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บทคัดยอ 
 

รายงานวิจัยเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อมุงหาแนวทางที่เหมาะสมในการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐและองคกรวิชาชีพ โดยใชแนว
คิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อและสาธารณประโยชน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง และมิติในการ
กํากับดูแลเนื้อหาของ Independent Television Commission (ITC) ของประเทศอังกฤษเปนแนว
ทางและกรอบในการศึกษาและวิเคราะห  ซึ่งภาพรวมของการศึกษาจะเริ่มตนดวยมิติทางประวัติ
ศาสตรของการกํากับดูแลเนื้อหาในประเทศไทยอันแสดงถึงความสัมพันธอันซับซอนระหวาง
กระบวนการกํากับดูแลที่เปนมาในอดีตกับโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองของสื่อวิทยุและโทรทัศน
ซึ่งผูกพันอยูกับการเปนเจาของของรัฐ  และจุดเปลี่ยนในยุคแหงการปฏิรูปสื่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อันสําคัญหลายประการตอโครงสรางและสาระของระบบวิทยุและโทรทัศนซึ่งสงผลตอเนื่องถึงรูป
แบบการกํากับดูแลเนื้อหาตอมาดวย 

 
นอกเหนือจากมิติทางประวัติศาสตรแลว การศึกษานี้ยังนําเสนอถึงสถานการณที่เปนอยูใน

ปจจุบันทั้งในเชิงโครงสรางและสาระในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศน  โดยแบงการวิเคราะห
เนื้อหาออกเปน 2 สวนดวยกัน  คือ เนื้อหาประเภทรายการ และเนื้อหาประเภทโฆษณา โดยการ
ศึกษาในสวนนี้จะพิจารณาถึงทั้งการกํากับดูแลที่เปนมาตรการและกระบวนการตรวจสอบจากภาค
รัฐ  ซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) กองงาน 
กกช. ในกรมประชาสัมพันธ และสถานีวิทยุและโทรทัศนตางๆ รวมถึงการกํากับดูแลที่มาจากภาค 
อุตสาหกรรมสื่อที่เปนเอกชน  ไดแก  อุตสาหกรรมสื่อทางดานขาวสาร  อุตสาหกรรมสื่อทางดาน
บันเทิง  อุตสาหกรรมโฆษณา  ตลอดจนกลไกการตรวจสอบและรองเรียนที่เปดใหประชาชนเขาถึงได  
โดยพิจารณาจากการประกอบกิจการ 3 ประเภท คือ  วิทยุ โทรทัศนพื้นฐาน (ฟรีทีวี) และโทรทัศน
บอกรับสมาชิก  หลังจากประมวลภาพรวมของการกํากับดูแลที่เปนอยูในปจจุบันแลว  จะเปนการ
วิเคราะหถึงปญหาที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหา  ไมวาจะเปนปญหาในเนื้อหาที่พบจากประสบ
การณในการกํากับดูแล  และปญหาในกระบวนการกํากับดูแลเองวามีขอจํากัดหรืออุปสรรคดานใดบาง  
หลังจากนั้นจะเปนบทวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศนอันจะเปนบทบัญญัติทางกฎหมายสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาภายใตโครง
สรางใหม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทายที่สุดจะเปน
การนําเสนอแนวทางนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการกํากับดูแลของเนื้อหาที่นาจะอยูในดุลพินิจสําหรับ
สังคมไทยในยุคแหงการปฏิรูปสื่อ 
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 สําหรับขอเสนอแนะและแนวทางนโยบายสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศนแบง
ออกไดเปนประเด็นตางๆ ไดแก วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุโทรทัศนควรปรับ
เปลี่ยนใหสอดคลองกับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนที่เสรีภาพในการแสดง
ออก การรับรูขาวสาร สิทธิสวนบุคคล และมาตรฐานของเนื้อหา  สวนรูปแบบของกลไกการกํากับดู
แลในอนาคตจําเปนตองใชการผสมผสานกันระหวางการออกกฎหมายและการลงโทษ กับการใหเปา
ประสงคและแรงจูงใจสําหรับผูประกอบกิจการในกิจการทั้ง 3 ประเภท อันไดแก รัฐ พาณิชย และ
ประชาชน สําหรับการกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหาเหมาะกับสังคมไทยทําไดหลายแนวทาง โดย
แบงเปนสวนของการพัฒนาระบบแบงประเภทเนื้อหาดวยวิธีตางๆ ดังที่นําเสนออยางละเอียดไวใน
รายงาน และสวนของการกํากับดูแลรวมกับผูประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุ
และโทรทัศนผานการกํากับดูแลตนเองในแตละอุตสาหกรรมสื่อ  สุดทายคือเรื่องของความโปรง
ใสของการกํากับดูแล ปญหาสําคัญประการหนึ่งของ กกช. คือ ลักษณะการกํากับดูแลที่ขาด
ความเปนอิสระ และมีขอจํากัดดานอํานาจ ราชการ ซึ่งแนวทางแกไขคือ กสช. ที่จะต้ังขึ้นใน
อนาคตควรมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน การพิจารณาตรวจสอบ รวมไปถึงการ
ลงโทษในลักษณะตางๆ ผานการตีพิมพหรือชองทางสื่อสารอ่ืนๆ เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบ 
เปนการสรางความโปรงใสและตรวจสอบไดของการกํากับดูแลสื่อ 
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Abstract 

 
The objective of this research is to find appropriate measures and guidelines 

in regulating content in broadcast media, by the state as well as by professional 
organizations.   The study employs the following perspectives in constructing a  
theoretical framework – media content and the public interest, political economy 
theory, and the British-based Independent Television Commission (ITC)’s guidelines in 
content regulation.  Following the theoretical discussion, the study begins with a 
historical analysis of content regulation in Thai broadcast media, focusing in particular 
on the intricate relationship between past content regulation and the political economic 
structure of broadcast media.  The study also pays special attention to the ongoing 
media reform which has become a milestone of change in content regulation, both in 
structure and substance. 

 
For the analysis of current content regulation scenario, three different types 

of broadcast operation – radio, free TV and Cable TV – and  two types of content in 
broadcast media – program and advertising –  are examined.  In all three broadcast 
operations and both types of content, regulatory approaches and activities from the state 
as well as from the broadcast industry are studied.  As far as the state is concerned, the 
Radio and Television Broadcasting Commission stands at the center of regulatory 
activities by the state.  For the industry, four professional associations – each 
representing different interests of the four outstanding segments within the broadcast 
industry – news, entertainment, advertising, military – are discussed at length.  This 
portion of the study also looks into regulatory mechanisms that are available to the 
public such as complaint-receiving center and hotlines.   After giving an overall picture 
of current broadcast regulation, the study delves more deeply into regulation problems 
– both problems found in broadcast content and problems related to regulatory 
processes.  Then, the study moves on to an analysis of the broadcast operation draft 
law, which will lay down legal principles and norms of broadcasting after the reform 
under the oversight of the new regulator – the National Broadcast Council (NBC).  In 
the end, the study closes with a series of policy recommendations for appropriate 
models of content regulation in post-reform broadcast media. 

 
The policy recommendations include; for instance, a revision of objectives 

in broadcast content regulation to correspond with ongoing social changes that give 
emphasis to freedom of expression of media, the public’s right to know, right to 
privacy, and promotion of content standard.  As for model of content regulation that 
may be applicable to the Thai context, the study proposes that a co-regulation between 
the state and professional organizations be considered, placing special emphasis on the 
development of code of ethics by the latter and its enforcement by the former.   With 
regard to regulatory mechanisms, the study argues for a mixture of rule cum penalty 
and goals cum incentives, depending, however, on the specific regulatory objective that 
needs to be fulfilled.  Furthermore, the study suggests that a rating system be developed  
for broadcast content and a more transparent system be created for the future regulator.  
Transparency principles should be applied to complaints-handling process, regulatory 
decision-making and penalty enforcement by making information about these 
procedures available and accessible to the public. 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การกํากับดูแลเน้ือหาของสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย 

 
รายงานวิจัยเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยฉบับนี้จัดทําขึ้น

เพื่อมุงหาแนวทางที่เหมาะสมในการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐและองคกรวิชาชีพ โดยใชแนว
คิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อและสาธารณประโยชน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง และมิติในการ
กํากับดูแลเนื้อหาของ Independent Television Commission (ITC) ของประเทศอังกฤษเปนแนว
ทางและกรอบในการศึกษาและวิเคราะห  ซึ่งภาพรวมของการศึกษาจะเริ่มตนดวยมิติทางประวัติ
ศาสตรของการกํากับดูแลเนื้อหาในประเทศไทยอันแสดงถึงความสัมพันธอันซับซอนระหวาง
กระบวนการกํากับดูแลที่เปนมาในอดีตกับโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองของสื่อวิทยุและโทรทัศน
ซึ่งผูกพันอยูกับการเปนเจาของของรัฐ  และจุดเปลี่ยนในยุคแหงการปฏิรูปสื่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อันสําคัญหลายประการตอโครงสรางและสาระของระบบวิทยุและโทรทัศนซึ่งสงผลตอเนื่องถึงรูป
แบบการกํากับดูแลเนื้อหาตอมาดวย 

 
นอกเหนือจากมิติทางประวัติศาสตรแลว การศึกษานี้ยังนําเสนอถึงสถานการณที่เปนอยูใน

ปจจุบันทั้งในเชิงโครงสรางและสาระในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศน  โดยแบงการวิเคราะห
เนื้อหาออกเปน 2 สวนดวยกัน  คือ เนื้อหาประเภทรายการ และเนื้อหาประเภทโฆษณา โดยการ
ศึกษาในสวนนี้จะพิจารณาถึงทั้งการกํากับดูแลที่เปนมาตรการและกระบวนการตรวจสอบจากภาค
รัฐ  ซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) กองงาน 
กกช. ในกรมประชาสัมพันธ และสถานีวิทยุและโทรทัศนตางๆ รวมถึงการกํากับดูแลที่มาจากภาค 
อุตสาหกรรมสื่อที่เปนเอกชน  ไดแก  อุตสาหกรรมสื่อทางดานขาวสาร  อุตสาหกรรมสื่อทางดาน
บันเทิง  อุตสาหกรรมโฆษณา  ตลอดจนกลไกการตรวจสอบและรองเรียนที่เปดใหประชาชนเขาถึงได  
โดยพิจารณาจากการประกอบกิจการ 3 ประเภท คือ  วิทยุ โทรทัศนพื้นฐาน (ฟรีทีวี) และโทรทัศน
บอกรับสมาชิก  หลังจากประมวลภาพรวมของการกํากับดูแลที่เปนอยูในปจจุบันแลว  จะเปนการ
วิเคราะหถึงปญหาที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหา  ไมวาจะเปนปญหาในเนื้อหาที่พบจากประสบ
การณในการกํากับดูแล  และปญหาในกระบวนการกํากับดูแลเองวามีขอจํากัดหรืออุปสรรคดานใดบาง  
หลังจากนั้นจะเปนบทวิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศนอันจะเปนบทบัญญัติทางกฎหมายสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาภายใตโครง
สรางใหม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ทายที่สุดจะเปน
การนําเสนอแนวทางนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการกํากับดูแลของเนื้อหาที่นาจะอยูในดุลพินิจสําหรับ
สังคมไทยในยุคแหงการปฏิรูปสื่อ 
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ประวัติการกํากับดูแลเน้ือหาส่ือวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย 
 

การกํากับดูแลเน้ือหาประเภทรายการ 
 ประวัติการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ-โทรทัศนในประเทศไทยเมื่อพิจารณาโดยอาศัย
องคกรหรือกลุมบุคคลที่กํากับดูแลเปนเกณฑแลว สามารถแบงยุคสมัยของการกํากับดูแลออกได
เปน 
 

- ยุคกระบอกเสียงของรัฐ (พ.ศ. 2498-2518) ในยุคนี้การเซ็นเซอรหรือการตรวจสอบเนื้อ
หากอนออกอากาศเปนเรื่องปกติ ขณะที่ไมมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการ 
รายการสวนใหญจึงเนนบันเทิง และรายการที่เผยแพรเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบาย
ของรัฐบาล 

 
- ยุคคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) (พ.ศ. 2518-2535) 

ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดปฏิรูประบบวิทยุ
โทรทัศน โดยจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) ขึ้น   และออก
กฎระเบียบการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 สําหรับการควบคุมการขอ
อนุญาตจัดต้ังสถานีและควบคุมเนื้อหารายการ โดยมุงเนนไปที่การควบคุมเนื้อหาโดยมีอนุกรรมการ
ตรวจเซ็นเซอรรายการดานโฆษณา ภาพยนตร และละคร การวิพากษวิจารณทางการเมืองและสังคม
ในรายการขาวและบันเทิงเปนสิ่งตองหาม  นอกจากนี้หลังเหตุการณรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2519 การดําเนินงานของ กบว. ก็ย่ิงเขมงวดขึ้นในดานการควบคุมเนื้อหาขาวสารและความคิดเห็น 
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ไดออก ปร.15 และ 17 (ปร.15 และ 17 ไดยกเลิกไปในป 2537) 
ควบคุมการดําเนินงานของวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนอยางเขมงวด กําหนดใหเนื้อหาสาระของ
ขาวและรายการตาง ๆ สงเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมถึงหามนําเสนอเนื้อ
หาที่สงเสริมลัทธิคอมมิวนิสตทั้งทางตรงและทางออม   
 

- ยุคคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) (พ.ศ. 
2535-3540) หลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ที่มีการปดบังและบิดเบือนความจริงของ
ขอมูลขาวสารในสื่อตางๆ  ประชาชนที่มีแกนนําเปนนักวิชาการนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนและองคกร
พัฒนาเอกชน ไดเรียกรองใหมีการปฏิรูประบบวิทยุโทรทัศนเพื่อใหมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารและ
ความคิดเห็น จึงไดมีการออกระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 โดย
สาระสําคัญ คือ ใหมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) หรือ 
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National Broadcasting Commission และยกเลิกการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ โดยใหคณะ
กรรมการของสถานีวิทยุและโทรทัศนตรวจพิจารณากันเอง  รวมถึงการยกเลิก ปร. 15 และ ปร. 17 
ถึงกระนั้นก็ยังไมสามารถกํากับดูแลใหสื่อวิทยุโทรทัศนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณ
ภาพได เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศนยังไมเปนอิสระจากรัฐที่เปนเจาของคลื่นความถี่ในการออก
อากาศ และในทางปฏิบัติ กกช. ซึ่งมีกองงาน กกช. เปนสวนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธก็มุงเนน
ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อตอบสนองความตองการของรัฐมากกวาประโยชนของสาธารณะ 
 
 - ยุคแหงการปฏิรูปสื่อ (พ.ศ. 2540-ปจจุบัน) สืบเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองและการ
เคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสื่อ ซึ่งสะทอนใหเห็นในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใน
มาตรา 39, 40 และ 41 ที่มุงหวังใหคลื่นวิทยุโทรทัศนที่อยูในความดูแลของหนวยราชการใหกลับมา
อยูในมือของประชาชน และใหหลักประกันแกสิทธิเสรีภาพสําหรับนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน นอก
จากนี้ภายหลังการปฏิรูปสื่อ โครงสรางของกิจการวิทยุและโทรทัศนจะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
กิจการของรัฐ กิจการเชิงพาณิชย และกิจการของประชาชน  ซึ่งลักษณะการกํากับดูแลเนื้อหาราย
การก็จะเปลี่ยนไปตามโครงสรางของกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของกิจการแตละ
ประเภท  
 
การกํากับดูแลเน้ือหาประเภทโฆษณา 
 การกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณาในสื่อโทรทัศนเริ่มตนครั้งแรกในป พ.ศ. 2510 ซึ่ง
สามารถแบงการกํากับดูแลออกเปน 2 ชวงใหญๆ คือ  
 
 1. ชวงของการขออนุญาตกอนทําโฆษณา และตรวจสอบหลังการทําโฆษณา (pre-censor 
และ censor พ.ศ. 2510-2535) เริ่มตนจากการตราพระราชบัญญัติยาทําใหผูประกอบธุรกิจและผู
ประกอบธุรกิจโฆษณาสินคาประเภทยาตองนําการโฆษณามาขออนุญาตจากคณะกรรมการยากอน 
จนกระทั่งถึงยุคที่มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) ไดวาง
ระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวของกับการพิจารณาโฆษณาอีก 3 ฉบับ ทําใหการโฆษณาไมมีเสรีภาพเทาที่
ควร สวนปญหาที่นักวิชาชีพโฆษณาวิพากษวิจารณกันทั่วไป คือ การขาดบรรทัดฐานที่แนนอนใน
การตรวจพิจารณาของเจาหนาที่ตรวจพิจารณาเนื้อหา 
 
 2. ชวงของการปรับเปลี่ยนสูการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) หลังการยุบเลิก กบว. 
ในป พ.ศ. 2535  รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
(กกช.) โดยเนนบทบาทในการกํากับดูแลมากกวาการควบคุมหรือเซ็นเซอรเนื้อหา จนกระทั่ง พ.ศ. 
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2537 รัฐบาลไดยกเลิกหนาที่การควบคุมเซ็นเซอรโฆษณาของกรมประชาสัมพันธ และถายโอนความ
รับผิดชอบไปสูนายสถานีวิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนที่อาศัยรายไดจากการโฆษณา ไดแก สถานี
โทรทัศนชอง 3, 5, 7 และ 9  รวมกับสมาคมธุรกิจแหงประเทศไทยไดรวมกันจัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศนขึ้นเพื่อควบคุมการเซ็นเซอรทางโทรทัศนใหอยูในกรอบของ
ระเบียบและกฎเกณฑของทางราชการ ปจจุบันสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยมีการเคลื่อน
ไหว เพื่อจัดต้ัง “สภานักโฆษณา” ซึ่งเปนการเสริมสรางใหเกิดการกํากับดูแลตนเองในอีกทางหนึ่ง 
  
โครงสรางและการกํากับดูแลเน้ือหาส่ือวิทยุและโทรทัศน 
 โครงสรางและกระบวนการในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนโดยรัฐ ปจจุบัน
ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530 โดย
หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแล ไดแก คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนแหงชาติ (กกช.) โดยกองงาน กกช. มีหนาที่ตรวจสอบดานเนื้อหาใหแก กกช. 
 

