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                 ขอแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลเนือ้หา

รายการในกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ....ดังนี ้ 

ตามที่คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม หรอื กสทช. 

ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อ (รา่ง)ประกาศ กสทช. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลเน้ือหารายการใน

กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ .ศ....เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และกําหนดใหม้กีารจดั

รบัฟงัความคดิเหน็ในวนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๖ นัน้ 

เพื่อให ้(รา่ง) ประกาศฉบบัดงักล่าวไดร้บัการพจิารณาทบทวนจาก กสทช.ในสาระสาํคญัทุก

แงม่มุอยา่งครบถว้นรอบดา้น การแสดงความคดิเหน็ในครัง้น้ีจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งกล่าวถงึขอ้อา้งที่

อาศยัเป็นหลกัและวธิคีดิในทางนิตวิธิก่ีอนแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาของ (รา่ง)

ประกาศฉบบัน้ีตามทีก่สทช.กําหนด เพื่อให ้กสทช. นําไปพจิารณาทบทวนและยก(รา่ง)ประกาศดงักล่าว

ใหถู้กตอ้งและชอบดว้ยกฎหมายต่อไปดงัน้ีคอื 



๑. ประเดน็ความชอบด้วยกฎหมาย 

๑.๑ กสทช.มฐีานอํานาจในการออกกฎเกณฑเ์ช่นทีป่รากฏในรา่งประกาศฉบบัน้ีหรอืไม ่นัน้ 
พบว่า ดว้ยเหตุทีร่า่งประกาศฉบบัน้ี มลีกัษณะเป็น “กฎ” ซึง่แม ้กสทช.จะมอีํานาจในการออก “กฎ” ที่

เกีย่วกบัอํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายได ้แต่การออกกฎใดๆทีม่ผีลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป กสทช.จะต้อง

อาศยัฐานอาํนาจในการออก”กฎ”จากกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัและจะออก”กฎ”ให้ขดัหรือ

แย้งกบักฎหมายแม่บทท่ีเป็นฐานอาํนาจในการออก”กฎ”ไม่ได้  
เมือ่พจิารณาสาระสาํคญัของวตัถุประสงคใ์นการออกประกาศฉบบัน้ีสรปุไดว้่า กสทช.อา้งฐาน

อํานาจในการออกรา่งประกาศฉบบัน้ีโดยอาศยับทบญัญตัติาม พรบ.การประกอบกจิการกระจายเสยีง

และกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗  ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกํากบัดแูล

เน้ือหารายการของกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ และมเีป้าหมายหา้มมใิหอ้อกอากาศรายการ

ทีม่เีน้ือหาสาระใน ๔ ประการดงัน้ี 
 ๑) ทีก่่อใหเ้กดิการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ 
 ๒) ทีม่ผีลกระทบต่อความมัง่คงของรฐั  

๓) ทีม่ผีลกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
 ๔) ทีม่กีารกระทาํซึง่มลีกัษณะลามกอนาจาร มผีลกระทบ ต่อการใหเ้กดิความเสื่อทรามทางจติใจ

หรอืสุขภาพของประชาชนอยา่งรา้ยแรง 
 โดยเมือ่พจิารณาจากเน้ือหาของมาตรา ๓๗ (พรบ.การประกอบกจิการฯ) ดงักล่าวแลว้ไม่

ปรากฏว่ามบีทบญัญตัใิหอ้ํานาจ กสทช.ในการออกประกาศใดๆเพิม่เตมิ ซึง่แตกต่างจากบทบญัญตัใิน

มาตราอื่น เช่น ม.๓๓ ม.๓๔ ทีจ่ะมขีอ้ความระบุว่า “ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศ

กาํหนด”  ซึง่หมายความว่า ม.๓๗ ของพรบ.ฉบบัดงักล่าวไมไ่ดม้วีตัถุประสงคใ์นการมอบอํานาจให ้

กสทช.ในการออก “กฎ” หรอืประกาศใดเพิม่เตมิ กสทช.จงึปราศจากฐานอํานาจในการออกประกาศฉบบั

