

 ระทบเีตผบว   ซ่ึผเปคาหมายออผ ารเฝคาระวัผส่ือนั้นควรมีเปคาหมายหลั  ดัผนี้  (1)  เพ่ือตตดตาม

สถาน ารณ์ทั้ผท่ีเป็นปัญหา และ สถาน ารณ์ดคานส่ือในเีตผบว  เพ่ือทําใหคสัผคมเ ตดความเอคาใำ 

ความตระหนั ถึผสถาน ารณ์ดคานส่ืออย่าผรอบดคาน  (2) เพ่ือสรคาผ ระแสสัผคมอันนําไปสู่ ารสรคาผ

ความเอคาใำร่วม ันออผคนในสัผคมเพ่ือนําไปสู่ ารสรคาผ ารเปล่ียนแปลผ เปคาหมายในส่วนนี้เป็น

เปคาหมายเีตผลึ มา อึ้น เพราะนอ ำา ำะสรคาผความเอคาใำดคานสถาน ารณ์แลคว  ารสรคาผ ระแส

สัผคมเพ่ือใหคเ ตด ารรับรูคในวผ วคาผ เพ่ือนําไปสู่ ารสรคาผ ารเปล่ียนแปลผในมุมต่าผๆ ทั้ผ เนื้อหา

ส่ือ พฤตต รรม ารบรตโภค พื้นท่ี หรือมาตร ารใน ารำัด าร ลควนตคอผสรคาผพลัผทาผสัผคมผ่าน

เครืออ่าย  (3)  เพ่ือสรคาผเครืออ่ายแนวร่วมผ่าน ารรวบรวมเครืออ่ายท่ีมีปัญหา (รับเร่ือผรคอผเรียน) 

หน่วยเฝคาระวัผทาผสัผคม อาำำะมีทั้ผ เครืออ่ายท่ีมี ารรวมตัวผ่าน ลไ ตามธรรมีาตต แต่ถคาหา ำะ

ใหคมีพลัผมา พอเพ่ือสรคาผ ารเปล่ียนแปลผ อาำำะตคอผมี ารทําผานเพ่ือเปตดพื้นท่ีใหคเครืออ่ายท่ีมี

ปัญหาในเร่ือผเดียว ันไดคมีโอ าสไดคมาพูดคุย แล เปล่ียนความรูคระหว่าผ ัน ำะทําใหคเ ตดพลัผเสียผ

ท่ีมีพลัผไดคเป็นอย่าผดี  และ (4)  เพ่ือ ารเตรียม ารำัดทําอคอเสนอแนะใน ารแ คไอ ฎหมาย 

นโยบาย ในส่วนออผเปคาหมายนี้อาำำะเป็นเปคาหมายในระยะยาว หา มี ารสรคาผความรูค ความเอคาใำ

ในสถาน ารณ์ สรคาผ ระแสใหคสัผคมเ ตดความรับรูคในวผ วคาผ  ารนําไปสู่ ารำัดทําอคอเสนอแนะใน

 ารแ คไอปัญหา รวมทั้ผ  ารปฏตรูป ฎหมาย นโยบาย ำึผเป็นผลสัมฤทธต์ำา  ารทําผานดคาน ารเฝคา

ระวัผส่ือ   (อตทธตพล ปรีตตประสผค์12, 2553)   

นอ ำา นี้แมคเสรีภาพำะเป็นเร่ือผท่ีตคอผมีออบเอต และแมครัฐคือผูคมีอํานาำใน าร ําหนด

ออบเอตเี่นว่านั้น โดยอาศัย ารออ  ฎหมาย และดําเนตน ารหรือบัผคับ ารต่าผ ๆ ไปตามอํานาำท่ี

 ําหนดไวคใน ฎหมายท่ีบัญญัตตอึ้น  แต่ ็ไม่ไดคหมายความว่ารัฐำะสามารถออ  ฎหมายท่ีไม่

ยุตตธรรม หรือใีคอํานาำตาม ฎหมายนั้นอย่าผไม่เป็นธรรมตามอําเภอใำ  หรืออัดต่อสตทธตเสรีภาพ

ออผประีาีนอย่าผเ ตน ว่าเหตุไดค  และเพ่ือใหคหลั ประ ันสตทธตเสรีภาพและหลั ความีอบดควย

 ฎหมายใหคสามารถใีคบัผคับไดคำรตผในทาผปฏตบัตต  ประีาีนผูคเป็นเำคาออผสตทธตเสรีภาพตามท่ี

รับรอผไวคในรัฐธรรมนูญ ำึผควรตคอผตระหนั รูคในสตทธตเสรีภาพออผตน รวมทั้ผตคอผทําความเอคาใำ

ถึผออบเอตแห่ผ ารถู ำํา ัดสตทธตโดยฝ่ายรัฐ นอ ำา นี้ ควรต่ืนตัว คอยตรวำสอบ และตั้ผคําถามว่า 

เม่ือมี ารปตด ั้น ารเอคาถึผส่ือใด ๆ เ ตดอึ้น  รัฐไดคอาศัยอํานาำตามท่ี ฎหมายใหคไวคหรือไม่  รัฐไดค

 ระทําไปนอ เหนือ รอบท่ี ฎหมายนั้นวาผไวคหรือไม่ หรือแมค ระทั่ผ ฎหมายท่ีใหคอํานาำนั้นอัด

                                                
12
  อตทธตพล ปรีตตประสผค์  อาำารย์ำา สถาบันแห่ผีาตตเพ่ือ ารพัฒนาเด็  และครอบครัว ม.มหตดล 
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หรือแย คผต่อหล ั ารในรัฐธรรมนูญอนัเป็น ฎหมายสูผสุดใน ารป ครอผประเทศหรือไม่  เพราะ
ประเด็นเหล่าน้ียอ่มมีผลต่อความศ ัดต์ สตทธต์ ออผสตทธตและเสรีภาพ และย่อมมีผลต่อ ารบผัคบั ารใหค
เป็นไปตาม ฎหมาย หา พบว่าฝ่ายรัฐใีคอาํนาำไปในทาผท่ีมตีอบ ประีาีนควรตคอผหาี่อผทาผ
ตาม ฎหมายเพื่อรคอผออความเป็นธรรม  เพต ถอนคาํสั่ผ หรือเอาผตดฝ่ายรัฐผู คปต ด ั้นนั้น ๆ เสีย (สาว
ตรี สุอศรี, 2553) 

 

 ซ่ึผ ารมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบทั้ผส่ือและรัฐบาลออผภาคประีาสัผคมสอดคลคอผ บั
แนวคตดประีาธตปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ีเนคนสนบัสนุนใหคภาคประีาีนมีส่วนร่วมในทาผ ารเมือผ
มา อ้ึนทั้ผในระดบัีาตตและในระดบัทคอผถต่น  ทั้ผน้ีเหตุ ารณ์สาํคญัท่ีแสดผใหคเห็นว่าประีาีนคน
ไทยมีความต่ืนตัวต่อพฤตต รรม ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลมา อ้ึน  คือ   รณีเำคาออผทุนใน
ภาคเอ ีนท่ีมี ตตตตศพัทว์่ามีความเี่ือมโยผใ ลคี ตด บัฝ่ายรัฐบาลออผอดีตนาย รัฐมนตีท ัษตณ  ตีน
วตัรอยา่ผบรตษทัแ รมมี่ ไดคพยายามเอคาไปยึดครอผ ตำ ารออผบรตษทั มตตีน  ำาํ ดั (มหาีน)  ซ่ึผ
ปัำำัยสาํคัญประ ารหน่ึผท่ีทาํใหคหนัผสือพตมพ์ในเครือออผมตตีนรอดพคนำา  ารครอบผาํออผ
อาํนาำทุนท่ีมีอาํนาำรัฐแฝผอยูเ่บ้ือผหลผัคือ  ความเี่ือออผภาคประีาีนท่ีว่า “เสรีภาพออผส่ือคือ
เสรีภาพออผประีาีน”  ำนมี ระแสสัผคมเ ตดอ้ึนอย่าผ วคาผอวาผและเป็นฐานเสียผสนับสนุนใหค
บรตษทัมตตีนสามารถต่อสูคและเผ ตีญหนคา บัปัญหาดผั ล่าวมาไดค    ดัผนั้น รณีน้ีำึผเป็นสัญญาณ
เตือนสาํคญัใหค บัภาคประีาสัผคมและอผค์ รท่ีเ ่ียวอคอผ บัวตีาีีพส่ือต่าผๆไดคตระหนั ถึผ าร
ป ปค อผสตทธตเสรีภาพทั้ผออผส่ือและประีาีนมา อ้ึน าร ปค อน ลบั (Feedback) ำา  ภาคส่วนอ่ืนๆ 
ออผสัผคมไปยผัส่ือเป็นอผค์ประ อบท่ีสําคัญใน ารพฒันาระบบส่ือและแ คไอปัญหาดัผ ล่าว
อคาผตคน ในทาผปฏตบตัต ลไ ใน ารปค อน ลบัอาำประ อบไปดควย าร าํ บัดูแลโดยรัฐดควยระบบ
ออผ ระบวน ารยตุตธรรม เี่น  ารฟค อผรคอผส่ือในคดีหมต่นประมาท และ าร าํ บัดูแลตนเอผโดย
อผค ์รวตีาีีพส่ือ   

อี ทั้ผหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผ บัส่ือมวลีนควรำะมี ารเรียนรูคถึผระบบ ารบรตหารำดั าร
 อผทุนส่ือำา ต่าผประเทศท่ีประสบความสาํเร็ำเพื่อใหคส่ือมวลีนไทยไดคเรียนรูค   (อตทธตพล ปรีตต
ประสผค์  และคณะ, 2553) ตวัอย่าผเี่น  อผทุนส่ือในออสเตรเลีย ACTF (Australian Children’s 
Television Foundation) ดาํเนตน ารำดัตั้ผ Australian Children’s Television Foundation หรือ ACTF 
เมื่อปี ค.ศ. 1982 โดย ACTF เป็นอผค์ รท่ีไม่แสวผหา าํไร (Non-Profit Organization) โดยไดครับ
เผตนสนบัสนุนำา รัฐบาล ลาผ (The Commonwealth Government) และรัฐบาลมลรัฐ วตัถุประสผค์
ออผ อผทุน ACTF นั้น มี 6  อคอ   ล่าวคือ  อคอท่ี 1 พฒันาและผลตตราย ารโทรทศัน์สาํหรับเด็ ท่ีมี
คุณภาพสูผท่ี ่อใหคเ ตดความคตดสรคาผสรรค์ ความบนัเทตผ  อคอท่ี 2  ระตุคนและสนับสนุนทาผ ารเผตน
แ ่ผู คผลตตราย ารโทรทศัน์สาํหรับเด็ ทั้ผในดคาน ารพฒันารูปแบบราย าร (Script Development 
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Fund) และ ารลผทุนใน ารผลตตราย าร (Production Investment)  อคอท่ี 3 เป็นส่ือ ลาผใน าร
เผยแพร่ราย ารโทรทศัน์สาํหรับเด็ ทั้ผในระดบัทคอผถต่นและระดบัระหว่าผประเทศ  อคอท่ี 4 เป็น
ส่ือ ลาผใน ารประสานความเอคาใำและความสมัพนัธร์ะหว่าผส่ือสาํหรับเด็ และ ารศึ ษาและ าร
ใีคส่ือในฐานะเคร่ือผมือใน ารเรียน ารสอนและ ารเรียนรูคออผเด็ และเยาวีน   อคอท่ี 5 สรคาผ
ฐานความรูคและความเอคาใำออผผู คี มท่ีเป็นเด็ และเยาวีนเพื่อใหคเ ตดผลผลตตท่ีมีคุณภาพสูผและเป็น
แหล่ผความรูค โดยมี ารำดัตั้ผศูนยอ์คอมูลออผอผค์ ร (The ACTF’s Resource Centre) สาํหรับเป็นท่ี
คคนควคาวตำยัออผผู ควตำยั ผูคผลตต น ัเรียนและน ัศึ ษา อคอท่ี 6 เป็นผู คเคล่ือนไหวใหคเ ตด ารเปล่ียนแปลผ
ในประเด็นต่าผๆ ท่ีเ ่ียวอคอผ บัเน้ือหาราย ารโทรทศัน์สําหรับเด็ และเยาวีน เพื่อใหคเ ตด าร
ตดัสตนใำท่ีถ ูตคอผใน ารออ  ฎเ ณฑห์รือ ฎหมายท่ีเ ่ียวอคอผ บัราย ารโทรทศัน์สาํหรับเด็   าร
บรตหารำดั าร อผทุนออผ ACTF ำะมตใี่ ารใหคเผตนแบบเปล่า (Grant) ใหค ูค (Loan) หรือใหคยืม 
(Lend) แต่ อผทุนต่าผๆ ำะเอคาร่วมลผทุน บัผู คผลตตใน ารผลตตราย ารตามท่ีผู คผลตตเสนอเอคามา โดย
ำุดเด่นออผ ารสนบัสนุนในล ัษณะน้ีคือ หา ราย ารท่ีร่วม นัลผทุนประสบความสาํเร็ำและสรคาผ
รายไดค อผทุนฯ  ็ำะไดคส่วนแบ่ผผล าํไร (Premium) ดควย  ล่าวคือ อผทุนฯ และผู คผลตตำะเป็น
หุคนส่วนใน ารผลตตราย ารนัน่เอผ ซ่ึผ ็ำะทาํใหคมีเผตนหมุนเวียน ลบัมายผั อผทุนฯ เพื่อนาํไปลผทุน
ในราย ารอ่ืนๆ ต่อไป แต่หา ราย ารท่ีร่วม นัผลตตอาดทุน ผูคผลตต ็ไม่ตคอผคืนเผตนใหคแ ่ อผทุนฯ 
ซ่ึผทาํใหคผู คผลตตไม่ตคอผแบ รับภาระใน ารหาเผตนมาคืนใหคแ ่ อผทุน 

หรืออยา่ผใน รณีประเทศแคนาดา  Canadian Television Fund หรือ CTF  ประเทศแคนาดา
ำดัตั้ผ อผทุนน้ี อ้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1996 เพื่อสนับสนุนและส่ผเสรตม ารผลตตและออ อา าศราย าร
โทรทศัน์ โดยเป็น ารร่วมทุนระหว่าผภาครัฐและภาคเอ ีน (a public-private partnership) ท่ีไดครับ
เผตนสนบัสนุนำา รัฐบาลประเทศแคนาดา อุตสาห รรมเคเบต้ลทีวี และอุตสาห รรมโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม และ Telefilm Canada โดย CTF นั้น เป็นอผค์ รเอ ีนท่ีไม่แสวผหา าํไรและมีสถานะ
เป็นนตตตบุคคลตาม ฎหมาย ซ่ึผมีวตัถุประสผค์ CTF มีวตัถุประสผค์หล ั 3 อคอ  อคอท่ี 1 สนับสนุน
ทาผดคาน ารเผตนและี่อผทาผ ารออ อา าศใน ารผลตตราย ารโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพสูผ  อคอท่ี 2   าร
ี่วยเหลือใน ารสรคาผสรรค์และออ อา าศราย ารโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพสูผเ ่ียว ับวฒันธรรม
แคนาดาท่ีสาํคญัในี่วผเวลาไพร์มไทม์ (Prime Time) ทั้ผท่ีเป็นราย ารประเภทละคร ราย าร
สาํหรับเด็  สารคดี และวาไรต้ีและศตลปะ อคอท่ี 3 สนับสนุนใหคมี ารผลตตราย ารท่ีเป็นภาษาออผ
ีาวพ้ืนเมือผ  

 ารเปรียบเทียบ อผทุนในหลายประเทศทั้ผำา ประเทศสหรัฐอเมรต า แคนาดา ฟต ลตปปต นส์ 
สตผคโปร์ เ าหลีใตค พบว่า สถานภาพออผ อผทุนำะมีดควย นั 3 ล ัษณะใหญ่ๆ  ล่าวคือ (1)  อผทุน
ออผรัฐโดยแทค ท่ีมีสถานภาพออผ อผทุนในรูปออผพระราีบญัญตัต (2)  อผทุนออผรัฐหรือโดย าร
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สนับสนุนออผรัฐท่ีมีสถานภาพเป็นเพียผนโยบายออผรัฐ  (3)  อผทุนท่ีมตใี่เป็นรัฐ เป็น าร
สนับสนุนำา รัฐ โดยมีสถานภาพเป็นอผค์ รเอ ีนท่ีไม่แสวผ าํไร  เี่น Australian Children 
Television Foundation ออผประเทศออสเตรเลีย หรือ Canadian Television Fund และ Canadian 
Independent Film and Video Fund ออผประเทศแคนาดา หรือ Children Film and Television 
Programming Fund ออผประเทศำีน เป็นตคน  

โดยรูปแบบออผ ารำัดตั้ผและสถานภาพออผ อผทุนนั้นส่ผผลต่อปัำำยัหล ั 3 ดคาน 
 ล่าวคือ (1) เสถียรภาพออผ อผทุน หา เป็น อผทุนในรูปออผพระราีบญัญตัตำะทาํใหคมีเสถียรภาพ
มา  ว่า อผทุนในรูปออผนโยบายแห่ผรัฐ (2) ความเป็นอตสระออผ อผทุน และ (3) ความคล่อผตวั
ออผ อผทุน พบว่า หา เป็น อผทุนในรูปออผอผค์ รเอ ีนท่ีไม่แสวผ าํไร  ำะมีอตสระใน าร
บรตหารำดั ารและมีความคล่อผตวัใน ารบรตหารผานมา  ว่า อผทุนท่ีมีสถานภาพเป็นอผค์ รออผ
รัฐ  ซ่ึผท่ีมาออผเผตนทุนใน อผทุนมาำา  4 แหล่ผหล ัประ อบ นั  ล่าวคือ  

- เผตนสนบัสนุนำา ผบประมาณำดัสรรประำาํปีออผรัฐบาลหรือหน่วยราี ารท่ี 
เ ่ียวอคอผ  

- เผตนสนบัสนุนำา ส่วนแบ่ผออผค่าธรรมเนียมหรือเผตนไดคออผรัฐบาผประเภท เี่น  
ส่วนแบ่ผภาษีำา สลา  ตนแบ่ผรัฐบาลและ ารพนนัท่ีรัฐไดครับ ส่วนแบ่ผเผตนไดคำา  ารอายโฆษณา
ออผสถานีโทรทศัน์ ส่วนแบ่ผออผเผตนไดคออผผู คใหคบรต ารโทรทศัน์ระบบดาวเทียม ค่าธรรมเนียมหรือ
ภาษีโทรทศัน์ เป็นตคน 

- รายรับำา  ารดาํเนตนผานออผ อผทุนเอผ เี่น  ารหาประโยีน์ำา ทรัพยส์ตนออผ 
 อผทุน หรือ ารไดครับผลตอบแทนำา  ารร่วมลผทุน บัผู คออรับ ารสนบัสนุนใน ารผลตตราย าร
โทรทศัน์สาํหรับเด็  เป็นตคน  

- เผตนสนบัสนุนำา  ารรับบรตำาค นอ ำา สอผ รณีดผั ล่าวอคาผตคนแลคว อผทุน 
ส่วนมา ม ัำะไดครับ ารสนบัสนุนำา เผตนบรตำาคำา บุคคลหรือนตตตบุคคลโดยทัว่ไปดควย โดยใน
ประเด็นออผ ารรับบรตำาคนั้น ม ัำะมีมาตร ารทาผภาษีเอคามาประ อบดควย  ล่าวคือ ผูคท่ีนาํเผตนมา
บรตำาคเอคา อผทุน ำะสามารถนาํำาํนวนเผตนท่ีบรตำาคไปเป็นส่วนลดหยอ่นภาษีโดยห ัเป็นส่วนออผ
ค่าใีคำ่ายท่ีหั ออ ำา  ารคาํนวณภาษีไดคเป็น 2 เท่าออผเผตนท่ีบรตำาคำรต ผ เป็นตคน สรคาผแรผำูผใำ
ใหค บั ารบรตำาคเผตนเอคา อผทุน  
 

ทั้ผน้ีแต่ละ ลไ ลควนมีำุดแอ็ผและำุดอ่อนท่ีแต ต่าผ นั อาทต  าร าํ บัดูแลโดยรัฐและ
 ระบวน ารยุตตธรรมอาำเป็น ลไ ท่ีมีประสตทธตผลใน าร   าํ บัดูแลพฤตต รรมออผส่ือบคาผแต่ ็
เป็น ลไ ท่ีอาำมีผลอคาผเคียผในดคานลบหลาย ประ าร  เี่น  าร าํ บัดูแลโดยรัฐม ัถู ใีคเป็น
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ี่อผทาผใน ารแทร แซผส่ือออผรัฐ ซ่ึผ ่อใหคเ ตดอนัตรายต่อสตทธตเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น
ออผประีาีน ส่วน ารฟค อผรคอผต่อศาล ็เป็น ลไ ระผบัอคอพตพาทท่ีมีตคนทุนสูผ  ่อใหคเ ตดความ
อดัแย คผในสผัคมและอาำถ ูนาํไปใีคเพ่ือ ลัน่แ ลคผ นัไดค ในอณะท่ี าร าํ บัดูแลตนเอผโดยไม่มี
 ฎหมายรอผรับอาำี่วยระผบัอคอพตพาทโดยมี ตคนทุนตํ่าและสามารถ าํหนดมาตรฐานทาผำรตยธรรม
ทาผวตีาีีพท่ีเหมาะสมไดค แต่อาำไม่มีประสตทธตผลเพียผพอ หา สมา ตี ในวตีาีีพไม่ใหคความ
ร่วมมือ  

โดยสรุปำะเห็นไดคว่ามาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดย
รัฐบาลท่ีผู ควตำยัเนคนศึ ษาถึผ ลไ ออผภาคส่วนต่าผๆท่ีเ ่ียวอคอผ บั ารส่ือสารมวลีน ไม่ว่าำะเป็น
ในส่วนออผภาควตีาีีพส่ือ   ภาครัฐ  และภาคประีาสผัคม  ทุ ฝ่ายลควนมีส่วนสาํคญัใน ารปค อผ นั
และแ คไอร่วม นั   ซ่ึผสอดคลคอผ บัแนวคตด ารควบคุมส่ือมวลีนท่ีระบุว่า   ารทาํหนคาท่ีออผ
ส่ือมวลีนยผัำาํเป็นตคอผไดครับ ารตรวำสอบดควยวตธี ารต่าผๆ  ประ อบดควย   มาตร ารควบคุม
 นัเอผในส่วนออผ ลไ ภาควตีาีีพส่ือ   มาตร ารควบคุมโดยสาธารณะในส่วนออผ ลไ ภาค
ประีาสผัคม   และมาตร ารทาผ ฎหมายในส่วนออผ ลไ  ารควบคุมส่ือออผภาครัฐ   ทั้ผน้ี ารท่ี
ำะนาํไปสู่ ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา าร ารแทร แซผส่ือไดคอย่าผมีประสตทธตภาพนั้น  ภาคส่วน
ต่าผๆำะตคอผดาํเนตน ารตามบทบาทหนคาท่ีในส่วนออผตนเอผอย่าผเคร่ผครัดและำรต ผำผั  เรต่ มำา ใน
ภาคส่วนออผน ัวตีาีีพส่ือท่ีตคอผปฏตบตัตหนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนภายใตคมาตรฐานำรตยธรรมและ
ำรรยาบรรณวตีาีีพ  และความรับผตดีอบต่อสัผคม   เพราะ เม่ือนั วตีาีีพยึดมั่นในหลั 
ำรรยาบรรณวตีาีีพอยา่ผเอคมแอ็ผอตทธตพลใดๆยอ่มไม่สามารถแทร แซผไดค   รวมทั้ผมีระบบใน าร
ควบคุม นัเอผออผส่ือโดยผา่นอผค ์รวตีาีีพท่ีเอคมแอ็ผ  

   
สาํหรับในส่วนออผภาคประีาสผัคมอนัเป็น ารควบคุมโดยสาธารณะ ซ่ึผทุ ภาคส่วนทั้ผ

ภาควตีาีีพส่ือ  ภาครัฐ  ภาคเอ ีน  และอผค ์รอตสระทั้ผหลาย  ำะตคอผร่วมมือ นัใน ารพฒันาภาค
ประีาสผัคมใหคเป็นสผัคมท่ีประีาีนรูคเท่าทนัส่ือ  แต่อย่าผไร ็ตามตวัออผประีาีนทุ ภาคส่วน
ำะตคอผมีความต่ืนตวัดควย ารเอคาไปมีส่วนร่วมใน ารตรวำสอบส่ือ   และตคอผรูคำ ัพฒันาตนเอผอยู่
ตลอดเวลาใหคมีความรูครอบดคาน  เพ่ือำะไดคสามารถรูคเท่าทนัทั้ผตวัส่ือมวลีนและรัฐบาล  ไม่ใหค
ด ําเนตน ารใดๆโดยปราศำา ออบเอตแห่ผความรับผตดีอบต่อส่วนรวม ทั้ ผ น้ีเผ่ือนไอออผ
ความสาํเร็ำอ้ึนอยู ่บัระดบั ารศึ ษาออผภาคประีาีน  พฒันา ารทาผ ารเมือผ   ารรวมตวัเพื่อ
สรคาผพลผัต่อสูค บัความไม่ีอบธรรมหรือ ารโตคตอบส่ือมวลีนท่ีผตดำรรยาบรรณอนัเ ตดำา 
สาธารณีนภายนอ วผ ารส่ือสารมวลีน   และสุดทคายในส่วนออผภาครัฐโดยเฉพาะ ลไ 
ทาผดคาน ฎหมาย ็ยผัคผมีความำาํเป็นอยู ่   เน่ือผำา เป็น ลไ ใน ารป ปค อผสตทธตเสรีภาพทั้ผออผ
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ส่ือมวลีนและประีาีน  โดยผ่าน ระบวน ารยุตตธรรมท่ีมีความเป็นรูปธรรมมา ท่ีสุด  ซ่ึผ

มาตร ารใน ารตรวำสอบส่ือมวลีนท่ี ล่าวมานอ ำา ำะมีส่วนใน ารปคอผ ันส่ือำา  ารถู 

แทร แซผทั้ผำา รัฐบาล   ลุ่มทุน  หรืออตทธตพลใดๆแลควนั้น  ยัผเป็น ารส่ผเสรตมใหคส่ือมวลีนมี

ความรับผตดีอบต่อสัผคมส่วนรวมไดคอี ดควย 
 

 ำา สมมตตฐาน ารวตำัยท่ีตั้ผไวคว่า  “ในยุค  Social  Network ภาคประีาสัผคมสามารถมี

ส่วนร่วมใน ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลไดคมา อึ้น” ผล ารศึ ษาท่ีไดค

ำา  ารสัมภาษณ์และศึ ษาำา เอ สารท่ีเ ่ียวอคอผปรา ฏว่าสอดคลคอผ ับสมมตตฐานดัผ ล่าว  

 ล่าวคือ  ดควยความ คาวหนคาออผระบบเทคโนโลยีำะเป็นอี ี่อผทาผหน่ึผท่ีมีประสตทธตภาพใน าร