กกช. มีการแบงอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบออกเปน 4 กลุม คือ 1. กลุมวิทยุโทรทัศน เอ 
เอ็ม  2. กลุมวิทยุโทรทัศน เอฟ เอ็ม 3. กลุมวิทยุโทรทัศน ฟรีทีวี 4. กลุมวิทยุโทรทัศนบอกรับเปน
สมาชิก  แมวาปจจุบันแตละสถานีมีการตรวจพิจารณาเนื้อหากันเองแลว  กองงาน กกช. ก็ยังคงมี
บทบาทในการเปนผูสอดสองดูแลของรัฐตอการนําเสนอเนื้อหาหลังการออกอากาศ (post-censor) 
ผานวิธีการสอดสองดูแลตางๆ ไดแก การใหเจาหนาที่เฝาดูหรือฟงรายการ การรับขอมูลหรือรับแจง
จากเครือขายของ กกช. และกรมประชาสัมพันธจังหวัด และการรับเรื่องรองเรียนโดยตรงจาก   
ประชาชน 
 
 ในสวนของโครงสรางและกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการ นอกเหนือจาก 
กกช. ที่เปนตัวแทนของฝายรัฐแลว  ภาคอุตสาหกรรมสื่อที่เปนเอกชนเองก็ไดทําหนาที่ในการตรวจ
สอบดูแลตนเอง โดยสถานีโทรทัศนแบบฟรีทีวีแตละสถานีจะมีฝายตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ 
(ฝายเซ็นเซอร) มีหนาที่ตรวจสอบเนื้อหารายการกอนนําออกอากาศ   ซึ่งขอเสียของการใหสถานี
กํากับดูแลตนเองคือ ความไมมีมาตรฐานเดียวกันของแตละสถานี นอกจากนี้สาระสําคัญของเกณฑ
การตรวจสอบยังคงเปนหลักเกณฑเดิมเหมือนในสมัยการกํากับดูแลโดย กบว. คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 
14 (พ.ศ. 2537) สวนโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิกมีเพียงบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) หรือ ยูบีซี รายเดียวที่มีการตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาอยางเปนกิจจะลักษณะ  โดยการ
ตรวจสอบรายการถือเปนสวนหนึ่งของฝายควบคุมคุณภาพของบริษัท ซึ่งประเด็นหลักในการเซ็นเซอร
จะอยูที่ภาพยนตรตางประเทศเปนหลัก 
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 นอกจากนี้องคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบการทางวิทยุโทรทัศนยังถือเปนอีกสถาบัน
หนึ่งที่มีสวนในการกํากับดูแลเนื้อหา โดยองคกรหรือสมาคมที่มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหว
สม่ําเสมอมีอยูเพียงไมก่ีหนวยงาน กลาวไดวาการรวมตัวกันของนักวิชาชีพทางวิทยุและโทรทัศนยัง
อยูในชวงของการเริ่มตน  เนื่องจากในชวงกอนป พ.ศ. 2535 รัฐเปนผูผูกขาดอุตสาหกรรมขาวสาร
วิทยุโทรทัศน ในขณะที่สมาคมผูประกอบการเองก็มีจุดประสงคหลักของการรวมตัวกันเพื่อสราง
มาตรฐานกลางในการดูแลกิจการดานธุรกิจของการประกอบการมากกวาอุดมการณทางวิชาชีพใน
การกํากับดูแลตัวเองในเชิงเนื้อหา ในรายงานวิจัยชิ้นนี้ไดนําเสนอตัวอยางขององคกรวิชาชีพและ
สมาคมผูประกอบการทางวิทยุโทรทัศนที่สําคัญๆ ไดแก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย (สวทท.)  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาพันธสมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน
ไทย  และสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย  
 
 ในสวนของโครงสรางและกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณานั้น นอกเหนือจาก
กองงาน กกช. ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลใหผูผลิตเนื้อหาโฆษณาปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของ
รัฐแลว ยังมีหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนอื่นๆ อีกที่มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาที่เปน
โฆษณาไดแก  
 

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ซึ่งประกอบดวย นายสถานี หรือ
ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9 และ ITV และตัวแทนจากสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแหงประเทศไทย หนาที่คือการรวมกันพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนโดยอาศัยหลัก
เกณฑเชนเดียวกับที่ใชโดยรัฐ หรือโดย กบว. ในอดีต และนับต้ังแตมีการกอต้ังคณะกรรมการฯ ขึ้นในป 
พ.ศ. 2537 นักวิชาชีพโฆษณามีความเห็นวา เสรีภาพการทําโฆษณาสูงขึ้น โอกาสในการแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรคก็สูงขึ้นเชนกัน ในขณะที่การตรวจพิจารณาก็เปนไปในลักษณะของความพยายามหา
ขอตกลงรวมกันเพื่อไมใหเกิดประเด็นขัดแยงไประยะยาว   

 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถึงแมการกํากับดูแลโฆษณาทางโทรทัศนในปจจุบัน

จะพัฒนาไปสูการกํากับดูแลตนเอง แตก็ยังมีขอยกเวนสําหรับผลิตภัณฑบางประเภทที่ยังตองควบ
คุมกันอยางเครงครัดตอไป โดยตองไดรับการอนุมัติการโฆษณาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดแก กลุมผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งรวมถึง อาหาร ยา และ
เครื่องมือแพทย  กลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย เปนตน ซึ่งคณะกรรมการที่พิจารณา
เนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนของ อย. ใชชื่อวา “คณะอนุกรรมการการตรวจพิจารณาการโฆษณายา” 
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และถือเปนหนวยงานรัฐเพียงแหงเดียวที่มีอํานาจในการตรวจสอบภาพยนตรโฆษณากอนออกอากาศ  
(pre-censor และ censor) หลังการยุบเลิก กบว.  อยางไรก็ตามปจจุบันทางสมาคมโฆษณาธุรกิจแหง
ประเทศไทยไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายปกครองใหม ขอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคํา
อุทธรณการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ โดยอางเหตุผลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูขอ
อนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ทําใหอุตสาหกรรมโฆษณารูสึกมีอิสระและมีอํานาจตอรองมากขึ้น 

 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหา

โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศนในขั้นตอนสุดทาย คือ ชวงหลังจากที่เนื้อหาโฆษณาถูกนําออกอากาศ
ไปแลว โดย สคบ.จะดําเนินนโยบายการกํากับดูแลผานกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา ซึ่งจะทํา
หนาที่เปนสํานักเลขานุการใหในเรื่องของเนื้อหาโฆษณา  โดยขอบเขตหนาที่ของกองคุมครองผู
บริโภคดานโฆษณามี 2 ประการที่สําคัญ คือ 1. ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่นําเสนอผานทุกสื่อรวม
ทั้งปายโฆษณาดวยวาปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค (มาตรา 22) ที่วาดวยการโฆษณาที่ไม
เปนธรรมหรือไม 2. รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการโฆษณา หรือ รับ
แจงเบาะแสเกี่ยวกับโฆษณาที่มีเนื้อหาเปนเท็จ เกินความจริง หรือเสื่อมเสียศีลธรรม หรือวัฒนธรรม 

 
สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย มีนโยบายหลักที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหา 

คือ  สงเสริมใหสมาชิกสมาคมฯ ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา ในปจจุบัน
สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยไดดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยไดมีการประสานงานกับหนวย
งานรัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษาในการตรวจพิจารณาโฆษณายา และพัฒนาสูระบบการ
กํากับดูแลตนเองอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตามแนวทางของสมาคมโฆษณาฯ การกํากับดูแลเนื้อหาของ
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนในอนาคตสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ 1. กระบวนการกอนออก
อากาศ โดยผานการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทาง       
โทรทัศน รวมถึงการสงเสริมใหมีการใชแนวทางตามจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเปนสวนหนึ่งในแนว
ทางการตรวจพิจารณาดวย 2. กระบวนการหลังออกอากาศ ผานการรับเรื่องรองเรียนของประชาชน 
 
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลเน้ือหาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน 
 
 ปญหาในกระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศนแบงออกไดเปนสองสวนใหญ คือ 
ปญหาในเนื้อหารายการ และปญหาในการกํากับดูแล ดังตอไปนี้ 
 1. ปญหาในเนื้อหารายการ  จําแนกออกตามประเภทของสื่อไดแก  
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 - สื่อวิทยุ : ปญหาที่พบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยุภาพ เอ เอ็ม  คือ รายการขาวที่ผูประกาศจะใช
วิธีอานเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพ โดยใชการนําเสนอที่ใสอารมณความรูสึกมากเกินไป อีกปญหา
หนึ่งคือ การเรี่ยไรเงินจากรายการสดประเภทพุทธพาณิชย และการสงเสริมการพนันของรายการสด
ประเภทมวย หรือมาแขง นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องของการโฆษณายาที่ไมมีทะเบียน และการอาง
สรรพคุณเกินจริง 
 
 - ฟรีทีวี : รายการขาวเปนรายการประเภทเดียวที่ไมตองผานการพิจารณาจากฝายตรวจ
พิจารณาเนื้อหาของทางสถานีกอนออกอากาศ แตใชผานดุลพินิจของกองบรรณาธิการขาว เนื่อง
จากขอจํากัดดานเวลาที่ตองการความรวดเร็ว ซึ่งนโยบายกองบรรณาธิการบางครั้งอาจไมสอดคลอง
กับเกณฑที่ใชในการตรวจสอบเซ็นเซอรเนื้อหาของสถานี จึงทําใหบางครั้งมีการนําเสนอภาพขาวที่
รุนแรง พาดพิงบุคคลที่สาม เปนตน  
 
 ในสวนของเนื้อหาประเภทละคร การกํากับดูแลสวนใหญอยูในลักษณะของ Pre-censor 
โดยสถานีเปนผูกําหนดเนื้อหาต้ังแตตนจนจบกระบวนการ ปญหาที่ตามมาคือ ทางสถานีมักเลือก
เรื่องที่คาดวาผูชมสนใจแนนอน เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน สงผลใหเนื้อหาละครที่ผลิตขาด
มิติความหลากหลาย ในสวนผูจัดละครมีการ self-censor เนื้อหาละครตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง
จากการถูกปฏิเสธจากสถานีดวย ดังนั้นการกํากับดูแลเนื้อหาละครสวนใหญจึงขั้นกับปจจัยของโครง
สรางตลาดที่เนนกําไรเปนสําคัญ 
 

- เคเบิลทีวี: ปญหาสําคัญของเคเบิลทีวีไทย คือ ปญหาการควบคุมดานมาตรฐานรายการ 
เนื่องจากผูประกอบการโดยเฉพาะสวนภูมิภาคไมสงผังรายการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบ 
(ประชาสัมพันธจังหวัด) ทําใหไมสามารถตรวจสอบรายการได ผลที่ตามมาคือ อาจมีภาพไมเหมาะ
สม เชน ความรุนแรง โปเปลือย ออกอากาศได ซึ่งผลกระทบอาจตกอยูกับเด็กและเยาวชนที่เปน
สมาชิกเคเบิลทีวี โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค ปญหาถัดมาคือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ สวน
หนึ่งมาจากการซื้อแบบผูกขาดของผูประกอบการรายใหญ ดังนั้นเมื่อผูประกอบการเคเบิลทีวีราย
ยอยอ่ืนๆ ซึ่งไมไดลิขสิทธิ์ก็จะถูกฟองรองละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อมีการเผยแพรรายการเหลานั้น  ปญหา
สําคัญอีกประการคือ การควบคุมเคเบิลทีวีที่ไมมีใบอนุญาตกําลังประสบปญหาจากการถูกรื้อถอน
สายเคเบิล  ตลอดจนการถูกจับกุมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในขอหา “เคเบิลทีวีเถื่อน” เนื่อง
จากการละเมิดลิขสิทธิ์รายการตางๆ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงภาษี และการไมสามารถควบคุมดูแลผัง
รายการ  
  2. ปญหาในการกํากับดูแล ปญหาในกระบวนการกํากับดูแลที่ประสบ ไดแก 
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 - การขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบ : โครงสรางการ
กํากับดูแลของ กกช. มีขอจํากัดในดานของบุคลากรที่มีจํานวนนอย ในขณะที่ตองทํางานทั้งในสวน
ของการตรวจสอบเนื้อหาและหนาที่รับผิดชอบอ่ืนๆ สวนขอจํากัดอีกประการคือดานอํานาจที่มีไม
เต็มที่เนื่องจากยังอยูในโครงสรางของรัฐภายใตกรมประชาสัมพันธ การใชคลื่นของรัฐเพื่อวิพากษ
วิจารณรัฐจึงไมสมควร  

 
- ผลกระทบของโครงสรางความเปนเจาของของรัฐและลักษณะทางธุรกิจโทรทัศน

ตอเนื้อหา : ผลกระทบจากปจจัยดังกลาวแสดงออกมาในรูปของ 
 
1. การขาดความหลากหลายของเนื้อหา: โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาประเภทขาว อันเปนผล

จากโครงสรางการกํากับดูแลที่ผูกพันอยูกับโครงสรางและลักษณะการเปนเจาของสถานีของรัฐ ทํา
ใหประเภทของขาวที่นําเสนอกลายเปนแบบแผนตามนโยบายของแตละสถานี เชน ชอง 5 และชอง 7 
มีนโยบายตรงกันในการนําเสนอขาวทหาร เพราะทั้งสองชองเปนของกองทัพบก รวมถึงการกําหนด
ใหนําเสนอขาวหนึ่งขาวใดจากผูบริหารระดับสูงของสถานี 

 
2. การเซ็นเซอรหรือการควบคุมแอบแฝงของผูทําเนื้อหา: แมการเซ็นเซอรจะไมใชธรรมเนียม

สําหรับสื่อโทรทัศนอีกตอไป แตโครงสรางของการกํากับดูแลเนื้อหาในบางสถานียังคงปรากฏอยู เชน 
สถานีโทรทัศนชอง 11 มีนโยบายในการตรวจสอบบทโทรทัศนเปนขอกําหนดหนึ่งในกระบวนการ
กอนการผลิตรายการ แตเปนนโยบายที่ไมมีการปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนี้บางสถานีมีลักษณะ
ของการเซ็นเซอรตัวเอง โดยผูประกอบการที่เขามาประมูลกิจการในสถานีใดก็ตองยึดนโยบายของ
สถานีนั้นเปนหลัก 

3. การขาดคุณภาพเนื้อหา: เกิดขึ้นจากสาเหตุของโครงสรางการกํากับดูแลเชนเดียวกัน ซึ่ง
ทําใหอรรถวิสัยของนักขาวในการนําเสนอเนื้อหาถูกจํากัดเสรีภาพ และดําเนินงานอยูในกรอบแหง
การกํากับควบคุมของรัฐ ไมสามารถนําเสนอเนื้อหาไดอยางเปนกลาง ครบถวน สมดุล และเที่ยง
ธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีขาวที่แสดงถึงความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของกับเจาของ
สถานีหรือผูมีอํานาจของรัฐ 
 

- การขาดเอกภาพทางอุดมการณวิชาชีพของผูประกอบอาชีพวิทยุและโทรทัศน : 
สืบเนื่องจากการรวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพในวงการวิทยุและโทรทัศนแสดงใหเห็นถึงการแบงแยก
ตามประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาอยางชัดเจน ไดแก อุตสาหกรรมขาวสาร อุตสาหกรรม
บันเทิง และอุตสาหกรรมโฆษณา การรวมกลุมในลักษณะดังกลาวสะทอนถึงการขาดเอกภาพและ
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การแบงขั้วทางอุดมการณวิชาชีพ ซึ่งทําใหการตกลงเพื่อการกํากับดูแลตนเองรวมกันของอุตสาห-
กรรมวิทยุและโทรทัศนโดยรวมเกิดขึ้นไดยาก 
 
ขอเสนอแนะทางนโยบาย 
 จากการศึกษาและประมวลขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุโทรทัศนใน
ประเทศไทย ทั้งในมิติเชิงประวัติศาสตร และสภาพการณปจจุบัน รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอขอเสนอ
แนะและแนวทางนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการกํากับดูแลของเนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศนดังตอไปนี้ 
 

- วัตถุประสงคในการกํากับดูแล 
วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุโทรทัศนควรปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง

กับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 
1) เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ

ประชาชน 
2) เพื่อสรางสํานึกแกประชาชนผูฟง ผูชม ในฐานะพลเมืองผูมีสิทธิในการรับรูขอมูล

เนื้อหาที่เปนประโยชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
3) เพื่อปกปองสิทธิในการตอบกลับของบุคคลที่อาจไดรับการละเมิดจากเนื้อหาในวิทยุ

และโทรทัศน 
4) เพื่อสงเสริมคุณภาพของเนื้อหา โดยเฉพาะในมิติทั้งสามประการขางตน 
5) เพื่อกําหนดมาตรฐานของเนื้อหาใหมีแนวทางชัดเจน 

 
- กลไกและเครื่องมือในการกํากับดูแล 

รูปแบบของกลไกการกํากับดูแลในอนาคตจําเปนตองใชการผสมผสานกันระหวางการ
ออกกฎหมายและการลงโทษ กับการใหเปาประสงคและแรงจูงใจสําหรับผูประกอบกิจการในกิจการ
ทั้ง 3 ประเภท เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน โดยในกระบวนการออกระเบียบและการลงโทษจะมี
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1: การออกระเบียบ/Code/ขอกําหนด เชน การกําหนดโควตาพิเศษสําหรับเนื้อหา

บางประเภท (เนื้อหาสําหรับเด็ก คนกลุมนอยในสังคม คนพิการ คนชรา) การกําหนดขอบังคับ
สําหรับผังรายการ (เชน การกําหนดสัดสวนของประเภทเนื้อหาที่ตองการสงเสริมในแตละวันหรือ
สัปดาห การกําหนดชวงเวลาประจําในการนําเสนอเนื้อหาบางประเภท) การพัฒนาจรรยาบรรณหรือ
กฎกลางสําหรับควบคุมมาตรฐานเนื้อหาในดานตางๆ 
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ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบประเมินผลโดยกลไกที่มีประสิทธิภาพเปนวาระวาเนื้อหาที่

ปรากฏในสื่อวิทยุและโทรทัศนเปนไปตามระเบียบ/Code/ขอกําหนดหรือไม ทั้งนี้ผูประเมินตองมีการ
นําเสนอผลการตรวจสอบตอลักษณะตามวาระของการตรวจสอบและตองมีการเปดชองทางให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นไดดวย  
 

ขั้นตอนที่ 3: การลงโทษ ประกอบไปดวย รูปแบบการลงโทษ (เชน การไมตอใบอนุญาต การ
จํากัดระยะเวลาของใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต) และระดับของการลงโทษควรแปรผล
ตามผลการประเมิน ซึ่งอาจอยูในรูปการสะสมแตมหรือ scale
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แผนภาพขั้นตอนการตรวจสอบในการกํากับดูแลตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรองเรียน 

สมาคมวิชาชีพ

สมาคม 
ผูประกอบการ 

การพิจารณา สอบสวน  
ตัดสินกรณีที่รองเรียน 

การอุทธรณ 
ตอ กสช.หากผล
การพิจารณา 
ตัดสินไมเพียงพอ 

สมาคมวิชาชีพ 
/สมาคม 
ผูประกอบการ 

ไมมีการพิจารณาใดๆ
ภายใน 15 วัน  
หลังรองเรียน การรองเรียนตอ 

กสช. 

การพิจารณา 
สอบสวนและตัด
สินโดย กสช.หรือ
คณะที่มอบหมาย 

การรองเรียน 
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- การกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหา 
รูปแบบของการกํากับดูแลมาตรฐานเนื้อหา เมื่อพิจารณาควบคูบริบทของสังคมไทย

แลวสามารถทําไดผานแนวทางตอไปนี้ 
 

1. การพัฒนาระบบแบงประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมกับสังคมไทยและวัฒนธรรมเปดรับสื่อ
วิทยุและโทรทัศนของคนไทย ทั้งนี้ควรจะไดมีการจัดประชาพิจารณเพื่อหาขอตกลงรวมกันของฝายที่
เกี่ยวของ และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยตัวเลือกของรูปแบบมีดังนี้ 

 
1.1 ระบบที่กําหนดชวงเวลาเปนจุดแบงประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่นําเสนอ เชน 

ระบบ Watershed ของอังกฤษ หรือ ระบบ C และ P program  ของออสเตรเลีย 
1.2 ระบบการแบงเนื้อหาออกเปนระดับตามวัยของผูชม หรือระดับวิจารณญาณของ

ผูชม  
 
อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา 
U-ทั่วไป TV-Y-เด็กทั่วไป P-เด็กกอนวัยเรียน C-เด็กเล็ก 
Uc-ทั่วไป+เด็ก TV-Y7-เด็กอายุ 7 ป

ขึ้นไป 
C-เด็กเล็ก 8+>-เด็กแปดขวบ

และมากกวา 
PG-ผูใหญดูรวมและ
ใหคําแนะนํากับเด็ก
ในการรับชม 

TV-G-ทั่วไป G- ทั่วไป G- ผูชมทั่วไป 

15-ผูชมอายุ 15 ขึ้นไป TV-PG-ผูใหญดูรวม
และใหคําแนะนําแก
เด็กในการรับชม 

PG-ผูใหญดูรวมและใหคํา
แนะนํากับเด็กในการรับชม 

PG-ผูใหญดูรวมและ
ใหคําแนะนํากับเด็ก
ในการรับชม 

18-ผูชมอายุ 18 ขึ้นไป TV-14-ผูชมอายุ 14 
ขึ้นไป 

M-ผูชมอายุ 15 ขึ้นไป 14+>ผูชมอายุ14ป 
และมากกวา 

MA-ผูชมอายุ 15 ขึ้นไป และ
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ ความ
รุนแรงและภาษาที่หยาบคาย
กวา M 

18 R-ผูชมอายุ 18 ขึ้น
ไปและฉายในที่เฉพาะ 

TV-M-ผูชมอายุ 17 ป
ขึ้นไป 

AV-ผูชมอายุ 15 ขึ้นไป แตมี
ความรุนแรงชัดเจน 

18+>ผูชมอายุ 18 ป
และมากกวา 
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 1.3 ระบบที่ประมวลระบบใน 1.1 และ 1.2 เขาดวยกัน เชน คณะกรรมการวาดวย
การแบงประเภทเนื้อหาในภาพยนตรของอังกฤษ (British Board of Film Classification หรือ 
BBFC) ไดรวมเอาทั้งสองระบบเขาดวยกันในการแบงประเภทเนื้อหาภาพยนตรสําหรับออกอากาศ
ทางโทรทัศน 

 
 1.4 ระบบที่ใชการติดปายหรือสัญลักษณควบคูกับระบบเรทติ้ง ระบบนี้เปนการ

แสดงระดับเนื้อหารายการใหเห็นกอนการนําเสนอรายการโดยอาจใชเปนสัญลักษณอยางรูปแบบที่
ใชในสหรัฐอเมริกา 

V=violence  คือ  เนื้อหาที่มีนัยยะความรุนแรง 
S=Sex  คือ  เนื้อหาที่มีนัยยะทางเพศ 
L=Language  คือ เนื้อหาที่ใชภาษาไมเหมาะสม 

หรืออาจใชรูปแบบขอความแสดงวารายการนั้นมีเนื้อหาไมเหมาะสม แบบที่ใชในอังกฤษ 
 
 1.5 ระบบที่ใชเทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหาเพื่อบังคับใชระบบเรทติ้ง ควบคูกับ V - 

Chip โดยผูปกครองสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมไวที่เครื่องรับโทรทัศนตามระดับเนื้อหารายการ ทํา
ใหสามารถควบคุมการชมรายการโทรทัศนของเด็กได 

 
2. การกํากับดูแลรวมกับผูประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนและ

การกํากับดูแลตนเอง (Co-regulation and self-regulation) สามารถกระทําได 2 แบบ คือ 
 
 2.1 การใชวิธีรุกจาก กสช. ใหผูประกอบกิจการและนักวิชาชีพพัฒนามาตรฐาน

สําหรับเนื้อหาในดานตางๆ ขึ้นมาในรูปของรหัสกลางหรือขอปฏิบัติ (Code) สําหรับใชเปนแนวทางใน
การนําเสนอเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน  โดย กสช. สามารถกําหนดมาตรฐานกวางๆ และอาศัยผู
ประกอบการ/นักวิชาชีพในอุตสาหกรรมใหพัฒนารายละเอียดกันเอง  ทั้งนี้ กสช. จะตองบังคับให
ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามCode ดังกลาวเพื่อเปนเงื่อนไขในการตอใบอนุญาตดวย 

 
เชน       Code เกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรง 

               Code เกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาทางเพศ 
               Code เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักขาว 
               Code เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ 

                เปนตน 
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 2.2 การเปดใหผูประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนเขา

มามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและการออกกฎใดๆ เชน กสช. สามารถรางระเบียบหรือกฎ
ใดๆ แลวเปดโอกาสใหภาคอุตสาหกรรมแสดงความคิดเห็น แกไข ติชมตางๆ ผานทางการประชุม
สัมมนาหาขอสรุปรวมกัน เปนตน 
 

สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของระบบอุตสาหกรรมสื่อวิทยุและโทรทัศน
ภายหลังการปฏิรูปสื่อซึ่งแบงประเภทของการประกอบกิจการเปนรัฐพาณิชย และประชาชน โครง
สรางของการกํากับดูแลเนื้อหาจึงอาจจะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกันตามไปดวย ในที่นี้จึงขอ
เสนอโครงสรางที่แบงไดเปน 3 ระดับตามรูปแบบของการกํากับดูแล การประกอบกิจการ กลไกที่ใช
ในการกํากับดูแลและสาระสําคัญของการกํากับดูแล  (ดูภาพประกอบ) 
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แผนภาพรูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนทั้ง 3 ประเภท 
 

ในระดับที่กวางที่สุด ซึ่งครอบคลุมทุกประเภทของการประกอบกิจการคือ  มาตรฐานเกี่ยว
กับการนําเสนอเนื้อหาประเภทความรุนแรง เรื่องทางเพศ ขาวสารและเหตุการณปจจุบัน ตลอดจน
เนื้อหาที่อาจหมิ่นเหมตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคล และการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมในการนํา

ประเด็น 
เกี่ยวกับคุณภาพ 

ของเนื้อหาโดยรายละเอียด 
และจรรยาบรรณ 

- การกําหนดโควตาสําหรับ 
        เนื้อหาบางประเภท 
- การกําหนดผังรายการสําหรับเนื้อหา

บางประเภท 
- การสงเสริมความหลากหลายของเนื้อ

มาตรฐานขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหา 
- ความรุนแรง 
- เพศ 
- การใชภาษา 
- การนําเสนอขาวสารเหตุการณปจจุบัน

อยางเปนกลางและถูกตอง 
- การละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

Self-regulation 

Formal regulation+ 
Co-regulation 

Individual 
broadcasters 

Broadcasters 
W / public service 

obligations 

All broadcasters 

หมายเหตุ 
วิธีการสอดสองดูแล 
Self-regulation   – ใชระบบการรองเรียนตามหลัง 
Formal regulation - ใชการแทรกแซงทางกฎหมายและนโยบาย 
และ Co- regulation - ประกอบกับการ มีสวนรวมขององคกรวิชาชีพ/สมาคมผูประกอบการ 
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เสนอเนื้อหาประเภทตาง ๆ ซึ่งควรกํากับดูแลใหมีมาตรฐานเดียวกัน ในระดับนี้รูปแบบของการกํากับ
ดูแลที่เหมาะสมควรจะเปนการกํากับดูแลอยางเปนทางการและการกํากับดูแลรวมจากทางภาค   
อุตสาหกรรม เนื่องจากประเด็นดานเนื้อหาดังกลาวเปนประเด็นขั้นพื้นฐานที่มักจะเปนปญหาใน
สถานการณการกํากับดูแลทางวิทยุและโทรทัศนในทุก ๆ ประเทศที่ไดทําการศึกษามา จึงเปนสิ่งจํา
เปนที่จะตองใชรูปแบบการกํากับดูแลที่มีบทลงโทษชัดเจน หากมีการละเมิด ในขณะเดียวกันก็ควร
จะเปดโอกาสใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมในการกํากับดูแล โดยผานทางการรางรหัส/ขอปฏิบัติ
กลาง และจรรยาบรรณและการดูแลตรวจสอบกันเองผานทางองคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบ
การ 

 
 ในระดับรองลงมา ครอบคลุมเฉพาะประเภทของการประกอบกิจการที่มีพันธกิจกับ
สาธารณะไมวาจะเปนสื่อของรัฐหรือสื่อของภาคประชาชน โดยเนื้อหาที่สนองตอบตอสาธารณ
ประโยชนควรจะไดรับการเนนย้ําและสงเสริม ทั้งนี้การสงเสริมเนื้อหาในลักษณะดังกลาว ในประเภท
ของกิจการที่มีพันธกิจตอสาธารณะสามารถทําไดโดยผานมาตรการที่เปนกฎระเบียบ การกําหนด
โควตาเนื้อหา (เชน เนื้อหาสําหรับรายการชนกลุมนอย คนดอยโอกาสในสังคม) และการกําหนดผัง
รายการ (เชน การกําหนดใหมีการนําเสนอรายการสําหรับเด็กในชวงเวลาหนึ่งๆ ทุกๆ วัน) หรือโดย
ผานมาตรการที่เปนการกําหนดเปาหมายและใหแรงจูงใจ (เชน การต้ังเปาใหผูรับใบอนุญาตรักษา
สถานะการเปนผูนําในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป 
เพื่อจะไดรับสิ่งจูงใจอยางการลดหยอนภาษีหรือการอุดหนุนรายการจาก กสช. เปนสิ่งตอบแทน) 
กลาวในอีกนัยหนึ่งรูปแบบการกํากับดูแลที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่มีประโยชนนี้ควรจะใชวิธีการ
กํากับดูแลแบบเปนทางการผสมกับการกํากับดูแลรวมจากภาคอุตสาหกรรม โดยในสวนของการ
กํากับดูแลรวมนั้นนอกจากจะเปนการให 
 

- ความโปรงใสของการกํากับดูแล 
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของ กกช. คือ ลักษณะการกํากับดูแลที่ขาดความเปนอิสระ และ

มีขอจํากัดดานอํานาจ เนื่องจากกองงาน กกช. มีสภาพเปนหนวยงานหนึ่งของกรมประชาสัมพันธซึ่ง
เปนเจาของเครือขายทั้งวิทยุและโทรทัศน ดังนั้นจึงไดรับการยกเวนตามกฎหมาย ขณะเดียวกันผู
ปฏิบัติงานก็ทํางานอยูในสภาพการณที่ไมโปรงใสและการปกปดขาวสารของระบบราชการ ซึ่งแนว
ทางแกไขคือ กสช. ที่จะต้ังขึ้นในอนาคตควรมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวรองเรียน การ
พิจารณาตรวจสอบ รวมไปถึงการลงโทษในลักษณะตางๆ ผานการตีพิมพหรือชองทางสื่อสารอ่ืนๆ 
เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบ เปนการสรางความโปรงใสและตรวจสอบไดของการกํากับดูแลสื่อ 
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บทท่ี 1 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
การกํากับดูแลใหสื่อวิทยุและโทรทัศนนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและสงเสริมใหประชาชน

เปนพลเมืองที่รูเทาทัน (informed citizen) และมีคานิยมที่ดีงามเปนประเด็นทางนโยบายที่มีความ
สําคัญอยางยิ่งยวดโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการปฏิรูปสื่อของประเทศไทยในปจจุบัน 

 
ในการวางนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อ ประสบการณที่เปนสากลของ

นานาประเทศที่มีความเปนประชาธิปไตย คือ การพยายามหาจุดกึ่งกลางหรือจุดสมดุลยระหวางการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นของสื่อกับการใหหลักประกันวาสื่อจะนํา
เสนอเนื้อหาที่เปนไปเพื่อ “ประโยชนแหงสาธารณะ”  (public interest)  มากที่สุด 

 
แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่ตอบสนองตอประโยชนแหงสาธารณะอาจแตกตางไปตาม

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ  แตความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวมัก
จะรวมถึงการนําเสนอเนื้อหาที่มีประโยชนเหมาะสม  สะทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ไมขัด
ตอศีลธรรมและคานิยมอันดีของสังคมนั้นๆ ตลอดจนปราศจากอคติแอบแฝงใดๆ 

 
ในประเทศไทย  เนื่องจากสภาวะทางการเมืองที่มีความผันผวนคอนขางสูงตลอดมา  การ

กํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐมีแนวโนมเพื่อการควบคุมทางการเมืองมากกวาเพื่อจุดประสงคอ่ืน  
จึงไมนาแปลกใจวา  สื่อมวลชนที่มีการแพรกระจายและมีอิทธิพลตอสังคมสูงอยางสื่อวิทยุและโทร
ทัศน  ยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของกฎหมายที่ลาสมัยและมีลักษณะการรวมอํานาจสูงอยาง
พระราชบัญญัติวิทยุและโทรทัศน  พ.ศ. 2489 และในสวนของเนื้อหานั้น  เกณฑที่ใชกันอยางแพร
หลายในการกํากับดูแลสถานีวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทยก็คือ  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.  
2537) ซึ่งเรียกกันอยางไมเปนทางการวา  “บัญญัติ 10 ประการ”  เพราะมีขอบังคับรวมทั้งสิ้น  10 
ขอ  โดยสาระสําคัญของเนื้อหาแลว  บัญญัติ 10 ประการก็มีลักษณะแหงการควบคุมมากกวาจะเอ้ือ
อํานวยตอเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อและสิทธิในการรับรูของประชาชน 