ดงักล่าวน้ี 

 นอกจากน้ีเมือ่พจิารณาต่อไปว่าการออกประกาศฉบบัดงักล่าวมคีวามขดัหรอืแยง้กบักฎหมาย

แมบ่ททีเ่ป็นฐานอํานาจในการออก “กฎ” หรอืประกาศ หรอืไม ่นัน้ พบว่า ประกาศฉบบัน้ีมคีวามขดัหรอื

แยง้กบับทบญัญตัมิาตราต่างๆในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายมาตรา สรปุไดด้งัน้ีคอื 

มาตรา ๒๙ การจาํกดัสทิธเิสรภีาพของบุคคลทีร่ฐัธรรมนูญรบัรอง จะกระทาํมไิดเ้วน้แต่อาศยั

อํานาจตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย ...... เท่าท่ีจาํเป็นและจะกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิเสรีภาพ

มิได้ 

มาตรา ๓๖ เสรภีาพในการสื่อสารถงึกนัโดยทางทีช่อบดว้ยกฎหมาย  



มาตรา ๔๕ เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพดู การเขยีน การพมิพ ์การโฆษณา และ

การสื่อความหมายโดยวธิอีื่น การจาํกดัเสรภีาพจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย (ในระดบัพระราชบญัญตั)ิ  และ เฉพาะเพื่อรกัษาความมัน่คงของรฐั เพื่อคุม้ครองสทิธ ิ

เสรภีาพ เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง สทิธใินครอบครวัหรอืความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอื่น เพื่อรกัษาความ

สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพื่อป้องกนัหรอืระงบัความเสื่อมทรามทางจติใจหรอื

สุขภาพของประชาชน การสัง่ปิดสื่อมวลชนเพื่อลดิรอนเสรภีาพ จะกระทาํมไิด้  การหา้มสื่อมวลชนเสนอ

ขา่วสารหรอืแสดงความคดิเหน็ทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือลิดรอน

เสรีภาพ จะกระทาํมิได้ เว้นแต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย (ระดบั

พระราชบญัญติั)ซ่ึงได้ตราขึ้นเพ่ือจาํกดัสิทธิเป็นการเฉพาะ 

การใหนํ้าขา่วหรอืบทความไปใหเ้จา้หน้าทีต่รวจก่อนนําไปโฆษณาในสื่อมวลชน จะกระทาํมไิด ้

เว้นแต่จะกระทาํในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  แต่ก็ตอ้งกระทาํโดยอาศยัอํานาจ

ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย(ระดบัพระราชบญัญตั)ิเพื่อจาํกดัสทิธเิป็นการเฉพาะเท่านัน้ 

มาตรา ๔๖  พนกังานหรอืลกูจา้ง เอกชน ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิประกอบกจิการ วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ หรอืสื่อมวลชนอื่น 

ยอ่มมเีสรภีาพในการเสนอขา่วและแสดงความคดิเหน็ภายใตข้อ้จาํกดัตามรฐัธรรมนูญ โดย ไม่ตกอยู่

ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการ  ภายใต้

จรยิธรรมแห่งการประกอบวชิาชพี และมสีทิธจิดัตัง้องคก์รเพื่อปกป้องสทิธ ิเสรภีาพและความเป็นธรรม 

รวมทัง้มกีลไกควบคุมกนัเองขององคก์รวชิาชพี  การกระทาํใด ๆ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มของ 

เจา้หน้าทีข่องรฐั  (กสทช.)  หรอืเจา้ของกจิการ (ผูร้บัใบอนุญาต) อนัเป็นการขดัขวางหรอืแทรกแซงการ

เสนอขา่วหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็สาธารณะของบุคคล ทีป่ฏบิตัหิน้าทีส่ ื่อมวลชน  ใหถ้อืว่าเป็น

การจงใจใชอ้ํานาจหน้าทีโ่ดยมชิอบและไมม่ผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่เป็นการกระทาํเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายหรอืจรยิธรรมแห่งการประกอบวชิาชพี 

ดงันัน้ การทีร่า่งประกาศฉบบัน้ีมเีน้ือหาขอ้ความดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ขดัหรอืแยง้กบั