ส่ผเสรตมใหคประีาสัผคมทุ ภาคส่วนทั้ผในฐานะพลเมือผและผูคบรตโภคส่ือสามารถมีส่วนร่วมใน าร

ตรวำสอบและเฝคาระวัผรวมถึผตตดตามควบคุม ารปฏตบัตตหนคาท่ีทั้ผออผส่ือและรัฐบาลใหคตั้ผอยู่บน

พื้นฐานำรตยธรรมและผลประโยีน์ออผสาธารณะเป็นสําคัญ  ซ่ึผย่อมเป็นผลดีในอนาคตท่ี

สัผคมไทยำะเต็มไปดควยส่ือมวลีนท่ีมีคุณภาพและปราศำา  ารแทร แซผไม่ว่าำะำา อํานาำรัฐ  

อํานาำทุน  หรืออตทธตพลใดๆ ็ตาม  และท่ีสุดสัผคมไทย ็ำะ ลายเป็นสัผคมท่ีเต็มไปดควยเหตุผล  

สามารถพัฒนาประเทศใหคเำรตญ คาวหนคา  และอยู่ร่วม ันไดคอย่าผสผบสุอ 
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ส่วนท่ี 3  :  สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงส่ือโดยรัฐบาลท่ีได้จาก 

      การศึกษาคร้ังนี้ 
 

 
 

              ภาพท่ี 5.1  แสดผออบเอตใน ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดย 

    รัฐบาลท่ีไดคำา  ารศึ ษาครั้ผนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกภาคประชาสังคม 

- ส่ผเสรตมภาคประีาสัผคมใหคมี

ความเอคมแอ็ผและรูคเท่าทันทั้ผส่ือ

และรัฐบาล 

 - ส่ผเสรตม ารมีส่วนร่วมใน าร

ตรวำสอบส่ือออผภาคประีาีน 

 - ส่ผเสรตมใหคเ ตดอผค์ ร าร

คุคมครอผผูคบรตโภคโดยภาค

ประีาีน 

กลไกภาควิชาชีพส่ือ 

- ปฏตบัตตหนคาท่ีอย่าผมี

ำรตยธรรมและำรรยาบรรณ

วตีาีีพ  

- อผค์ รวตีาีีพส่ือำะตคอผมี

ความเอคมแอ็ผและมี

มาตรฐานใน ารดําเนตนผาน 

 

กลไกภาครัฐ 

- ปรับปรุผ ฎหมายท่ีเ ่ียว

ส่ือสารมวลีน 

- าร ําหนดออบเอตและ ารบัผคับ

ใีค ฎหมายเ ่ียว ับส่ือสารมวลีน 

 -ผูคมีอํานาำรัฐตคอผมีคุณธรรมและ

ำรตยธรรม   รวมทั้ผตระหนั ถึผสตทธต

ออผประีาีนใน ารรับรูคอ่าวสาร 

มาตรการป้องกันและแก้ไขการแทรกแซงส่ือมวลชนโดยรัฐบาล 

 

ผลสะทคอน ลับ 

ผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินงานของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ

มุ่งผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง 

 

 

ผลสะทคอน ลับ 
 

 ลไ ออผแต่ละภาคส่วนต่าผทําหนคาท่ีออผตนเอผอย่าผเอคมแอ็ผ 

และเคารพในหนคาท่ีออผ ันและ ัน 
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ำา ภาพท่ี 5.1 แสดผภาพรวมออผมาตร ารปค อผ นัและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือโดย
รัฐบาลท่ีไดคำา  ารศึ ษาคร้ัผน้ีสามารถสรุปไดคคือ  ารท่ีำะปค อผ นัและแ คไอ ารแทร แซผส่ือโดย
รัฐบาลไดคดีท่ีสุดตคอผเรต่ มำา  ลไ ภาควตีาีีพส่ือเอผท่ีตคอผปฏตบตัตตามบทบาทหนคาท่ีในฐานะออผ
ส่ือมวลีนอยา่ผมีำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพภายใตคหล ัความรับผตดีอบต่อสผัคม  และตคอผ
มี ลไ ใน ารควบคุม นัเอผโดยอผค ์รวตีาีีพส่ือท่ีมีประสตทธตภาพและไดคมาตรฐานมาี่วยใน าร
 าํ บัและควบคุมส่ือมวลีนดควย นัเอผ  อี ทั้ผตวัส่ือมวลีนทุ แอนผ ็ตคอผมีความำรต ผใำใน าร
ส่ผเสรตมใหคภาคประีาสผัคมทั้ผหลายมีความรูคเท่าทนัส่ือ  รวมทั้ผสรคาผความตระหน ัใน ารเอคาไปมี
ส่วนร่วมออผประีาีนทุ ภาคส่วนใน ารตรวำสอบส่ือ  เพื่อใหค ารตตดตามเฝค าระวผัส่ือในส่วน
ออผภาคประีาสผัคมดาํเนตนไปอยา่ผเอคมแอ็ผ  ซ่ึผปัำำุบนัน้ีเป็นยุคออผเครืออ่ายอตนเทอร์เน็ตำึผเป็น
เร่ือผท่ีผ่ายยตผ่อ้ึนใน ารท่ีำะใหคภาคประีาสัผคมในฐานะท่ีเป็นผู คไดครับผล ระทบำา  ารท่ีรัฐบาล
พยายามเอคาไปแทร แซผส่ือมวลีนไดคเอคาไปมีส่วนใน ารปค อผ นัและแ คไอ   โดยท่ีภาคประีา
สผัคมำะตคอผเอคาไปมีส่วนร่วมใน ารตตดตามเฝค าระวผัและตรวำสอบ ารใีคอาํนาำออผรัฐบาลและ
 ารใีคสตทธตเสรีภาพออผส่ือมวลีน  ทั้ผน้ีเพ่ือปค อผ ัน ารใีคอาํนาำและสตทธตในล ัษณะท่ีเ ตน
ออบเอตอนัำะส่ผผลต่อส่วนรวม   รวมทั้ผควรมี ารรวมตวั นัออผภาคประีาีนใน าร ่อตั้ผเป็น
อผค ์ร ารคุคมครอผผู คบรตโภคท่ีดาํเนตน ารโดยประีาีนไม่ใี่ภาครัฐอย่าผท่ีเคยมีมา   และเมื่อภาค
ประีาสผัคมมีความเอคมแอ็ผมา อ้ึน ็ย่อมทาํใหคส่ือมวลีนมีพฤตต รรมและปฏตบตัตหนคาท่ีไดคอย่าผ
เอคมแอ็ผตามไปดควย   ทั้ผน้ีเม่ือภาคประีาสัผคมและภาควตีาีีพส่ือมีความเอคมแอ็ผในตวัเอผ ารท่ี
รัฐบาลหรืออาํนาำใดๆำะมาแทร แซผ ็เป็นไปไดคยา  

   นอ ำา น้ีในส่วนออผ ลไ ภาครัฐ ็ยผัคผมีความำาํเป็นท่ีำะี่วยปค อผ ันและแ คไอ
ปัญหา ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลดควย ารอาศยั ลไ ทาผดคาน ฎหมายท่ีบญัญตัตไว คในรัฐธรรมนูญ
แห่ผราีอาณาำ ัรไทยตั้ผแต่มาตราท่ี 45- 48    าร าํหนดออบเอตและอาํนาำใน ารบผัคบัใีค
 ฎหมายเ ่ียว ับส่ือสารมวลีนออผเำคาหนคาท่ีรัฐ  รวมทั้ผผู คท่ีเป็นรัฐบาลำะตคอผมีคุณธรรมและ
ำรตยธรรมท่ีสูผ ว่าประีาีนทัว่ไป  รวมทั้ผตระหน ัถึผสตทธตเสรีภาพออผประีาีนและส่ือมวลีน   

    ำะเห็นไดคว่าถคา ลไ ออผทั้ผ 3  ภาคส่วนท่ี ล่าวมาสามารถดาํเนตน ารตามแนวทาผออผ
แต่ละ ลไ อยา่ผเคร่ผครัดำรต ผำผั  และในอณะเดียว นั ็ตคอผเคารพในหนคาท่ีออผ นัและ นัอย่าผ
เป็นระบบ มีความต่อเน่ือผย ัผ่ยนื  มี ารเี่ือมโยผ ารทาํผานำา คณะทาํผานหลา หลายสาอา  และ
ตรวำสอบส่ือหลา หลายประเภท ท่ีสาํคญัตคอผมีส่วนร่วมำา ประีาีนอยา่ผ วคาผอวาผ  ย่อมำะทาํ
ใหคไดคมาซ่ึผมาตร ารปค อผ ันและแ คไอ ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาลท่ีมีเหมาะสม ับ
สผัคมไทย  นาํไปสู่ผลลพัธ์ำา  ารดาํเนตนผานออผรัฐบาลท่ีเป็นไปเพื่อมุ่ผผลประโยีน์สาธารณะ
และสะทคอน ลบัไปสู่ทุ ภาคส่วนในสผัคมอยา่ผแทคำรตผ    
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     ส่วนที่ 4 :  ข้อเสนอแนะ 
1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาควชิาชีพส่ือมวลชน 

 (1)  น ัวตีาีีพส่ือทุ แอนผควรรวมตวั นัใหคเอคมแอ็ผและสรคาผภูมต นัความเป็น 
อตสระใหคตวัเอผ  เพื่อใีคเป็น ลไ ใน ารต่อรอผและคานอาํนาำ บั ลุ่มทุนผู คเป็นเำคาออผส่ือรวมถึผผู ค
มีอาํนาำรัฐไม่ใหคเ ตด ารผ ูอาดท่ีควบรวมอาํนาำทุน  อาํนาำ ารเมือผ และอาํนาำส่ือไปไวคท่ีคน
 ลุ่มเดียว   

 (2) น ัวตีาีีพส่ือมวลีนควรใีคเสรีภาพในฐานะส่ือมวลีนอยา่ผถ ูตคอผและ 
คุ คมค่าโดยตคอผตระหนั อยู่เสมอว่าตคอผไม่ใีคเสรีภาพไปละเมตดสตทธตออผบุคคลอ่ืน   รวมทั้ผควร
รายผานอคอมลูอ่าวสารต่าผๆตามความเป็นำรตผท่ีเ ตดอ้ึน  โดยเฉพาะหา เ ตด รณีท่ีรัฐบาลพยายามเอคา
ไปแทร แซผและควบคุม ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือใหคสาธารณีนไดครับทราบถึผสถาน ารณ์ท่ี
เ ตดอ้ึน  เพ่ือำะไดคใหคประีาีนทุ ภาคส่วนไดคมีส่วนร่วมใน ารป ปค อผสตทธตเสรีภาพทั้ผออผตวัส่ือ
และออผประีาีน 
 (3) นั วตีาีีพส่ือและอผค์ รเ ่ียว ับส่ือทั้ผหลายควรรณรผค์ใหคเลต คตตนตยมท่ีว่า 
“แมลผวนัยอ่มไม่ตอมแมลผวนัดควย นั”  เพราะความไม่ดีท่ีเป็นอคอบ พร่อผออผส่ือมวลีนดควย นั
เอผ ็ควรท่ีำะถ ูนาํมาเผยแพร่เี่นเดียว นั บัส่ือมวลีนท่ีเสาะแสวผหาหรืออุดคุ คยเร่ือผไม่ดีออผคน
อ่ืนๆโดยเฉพาะหา เ ตด รณีท่ีส่ือใดยอมใหครัฐบาลแทร แซผและใีคเป็นเคร่ือผมือออผรัฐบาลยต่ผ
สมควรท่ีำะตคอผตีแผใ่หคสผัคมไดครับทราบและร่วมมือ นัแ คไอและปค อผ นัต่อไป   ทั้ผน้ีเพ่ือเป็น าร
เตือนและควบคุมใหคส่ือมวลีนมีความระมดัระวผัตวัท่ีำะไม่ ระทาํผตดำรตยธรรมและำรรยาบรรณ  
และำะไดคมีความรับผตดีอบมา อ้ึน 

 (4) ผู คประ อบวตีาีีพส่ือควรำะพฒันาตนเอผและปรับปรุผคุณภาพใน ารนาํเสนอ 
อ่าวสารอยูเ่สมอ   รวมถึผำะตคอผร่วมมือ นัใน ารตรวำสอบส่ือดควย นัเอผอี ทาผหน่ึผ  เพื่อทาํใหค
 ารรายผานอคอมลูอ่าวสารต่าผๆไปยผัประีาีนมีประสตทธตภาพมา ยต่ผอ้ึน  ซ่ึผำะเป็น ารสรคาผอผค์
ความรูคท่ีถ ูตคอผและเหมาะสมใหค บัประีาีนไดคเป็นอยา่ผดี  อนัำะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัใน ารพฒันา
ท ัษะทาผ ารรับรูคอ่าวสารออผประีาีน   นาํไปสู่ ารเป็นสผัคมท่ีมีเหตุผลต่อไป 

 (5) ควรำะมี ารปล ูฝัผำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพส่ือโดย ารประสานความ 
ร่วมมือ นัออผสถาบนั ารศึ ษาระดบัอุดมศึ ษา  ภาครัฐหรือหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผดคาน ารศึ ษา  
และอผค์ รส่ือท่ีรวมถึผอผค์ รวตีาีีพส่ือต่าผๆ  ท่ีควรใหคความสาํคญั บั ารปรับปรุผหรือปฏตรูป
 ารเรียน ารสอนในหล ัสูตรนตเทศศาสตร์ทั้ผดคานวตีาีีพและวตีา าร  โดยเฉพาะเร่ือผำรตยธรรม
ออผน ัส่ือสารมวลีน ดควย ารปล ูฝัผเร่ือผความรับผตดีอบและ ารปฏตบตัตหนคาท่ีท่ีดีใน ารเป็นนั 
ส่ือสารมวลีน เพื่อเป็น ารสรคาผบุคลา รในสายผานน้ีใหคเป็นผู คมีคุณภาพ  เสรตมสรคาผทศันคตตและ
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ล ัษณะนตสัยท่ีเหมาะสม บั ารเป็นนั วตีาีีพส่ือมวลีน  อี ทั้ผปลู ำตตสาํนึ ทาผำรรยาบรรณ
วตีาีีพและความตระหนั รับผตดีอบต่อสัผคมส่วนรวม  อนัำะเป็นพ้ืนฐานต่อไปใน ารปฏตบัตต
หนคาท่ีในฐานะส่ือมวลีนท่ีดีท่ีมุ่ผสรคาผสรรคส์ัผคมอย่าผแทคำรต ผ  และมีความภาคภูมตและเ ียรตตภูมต
ในวตีาีีพส่ือสารมวลีน  

 (6) ใน ารำดัตั้ผคณะ รรม ารในอผค์ รวตีาีีพส่ือต่าผๆท่ีมาทาํหนคาท่ี าํ ับดูแล
ส่ือมวลีนท่ีเป็นสมา ตี ใหคอยู่ในหลั ำรต ยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพนั้ น  ควรำะมีทั้ ผ
คณะ รรม ารท่ีมาำา อผค ์รส่ือท่ีเป็นสมา ตี ภายในและสรรหาบุคคลภายนอ ท่ีไม่เ ่ียวอคอผ บั
ธุร ตำส่ือสารมวลีนเอคามาทาํหนคาท่ีร่วม บัดควย   อี ทั้ผควรตคอผปรับปรุผทาํใหค ลไ  ารควบคุม
 าํ บั นัเอผใหคแอ็ผแรผอ้ึน โดยเฉพาะเร่ือผออผ ฎระเบียบท่ีไดคมาตรฐานใน ารควบคุมลผโทษ
ผูคฝ่าฝืนท่ีตคอผมีความเอคมผวด  เพ่ือำะไดค าํำดัภาพล ัษณ์เดตมๆท่ีอผค์ รวตีาีีพส่ือม ัถู สัผคมมอผ
ว่าเป็นแค่ “เสือ ระดาษ” ท่ีไม่มีอผค ์รส่ือสมา ตี เ รผ ลวั   

 (7) อผค ์รส่ือทุ แอนผควรสรคาผ ระบวน ารคดัสรรเำคาหนคาท่ีหรือพนั ผานท่ีำะมา
ปฏตบัตตหนคาท่ีส่ือสารมวลีนอย่าผมีคุณภาพโดยปราศำา ระบบอุปถมัภ์  เี่น ำบ ารศึ ษาำา 
สถาบนัท่ีมีคุณภาพเพียผพอหรือไม่  มีทศันคตตในเ ตีผบว หรือลบใน ารทาํผานเพียผใด  หรือมี
คุณสมบตัตพ้ืนฐานเหมาะสมท่ีำะมาทาํหนคาท่ีนาํเสนอหรือ ลัน่ รอผอ่าวสารมาสู่ประีาีนหรือไม่  
เป็นตคน  รวมทั้ผอผค ์รส่ือควรใหคความสาํคญั บั ารฝึ อบรมพนั ผานอย่าผสมํ่าเสมอ  เพื่อนาํไป
พฒันา ระบวน ารทาํผานและสรคาผสรรคผ์ลผานท่ีมีคุณภาพใหค บัสผัคมต่อไป 

(8) อผค ์รส่ือต่าผๆและอผค ์รวตีาีีพ  รวมถึผหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผควรร่วมมือ 
 นัใน ารพตำารณาำัดทาํประมวลำรตยธรรมสาํหรับส่ือใหม่ (New Media) หรือปฏตรูป ฎหมายท่ี
เ ่ียวอคอผใหคสอดคลคอผ บับรตบททาผสผัคม และความ คาวหนคาออผเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป 
 

2)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ 
 (1) ภาครัฐควรำะมี ารปรับปรุผ ฎหมายต่าผๆท่ีำาํ ัดเสรีภาพออผส่ือมวลีน  

โดยเฉพาะพระราีบญัญตัตว่าดควย าร ระทาํความผตดทาผคอมพตวเตอร์ พุทธศ ัราี 2550 โดยเฉพาะ
ในมาตรา 14  ว่าดควยเร่ือผความผตดและโทษท่ีำะไดครับ และมาตรา 16  ว่าดควยเร่ือผออผ ารหมต่น
ประมาท  รวมทั้ผประมวล ฎหมายอาญา  มาตรา 112  ว่าดควย ารหมต่นพระบรมเดีานุภาพ   ซ่ึผควร
ำะปรับใหคมีล ัษณะท่ีไม่เป็น ารเหวี่ยผแหอย่าผ วคาผๆ  และควรำะมี ารทบทวนออบเอตใน าร
บผัคบัใีค ฎหมายออผเำคาหนคาท่ีใหคมีมาตรฐาน  และส่ือสารใหคประีาีนทราบ นัถควนหนคา เพื่อ
สรคาผความเอคาใำตรผ นั  เพ่ือปค อผ นัไม่ใหคเ ตด ารใีคอาํนาำท่ีเ ตนออบเอตออผเำคาหนคาท่ีรัฐ   
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(2) ภาครัฐหรือหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผควรำะมี ารปรับปรุผ ระบวน ารฟค อผรคอผส่ือ
 รณีท่ีไป ระทํา ารละเมตดประีาีนผูคบรต โภคำา เดตมท่ีไม่ว่าใครอยู่ท่ีไหนถคาพบเำอว่าถู 
ส่ือมวลีนละเมตดสามารถไปแำคผความต่อเำคาหนคาท่ีตาํรวำในทคอผท่ีใด ็ไดคใหคเป็น ารฟค อผรคอผเพียผ
แห่ผเดียว   เพื่อำะไดคไม่ทาํใหคส่ือมวลีนผูคถู ฟค อผรคอผเสียเวลาใน ารท่ีำะไปพตสูำน์ความำรต ผตาม
 ระบวน ารยตุตธรรม   

(3)  หน่วยผานภาครัฐท่ีเ ่ียวอคอผำาํเป็นท่ีำะตคอผเร่ผปฏตรูป ฎหมายต่าผๆท่ีเ ่ียวอคอผ บั
 ารส่ือสารมวลีน  โดยควรบญัญตัตใหคีดัเำนและตคอผตั้ผอยู่บนหล ัพ้ืนฐานว่าดควย ารคุคมครอผ
สตทธตเสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสาร และ ารแสดผความคตดเห็น รัฐำะใีคอาํนาำใน ารปต ด ั้น
ไม่ไดค และำะใีคไดค ็ต่อเม่ือมีอคอย เว คนสาํคญัท่ี คาวล่วผเสียมตไดคำรตผ ๆ เท่านั้น โดยตคอผบญัญตัตอย่าผ
ีดัแำคผว่าเน้ือหาเหล่านั้นคือเน้ือหาในล ัษณะใดบคาผ  และในส่วนออผสตทธตออผเำคาออผเว็บไซท์ 
หรือส่ือบรต ารอ่ืนใดบนเครืออ่ายออนไลน์ท่ีโดนปต ด ั้นหรือถู ระผบัยบัย ั้ผไม่ใหคเผยแพร่   รัฐหรือ
เำคาหนคาท่ีควรตคอผแำคผเหตุผล และแสดผคาํสั่ผศาลใหคเำคาออผเว็บไซท์เหล่านั้นรับทราบ ่อนเสมอ  
เพื่อสรคาผใหคเ ตดความเอคาใำท่ีตรผ นั 

(4) สาํหรับในส่วนออผตวัน ั ารเมือผควรำะมี ารำดัตั้ผอผค ์รวตีาีีพน ั ารเมือผท่ี 
รับผตดีอบใน ารตรวำสอบมาตรฐานำรตยธรรมและำรรยาบรรณออผนั  ารเมือผอ้ึนมาเป็น ลไ 
 ารควบคุม ันเอผสําหรับนั  ารเมือผ  เพื่อทําหนคาท่ีใน ารตรวำสอบควบคุม ันเอผออผ
นั  ารเมือผใหคมีพฤตต รรมท่ีอยู่ภายใตคำรตยธรรมและำรรยาบรรณออผวตีาีีพ  ควบคู่ไป บั าร
ตรวำสอบำา ส่ือมวลีนและภาคประีาสัผคม  รวมทั้ผควรำะมี ารำดัตั้ผเป็นโรผเรียนสําหรับ
ฝึ อบรมนั  ารเมือผเป็น ารเฉพาะ  โดยศึ ษา รณีออผโรผเรียนนายอาํเภอ  หรือโรผเรียน
ปลดัอาํเภอเป็นตคนแบบ   แต่ทั้ผน้ี ารอบรมน ั ารเมือผดผั ล่าวหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผำะตคอผมี าร
 าํหนดหล ัสูตรใหคีัดเำน   เพื่อำะไดคใหคนั  ารเมือผไทยปฏตบัตตหนคาท่ีอย่าผมีำรต ยธรรมและ
ำรรยาบรรณแห่ผวตีาีีพ  อนัำะนาํไปสู่ ารสรคาผสรรคค์วามเำรตญใหค บัประเทศไทยต่อไป   

 (5) รัฐบาลควรำะสนบัสนุนและส่ผเสรตมใหคเ ตด ารปฏตรูปสถานีวตทยโุทรทศัน์แห่ผ 
ประเทศไทย ี่อผ 11  หรือ  สสท. 11  ำา เดตมท่ีเป็นสถานีออผรัฐใหคเป็นสถานีโทรทศัน์สาธารณะ
เี่นเดียว บัสถานีโทรทศัน์สถานีโทรทศัน์ทีวีไทย (Thai PBS)  เพื่อยผัใหคเ ตดประโยีน์สูผสุดแ ่
ภาคประีาีน 

 (6) รัฐบาลควรส่ผเสรตมใหคภาคประีาสผัคมไดคเอคาดาํเนตน ตำ ารและมีสตทธต์ เป็นเำคาออผ 
 ตำ ารส่ือมวลีนทุ ประเภทไดคโดยเฉพาะ ตำ ารวตทยแุละโทรทศัน์เี่นเดียว บัส่ือหนัผสือพตมพท่ี์
เอ ีนมีสตทธต์ เป็นเำคาออผ   อี ทั้ผควรสนบัสนุนใหควตทยอุอผสถาบนั ารศึ ษาระดบัมหาวตทยาลยัไดค
ทาํหนคาท่ีเป็นส่ือ ระำายเสียผสาธารณะท่ีมีเครืออ่ายทัว่ประเทศ  ทั้ผน้ีเพ่ือย เลต ระบบผ ูอาดโดย
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รัฐและ ระำายสตทธตใน ารใีคคล่ืนไปสู่มือผู คประ อบ ารภาคประีาสผัคมต่าผๆท่ีดาํเนตน ารโดยไม่
แสวผหาผล าํไร      

 (7) ภาครัฐควรำะสนบัสนุนและส่ผเสรตมใหคภาคประีาีนทัว่ประเทศมีโอ าสเอคาถึผ
ส่ือทาผเลือ ประเภทอตนเทอร์เน็ตอยา่ผ วคาผอวาผและเหมาะสมทั้ผในเ ตีผคุณภาพและปรตมาณ  เพ่ือ
ความสะดว ใน ารแล เปล่ียนอคอมูลอ่าวสารและเพต่มี่อผทาผท่ีรวดเร็วและหลา หลาย โดย าร
 ระำายทั้ผอาํนาำ ารตดัสตนใำและผบประมาณไปยผัอผค ์ารป ครอผส่วนทคอผถต่น (อปท.)  ใน าร
บรตหารำดั าร นัเอผมา อ้ึน   

(8) รัฐบาลและนั  ารเมือผผู คมีอาํนาำรัฐควรสนับสนุนใหคเ ตดผู คแพร่ภาพและเสียผ
ีุมีนใหคสามารถมีบทบาทอย่าผมา ใน ารเสนอราย ารท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นประโยีน์ต่อสาธารณะ 
และี่วยเสรตมเน้ือหาออผผู คแพร่ภาพและเสียผเ ตีผพาณตียใ์หคมีความหลา หลาย และสนอผตอบความ
ตคอผ ารใน ารรับรูคอ่าวสารออผสาธารณะ  โดยควรใหคส่ผเสรตมใหคมี ฎหมายเฉพาะท่ีรับรอผผู คแพร่
ภาพและเสียผีุมีน มีระบบ ารใหคใบอนุญาตแ ่ผู คประ อบ าร ลุ่มน้ีท่ีตั้ ผอยู่บนพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสม และมี ารำดัสรรคล่ืนความถ่ีอย่าผเพียผพอใหคแ ่ผู คแพร่ภาพและเสียผีุมีน  รวมทั้ผ าร
ใหคเผตนทุนสนบัสนุนท่ีเหมาะสม 
 

3)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาคประชาสังคม 
 (1) ประีาีนทุ ภาคส่วนำะตคอผตระหน ัถึผความสาํคญัออผใน ารเรียนรูคและพฒันา 