 
การวิจัยในหัวขอการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนนี้จึงถูกจัดทําขึ้นเพื่อหาคําตอบ

ในบางประเด็นทางวิชาการที่จะนําไปสูองคความรูใหม  ตลอดจนแนวทางใหมๆ ที่เหมาะสมในการ
กํากับดูแลเนื้อหาของสื่อโดยรัฐและองคกรวิชาชีพ  โดยใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อและ   
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สาธารณประโยชน  เศรษฐศาสตรการเมืองและเนื้อหาของสื่อ  และมิติในการกํากับดูแลเนื้อหาของ 
Independent Television Commission (ITC) เปนแนวทางและกรอบในการศึกษาและวิเคราะห 

 
โดยภาพรวมการศึกษาจะเริ่มดวยมิติทางประวัติศาสตรของการกํากับดูแลเนื้อหาใน

ประเทศไทย เพื่อแสดงความสัมพันธอันซับซอนระหวางกระบวนการกํากับดูแลที่เปนมาในอดีตกับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองของสื่อวิทยุและโทรทัศนซึ่งผูกพันอยูกับการเปนเจาของของรัฐ  
และจุดเปลี่ยนในยุคแหงการปฏิรูปสื่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันสลักสําคัญหลายประการตอโครง
สราง และสาระของระบบวิทยุและโทรทัศนอันสงผลตอเนื่องถึงรูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาดวย 

 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.  2540 ที่ใชอยูในปจจุบันไดแสดงเจตนารมณในการปฏิรูปสื่อไวอยางชัดเจน

ในมาตรา 39  40  และ 41  โดยมาตรา 39 ใหหลักประกันแกสิทธิพื้นฐานในดานการแสดงความคิดเห็น   
มาตรา 40  ใหหลักประกันแกสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรสาธารณะ  และมาตรา 41 ใหหลักประกันแก
สิทธิและเสรีภาพสําหรับนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนเปนการเฉพาะ  โดยประเด็นที่เกี่ยวของกับการกํากับดู
แลเนื้อหาจะแทรกซึมอยูในสาระของทุกมาตราดังกลาว  รวมถึงรางพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ แลวดวย  อยางไรก็ดี  
กิจกรรมในการกํากับดูแลเปนสิ่งที่ตองพึ่งพิงโครงสราง  ซึ่งหมายถึงองคกร  สถาบัน หรือกลไกที่ใชในการ
ควบคุมและดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงค พอๆกับสาระหรือกฎหมาย  นโยบาย  ขอปฏิบัติ  จรรยา
บรรณ ซึ่งเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่ใชในการควบคุมหรือสงเสริมเนื้อหา  

 
นอกเหนือจากมิติทางประวัติศาสตรแลว  การศึกษานี้ยังนําเสนอถึงสถานการณที่เปนอยูใน

ปจจุบันทั้งในเชิงโครงสรางและสาระในการกํากับดูแลเนื้อหา  โดยจะแบงการวิเคราะหเนื้อหาออกเปน 
2 สวนดวยกัน  คือ เนื้อหาประเภทรายการ และเนื้อหาประเภทโฆษณา  ทั้งนี้เพราะไดทําการพิจารณาดู
โดยเบื้องตนแลววา  โครงสรางและสาระในการกํากับดูแลเนื้อหาทั้งสองประเภทมีความแตกตางกัน
อยางคอนขางชัดเจน  โดยการศึกษาในสวนนี้จะพิจารณาถึงทั้งการกํากับดูแลที่เปนมาตรการภาครัฐ  
ซึ่งรวมไปถึงสถานีวิทยุและโทรทัศนตางๆ และการกํากับดูแลที่มาจากภาคอุตสาหกรรมสื่อที่เปนเอกชน  
ไดแก  อุตสาหกรรมสื่อทางดานขาวสาร  อุตสาหกรรมสื่อทางดานบันเทิง  อุตสาหกรรมโฆษณา  ตลอด
จนกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนและกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ ดวย  โดยจะวิเคราะหใหเห็นแยก
ตามประเภททางเทคโนโลยีของสื่อ  คือ  สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน (ฟรีทีวี และโทรทัศนบอกรับสมาชิก)  หลัง
จากประมวลภาพรวมของการกํากับดูแลที่เปนอยูในปจจุบันแลว  จะเปนการวิเคราะหถึงปญหาที่เกี่ยว
ของกับการกํากับดูแลเนื้อหา  ไมวาจะเปนเนื้อหาที่พบจากประสบการณในการกํากับดูแล  และปญหา
ในกระบวนการกํากับดูแลเองวามีขอจํากัดหรืออุปสรรคดานใดบาง  หลังจากนั้นจะเปนบทวิเคราะหถึง
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ความเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนอันจะเปน
กฎกติกาที่ใหมาสําหรับการดูแลเนื้อหาภายใตโครงสรางใหม  คือ กสช. ทายที่สุดจะเปนการสังเคราะห
โดยอาศัยแนวทางจากกรอบแนวคิดทฤษฎีตางๆ และขอมูลที่ครอบคลุมประเด็นดังกลาวขางตน  เพื่อ
นําเสนอแนวทางนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการกํากับดูแลของเนื้อหาที่นาจะอยูในดุลพินิจสําหรับสังคม
ไทยในยุคแหงการปฏิรูปสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางนโยบายที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่ือและ “สาธารณประโยชน” (public interest) 

 
 Denis McQuail นักวิชาการสาขานิเทศศาสตรชาวอเมริกันไดพยายามสรางกรอบใหมในการ
พิจารณาบรรทัดฐานของสื่อทั้งในดานโครงสรางและการปฏิบัติงาน โดยมีแนวความคิดพื้นฐานวา “สื่อ
ดํารงอยูบนความคาดหวังวาจะรับใชสาธารณประโยชนหรือประโยชนสุขโดยรวมของประชาชน” กลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ สื่อแตกตางจากธุรกิจทั้งมวล เนื่องจากมีพันธกิจในระยะยาวตอสังคมโดยเฉพาะในมิติ
ดานการเมืองและวัฒนธรรม อยางไรก็ดี นิยามของ “สาธารณประโยชน” ก็เปนประเด็นที่สําคัญมากอีก
ประการหนึ่งที่พึงตองหาความกระจางแจงใหไดกอนในเบ้ืองตน หาไมแลวกรอบบรรทัดฐานที่ผูกสื่อติด
ไวกับพันธกิจแหงสาธารณประโยชนก็จะไมมีคุณคาอันใดเลย 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณประโยชนที่เกี่ยวกับการทํางานและเนื้อหาของสื่อนั้นสามารถแบงได
เปน 3 แนวคิดดวยกัน คือ  
 

1. แนวคิดที่มองวาสาธารณประโยชนหมายถึง สิ่งที่คนสวนใหญ (majority) ในสังคมนิยมชื่น
ชอบหรือเห็นดวย (the public interest = what interests the public) หากพิจารณาใน
บริบทของสื่อ เนื้อหาที่สนองสาธารณประโยชนก็คือ เนื้อหาที่ผูบริโภคสวนใหญในตลาด
สนใจหรือตองการนั่นเอง 

 
2. แนวคิดที่มองวาสาธารณประโยชนจะตองมีที่มาหรือถูกตัดสินโดยคานิยมหรืออุดมการณ

หลักสังคม เชน ลัทธิมารกซิส ความเชื่อทางศาสนา หรืออุดมการณแหงตลาดเสรี 
 

3. แนวคิดที่เห็นสาธารณประโยชนเปนผลลัพธจากกระบวนการแลกเปลี่ยน โตเถียง และตัด
สินใจรวมกันแบบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นสาธารณประโยชนตามความคิดนี้จึงไมมีรูป
แบบที่แนนอนตายตัว แตจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ ขึ้นกับการตอรองของกลุม
ตางๆ ในสังคม 
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McQuail เห็นดวยกับแนวคิดที่สาม แตเขาเองก็ยอมรับวาแนวคิดนี้มีจุดออนตรงที่ไมสามารถใหคํา
นิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาธารณประโยชนได หากแตจะลื่นไหลไปตามโครงสรางและบริบทแวดลอม
ของแตละสังคม แตถึงกระนั้น McQuail ก็คิดวากรอบแนวคิดเกี่ยวกับสื่อและสาธารณประโยชนที่เขา
นําเสนอนี้ก็ยังสามารถใชประโยชนไดในการเปนเกณฑสําหรับประเมินการปฏิบัติงานของสื่อ  ซึ่งในที่
นี้จะนํากรอบของ McQuail มาปรับปรุงและดัดแปลงใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อเปน
แนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหาที่สะทอนสาธารณประโยชนซึ่งควรจะเปนเปา
หมายสําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุ-โทรทัศนตอไป 

 



 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 : เนื้อหาของสื่อที่สะทอนสาธารณประโยชน 
(ปรับปรุงจาก Denis McQuail’s Normative theories of Media performance ใน Denis McQuail, 1994, Mass Communication Theory, London:Sage.) 

เนื้อหาของสื่อที่สะทอนสาธารณะประโยชน 

บูรณาการทางสังคมและ
ความสมานฉันทในสังคม 

ความหลากหลาย การปลอดจากการเซ็นเซอร 
หรือการควบคุมแอบแฝงใด ๆ 

คุณภาพของเนื้อหา 

ความคาดหวังและบรรทัดฐานที่
เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอย 
- การใหความสนใจเปนพิเศษ

แกกลุมผูดอยโอกาสในสังคม 
- ความมั่นคงของชาติ 
- ศีลธรรม ความเหมาะสมและ

รสนิยมอันดี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง
เพศและความรุนแรงและการ
ใชภาษา 

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม 
- สะทอนภาษาและวัฒนธรรม

รวมสมัย 
- บทบาททางการศึกษา 
- สงเสริมความสรางสรรคและ

เอกลักษณทางวัฒนธรรม 

ประเภทของเนื้อหา 
ระดับการ operate ของสื่อ 
การเปนเวทีสําหรับผลประโยชน
และความคิดเห็นที่แตกตางใน
สังคม/ชุมชน 
ความสนใจของกลุม audience 
เปาหมายที่อาจถูกแบงโดย 
ศาสนา 
เชื้อชาติ, ภาษา, วัฒนธรรม 
อุดมการณ 
ความฝกใฝทางการเมือง 
รายได 
ภูมิศาสตร 
ฯลฯ 

เสรีภาพของผูทําเนื้อหาในการ
แสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพของผูทําเนื้อหาในการ
ไดมาซึ่งขอมูลขาวสารจากแหลง
ใด ๆ ก็ตาม 
สภาวะปลอดจากอิทธิพลหรือ
ความกดดันของผูทําเนื้อหาจาก
เจาของสื่อหรือผูลงโฆษณา
เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ที่นําเสนอ 
การมีนโยบายบรรณาธิกรณที่ 
active และ critical 

อัตวิสัยในเนื้อหา 
- การเอาตัวออกหางและเปนกลาง 
- การไมเขาขางฝายใด (แสดงถึง

อคติ) 
- การไรซึ่งวัตถุประสงคแอบแฝงเพื่อ

ยังประโยชนหรือโทษใหบุคคลที่
สาม 

ความครบถวนถูกตองของเนื้อหา 
ความเที่ยงธรรมและสมดุลยภาพใน
การนําเสนอ 
สาระเพื่อการพัฒนา 
- ระดับ (ปจเจกบุคคล, ครอบครัว,

ชุมชน, ประเทศชาติ) 
- แงมุม/ประเด็น (สุขภาพ, สิ่งแวด

ลอม, เศรษฐกิจ, ประชาธิปไตย, 
ประเพณี, วัฒนธรรม) 
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ตามแผนภาพที่ 1 เนื้อหาของสื่อที่สะทอนสาธารณประโยชนควรจะมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 
คือ 

1) ความหลากหลาย (diversity) 
ในที่นี้ความหลากหลายควรจะสะทอนใหเห็นในหลายๆ มิติ ซึ่งสามารถจําแนกใหพอสังเขป

ไดดังตอไปนี้ 
• ประเภทหรือรูปแบบของเนื้อหาที่นําเสนอ เชน เพลง ขาว เกมโชว รายการสนทนา 

ละคร ฯลฯ 
• ระดับการครอบคลุมหรือการปฏิบัติงานของสื่อ เชน สื่อ (ที่ผลิตเนื้อหา) ระดับ

ชาติ(national media) สื่อระดับภูมิภาค (regional media) สื่อระดับชุมชน 
(community media) สื่อเฉพาะกิจ (ad hoc media) ฯลฯ 

• การเปนเวทีที่เปดโอกาสใหกลุมคนที่มีพื้นฐานและความคิดเห็นหลากหลายเขาถึงได
เพื่อแลกเปลี่ยน ถกเถียง และปกปองผลประโยชนของกลุมตน 

• ประเภทหรือลักษณะความสนใจของกลุมผูชมผูฟงเปาหมายซึ่งอาจถูกแบงโดย
ลักษณะที่แตกตาง เชน ศาสนา เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม อุดมการณ ความ
ฝกใฝทางการเมือง  รายได  ภูมิศาสตร และอ่ืนๆ 

 
2) การปลอดจากการเซ็นเซอรหรือการควบคุมแผนผังใดๆ 

สถานภาพที่ปลอดจากการเซ็นเซอร หรือการควบคุมแอบแฝงไมวาจะโดยรัฐ นายทุน
เจาของกิจการ หรือผูลงโฆษณา ยอมเอ้ืออํานวยใหผูประกอบวิชาชีพในสื่อสามารถใชเสรีภาพใน
การแสดงออก และในการนําเสนอเนื้อหาจากแหลงตางๆ ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะอันปลอดจากการควบคุมดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีของเนื้อหา
ประเภทขาวหรือเหตุการณปจจุบันที่ผูนําเสนอจะตองมีความเปนกลางและไมมีอคติเขาขางฝายใด 
หากผูจัดทําเนื้อหาประเภทขาวสารสามารถนําเสนอเนื้อหาไดโดยปราศจากการเซ็นเซอรหรือการ
ควบคุมก็จะสามารถมีนโยบายในการบรรณาธิกรณที่แข็งแกรงและวิพากษสิ่งที่ไมถูกตองในสังคม
ได 

 
3) คุณภาพของเนื้อหา 
ในกรอบเดิมของ McQuail การประเมินคุณภาพของเนื้อหาคอนขางที่จะมุงเนนเนื้อหา

ประเภทขาวและเหตุการณปจจุบันเปนสําคัญจึงใชเกณฑที่เกี่ยวพันกับการนําเสนอแบบวัตถุวิสัย 
(objectivity) กลาวคือ การไมนําเอาตนเองเขาไปเกี่ยวของกับเนื้อหาที่นําเสนอ เพื่อหลีกเลี่ยงอคติ 
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 อยางไรก็ดี ในที่นี้ผูวิจัยเห็นวามีความจําเปนที่จะตองเพิ่มสาระเพื่อการพัฒนาเขามาเปนอีก
มิติหนึ่งของคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา 
กระนั้นความหมายของคําวา “พัฒนา” ในที่นี้จะไมจํากัดเฉพาะการพัฒนา (ทําใหกาวหนา ดีขึ้น) ทาง
ดานวัตถุ หรือทางเศรษฐกิจเทานั้น แตจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาในระดับตางๆ เชน ระดับปจเจก
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศชาติ และแงมุมตางๆของการพัฒนา เชน สุข
ภาพ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณี การกีฬา ฯลฯ 
 

4) บูรณาการทางสังคมและความสมานฉันทในสังคม 
ในสวนนี้สามารถแบงพิจารณาไดออกเปนสองประเด็นหลักๆ คือ 
4.1 ความคาดหวังและบรรทัดฐานที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอย 

เนื้อหาที่สนองสาธารณประโยชนควรจะสะทอนถึงความคาดหวังของสังคม และ
บรรทัดฐานของสังคมที่เกี่ยวของ การอยูรวมกันอยางสมานฉันทและสงบสุข ซึ่งอาจรวมถึงประเด็นตอ
ไปนี้ 

- การใหความสนใจแกกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ไมวาจะเปนคนจน คนพิการ 
คนกลุมนอย คนชรา หรือคนในชนบทที่หางไกล 

- ความมั่นคงของชาติ   
- ศีลธรรม ความเหมาะสม และรสนิยมอันดี ซึ่งสามารถเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และความรุนแรงตางๆ การนําเสนอเนื้อหา
ดังกลาวจะตองพิจารณาทั้งภาพที่ปรากฎตลอดจนการใชภาษาประกอบกันไป
ดวย 

 
4.2 บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม 
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของแตละประเทศยอมแตกตางกันไป แตมิติที่สื่อสามารถ