รฐัธรรมนูญนัน้จงึยอ่มส่งผลให ้กสทช. ไมม่คีวามชอบดว้ยกฎหมายในการรา่งประกาศฉบบัน้ี เน่ืองจาก

ประกาศฉบบัน้ีมผีลเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพของประชาชนและสื่อมวลชนทีร่ฐัธรรมนูญใหก้ารรบัรอง 

ตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๕ และส่งผลเป็นการทาํลายระบบกลไกในการกํากบัดแูลกนัเองของสื่อที่

รฐัธรรมนูญใหก้ารรบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ในมาตรา ๔๖ ซึง่จะกระทาํไมไ่ดเ้วน้แต่จะมกีารตราเป็นกฎหมาย

ในระดบัพระราชบญัญตั ิและเป็นการใชอ้ํานาจหน้าทีข่อง กสทช.ทีเ่กนิสมควรแก่เหตุหรอืเกนิความ

จาํเป็นจนกระเทอืนต่อสาระสาํคญัแห่งสทิธเิสรภีาพทีร่ฐัธรรมนูญใหก้ารรบัรองไวใ้นมาตรา ๒๙  
 
 

  



๑.๒ ประเดน็ มาตรา ๓๗ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ี กสทช.ใช้เป็นข้ออ้างในการออกร่างประกาศ มีผลบงัคบัใช้ท่ีเป็นการขดัหรือแย้ง

ต่อบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญ  
นอกจากประเดน็เรือ่งฐานอํานาจในการออกประกาศทีอ่าศยัเป็นเหตุผลในการออกรา่งประกาศ

ฉบบัน้ีจะมคีวามขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนูญทุกมาตราดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ยงัพบต่อไปอกีว่า มาตรา 

๓๗ พรบ.การประกอบกจิการฯ เมือ่มกีารบงัคบัใชจ้ะส่งผลใหเ้กดิการ “สัง่ปิดสื่อ” ตามขอ้ความทีบ่ญัญตัิ

ในวรรคสามว่า “ในกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนแลว้เหน็ว่าการกระทาํดงักล่าวเกดิจากการละเลยของ

ผูร้บัใบอนุญาตจรงิ ใหค้ณะกรรมการมอีํานาจสัง่ใหผู้ร้บัใบอนุญาตดาํเนินการแกไ้ขตามทีส่มควร หรือ

อาจพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตกไ็ด้”  
ซึง่ประเดน็น้ีเป็นประเดน็สาํคญัทีส่มควรจะไดร้บัการพจิารณาวนิิจฉยัโดยศาลรฐัธรรมนูญในการ

พจิารณาว่า มาตรา ๓๗ พรบ.ประกอบกจิการฯ มกีารขดัหรอืแยง้ต่อบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญหลาย

มาตราต่อไป  
 

๑.๓ เน้ือหาในร่างประกาศชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
จากการศกึษาเน้ือหาของรา่งประกาศต่อประเดน็ที ่กสทช.ตอ้งการจะรบัฟงัความคดิเหน็

สาธารณะพบว่า 

๑) ประเดน็ความเหมาะสมของคาํนิยาม พบว่า  
“ผูร้บัใบอนุญาต” ซึง่มคีวามหมายถงึ ผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการ 

โทรทศัน์ ผูม้สีทิธปิระกอบกจิการตามบทเฉพาะกาล และผูร้บัใบอนุญาตทดลองการประกอบกจิการ  นัน้ 

จะส่งผลทาํใหร้า่งประกาศฉบบัน้ีขดัต่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ 

เน่ืองจาก อาจส่งผลให้ผูป้ระกอบวิชาชีพจาํต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงาน หรือเจ้าของ

กิจการได้ในท่ีสดุ อีกทัง้ยงัเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีรฐัธรรมนูญมุ่ง

ประสงคจ์ะให้การรบัรอง 

๒) ประเดน็หมวดท่ี ๑ เน้ือหารายการท่ีต้องห้ามมิให้ออกอากาศ พบว่า มบีทบญัญตัทิีเ่ป็น 
การขยายความมากกว่าเน้ือความทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๓๗ พรบ.การประกอบกจิการฯ อนัเป็นทีม่าของ