ตวัเอผใหคเป็นผู คมีสตตปัญญา   เพ่ือำะไดครูคเท่าทนัทั้ผส่ือและรัฐบาลมา อ้ึน  ำะไดคไม่ต เป็นเหยื่อออผ
ส่ือมวลีนท่ีไรคำรตยธรรมและำรรยาบรรณวตีาีีพ  และควรำะี่วย นัสอดส่อผดูแลส่ือมวลีนใหคมี
คุณภาพควบคู่ไป บั ารควบคุมส่ือ นัเอผผา่นทาผอผค ์รวตีาีีพต่าผๆและ ลไ ทาผ ฎหมาย  ตคอผ
 ลคาท่ีำะออ มารวมตวั นัเพื่อแสดผพลผัมวลีนหา เ ตด รณีส่ือมวลีนถ ูแทร แซผ   อนัเป็น าร
ป ปค อผอตสรภาพแห่ผ ารส่ือสารออผสผัคมไทยใหครอดพคนำา ภยัคุ คามออผอาํนาำรัฐและอาํนาำ
ทุนหรืออตทธตพลใดๆ   

 (2) หา ประีาสผัคมตคอผ ารใหคส่ือมวลีนดีมีคุณภาพไดคนั้น  ประีาีนทุ ภาคส่วน 
ำะตคอผมีวตำารณญาณใน ารเลือ ตั้ผน ั ารเมือผท่ีดีมีคุณธรรมและำรตยธรรมเอคามาบรตหารประเทศ   
เน่ือผำา ถคาไดคนั  ารเมือผท่ีมีคุณสมบัตตดผั ล่าวเอคามาปัญหา ารแทร แซผส่ือ ็ำะไม่เ ตดอย่าผ
แน่นอน  

 (3) ส่ผเสรตมใหคประีาีนภาคส่วนต่าผๆมีความรูคความเอคาใำในบทบาทหนคาท่ีออผ
ส่ือมวลีนว่าส่ือมวลีนนั้นควรมีบทบาท  หนคาท่ี  และความรับผตดีอบต่อผู ครับสารอย่าผไรบคาผ  
หา เมื่อใดท่ีส่ือมวลีนละเลยหรือไม่ปฏตบัตตตามหนคาท่ีออผตนประีาีนำะตคอผออ มาแสดผ
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ปฏต ตรตยาคัดคคาน   เี่น  ผดซื้อ  ผดรับฟัผ  หรือแสดผออ บนพื้นท่ีสาธารณะในสัผคมออนไลน์  เป็น

ตคน     

 (4) ส่ผเสรตมใหคภาคประีาสัผคมมี ารรวมตัว ันอย่าผเอคมแอ็ผ  เพ่ือสรคาผส่ือสาธารณะ

ภาคประีาีนท่ีเป็นอตสระ  มีสตทธตเสรีภาพใน ารนําเสนออคอมูลภายใตค รอบำรรยาบรรณออผส่ือท่ี

มีำรตยธรรมและศีลธรรม ไม่ไดคทําผานเพ่ือหวัผผล ําไรเป็นท่ีตั้ผ แต่เนคนใหคความสําคัญ ับ าร

นําเสนอเนื้อหาสาระเพ่ือ ารเรียนรูคออผภาคประีาีนอย่าผสูผสุด  อี ทั้ผเพ่ือเป็น ลไ ใน าร

ตรวำสอบส่ือและรัฐบาลโดยภาคประีาสัผคม ในรูปออผอผค์ รท่ีทําผานอย่าผมืออาีีพท่ีมุ่ผ

สรคาผสรรค์ประโยีน์เพ่ือสาธารณะอย่าผแทคำรตผ 

 (5) ภาคประีาสัผคมควรมี ารรวมตัว ันอย่าผเอคมแอ็ผเพ่ือเฝคาระวัผและตตดตาม าร

ทําผานทั้ผออผส่ือและรัฐบาล  โดย าร ่อตั้ผเป็นเครืออ่ายคุคมครอผผูคบรตโภค และอยาย ารส่ือสารไป

ยัผเครืออ่ายและหน่วยผานท่ีเ ่ียวอคอผทั่วประเทศ  นําไปสู่ ารเี่ือมต่อ ลไ ใน ารทําผานเฝคาระวัผ

ส่ือ ับเครืออ่ายในระดับภูมตภาค  เพ่ือใหคเครืออ่ายไดคเอคามาพูดคุยแล เปล่ียน ารทําผาน  ซ่ึผำะเป็น

ำุดเรต่มตคนออผ ารพัฒนาอผค์ รคุคมครอผผูคบรตโภคโดยภาคประีาสัผคม  อันเป็น ารเพต่มอี หน่ึผ

ี่อผทาผใน ารใหคความคุคมครอผผูคบรตโภคส่ือำา เดตมท่ีมีเฉพาะออผภาครัฐและ ลไ ภาควตีาีีพ  ซ่ึผ

ยัผไมคไดคตอบโำทย์เร่ือผ ารมอผประีาีนเป็นตัวตั้ผใน ารทําผาน อี ทั้ผยัผเป็น ารเตรียมความ

พรคอมใน ารดําเนตน ารเพ่ือำัดตั้ผอผค์ รอตสระเพ่ือคุคมครอผผูคบรตโภค ตาม ฎหมายพระราีบัญญัตต

อผค์ รำัดสรรคล่ืนความถ่ี  มาตราท่ี 27  ว่าดควย ซ่ึผำําเป็นท่ีำะตคอผผลั ดันใหคเ ตดอึ้นอย่าผเป็น

รูปธรรม 

(6) แนวทาผใน ารคุคมครอผผูคบรตโภคตาม ฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำั รไทย

พุทธศั ราี 2550  มาตรา มาตรา 6113  ควรใหคความสําคัญและมีความครอบคลุมทุ ดคาน ทั้ผ ตำ าร

โทรคมนาคม  ตำ ารวตทยุโทรทัศน์ เน่ือผำา ปัำำุบันมี ารรคอผเรียนำา ผูคบรตโภคำํานวนมา  อี ทั้ผ

ตคอผ ารใหคหน่วยผานท่ีทําหนคาท่ีคุคมครอผผูคบรตโภค ตคอผมีความเป็นอตสระและคล่อผตัวใน าร

ดําเนตนผาน เพ่ือสามารถี่วยแ คไอปัญหา และดําเนตน ารพตทั ษ์สตทธตผูคบรตโภคไดคอย่าผแทคำรตผ 
 

                                                
13
  ําหนดว่า  สตทธตออผบุคคลซ่ึผเป็นผูคบรตโภคย่อมไดครับความคุคมครอผใน ารไดครับอคอมูลท่ีเป็นความำรตผ และมี

สตทธตรคอผเรียนเพื่อใหคไดครับ ารแ คไอเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ผมีสตทธตรวมตัว ันเพื่อพตทั ษ์สตทธตออผผูคบรตโภค 

ใหคมีอผค์ ารเพ่ือ ารคุคมครอผผูคบรตโภคท่ีเป็นอตสระำา หน่วยผานออผรัฐ ซ่ึผประ อบดควยตัวแทนผูคบรตโภค ทํา

หนคาท่ีใหคความเห็นเพ่ือประ อบ ารพตำารณาออผหน่วยผานออผรัฐใน ารตราและ ารบัผคับใีค ฎหมายและ ฎ 

และใหคความเห็นใน าร ําหนดมาตร ารต่าผ ๆ เพื่อคุคมครอผผูคบรตโภครวมทั้ผตรวำสอบและรายผาน าร ระทํา

หรือละเลย าร ระทําอันเป็น ารคุคมครอผผูคบรตโภค ทั้ผนี้ใหครัฐสนับสนุนผบประมาณใน ารดําเนตน ารออผ

อผค์ ารอตสระดัผ ล่าวดควย 
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4)  ข้อเสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรำะเพต่มำาํนวน ลุ่มตวัอยา่ผท่ีใีคใน ารศึ ษาเ ตีผคุณภาพใหคมีำาํนวนมา อ้ึนเพ่ือความ

คตดเห็นท่ีครอบคลุมำา ทุ ภาคส่วนในสผัคม 
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ภาคผนวก  ก  เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

 ารวตำัยเร่ือผ  ‚แนวทาผปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยรัฐบาล

ภายใตคระบบเศรษฐ ตำทุนนตยม‛   ผูคศึ ษาไดคใีค ารสัมภาษณ์แบบเำาะลึ โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็น

เคร่ือผมือใน ารเ ็บรวบรวมอคอมูลำา  ลุ่มตัวอย่าผ  2   ลุ่ม  คือ  ส่ือมวลีนและนั วตีา าร

ผูคเี่ียวีาญดคานส่ือมวลีน  ทั้ผนี้หัวอคอในแบบสัมภาษณ์แบ่ผออ เป็น 2  ตอน  ดัผนี้  

ตอนที่  1  อคอมูลส่วนบุคคลออผผูคใหคสัมภาษณ์    

1. ี่ือ- ส ุล..........................................................................................................................    

2. เพศ                 หญตผ                   ีาย        

3. อายุ............ปี          

4. วุฒต ารศึ ษาสูผสุด.......................................................................................................... 

5. ระยะเวลาท่ีทําผานในวผ ารส่ือสารมวลีน................................................................ปี 

6. ตําแหน่ผผานปัำำุบัน....................................................................................................... 

7. เบอร์โทรตตดต่อ........................................ E-mail ........................................................... 

ตอนที่  2  คําถามใน ารสัมภาษณ์  

1) ในความคตดท่านท่านมอผว่ารูปแบบ ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลในปัำำุบันภายใตคระบบ

เศรษฐ ตำทุนนตยมมีลั ษณะอย่าผไรบคาผ 

2) ท่านคตดว่ามีมูลเหตุำูผใำใดท่ีทําใหครัฐบาลท่ีมีอํานาำรัฐพยายามเอคามาแทร แซผ

ส่ือมวลีนไทยโดยตลอด 

            3) ท่านคตดว่าผล ระทบทั้ผดคานบว และลบท่ีเ ตดำา  ารแทร แซผส่ือโดยรัฐบาลมี

อะไรบคาผ 

4) แนวทาผ ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือมวลีนโดยอาศัย ารมีส่วนร่วม

ำา ภาคส่วนต่าผๆ  ท่ีเ ่ียวอคอผ  ประ อบดควย    ลไ ภาคผูคประ อบวตีาีีพส่ือ     ลไ ภาครัฐ

( ลไ ดคาน ฎหมายและนั  ารเมือผ)   และ ลไ ภาคประีาีน  ท่านมอผว่าภาคส่วนเหล่านี้ควรำะ

มีบทบาทอย่าผไรบคาผต่อ ารปคอผ ันและแ คไอปัญหา ารแทร แซผส่ือในปัำำุบัน  

5) ท่านคตดว่าความสัมพันธ์ระหว่าผรัฐบาล ับส่ือมวลีนภายใตคระบอบประีาธตปไตยควร

เป็นไปในลั ษณะใดำึผำะเป็นผลดีต่อเสรีภาพใน ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผส่ือไดคอย่าผเต็มท่ี    

6) ท่านมีความคาดหวัผอย่าผไรต่อสตทธตเสรีภาพใน ารทําหนคาท่ีออผส่ือมวลีนไทย 

7) อคอเสนอแนะเพต่มเตตม 
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ภาคผนวก  ข  (ยกมาเฉพาะมาตราที่เกีย่วข้อง) 
พระราชบัญญัตกิฎอยัการศึกพระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

มาตรา ๒ เมื่อเวลามีเหตุอนัำาํเป็นเพื่อรั ษาความเรียบรคอยปราศำา ภยั  ซ่ึผำะมา
ำา ภายนอ หรือภายในราีอาณาำ ัรแลคว ำะไดคมีประ าศพระบรมราีโอผ ารใหคใีค ฎอยั ารศึ 
ทุ มาตราหรือแต่บาผมาตรา หรืออคอความส่วนใดส่วนหน่ึผออผมาตรา ตลอดำน าร าํหนดเผ่ือนไอ
แห่ผ ารใีคบทบญัญตัตนั้นบผัคบัในส่วนหน่ึผส่วนใดออผราีอาณาำ ัรหรือตลอดทัว่ราีอาณาำ ัร 
และถคาไดคประ าศใีคเมื่อใด หรือ ณ ท่ีใดแลคว บรรดาอคอความในพระราีบญัญตัตหรือบท ฎหมายใด 
ๆ ซ่ึผอดั บัความออผ ฎอยั ารศึ ท่ีใหคใีคบผัคบัตคอผระผบัและใีคบทบญัญตัตออผ ฎอยั ารศึ ท่ีใหค
ใีคบผัคบันั้นแทน  

มาตรา ๑๑  ารหคามนั้น ใหคมีอาํนาำท่ีำะหคามไดคดผัน้ี 
(๑) ท่ีำะหคามมัว่สุมประีุม นั 
(๒) ท่ีำะหคามออ  ำาํหน่าย ำ่ายหรือแำ  ซ่ึผหนัผสือ สต่ผพตมพ ์หนัผสือพตมพ ์ภาพ

บทหรือคาํประพนัธ ์
(๓) ท่ีำะหคามโฆษณา แสดผมหรสพ รับหรือส่ผซ่ึผวตทย ุวตทย ุระำายเสียผ หรือวตทยุ

โทรทศัน์ 
(๔) ท่ีำะหคามใีคทาผสาธารณะเพ่ือ ารำราำรไม่ว่าำะเป็นทาผบ  ทาผนํ้ า หรือทาผ

อา าศ รวมถึผทาผรถไฟและทาผรถราผท่ีมีรถเดตนดควย 
(๕) ท่ีำะหคามมีหรือใีคเคร่ือผมือส่ือสารหรืออาวุธ เคร่ือผอุป รณ์ออผอาวุธ  และ

เคมีภณัฑห์รือสต่ผอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบตัตทาํใหคเ ตดอนัตรายแ ่บุคคล สตัว ์พืี หรือทรัพยส์ตน หรือท่ีอาำ
นาํไปใีคทาํเป็นเคมีภณัฑ ์หรือสต่ผอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบตัตดผั ล่าวไดค 

(๖) ท่ีำะหคามบุคคลออ นอ เคหะสถานภายในระหว่าผระยะเวลาท่ี าํหนด 
(๗) ท่ีำะหคามบุคคลเอคาไปหรืออาศยัอยูใ่นเอตทคอผท่ีใดซ่ึผเำคาหนคาท่ีฝ่ายทหารเห็น

ว่าเป็น ารำาํเป็นเพื่อ ารยทุธ  ารระผบัปราบปราม หรือ ารรั ษาความสผบเรียบรคอยและเมื่อไดค
ประ าศหคามเมื่อใดแลคว  ใหคผู คซ่ึผอาศยัอยู่ในเอตนั้นออ ไปำา เอตนั้นภายใน าํหนดเวลาท่ีไดค
ประ าศ าํหนด 

(๘) ท่ีำะหคามบุคคล ระทาํหรือมีซ่ึผ ตำ ารหรือสต่ผอ่ืนใดไดคตามรัฐมนตรีว่า าร
 ระทรวผ ลาโหมไดค าํหนดไวคว่าควรตคอผหคามในเวลาท่ีไดคมี ารประ าศใีค ฎอยั ารศึ  
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ภาคผนวก ค  (ยกมาเฉพาะมาตราที่เกีย่วข้อง) 
พระราชบัญญัตกิารพมิพ์พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 
มาตรา ๙ เมื่อปรา ฏว่าไดคมี ารโฆษณา หรือเตรียม ารโฆษณาสต่ผพตมพใ์ด ๆ ซ่ึผเำคา

พนั ผาน ารพตมพ์เห็นว่าอาำำะอดัต่อความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอนัดีออผประีาีน  เำคา
พน ัผาน ารพตมพอ์าำมีคาํสัผ่เป็นหนัผสือแ ่ผู คหน่ึผผู คใดโดยเฉพาะ หรือมีคาํสั่ผทัว่ไปโดยประ าศ
ในราี ตำำานุเบ ษาหรือหนัผสือพตมพร์ายวนั หคาม ารอายหรือำ่ายแำ สต่ผพตมพน์ั้น ทั้ผำะใหคยึด
สต่ผพตมพแ์ละแม่พตมพน์ั้นดควย ็ไดค 

ถคาผู คมีส่วนไดคเสียรคอผออใหคแย ยดึแต่เฉพาะส่วนออผสต่ผพตมพห์รือแม่พตมพเ์ท่าท่ีำาํเป็นและ
 ารแย เี่นน้ีอาำทาํไดค  ็ใหคแย ยึดไดค แต่ค่าใีคำ่ายใน ารแย น้ีใหคผู ครคอผออเป็นผู คเสีย  ถคาพคน
 าํหนดสามปีแลคว เำคาพนั ผาน ารพตมพ์มตไดคถอน ารยึดสต่ผพตมพ์หรือแม่พตมพ์ซ่ึผไดคยึดไวค เำคา
พน ัผาน ารพตมพอ์าำสัผ่ใหคทาํลายสต่ผพตมพน์ั้นเสียไดค แต่ตคอผแำคผใหคเำคาออผทราบ  ส่วนแม่พตมพน์ั้น
อาำสั่ผใหคร้ือ หรือทาํโดยประ ารอ่ืนมตใหคใีคพตมพต่์อไป แต่ตคอผคืนตวัพตมพแ์ละวตัถุแห่ผแม่พตมพ์
ทั้ผสต้นท่ีเหลืออยูใ่หคแ ่ผู คเป็นเำคาออผ 
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ภาคผนวก ฆ (ยกมาเฉพาะมาตราที่เกีย่วข้อง) 
พระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ) 

 
มาตรา ๙ ใน รณีท่ีมคีวามำาํเป็นเพื่อแ คไอสถาน ารณ์ฉุ เฉตนใหคยตุตลผไดคโดยเร็ว หรือ

ปค อผ นัมตใหคเ ตดเหตุ ารณ์รคายแรผมา อ้ึน ใหคนาย รัฐมนตรีมีอาํนาำออ อคอ าํหนด ดผัต่อไปน้ี  
(๑) หคามมตใหคบุคคลใดออ นอ เคหสถานภายในระยะเวลาท่ี าํหนด เว คนแต่ำะไดครับ

อนุญาตำา พน ัผานเำคาหนคาท่ี หรือเป็นบุคคลซ่ึผไดครับ ารย เว คน  
(๒) หคามมตใหคมี ารีุมนุมหรือมัว่สุม นั ณ ท่ีใดๆ หรือ ระทาํ ารใดอนัเป็น ารยยุผใหคเ ตด

ความไม่สผบเรียบรคอย  
(๓) หคาม ารเสนออ่าว  ารำาํหน่าย หรือทาํใหคแพร่หลายซ่ึผหนผัสือ สต่ผพตมพ ์หรือส่ืออ่ืนใด

ท่ีมีอคอความอนัอาำทาํใหคประีาีนเ ตดความหวาด ลวัหรือเำตนาบตดเบือนอคอมลูอ่าวสารทาํใหคเ ตด
ความเอคาใำผตดในสถาน ารณ์ฉุ เฉตน ำน ระทบต่อความมัน่คผออผรัฐ หรือความสผบเรียบรคอยหรือ
ศีลธรรมอนัดีออผประีาีน ทั้ผในเอตพ้ืนท่ีท่ีประ าศสถาน ารณ์ฉุ เฉตนหรือทัว่ราีอาณาำ ัร  

(๔) หคาม ารใีคเสคนทาผคมนาคมหรือ ารใีคยานพาหนะ หรือ าํหนดเผ่ือนไอ ารใีค
เสคนทาผคมนาคมหรือ ารใีคยานพาหนะ  

(๕) หคาม ารใีคอาคาร หรือเอคาไปหรืออยูใ่นสถานท่ีใดๆ  
(๖) ใหคอพยพประีาีนออ ำา พ้ืนท่ีท่ี าํหนดเพ่ือความปลอดภยัออผประีาีนดผั ล่าว 

หรือหคามผู คใดเอคาไปในพ้ืนท่ีท่ี าํหนด  
อคอ าํหนดตามวรรคหน่ึผ ำะ าํหนดเผ่ือนไอเวลาใน ารปฏตบตัตตามอคอ าํหนดหรือเผ่ือนไอ

ใน ารปฏตบตัตผานออผพน ัผานเำคาหนคาท่ี หรือมอบหมายพน ัผานเำคาหนคาท่ี าํหนดพ้ืนท่ีและ
รายละเอียดอ่ืนเพต่มเตตม เพ่ือมตใหคมี ารปฏตบตัตท่ี ่อใหคเ ตดความเดือดรคอนแ ่ประีาีนเ ตนสมควรแ ่
เหตุ ็ไดค  
 
 
 
 
 
 
 
 



 239   
 

 
 

 ภาคผนวก  ง  (ยกมาเฉพาะมาตราทีเ่กีย่วข้อง) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๒๙   ารำาํ ดัสตทธตและเสรีภาพออผบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรอผไวค ำะ ระทาํมตไดค
เว คนแต่โดยอาศยัอาํนาำตามบทบญัญตัตแห่ผ ฎหมาย เฉพาะเพ่ือ ารท่ีรัฐธรรมนูญน้ี าํหนดไวคและ
เท่าท่ีำาํเป็น และำะ ระทบ ระเทือนสาระสาํคญัแห่ผสตทธตและเสรีภาพนั้นมตไดค 

 ฎหมายตามวรรคหน่ึผตคอผมีผลใีคบผัคับเป็น ารทัว่ไป และไม่มุ่ผหมายใหคใีคบผัคบัแ ่
 รณีใด รณีหน่ึผหรือแ ่บุคคลใดบุคคลหน่ึผเป็น ารเำาะำผ ทั้ ผตคอผระบุบทบัญญัตตแห่ผ
รัฐธรรมนูญท่ีใหคอาํนาำใน ารตรา ฎหมายนั้นดควย 

บทบญัญตัตในวรรคหน่ึผและวรรคสอผใหคนาํมาใีคบผัคบั บั ฎท่ีออ โดยอาศยัอาํนาำตาม
บทบญัญตัตแห่ผ ฎหมายดควยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพใน ารแสดผความคตดเห็น  ารพดู  ารเอียน  ารพตมพ ์ าร
โฆษณา และ ารส่ือความหมายโดยวตธีอ่ืน 

 ารำาํ ดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึผำะ ระทาํมตไดค เว คนแต่โดยอาศยัอาํนาำตามบทบญัญตัตแห่ผ
 ฎหมาย เฉพาะเพ่ือรั ษาความมัน่คผออผรัฐ เพ่ือคุคมครอผสตทธต เสรีภาพ เ ียรตตยศ ี่ือเสียผ สตทธตใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนตวัออผบุคคลอ่ืน เพื่อรั ษาความสผบเรียบรคอยหรือศีลธรรมอนัดี
ออผประีาีน หรือเพื่อปค อผ นัหรือระผบัความเส่ือมทรามทาผำตตใำหรือสุอภาพออผประีาีน 

 ารสั่ผปต ด ตำ ารหนัผสือพตมพ์หรือส่ือมวลีนอ่ืนเพ่ือลตดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี ำะ
 ระทาํมตไดค 

 ารหคามหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนเสนออ่าวสารหรือแสดผความคตดเห็นทั้ผหมดหรือ
บาผส่วน หรือ ารแทร แซผดควยวตธี ารใด ๆ เพื่อลตดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี ำะ ระทาํมตไดค เว คนแต่
โดยอาศยัอาํนาำตามบทบญัญตัตแห่ผ ฎหมายซ่ึผไดคตราอ้ึนตามวรรคสอผ 

 ารใหคนาํอ่าวหรือบทความไปใหคเำคาหนคาท่ีตรวำ ่อนนาํไปโฆษณาในหนัผสือพตมพห์รือ
ส่ือมวลีนอ่ืน ำะ ระทาํมตไดค เว คนแต่ำะ ระทาํในระหว่าผเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสผคราม แ ต่
ทั้ผน้ีำะตคอผ ระทาํโดยอาศยัอาํนาำตามบทบญัญตัตแห่ผ ฎหมายซ่ึผไดคตราอ้ึนตามวรรคสอผ 

เำคาออผ ตำ ารหนผัสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนตคอผเป็นบุคคลสญัีาตตไทย 

 ารใหคเผตนหรือทรัพยส์ตนอ่ืนเพื่ออุดหนุน ตำ ารหนัผสือพตมพห์รือส่ือมวลีนอ่ืนออผเอ ีนรัฐำะ
 ระทาํมตไดค 

มาตรา  ๔๖   พนั ผานหรือลู ำคา ผออผเอ ีนท่ีประ อบ ต ำ ารหนัผสือพตมพ ์
วตทย ุระำายเสียผ วตทยโุทรทศัน์ หรือส่ือมวลีนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความ
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คตดเห็นภายใตคอคอำาํ ดัตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต อยูภ่ายใตคอาณัตตออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผ
รัฐ รัฐวตสาห ตำ หรือเำคาออผ ตำ ารนั้น แต่ตคอผไม่อดัต่อำรตยธรรมแห่ผ ารประ อบวตีาีีพ และมี
สตทธตำดัตั้ผอผค ์รเพ่ือป ปค อผสตทธต เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้ผมี ลไ ควบคุม นัเอผออผ
อผค ์รวตีาีีพ 

อคาราี าร พน ัผาน หรือล ูำคาผออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ หรือรัฐวตสาห ตำใน
 ตำ ารวตทย ุระำายเสียผ วตทยโุทรทศัน์ หรือส่ือมวลีนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพเี่นเดียว บัพนั ผานหรือ
ล ูำคาผออผเอ ีนตามวรรคหน่ึผ 

 าร ระทาํใด ๆ ไม่ว่าโดยทาผตรผหรือทาผอคอมออผผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผ เำคาหนคาท่ี
ออผรัฐ หรือเำคาออผ ตำ าร อนัเป็น ารอดัอวาผหรือแทร แซผ ารเสนออ่าวหรือแสดผความคตดเห็น
ในประเด็นสาธารณะออผบุคคลตามวรรคหน่ึผหรือวรรคสอผ ใหคถือว่าเป็น ารำผใำใีคอาํนาำหนคาท่ี
โดยมตีอบและไม่มีผลใีคบผัคบั เว คนแต่เป็น าร ระทาํเพื่อใหคเป็นไปตาม ฎหมายหรือำรตยธรรม
แห่ผ ารประ อบวตีาีีพ 

มาตรา ๔๗  คล่ืนความถ่ีท่ีใีคใน ารส่ผวตทยุ ระำายเสียผ วตทยุโทรทศัน์ และโทรคมนาคม
เป็นทรัพยา รส่ือสารออผีาตตเพื่อประโยีน์สาธารณะ 

ใหคมีอผค ์รออผรัฐท่ีเป็นอตสระอผค ์รหน่ึผทาํหนคาท่ีำดัสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรค
หน่ึผ และ าํ บั ารประ อบ ตำ ารวตทย ุระำายเสียผ วตทยโุทรทศัน์ และ ตำ ารโทรคมนาคม ทั้ผน้ี 
ตามท่ี ฎหมายบญัญตัต 

 ารดาํเนตน ารตามวรรคสอผตคอผคาํนึผถึผประโยีน์สูผสุดออผประีาีนในระดบัีาตตและ
ระดบัทคอผถต่น ทั้ผในดคาน ารศึ ษา วฒันธรรม ความมัน่คผออผรัฐ ประโยีน์สาธารณะอ่ืน และ าร
แอ่ผอันโดยเสรีอย่าผเป็นธรรม รวมทั้ ผตคอผำัดใหคภาคประีาีนมีส่วนร่วมใน ารดาํเนตน าร
ส่ือมวลีนสาธารณะ 