สะทอนออกมาไดในเนื้อหาอาจครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 
- ภาษาและวัฒนธรรมรวมสมัย 
- บทบาททางการศึกษา 
- ความสรางสรรคและเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
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2.2 แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมือง1 
 การศึกษาระบบสื่อมวลชนตามแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองนั้น วิเคราะหโดยการเชื่อมโยง
กับแนวคิดหลัก 3 แนว คือ  โครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคม อุตสาหกรรมสื่อมวลชน และเนื้อหา/
ผลผลิตของสื่อมวลชน นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวาการศึกษาโดยเชื่อมโยงทั้ง 3 แนวคิดไวดวยกัน จะทําให
เขาใจสภาพของระบบสื่อสารมวลชนที่เปนอยูในประเด็นตางๆ เชน การเปนเจาของปจจัยผลผลิตที่
เกี่ยวกับสื่อและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ระบบตลาดของสื่อ  รวมไปถึงระบบการควบคุมสื่อดวยกลไก
ทางเศรษฐกิจและการเมือง ไดชัดเจน 
 
 กลุมแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมือง เสนอวา การเขาใจสื่อ ผลผลิตของสื่อ และเนื้อหาของสื่อ 
ไดนั้น ตองพิจารณาสื่อในฐานะ “สื่อเปนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ทําการผลิตไปเพื่อขายหวังผลกําไร” 
นักวิชาการกลุมนี้เชื่อวา สวนหนึ่งของเนื้อหาสื่อถูกกําหนดมาจากระบบตลาด และอีกสวนหนึ่งถูก
กําหนดมาจากผลประโยชนของเจาของเงินทุน หรือผูตัดสินใจในระดับนโยบาย 
  
 จากสภาวะที่สื่อมวลชนมาดําเนินการอยูในระบบทุนนิยมนั้น กลุมเศรษฐศาสตรการเมือง
ทํานายถึงผลหรือปรากฏการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดคือ 

- เกิดการรวมศูนยของตลาดในทุกระดับ ไมวาจะเปนการรวมศูนยของทุน และการกระจุก
ตัวของสื่อในตลาดผูบริโภค 

- ผูทํางานสื่อตองใชกลยุทธการผลิตที่ลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด เชน การนําเอาละครโทร
ทัศนที่เคยสรางแลว และเปนที่รูจักกันดีของผูชม มาสรางใหม ทําใหไมมีผูผลิตรายใดที่
กลาทวนกระแสตลาด ดังนั้นความคิดริเริ่มสรางสรรคจึงเปนสิ่งที่หายาก 

- อํานาจการเปนเจาของสื่อจะตกอยูในมือของคนกลุมนอย ซึ่งเปนแนวโนมเดียวกับการ
กระจุกตัวและรวมศูนยของทุนทุกประเภท ฯลฯ 
 
Murdock และ Golding นักทฤษฎีสายเศรษฐศาสตรการเมืองวิเคราะหวาผลที่ติดตาม

มาจากกระบวนการผลิตสินคาทางวัฒนธรรมภายใตระบบเศรษฐกิจและทุนนิยม คือ ความหลาก
หลายของรูปแบบและเนื้อหาของสื่อจะลดลง วิธีการที่ระบบจะคัดเอาแตผูที่สามารถชนะการแขงขัน
ทางธุรกิจไว ทําใหเหลือผูชนะเพียงไมก่ีราย ความหลากหลายจึงลดนอยลงไปตามสวน สื่อบาง
ประเภทที่เปนเสียงสวนนอยหรือสื่อกระแสรองจึงมีพลังเสียงนอย 

                                                           
1 เก็บความจาก กาญจนา แกวเทพ.ส่ือสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.2541. และ อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. 
ระบบวิทยุและโทรทัศนไทย. 2542. 
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เมื่อขนาดของตลาดผูบริโภคเขามาเปนตัวตัดสินวาสื่อใดประสบความสําเร็จหรือลม
เหลว การเสนอรูปแบบและเนื้อหาของสื่อจึงตองเปนเรื่องที่คนสวนใหญคุนเคย และยอมรับไดงาย 
เปนคานิยม ความเชื่อหลักของสังคม สวนรูปแบบที่สวนกระแส และต้ังคําถามกับคานิยมเดิมของ
สังคมจะถูกตัดออกไป ดังนั้นเรามักเห็นรายการที่เปนแนวเดียวกัน หรือการนําเอาละคร หรือเพลงที่
เปนที่นิยมมาผลิตซ้ํา หรือออกอากาศใหม 

 
สรุปจากการวิเคราะหสื่อดวยแนวคิดดังกลาวขางตน ตอกย้ําการใชแนวการวิเคราะหเชิง

โครงสรางวา การถายทอดอุดมการณกระแสหลักของสังคมไมไดเกิดขึ้นดวยเจตนาของเจาของกิจการ
สื่อสารมวลชน หรือนายทุนคนใด แตเปนไปตามเงื่อนไขและกลไกทางเศรษฐกิจของกระบวนการผลิต
ในระบบทุนนิยม ซึ่งเปนปจจัยกําหนดวาจะผลิตสินคาใดออกมาอยางไร 

 
2.3 มิติในการพิจารณาการกํากับดูแลและเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส: การศึกษาเปรียบ
เทียบของ International Television Commission (ITC) 

 
คณะกรรมาธิการโทรทัศนอิสระของประเทศอังกฤษ (Independent Television 

Commission หรือ ITC) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ-  โทร
ทัศน จํานวน 10 ประเทศ ใน 3 ภูมิภาค คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย-แปซิฟก (ประเทศฝรั่งเศส 
เยอรมัน อิตาลี ฟนแลนด สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและญี่ปุน) ซึ่งสรุป
มิติในการพิจารณาการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกสไดดังตอไปนี้ 
  
วัตถุประสงคในการกํากับดูแลโดยรัฐ 
 

จากการศึกษาของ ITC สามารถสรุปประเด็นใหญ ๆ ของวัตถุประสงคในการกํากับดูแลโดย
รัฐของทั้ง 9 ประเทศ ไดดังนี้ 

1) การขยายและใหหลักประกันการเขาถึง (access) เครือขายของการกระจายเสียงและ
แพรภาพใหมากที่สุด โดยเนนหลักบริการอันทั่วถึงและเทาเทียม (universal access) 
เปนปทัสถาน 

 
2) การกําหนดมาตรฐานของเนื้อหา โดยเนนในสองประเด็น คือ การกําหนดเกณฑ    เกี่ยว

กับเนื้อหาที่เปนอันตรายหรือไมพึงประสงค และการกําหนดเกณฑสําหรับการนําเสนอ
เนื้อหาประเภทขาวและเหตุการณปจจุบันใหถูกตองสะทอนความเปนจริงมาก    ที่สุด 
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3) การสงเสริมคุณภาพของเนื้อหาโดยมุงเนนในมิติตาง ๆ เชน การสงเสริมเอกลักษณรวม
แหงชาติ การสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเนื้อหาที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน 

 
4) การพยายามสรางอุตสาหกรรมวิทยุ – โทรทัศน ที่ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 
กลไกและเครื่องมือในการกํากับดูแล 
 
 คณะผูศึกษาของ ITC ไดสรุป ลักษณะกลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาที่ปรากฎใน 9 ประเทศที่
ทําการศึกษาไวดังนี้ 

1) กฎระเบียบและการลงโทษ ตัวอยางเชน การกําหนดจรรยาบรรณหรือกฎกลางสําหรับ
ควบคุมมาตรฐานการบรรณาธิกร การกําหนดโควตาพิเศษสําหรับเนื้อหาบางประเภท
หรือการกําหนดขอบังคับสําหรับผังรายการ 

 
2) เปาประสงคและการใหแรงจูงใจ ในรูปแบบดังกลาวนี้ การกําหนดเปาประสงคอาจเปน

ไปในลักษณะกวาง ๆ และไมเฉพาะเจาะจงเทากฎระเบียบ นอกจากนี้อาจจะมี เงื่อนไข
เกี่ยวพันกับการใหแรงจูงใจตาง ๆ เปนตนวา การลดหยอนภาษีเพื่อสงเสริมใหมีการลง
ทุนในโครงสรางพื้นฐานหรือในเนื้อหาบางประเภท 

 
3) การจัดโครงสรางของอุตสาหกรรมสื่อเพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน การใหการ

สนับสนุนทางการเงินแกรายการที่เปนผลผลิตของเครือขายวิทยุโทรทัศนสาธารณะ 
 

ทั้งนี้ประเทศตาง ๆ อาจใชรูปแบบที่ผสมผสานกันมากกวาหนึ่งแบบในการกํากับดูแลเนื้อ 
หาในวิทยุโทรทัศน 
รูปแบบสําคัญของการกํากับดูแลเน้ือหา 
 
 จากการศึกษาสามารถประมวลรูปแบบหลัก ๆ ของการกํากับดูแลเนื้อหาในวิทยุ-โทรทัศนที่
ใชปฏิบัติกันได 3 รูปแบบ คือ 

1) การกํากับดูแลการแขงขันในตลาด  
ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดตลาดวิทยุ-
โทรทัศนใหญทั้งคู ในกรณีดังกลาว รัฐสามารถใชกรอบการแขงขันเปนตัวชวยในการ
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กําหนดพฤติกรรมของผูประกอบการในตลาด อยางไรก็ดี รูปแบบที่วานี้มักจะไมเนนราย
ละเอียดปลีกยอยเก่ียวกับภาพที่พึงประสงคเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อ 
 

2) การกํากับดูแลโครงสรางอุตสาหกรรมสื่อ 
ในหลาย ๆ ประเทศที่มีขนาดเล็กกวาและตลาดไมสามารถที่จะใชกลไกทางการตลาด
ลวน ๆ ในการกํากับดูแล จะเนนการใชเครื่องมือหรือกลไกเชิงโครงสรางตลาดเพื่อ   สง
เสริมการผลิตเนื้อหาสําหรับตลาดภายในประเทศ รูปแบบที่พบเห็นทั่วไปก็คือ การออก
ใบอนุญาตสําหรับเครือขายวิทยุโทรทัศนสาธารณะโดยกําหนดชัดเจนวาตอง      สงเสริม
และนําเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ 
 

3) การกํากับดูแลอุปทานดานเนื้อหา 
รูปแบบดังกลาวนี้สามารถพบเห็นไดในประเทศอยางแคนาดา ฝร่ังเศส และออสเตรเลีย 
ถึงแมวาแนวโนมโดยทั่วไปแลว ประเทศตาง ๆ จะไมคอยนิยมใชวิธีกํากับดูแลหรือควบ
คุมเนื้อหาโดยตรง เนื่องจากทําไดยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีเนื้อหาที่
หลากหลายและชองทางในการเขาถึงเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ นอกจากนี้ การควบคุม
เนื้อหาในระดับประเทศยังตองพบกับอีกอุปสรรคใหญอีกประการ คือ แนวโนมการเปด
เสรีของกฎหมายการคาระหวางประเทศที่สงผลกระทบโดยตรงตอนโยบายและกฎหมาย
ระดับประเทศ 

 
การสงเสริมคุณภาพของเนื้อหา 
 
 แนวทางในการสงเสริมคุณภาพของเนื้อหาที่ปฏิบัติกันในประเทศตางๆ มีหลายรูปแบบ เชน  

1) การสรางความแข็งแกรงแกบริการกระจายเสียง/แพรภาพสาธารณะหรือชอง FREE TV 
อ่ืน ๆ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

- สรางบริการสาธารณะใหแข็งแกรงพอที่จะเปนตัวเลือกในแงเนื้อหาคุณภาพนอกเหนือ
จากชองที่เปนธุรกิจ (ตัวอยางเชน สวีเดน นิวซีแลนด) 

- ใชการใหใบอนุญาตประกอบกิจการดิจิตอลทีวีเปนการกดดันใหผูประกอบกิจการทีวี
ธรรมดาสํานึกไดวา มีชองทางใหมสําหรับเนื้อหาคุณภาพ นอกเหนือไปจากทีวีที่ตองเสีย
เงิน (pay TV ตัวอยางเชน ออสเตรเลีย ฟนแลนด) 

- รักษาจํานวนสวนแบงผูชมของฟรีทีวี โดยการหามไมให pay-TV ออกอากาศเนื้อหาบาง
ประเภทและจํากัดเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ไวเฉพาะใน free TV ตัวอยางเชน ในเยอรมัน มี
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กฎหมายหามไมใหยายเนื้อหาประเภทกีฬาและภาพยนตรจากฟรีทีวีไป pay TV ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางมากในการทําธุรกิจของ pay TV 

 
2) ขยายขอบขายของเนื้อหาที่มีคุณภาพไปสูชองทางนําเสนอเนื้อหาใหม ๆ เชน pay TV อิน

เทอรเน็ต แนวทางนี้รวมไปถึงการกําหนดประเภทเนื้อหาใน pay TV และในรายการที่ได
รับใบอนุญาตสรางเนื้อหาให free TV อยางที่ปฏิบัติกันในฝรั่งเศส หรืออาจจะใชวิธีการ
เสริมสรางตลาดใหมหรือชองทางใหมในการนําเสนอเนื้อหาอยางอินเทอรเน็ตสําหรับ
บริการกระจายเสียง/แพรภาพสาธารณะ ตัวอยางเชน BBC online ในประเทศอังกฤษ 
 

3) เนนเรื่องการใหโควตาเนื้อหาบางประเภทตอไปถึงแมจะมีปญหาหรืออุปสรรคจาก
กฎหมายการคาระหวางประเทศ ในประเทศอยาง ฝร่ังเศส แคนาดา ยังมีการกําหนดการ
ใหโควตาของเนื้อหาบางประเภทตอไป ทั้งในการแพรภาพโทรทัศนที่เปนธุรกิจเต็มรูป
แบบและที่เปนของสาธารณะ อยางไรก็ดี การกําหนดโควตาดังกลาวอาจประสบปญหา
จากกฎหมายการคาระหวางประเทศที่พิจารณาวา โควตาดังกลาวเปนการกีดกันกระแส
การไหลอยางเสรีของเนื้อหา 

 
4) เนนเรื่องการสนับสนุนทางการเงินสําหรับเนื้อหาบางประเภท สําหรับในประเทศที่ไมมี 

บริการกระจายเสียง/แพรภาพสาธารณะที่แข็งแกรงพอ มีความพยายามที่จะสนับสนุน 
ทางการเงินแกบริการเนื้อหาบางประเภท 

 
แนวโนมของสไตลในการกํากับดูแล 
 
 แนวทางของสไตลในการกํากับดูแลของประเทศตางๆ สามารถสรุปโดยกวางๆ ได 3 แนวทาง
ดวยกัน คือ 

1. แนวทางที่มุงเนนในการออกกฎระเบียบ ในประเทศที่ใชแนวทางดังกลาวเปนหลัก องค
กรกํากับดูแลจะมีบทบาทสูงในการควบคุมกระบวนการออกกฎระเบียบตางๆ และจะมี
การปรึกษากับทางผูประกอบการในอุตสาหกรรมบาง สวนใหญแบบไมเปนทางการ 
และจะไมคอยมีชองทางที่เปนทางการจริงๆ สําหรับการปรึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะ
และสม่ําเสมอ ผลกระทบของการออกกฎระเบียบหรือการตัดสินใจในเรื่องของการ
กํากับดูแลใดๆ จึงมักสงผลกระทบอยางรุนแรงตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมโทร
ทัศน ในหลายๆ ประเทศที่ใชแนวทางนี้ องคกรกํากับดูแลมักจะถูกวิพากษวิจารณเสมอ
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วาไมโปรงใสพอและวาถูกครอบงําโดยอิทธิพลทางการเมือง ตัวอยางของประเทศที่ใช
แนวทางแบบนี้คือ ฝร่ังเศส อิตาลี และเยอรมนี 

 
2. แนวทางที่เปดกวางและมีการพึ่งพาการกํากับดูแลรวมจากทางอุตสาหกรรมโทรทัศนใน

รูปแบบนี้ องคกรกํากับดูแลจะปฏิบัติคอนขางตรงกันขามกับแนวทางแรก โดยจะพึ่งพา
การกํากับดูแลรวมจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมในดานตางๆ เชน การกําหนดมาตร
ฐาน ตัวอยางเชน ออสเตรเลียมีการกําหนดมาตรฐานกวางๆ สําหรับการแพรภาพ      
โทรทัศน แตจะพึ่งผูประกอบการในอุตสาหกรรมใหพัฒนารายละเอียดของมาตรฐานดัง
กลาว นอกจากนี้ยังพบวามีประเทศสวนใหญเลยที่ใชแนวทางนี้ในการกํากับดูแลเนื้อหา
ในอินเทอรเน็ต 

 
3. แนวทางที่มุงเนนการออกกฎระเบียบ แตมีการเปดกวางพอสมควร ประเทศที่ใช     แนว

ทางที่สามนี้ยังมุงเนนการออกกฎโดยองคกรกํากับดูแลแตตองมีกระบวนการการตัด
สินใจที่โปรงใสและมีการปรึกษากับทางผูประกอบการในอุตสาหกรรม ตัวอยาง เชน 
ในสหรัฐอเมริกานั้น การออกกฎใดๆ จะออกมาเปนรางกอน และจะมีชวงเวลาใหฝาย
อ่ืนๆ สงขอมูล หรือขอติชม แกไขใดๆ เขามาผานทางการจัดประชาพิจารณตางๆ 
กระบวนการดังกลาวทําใหมีโอกาสนอยในการใชการตัดสินใจเฉพาะกาล/เฉพาะกิจ 
ซึ่งอาจมีผลเสียและสรางความไมแนนอนอยางสูงใหแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 3 
ประวัติการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย 