ฐานอํานาจในการออกรา่งประกาศน้ี  และในกรณทีีผู่ร้บัใบอนุญาตกระทาํการฝา่ฝืนความผดิทุกขอ้ตาม

รา่งประกาศน้ี กย็งัคงมกีฎหมายอื่นทีม่ฐีานะในระดบัพระราชบญัญตั ิ(ประมวลกฎหมายอาญา แพ่ง) ที่

สามารถปรบัใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกํากบัดแูลไดอ้ยูทุ่กขอ้แลว้เช่นกนั ตวัอยา่ง เช่น 

“ขอ้ ๗. รายการทีม่เีน้ือหาสาระทีม่ผีลกระทบต่อความมัง่คงของรฐั ใหห้มายความรวมถงึ 

๗.๑ รายการทีแ่สดงออกไมว่่าดว้ยภาพ วาจา ถอ้ยคาํ............หรอืแสดงความอาฆาตมาดรา้ย

ต่อพระมหากษตัรยิ ์พระราชนีิ .......หรือสถาบนัพระมหากษตัริย”์  



เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  โดยพบว่ามี การขยายความรบัผิดของ

ผูก้ระทาํความผิดให้มากขึ้นกว่ากฎหมายอาญาอีกด้วย 

 ๗.๓ รายการทีก่ระทบกระเทอืนหรอืดหูมิน่ประเทศหรอืต่อประมขุของประเทศอื่น..... 

เม่ือมีการบงัคบัใช้อาจสงผลในการวินิจฉัยท่ีแตกต่างกนัระหว่างคาํวินิจฉัยของ กสทช.  
และคาํวินิจฉัยของศาลยติุธรรมจากความผิดฐานเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายอ่ืนๆท่ีมี

ผลบงัคบัใช้อยู่แล้วตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๓ 
จากกรณตีวัอยา่งขา้งตน้ สรปุไดว้่า เมือ่ผูร้บัใบอนุญาตกระทาํการฝา่ฝืนความผดิตามรา่ง

ประกาศฉบบัน้ีเกอืบทุกขอ้มบีทบญัญตัขิองกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตักิําหนดใหเ้ป็นความผดิซึง่ 

กสทช.สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกํากบัดแูลไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งออกรา่งประกาศฉบบัน้ี ซึง่

รายละเอยีดของบทบญัญตักิฎหมายอื่นทีม่ผีลบงัคบัใชก้บัการฝา่ฝืนรา่งประกาศทุกขอ้ไดจ้ดัทาํเป็น

ตารางเปรยีบเทยีบเพื่อเสนแนะไวโ้ดยละเอยีดตามตารางทีแ่นบแลว้ 

๓) ประเดน็หมวดท่ี ๒ มาตรการในการออกอากาศรายการ พบว่า ขอ้ความทีป่รากฏใน 
หมวดที ่๒ จดัทาํขึน้ในลกัษณะเดยีวกนักบั “จรยิธรรม (Code of Ethic) ” หรอื “แนวปฏบิตั ิ (Code Of 

Conduct)” อนัอาจส่งผลใหเ้กดิแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพี ทัง้จากผูร้บัใบอนุญาต

และจากเจา้ของกจิการ หรอืแมแ้ต่คณะกรรมการที ่กสทช.จะแต่งตัง้ขึน้ในอนาคต  โดยเน้ือหาทัง้หมดที่

ปรากฏในหมวดน้ี เป็นเน้ือหาทีเ่ป็นแนวทางการปฏบิตัหิรอืจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี ซึง่ไม่

สามารถนํามาเป็นสภาพบงัคบัทางกฎหมายได ้อนัจะเป็นการทาํลายกลไกในการกํากบัดแูลกนัเองของ

สื่อทีร่ฐัธรรมนูญใหก้ารรบัรองไวโ้ดยชดัแจง้ในมาตรา ๔๖ ทีว่่าผูป้ระกอบวชิาชพี ... “มีสิทธิจดัตัง้

องคก์รเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทัง้มีกลไกควบคมุกนัเองขององคก์ร