 าร าํ บั ารประ อบ ตำ ารตามวรรคสอผตคอผมีมาตร ารเพื่อปค อผ นัมตใหคมี ารควบรวม
 ารครอผสตทธตอคามส่ือ หรือ ารครอบผาํ ระหว่าผส่ือมวลีนดควย นัเอผหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึผำะมี
ผลเป็น ารอัดอวาผเสรีภาพใน ารรับรูคอคอมูลอ่าวสารหรือปต ด ั้น ารไดครับอคอมูลอ่าวสารท่ี
หลา หลายออผประีาีน 

มาตรา ๔๘  ผู คดาํรผตําแหน่ผทาผ ารเมือผำะเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน ตำ าร
หนผัสือพตมพ ์วตทย ุระำายเสียผ วตทยโุทรทศัน์ หรือโทรคมนาคม มตไดค ไม่ว่าในนามออผตนเอผหรือ
ใหคผู คอ่ืนเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนแทน หรือำะดาํเนตน ารโดยวตธี ารอ่ืนไม่ว่าโดยทาผตรผหรือ
ทาผอคอมท่ีสามารถบรตหาร ตำ ารดผั ล่าวไดคในทาํนอผเดียว บั ารเป็นเำคาออผ ตำ ารหรือถือหุคนใน
 ตำ ารดผั ล่าว 
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มาตรา ๕๖  บุคคลย่อมมีสตทธตไดครับทราบและเอคาถึผอคอมูลหรืออ่าวสารสาธารณะใน
ครอบครอผออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ หรือราี ารส่วนทคอผถต่น เว คนแต่ าร
เปต ดเผยอคอมลูหรืออ่าวสารนั้นำะ ระทบต่อความมัน่คผออผรัฐ ความปลอดภยัออผประีาีน หรือ
ส่วนไดคเสียอนัพึผไดครับความคุคมครอผออผบุคคลอ่ืน หรือเป็นอคอมลูส่วนบุคคล ทั้ผน้ี ตามท่ี ฎหมาย
บญัญตัต 

มาตรา ๕๗  บุคคลยอ่มมีสตทธตไดครับอคอมลู คาํี้ีแำผ และเหตุผลำา หน่วยราี ารหน่วยผาน
ออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ หรือราี ารส่วนทคอผถต่น  ่อน ารอนุญาตหรือ ารดาํเนตนโครผ ารหรือ
 ตำ รรมใดท่ีอาำมีผล ระทบต่อคุณภาพสต่ผแวดลคอม สุอภาพอนามยั คุณภาพีีวตต หรือส่วนไดคเสีย
สาํคญัอ่ืนใดท่ีเ ่ียว บัตนหรือีุมีนทคอผถต่น และมีสตทธตแสดผความคตดเห็นออผตนต่อหน่วยผานท่ี
เ ่ียวอคอผเพื่อนาํไปประ อบ ารพตำารณาในเร่ือผดผั ล่าว 

 ารวาผแผนพฒันาสผัคม เศรษฐ ตำ  ารเมือผ และวฒันธรรม  ารเวนคืนอสัผหารตมทรัพย ์
 ารวาผผผัเมือผ  าร าํหนดเอต ารใีคประโยีน์ในท่ีดตน และ ารออ  ฎท่ีอาำมีผล ระทบต่อส่วน
ไดคเสียสาํคญัออผประีาีน ใหครัฐำดัใหคมี ระบวน ารรับฟัผความคตดเห็นออผประีาีนอย่าผทัว่ถึผ
 ่อนดาํเนตน าร 

มาตรา ๕๘  บุคคลยอ่มมีสตทธตมีส่วนร่วมใน ระบวน ารพตำารณาออผเำคาหนคาท่ีออผรัฐใน
 ารปฏตบตัตราี ารทาผป ครอผอนัมีผลหรืออาำมีผล ระทบต่อสตทธตและเสรีภาพออผตน 

มาตรา ๕๙  บุคคลยอ่มมีสตทธตเสนอเร่ือผราวรคอผทุ อ์และไดครับแำคผผล ารพตำารณาภายใน
เวลาอนัรวดเร็ว 

มาตรา ๖๐  บุคคลยอ่มมีสตทธตท่ีำะฟค อผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ ราี าร
ส่วนทคอผถต่น หรืออผค ์รอ่ืนออผรัฐท่ีเป็นนตตตบุคคล ใหครับผตดเน่ือผำา  าร ระทาํหรือ ารละเว คน าร
 ระทาํออผอคาราี าร พน ัผาน หรือล ูำคาผออผหน่วยผานนั้น 

มาตรา ๖๑  สตทธตออผบุคคลซ่ึผเป็นผู คบรตโภคย่อมไดครับความคุคมครอผใน ารไดครับอคอมูลท่ี
เป็นความำรตผ และมีสตทธตรคอผเรียนเพ่ือใหคไดครับ ารแ คไอเยยีวยาความเสียหาย รวมทั้ผมีสตทธตรวมตวั
 นัเพื่อพตท ัษส์ตทธตออผผู คบรตโภค 

ใหคมีอผค ์ารเพื่อ ารคุคมครอผผู คบรตโภคท่ีเป็นอตสระำา หน่วยผานออผรัฐ ซ่ึผประ อบดควย
ตวัแทนผูคบรตโภค ทาํหนคาท่ีใหคความเห็นเพื่อประ อบ ารพตำารณาออผหน่วยผานออผรัฐใน ารตรา
และ ารบผัคบัใีค ฎหมายและ ฎ และใหคความเห็นใน าร าํหนดมาตร ารต่าผ ๆ เพื่อคุ คมครอผ
ผู คบรต โภครวมทั้ผตรวำสอบและรายผาน าร ระทาํหรือละเลย าร ระทาํอนัเป็น ารคุคมครอผ
ผู คบรตโภค ทั้ผน้ีใหครัฐสนบัสนุนผบประมาณใน ารดาํเนตน ารออผอผค ์ารอตสระดผั ล่าวดควย 
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มาตรา ๖๒  บุคคลย่อมมีสตทธตตตดตามและรคอผออใหคมี ารตรวำสอบ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผผูค

ดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ หน่วยผานออผรัฐ และเำคาหนคาท่ีออผรัฐ 

บุคคลซ่ึผใหคอคอมูลโดยสุำรตตแ ่อผค์ รตรวำสอบ ารใีคอํานาำรัฐหรือหน่วยผานออผรัฐ

เ ่ียว ับ ารปฏตบัตตหนคาท่ีออผผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ หน่วยผานออผรัฐ หรือเำคาหนคาท่ีออผรัฐ

ย่อมไดครับความคุคมครอผ 

มาตรา ๒๗๙  มาตรฐานทาผำรตยธรรมออผผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ อคาราี าร หรือ

เำคาหนคาท่ีออผรัฐแต่ละประเภท ใหคเป็นไปตามประมวลำรตยธรรมท่ี ําหนดอึ้น 

มาตรฐานทาผำรตยธรรมตามวรรคหน่ึผ ำะตคอผมี ลไ และระบบใน ารดําเนตนผานเพ่ือใหค

 ารบัผคับใีคเป็นไปอย่าผมีประสตทธตภาพ รวมทั้ผ ําหนดอั้นตอน ารลผโทษตามความรคายแรผแห่ผ

 าร ระทํา 

 ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบัตตตามมาตรฐานทาผำรตยธรรมตามวรรคหน่ึผ ใหคถือว่าเป็น าร ระทํา

ผตดทาผวตนัย ใน รณีท่ีผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบัตตตาม ใหคผูคตรวำ ารแผ่นดตน

รายผานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทคอผถต่นท่ีเ ่ียวอคอผ แลควแต่ รณี และหา เป็น าร ระทํา

ผตดรคายแรผใหคส่ผเร่ือผใหคคณะ รรม ารปคอผ ันและปราบปราม ารทุำรตตแห่ผีาตตพตำารณา

ดําเนตน าร โดยใหคถือเป็นเหตุท่ีำะถู ถอดถอนำา ตําแหน่ผตามมาตรา ๒๗๐ 

 ารพตำารณา สรรหา  ลั่น รอผ หรือแต่ผตั้ผบุคคลใด เอคาสู่ตําแหน่ผท่ีมีส่วนเ ่ียวอคอผใน

 ารใีคอํานาำรัฐ รวมทั้ผ ารโย ยคาย  ารเล่ือนตําแหน่ผ  ารเล่ือนเผตนเดือน และ ารลผโทษบุคคล

นั้นำะตคอผเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึผถึผพฤตต รรมทาผำรตยธรรมออผบุคคลดัผ ล่าวดควย 

มาตรา ๒๘๐  เพ่ือประโยีน์ใน ารดําเนตน ารตามหมวดนี้ ใหคผูคตรวำ ารแผ่นดตนมีอํานาำ

หนคาท่ีเสนอแนะหรือใหคคําแนะนําใน ารำัดทําหรือปรับปรุผประมวลำรตยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

วรรคหน่ึผ และส่ผเสรตมใหคผูคดํารผตําแหน่ผทาผ ารเมือผ อคาราี าร และเำคาหนคาท่ีออผรัฐ มีำตตสํานึ 

ในดคานำรตยธรรม รวมทั้ผมีหนคาท่ีรายผาน าร ระทําท่ีมี ารฝ่าฝืนประมวลำรตยธรรมเพ่ือใหคผูคท่ี

รับผตดีอบใน ารบัผคับ ารใหคเป็นไปตามประมวลำรตยธรรมดําเนตน ารบัผคับใหคเป็นไปตาม

ประมวลำรตยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

ใน รณีท่ี ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบัตตตามมาตรฐานทาผำรตยธรรมมีลั ษณะรคายแรผหรือมีเหตุ

อันควรเี่ือไดคว่า ารดําเนตน ารออผผูครับผตดีอบำะไม่เป็นไปดควยความเป็นธรรม ผูคตรวำ าร

แผ่นดตนำะไต่สวนและเปตดเผยผล ารไต่สวนต่อสาธารณะ ็ไดค 
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ภาคผนวก  จ (ยกมาเฉพาะมาตราท่ีเกี่ยวข้อง) 

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๐ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกค าสั่งโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาห้ามสั่งเข้าหรือน าเข้าเพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ซ่ึงสิ่งพิมพ์ใด ๆ ท่ีเป็นการหมิ่น

ประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบ

เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะก าหนดเวลาห้ามไว้ในค าสั่งดังกล่าวด้วยก็

ได้   

การออกค าสั่งตามวรรคหน่ึง ห้ามมิให้น าข้อความท่ีมีลักษณะท่ีเป็นการหมิ่นประมาท 

ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้ส าเร็จราชการ

แทนพระองค์หรือข้อความท่ีกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาแสดงไว้ด้วย สิ่งพิมพ์ท่ีเป็นการฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจริบและท าลาย 
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ภาคผนวก  ฉ (ยกมาเฉพาะมาตราทีเ่กีย่วข้อง) 
พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระท าความผิดท่ีระบุไวด้งัตอ่ไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(๑) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือประชาชน 
(๒) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการท่ีน่าจะเกิด 
ความเสียหายตอ่ความมัน่คงของประเทศหรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 
(๓) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความ
มัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๔) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและ 
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
(๕) เผยแพร่หรือส่งตอ่ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยูแ่ลว้วา่เป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดจงใจสนบัสนุนหรือยนิยอมใหมี้การกระท าความผิดตาม
มาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบั
ผูก้ระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผูใ้ดน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงไดซ่ึ้งขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏเป็นภาพของผูอ่ื้น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างข้ึน ตดัตอ่ 
เติมหรือดดัแปลงดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยประการท่ีน่าจะท า
ใหผู้อ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึง 
เป็นการน าเขา้ขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผูก้ระท าไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็น
ความผิดอนัยอมความได ้ถา้ผูเ้สียหายในความผิดตามวรรคหน่ึงตายเสียก่อนร้องทุกข ์ใหบิ้ดา 
มารดา คูส่มรส หรือบุตรของผูเ้สียหายร้องทุกขไ์ด้ และใหถื้อวา่เป็นผูเ้สียหาย 

มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการท าให้
แพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีอาจกระทบกระเทือนตอ่ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร
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ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคสองลกัษณะ ๑ หรือลกัษณะ ๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือท่ีมี
ลกัษณะขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน พนกังานเจา้หนา้ท่ีโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยืน่ค  าร้องพร้อมแสดงพยานหลกัฐานตอ่ศาลท่ีมีเขต
อ านาจขอใหมี้ค  าส่ังระงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นได ้

ในกรณีท่ีศาลมีค  าส่ังใหร้ะงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรค
หน่ึง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าการระงบัการท าใหแ้พร่หลายนั้นเอง หรือส่ังใหผู้ใ้หบ้ริการ
ระงบัการท าใหแ้พร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นกไ็ด ้
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ภาคผนวก  ช  (ร่างแก้ไข)   
พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. .... 

โดยท่ีเป็น ารสมควรปรับปรุผ ฎหมายว่าดควย าร ระทาความผตดเ ่ียว บัคอมพตวเตอร์ 
มาตรา ๑ พระราีบัญญตัตน้ีเรีย ว่า ‚พระราีบญัญตัตว่าดควย าร ระทาความผตดเ ่ียว ับ

คอมพตวเตอร์ พ.ศ. ....‛ 
มาตรา ๒ พระราีบญัญตัตน้ีใหคใีคบผัคบัเม่ือพคน าํหนดสามสตบวนันบัแต่วนัประ าศในราี

 ตำำานุเบ ษาเป็นตคนไป 
มาตรา ๓ ใหคย เลต พระราีบญัญตัตว่าดควย าร ระทาความผตดเ ่ียว บัคอมพตวเตอร์ พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
มาตรา ๔ ในพระราีบญัญตัตน้ี 
‚ระบบคอมพตวเตอร์‛ หมายความว่า อุป รณ์หรือีุดอุป รณ์ออผคอมพตวเตอร์ท่ีเี่ือม าร

ทาํผานเอคาดควย นั โดยไดคมี าร าํหนดคาสั่ผ ีุดคาสั่ผ หรือสต่ผอ่ืนใด และแนวทาผปฏตบัตตผานใหค
อุป รณ์หรือีุดอุป รณ์ทาํหนคาท่ีประมวลผลอคอมลูโดยอตัโนมตัต รวมทั้ผอุป รณ์อตเล็ ทรอนต ส์อ่ืน
ใดในล ัษณะคลคาย นั 

‚อคอมลูคอมพตวเตอร์‛ หมายความว่า อคอมลู อคอความ คาํสั่ผ ีุดคาํสั่ผ หรือสต่ผอ่ืนใดท่ีระบบ
คอมพตวเตอร์อาำประมวลผลไดค และใหคหมายความรวมถึผอคอมลูอตเล ็ทรอนต ส์ตาม ฎหมายว่าดควย
ธุร รรมทาผอตเล ็ทรอนต ส์ดควย 

‚อคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์‛ หมายความว่า อคอมูลเ ่ียว บั ารตตดต่อส่ือสารออผระบบ
คอมพตวเตอร์ ซ่ึผแสดผถึผแหล่ผ าํเนตด ตคนทาผ ปลายทาผ เสคนทาผ เวลา วนัท่ี ปรต มาณ ระยะเวลา 
ีนตดออผบรต าร หรืออ่ืนๆ ท่ีเ ่ียวอคอผ บั ารตตดต่อส่ือสารออผระบบคอมพตวเตอร์นั้น 

‚ผูคใหคบรต าร‛ หมายความว่า 
(๑) ผู คใหคบรต  ารแ ่บุคคลอ่ืนใน ารเอคาสู่อตนเทอร์เน็ต หรือใหคสามารถตตดต่อถึผ นัโดย

ประ ารอ่ืน โดยผา่นทาผระบบคอมพตวเตอร์ ทั้ผน้ี ไม่ว่าำะเป็น ารใหคบรต ารในนามออผตนเอผ หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยีน์ออผบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู คใหคบรต ารเ ็บรั ษาอคอมลูคอมพตวเตอร์เพื่อประโยีน์ออผบุคคลอ่ืน 
‚ผูคใีคบรต าร‛ หมายความว่า ผู คใีคบรต ารออผผู คใหคบรต ารไม่ว่าตคอผเสียค่าใีคบรต ารหรือไม่ ็

ตาม 
‚ผูคดูแลระบบ‛ หมายความว่า ผู คมีสตทธตเอคาถึผระบบคอมพตวเตอร์ท่ีใหคบรต ารแ ่ผู คอ่ืนใน าร

เอคาสู่อตนเทอร์เน็ต หรือใหคสามารถตตดต่อถึผ นัโดยประ ารอ่ืน โดยผา่นทาผระบบคอมพตวเตอร์ 
ทั้ผน้ี ไม่ว่าำะเป็น ารดูแลเพ่ือประโยีน์ออผตนเอผหรือเพ่ือประโยีน์ออผบุคคลอ่ืน 
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‚คณะ รรม าร‛ หมายความว่า คณะ รรม ารปค อผ นัและปราบปราม าร ระทาํความผตด
ทาผคอมพตวเตอร์‛ 

‚รัฐมนตรี‛ หมายความว่า รัฐมนตรีผู ครั ษา ารตามพระราีบญัญตัตน้ี 
มาตรา ๕ ใหครัฐมนตรีว่า าร ระทรวผเทคโนโลยสีารสนเทศและ ารส่ือสารรั ษา ารตาม

พระราีบัญญัตต น้ี และใหคมีอาํนาำออ  ฎ ระทรวผเพื่อปฏตบัตต ารตามพระราีบัญญัตต น้ี  
 ฎ ระทรวผนั้น เม่ือไดคประ าศในราี ตำำานุเบ ษาแลควใหคใีคบผัคบัไดค 

หมวด ๑ 
    คณะ รรม ารปค อผ นัและปราบปราม าร ระทาํความผตดทาผคอมพตวเตอร์ 
มาตรา ๖ ใหคมีคณะ รรม ารคณะหน่ึผ เรีย ว่า ‚คณะ รรม ารปค อผ นัและปราบปราม าร

 ระทําความผตดทาผคอมพตวเตอร์‛ ประ อบดควยนาย รัฐมนตรี เป็นประธาน รรม าร 
รัฐมนตรีว่า าร ระทรวผเทคโนโลยีสารสนเทศและ ารส่ือสาร เป็นรอผประธาน รรม าร 
รัฐมนตรีว่า าร ระทรวผยุตตธรรม รัฐมนตรีว่า าร ระทรวผ ลาโหม รัฐมนตรีว่า าร
 ระทรวผ ารคลผั ผู คบญัีา ารตาํรวำแห่ผีาตต เลอาธต ารสภาความมัน่คผแห่ผีาตต (สมี.) ผู คอานวย
 ารสาน ัอ่าว รอผแห่ผีาตต และ รรม ารผู คทรผคุณวุฒตซ่ึผคณะรัฐมนตรีแต่ผตั้ผโดยระบุตวับุคคล
ำา ผู คมีความรูค ความเี่ียวีาญและประสบ ารณ์เป็นท่ีประำั ษ์ในดคาน ฎหมาย วตทยาศาสตร์ 
วตศว รรมศาสตร์  ารเผตน ารธนาคาร หรือสผัคมศาสตร์ำานวนสามคน   รรม ารผู คทรผคุณวุฒตอยู่
ในตาํแหน่ผไดคคราวละส่ีปี ใหคผู คแทนำา สาํนั ผานพฒันาธุร รรมทาผอตเล็ ทรอนต ส์ สานั ผาน
 าํ บั ารใีคเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํน ัคดีเทคโนโลย ี รมสอบสวนคดีพตเศษ  ลุ่มผานตรวำสอบ
และวตเคราะห์ าร ระทาํความผตดทาผเทคโนโลยี  อผบัผคับ ารสนับสนุนทาผเทคโนโลยี เป็น
เลอานุ ารร่วม นั 

มาตรา ๗ คณะ รรม ารปค อผ นัและปราบปราม าร ระทาํความผตดทาผคอมพตวเตอร์ มี
อาํนาำหนคาท่ี ดผัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวาผนโยบาย ารปค อผ นัและปราบปราม าร ระทาํ
ความผตดทาผคอมพตวเตอร์ ตลอดำน ารแ คไอปัญหาและอุปสรรคท่ีเ ่ียวอคอผ 

(๒) ตตดตามดูแล ารปค อผ นัและปราบปราม าร ระทาํความผตดทาผคอมพตวเตอร์ 
(๓) ออ ระเบียบหรือประ าศตามท่ี าํหนดในพระราีบญัญตัตน้ี 
(๔) เรีย ใหคบุคคลหน่ึผบุคคลใดมาใหคถคอยคา ใหคส่ผเอ สารหรือหล ัฐานท่ีเ ่ียวอคอผ หรือ

สต่ผใดมาเพ่ือประ อบ ารพตำารณา 
(๕) ปฏตบัตต ารอ่ืนใดเพ่ือใหคเป็นไปตามพระราีบัญญัตต น้ี หรือ ฎหมายอ่ืนใน าร

ปฏตบตัต ารตามพระราีบญัญตัตน้ี ใหคคณะ รรม ารมีอาํนาำแต่ผตั้ผคณะอนุ รรม าร เพ่ือปฏตบตัต าร
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ตามท่ีคณะ รรม ารมอบหมาย และใหคนาํความในมาตรา ๑๐ ถึผมาตรา ๑๔ มาใีคบผัคบัแ ่ าร
ประีุมออผคณะอนุ รรม ารโดยอนุโลม ใหคคณะ รรม ารและคณะอนุ รรม ารเป็นเำคาพนั ผาน
ตามประมวล ฎหมายอาญา 

มาตรา ๘ นอ ำา พคนำา ตาํแหน่ผตามวาระ  รรม ารผู คทรผคุณวุฒตพคนำา ตาํแหน่ผเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออ  
(๓) เป็นบุคคลลคมละลาย 
(๔) เป็นคนไรคความสามารถหรือคนเสมือนไรคความสามารถ 
(๕) ไดครับโทษำาคุ โดยคาพตพา ษาถึผท่ีสุดใหคำาคุ  เว คนแต่เป็นความผตดลหุโทษหรือ

ความผตดอนัไดค ระทาโดยประมาท 
(๖)คณะ รรม ารมีมตต เป็นเอ ฉันท์ ใหคพคนำา ตําแหน่ผ เน่ือผำา มีหรือเคยมีความ

ประพฤตตเส่ือมเสียอยา่ผรคายแรผหรือบ พร่อผในศีลธรรมอนัดี 
มาตรา ๙ ใน รณีท่ี รรม ารผู คทรผคุณวุฒตพคนำา ตาํแหน่ผ ่อนวาระ ผู คมีอาํนาำแต่ผตั้ผอาำ

แต่ผตั้ผผู คอ่ืนเป็น รรม ารแทนไดค และใหคผู คท่ีไดครับแต่ผตั้ผใหคดารผตาํแหน่ผแทนอยู่ในตาํแหน่ผ
เท่า บัวาระท่ีเหลืออยูอ่อผผู คซ่ึผตนแทน 

ใน รณีท่ีมี ารแต่ผตั้ผ รรม ารเพต่มอ้ึนในระหว่าผท่ี รรม ารซ่ึผแต่ผตั้ผไว คแลควยผัมีวาระอยู่
ในตาํแหน่ผ ใหคผู คท่ีไดครับแต่ผตั้ผใหคเป็น รรม ารเพต่มอ้ึนอยู่ในตาํแหน่ผเท่า บัวาระท่ีเหลืออยู่ออผ
 รรม ารท่ีไดครับแต่ผตั้ผไว คแลคว 

มาตรา ๑๐  ารประีุมออผคณะ รรม ารตคอผมี รรม ารมาประีุมอยา่ผนคอย ่ึผหน่ึผำึผำะ
เป็นอผคป์ระีุม ใน รณีมี รรม ารครบท่ีำะเป็นอผคป์ระีุมไดค แต่ ารพตำารณาเร่ือผใดถคาตคอผเล่ือน
มาเพราะไม่ครบอผคป์ระีุม หา ไดคมี ารนดัประีุมเร่ือผนั้นอี ภายในสตบส่ีวนันบัแต่วนันดัประีุม
ท่ีเล่ือนมา และ ารประีุมคร้ัผหลผัน้ีมี รรม ารมาประีุมไม่นคอย ว่าหน่ึผในสามออผำานวน
 รรม ารทั้ผหมด ใหคถือว่าเป็นอผคป์ระีุม แต่ทั้ผน้ีตคอผระบุความประสผคใ์หคเ ตดผลตามบทบญัญตัต
น้ีไว คในหนผัสือนดัประีุมดควย 

มาตรา ๑๑  ารนดัประีุมตคอผทาํเป็นหนผัสือและแำคผใหค รรม ารทุ คนทราบล่วผหนคาไม่
นคอย ว่าสามวนั เว คนแต่ รรม ารนั้นำะไดคทราบ ารบอ นดัในท่ีประีุมแลคว  รณีดผั ล่าวน้ีำะทาํ
หนผัสือแำคผนดัเฉพาะ รรม ารท่ีไม่ไดคมาประีุม ็ไดค  

บทบัญญัตตในวรรคหน่ึผมตใหคนามาใีคบัผคับใน รณีมีเหตุำาํ เป็นเร่ผด่วนซ่ึผประธาน
 รรม ารำะนดัประีุมเป็นอยา่ผอ่ืน ็ไดค 
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มาตรา ๑๒ ประธาน รรม ารมีอาํนาำหนคาท่ีดาํเนตน ารประีุม และเพื่อรั ษาความ
เรียบรคอยใน ารประีุม ใหคประธานมีอาํนาำออ คาสัผ่ใด ๆ ตามความำาเป็นไดค  

ถคาประธาน รรม ารไม่อยู่ในท่ีประีุมหรือไม่สามารถปฏตบตัตหนคาท่ีไดคใหครอผประธาน
 รรม ารทาํหนคาท่ีแทน ถคาไม่มีรอผประธาน รรม ารหรือมีแต่ไม่สามารถปฏตบตัตหนคาท่ีไดค ใหค
 รรม ารท่ีมาประีุมเลือ  รรม ารคนหน่ึผอ้ึนทาํหนคาท่ีแทน 

ใน รณีท่ีประธาน รรม ารมีหนคาท่ีตคอผดาํเนตน ารใด ๆ นอ ำา  ารดาํเนตน ารประีุมใหค
นาํความในวรรคสอผมาใีคบผัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓  ารลผมตตออผท่ีประีุมใหคถือเสียผอคาผมา   รรม ารคนหน่ึผใหคมีหน่ึผเสียผใน
 ารลผคะแนน ถคาคะแนนเสียผเท่า นัใหคประธานในท่ีประีุมออ เสียผเพต่มอ้ึนอี เสียผหน่ึผเป็นเสียผ
ี้ีอาด 
เร่ือผใดถคาไม่มีผู คคดัคคาน ใหคประธานถามท่ีประีุมว่ามีผู คเห็นเป็นอย่าผอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู คเห็นเป็น
อยา่ผอ่ืน ใหคถือว่าท่ีประีุมลผมตตเห็นีอบในเร่ือผนั้น 