 
3.1 การกํากับดูแลเน้ือหาประเภทรายการ 
 
 ถึงแมสื่อวิทยุและโทรทัศนจะถือกําเนิดในสังคมไทยมาเปนเวลาไมถึงหนึ่งศตวรรษ แตโครง
สรางของระบบมีลักษณะเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศอยางแยก
กันไมออก พัฒนาการของการกํากับดูแลเนื้อหาในทั้งสองสื่อสามารถเปนภาพสะทอนถึงความเกี่ยว
พันดังกลาวไดเปนอยางดี ดังจะไดนําเสนอใหเห็นในประวัติการกํากับดูแลเนื้อหาสองประเภทสําคัญ
คือ เนื้อหาประเภทรายการ และเนื้อหาประเภทโฆษณา กอนเขาสูประเด็นของการกํากับดูแลเนื้อหา
ของสื่อวิทยุและโทรทัศน คงตองกลาวถึงประวัติการเขามาของสื่อทั้งสองประเภทในประเทศไทยโดย
สังเขปเสียกอนเพื่อเชื่อมโยงใหเกิดความเขาใจประวัติของการกํากับดูแลเนื้อหาไดกระจางยิ่งขึ้น 
 

วิทยุกระจายเสียงถูกนําเขามาทดลองและกระจายเสียงเปนครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแตป 
พ.ศ. 2470 ตอมาในป พ.ศ. 2473 สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่วังพญาไท ก็เริ่มออกอากาศเปนครั้งแรกใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

 
 การพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงในยุคแรก ไมมีความเดนชัดในเรื่องของการมุงเนน
ประโยชนดานการศึกษา การคา หรือบันเทิง จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 
ซึ่งเปนเหตุการณที่มีผลกระทบอยางสําคัญตอทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดระบบ รูปแบบ และ
เนื้อหาของวิทยุกระจายเสียงในระยะตอมาจวบจนปจจุบัน ตัวอยางที่เห็นชัดเจนที่สุดคือในยุคสมัยของ
จอมพล ป.พิบูลสงคราม (ในการเปนนายกรัฐมนตรีชวงที่สอง พ.ศ. 2491-2500) ที่ไดอาศัยสื่อวิทยุ
กระจายเสียงในการตอบโตกับหนังสือพิมพ แตก็ไมสามารถควบคุมการวิพากษวิจารณรัฐบาลของ
หนังสือพิมพและประชาชนได จึงเห็นชอบใหจัดต้ังวิทยุโทรทัศนหรือที่เรียกวา “วิทยุโทรภาพ” ตามที่
อธิบดีกรมโฆษณาการเสนอโครงการในป พ.ศ. 2493 ซึ่งก็ไดมีการทดลองแพรภาพครั้งแรกขึ้นที่
ทําเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 อันเปนวันคลายวันเกิดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ซึ่งโทรทัศนไดมีการพัฒนาตั้งแตนั้นเปนตนมา 
 

อยางไรก็ดี โครงสรางและสาระของการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศนไมไดกอรูป
อยางชัดเจนจนกระทั่งในปพ.ศ. 2498 ที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498 ขึ้น 
และใหกรมไปรษณียโทรเลขควบคุมการใชคลื่นความถี่วิทยุ โดยกองบริหารความถี่ (กบถ.) เปนหนวย
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งานที่จัดสรรและดูแลการใชคลื่นวิทยุสื่อสารใหถูกตองการหลักวิชาการและขอบังคับของ สหภาพ
โทรคมนาคม และใหกรมประชาสัมพันธควบคุมเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน ดําเนินการสงวิทยุโทร
ทัศน รวมถึงวางหลักเกณฑการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตแกสถานีวิทยุและโทรทัศน และควบ
คุมเนื้อหาการออกอากาศ แสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติฉบับนี้มุงหมายที่จะแยกหนวยงานที่
ควบคุมดานวิชาการของเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงออกจากหนวยงานที่ควบคุมการนําวิทยุ
กระจายเสียงไปใชในดานการสงและรับ กลาวไดวาเปนการแยกหนวยงานดานเทคนิคเกี่ยวกับเรื่อง
คลื่นวิทยุออกจากงานดานสารสนเทศและสื่อมวลชน 

 
 เมื่อพิจารณาประวัติการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ-โทรทัศนในประเทศไทยโดยอาศัยองค
กรหรือกลุมบุคคลที่กํากับดูแลเปนเกณฑแลว สามารถแบงยุคสมัยของการกํากับดูแลไดดังตอไปนี้ 
 

1 ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาล (พ.ศ. 2498-2518)2 
 สื่อวิทยุ-โทรทัศนในยุคแรก ๆ ถูกผูกขาดอยูในมือของฝายรัฐบาล สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก
สภาพวุนวายทางการเมืองที่รัฐบาลตองเผชิญกับการยึดอํานาจและความขัดแยงทางการเมืองตางๆ 
ในยุคสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม สื่อวิทยุถูกใชเพื่อการโฆษณาทางการเมือง และเพื่อสราง  จิต
สํานึกดานชาตินิยม3 
 ในชวงนี้การเซ็นเซอรหรือการตรวจสอบเนื้อหากอนนําออกอากาศจึงเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันเปน
ปกติและสืบเนื่องจากการที่เจาหนาที่ของกรมโฆษณาการที่ดูแลสื่อวิทยุเปนขาราชการ โครงสรางการ
กํากับดูแลเนื้อหาจึงกอรูปตามลําดับชั้นของวัฒนธรรมแบบราชการไปดวย 

                                                           
2 เก็บความจาก อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, ระบบวิทยุและโทรทัศนไทย:โครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพ, 2542. 
3 ในชวงนี้การใชเนื้อหาวิทยุเพ่ือสรางจิตสํานึกชาตินิยม 3 เรื่อง คือ 

1. ในป พ.ศ.2482 รัฐบาลใหโอนกองทะเบียนวิทยุโทรทัศนและกระจายเสียงจากกรมไปรษณียโทรเลข
ไปขึ้นกับกรมโฆษณาการ เปนการแยกงานดานการควบคุมการรับและสงวิทยุมาไวที่กรมโฆษณาการ 
สํานักนายกรัฐมนตรี อันเปนการปรับใหงานวิทยุมาขึ้นกับฝายการเมืองโดยตรง 

2. เปนชวงเดียวกับการประกาศรัฐนิยม สรางวัฒนธรรมใหมโดยใชภาษา การแตงกาย เพลง ละคร ในการ
สรางมติมหาชนตอแนวความคิด “รัฐประชาชาติ” (national state) ดานหนึ่งมุงใหภาพของความเปน
ชาติและผูนําทางการเมืองที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สวนอีกดานมุงเนนเรื่องความเปนคนไทยหรือชน
ชาติไทย ส่ือวิทยุจึงเปนเครื่องมือที่รัฐใชถายทอดการสรางวัฒนธรรมใหมนี้ 

3. การเรียกรองดินแดนมณฑลบูรพาคืนจากฝรั่งเศส (จังหวัดศรีโสภณ พระตะบอง และบางสวนของ
จังหวัดเสียมราฐ) รัฐบาลไดใชวิทยุเปนส่ือในการโฆษณาความรักชาติเพ่ือเตรียมทําสงครามอินโดจีน
ระหวางไทยกับฝรั่งเศส 
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 สวนรูปแบบการสงโทรทัศนมีลักษณะของการเปนกิจการกึ่งผูกขาดมาตั้งแตตน ภายใตระบบ
อุปถัมภของสิทธิสัมปทาน (patronage concession หรือ privileged concession)  เปนสําคัญ คา
ใชจายในการลงทุนก็มีจํานวนสูงตามไปดวย กอปรกับการที่รัฐไมมีมาตรฐานดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพหรือกํากับดูแลเน้ือหารายการ บริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานจากรัฐจึงดําเนินการ
ผลิตรายการบันเทิง และโฆษณาเพื่อหารายไดชดเชยการลงทุนจํานวนมากที่ใชจายไป และยังตองเรง
รัดหาวิธีการทํากําไรใหเร็วที่สุดอีกดวย รายการสวนใหญจึงเนนที่ความบันเทิงและการโฆษณาสินคา 
ในขณะที่รายการขาวโดยทั่วไปไมมีลักษณะการเสนอขาววิพากษวิจารณ แตเปนการเผยแพรผลงาน
ใหแกรัฐบาล ซึ่งเทากับเปนการสรางความชอบธรรม และสนับสนุนเสถียรภาพทางการเมืองใหแกรัฐ
บาลโดยออม และชี้ใหเห็นการพึ่งพากันเพื่อแสวงหาผลประโยชนระหวางฝายรัฐและฝายธุรกิจเอกชน
เปนอยางดี 
 
 ในดานการควบคุมเนื้อหาแมจะไมมีระเบียบออกมาควบคุมโทรทัศนโดยตรงในชวงนั้นแตก็มี
การออกขอกําหนดหลายขอจากระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงของสวนราชการ พ.ศ. 2511 ที่นํา
มาใชเปนตัวควบคุมมาตรฐานในการเสนอรายการของโทรทัศนในทางปฏิบัติดวย เชน นิยามของคํา
วาขาวในขอ 20 ที่กําหนดไววา 
 
 “ขาว ไดแก ขาวราชการ ขาวตางประเทศ ขาวเตือนภัย ขาวเชิญชวนใหประชาชนงดเวนหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนสวนรวมของชาติหรือประชาชน ขาวที่เปนประโยชนโดย
ตรงแกราษฎรในแตละกลุม ขาวของสถานีและขาวบริการประชาชนที่มีสาระในการใหประชาชนมี
ประสบการณ โดยไมมีการตอเติมและพาดพิงถึงบุคคลอันอาจกอใหเกิดความเสียหายและขาวที่
กระทรวงทบวงกรมตาง ๆ ขอรองใหออกประกาศและแจงความตามหัวขอที่กลาวมานี้” 
 
 นอกจากนี้ในขอ 21 ยังไดกําหนดใหสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี 
 
 “ออกบทความและรายการตอตานคอมมิวนิสต และรายการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด …ไมออกอากาศการสูญเสียกําลังของเจาหนาที่ซึ่งทําการปราบ
ปรามโจรผูราย ผูกอการรายหรือกบฎ ขาวความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ปราบปราม ขาวซึ่งจะทําให
ประชาชนเสียขวัญเกิดการอลหมาน ขาวซึ่งจะทําใหพอคาไหวตัวขึ้นราคาสินคา และขาวที่จะเปน
ประโยชนตอศัตรู หรือทําใหฐานะของศัตรูดีขึ้น ทั้งนี้ เวนแตจะเปนขาวของทางราชการ” 
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 นอกจากนั้นมีการกําหนดเสียงพูดในรายการตองเปนเสียงของพนักงานโฆษกเทานั้น ซึ่งมีนัย
ทางหนึ่งวาบุคคลนอกเหนือจากนี้ไมมีสิทธิพูดออกอากาศ เสียงของประชาชนจึงไมปรากฏในรายการ
ตาง ๆ ของสถานี 
 
 ในระหวางป พ.ศ. 2500-2516 เปนชวงที่ผูปกครองอํานาจนิยมทหาร สื่อวิทยุและโทรทัศนได
รับการสนับสนุนใหขยายตัว โดยเนนภารกิจทางการเมืองในดานการโฆษณาชวนเชื่อตอตาน
คอมมิวนิสตและการประชาสัมพันธนโยบายของรัฐ แตขณะเดียวกัน สื่อวิทยุโทรทัศนมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วในระยะนี้ โดยนําเสนอรายการรูปแบบตาง ๆ ทําหนาที่สรางความนิยมของผูฟง
และผูดู เพื่อดึงดูดโฆษณามาสูสถานีอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการขยายตัวโดยปราศจากการพัฒนาคุณภาพของ
เทคโนโลยี รายการและบุคลากรไดนําไปสูปญหาทางวัฒนธรรมของระบบวิทยุและโทรทัศนที่สําคัญ 
ไดแก 

1. การลิดรอนเสรีภาพการรับรูขอมูลขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม สื่อวิทยุและโทรทัศนยังคงทํางานในลักษณะปดกั้นขอมูลขาวสาร
ตอไป 

2. การมุงหารายไดจากการโฆษณาจนสูญเสียคุณภาพรายการ สังคมไทยชวงนั้นมีโทรทัศน
แพรภาพในสวนกลาง 4 ชอง ทําใหเกิดการแขงขัน แยงคนดู และโฆษณาอยางมาก ใน
ขณะที่เวลานั้นยังไมมีระเบียบควบคุมการโฆษณาทางโทรทัศนอีกดวย 
 

 กลาวโดยสรุปแลวในยุคแรกของกิจการวิทยุ-โทรทัศนไทยนั้นยังคงอยูในมือของฝายรัฐบาล 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองและตอบโตกับฝายตรงขาม เนื้อหารายการที่
นําเสนอจึงถูกควบคุมดูแลโดยหนวยงานรัฐใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของตนเปน
สําคัญ 
 
 2. ยุคคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) (พ.ศ. 
2518-2535) 
 หลังจากป พ.ศ. 2498 กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว 
แตประสบปญหาดานของมาตรฐานทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการจัดต้ังสถานีโดยไมไดรับอนุญาต ตอ
มาในยุคเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 สื่อวิทยุและโทรทัศนซึ่งยังคงทําหนาที่เปนกระบอกเสียงที่ดีของ
ฝายรัฐบาล ไดถูกรองเรียนจากเหลานิสิตนักศึกษาปญญาชนรวมถึงนักหนังสือพิมพวาปดกั้นและบิด
เบือนขอมูลขาวสาร นําเสนอขาวเฉพาะมุมมองของฝายปกครอง และกลาวรายนิสิตนักศึกษาวา
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ทําลายความมั่นคงของชาติ จึงเกิดกระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูประบบวิทยุโทรทัศน และใหสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเปนอิสระจากกรมประชาสัมพันธ 
 
 หลังเหตุการณดังกลาวรัฐบาลจากการเลือกต้ังของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดทําตามขอรอง
เรียนของประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผานทางการปฏิรูประบบวิทยุและ
โทรทัศน โดยจัดต้ังคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.)4 ขึ้น และ
ออกกฎระเบียบการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 สําหรับการควบคุมการขอ
อนุญาตจัดต้ังสถานีและควบคุมเนื้อหารายการ 
 
 อยางไรก็ตามการดําเนินการของ กบว. มิไดมุงไปที่การจัดระบบใหเปนธรรมและตอบสนองตอ
สิทธิเสรีภาพ และการเสนอขาวสารที่ถูกตองดังที่ประชาชนเรียกรอง กลับมุงเนนไปที่การควบคุมเนื้อ
หาโดยมีอนุกรรมการตรวจเซ็นเซอรรายการดานโฆษณา ภาพยนตร และละคร การวิพากษวิจารณ
ทางการเมืองและสังคมในรายการขาวและบันเทิงยังคงเปนสิ่งตองหาม 
 
 หลังเหตุการณรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การดําเนินงานของ กบว. ก็ย่ิงเขมงวดขึ้นใน
ดานการควบคุมเนื้อหาขาวสารและความคิดเห็น คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ไดออก ปร.15 และ 
17 (ปร.15 และ 17 ไดยกเลิกไปในป 2537) ควบคุมการดําเนินงานของวิทยุกระจายเสียงและโทร
ทัศนอยางเขมงวด กําหนดใหเนื้อหาสาระของขาวและรายการตางๆ สงเสริมความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย รวมถึงหามนําเสนอเนื้อหาที่ “…สงเสริมลัทธิคอมมิวนิสตทั้งทางตรงและทาง
ออม ที่กอใหเกิดความแตกแยกในหมูประชาชน หรือที่กระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงชาติ” และ
ไดกําหนดให “รายการความรู การปาฐกถา การอภิปราย สนทนา สัมภาษณ หรือการแสดงที่เกี่ยวกับ
การเมืองหรือพาดพิงถึงการเมือง ใหทางสถานีทําการบันทึกเทปไวลวงหนา เวนแตเปนรายการที่คณะ
กรรมการอนุมัติ” ขณะเดียวกัน กบว. ไดประกาศใหสถานีโทรทัศนทุกสถานีเสนอขาวพรอมกับในเวลา 
20.00 น. และใหสถานีวิทยุโทรทัศนควบคุมการเผยแพรขาวของสถานีอยางเครงครัด โดยเฉพาะขาว
ที่ “กระทบกระเทือนตอความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ” ในป พ.ศ. 2520 รัฐบาลยังไดออกกฎ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน วาดวยการนําขาวหรือบทความ

                                                           
4 คณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีจํานวน 17 คน ประกอบดวยผูแทนจากฝายความมั่น
คง 7 คน (กรมตํารวจ กรมประมวลขาวกลาง สภาความมั่นคง เสนาธิการทหาร กองทัพบก เรือ อากาศ) กรมไปรษณีย
โทรเลข 2 คน กรมประชาสัมพันธ 2 คน สํานักนายกรัฐมนตรี 2 คน และจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงตาง
ประเทศ คณะกรรมการกฏษฎีการ แหงละ 1 คน มีนายกรัฐมนตรีหรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ 
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ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน เพื่อควบคุมรายการขาว ที่ชาวบาน
นําขาว บทความและขอคิดเห็นจากคอลัมนหนังสือพิมพมาเสนอทางวิทยุ ซึ่งถือเปนการปดกั้นการรับ
รูและนําเสนอขาวสารของประชาชนอีกประการหนึ่ง 
 