วิชาชีพ” ทัง้น้ี กสทช.พงึตระหนกัถงึความหมายของถอ้ยคาํทีแ่ตกต่างกนัประกอบใน ๒ ประการ ไดแ้ก่  
๓.๑ “การกํากบัดแูล” กบั “การควบคุม” เมือ่รา่งประกาศฉบบัน้ีใชค้าํว่า “การกํากบัดแูล” ยอ่ม

หมายถงึ การใชอ้ํานาจไดแ้ต่เฉพาะเพยีงเท่าทีก่ฎหมายกําหนดไวเ้ท่านัน้ ไดแ้ก่ การกําหนดนโยบาย 

แนวทาง และเป้าหมาย ซึง่หมายถงึอํานาจหน้าทีท่ีบ่ญัญตัไิวใ้หแ้ก่ กสทช. ในขณะที ่การควบคุม 

หมายถงึ การใชอ้ํานาจบงัคบับญัชา ซึง่จะเกดิขึน้ไดแ้ต่เฉพาะภายในหน่วยงาน ซึง่หมายถงึองคก์ร

วชิาชพี โดยผูอ้ยูภ่ายใตอ้ํานาจน้ีจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามคาํสัง่หรอืคาํบงัคบับญัชาหรอืองคก์รวชิาชพี

กนัเองโดยเครง่ครดั แต่เมือ่พจิารณาถงึถอ้ยคาํของเน้ือหาในหมวดที ่๒ น้ีแลว้จะพบว่า รา่งประกาศฉบบั

น้ีมเีจตนารมณ์ในการมอบอํานาจให ้กสทช. ควบคุมการประกอบวชิาชพีของสื่อโดยตรงซึง่ไมส่ามารถ

ทาํไดเ้พราะขดัต่อเจตนารมณ์ตามรฐัธรรมนูญ 
๓.๒  “จรยิธรรม” กบั “กฎหมาย”  มเีจตนารมณ์ในการบงัคบัใชท้ีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื การ

กําหนดเป็นจรยิธรรม ผูฝ้า่ฝืนจะไดร้บัโทษทีส่่งผลทาํใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีขาดความน่าเชื่อถอื ขาดการ

เคารพยกยอ่ง และเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องผูป้ระกอบวชิาชพี ในขณะทีก่ารฝา่ฝืนกฎหมายเป็นการชีถู้ก

ชีผ้ดิ และมกีารกําหนดโทษในทางอาญา ทางแพ่ง หรอืทางปกครอง  



ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องสื่อมวลชน “จรยิธรรม” เป็นขอ้กําหนดมาตรฐานทีด่ ีทีพ่งึประสงคใ์นการ

ทาํงานของแต่ละอาชพี แต่ในบางสถานการณ์ผูป้ระกอบวชิาชพีอาจไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้น

ดว้ยเหตุแห่งสภาพแวดลอ้มทีป่ระสบอยู ่ในกรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิดต้ามมาตรฐานขอ้กําหนดของ

จรยิธรรม ไมอ่าจสรปุไดว้่า เป็นการกระทาํความผดิในลกัษณะเดยีวกบักฎหมาย เพราะเป็นสภาพบงัคบั

ในทางสงัคม โดยผูท้ีป่ฏบิตัไิมค่รบถว้นจะถูกลดทอนความน่าเชื่อถอืจากสงัคม หรอืประชาชนผูม้สี่วน

เกีย่วขอ้ง หรอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ ในขณะเดยีวกนัสภาพบงัคบัทางจรยิธรรมยงัเปิดโอกาสใหผู้ฝ้า่ฝืนทาํ

การเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ อนัเป็นมาตรการทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการไกล่เกลีย่และการระงบัขอ้พพิาท

ดว้ยความสมคัรใจของคู่กรณ ีและส่งเสรมิใหคู้่กรณยีงัสามารถอยูร่ว่มและพึง่พาในสงัคมเดยีวกนัได้

ต่อไป  
 

๔) ประเดน็หมวดที ่๓ การกํากบัดแูล พบว่า จากการนิยามความหมายในขอ้ ๓ ของคาํว่า  
“ผูร้บัใบอนุญาต” ขอ้ความทีร่ะบุในทุกขอ้ของรา่งประกาศฉบบัน้ี ส่งผลใหผู้ร้บัใบอนุญาตมอีํานาจในการ