มาตรา ๑๔ ใน ารประีุมตคอผมีรายผาน ารประีุมเป็นหนผัสือ 
ถคามีความเห็นแย คผใหคบันทึ ความเห็นแย คผพรคอมทั้ ผเหตุผลไวคในรายผาน ารประีุม และถคา
 รรม ารฝ่ายอคาผนคอยเสนอความเห็นแย คผเป็นหนผัสือ ็ใหคบนัทึ ความเห็นแย คผนั้นไวคดควย 

หมวด ๒ 
ความผตดเ ่ียว บัคอมพตวเตอร์ 

มาตรา ๑๕ ผู คใดเอคาถึผระบบคอมพตวเตอร์หรืออคอมูลคอมพตวเตอร์ออผผู คอ่ืนโดยมตีอบ ตคอผ
ระวาผโทษำาคุ ไม่เ ตนหน่ึผปี หรือปรับไม่เ ตนสอผหม่ืนบาท หรือทั้ผำาทั้ผปรับ 

ถคา าร ระทํา ความผตดตามวรรคหน่ึ ผ  ไดค ระทํา ต่อระบบคอมพต ว เตอร์ห รือ
อคอมลูคอมพตวเตอร์ท่ีมีมาตร ารปค อผ นั ารเอคาถึผโดยเฉพาะ และมาตร ารนั้นมตไดคมีไว คสาหรับตน 
ตคอผระวาผโทษำาคุ ไม่เ ตนสอผปี หรือปรับไม่เ ตนส่ีหม่ืนบาท หรือทั้ผำาทั้ผปรับ 

ถคา าร ระทาความผตดตามวรรคหน่ึผ หรือวรรคสอผ ไดค ระทาํโดยอาศยัี่อผโหว่ออผ
ระบบคอมพตวเตอร์ หรือไดคมี ารทาสาเนาอคอมลูคอมพตวเตอร์ โดยประ ารท่ีน่าำะเ ตดความเสียหาย
ต่อผู คอ่ืน ตคอผระวาผโทษำาคุ ไม่เ ตนสามปี หรือปรับไม่เ ตนหคาหม่ืนบาท หรือทั้ผำาทั้ผปรับ 

มาตรา ๑๖ ผู คใดล่วผรูควตธี ารบุ รุ ระบบคอมพตวเตอร์หรืออคอมูลคอมพตวเตอร์ท่ีมีมาตร าร
ปค อผ นั ารเอคาถึผท่ีผู คอ่ืนำดัทาอ้ึนโดยเฉพาะ ถคานาํวตธี ารดผั ล่าวไปเปต ดเผยโดยมตีอบ โดยประ าร
ท่ีน่าำะเ ตดความเสียหายแ ่ผู คอ่ืน ตคอผระวาผโทษำาคุ ไม่เ ตนหน่ึผปี หรือปรับไม่เ ตนสอผหมื่นบาท 
หรือทั้ผำาทั้ผปรับ 
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มาตรา ๑๗ ผู คใด ระทาํดควยประ ารใดโดยมตีอบดควยวตธี ารทาผอตเล็ ทรอนต ส์หรือโดย
อาศยัีุดคาสัผ่ เพ่ือด ัรับอคอมลูคอมพตวเตอร์ออผผู คอ่ืน ตคอผระวาผโทษำาคุ ไม่เ ตนสามปี หรือปรับ
ไม่เ ตนห หม่ืนบาท หรือทั้ผำาทั้ผปรับ 

มาตรา ๑๘ ผู คใดทาํใหคเสียหาย ทาํลาย แ คไอ เปล่ียนแปลผ เพต่มเตตม ทาํใหคเส่ือมค่าหรือทาํใหค
ไรคประโยีน์ ไม่ว่าทั้ผหมดหรือบาผส่วน ซ่ึผอคอมลูคอมพตวเตอร์ออผผู คอ่ืนโดยมตีอบ ตคอผระวาผโทษ
ำาคุ ไม่เ ตนหคาปี หรือปรับไม่เ ตนหน่ึผแสนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๑๙ ผู คใด ระทาดควยประ ารใดโดยมตีอบ เพื่อใหค ารทาผานออผระบบคอมพตวเตอร์
ออผผู คอ่ืนถ ูระผบั ีะลอ อดัอวาผ หรือรบ วนำนไม่สามารถทาผานตามป ตตไดค ตคอผระวาผโทษำา
คุ ไม่เ ตนหคาปี หรือปรับไม่เ ตนหน่ึผแสนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๒๐ ผู คใดส่ผอคอมูลคอมพตวเตอร์หรือำดหมายอตเล็ ทรอนต ส์ เพื่อประโยีน์ทาผ
 ารคคาำนเป็นเหตุใหคบุคคลอ่ืนเดือดรคอนรําคาญ และโดยไม่เปต ดโอ าสใหคผู ครับอคอมูลคอมพตวเตอร์
หรือำดหมายอตเล ็ทรอนต ส์สามารถบอ เลต หรือแำคผความประสผคเ์พื่อปฏตเสธ ารตอบรับไดค ตคอผ
ระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนห เดือน หรือปรับไม่เ ตนหน่ึผหมื่นบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๒๑ ถคา าร ระทาํความผตดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา 
๑๙ และมาตรา ๒๐ 

(๑)  ่อใหคเ ตดความเสียหายแ ่ประีาีน ไม่ว่าความเสียหายนั้นำะเ ตดอ้ึนในทนัทีหรือใน
ภายหลผัและไม่ว่าำะเ ตดอ้ึนพรคอม นัหรือไม่ ตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนสตบปี และปรับไม่เ ตนสอผ
แสนบาท 

(๒) เป็น าร ระทาํโดยประ ารท่ีน่าำะเ ตดความเสียหายต่อ ารรั ษาความมัน่คผปลอดภยั
ออผประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คผในทาผเศรษฐ ตำออผประเทศ หรือ ารบรต าร
สาธารณะ หรือเป็น าร ระทาํต่ออคอมูลคอมพตวเตอร์หรือระบบคอมพตวเตอร์ท่ีมีไว คเพื่อประโยีน์
สาธารณะ ตคอผระวาผโทษำาํคุ ตั้ผแต่สามปีถึผสตบหคาปี และปรับตั้ผแต่ห หม่ืนบาทถึผสามแสนบาท 

ถคา าร ระทาความผตดตาม (๒) เป็นเหตุใหคผู คอ่ืนถึผแ ่ความตาย ตคอผระวาผโทษำาํคุ ตั้ผแต่
สตบปีถึผยีส่ตบปี 

มาตรา ๒๒ ผู คใดผลตต ำาํหน่าย ำ่ายแำ  ทาํซํ้า มีไวค หรือทาํใหคแพร่หลายโดยประ ารใด ซ่ึผ
อคอมลูคอมพตวเตอร์ ีุดคาสั่ผ หรืออุป รณ์ท่ีำดัทาอ้ึนโดยเฉพาะเพ่ือนาไปใีคเป็นเคร่ือผมือใน าร
 ระทาํความผตดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ตคอผ
ระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนหน่ึผปี หรือปรับไม่เ ตนสอผหม่ืนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๒๓ ผู คใด ระทาํความผตดท่ีระบุไวคดผัต่อไปน้ี ตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนหคาปี หรือ
ปรับไม่เ ตนหน่ึผแสนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 
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(๑) นาเอคาสู่ระบบคอมพตวเตอร์ซ่ึผอคอมลูท่ีไม่ตรผต่อความเป็นำรต ผ โดยประ ารท่ีน่าำะเ ตด
ความเสียหายต่อความมัน่คผออผประเทศหรือ ่อใหคเ ตดความต่ืนตระหน แ ่ประีาีน 

(๒) นาเอคาสู่ระบบคอมพตวเตอร์ซ่ึผอคอมูลคอมพตวเตอร์ใด ๆ อนัเป็นความผตดเ ่ียว บัความ
มัน่คผแห่ผราีอาณาำ ัรหรือความผตดเ ่ียว บั าร ่อ ารรคายตามประมวล ฎหมายอาญา 

(๓) เผยแพร่หรือส่ผต่อซ่ึผอคอมูลคอมพตวเตอร์โดยรูคอยู่แลควว่าเป็นอคอมูลคอมพตวเตอร์ตาม 
(๑) หรือ (๒) 

มาตรา ๒๔ ผู คใดนาเอคา สู่ระบบคอมพตวเตอร์ ท่ีประีาีนทั่วไปอาำเอคา ถึผไดค ซ่ึผ
อคอมลูคอมพตวเตอร์ท่ีมีล ัษณะอนัลาม  และไม่มีมาตร ารปค อผ นั ารเอคาถึผสาํหรับเด็ และเยาวีน 
ตคอผระวาผโทษำาํคุ ตั้ผแต่สามปีถึผสตบหคาปี หรือปรับตั้ผแต่ห หม่ืนบาทถึผสามแสนบาท หรือทั้ผำาํ
ทั้ผปรับ 

มาตรา ๒๕ ผู คใดครอบครอผอคอมูลคอมพตวเตอร์ซ่ึผมีล ัษณะอนัลาม ท่ีเ ่ียวอคอผ ับเด็ 
หรือเยาวีน ตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนห ปี หรือปรับไม่เ ตนสอผแสนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๒๖ ผู คใหคบรต ารหรือผู คดูแลระบบ ผู คใดำผใำหรือยตนยอมใหคมี าร ระทาํความผตดตาม
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ในระบบคอมพตวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุมออผตน ตคอผระวาผ
เี่นเดียว บัผู ค ระทาความผตดตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๗ ผู คใดนาเอคา สู่ระบบคอมพตวเตอร์ท่ีประีาีนทั่วไปอาำเอคาถึผไดค ซ่ึผ
อคอมลูคอมพตวเตอร์ท่ีปรา ฏเป็นภาพ อคอมูลส่วนบุคคลออผผู คอ่ืน หรืออคอมูลอ่ืนใด โดยประ ารท่ี
น่าำะทาใหคบุคคลอ่ืนเสียหาย เสียี่ือเสียผ ถู ดูหมต่น ถู เ ลียดีัผหรือไดครับความอบัอาย หรือ
เพื่อใหคผู คหน่ึผผู คใดหลผเี่ือว่าเป็นอคอมลูท่ีแทคำรตผ ตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนสามปี หรือปรับไม่เ ตน
หน่ึผแสนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

ความผตดตามวรรคหน่ึผเป็นความผตดอนัยอมความไดค  ถคาผู คเสียหายในความผตดตามวรรค
หน่ึผถึผแ ่ความตาย ใหคบตดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรออผผู คเสียหายมีอาํนาำำดั ารแทนไดค และใหค
ถือว่าเป็นผู คเสียหายตามประมวล ฎหมายวตธีพตำารณาความอาญาโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘ ผู คดูแลระบบผูคใดอาศยัอาํนาำหนคาท่ีออผตน ระทาํความผตดตามมาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ตคอผระวาผโทษหน ั ว่าท่ี
บญัญตัตไว คในมาตรานั้นๆ  ่ึผหน่ึผ 

มาตรา ๒๙ ผู คใด ระทาความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ีนอ ราีอาณาำ ัรและ 
(๑) ผู ค ระทาํความผตดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่ผประเทศท่ีความผตดไดคเ ตดอ้ึนหรือผู คเสียหายไดค
รคอผออใหคลผโทษ หรือ 
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(๒) ผู ค ระทาํความผตดนั้นเป็นคนต่าผดคาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู คเสียหายและผู คเสียหายไดค
รคอผออใหคลผโทษ 
ำะตคอผรับโทษภายในราีอาณาำ ัร 

หมวด ๓ 
เำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษ 

มาตรา ๓๐ ใน รณีท่ีมีความำาํเป็นตคอผประสานผาน บัหน่วยผานต่าผประเทศ เพื่อใหคไดคมา
ซ่ึผอคอมูลท่ีเป็นประโยีน์ใน ารสอบสวน ใหคพนั ผานสอบสวนรคอผออใหคสํานั ผานพัฒนา
ธุร รรมทาผอตเล ็ทรอนต ส์เป็นผู คประสานผาน ลาผเพื่อใหคไดคมาซ่ึผอคอมลูดผั ล่าว 

มาตรา ๓๑ ภายใตคบัผคับมาตรา ๓๒ เพื่อประโยีน์ใน ารสืบสวนใน รณี ท่ีมี
พยานหล ัฐานตามสมควรเี่ือไดคว่ามี าร ระทาํความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตค
พตเศษมีอานาำอย่าผหน่ึผอย่าผใด ดผัต่อไปน้ี เฉพาะท่ีำาํเป็นเพื่อประโยีน์ใน ารใีคเป็นหล ัฐาน
เ ่ียว บั าร ระทาํความผตดและหาตวัผู ค ระทาความผตด 

(๑) ทาํสาํเนาอคอมลูคอมพตวเตอร์ อคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ ำา ระบบคอมพตวเตอร์ท่ีมี
เหตุอนัควรเี่ือไดคว่ามี าร ระทาความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี ใน รณีท่ีระบบคอมพตวเตอร์นั้นยผั
มตไดคอยูใ่นความครอบครอผออผเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษ 

(๒) ตรวำสอบหรือเอคาถึผระบบคอมพตวเตอร์ อคอมูล คอมพตวเตอร์ อคอมูลำราำรทาผ
คอมพตวเตอร์ หรืออุป รณ์ท่ีใีคเ ็บอคอมลูคอมพตวเตอร์ออผบุคคลใด อนัเป็นหล ัฐานหรืออาำใีคเป็น
หล ัฐานเ ่ียว บั าร ระทาความผตด หรือเพื่อสืบสวนหาตวัผู ค ระทาํความผตดและสั่ผใหคบุคคลนั้น
ส่ผอคอมลูคอมพตวเตอร์ อคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ ท่ีเ ่ียวอคอผเท่าท่ีำาํเป็นใหคดควย ็ไดค 

(๓) ถอดรหสัลบัออผอคอมลูคอมพตวเตอร์ออผบุคคลใด หรือสั่ผใหคบุคคลท่ีเ ่ียวอคอผ บั าร
เอคารหัสลบัออผอคอมูลคอมพตวเตอร์ ทาํ ารถอดรหัสลบั หรือใหคความร่วมมือ บัเำคาหนคาท่ีเทคนตค
พตเศษใน ารถอดรหสัลบัดผั ล่าว 

(๔) อายดัระบบคอมพตวเตอร์เท่าท่ีำาเป็นเฉพาะเพื่อประโยีน์ใน ารทราบรายละเอียดแห่ผ
ความผตดและผู ค ระทาํความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี 

มาตรา ๓๒  ารใีคอาํนาำออผเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษตามมาตรา ๓๑ ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตค
พตเศษยืน่คารคอผต่อศาลท่ีมีเอตอาํนาำเพ่ือมีคาสัผ่อนุญาตใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษดาํเนตน ารตามคาํ
รคอผ ทั้ผน้ี คาํรคอผตคอผระบุเหตุท่ีตคอผใีคอาํนาำ ล ัษณะออผ าร ระทาํความผตด อั้นตอน วตธี าร 
ระยะเวลาดาํเนตน าร และผล ระทบหรือความเสียหายท่ีอาำเ ตดอ้ึนำา  ารใีคอาํนาำดัผ ล่าว 
รวมทั้ผรายละเอียดเ ่ียว บัอุป รณ์ท่ีเ ่ียวอคอผ บั าร ระทาํความผตดและผู ค ระทาความผตด เท่าท่ี
สามารถำะระบุไดค และมีพยานหล ัฐานตามสมควรเี่ือไดคว่าบุคคลใด ระทาํหรือ าลผัำะ ระทาํ



 253   
 

 
 

 ารอยา่ผหน่ึผอยา่ผใดอนัเป็นความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี ประ อบคาํรคอผดควย ใน ารพตำารณาคาํ
รคอผใหคศาลพตำารณาคารคอผดผั ล่าวโดยเร็ว 

ใหคศาลมีอาํนาำท่ีำะฟัผผู คท่ีเ ่ียวอคอผ ่อนออ คาสัผ่ในเร่ือผนั้นไดค เว คนแต่เป็น รณีท่ีมีความ
ำาํเป็นและฉุ เฉตน ศาลอาำพตำารณาคาํรคอผไดคฝ่ายเดียว 
เมื่อศาลมีคาํสัผ่อนุญาตแลคว  ่อนดาํเนตน ารตามคาํสั่ผออผศาล ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษส่ผสาํเนา
บนัทึ เหตุอนัควรเี่ือท่ีทาํใหคตคอผใีคอาํนาำตามมาตรา ๓๑ มอบใหคเำคาออผหรือผู คครอบครอผระบบ
คอมพตวเตอร์นั้นไวคเป็นหล ัฐาน แต่ถคาไม่มีเำคาออผหรือผู คครอบครอผเคร่ือผคอมพตวเตอร์อยู่ ณ ท่ีนั้น 
ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษส่ผมอบสาํเนาบนัทึ นั้นใหคแ ่เำคาออผหรือผู คครอบครอผดผั ล่าวในทนัทีท่ี
 ระทาํไดค 

ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษผู คเป็นหัวหนคาใน ารดาเนตน ารตามมาตรา ๓๑ ส่ผสาํเนาบนัทึ 
รายละเอียด ารดาํเนตน ารและเหตุผลแห่ผ ารดาํเนตน ารใหคศาลท่ีมีเอตอาํนาำภายในส่ีสตบแปด
ีัว่โมผนบัแต่เวลาลผมือดาเนตน าร เพ่ือเป็นหล ัฐาน 

 ารทาํสาเนาอคอมลูคอมพตวเตอร์ตามมาตรา ๓๑ (๑) ใหค ระทาไดคเฉพาะเมื่อมีเหตุอนัควร
เี่ือไดคว่ามี าร ระทาํความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี และตคอผไม่เป็นอุปสรรคใน ารดาํเนตน ตำ าร
ออผเำคาออผหรือผู คครอบครอผอคอมลูคอมพตวเตอร์นั้นเ ตนความำาเป็น 

 ารอายดัตามมาตรา ๓๑ (๔) นอ ำา ำะตคอผส่ผมอบสาํเนาหนผัสือแสดผ ารอายดัมอบใหค
เำคาออผหรือผู คครอบครอผระบบคอมพตวเตอร์นั้นไวคเป็นหล ัฐานแลควเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษำะสัผ่
อายดั 
ไวคเ ตนสามสตบวนัมตไดค ใน รณีำาํเป็นท่ีตคอผอายดัไวคนาน ว่านั้น ใหคยื่นคาํรคอผต่อศาลท่ีมีเอตอาํนาำ
เพ่ืออออยายเวลาอายดัไดค แต่ศาลำะอนุญาตใหคอยายเวลาคร้ัผเดียวหรือหลายคร้ัผรวม นัไดคอี ไม่
เ ตนห สตบวนั เม่ือหมดความำาํเป็นท่ีำะอายดัหรือครบ าํหนดเวลาดผั ล่าวแลคว เำคาหนคาท่ีเทคนตค
พตเศษตคอผถอน ารอายดัระบบคอมพตวเตอร์โดยพลนัหนัผสือแสดผ ารอายดัตามวรรคหน่ึผใหค
เป็นไปตามท่ี าํหนดใน ฎ ระทรวผ 

มาตรา ๓๓ ใน รณีท่ี าร ระทาํความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ีเป็น ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผ
อคอมลูคอมพตวเตอร์ท่ีอาำ ระทบ ระเทือนต่อความมัน่คผแห่ผราีอาณาำ ัรตามท่ี าํหนดไวคในภาค
สอผล ัษณะ ๑ หรือล ัษณะ ๑/๑ แห่ผประมวล ฎหมายอาญา หรือท่ีมีล ัษณะอดัต่อความสผบ
เรียบรคอยหรือศีลธรรมอนัดีออผประีาีนตามพระราีบัญญตัตน้ีหรือตาม ฎหมายอ่ืน เำคาหนคาท่ี
เทคนตคพตเศษโดยความเห็นีอบำา รัฐมนตรีอาำยื่นคาํรคอผต่อศาลท่ีมีเอตอาํนาำออใหคมีคาํสั่ผใดๆ 
เพื่อระผบั ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมลูคอมพตวเตอร์นั้นไดค โดยคารคอผตคอผระบุเหตุท่ีตคอผใีคอาํนาำ 
ล ัษณะออผ าร ระทาํความผตด อั้นตอน วตธี าร ระยะเวลาดาเนตน าร และผล ระทบหรือความ
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เสียหายท่ีอาำเ ตดอ้ึนำา  ารระผบั ารแพร่หลายดผั ล่าว และมีพยานหล ัฐานตามสมควรเี่ือไดคว่า
บุคคลใด ระทาํหรือ าลผัำะ ระทาํ ารอย่าผหน่ึผอย่าผใดอนัเป็นความผตดตามพระราีบญัญตัตน้ี 
ประ อบคาํรคอผดควย 

ใน รณีท่ีศาลมีคาํสั่ผใดๆ เพ่ือระผบั ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมูลคอมพตวเตอร์ตามวรรค
หน่ึผ ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษทา ารระผบั ารทาํใหคแพร่หลายนั้นเอผ หรือสั่ผใหคผู คใหคบรต ารระผบั
 ารทาํใหคแพร่หลายซ่ึผอคอมลูคอมพตวเตอร์นั้น ็ไดค 

ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษผู คเป็นหัวหนคาใน ารดาํเนตน ารตามวรรคสอผส่ผสาํเนาบนัทึ 
รายละเอียด ารดาํเนตน ารและเหตุผลแห่ผ ารดาํเนตน ารใหคศาลท่ีมีเอตอาํนาำภายในส่ีสตบแปด
ีัว่โมผนบัแต่เวลาลผมือดาํเนตน าร เพื่อเป็นหล ัฐาน 

มาตรา ๓๔ ใน รณีท่ีเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษพบว่า อคอมูลคอมพตวเตอร์ใดมีีุดคาสั่ผไม่พึผ
ประสผคร์วมอยูด่ ควย เำคาหนคาท่ี 

เทคนตคพตเศษอาำยืน่คารคอผต่อศาลท่ีมีเอตอาํนาำเพ่ือออใหคมีคาสัผ่หคามำาหน่ายหรือเผยแพร่ 
หรือสั่ผใหคเำคาออผหรือผู คครอบครอผอคอมูลคอมพตวเตอร์นั้ นระผับ ารใีค ทําลายหรือแ คไอ
อคอมลูคอมพตวเตอร์นั้นไดค หรือำะ าํหนดเผ่ือนไอใน ารใีค มีไว คในครอบครอผ หรือเผยแพร่ีุดคา
สัผ่ไม่พึผประสผคด์ผั ล่าว ็ไดค 

ีุดคาํสั่ผไม่พึผประสผค์ตามวรรคหน่ึผหมายถึผีุดคาสั่ผท่ีมีผลทาใหคอคอมูลคอมพตวเตอร์ 
หรือระบบคอมพตวเตอร์หรือีุดคาํสั่ผอ่ืนเ ตดความเสียหาย ถู ทาํลาย ถู แ คไอเปล่ียนแปลผหรือ
เพต่มเตตม อดัอคอผ หรือปฏตบตัตผานไม่ตรผตามคาํสัผ่ท่ี าํหนดไวค หรือโดยประ ารอ่ืนตามท่ี าํหนดใน
 ฎ ระทรวผ ทั้ผน้ี เว คนแต่เป็นีุดคาสัผ่ท่ีมุ่ผหมายใน ารปค อผ นัหรือแ คไอีุดคาสั่ผดผั ล่าวอคาผตคน 
ตามท่ีรัฐมนตรีประ าศในราี ตำำานุเบ ษา 

มาตรา ๓๕ หคามมตใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษเปต ดเผยหรือส่ผมอบอคอมูลคอมพตวเตอร์ อคอมูล
ำราำรทาผคอมพตวเตอร์ หรืออคอมลูออผผู คใีคบรต าร ท่ีไดคมาตามมาตรา ๓๑ ใหคแ ่บุคคลใด 

ความในวรรคหน่ึผมตใหคใีคบผัคบั บั าร ระทาํเพื่อประโยีน์ใน ารดาเนตนคดี บัผู ค ระทาํ
ความผตดตามพระราีบัญญัตตน้ี หรือเพ่ือประโยีน์ใน ารดาเนตนคดี ับเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษ
เ ่ียว บั ารใีคอาํนาำหนคาท่ีโดยมตีอบ 

เมื่อมีเหตุำาเป็นและเพื่อประโยีน์แห่ผความยตุตธรรม เำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษอาำยื่นคาํรคอผ
ต่อศาลเพื่อออใีคอคอมลู คอมพตวเตอร์ อคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ หรืออคอมูลออผผู คใีคบรต าร เพื่อ
ประโยีน์ใน ารดาํเนตนคดีตาม ฎหมายอ่ืน ทั้ผน้ี ตคอผไม่มีผล ระทบต่อสตทธตและเสรีภาพออผผู คอ่ืน
เ ตนสมควร 
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เำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษผู คใดฝ่าฝืนวรรคหน่ึผตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนสามปี หรือปรับไม่
เ ตนห หม่ืนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๓๖ เำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษผู คใด ระทําโดยประมาทเป็นเหตุใหคผู คอ่ืนล่วผรูค
อคอมลูคอมพตวเตอร์ อคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ หรืออคอมลูออผผู คใีคบรต าร ท่ีไดคมาตามมาตรา ๒๔ 
ตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนหน่ึผปี หรือปรับไม่เ ตนสอผหม่ืนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 
มาตรา ๓๗ ผู คใดล่วผรูคอคอมลูคอมพตวเตอร์ อคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์หรืออคอมลูออผผู คใีคบรต าร ท่ี
เำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษไดคมาตามมาตรา ๓๑ และเปต ดเผยอคอมูลนั้นต่อผู คหน่ึผผู คใด ตคอผระวาผโทษ
ำาํคุ ไม่เ ตนสอผปี หรือปรับไม่เ ตนส่ีหม่ืนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๓๘ อคอมลู อคอมลูคอมพตวเตอร์ หรืออคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ท่ีเำคาหนคาท่ีเทคนตค
พตเศษไดคมาตามพระราีบญัญตัตน้ี ใหคอคาผและรับฟัผเป็นพยานหล ัฐานตามบทบญัญตัตแห่ผประมวล
 ฎหมายวตธีพตำารณาความอาญาหรือ ฎหมายอ่ืนอนัว่าดควย ารสืบพยานไดค แต่ตคอผเป็นีนตดท่ีมตไดค
เ ตดอ้ึนำา  ารำูผใำ มีคามัน่สญัญา อู่เอ็ญ หลอ ลวผ หรือโดยมตีอบประ ารอ่ืน 

มาตรา ๓๙ ผู คใหคบรต ารตคอผเ ็บรั ษาอคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ไวคไม่นคอย ว่าเ คาสตบวนั
นบัแต่วนัท่ีอคอมลูนั้นเอคาสู่ระบบคอมพตวเตอร์ แต่ใน รณีำาเป็นเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษำะสั่ผใหคผู คใหค
บรต ารผู คใดเ ็บรั ษาอคอมลูำราำรทาผคอมพตวเตอร์ไวคเ ตนเ คาสตบวนัแต่ไม่เ ตนหน่ึผปีเป็น รณีพตเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราว ็ไดค 