 สรุปแลวสถานภาพของกิจการวิทยุ-โทรทัศนในยุคกระแสเรียกรองประชาธิปไตยยังคงไมเปน
อิสระในการนําเสนอขาวสารอยางเต็มที่ และกลับย่ิงทวีความเขมงวดในการกํากับดูแลเนื้อหามากขึ้น 
สื่อวิทยุ-โทรทัศนจึงทําหนาที่เปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรมทางการเมืองของ   ผูนํา
ประเทศไมตางจากยุคที่ผานมา 
 
 3. ยุคคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) 
(พ.ศ. 2535-3540) 
 ตอมาสังคมไทยเขาสูชวงการเปลี่ยนแปลงใหญทางการเมืองอีกชวงหนึ่ง คือเกิดการ รัฐ
ประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2534 และยกเลิกใชรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2522 และเตรียมการแตงต้ัง พลเอกสุจินดา คราประยูร เปน
นายกรัฐมนตรีที่ไมไดมาจากการเลือกต้ัง ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เหตุการณดังกลาวนําไปสู
การเดินขบวนครั้งใหญ และรัฐบาลสงกําลังทหารตํารวจปราบปรามประชาชนที่ถนนราชดําเนิน ใน
ดานของสื่อก็เกิดการปดบังและบิดเบือนความจริงของขอมูลตางๆ ซึ่งหลังจากเหตุการณยุติลง 
ประชาชนโดยมีแกนนําผูเรียกรองประกอบไปดวยนักวิชาการนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนและองคกร
พัฒนาเอกชน ไดเรียกรองใหมีการปฏิรูประบบวิทยุโทรทัศนเพื่อใหมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารและ
ความคิดเห็น 
 
 ทางดานรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมี นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดออกระเบียบวา
ดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมสาระสําคัญของระเบียบวาดวย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ     
โทรทัศน พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530 โดยสาระสําคัญ คือ  

- ใหมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) หรือ 
National Broadcasting Commission5 

                                                           
5 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุแหงชาตินั้นมีทั้งส้ิน 17 คน แบงเปน 3 กลุม คือ 

1. ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ที่ เก่ียวของ 7 คน (ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข อธิบดีกรมการปกครอง และเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติ) 
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- ยกเลิกการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ โดยใหคณะกรรมการของสถานีวิทยุและโทร
ทัศนตรวจพิจารณากันเอง 

- ขอกําหนดเรื่องเวลาในการโฆษณา ให กกช. กําหนดเวลาสําหรับการโฆษณาทางสถานี
วิทยุและสถานีโทรทัศนโฆษณาไมเกินชั่วโมงละ 10 นาที 

- การวางบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนระเบียบ มี 5 ระดับ คือ ใหสถานีชี้แจงเปนลายลักษณ
อักษร ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร สั่งระงับรายการที่ฝาฝน เพิกถอนใบอนุญาต หรือ
สั่งใหปดสถานี 

- ยกเลิก ปร.15 และปร.17 
 

ในชวงหลังพฤษภาทมิฬ สังคมมีความตื่นตัวในสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอยางกวาง 
ขวาง ในสวนของสื่อวิทยุนั้นเรียกไดวาเปนบรรยากาศของ “ประชาธิปไตยเบงบาน” นักวิทยุ นักวิชา
การ ปญญาชน และประชาชนตางมีความกระตือรือรนอยางยิ่งในการนําเสนอขาวสารและความคิด
เห็นผานทางรายการวิทยุตาง ๆ  
 
 ถึงกระนั้นระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 ก็ยังไมสามารถ
กํากับดูแลใหสื่อวิทยุโทรทัศนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเสนอขาวสารที่เปนจริงและรายการ
ที่มีคุณภาพได เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศนยังไมเปนอิสระจากรัฐ ทุกสถานียังดําเนินการภายใต
สัมปทานของสวนราชการ จึงตองเซ็นเซอรตัวเองในดานเนื้อหาทางการเมือง และสังคม เพื่อไมใหถูก
ถอนรายการหรือยกเลิกสัมปทาน 
 
 ในอดีต กกช. จะทํางานเนนหนักไปในดานการกํากับและเซ็นเซอรเนื้อหารายการ การสอบ
มาตรฐานภาษาไทย และการเฝาฟงรายการวิทยุและโทรทัศน กระนั้นก็ยังไมสามารถดูแลเนื้อหาให
ตอบสนองความตองการหลากหลายของกลุมประชาชนตางๆ ได สวนหนึ่งก็เปนเพราะหนวยงานเจา
ของคลื่นทั้งหลายไมวาจะเปน กองทัพ สวนราชการตางๆ อสมท. หรือแมแตกรมประชาสัมพันธเอง มี
ฐานะไดรับการยกเวนตามกฎหมาย และหนวยงานเหลานั้นยังมีอํานาจมากกวาตัว กกช. ในทาง

                                                                                                                                                                           
2. ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาตร วารสารศาสตรส่ือสารมวลชน 3 คน 
3. ผูแทนองคการเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน 5 คน แบงเปนดานการพัฒนา 3 คน ดานสตรีและเด็ก 1 

คน และดานคุมครองผูบริโภค 1 คน 
ทั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ

มนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายใหเปนรองประธานกรรมการ 
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ปฏิบัติเสียอีก ดังนั้นจึงไมเปนเรื่องแปลกที่จะพบวา กกช. ตองทํางานเพื่อตอบสนองความตองการ
ของรัฐ เชน ควบคุมเนื้อหาและเซ็นเซอรไมใหรายการวิพากษวิจารณรัฐบาล6 
 
 4. ยุคแหงการปฏิรูปส่ือ (พ.ศ. 2540-ปจจุบัน) 

ที่มาและเจตนารมณของการปฏิรูปสื่อ  
  สืบเนื่องจากการปฏิรูปการเมืองหลังพฤษภาทมิฬ เกิดการเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสื่อโดย
สาระหรือจุดมุงหมายสําคัญคือเรื่องสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารและการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชนและประชาชนรวมถึงการปลดปลอยสื่อออกจากการควบคุมดูแลของรัฐ รวมถึงการลด
การแสวงหาผลประโยชนของบางกลุมคนในแวดวงสื่อมวลชน ดังนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 จึงบัญญัติมาตรา 40 และ 41 ขึ้น โดยมุงหวังใหคลื่นวิทยุโทรทัศนที่อยูในความดูแล
ของหนวยราชการใหกลับมาอยูในมือของประชาชน  
 
 มาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญไทยและกระบวนการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งที่ใชอยูในปจจุบันถือเปนรัฐธรรมนูญที่ให
การรับรองและสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนไดอยางกวางขวางและสมบูรณ
ที่สุดเทาที่เคยมีมาในประวัติศาสตร เจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการใหหลักประกันแกสิทธิและเสรี
ภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูด การเขียน การพิมพ และโฆษณาสะทอนใหเห็นเดนชัดใน
มาตรา 39,40 และ 41 โดยในมาตรา 39 ใหหลักประกันแกสิทธิ และเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น มาตรา 41 ใหหลักประกันแกสิทธิเสรีภาพสําหรับนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ สวน
มาตรา 40 ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สุดของกระบวนการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศนที่กําลังดําเนินอยูใน
ปจจุบันเปนการใหหลักประกันแกสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรคลื่นความถี่ โดยมุงเปลี่ยนแปลงระบบ
การถือครองกรรมสิทธิ์ในคลื่นที่ใชสําหรับการกระจายเสียงรายการวิทยุและโทรทัศน และที่ใชในการ
สื่อสารโทรคมนาคมดวยการกระจายกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรคลื่นเสียใหม เพื่อใหเกิดความเทาเทียม
และดุลยภาพระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
 มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติไวดังนี้ 
 “คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 

                                                           
6 อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2545, ส่ือมวลชนในยุคปฏิรูป, กรุงเทพ: สํานักพิมพคบไฟ. หนา 35,78. 
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 ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 
 การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้ง
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” 
  
 สืบเนื่องจากมาตรา 40 จึงมีการรางและออกกฎหมายลูกอีกฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมที่
ผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และประกาศใชเปนกฎหมายเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2543 ตามพระราชบัญญัติดังกลาว มีการกําหนดใหดําเนินการจัดต้ังองคกรอิสระ 2 
องคกร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ซึ่งปจจุบันในสวนของ กสช. กระบวนการสรรหาถูก
ศาลปกครองตัดสินใหเปนโมฆะ เนื่องจากความไมโปรงใสของกระบวนการสรรหาอันเปนผลจากการ
แทรกแซงจากฝายการเมืองและธุรกิจ อยางไรก็ดีหากการสรรหาสามารถดําเนินลุลวงไปไดในที่สุด 
คณะกรรมการ กสช. ซึ่งประกอบดวยบุคคล 7 คน จะมีความสําคัญอยางยิ่งยวดในการวางกติกาใหม
ในการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศนทั้งในเชิงโครงสรางและเนื้อหา 
 
 ในขณะเดียวกันไดมีการยกรางกฎหมายประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนโดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อรองรับการปฏิรูปและเพื่อทดแทนกฎหมายฉบับเดิม (พ.ศ. 2498) สาระสําคัญของกฎหมาย
ดังกลาวที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาจะไดนําเสนอไวในตอนตอไป 
 
 เมื่อกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชในอนาคต หนวยงานของรัฐเดิมที่ทําหนาที่กํากับดูแลเนื้อ
หาอยาง กกช. ก็จะปรับเปลี่ยนไปเปนสํานักงานเลขานุการของ กสช. โดยมีหนาที่และพันธกิจที่
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
 สถานภาพของการปฏิรูปส่ือในปจจุบัน 
 นับแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จากการประมวลสถาน
ภาพของการปฏิรูปสื่อของสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยสรุปไดวา กระบวนการปฏิรูปสื่อภาย
ใตเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 เริ่มเกิดความเคลื่อนไหวชัดเจนกลางป 2543 ดวยการเริ่ม
ตนกระบวนการสรรหา กสช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ ซึ่ง
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เปนองคกรอิสระที่สําคัญที่สุดในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนและวิทยุทั้งหมดของประเทศที่เคยขึ้น
อยูกับการดูแลของราชการและกองทัพ เพื่อใหการจัดสรร การใชประโยชนจากทรัพยากรคลื่นความถี่
เหลานี้เกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง 
 
 หลังการปฏิรูปสื่อ โครงสรางของกิจการวิทยุและโทรทัศนจะแบงออกเปน 3 ประเภท คือ กิจ
การของรัฐ กิจการเชิงพาณิชย และกิจการของสาธารณะ ซึ่งลักษณะการกํากับดูแลเนื้อหารายการก็
จะเปลี่ยนไปตามโครงสรางของกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของกิจการแตละประเภท  
 
3.2 การกํากับดูแลเน้ือหาประเภทโฆษณา 
 

การกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณาในสื่อโทรทัศนเริ่มตนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2510 ชวง
กอนหนานั้นคือต้ังแตเริ่มออกอากาศทางโทรทัศนเปนครั้งแรกในปพ.ศ. 2498 เปนชวงที่ปลอดการ
ควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ สถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐทั้ง 3 สถานี คือสถานีไทยทีวีชอง 4 สถานีกอง
ทัพบกชอง 5 และสถานีกองทัพบกชอง 7 ยังมิไดตรากฎหมายใดๆ มาใชในบังคับการทําโฆษณาของ
ผูประกอบธุรกิจโฆษณาแตอยางใด ภาคธุรกิจจึงมีอิสระในการโฆษณา7  หลังจากนั้นสามารถแบง
การกํากับดูแลออกเปน 2 ชวงใหญๆ คือ 

1) ชวงของการขออนุญาตกอนทําโฆษณาและตรวจสอบหลังการทําโฆษณา (pre-censor 
และ censor พ.ศ. 2510-2535)  

 
เริ่มตนจากการตราพระราชบัญญัติยาในปพ.ศ. 2510 ทําใหผูประกอบธุรกิจและผูประกอบ

ธุรกิจโฆษณาสินคาประเภทยาที่ตองการโฆษณายา จําเปนตองนําการโฆษณายานั้นมาขออนุญาต
จากคณะกรรมการยากอนที่จะทําการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ และไดมีการบัญญัติพระราชบัญญัติ
เครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 ตอมาจึงตองนําโฆษณาเครื่องสําอางมาขออนุญาตกอนทําการโฆษณาเชน
เดียวกัน  

 
กระแสแหงการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐไดกลายมาเปนกระแสหลักของชวงเวลาระหวางป 

พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2535 โดยไดขยายผลมาถึงวิทยุโทรทัศนที่ถูกควบคุมจากรัฐ ในป พ.ศ. 2518 ได
มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.) มีผลใหการโฆษณาที่
                                                           
7 พรทิพย ดีสมโชค, รายการวิจัย(ฉบับยอ)เรื่อง พัฒนาการเชิงความสัมพันธระหวางการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน
กับการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาฝายพัฒนาและเผยแพรงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2546 
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ตองออกอากาศทางสื่อวิทยุโทรทัศนตองไดรับการพิจารณาอนุญาตกอนจึงจะทําการโฆษณาได 
กบว.ไดวางระเบียบที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการโฆษณาไว 3 ฉบับ ไดแก ระเบียบวาดวย การตรวจ
พิจารณาภาพยนตรทางวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2521 ระเบียบคณะกรรมการบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน วาดวยการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2521 
และระเบียบคณะกรรมการการบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนวาดวยวิธีการโฆษณาทาง
วิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2523 ซึ่งระเบียบทั้งสามฉบับสงผลใหการโฆษณาทางโทรทัศนไมมีเสรีภาพเทาที่
ควร เนื่องจากบทบัญญัติของแตละฉบับมีลักษณะซ้ําซอนและมีลักษณะขอปลีกยอยที่คลายคลึงกัน 
นอกจากนี้ กระบวนการในการตรวจพิจารณายังยุงยากและซับซอน เพราะตองพิจารณาหลายขั้น
ตอนดวยกัน เชนในชวงขออนุญาตกอนทําโฆษณาหรือ pre-censor ที่ตองสงคําพูดโฆษณาพรอมเคา
โครงภาพเรื่องโฆษณา (storyboard) จะตองใชเวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห หรืออาจจะถึง 1 เดือน 
และในขั้นตรวจสอบหลังทําโฆษณา (censor) ก็อาจจะเสียเวลาอีกประมาณ  3 – 5 วัน  

 
ย่ิงไปกวานั้น อีกปญหาที่มักจะเปนที่วิพากษวิจารณกันทั่วไปในหมูนักวิชาชีพโฆษณาก็คือ 

การขาดบรรทัดฐานที่แนนอนในการตรวจพิจารณา หรือปญหาอรรถวิสัย (subjectivity) ของผูทําหนา
ที่ตรวจพิจารณาเนื้อหาโฆษณานั่นเอง ในหลาย ๆ กรณีในอดีต พบวาการที่โฆษณาชิ้นใดจะผาน
การพิจารณาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับตัวบุคคลที่อยูในคณะกรรมการพิจารณาวามีความยืดหยุนเพียง
ใด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบุคคลนั้นมีอิทธิพลครอบงําความคิดและทัศนคติของบุคคลอ่ืนๆใน
คณะกรรมการ  ในบริบทของสังคมไทยที่มีการเคารพและเกรงใจผูอาวุโสก็มักจะพบวาสมาชิกใน
คณะกรรมการที่มีอาวุโสนอยก็มักจะไมกลาแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและมักจะคลอยตามผู
ที่มีอาวุโสมากกวาเสมอ 

 
2) ชวงของการปรับเปลี่ยนสูการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) 

 
ในสมัยรัฐบาล นายอานันท ปนยารชุน ไดมีการประกาศใชระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 และไดสั่งยุบเลิกคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
ทัศนหรือกบว.และจัดต้ังคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติหรือ กกช. 
ขึ้นมาแทนที่ โดยเนนบทบาทในการกํากับดูแลมากกวาการควบคุมหรือเซ็นเซอรเนื้อหาพรอมๆ กันนั้น
ก็ไดมีการโอนถายงานเซ็นเซอรโฆษณาใหกับกองงานบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
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ทัศนของกรมประชาสัมพันธทําหนาที่แทนเพื่อรอประกาศใชกฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ซึ่ง
อยูในระหวางการรางและเตรียมการในขณะนั้น 8 

 
ในเดือนกันยายน 2537 รัฐบาลนายชวน หลีกภัยไดประกาศใชกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 

2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 โอนถาย 
ความรับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการและการโฆษณาทางสื่อมวลชน
แขนงนี้ไปสูนายสถานีวิทยุและโทรทัศนอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งยกเลิกหนาที่ในการควบคุม
เซ็นเซอรโฆษณาของกรมประชาสัมพันธต้ังแตนั้นเปนตนมา เหลือเพียงบทบาทในการกํากับดูแลให
เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑเทานั้น 