ตรวจสอบและการระงบัการออกอากาศรายการ หรอืการนําเสนอขอ้มลูขา่วสารของผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อ

ได ้อนัเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร้บัใบอนุญาตซึง่มใิช่ผูป้ระกอบวชิาชพี เขา้มาแทรกแซงสัง่การ หรอืบงัคบั

บญัชา ผูป้ระกอบวชิาชพีไดโ้ดยตรง  

 จากการศกึษาแนวทางการกํากบัดแูลผูป้ระกอบวชิาชพีของไทยในอดตีก่อนจดัตัง้ กสทช. พบว่า 

หน่วยงานกํากบัในอดตี (กรมประชาสมัพนัธ)์ เคยสรา้งหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลทีส่ามารถนํามาใชเ้ป็น

กลไกในปจัจบุนัและอนาคตเพื่อกํากบัดแูลลกัษณะน้ีไดด้ว้ยการกําหนดคุณสมบตัใิห ้“ผูอ้ํานวยการ

สถานี” มคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบวชิาชพี ซึง่ตามบทบญัญตัมิาตรา ๒๙ พรบ.การประกอบ

กจิการฯ เปิดช่องใหส้ามารถกระทาํไดต้ามที ่“คณะกรรมการประกาศกําหนด” และจะทาํใหเ้กดิความ

สอดคลอ้งกบัมาตรา ๓๐ ทีก่ําหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตตอ้งรบัผดิชอบในการกระทาํของผูอ้ํานวยการสถานี

ในระดบัถดัขึน้ไป ไมใ่ช่ในระดบัโดยตรงเช่นทีป่รากฏอยูใ่นรา่งประกาศฉบบัน้ี และในกรณทีีไ่มม่กีาร

ปรบัแกไ้ขจะทาํใหก้ารตคีวามในหมวดน้ี เกดิการขดัหรอืแยง้กบั มาตรา ๓๐ ของ พรบ.การประกอบ

กจิการฯและจะทาํใหม้าตราดงักล่าวไมเ่กดิการบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัไิดเ้ลย 

  นอกจากน้ีบทบญัญตัใินขอ้ ๒๖ ยงัมคีวามขดัแยง้กบั มาตรา ๓๗ พรบ.การประกอบกจิการฯ

กล่าวคอื บทบญัญตัขิองมาตรา ๓๗ กําหนดใหอ้ํานาจกรรมการซึง่คณะกรรมการมอบหมายมอีํานาจ

ตรวจสอบหรอืระงบัการออกอากาศรายการเฉพาะทีเ่ป็นรายการทีม่เีน้ือหาสาระลม้ลา้งการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ มผีลกระทบต่อความมัง่คงของรฐั ต่อความ

สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน มกีารกระทาํซึง่มลีกัษณะลามกอนาจาร มผีลกระทบต่อ

การใหเ้กดิความเสื่อทรามทางจติใจหรอืสุขภาพของประชาชนอยา่งรา้ยแรง  ซึง่ไมส่ามารถตคีวามให้

หมายความครอบคลุมไปถงึรายการทีม่เีน้ือหาสาระอื่น เช่น รายการซึง่มผีลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนอยา่งรา้ยแรง (แมใ้นทางปฏบิตัริายการทีม่เีน้ือหาลกัษณะน้ีสมควรตอ้งไดร้บัการกํากบัดแูล

ใกลช้ดิเป็นพเิศษกต็าม) เพราะ กสทช.สามารถใชบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการกํากบั



ดแูลควบคู่กนัไปได ้ซึง่ในกรณน้ีีอาจทาํใหข้อ้ความในบทบญัญตัขิอ้น้ีมผีลเป็นการขยายขอบอํานาจการ