ผูคใหคบรต  ารำะตคอผเ ็บรั ษาอคอมูลออผผู คใีคบรต  ารเท่าท่ีำาํ เป็นเพื่อใหคสามารถระบุตัว
ผู คใีคบรต ารนบัตั้ผแต่เรต่มใีคบรต ารและตคอผเ ็บรั ษาไวคเป็นเวลาไม่นคอย ว่าเ คาสตบวนันับตั้ผแต่ าร
ใีคบรต ารสต้นสุดลผ 

ความในวรรคหน่ึผำะใีค บัผู คใหคบรต ารประเภทใด อย่าผไร และเมื่อใด ใหคเป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประ าศในราี ตำำานุเบ ษา 

ผู คใหคบรต ารผู คใดไม่ปฏตบตัตตามมาตราน้ี ตคอผระวาผโทษปรับไม่เ ตนหคาแสนบาท 
มาตรา ๔๐ ผู คใดไม่ปฏตบตัตตามคาสัผ่ออผศาลหรือเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษท่ีสั่ผตามมาตรา ๓๑ 

หรือมาตรา ๓๓ หรือไม่ปฏตบตัตตามคาสั่ผออผศาลตามมาตรา ๓๔ ตคอผระวาผโทษปรับไม่เ ตนสอผ
แสนบาทและปรับเป็นรายวนัอี ไม่เ ตนวนัละหคาพนับาทำน ว่าำะปฏตบตัตใหคถ ูตคอผ 

มาตรา ๔๑  ารแต่ผตั้ผเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษตามพระราีบญัญตัตน้ี ใหครัฐมนตรีแต่ผตั้ผำา 
บุคคลท่ีคณะ รรม ารเสนอรายี่ือำา ผู คมีความรูคและความีาํนาญเ ่ียว บัระบบคอมพตวเตอร์และมี
คุณสมบตัตตามท่ีรัฐมนตรี าํหนด 

มาตรา ๔๒ ใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีตามพระราีบญัญตัตน้ี ใหคเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษเป็นเำคา
พน ัผานตามประมวล ฎหมายอาญา 
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เม่ือพบหรือเี่ือว่าเ ตด าร ระทาความผตดตามพระราีบัญญัตตน้ี ใหคพนั ผานสอบสวน
ประสานเำคาหนคาท่ีเทคนต คพตเศษเพื่อี่วยเหลือใน ารสืบสวนหาตัวผู ค ระทาความผตด และ
พยานหล ัฐานท่ีเ ่ียวอคอผ 

มาตรา ๔๓ ใน ารปฏตบตัตหนคาท่ี เำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษตคอผแสดผบตัรประำาตวัต่อบุคคล
ซ่ึผเ ่ียวอคอผ 

บตัรประำาตวัออผเำคาหนคาท่ีเทคนตคพตเศษใหคเป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประ าศในราี
 ตำำานุเบ ษา 
 
 
ผูครับสนอผพระบรมราีโอผ าร 
....................................... 
นาย รัฐมนตรี 
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    ภาคผนวก ซ  
         พระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๗ หา้มมิใหอ้อกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอ่
ความมัน่คงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีการกระท าซ่ึง
เขา้ลกัษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบตอ่การใหเ้กิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรงผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตรวจสอบและใหร้ะงบัการ
ออกอากาศรายการท่ีมีลกัษณะตาม 

วรรคหน่ึง หากผูรั้บใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ใหก้รรมการซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจส่ังดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือใหร้ะงบัการออกอากาศรายการนั้นไดท้นัที 
และใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงกรณีดงักล่าวโดยพลนั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้เห็นวา่การกระท าดงักล่าวเกิดจากการละเลย
ของผูรั้บใบอนุญาตจริง ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจส่ังใหผู้รั้บใบอนุญาตด าเนินการแกไ้ข
ตามท่ีสมควร หรืออาจพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตกไ็ด ้

มาตรา ๕๗ โทษปรับทางปกครอง มีดงัตอ่ไปน้ี 
(๑) โทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
(๒) โทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแตห่า้หม่ืนบาท แตไ่ม่เกินหา้

แสนบาท 
(๓) โทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแตห่า้แสนบาท แตไ่ม่เกินหา้

ลา้นบาท 
มาตรา ๕๘ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ด 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 

๒๔ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๗ วรรคหน่ึงหรือ

วรรคสาม 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค า ส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง 

ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ 
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มาตรา ๕๙ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ด 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๔ วรรคหา้ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๘ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ มาตรการ หรือประกาศท่ี

คณะกรรมการ 
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๕ 

(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ วรรคส่ี หรือ
มาตรา ๓๗ วรรคหน่ึงตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ 

มาตรา ๖๐ ผูรั้บใบอนุญาตหรือผูใ้ด 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาตรา ๔๘ วรรคหน่ึง หรือมาตรา 

๕๐ 
 (๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือประกาศท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษ

ปรับทางปกครองชั้น ๓ 
มาตรา ๖๑ ถา้การกระท าความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดตอ่เน่ืองและ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาส่ังลงโทษปรับทางปกครองส าหรับความผิดนั้น ผูก้ระท าตอ้งระวาง
โทษปรับรายวนัอีกในอตัราดงัต่อไปน้ี นับแต่วนัท่ีมีค  าส่ังลงโทษปรับทางปกครองดงักล่าว 
ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหรือจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

(๑) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ ใหป้รับวนัละไม่เกินหา้พนับาท 
(๒) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๒ ใหป้รับวนัละไม่เกินสองหม่ืนบาท 
(๓) กรณีโทษปรับทางปกครองชั้น ๓ ใหป้รับวนัละไม่เกินหา้หม่ืนบาทให้

คณะกรรมการด าเนินการบงัคบัใหมี้การช าระคา่ปรับรายวนัทุกสิบหา้วนั 
มาตรา ๖๒ ใหส้ านกังานเป็นผูร้วบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการกระท าความผิดท่ีมีโทษ

ทางปกครองเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการพิจารณาส่ังลงโทษทางปกครอง ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในการพิจารณาส่ังลงโทษทางปกครอง คณะกรรมการตอ้งค านึงถึงพฤติการณ์แห่ง
การกระท าและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท านั้น แตค่ณะกรรมการอาจตกัเตือนผูก้ระท า
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ความผิดโดยไม่ลงโทษปรับทางปกครองกไ็ดใ้นกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่การกระท านั้นมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี 

(๑) เป็นความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองชั้น ๑ 
(๒) มิใช่ความผิดตอ่เน่ือง 
(๓) เป็นการกระท าความผิดเป็นคร้ังแรกซ่ึงกระท าโดยไม่จงใจ และ 
(๔) ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
มาตรา ๖๓ เม่ือคณะกรรมการมีค  าส่ังลงโทษปรับทางปกครองส าหรับผูรั้บใบอนุญาต

ผูใ้ดแลว้  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีค  าส่ังใหผู้รั้บใบอนุญาตผูน้ั้น กระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดอยา่งเดียวกนัซ ้าอีก
ได ้

มาตรา ๖๔ คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตไดเ้ม่ือ
ปรากฏ 
ขอ้เทจ็จริงดงัตอ่ไปน้ี 

(๑) ผูรั้บใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามค าส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๑ หรือ 
มาตรา ๖๓ 

(๒) ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ และเป็นกรณีท่ีเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๓) ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี หรือหลกัเกณฑ์

หรือ 
ค าส่ังท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติัน้ีอีก หรือกรณีท่ีเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(๔) ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๕) ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งค  าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดเก่ียวกบังานแพร่เสียง

แพร่ภาพอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ 
(๖) ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจท่ีเป็นบริษทัฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ 

การส่ังพกัใชใ้บอนุญาตใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด แตต่อ้งไม่เกินคร้ังละสามสิบ
วนั 

มาตรา ๖๕ ในกรณีท่ีผูถู้กลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระคา่ปรับทางปกครอง
หรือช าระไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ใหน้ าบทบญัญติัเก่ียวกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวา่
ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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มาตรา ๖๖ ผูใ้ดใช้คล่ืนความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทศัน์หรือประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ หรือใหบ้ริการนอกเหนือจาก
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินห้าลา้นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับวนัละไม่เกินห้าหม่ืนบาทตลอด
ระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

มาตรา ๖๗ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙ หรือประกาศของคณะกรรมการท่ีออก
ตามมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามลา้น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับวนัละไม่เกินสามหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

มาตรา ๖๘ ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดกระท าเพื่อให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่
สัญญาณเสียงหรือภาพของผูรั้บใบอนุญาตรายอ่ืน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับวนัละไม่เกินสามหม่ืนบาทตลอด
ระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

มาตรา ๖๙ ผูใ้ดกระท าใหเ้กิดการรบกวนตอ่การรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ
ของผูรั้บใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และปรับวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

มาตรา ๗๐ ผูใ้ดผลิต น าเขา้ จ าหน่ายหรือมีไวเ้พื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเคร่ืองรับ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนน าไปใชรั้บหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ   

บทบญัญติัมาตราน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการมีหรือใชเ้คร่ืองรับ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ตาม
วรรคหน่ึง เพื่อการศึกษาวิจยัตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๗๑ ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๕๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการกระท าความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามพระราชบญัญติัน้ี ให้
ถือวา่คณะกรรมการเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบทบญัญติั
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มาตราน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงในการใชสิ้ทธิฟ้องร้องหรือด าเนินการใด ๆตาม
กฎหมายตอ่ผูก้ระท าความผิดนั้น 

มาตรา ๗๒ ในกรณีผูท่ี้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถา้การกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอนัเป็นหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูน้ั้นตอ้งรับโทษ
ตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น ๆ ดว้ย เวน้แตพ่ิสูจน์ไดว้า่การกระท านั้นไดก้ระท าโดย
ตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 
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ภาคผนวก  ฌ (ยกมาเฉพาะมาตราที่เกีย่วข้อง) 
พระราชบัญญัตอิงค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่และก ากบักจิการวทิยุกระจายเสียงวทิยุโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 

มาตรา ๒๗ ให ้กสทช. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัตอ่ไปน้ี 
(๑) จดัท าแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี ตารางก าหนดคล่ืนความถ่ีแห่งชาติ แผน

แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ แผนแมบ่ทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ี
วิทย ุและแผนเลขหมายโทรคมนาคม 

(๒) ก าหนดการจดัสรรคล่ืนความถ่ีระหว่างคล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์ กิจการวิทยคุมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 

(๓) ก าหนดลกัษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

(๔) พิจารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการใชค้ล่ืนความถ่ีและเคร่ืองวิทยคุมนาคมในการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุ
คมนาคมและก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนุญาต เง่ือนไข หรือค่าธรรมเนียม
การอนุญาตดงักล่าว 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชค้ล่ืนความถ่ีใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ปราศจากการรบกวนซ่ึงกนัและกนั ทั้งในกิจการประเภทเดียวกนัและระหวา่งกิจการแตล่ะ
ประเภท 

(๖) พิจารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และ 
กิจการโทรคมนาคม เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และเป็นธรรมและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เ ง่ือนไข หรือ
คา่ธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 

(๗) พิจารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการใชเ้ลขหมายโทรคมนาคม และก าหนด
หลกัเกณฑ ์
และวิธีการเก่ียวกบัการอนุญาต เง่ือนไข หรือคา่ธรรมเนียมการอนุญาตดงักล่าว 
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(๘) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใช้หรือเช่ือมต่อ และหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการก าหนดอตัราคา่ใชห้รือคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ยในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกนัและระหว่างกิจการแต่ละ
ประเภท ให้เป็นธรรมต่อผูใ้ช้บริการ ผูใ้ห้บริการและผูล้งทุน  หรือระหว่างผูใ้ห้บริการ
โทรคมนาคม โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

 (๙) ก าหนดโครงสร้างอตัราคา่ธรรมเนียมและโครงสร้างอตัราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ใหเ้ป็นธรรมตอ่ผูใ้ชบ้ริการและผู้
ใหบ้ริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

(๑๐) ก าหนดมาตรฐานและลกัษณะพึงประสงคท์างดา้นเทคนิคในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยคุมนาคม 

(๑๑) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัมิใหมี้การกระท าอนัเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม 

(๑๒) ก าหนดมาตรการใหมี้การกระจายบริการดา้นโทรคมนาคมใหท้ัว่ถึงและเท่า
เทียมกนัตามมาตรา ๕๐ 

(๑๓) คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถู้กเอาเปรียบจากผูป้ระกอบกิจการ
และคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของบุคคลในการส่ือสารถึงกนัโดยทาง
โทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์คล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๑๔) ประสานงานเก่ียวกบัการบริหารคล่ืนความถ่ีทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 
(๑๕) วินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาการใชค้ล่ืนความถ่ีท่ีมีการรบกวนซ่ึงกนัและกนั 
(๑๖) ติดตามตรวจสอบและใหค้  าปรึกษาแนะน าการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม 
(๑๗) ก าหนดลกัษณะการควบรวม การครองสิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบง ากิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี ระหวา่งส่ือมวลชนดว้ยกนัเองหรือโดย
บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลขา่วสารหรือปิดกั้นการ
ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารท่ีหลากหลายของประชาชน 

(๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูรั้บใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพ 
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ส่ือสารมวลชนท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือท าหน้าท่ีจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุม

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

(๑๙) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘ 

(๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน กสทช. รวมทั้งเงินท่ีจะจัดสรรเข้า

กองทุนตามมาตรา ๕๒ 

(๒๑) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕ 

(๒๒) ให้ข้อมูลและร่วมด า เนินการในการเจรจาหรือท า ความตกลงระหว่างรัฐบาล 

แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารคล่ืนความถ่ี กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการ

อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคล่ืน

ความถ่ี กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของ กสทช. 

(๒๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนการ

ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามส่ือหรือการครอบง าตาม (๑๗) ให้ กสทช.รับ

ฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยการใช้อ านาจหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง 

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมบรรดา

ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใด ๆ ท่ีใช้บังคับเป็นการทั่วไปเม่ือได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าท่ีตรวจสอบ

การด าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิ

ให้มีการด าเนินการใด ๆในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยให้ กสทช. 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
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ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านกิจการ

โทรคมนาคมโดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ือง ร้องเรียน

และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ี กสทช. ก าหนด 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 

ด าเนินการใด ๆในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือ

การโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ไม่ว่า

ด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ท่ีกสทช. ก าหนด ให้ กสทช. มีอ านาจสั่งระงับการด าเนินการ

ดังกล่าวได้ 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของ

บุคคลในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดมาตรการ

คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว 

และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดโดยการดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความ

ข่าวสารหรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีมีการส่ือสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ถือว่า 

กสทช. เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้กระท าความผิดตาม

วรรคสองหรือรู้ว่ามีการกระท าความผิดตามวรรคสอง แต่เพิกเฉยหรือไม่ด าเนินการตาม

กฎหมายภายในเวลาอันสมควร ให้ กสทช. มีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ 
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ภาคผนวก  ญ 
          พระราชบัญญัตปิระมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
 

มาตรา ๑๑๒   ผู คใดหมต่นประมาท ดูหมต่น หรือแสดผความอาฆาตมาดรคายพระมหา ษตัรตย ์
พระรา ตีนี รัีทายาท หรือผู คสาํเร็ำราี ารแทนพระอผค ์ตคอผระวาผโทษำาํคุ ตั้ผแต่สามปีถึผสตบหคาปี
  

มาตรา ๑๑๖ ผู คใด ระทาํใหคปรา ฏแ ่ประีาีนดควยวาำา หนผัสือหรือวตธีอ่ืนใด 
อนัมตใี่เป็น าร ระทาํภายในความมุ่ผหมายแห่ผรัฐธรรมนูญ หรือมตใี่เพื่อแสดผความ

คตดเห็นหรือตตีมโดยสุำรตต 
(๑) เพื่อใหคเ ตด ารเปล่ียนแปลผใน ฎหมายแผน่ดตนหรือรัฐบาล โดยใีค าํลผัอ่มอืนใำหรือ

ใีค าํลผัประทุษรคาย 
(๒) เพ่ือใหคเ ตดความป่ันป่วนหรือ ระดคาผ ระเด่ือผในหมู่ประีาีนถึผอนาดท่ีำะ ่อความ

ไม่สผบอ้ึนในราีอาณาำ ัร หรือ 
(๓) เพื่อใหคประีาีนล่วผละเมตด ฎหมายแผน่ดตน ตคอผระวาผโทษำาํคุ ไม่เ ตนเำด็ปี 
 
มาตรา ๒๘๗  ผู คใด 
(๑) เพื่อความประสผคแ์ห่ผ ารคคา หรือโดย ารคคา เพื่อ ารแำ ำ่ายหรือเพื่อ ารแสดผอวด

แ ่ประีาีน ทาํ ผลตต มีไวค นาํเอคาหรือยผัใหคนาํเอคาในราีอาณาำ ัร ส่ผออ หรือยผัใหคส่ผออ ไป
นอ ราีอาณาำ ัร พาไปหรือยผัใหคพาไปหรือทาํใหคแพร่หลายโดยประ ารใดๆ ซ่ึผเอ สาร 
ภาพเอียน ภาพพตมพ ์ภาพระบายสี สต่ผพตมพ ์รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ือผหมาย รูปถ่าย   ภาพยนตร์ 
แถบบนัทึ เสียผ แถบบนัทึ ภาพหรือสต่ผอ่ืนใดอนัลาม  

(๒) ประ อบ ารคคา หรือมีส่วนหรือเอคาเ ่ียวอคอผใน ารคคาเ ่ียว บัวตัถุหรือสต่ผออผลาม 
ดผั ล่าวแลคว ำ่ายแำ หรือแสดผอวดแ ่ประีาีน หรือใหคเี่าวตัถุหรือสต่ผออผเี่นว่านั้น 

(๓) เพื่อำะี่วย ารทาํใหคแพร่หลาย หรือ ารคคาวตัถุหรือสต่ผออผลาม ดผั ล่าวแลคว โฆษณา
หรือไออ่าวโดยประ ารใดๆ ว่ามีบุคคล ระทาํ ารอนัเป็นความผตดตามมาตราน้ี หรือโฆษณาหรือ
ไออ่าวว่าวตัถุ หรือสต่ผออผลาม ดผั ล่าวแลควำะหาไดคำา บุคคลใด หรือโดยวตธีใดตคอผระวาผโทษ
ำาํคุ ไม่เ ตนสามปี หรือปรับไม่เ ตนห พนับาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 

มาตรา ๓๒๖  ผู คใดใส่ความผู คอ่ืนต่อบุคคลท่ีสาม โดยประ ารท่ีน่าำะทาํใหคผู คอ่ืนนั้นเสีย
ี่ือเสียผ ถ ูดูหมต่น หรือถ ูเ ลียดีผั ผู คนั้น ระทาํความผตดฐานหมต่นประมาท ตคอผระวาผโทษำาํคุ 
ไม่เ ตนหน่ึผปี หรือปรับไม่เ ตนสอผหม่ืนบาท หรือทั้ผำาํทั้ผปรับ 
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มาตรา ๓๒๘  ถคาความผตดฐานหมต่นประมาทไดค ระทําโดย ารโฆษณาดควยเอ สาร 

ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอั ษรท่ีทําใหคปรา ฏไม่ว่าดควยวตธีใดๆแผ่นเสียผ หรือ

สต่ผบันทึ เสียผ บันทึ ภาพ หรือบันทึ อั ษร  ระทําโดย าร ระำายเสียผ หรือ าร ระำายภาพ 

หรือโดย ระทํา ารป่าวประ าศดควยวตธีอ่ืน ผูค ระทําตคอผระวาผโทษำําคุ ไม่เ ตนสอผปีและปรับไม่

เ ตนสอผแสนบาท 

มาตรา ๓๙๒ ผูคใดทําใหคผูคอ่ืนเ ตดความ ลัว หรือความต ใำ โดย ารอู่เอ็ญ ตคอผระวาผโทษ

ำําคุ ไม่เ ตนหน่ึผเดือน หรือปรับไม่เ ตนหน่ึผพันบาท หรือทั้ผำําทั้ผปรับ 
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ภาคผนวก ณ  
ร่าง พระราชบัญญัตคุ้ิมครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพส่ือมวลชน   
     พ.ศ. ....  
 
หล ั าร  

ใหคมี ฎหมายว่าดควย ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรต มมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพ
ส่ือมวลีน 
เหตุผล 

โดยท่ีมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึผ ออผรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทย พุทธศ ัราี ๒๕๕๐ 
ไดคบญัญตัตใหคพน ัผานหรือล ูำคาผออผเอ ีนท่ีประ อบ ตำ ารหนผัสือพตมพ ์วตทย ุระำายเสียผ วตทยุ
โทรทศัน์ หรือส่ือมวลีนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นภายใตคอคอำาํ ดั
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต อยูภ่ายใตคอาณัตตออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ หรือ
เำคาออผ ตำ ารนั้น แต่ตคอผไม่อดัต่อำรตยธรรมแห่ผ ารประ อบวตีาีีพ และมีสตทธตำดัตั้ผอผค์ รเพ่ือ
ป ปค อผสตทธตเสรีภาพและความเป็นธรรม  สมควรตรา ฎหมายเพื่อคุ คมครอผสตทธตเสรีภาพและ
ส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนตามบทบญัญตัตออผรัฐธรรมนูญ  ำึผำาํเป็นตคอผตรา
พระราีบญัญตัตน้ี 

เป็น ารสมควรมี ฎหมายว่าดควย ารคุคมครอผสตทธต เสรีภาพและส่ผเสรต มมาตรฐานผูค
ประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนพระราีบญัญตัตน้ีมีบทบญัญตัตบาผประ ารเ ่ียว บั ารำาํ ดัสตทธตและ
เสรีภาพออผบุคคล ซ่ึผมาตรา ๒๙ ประ อบ บัมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ ออผรัฐธรรมนูญแห่ผ
ราีอาณาำ ัรไทยบญัญตัตใหค ระทาํไดคโดยอาศยัอาํนาำตามบทบญัญตัตแห่ผ ฎหมาย 
...........................................................................................................................................  

มาตรา ๑  พระราีบญัญตัตน้ีเรีย ว่า ‚พระราีบญัญตัตคุ คมครอผสตทธตเสรีภาพ 
และส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน พ.ศ. ....‛  

มาตรา ๒  พระราีบญัญตัตน้ีใหคใีคบผัคบัตั้ผแต่วนัถดัำา วนัประ าศใน 
ราี ตำำานุเบ ษาเป็นตคนไป 

มาตรา ๓  ในพระราีบญัญตัตน้ี 
‚ส่ือมวลีน‛ หมายความว่า ส่ือหรือี่อผทาผท่ีใีคใน ารส่ือสารมวลีนเพื่อประโยีน์

สาธารณะ 
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‚ผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน‛ หมายความว่า บุคคลซ่ึผประ อบวตีาีีพเป็นป ตตธุระใน
สาอาท่ีเ ่ียวอคอผ ับส่ือสารมวลีน และเป็นสมา ตี อผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีน หรือไดครับสตทธต
คุ คมครอผโดยตรผำา คณะ รรม าร  

‚ำรตยธรรมส่ือมวลีน‛ หมายความว่า  ารประพฤตตปฏตบตัตทาผวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีสัผคม
ยอมรับ ตามท่ีอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนตามพระราีบญัญตัตน้ีไดค าํหนดไวค 

‚อผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีน‛ หมายความว่า คณะบุคคลไม่ว่าำะเป็น 
นตตตบุคคลหรือไม่ ็ตาม ท่ีมีวตัถุประสผคแ์ละมี ารดาํเนตนผานเพื่อส่ผเสรตมวตีาีีพและมาตรฐาน 
ทาผำรตยธรรมส่ือมวลีนซ่ึผไดครับ ารรับรอผำา คณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตม
มาตรฐานวตีาีีพส่ือมวลีน 

‚ประเด็นสาธารณะ‛ หมายความว่า อคอเท็ำำรตผหรือสาระสาํคญัท่ีประีาีน 
มีความีอบธรรมท่ีำะแสดผความคตดเห็นหรือสาธารณีนสมควรรับรูคในเร่ือผท่ีเ ่ียว บัประโยีน์
สาธารณะ 

‚ประโยีน์สาธารณะ‛ หมายความว่า สต่ผท่ีเป็นผลดีหรือเป็นคุณต่อสาธารณีน 
‚คณะ รรม าร‛ หมายความว่า คณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐาน

วตีาีีพส่ือมวลีน  
‚ รรม าร‛ หมายความว่า  รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานวตีาีีพ

ส่ือมวลีน 
‚พนั ผานเำคาหนคาท่ี‛ หมายความว่า ผู คซ่ึผผู คอ ํานวย ารแต่ผตั้ ผใหคปฏตบัตต ารตาม

พระราีบญัญตัตน้ี 
‚ผูคอาํนวย าร‛ หมายความว่า ผู คอาํนวย ารสาํน ัผานคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพ

และส่ผเสรตมมาตรฐานวตีาีีพส่ือมวลีน 
‚สาํนั ผาน‛ หมายความว่า สาํนั ผานคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรต ม

มาตรฐานวตีาีีพส่ือมวลีน 
มาตรา ๔ ใหคนาย รัฐมนตรีรั ษา ารตามพระราีบัญญัตต น้ี และใหคมีอ ํานาำออ 

 ฎ ระทรวผเพ่ือปฏตบตัต ารตามพระราีบญัญตัตน้ี ฎ ระทรวผนั้นเม่ือประ าศในราี ตำำานุเบ ษา
แลควใหคใีคบผัคบัไดค 

หมวด ๑ 
 ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

มาตรา ๕  ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนย่อมมีเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความ
คตดเห็นภายใตคอคอำาํ ดัตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต อยูภ่ายใตคอาณัตตออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผ
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รัฐรัฐวตสาห ตำ หรือเำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีน  และมีหนคาท่ีตคอผประพฤตตและปฏตบตัตตามำรตยธรรม
ส่ือมวลีน 

มาตรา ๖   าร ระทาํใดๆ ไม่ว่าโดยทาผตรผหรือทาผอคอมออผผู คดาํรผตาํแหน่ผทาผ ารเมือผ 
เำคาหนคาท่ีออผรัฐ หรือเำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีน อนัเป็น ารอดัอวาผหรือแทร แซผ ารเสนออ่าว
หรือแสดผความคตดเห็นในประเด็นสาธารณะออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน  

ใหคถือว่าเป็น ารำผใำใีคอาํนาำหนคาท่ีโดยมตีอบและไม่มีผลใีคบัผคับ เว คนแต่เป็น าร
 ระทาํ 
เพื่อใหคเป็นไปตาม ฎหมายหรือำรตยธรรมส่ือมวลีน 