กํากบัดแูลทีข่ดัหรอืแยง้ต่อ พรบ.ทีใ่หอ้ํานาจไวอ้กีดว้ย  
 

๒. ประเดน็ด้านหลกัการประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน  

นอกจากประเดน็ความชอบดว้ยกฎหมายแลว้ ประเดน็ทีส่มควรจะตอ้งพจิารณาควบคู่กนัไป 
เพื่อใหร้า่งประกาศฉบบัน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญทีต่อ้งการสนบัสนุนนโยบาย 

“การปฏริปูสื่อ” ประการหน่ึง คอื การสรา้งและสนบัสนุนใหเ้กดิกลไกการกํากบัดแูลกนัเองของสื่อมวลชน 

การจดัทาํรา่งประกาศในลกัษณะดงักล่าวโดยไมค่าํนึงถงึเป้าหมายหรอืนโยบายการปฏริปูสื่อเป็น “ธงนํา”

จะส่งผลเป็นการสรา้งเครือ่งมอืเพื่อการควบคุมสื่อโดยองคก์รกํากบัเสยีเอง อนัเป็นการกระทาํทีเ่กนิกว่า

อํานาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายกําหนด โดยการออกรา่งประกาศฉบบัน้ีตอ้งคาํนึงถงึความสอดคลอ้งระหว่างรา่ง

ประกาศทีก่ําลงัอยูใ่นระหว่างการจดัทาํทีม่เีน้ือหามุง่หมายทีจ่ะกําหนดบทบาทหน้าทีข่ององคก์รวชิาชพี

ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ตามทีก่ําหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔๖ เรือ่ง “กลไกควบคุมกนัเองขององคก์ร

วชิาชพี” อนัเป็นทีม่าของ พรบ.การประกอบกจิการฯ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ทีก่ําหนดให ้“กสทช.

ตอ้งส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบวชิาชพีเป็นองคก์รในรปูแบบต่างๆ เพื่อทาํหน้าทีจ่ดัทาํมาตรฐาน

จรยิธรรมและควบคุมกนัเองภายใตม้าตรฐานจรยิธรรมทีต่อ้งคาํนึงถงึการคุม้ครองการไดร้บัขอ้มลู

ขา่วสารของประชาชน การคุม้ครองผูบ้รโิภคจากการประกอบกจิการ และคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของผู้

ประกอบวชิาชพีขององคก์ร ไปพรอ้มกนัดวัย โดยในการควบคุมใหแ้ต่ละองคก์รจดัตัง้คณะกรรมการ

ควบคุมกนัเองขึน้ทัง้จากภายในและภายนอก” พรอ้มกนัไปดว้ย 
 การพจิารณาผ่านรา่งประกาศฉบบัน้ีจะส่งผลใหก้ลไกการควบคุมกนัเองและรา่งประกาศอยูใ่น

ระหว่างการจดัทาํอกีหลายฉบบัมคีวามขดัแยง้กนัเอง จนอาจส่งผลใหก้ารใชอ้ํานาจของ กสทช.โดย

ภาพรวมในดา้นการกํากบัดแูลการประกอบวชิาชพีลม้เหลว และเป็นรา่งประกาศทีอ่าจไมไ่ดร้บัความ

เชื่อถอืและไวว้างใจทีจ่ะปฏบิตัติามโดยผูป้ระกอบวชิาชพี ผูร้บัใบอนุญาต เน่ืองจากไมส่ามารถแปลงจาก

ขอ้บงัคบัตามกฎหมายแลว้นําไปสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ อนัจะส่งผลใหเ้กดิความลม้เหลวและเป็นการทา้ทาย

อํานาจในการกํากบัดแูลของ กสทช.ตามกฎหมายไดใ้นทีสุ่ด 

๓. ประเดน็ข้อเสนอความคิดเหน็ต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑก์ารกาํกบั 
ดแูลเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ .ศ....  