มาตรา ๗ ผู คบัผคับบัญีาหรือหัวหนคาผานในหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ หรือ
รัฐวตสาห ตำ ำะอคาผเอา ฎหมายว่าดควยวต ธีปฏตบตัตราี ารทาผป ครอผ หรือระเบียบ ารปฏตบตัตใน
หน่วยผาน หรือ ฎหมายว่าดควยแรผผานสมัพนัธใ์นรัฐวตสาห ตำมาเป็นเหตุแห่ผ ารำาํ ดัเสรีภาพออผ
ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนมตไดค 

มาตรา ๘ เำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีนำะอคาผเอาความสมัพนัธท์าผดคานแรผผผานตาม ฎหมาย
ว่าดควยแรผผานสมัพนัธม์าเป็นเหตุแห่ผ ารำาํ ดัสตทธตเสรีภาพออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนมตไดค 
  

หมวด ๒ 
ำรตยธรรมออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

มาตรา ๙  ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนำะใีคสตทธตคุ คมครอผตาม พระราีบญัญตัตน้ีไดคต่อเม่ือ
ไดคเสนออ่าวหรือแสดผความคตดเห็นภายใตค รอบอคอบผัคบัว่าดควยำรตยธรรมส่ือมวลีนท่ีอผค์ ร
วตีาีีพส่ือมวลีนซ่ึผตนเป็นสมา ตี อยูำ่ดัทาํอ้ึนอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนตคอผำดัทาํอคอบผัคบัว่าดควย
ำรตยธรรมส่ือมวลีน ซ่ึผอยา่ผนคอยตคอผมีรายละเอียดดผัต่อไปน้ี รวมทั้ผมีมาตร ารท่ีำะดาํเนตน ารใน
 รณีท่ี ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีเป็นสมา ตี ไดคเสนออ่าวหรือแสดผความคตดเห็นท่ีฝ่าฝืน
อคอบผัคบัดผั ล่าว 
(๑)   ารเสนออ่าวเพื่อประโยีน์สาธารณะ 
(๒)   ารเสนอความำรตผดควยความถ ูตคอผและครบถควนรอบดคาน 
(๓)   ารใหคความเป็นธรรมต่อผู คต เป็นอ่าว 
(๔)    ารเคารพสตทธตมนุษยีนออผผู คท่ีเ ่ียวอคอผในอ่าว 
(๕)    ารซ่ือสตัยสุ์ำรตตต่อวตีาีีพส่ือมวลีนและไม่มีผลประโยีน์ทบัซคอน 
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หมวด ๓ 
คณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 
มาตรา ๑๐  ใหคมีคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐาน 

ผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน ประ อบดควยประธาน รรม ารคนหน่ึผและ รรม ารอ่ืนอี สตบคน 
ซ่ึผสรรหาและแต่ผตั้ผตามมาตรา ๑๑ ำา ผู คทรผคุณวุฒตซ่ึผมีความรูค ประสบ ารณ์ และเป็นผู คท่ีมี
ผลผานหรือเคยปฏตบตัตผานท่ีแสดผใหคเห็นถึผ ารเป็นผู คมีความรูคหรือความเี่ียวีาญ ดผัต่อไปน้ี 

(๑)  ตวัแทนเำคาออผ ตำ ารหนผัสือพตมพ ์ตวัแทนบรรณาธต าร และตวัแทนผูคปฏตบตัตผานดคาน
บรรณาธต ารเป็น รรม าร ประเภทละหน่ึผคน 

(๒)   ตวัแทนเำคาออผ ตำ ารวตทย ุระำายเสียผและ ตำ ารวตทยโุทรทศัน์ ประเภทละหน่ึผคน 
ตัวแทนบรรณาธต ารอ่าววตทยุ ระำายเสียผหรือวตทยุโทรทัศน์ และตัวแทนผูคปฏตบัตตผานอ่าว
วตทย ุระำายเสียผหรือวตทยโุทรทศัน์ ประเภทละหน่ึผคน 

(๓)  ผู คเี่ียวีาญดคาน ฎหมาย ดคานสตทธตมนุษยีน ดคานวตีา ารส่ือมวลีน และดคาน าร
คุคมครอผผู คบรตโภค ดคานละหน่ึผคน ซ่ึผเสนอี่ือโดยมตตเสียผส่วนใหญ่ออผ รรม ารตาม (๑) และ (๒)
ใหคผู คอาํนวย ารเป็นเลอานุ ารออผคณะ รรม าร 

มาตรา ๑๑  ใหคมีคณะ รรม ารสรรหาคณะหน่ึผำาํนวนเำ็ดคน ทาํหนคาท่ีคดัเลือ บุคคลท่ี
สมควรไดครับ ารแต่ผตั้ผเป็น รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรต มมาตรฐานผู คประ อบ
วตีาีีพส่ือมวลีน ประ อบดควย 

(๑)  รรม ารสตทธตมนุษยีนแห่ผีาตตตามมตตออผคณะ รรม ารสตทธตมนุษยีนแห่ผีาตต 
(๒) ผู คตรวำ ารแผน่ดตนตามมตตออผคณะ รรม ารผู คตรวำ ารแผน่ดตน 
(๓)  รรม ารอผค์ รอตสระเพื่อ ารคุคมครอผผู คบรต โภคตามมตตออผคณะ รรม ารอผค์ ร

อตสระเพ่ือคุคมครอผผู คบรตโภค 
(๔) นาย สภาทนายความ 
(๕) ประธานคณะ รรม ารประสานผานอผค ์รพฒันาเอ ีน 
(๖) ประธานสภา ารหนผัสือพตมพแ์ห่ผีาตต 
(๗) ประธานสภาวตีาีีพอ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย 
ใน รณีท่ีผู คดาํรผตาํแหน่ผตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ไม่สามารถเอคาประีุมไดค ผู คท่ีเอคา

ประีุมแทนตคอผเป็นผู คท่ีไดครับมอบหมายำา ท่ีประีุมออผสภาคณะ รรม ารออผอผค์ รนั้นใหคเอคา
ประีุมแทน 

ใน รณีท่ีไม่มี รรม ารสรรหาครบตามท่ี าํหนดตามวรรคหน่ึผ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏตบตัตหนคาท่ีไดคภายในเวลาสามสตบวนันับแต่เมื่อมีเหตุใหคทาํ ารสรรหา ใหคคณะ รรม ารสรรหา
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ประ อบดควย รรม ารสรรหาท่ีเหลืออยู ่แต่ตคอผไม่นคอย ว่าหคาคน  รรม ารสรรหาไม่มีสตทธตไดครับ
 ารเสนอี่ือเป็น รรม าร ใหคคณะ รรม ารสรรหาเลือ  รรม ารสรรหาคนหน่ึผเป็นประธาน
 รรม ารสรรหา และเลือ  รรม ารสรรหาอี คนหน่ึผเป็นเลอานุ าร รรม ารสรรหาหล ัเ ณฑ์
และวตธี ารสรรหา ใหคเป็นไปตามท่ีคณะ รรม ารสรรหา าํหนด ทั้ผน้ี ตคอผคาํนึผถึผความโปร่ผใส
และความเป็นธรรมใน ารสรรหา ใหคสาํนั ผานทาํหนคาท่ีเป็นหน่วยผานธุร ารใน ารดาํเนตน าร
สรรหา 

มาตรา ๑๒   รรม ารตคอผมีคุณสมบตัตและไม่มีล ัษณะตคอผหคามดผัต่อไปน้ี 
 . คุณสมบตัต 
(๑) มีสญัีาตตไทยโดย ารเ ตด 
(๒) มีอายไุม่ต ํ่า ว่าสามสตบหคาปีบรตบูรณ์ 
อ. ล ัษณะตคอผหคาม 
(๑) เป็นสมา ตี สภาผู คแทนราษฎร สมา ตี วุฒตสภา อคาราี าร ารเมือผ สมา ตี สภาทคอผถต่น

หรือผู คบรตหารทคอผถต่น 
(๒) เป็นผู คดาํรผตาํแหน่ผออผพรรค ารเมือผ 
(๓) เป็นบุคคลวต ลำรตตหรือำตตฟ่ันเฟือนไม่สมประ อบ 
(๔) ตตดยาเสพตตดใหคโทษ 
(๕) เป็นบุคคลลคมละลาย 
(๖) เป็นบุคคลท่ีตคอผคาํพตพา ษาใหคำาํคุ และถ ูคุมอผัอยูโ่ดยหมายออผศาล 
(๗) เป็นบุคคลท่ีเคยตคอผคาํพตพา ษาถึผท่ีสุดใหคำาํคุ ตั้ผแต่สอผปีอ้ึนไป โดยไดคพคนโทษ

มายผัไม่ถึผหคาปีในวนัไดครับ ารเสนอี่ือ เว คนแต่ในความผตดอนัไดค ระทาํโดยประมาท 
(๘) เคยถู ไล่ออ  ปลดออ  หรือใหคออ ำา ราี าร หน่วยผานออผรัฐหรือรัฐวตสาห ตำ 

หรือำา หน่วยผานออผเอ ีน เพราะทุำรตตต่อหนคาท่ี หรือเพราะประพฤตตีัว่อยา่ผรคายแรผ หรือถือว่า
 ระทาํ ารทุำรตตและประพฤตตมตีอบในวผราี าร 

(๙) เคยถู ถอดถอนำา ตาํแหน่ผทาผ ารเมือผหรือเำคาหนคาท่ีออผรัฐตามท่ีบญัญตัตไว คใน
รัฐธรรมนูญ 

(๑๐) เคยถ ูถอดถอนำา  ารเป็นสมา ตี อผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนตามมาตรา ๔๕ วรรค
สอผ 
 รรม ารท่ีเป็นตวัแทนบรรณาธต ารและตวัแทนผูคปฏตบตัตผานตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๒) ำะตคอผไม่
เป็นเำคาออผ ตำ ารหนผัสือพตมพห์รือเำคาออผ ตำ ารวตทย ุ ระำายเสียผและ ตำ ารวตทยุโทรทศัน์ หรือ
เป็นผู คบรตหารหรือเป็นผู คมีอาํนาำใน ารำดั ารออผ ตำ ารดผั ล่าว 
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มาตรา ๑๓   ารเลือ  รรม ารตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๒) ใหคคณะ รรม ารสรรหา
ดาํเนตน ารดผัต่อไปน้ี 

(๑) ำดัใหคอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนตามมาตรา ๑๔ เสนอี่ือผู คแทนท่ีำะ 
รับเลือ เป็น รรม าร 

(๒) พตำารณาคดัเลือ บุคคลท่ีมีคุณสมบตัตและไม่มีล ัษณะตคอผหคามตามมาตรา ๑๒ เป็น
 รรม าร 

 ารดําเนตน ารตามวรรคหน่ึผ ใหคเป็นไปตามหลั เ ณฑ์ วตธี าร และระยะเวลาท่ี
คณะ รรม ารสรรหาประ าศ าํหนด  เมื่อไดคคดัเลือ บุคคลเป็น รรม ารครบำาํนวนแลคว ใหคผู คท่ี
ไดครับเลือ ทั้ ผหมดประีุมร่วม ันเพ่ือเลือ  ันเอผใหคคนหน่ึผเป็นประธาน รรม าร  ใหค
คณะ รรม ารสรรหาแำคผรายี่ือประธาน รรม ารและ รรม ารพรคอมหล ัฐานแสดผคุณสมบตัต
และ ารไม่มีล ัษณะตคอผหคาม ตลอดำนความยตนยอมออผบุคคลดัผ ล่าวต่อนาย รัฐมนตรีเพื่อ
แต่ผตั้ผเป็น รรม าร  ใหคนาย รัฐมนตรีประ าศรายี่ือ รรม ารในราี ตำำานุเบ ษา 

มาตรา ๑๔  อผค ์รท่ีมีสตทธตเสนอี่ือบุคคลเพื่อเอคารับ ารสรรหาเป็นคณะ รรม ารมาตรา 
๑๓ ตคอผเป็นอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีำดทะเบียนเป็นสมาคมตาม ฎหมายท่ีเ ่ียวอคอผมาไม่นคอย
 ว่าหคาปี  มีผลผานในดคาน ารส่ผเสรตมวตีาีีพและมาตรฐานทาผำรตยธรรมส่ือมวลีนอย่าผต่อเน่ือผ
ำนเป็นท่ีประำ ัษ ์และไดครับ ารรับรอผำา คณะ รรม าร 

มาตรา ๑๕   รรม ารมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ผส่ีปีนบัแต่วนัท่ีประ าศใน 
ราี ตำำานุเบ ษา ใหค รรม ารซ่ึผพคนำา ตาํแหน่ผตามวาระ อยูใ่นตาํแหน่ผเพื่อปฏตบตัตหนคาท่ีต่อไป 
ำน ว่าำะมี ารแต่ผตั้ผ รรม ารอ้ึนใหม่  ใน รณีมี รรม ารพคนำา ตาํแหน่ผ ่อนครบวาระไม่นคอย
 ว่าห สตบวนั ใหคมี ารสรรหา รรม ารคนใหม่มาปฏตบัตตหนคาท่ีแทน โดย รรม ารคนดผั ล่าวมี
วาระ ารดาํรผตาํแหน่ผเท่า บัวาระท่ีเหลืออยูอ่อผ รรม ารท่ีตนแทน 

มาตรา ๑๖  นอ ำา  ารพคนำา ตาํแหน่ผตามวาระ  รรม ารพคนำา ตาํแหน่ผเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายคุรบเำ็ดสตบปีบรตบูรณ์ 
(๓) ลาออ  
(๔) อาดคุณสมบตัตหรือมีล ัษณะตคอผหคามตามมาตรา ๑๒  
มาตรา ๑๗   ารประีุมคณะ รรม าร ตคอผมี รรม ารมาประีุมไม่นคอย ว่า ่ึผหน่ึผออผ

ำาํนวน รรม ารทั้ผหมดำึผำะเป็นอผคป์ระีุม ใหคประธาน รรม ารเป็นประธานในท่ีประีุม ถคาไม่
มีประธาน รรม ารหรือประธาน รรม ารไม่มาประีุมหรือไม่อาำปฏตบตัตหนคาท่ีไดค ใหค รรม าร
ท่ีมาประีุมเลือ  รรม ารคนหน่ึผเป็นประธานในท่ีประีุม  วตธี ารประีุม  ารลผมตต และ าร



 274   
 

 
 

ปฏตบตัตผานออผคณะ รรม ารหรือ รรม ารใหคเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะ รรม าร าํหนด  ใน าร
ประีุมถคามี ารพตำารณาเร่ือผท่ี รรม ารผู คใดมีส่วนไดคเสีย  รรม ารผู คนั้นไม่มีสตทธตเอคาประีุม ใน
 ารปฏตบตัตหนคาท่ี คณะ รรม ารอาำมอบหมายใหค รรม ารคนหน่ึผหรือหลายคนเป็นผู ครับผตดีอบ
ใน ตำ ารดคานต่าผๆ ตามอาํนาำหนคาท่ีออผคณะ รรม าร 

มาตรา ๑๘  คณะ รรม ารมีอาํนาำแต่ผตั้ ผคณะอนุ รรม ารหรือคณะทําผาน หรือ
มอบหมายใหคพน ัผานเำคาหนคาท่ีปฏตบตัตหนคาท่ีตามพระราีบญัญตัตน้ี หรือตามท่ีไดครับมอบหมายไดค 
ทั้ผน้ี วตธี ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผคณะอนุ รรม ารหรือคณะทาํผานหรือพนั ผานเำคาหนคาท่ีใหคเป็นไป
ตามท่ีคณะ รรม าร าํหนด 

มาตรา ๑๙  ใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีตามพระราีบญัญตัตน้ี ใหคคณะ รรม ารคณะอนุ รรม าร 
หรือคณะทาํผาน มีอาํนาำสัผ่หน่วยผานออผรัฐหรือบุคคลใดมีหนผัสือี้ีแำผอคอเท็ำำรต ผ มาใหคถคอยคาํ
หรือส่ผเอ สารหล ัฐานท่ีเ ่ียวอคอผเพื่อประ อบ ารพตำารณาไดค 

มาตรา ๒๐  ใหค รรม าร อนุ รรม าร และคณะทาํผานตามมาตรา ๑๘ ไดครับค่าตอบแทน
และค่าใีคำ่ายอ่ืนใน ารปฏตบตัตหนคาท่ีตามท่ีคณะรัฐมนตรี าํหนด 

มาตรา ๒๑  คณะ รรม ารมีอาํนาำหนคาท่ีดผัต่อไปน้ี 
(๑) พตำารณาเร่ือผรคอผเรียนออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน ว่าเป็น ารปฏตบตัตหนคาท่ีภายใน

 รอบำรตยธรรมส่ือมวลีนหรือไม่ 
(๒) สัผ่ใหคมี ารแ คไอหรือเยยีวยาแ ่ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีถู ละเมตดสตทธตเสรีภาพ

ตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้ผใหคผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนสามารถประ อบวตีาีีพ 
ในตาํแหน่ผหนคาท่ีเดตมไดคต่อไป หรือดาํเนตน ารใหคมี ารไ ล่เ ล่ียอคอพตพาทในเร่ือผดผั ล่าว 

(๓) มีคาํวตนตำฉยัใน รณีท่ีมี ารฝ่าฝืนหรือละเมตดบทบญัญตัตใน 
พระราีบญัญตัตน้ี ซ่ึผระบุใหคตคอผรับโทษทาผป ครอผ และส่ผใหคสาํน ัผานดาํเนตน าร 
ตาม ฎหมายต่อไป 

(๔) รับรอผหรือเพต ถอน ารรับรอผอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนตามระเบียบท่ีคณะ รรม าร
 าํหนด 

(๕) เสนอความเห็นหรือใหคคาํแนะนาํต่อคณะรัฐมนตรีเ ่ียว บัมาตร ารใน ารคุคมครอผ
สตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

(๖)  าํหนด รอบำรตยธรรมส่ือมวลีนอั้นตํ่าท่ีอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนตคอผปฏตบตัต 
(๗) ปฏตบตัต ารอ่ืนใดตามท่ี าํหนดไวคในพระราีบญัญตัตน้ีหรือ ฎหมายอ่ืนซ่ึผ าํหนดใหค

เป็นอาํนาำหนคาท่ีออผคณะ รรม าร เพื่อประโยีน์ใน ารดาํเนตน ารตามอาํนาำหนคาท่ีตามวรรค
หน่ึผ  ใหคคณะ รรม ารมีอาํนาำออ ระเบียบ อคอบัผคับ ประ าศ คาํสั่ผ หรืออคอ าํหนด บรรดา
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ระเบียบ อคอบผัคบั ประ าศ คาํสัผ่ หรืออคอ าํหนดใดๆ ท่ีใีคบผัคบัเป็น ารทัว่ไป เม่ือไดคประ าศใน
ราี ตำำานุเบ ษาแลควใหคใีคบผัคบัไดค  

มาตรา ๒๒  คณะ รรม าร ผู คอาํนวย าร หรือคณะอนุ รรม ารตาม 
มาตรา ๑๘ อาำเ ตีญอคาราี าร เำคาหนคาท่ีออผรัฐ พน ัผาน หรือล ูำคาผออผหน่วยผานออผรัฐ 

หรือบุคคลหน่ึผบุคคลใดมาใหคอคอเท็ำำรต ผหรือแสดผความคตดเห็นหรือใหคำดัส่ผเอ สารหรืออคอมูล
เพื่อประ อบ ารพตำารณาไดคตามท่ีเห็นสมควร  

ใหคอคาราี าร เำคาหนคาท่ีออผรัฐ พน ัผาน หรือล ูำคาผออผหน่วยผานออผรัฐหรือบุคคลตาม
วรรคหน่ึผใหคความร่วมมือแ ่คณะ รรม าร ผู คอาํนวย าร หรือคณะอนุ รรม ารดผั ล่าว 
  

หมวด ๔ 
      สํานั ผานคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธต เสรีภาพและส่ผเสรต มมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพ
ส่ือมวลีน 

มาตรา ๒๓  ใหคมีสาํนั ผานคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูค
ประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน เป็นนตตตบุคคลและมีฐานะเป็นหน่วยผานออผรัฐท่ีไม่ใี่ ส่วนราี าร
ตาม ฎหมายว่าดควยระเบียบบรตหารราี ารแผ่นดตนหรือรัฐวตสาห ตำตาม ฎหมายว่าดควยวตธี าร
ผบประมาณหรือ ฎหมายอ่ืน และอยูภ่ายใตค าร าํ บัดูแลออผประธาน รรม าร 

มาตรา ๒๔  สาํน ัผานมีอาํนาำหนคาท่ีรับผตดีอบเ ่ียว บั ตำ ารทัว่ไปออผคณะ รรม าร 
และมีอาํนาำหนคาท่ีดผัต่อไปน้ีดควย 

(๑) รับผตดีอบผานธุร ารออผคณะ รรม าร 
(๒) ศึ ษา วตำัย และวตเคราะห์อคอมูล หรือร่วมมือ ับบุคคลอ่ืนใน ารวตำัยเ ่ียว ับ ับ

คุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน เพื่อประโยีน์แ ่ าร
ปฏตบตัตหนคาท่ีออผคณะ รรม าร หรือตามท่ีคณะ รรม ารมอบหมาย 

(๓) รับเร่ือผรคอผเรียนำา ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีไดครับความเสียหายำา  ารละเมตด
สตทธตตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ 

(๔) ตตดตามและสอดส่อผ าร ระทาํใดๆ อนัมีล ัษณะเอคาอ่ายเป็น ารละเมตดสตทธตออผผู ค
ประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนเพื่อเสนอต่อคณะ รรม าร 

(๕) สนบัสนุนและใหค ารี่วยเหลือแ ่อผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนในดคานต่าผๆ  
เพื่อ ารพฒันาและเสรตมสรคาผความเอคมแอ็ผออผอผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนดัผ ล่าว ตลอดำน
ประสานผาน ารสนับสนุนและ ารใหค ารี่วยเหลือดผั ล่าวำา หน่วยผานต่าผๆ ทั้ผภาครัฐและ
ภาคเอ ีน 
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(๖) ปฏตบตัต ารอ่ืนตามท่ีคณะ รรม ารมอบหมาย 
  มาตรา ๒๕  ใหคมีผู คอาํนวย ารคนหน่ึผมีหนคาท่ีรับผตดีอบ ารปฏตบตัตหนคาท่ีออผสาํนั ผาน 
อ้ึนตรผต่อประธาน รรม าร และเป็นผู คบผัคบับญัีาพนั ผานและลู ำคาผออผสาํนั ผาน ใน ตำ าร
ออผสํานั ผานท่ีเ ่ียว ับบุคคลภายนอ  ใหคผู คอาํนวย ารเป็นผู คแทนออผสํานั ผาน เพ่ือ ารน้ี 
ผู คอาํนวย ารำะมอบอาํนาำใหคพน ัผานหรือล ูำคาผออผสาํน ัผานปฏตบตัตหนคาท่ีเฉพาะเร่ือผหน่ึผเร่ือผ
ใดแทน ็ไดค  ทั้ผน้ี ตามระเบียบท่ีคณะ รรม าร าํหนดโดยประ าศในราี ตำำานุเบ ษา 

มาตรา ๒๖  ใหคประธาน รรม ารโดยความเห็นีอบออผคณะ รรม ารเป็นผู คแต่ผตั้ผและ
ถอดถอนผูคอาํนวย ารผู คอาํนวย ารตคอผมีคุณสมบตัตและไม่มีล ัษณะตคอผหคามตามมาตรา ๑๒ รวมทั้ผ
คุณสมบตัตและล ัษณะตคอผหคามอ่ืนตามท่ีคณะ รรม าร าํหนด 

มาตรา ๒๗  ผู คอาํนวย ารมีวาระ ารดาํรผตาํแหน่ผคราวละส่ีปี นบัแต่วนัท่ีไดครับแต่ผตั้ผ 
มาตรา ๒๘  นอ ำา  ารพคนำา ตาํแหน่ผตามวาระ ผู คอาํนวย ารพคนำา ตาํแหน่ผเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายคุรบห สตบปีบรตบูรณ์ 
(๓) ลาออ  
(๔) อาดคุณสมบตัตหรือมีล ัษณะตคอผหคามตามมาตรา ๒๖ วรรคสอผ 
(๕) คณะ รรม ารมีมตตดควยคะแนนเสียผไม่นคอย ว่าสอผในสามออผำาํนวน รรม าร

ทั้ผหมดใหคออ เพราะมีความประพฤตตเส่ือมเสียอย่าผรคายแรผ หรือบ พร่อผในหนคาท่ีอย่าผรคายแรผ 
หรือไม่สามารถปฏตบตัตหนคาท่ีไดค 

มาตรา ๒๙  สาํน ัผานมีรายไดคและทรัพยส์ตน ดผัต่อไปน้ี 
(๑) ทุนประเดตมท่ีรัฐบาลำ่ายใหคเป็น ารอุดหนุนซ่ึผเพียผพอต่อ ารดาํเนตนผานเพื่อใหคมี าร

ำดัตั้ผสาํน ัผาน 
(๒) เผตนอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลำัดสรรใหคโดยตรผเป็นรายปีำา ผบประมาณแผ่นดตน

ประำาํปี โดยรัฐบาลพึผำดัสรรใหคเป็นำาํนวนท่ีเพียผพอสาํหรับ ารบรตหารผานออผคณะ รรม าร
และค่าใีคำ่ายท่ีำาํเป็นใน ารดาํเนตนผานออผสาํน ัผาน 

(๓) รายไดคและผลประโยีน์อันไดคมาำา  ารดําเนตนผานตามอํานาำหนคาท่ีออผ
คณะ รรม ารและสาํน ัผาน 

(๔) รายไดคและดอ ผลำา ทรัพยส์ตนออผสาํน ัผาน 
(๕) เผตนและทรัพยส์ตนท่ีมีผู คบรตำาคใหคแ ่สาํนั ผานรายไดคออผสาํนั ผานไม่ตคอผนาํส่ผคลผั

ตาม ฎหมายว่าดควยเผตนคผคลผัและ ฎหมายว่าดควยวตธี ารผบประมาณ 
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มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยีน์ใน ารำดัสรรผบประมาณแผ่นดตนเป็นเผตนอุดหนุนทัว่ไปตาม
มาตรา ๒๙ (๒) ใหคสาํน ัผานเสนอผบประมาณรายำ่ายตามมตตออผคณะ รรม ารต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือำดัสรรเผตนอุดหนุนทัว่ไปออผสาํนั ผานไวคในร่าผพระราีบญัญตัตผบประมาณรายำ่ายประำาํปี
หรือร่าผพระราีบัญญัตต ผบประมาณรายำ่ายเพต่มเตตม แลควแต่ รณี และใน ารพตำารณาร่าผ
พระราีบญัญตัตผบประมาณรายำ่ายประำาํปีหรือร่าผพระราีบญัญตัตผบประมาณรายำ่ายเพต่มเตตม 
สภาผู คแทนราษฎรหรือวุฒตสภาอาำออใหคผู คอาํนวย ารเอคาี้ีแำผเพ่ือประ อบ ารพตำารณาไดค 

มาตรา ๓๑  เพื่อประโยีน์ใน ารบรตหารผานออผสํานั ผาน คณะ รรม ารอาำออใหค
ผู คบัผคับบัญีาออผอคาราี ารหรือพนั ผานออผส่วนราี ารหรือหน่วยผานอ่ืนออผรัฐสั่ผใหค
อคาราี ารหรือพน ัผานดผั ล่าวไปี่วยปฏตบตัตหนคาท่ีในสาํน ัผานไดคเมื่ออคาราี ารหรือพน ัผาน 
ผู คนั้นยตนยอม โดยำะใหคไปี่วยปฏตบตัตหนคาท่ีเต็มเวลา บาผเวลา หรือนอ เวลา ็ไดค  ใน รณีเี่นนั้นใหค
ถือว่าอคาราี ารหรือพนั ผานผู คนั้นไปปฏตบตัตหนคาท่ีตามคาํสั่ผออผผู คบผัคบับญัีา และใหคถือว่าเป็น
พนั ผานหรือลู ำคาผออผสาํนั ผานคณะ รรม ารอาำ าํหนดค่าตอบแทนใหคแ ่ผู คไปี่วยปฏตบัตต
หนคาท่ีตามวรรคหน่ึผ ็ไดค 

มาตรา ๓๒   ารบญัีีออผสาํน ัผานใหคำดัทาํตามมาตรฐาน ารบญัีีตามแบบ 
และหล ัเ ณฑท่ี์คณะ รรม าร าํหนด และตคอผำดัใหคมี ารตรวำสอบภายใน เ ่ียว บั ารเผตน  าร
บญัีี และ ารพสัดุออผสาํน ัผาน ตลอดำนรายผานผล ารตรวำสอบใหคคณะ รรม ารทราบอย่าผ
นคอยปีละคร้ัผ 

ใน ารตรวำสอบภายใน ใหคมีผู คปฏตบตัตผานในสาํนั ผานทาํหนคาท่ีเป็นผู คตรวำสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหครับผตดีอบอ้ึนตรผต่อคณะ รรม ารตามระเบียบท่ีคณะ รรม าร าํหนด 

มาตรา ๓๓  ใหคสาํนั ผานำดัทาํผบดุล ผบ ารเผตน และบัญีีทาํ ารส่ผผู คสอบบญัีีภายใน
หน่ึผรคอยยีส่ตบวนันบัแต่วนัสต้นปีผบประมาณ 

ในทุ รอบปีผบประมาณ ใหคสํานั ผาน ารตรวำเผตนแผ่นดตนหรือผู คสอบบัญีีอตสระท่ี
คณะ รรม ารแต่ผตั้ผโดยไดครับความเห็นีอบำา สาํนั ผาน ารตรวำเผตนแผ่นดตนเป็นผู คสอบบญัีี 
และประเมตนผล ารใีคำ่ายเผตนและทรัพยส์ตนออผสํานั ผาน โดยใหคแสดผความคตดเห็นเป็นอคอ
วตเคราะห์ว่า  ารใีคำ่ายดผั ล่าวเป็นไปตามวตัถุประสผค์ ประหยดั และไดคผลตามเปค าหมายเพียผใด 
แลควทาํบนัทึ รายผานผลเสนอต่อคณะ รรม าร คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาใหคสาํนั ผานเป็นหน่วย
รับตรวำตาม ฎหมายประ อบรัฐธรรมนูญว่าดควย ารตรวำเผตนแผน่ดตน 
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หมวด ๕ 
 ารวตนตำฉยัเร่ือผรคอผเรียน  

มาตรา ๓๔  ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีไดครับความเสียหายำา  ารละเมตดสตทธตตาม
มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใหคแำคผเป็นหนัผสือพรคอมดควยพยานหล ัฐานต่อคณะ รรม ารภายใน
 าํหนดระยะเวลาเ คาสตบวนันับแต่วนัท่ีไดครับความเสียหาย  ารยื่นเร่ือผรคอผเรียนใหคทาํตามแบบท่ี
คณะ รรม าร าํหนด 

มาตรา ๓๕  เร่ือผท่ีคณะ รรม ารำะพตำารณาดาํเนตน าร มีหล ัเ ณฑด์ผัน้ี 
(๑) เร่ือผท่ีไดครับคาํรคอผเรียนำา ผู คเสียหายตามมาตรา ๓๔ 
(๒) เร่ือผท่ีคณะ รรม ารเห็นว่าเป็นเร่ือผสาํคญั หรือมีเหตุอนัควรสผสยัเ ่ียว บั าร ระทาํ

ท่ีมีล ัษณะละเมตดสตทธตใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 
  มาตรา ๓๖  เมื่อคณะ รรม ารมีมตตใหคพตำารณาเร่ือผตามมาตรา ๓๕  

ใน ารพตำารณาตรวำสอบและดาํเนตน ารในเร่ือผดผั ล่าว หา คณะ รรม ารไม่ดาํเนตน าร
เอผ อาำแต่ผตั้ผคณะอนุ รรม ารเฉพาะเร่ือผใหคดาํเนตน ารไดค 

 ารพตำารณาเร่ือผรคอผเรียนตคอผดาํเนตน ารใหคเสร็ำสต้นภายในระยะเวลาห สตบวนันบัแต่วนัท่ี
คณะ รรม ารมีมตตใหครับเร่ือผไวค หา พตำารณาไม่เสร็ำ มีสตทธตอออยายระยะเวลาไดคคร้ัผละสามสตบ
วนั แต่ำะอออยายระยะเวลาไดคไม่เ ตนสอผคร้ัผ 

มาตรา ๓๗  ในระหว่าผ ารพตำารณา คณะ รรม ารอาำสั่ผใหคใีคมาตร ารคุคมครอผผู คถู 
ละเมตดสตทธตเป็น ารีัว่คราว เพ่ือบรรเทาความเสียหาย ็ไดค ทั้ผน้ี ใหคเป็นไปตามหล ัเ ณฑ์ท่ี าํหนด
ใน ฎ ระทรวผ 
  มาตรา ๓๘  เมื่อคณะ รรม ารไดคมีคาํวตนตำฉัยแลคว ใหคสาํนั ผานแำคผคาํวตนตำฉัยใหคคู่ รณี
ทราบภายในสามสตบวนันบัแต่วนัท่ีมีคาํวตนตำฉัยคาํวตนตำฉยัออผคณะ รรม ารใหคเป็นท่ีสุด 

มาตรา ๓๙ ใน รณีท่ีคณะ รรม ารไดคมีคาํวตนตำฉยัแลคว หา มี ารอุทธรณ์คาํวตนตำฉัยนั้นต่อ
ศาลป ครอผเพ่ือมีคาํสั่ผย เลต หรือแ คไอเปล่ียนแปลผคาํสั่ผออผคณะ รรม าร หรือไดคมี ารนํา
มลูเหตุออผเร่ือผท่ีคณะ รรม ารไดคมีคาํวตนตำฉยัไปฟค อผเป็นคดีต่อศาลแรผผานแลคว ศาลป ครอผและ
ศาลแรผผานอาำใีคสาํนวน ารไต่สวนออผคณะ รรม ารประ อบ ารพตำารณา ็ไดค 

หมวด ๖ 
 มาตร ารส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

มาตรา ๔๐  ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนรายใดท่ีตคอผ ารไดครับความคุคมครอผตาม
พระราีบัญญัตตฉบับน้ี ตคอผสมคัรเอคาเป็นสมา ตี ออผอผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีำัดทําหรือ
สนบัสนุน ารำดัทาํมาตรฐานทาผำรตยธรรมส่ือมวลีน ซ่ึผไดครับ ารรับรอผำา คณะ รรม าร 
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 ารสมคัรเอคาเป็นสมา ตี อผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนตามวรรคหน่ึผ สามารถ ระทาํไดคต่อเมื่อ
ผู คสมคัรไดคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนมาแลควไม่นคอย ว่าหน่ึผรคอยแปดสตบวนันับำา วนัท่ีเรต่ ม
ประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

ใน รณีท่ีอผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนปฏตเสธ ารรับเอคาเป็นสมา ตี  ผู คประ อบวตีาีีพ
ส่ือมวลีนอาำยืน่เร่ือผ ารถ ูละเมตดสตทธตตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ต่อคณะ รรม ารไดค 

มาตรา ๔๑  ผู คท่ีไดครับความเสียหายเน่ือผำา  ารเสนออ่าวหรือ ารแสดผความคตดเห็นออผผู ค
ประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน อนัเป็นเท็ำหรือละเมตดสตทธต  เสรีภาพ เ ียรตตยศ ี่ือเสียผ สตทธตใน
ครอบครัว หรือความเป็นอยูส่่วนตวัออผบุคคลอาำรคอผเรียนต่อคณะ รรม ารไดค 

ใหคคณะ รรม ารส่ผเร่ือผพรคอมความเห็นออผคณะ รรม ารใหคอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนท่ี
ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนผูคนั้นเป็นสมา ตี อยู ่รวมทั้ผสภา ารหนผัสือพตมพแ์ห่ผีาตต สภาวตีาีีพ
อ่าววตทยแุละโทรทศัน์ไทย หรืออผค ์รควบคุม ารประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนอ่ืน 

ท่ีเ ่ียวอคอผ เพื่อใหคดาํเนตน ารสอบสวนหรือเยียวยาใหคแ ่ผู คเสียหายตามหล ัเ ณฑ์และวตธี
ปฏตบตัตออผอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนหรืออผค ์รควบคุม ารประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนนั้น 

เมื่ออผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนหรืออผค ์รควบคุม ารประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน ไดคแำคผผล
 ารดาํเนตน ารใหคคณะ รรม ารทราบแลคว ใหคสาํนั ผานแำคผผู ครคอผเรียนทราบผล ารดาํเนตน าร
โดยเร็ว 

มาตรา ๔๒ ใน รณีท่ีอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีคณะ รรม ารไดครับรอผแลคว เพต เฉยไม่
ดาํเนตน ารตามมาตรา ๔๑ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือไม่ควบคุมใหคผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ี
เป็นสมา ตี ออผตนเสนออ่าวหรือแสดผความคตดเห็นอยู่ในอคอบผัคับว่าดควยำรตยธรรมส่ือมวลีน 
คณะ รรม ารอาำพตำารณาเพต ถอน ารรับรอผอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนนั้นไดค 

       หมวด ๗  
โทษทาผป ครอผ 

มาตรา ๔๓ ใน รณีท่ีปรา ฏว่า อผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบัตตตาม
อคอบผัคับออผอผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีนตามท่ีคณะ รรม ารไดคใหคคาํรับรอผตามมาตรา ๒๑ (๔) 
หรือผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนผูคใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏตบตัตตามมาตรา ๕ ใหคผู คอาํนวย าร  โดยมตต
ออผคณะ รรม ารสัผ่ใหคอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีนหรือผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนนั้น ปฏตบตัตใหค
ถ ูตคอผหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ี าํหนด ็ไดค 
  มาตรา ๔๔ ใน รณีท่ีผู คท่ีไดครับคาํสั่ผำา ผู คอาํนวย ารตามมาตรา ๔๓ ไม่พอใำในคาํสั่ผ
ดผั ล่าว ใหคมีสตทธตโตคแย คผต่อคณะ รรม ารไดคภายในสตบหคาวนันับแต่วนัท่ีไดครับแำคผคาํสั่ผดผั ล่าว 
คาํวตนตำฉยัออผคณะ รรม ารใหคเป็นท่ีสุด 
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มาตรา ๔๕ ใน รณีท่ีผู คท่ีไดครับคาํสั่ผไม่ปฏตบตัตตามคาํสั่ผออผผู คอาํนวย ารตามมาตรา ๔๓ 
และพคน ําหนดระยะเวลาโตคแย คผตามมาตรา ๔๔ หรือคณะ รรม ารวตนตำฉัยยืนตามคําสั่ผ
ผู คอาํนวย าร เม่ือผู คอาํนวย ารไดคมีหนผัสือเตือนแลควยผัไม่มี ารปฏตบตัตตามคาํสัผ่นั้น ใหคผู คอาํนวย าร
พตำารณา าํหนดค่าปรับทาผป ครอผตาม ฎหมายว่าดควยวตธีปฏตบตัตราี ารทาผป ครอผ ซ่ึผตคอผไม่
ต ํ่า ว่า ๑,๐๐๐ บาทต่อวนั สาํหรับ รณีอผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีน หรือไม่ต ํ่า ว่า ๑๐๐ บาทต่อวนั 
สาํหรับ รณีผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

ใน รณีท่ีบุคคลดผั ล่าวตามวรรคหน่ึผยผัเพต เฉยไม่ปฏตบตัต ารใหคถ ูตคอผ ใหคคณะ รรม าร
มีอาํนาำเพต ถอน ารรับรอผอผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีน หรือสั่ผใหคผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนพคน
ำา  ารเป็นสมา ตี อผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีน แลควแต่ รณี 

มาตรา ๔๖  ใน รณีท่ีคณะ รรม ารไดคมีคาํวตนตำฉยัตามมาตรา ๒๑ (๓) แลคว ผู คมีหนคาท่ีตคอผ
ปฏตบตัตตามคาํวตนตำฉยัดผั ล่าวฝ่าฝืนไม่ปฏตบตัตตาม และไม่ไดคอุทธรณ์คาํวตนตำฉัยต่อศาลป ครอผ ใหค
คณะ รรม ารมีอาํนาำสัผ่ลผโทษปรับทาผป ครอผเป็นำาํนวนไม่เ ตนสามหม่ืนบาท และปรับอี ไม่
เ ตนวนัละสามพนับาท ตลอดเวลาท่ียผัมตไดคปฏตบตัตใหคถ ูตคอผ 

บทเฉพาะ าล 
มาตรา ๔๗ ในวาระเรต่ มแร  ใหคมีคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรต ม

มาตรฐานผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนเป็น ารีัว่คราวเท่าท่ีำาํเป็นตามพระราีบญัญตัตน้ีไปพลาผ
 ่อน ำน ว่าำะมีคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพ
ส่ือมวลีนตามพระราีบญัญตัตน้ี ทั้ผน้ี ตคอผไม่เ ตนหน่ึผรคอยแปดสตบวนันบัแต่วนัท่ีพระราีบญัญตัตน้ี
ใีคบผัคบั และมตใหคนาํมาตรา ๑๐ มาใีคบผัคบั  

คณะ รรม ารีั่วคราวประ อบดควยปลัดสํานั นาย รัฐมนตรีหรือรอผปลัดสํานั 
นาย รัฐมนตรีซ่ึผปลดัสํานั นาย รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รรม าร ผู คทรผคุณวุฒตซ่ึผ
คณะรัฐมนตรีแต่ผตั้ผำา ผู คแทนสภา ารหนผัสือพตมพแ์ห่ผีาตตและสภาวตีาีีพอ่าววตทยแุละโทรทศัน์
ไทย อผค์ รละสอผคน และผู คสอนวตีานต เทศศาสตร์ หรือส่ือสารมวลีนในสถาบนัอุดมศึ ษาซ่ึผ
เสนอโดยสภา ารหนผัสือพตมพแ์ห่ผีาตตและสภาวตีาีีพอ่าววตทยุและโทรทศัน์ไทย อผค์ รละหน่ึผ
คน เป็น รรม าร 

ใหคสาํน ัปลดันาย รัฐมนตรีทาํหนคาท่ีหน่วยผานธุร ารออผคณะ รรม ารีัว่คราว โดยใหค
แต่ผตั้ผอคาราี ารระดบัผู คเี่ียวีาญทาํหนคาท่ีเลอานุ ารคณะ รรม ารและปฏตบตัตหนคาท่ีอ่ืนตามท่ี
ประธาน รรม ารมอบหมายไปำน ว่าคณะ รรม ารีัว่คราวเห็นว่าสาํนั ผานสามารถปฏตบัตต
หนคาท่ีไดค 
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คณะ รรม ารีั่วคราวไม่มีสตทธตไดครับ ารคัดเลือ เป็นคณะ รรม ารสรรหาคณะ รรม าร
คุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 
คณะ รรม ารีัว่คราวมีอาํนาำหนคาท่ีดผัต่อไปน้ี 

(๑)  าํหนดหล ัเ ณฑ์ีั่วคราวใน ารไดคมาซ่ึผคณะ รรม ารสรรหาคณะ รรม าร
คุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

(๒) ำดัตั้ผสาํน ัผาน 
 
ผูครับสนอผพระบรมราีโอผ าร 
.................................. 
นาย รัฐมนตรี 
  
คาํี้ีแำผความำาํเป็นใน ารตรา ฎหมาย  

๑. ี่ือร่าผพระราีบญัญตัต ร่าผพระราีบญัญตัตคุ คมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐาน 
ผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน พ.ศ. ....  

๒. ส่วนราี ารหรือหน่วยผานผูคเสนอ สาํน ัผานปลดัสาํน ันาย รัฐมนตรี 
๓. เหตุผลและความำาํเป็นใน ารตรา ฎหมาย  
๓.๑ ว ัตถุประสผค์และเปค าหมายออผภาร ตำ เพื่อคุ คมครอผสตทธต เสรีภาพและส่ผเสรต ม

มาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน  ตามบทบัญญัตต รัฐธรรมนูญ โดยใหคมีสํานั ผาน
คณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรต มมาตรฐานวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีเป็นอตสระำา 
หน่วยผานออผรัฐ 

๓.๒ ความำาํเป็นท่ีตคอผทาํภาร ตำ  เพื่อใหคเป็นไปตามเำตนารมณ์ออผรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๔๖ วรรคหน่ึผ โดยใหคผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนมีสตทธตไดครับเลือ เป็นคณะ รรม ารเพื่อป ปค อผ
สตทธตเสรีภาพและความเป็นธรรมใหคแ ่ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน เน่ือผำา พนั ผานหรือลู ำคาผ
ออผเอ ีนท่ีประ อบ ตำ ารหนผัสือพตมพ ์วตทย ุระำายเสียผ วตทยโุทรทศัน์ หรือส่ือมวลีนอ่ืน อาำ
ไม่มีเสรีภาพใน ารเสนออ่าวและแสดผความคตดเห็นภายใตคอคอำาํ ดัตามรัฐธรรมนูญ เพราะต อยู่
ภายใตคอาณัตตออผหน่วยราี าร หน่วยผานออผรัฐ รัฐวตสาห ตำ หรือเำคาออผ ตำ ารนั้น 

๓.๓ ปัญหาและอคอบ พร่อผท่ีตคอผแ คไอ  ไม่มี 
๓.๔  มาตร ารท่ีำะบรรลุวตัถุประสผค์ออผภาร ตำ   าํหนดใหคมีคณะ รรม ารคุคมครอผ

สตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน ประ อบดควย รรม ารซ่ึผเป็น
ตวัแทนออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน เำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีน และผู คเี่ียวีาญดคานต่าผๆ ท่ี
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เ ่ียวอคอผ มีอาํนาำพตำารณาเร่ือผรคอผเรียนออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนท่ีไดครับความเสียหายำา 
 ารละเมตดสตทธตและเสรีภาพใน ารเสนออ่าว เพ่ือสัผ่ใหคมี ารแ คไอหรือเยยีวยาแ ่ผู คประ อบวตีาีีพ
ส่ือมวลีน รวมทั้ผ าํหนดมาตร ารส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

๓.๕ ทาผเลือ อ่ืนท่ีำะสามารถบรรลุวตัถุประสผคเ์ดียว นั  ไม่มี 
๓.๖ เหตุผลท่ีทาํใหคเี่ือว่ามาตร ารน้ีำะสามารถแ คไอปัญหาหรืออคอบ พร่อผนั้นไดค  

คณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนเป็นอผค์ ร
ท่ีเป็นอตสระไม่อยูภ่ายใตค าํ บัออผหน่วยผานออผรัฐ มีอาํนาำออ คาํสัผ่ลผโทษทาผป ครอผอผค์ ร
วตีาีีพส่ือมวลีนและเำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีนท่ีไม่ปฏตบตัตตามคาํสัผ่ออผคณะ รรม ารฯ เ ่ียว บั
 ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน 

๔. ใครควรเป็นผู คทาํภาร ตำ  
๔.๑ เมื่อคาํนึผถึผประสตทธตภาพ ตคนทุน และความคล่อผตวัแลคว เหตุใดำึผไม่ควรใหคเอ ีน

ทาํภาร ตำน้ี เป็นภาร ตำท่ีเอ ีนไม่สามารถทาํไดค เน่ือผำา ตคอผดาํเนตน ารดควย ารตรา ฎหมาย
เท่านั้น 

๔.๒ ถคาเอ ีนไม่ควรทาํ เหตุใดำึผไม่ใหคอผค ์รป ครอผส่วนทคอผถต่นทาํภาร ตำน้ี  
เป็นภาร ตำท่ีอผค ์รป ครอผส่วนทคอผถต่นไม่สามารถดาํเนตน ารไดค เน่ือผำา ตคอผดาํเนตน ารดควย าร
ตรา ฎหมายเท่านั้น 

๕. ความำาํเป็นใน ารออ ฎหมาย  
๕.๑ ใน ารทาํภาร ตำ เหตุใดำึผำาํเป็นตคอผตรา ฎหมาย เป็น ารำดัตั้ผอผค์ รเพ่ือป ปค อผ

สตทธตเสรีภาพออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีนซ่ึผมีฐานะเป็นหน่วยผานออผรัฐและเป็น ารใีค
อาํนาำออผรัฐ 

๕.๒ ถคาำาํเป็นตคอผตรา ฎหมาย เหตุใดำึผไม่สมควรใหคอผค์ รป ครอผส่วนทคอผถต่นเป็นผู ค
ออ  ฎหมายระดบัทคอผถต่น เป็นภาร ตำท่ีตคอผดาํเนตน ารดควย ารตรา ฎหมายระดบัพระราีบญัญตัต
เท่านั้น 

๕.๓  ารใีคบัผคับ ฎหมาย พรคอม ันทุ ทคอผท่ี เน่ือผำา เป็น ารตรา ฎหมายระดับ
พระราีบญัญตัตซ่ึผมีผลใีคบผัคบัเป็น ารทัว่ไป 

๕.๔ ระยะเวลาสต้นสุด ารใีคบผัคบั ฎหมาย ไม่มี 
๖. ความซํ้าซคอน บั ฎหมายอ่ืน  
๖.๑  ฎหมายอ่ืนในเร่ือผเดียว นัหรือทาํนอผเดียว นั ไม่มี 
๖.๒ เหตุผลท่ีไม่สมควรย เลต  แ คไอ หรือปรับปรุผ ฎหมายอ่ืนท่ีมีอยูเ่ดตม ไม่มี 
๗. ภาระต่อบุคคลและความคุคมค่า  
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๗.๑ ผู คซ่ึผถ ู ระทบโดย ฎหมาย ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน อผค์ รวตีาีีพส่ือมวลีน 
และเำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีน 

๗.๒ ภาระหนคาท่ีท่ีเ ตดอ้ึน บับุคคลท่ีถ ู ฎหมายบผัคบัใีค  
(๑) ไม่เป็นภาระแ ่ประีาีนในฐานะผู คบรต โภคส่ือ แต่ำะเป็นประโยีน์แ ่ผู คประ อบ

วตีาีีพส่ือมวลีนและประีาีนเป็นส่วนรวม 
(๒) ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน อผค ์รวตีาีีพส่ือมวลีน และเำคาออผ ตำ ารส่ือมวลีน 

ตคอผปฏตบตัตใหคเป็นไปตามเำตนารมณ์ออผรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ วรรคหน่ึผ 
๗.๓ สตทธตและเสรีภาพท่ีถ ูำาํ ดั  ไม่มี 
๗.๔ ประโยีน์ท่ีประีาีนและสผัคมำะไดครับทาํใหคประีาีนไดครับทราบอคอมูล อ่าวสาร 

และความคตดเห็นท่ีเป็นำรตผและเป็น ลาผ 
๗.๕ ความยุผ่ยา ท่ีคาดว่าำะเ ตดอ้ึนำา  ารปฏตบตัตตาม ฎหมาย   ไม่มี 
๗.๖ ความคุคมค่าออผภาร ตำเม่ือคาํนึผถึผผบประมาณท่ีตคอผใีค ภาระหนคาท่ีท่ีเ ตดอ้ึน ับ

ประีาีนและ ารท่ีประีาีนำะตคอผถ ูำาํ ดัสตทธตและเสรีภาพเทียบ บัประโยีน์ท่ีำะไดครับ  ไม่มี 
๘. ความพรคอมออผรัฐ เำตนารมณ์ออผรัฐธรรมนูญแห่ผราีอาณาำ ัรไทยใหคมีอผค ์รท่ีเป็น

อตสระเพ่ือป ปค อผสตทธตเสรีภาพและความเป็นธรรมออผผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน ำึผ าํหนดใหค
คณะรัฐมนตรีพตำารณาำดัสรรเผตนผบประมาณรายำ่ายเป็นเผตนอุดหนุนทัว่ไปเพ่ือเป็นค่าใีคำ่ายใน าร
ดาํเนตน ารตามแผนท่ีคณะ รรม ารคุคมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานวตีาีีพส่ือมวลีน
เสนอตามความำาํเป็น 

๙. อคอเสนอแนะใน ารดาํเนตน าร บัหน่วยผานอ่ืนท่ีปฏตบตัตภาร ตำซํ้าซคอนหรือใ ลคเคียผ นั  
ไม่มีความซํ้าซคอน บัภาร ตำออผหน่วยผานอ่ืน 

๑๐. วตธี ารทําผานและระบบตรวำสอบ คณะ รรม ารท่ีปรึ ษาดคาน ฎหมายออผ
นาย รัฐมนตรี ซ่ึผมี รัฐมนตรีประำําสํานั นาย รัฐมนตรีมนตรีเป็นประธาน ไดคแต่ผตั้ ผ
คณะอนุ รรม ารย ร่าผพระราีบญัญตัตคุ คมครอผสตทธตเสรีภาพและส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบ
วตีาีีพส่ือมวลีน พ.ศ. .... ซ่ึผประ อบไปดควยผู คแทนำา ผู คประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน อผค์ ร
วตีาีีพส่ือมวลีน น ัวตีา าร และน ั ฎหมาย 

๑๑.  รอบหรือมาตร ารปค อผ นัมตใหคมี ารตราอนุบญัญตัตท่ีเป็น ารอยายอาํนาำเำคาหนคาท่ี
ออผรัฐหรือเพต่มภาระแ ่บุคคลำนเ ตนสมควร   ไม่มี 

๑๒.  ารรับฟัผความคตดเห็น คณะอนุ รรม ารย ร่าผพระราีบญัญตัตคุ คมครอผสตทธตเสรีภาพ
และส่ผเสรตมมาตรฐานผูคประ อบวตีาีีพส่ือมวลีน พ.ศ. .... ไดคำดัใหคมี ารประีุมระดมความเห็นผู ค
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ประ อบวตีาีีพและนั วตีา ารดคานส่ือมวลีนในส่วน ลาผและส่วนภูมตภาคต่อร่าผพระราีบัญญัตต

ดัผ ล่าว ำํานวน ๕ ครั้ผ 
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