 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรปุไดว้่า รา่งประกาศฉบบัดงักล่าวมขีอ้โตแ้ยง้

ทัง้ในประเดน็ปญัหาดา้นความชอบดว้ยกฎหมายและประเดน็ปญัหาดา้นหลกัการประกอบวชิาชพี

สื่อมวลชน อนัมพีืน้ฐานมาจากหลกัการหรอืการตัง้ “ฐานคดิ” ทัง้ในทางนิตศิาสตร ์นิเทศศาสตร ์และ

หลกัการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่กพรอ่งผดิพลาด อกีทัง้ไมไ่ดต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานสาํคญัของการกระทาํทีช่อบดว้ย

กฎหมาย กล่าวคอื 



๓.๑ ไมพ่อสมควรแก่เหตุ ซึง่หมายถงึ ไมส่ามารถส่งผลใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการออก

ประกาศ โดยยงัมมีาตรการหรอืวธิกีารอื่นทีส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการไดม้ากกว่า (มกีฎหมาย

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ป็นเครือ่งมอืได)้ และไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกประกาศ หรอืมาตรการทีเ่ลอืกมาใช้

ในประกาศฉบบัน้ีเกนิสมควรแก่เหตุ(ควบคุมและลดิรอนเสรภีาพของประชาชนและสื่อมวลชนในการ

ไดร้บัและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร)    
๓.๒ ไมม่คีวามชดัเจนแน่นอนเพยีงพอทีจ่ะทาํใหผู้ต้กอยูห่รอือาจจะตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัของรา่ง

ประกาศน้ีจะเขา้ใจหรอืคาดหมายไดว้่าเมือ่ประกาศฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบัแลว้ จะตอ้งปฏบิตัติามประกาศน้ี

ไปในลกัษณะใด  (อาจมปีญัหาดา้นการตคีวาม ขยายความ และการบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการและผู้

ประกอบวชิาชพีจาํนวนมาก) 

๓.๓ ไมม่หีลกัประกนัการเลอืกปฏบิตัโิดยอําเภอใจของผูม้อีํานาจบงัคบัใหเ้ป็นไปตามประกาศ  
๓.๔ ไมม่หีลกัประกนัความสุจรติและหลกัการหา้มใชส้ทิธโิดยมชิอบ 
๓.๕ ไมส่ามารถคุม้ครองความเชื่อถอืและไวว้างใจของผูท้ีต่กอยูใ่นบงัคบัของประกาศฉบบัน้ี (ซึง่

อาจส่งผลต่อการเคารพต่อหลกัเกณฑห์รอืการปฏบิตัติามประกาศทีอ่อกโดยองคก์รกํากบัในอนาคต)  
๓.๖ ไมส่ามารถตอบสนองต่อหลกัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะไดจ้รงิ (ประโยชน์ทีค่าํนึงถงึ

สทิธแิละเสรภีาพของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยอยา่งครบถว้นรอบดา้น) 

การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุแก้ไขรายข้อจากร่างประกาศฉบบัน้ีไม่สามารถกระทาํ

ได้จนกว่าจะได้มีการกาํหนดนิตินโยบาย และนิติวิธีท่ีสอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบในประเดน็

ด้านกลไกการกาํกบัดแูลร่วมและกลไกการกาํกบัดแูลกนัเองของส่ือมวลชนท่ีสอดคล้องกบั

บทบญัญติัของรฐัธรรมนูญ สมควรท่ีผูร้บัผิดชอบจากเพิกถอนร่างประกาศฉบบัน้ีจาก

กระบวนการรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะและนํากลบัไปพิจารณาบททวนความชอบด้วย

กฎหมาย ความสอดคล้องกบัการประยกุตใ์ช้ในทางวิชาชีพตามประเดน็ต่างๆท่ีได้เสนอมาแล้ว

ข้างต้นให้ครบถ้วนรอบด้านเสียก่อน เพราะเม่ือมีการพิจารณาทบทวนแล้วอาจส่งผลทาํให้ไม่มี

ความจาํเป็นต้องออกประกาศฉบบัน้ีอีกต่อไป หรืออาจจดัทาํเป็นร่างฉบบัใหม่ท่ีมีความสมบรูณ์

และถกูต้องตามกฎหมาย ซ่ึงต้องจดัให้เกิดการมีส่วนร่วมกนัอย่างกว้างขวางทัง้นักวิชาการ นัก

วิชาชีพ ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากประกาศ และผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดแูลน้ีอย่างครอบคลมุทุกภาค

ส่วนของสงัคมต่อไป 

 