 
ในเดือนตุลาคมปเดียวกัน สถานีโทรทัศนที่อาศัยรายไดจากการโฆษณาทั้ง 4 สถานีไดแก

สถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 และชอง 9 รวมกับสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยจึงไดรวม
กันจัดต้ังคณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศนขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการควบคุมเซ็นเซอร
โฆษณาทางโทรทัศนใหอยูในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑของทางราชการ ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนใน
การควบคุมตนเองของอุตสาหกรรมโฆษณา ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทร
ทัศนไดรวมผูแทนจากสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนหนึ่งในคณะกรรมการฯ ดวย 

 
การเซ็นเซอรโฆษณาของคณะกรรมการฯ ดังกลาวแยกการพิจารณาเปน 2 ขั้นตอนเชนเดียว

กับการตรวจพิจารณาโฆษณาโดย กบว. คือ ขั้น pre-censor ซึ่งเปนขั้นตอนการชี้แนะแนวทางกอน
การผลิตภาพยนตรโฆษณา และขั้น censor ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาภาพยนตรโฆษณาที่ผลิต
เสร็จแลววาสมควรอนุญาตใหออกอากาศไดหรือไม โฆษณาทุกชิ้นที่เห็นออกอากาศอยูจึงเปน
โฆษณาที่ผานการตรวจพิจารณาทั้ง 2 ขั้นตอนจากคณะกรรมการนี้ทั้งสิ้น และยังอยูภายใตอํานาจ
การกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) และ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เชนเดิม 

 
ในชวงป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยไดมีการเคลื่อน 

ไหวเพื่อเสริมสรางใหเกิดการกํากับดูแลตนเอง โดยมีการจัดสัมมนาระดมสมองมาสูความคิดที่จะจัด
ต้ังเปน “สภานักโฆษณา” ประกอบดวย 5 ฝาย ไดแก สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคม
การตลาดแหงประเทศไทย สื่อ นักวิชาการโฆษณา และผูบริโภค ฝายละ 3 คน มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน 

                                                           
8 นิวัต วงศพรหมปรีดา, http://www.adassothai.com/html/community/community_112001.htm 
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เปนกรรมการ พรอมทั้งอยูระหวางการรางธรรมนูญสภานักโฆษณา และมีการปรับปรุงจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพโฆษณาจาก 16 ขอ เหลือ 12 ขอ 
 
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการกํากับดูแลแลว ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญในสาระของกฎหมายในชวงนี้อีกดวย ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
เปนกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2517 ซึ่งมีผลใหผูประกอบ
ธุรกิจและผูประกอบธุรกิจโฆษณาที่ตองการโฆษณาเครื่องสําอางไมตองยื่นขออนุญาตกอนทําการ
โฆษณา แตตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย 
 
 ย่ิงไปกวานั้น กระแสแหงการปฏิรูปการเมืองซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ. 2540 
ประกอบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สงผลใหภาครัฐสงเสริมและ
สนับสนุนการเปดเสรีแกภาคธุรกิจ ถาหากรัฐพิจารณาแลวเห็นวากฎหมายและกฎเกณฑใดที่ควบคุม
ธุรกิจใชอยูหรืออยูในระหวางการราง ซึ่งปรากฏวาไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ รัฐก็
สามารถยกเลิกและละเวนการใชและตรากฎหมายและกฎเกณฑนั้น ๆ ได และรัฐตองไมประกอบกิจ
การแขงขันกับเอกชน แนวโนมการควบคุมจึงคลายลงและเปลี่ยนเปนการกํากับดูแลตนเองของภาค
เอกชนมากขึ้น ในสวนของธุรกิจโฆษณานั้น แนวโนมดังกลาวสะทอนใหเห็นไดจากการแกไขพระราช
บัญญัติอาหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะปรับเปลี่ยนใหการโฆษณาอาหารไม
จําเปนตองยื่นขออนุญาตกอนทําการโฆษณาเชนเดียวกับเครื่องสําอาง 



 

 28 

บทท่ี 4 
โครงสรางและกระบวนการในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน 

 
 ในปจจุบันการกํากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุ-โทรทัศนโดยรัฐในประเทศไทยนั้นดําเนินงาน
ภายใตพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2530 โดยหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแลเนื้อหาไดแก คณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (National Broadcasting Commission) เรียกโดยยอ
วา กกช. ทั้งนี้โดยแตละสถานีจะมีฝายตรวจพิจารณาเนื้อหาหรือเรียกกันโดยทั่วไปฝายเซ็นเซอร 
ทําหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาที่จะนําออกอากาศ 
 
4.1 กกช.และกองงาน กกช. 
 

คณะกรรมการของ กกช. ประกอบไปดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐ
มนตรีมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ สวนกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นเปนผูแทน
จากหนวยงานตางๆตามที่ระบุไวในระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535  
(ดูอํานาจหนาที่ของ กกช. ในภาคผนวก) 

 
นอกจากนี้ กกช.ยังมีสํานักงานเลขานุการซึ่งจัดต้ังเปนกองงานอยูในกรมประชาสัมพันธมี

บุคลากรรวมทั้งสิ้น 35 คน ในการกํากับดูแลเนื้อหาในปจจุบัน ผูมีอํานาจหนาที่จะอยูในกลุมตรวจ
สอบซึ่งแบงแยกยอยออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งหมด 12 คน ดังตอไปนี้ 

1) กลุมวิทยุโทรทัศน 1 เอ เอ็ม มีเจาหนาที่ประจํา 4 คน 
2) กลุมวิทยุโทรทัศน 2 เอฟ เอ็ม มีเจาหนาที่ประจํา 4 คน 
3) กลุมวิทยุโทรทัศน 3 ฟรีทีวี มีเจาหนาที่ประจํา 4 คน 
4) กลุมวิทยุโทรทัศน 4 โทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก มีเจาหนาที่ประจํา 4 คน 
 
ถึงแมปจจุบันจะไดยกเลิกการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศนไป โดย

ใหแตละสถานีวิทยุและโทรทัศนตรวจพิจารณากันเอง กองงาน กกช. ก็ยังคงบทบาทในการเปนผู
สอดสองดูแลของรัฐตอเนื้อหาหลังการนําออกอากาศ ทั้งนี้โดยใชกฎหมายที่มีผลบังคับใชอยูใน
ปจจุบันเปนเกณฑอางอิง และใชวิธีสอดสองผาน 3 ชองทางหลัก คือ 
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1) การใหเจาหนาที่นั่งเฝาดูหรือฟงรายการดวยตัวเอง โดยจะสุมดูหรือฟงแบบไมเปน
ระบบจากผังรายการที่ทางสถานีนําสงไวใหทุกๆ เดือน เนื่องจากผังรายการมีการ
เปลี่ยนแปลงได ทางเจาหนาที่จึงจําเปนตองติดตามผังรายการทางหนังสือพิมพดวย 

 
2) การรับขอมูลหรือรับแจงจากเครือขายของ กกช. และกรมประชาสัมพันธในจังหวัด 

ตาง ๆ ทั่วประเทศ เครือขายดังกลาวประกอบดวยผูนําชุมชน และสมาชิกชุมชนที่มี
การติดตอสัมพันธกับ กกช.หรือเครือขายสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ สวนใหญ
จะเปนครูสอนภาษาไทยที่อยูในพื้นที่เนื่องจาก กกช. คอนขางเนนย้ําเกี่ยวกับมาตร
ฐานการใชภาษาไทยในสื่อวิทยุและโทรทัศนต้ังแตอดีต เมื่อป พ.ศ. 2545 กองงาน 
กกช. ไดจัดโครงการชื่อเครือขายเฝาระวังการใชภาษาไทยและสรางสรรคสังคมทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 27 จังหวัด ใน    
ทุก ๆ ภาคของประเทศ และมีผูเขารวมโครงการมากกวา 1,500 คน ผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย อาจารยภาคภาษาไทยหรือสังคมศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมใน
จังหวัด อาจารยสาขานิเทศศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ของสถาบันอุดม
ศึกษาในจังหวัด ผูแทนศูนยวัฒนธรรมประจําจังหวัด ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ 
และสื่อมวลชนสิ่งพิมพในจังหวัด วัตถุประสงคของโครงการคือ การใหความรูแกผูเขา
รวมโครงการเกี่ยวกับการกํากับดูแลรายการโดยเฉพาะดานโฆษณา การใชภาษาไทย 
ตลอดจนการนําเสนอเนื้อหาอยางเหมาะสมและสรางสรรคทางสื่อวิทยุ และเพื่อสราง
เครือขายของ กกช. ทั่วประเทศในการเฝาระวังการใชภาษาไทย และการนําเสนอเนื้อ
หาที่สรางสรรค ตามคําบอกเลาของ นายกฤษณะพร เสริมพานิช ผูอํานวยการกอง
งาน กกช. โครงการดังกลาวประสบผลสําเร็จเปนอยางดีโดยทางกองงาน กกช. ได
แจกจายไปรษณียบัตรที่จาหนาถึงกองงานกกช. และชําระคาไปรษณียแลวจํานวน
หนึ่งไวแกผูเขารวมโครงการ หากผูเขารวมโครงการสังเกตเห็นสิ่งที่ไมถูกตอง ไม
เหมาะสม หรือการนําเสนอเนื้อหาที่ไมสมควร ไมสรางสรรคทางสื่อวิทยุและโทรทัศนก็
สามารถเขียนและสงมาแจงทางกองงาน กกช. ไดทันที 

 
3) การรองเรียนโดยตรงจากประชาชน ในชองทางนี้ประชาชนสามารถแจงกองงาน กกช. 

โดยตรงที่เบอรโทรศัพทของกรมประชาสัมพันธหรือสามารถแจงและรองเรียนผานทาง
สถานีที่ออกอากาศโดยตรง 
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แผนภาพที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาของกองงาน กกช. 

 

ขอมูล + 
ประเด็นดานการกํากับดูแลเนื้อหา 

วิทยุ AM วิทยุ FM ฟรีทีวี เคเบิลทีวี 

ขอบเขตของการกํากับดูแล 
38 คลื่นในกรุงเทพฯ 
173 คลื่นในภูมิภาค 

40 คลื่นในกรุงเทพฯ 
273 คลื่นในภูมิภาค 

สถานีชอง 3,5,7,9,11, 
ITV และ TTV 

ชอง UBC, เคเบิลทองถิ่น 
และภูมิภาค ราว 400  สถานี 

กําลังพล 4 คน 4 คน 4 คน 4 คน 

วิธีการกํากับดูแล 

สุมฟงและตรวจสอบคนละ 
12 สถานี 
4-6 ชม.ในเวลาราชการ 
2 ชม. นอกเวลาราชการ 
 
 

สุมฟงและตรวจสอบคนละ 
10 สถานี 
4-6 ชม. ในเวลาราชการ 
2 ชม. นอกเวลาราชการ 
 
 

สุมและตรวจสอบเปนชวงเวลา
โดยดูจากผังรายการที่ทาง
สถานีสงหรือที่ตีพิมพทาง
หนังสือพิมพ 
 

สุมดูแลและตรวจสอบโดยดู
จากผังรายการของ UBC และ
โดยการดักสัญญาณสําหรับ
เคเบิลที่ไมมีใบอนุญาต 
 
 

ขั้นตอนการกํากับดูแล 
 

 

ประเภทของสื่อตามเทคโนโลยีการสง 

การสอดสองดูแลผานประชาสัมพันธจังหวัดและเครือขายกองงาน กกช.ทั่วประเทศ 
และการรับเรื่องราวรองเรียนจากประชาชน กลุมตรวจสอบตาง ๆ ทางสังคม  
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แผนภาพที่ 3 ขอมูลพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาของกองงาน กกช. (ตอ) 
 

 วิทยุ AM วิทยุ FM ฟรีทีวี เคเบิลทีวี 

การกํากับมาตรฐานของเนื้อหา 

 

 

  

การสงเสริมคุณภาพของเนื้อหา 
    

ความโปรงใสและการเปดเผย
ขอมุลอยางเปนระบบแกสา
ธารณชน 

 

 

  

การใหความรูแกประชาชนทั่ว
ไปเกี่ยวกับประเด็นดานเนื้อหา
ในสื่อวิทยุ-โทรทัศน 

 

 

  

ประเภทของสื่อตามเทคโนโลยี
การสงขอมูล + 

ประเด็นดานการกํากับดูแเนื้อหา 
ใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไมพึงประสงคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) (บัญญัติ 10 
ประการ) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของและจัดสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับแนวทาง/มาตรการดาน
เนื้อหาที่พึงประสงคแกผูจัดรายการ ผูประกอบการผูอํานวยการสถานี และตนสังกัดสถานี 

แลวแตนโยบายของแตละสถานี 

ไมมีการจัดทํารายงานหรือแจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไดรับ
รองเรียน การจัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนปญหา  

ไมมีเว็บไซตของกองงาน กกช. 

การจัดโครงการเครือขายเฝาระวังการใชภาษาไทยและสรางสรรคทางสังคมทางวิทยุ –โทรทัศน 
โดยเนนการใหความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลรายการโดยเฉพาะดานโฆษณา การใชภาษาไทยและ

การนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมทางวิทยุและโทรทัศน 



 

 32 

แผนภาพที่ 4 โครงสรางของการกํากับดูแลเน้ือหาประเภทรายการวิทยุและโทรทัศนใน 
                   ปจจุบัน 

1

โครงสรางของการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการวิทยุและโทรทัศนในปจจุบัน 

กกช.

เครือขาย กกช.และกรม ปชส..

เครือขาย กกช.และกรม ปชส.

เครือขาย กกช.และกรม ปชส.

ประชาชน
ประชาชน

ประชาชน

ฝายตรวจพิจารณา
รายการ/ผูอํานวย
การสถานี

ผูผลิตรายการ
ผูผลิตรายการ

ผูผลิตรายการ ผูผลิตรายการ ผูผลิตรายการ
ผูผลิตรายการ

ฝายตรวจพิจารณา
รายการ/ผูอํานวย

การสถานี

ฝายตรวจพิจารณา
รายการ/ผูอํานวย

การสถานี

ฝายตรวจพิจารณา
รายการ/ผูอํานวย

การสถานี

 
4.2 โครงสรางและกระบวนการการกํากับดูแลเน้ือหาประเภทรายการ 
 
 4.2.1  ฝายตรวจพิจารณารายการของสถานีโทรทัศน  

 
4.2.1.1 ฟรีทีวี 

 ในสถานีโทรทัศนแบบฟรีทีวี คือ สถานีโทรทัศนชอง 3 5 7 9 11 และ ITV จะมีฝายตรวจ
พิจารณาเนื้อหารายการหรือที่เรียกกันยอ ๆ ทั่วไปในวงการสถานีวา “ฝายเซ็นเซอร” ซึ่งมีหนาที่ตรวจ
สอบเนื้อหารายการกอนนําออกอากาศ ทั้งนี้จากการสัมภาษณฝายตรวจพิจารณารายการของสถานี
ตาง ๆ พบวาทุกชองอาศัยมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 14 และฉบับที่ 
15 (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 ภายใตหัวขอ 5.2) องคประกอบของ “ฝายเซ็นเซอร” ในแตละสถานีจะอยู
ใน 2 รูปแบบคือ 
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1) เปนเจาหนาที่หรือพนักงานประจําของสถานีที่มีประสบการณเกี่ยวกับการตรวจ
พิจารณาเนื้อหารายการและ/หรือมีภูมิหลังทางการศึกษาและทางการงานเกี่ยว
กับดานศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข การคุมครองผูบริโภค และ
กฎหมาย 

 
2) เปนที่ปรึกษาอยูในคณะกรรมการที่สถานีแตงต้ังขึ้น โดยที่ปรึกษาแตละคนจะมี

งานประจําและตําแหนงระดับสูงอยูในหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ เชน กองทัพ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  สํานักงานอัยการสูงสุด และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน 

 
ในรูปแบบที่ 1 ถาหนาที่พิจารณาเนื้อหาจะปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนเจาหนาที่หรือพนักงาน

ประจําของสถานีคนหนึ่ง โดยมีหนาที่ดูเทปของรายการตาง ๆ เชน ละคร สารคดี เกมโชว และอ่ืนๆ ที่
ทางฝายผลิตจัดเตรียมไวให และพิจารณาตัดตอนหรือเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ  (เชนการกระทํา
ภาพมัวเพื่อปดบังสวนที่ไมพึงประสงคหรือการทํา Mosaic การกลืนภาพซอนเขาดวยกันหรือการ 
dissolve ภาพและการดูดเสียงสําหรับคําพูดที่ไมเหมาะสม เปนตน) ตามแตจะเห็นวาสมควร โดยใช
เกณฑที่กลาวไปขางตนเปนแนวทาง 

 
ในรูปแบบที่ 2 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาจะเขามาที่สถานีตามตารางที่ไดรับมอบ

หมาย เชน สัปดาหละครั้งหรือสองครั้ง และตรวจพิจารณาเทปรายการโทรทัศนตามหัวขอเนื้อหาที่
ตรงกับความถนัดทางวิชาชีพของตน เชน กรรมการที่ปรึกษาที่มาจากองคการอาหารและยาก็จะไดรับ
มอบหมายใหตรวจพิจารณาเนื้อหาสารคดีเกี่ยวกับการใชยา หรือ ที่ปรึกษาซึ่งมาจาก สํานักงานสง
เสริมกิจการสตรีและครอบครัวก็จะไดรับมอบหมายใหตรวจพิจารณาเนื้อหารายการวาไรตี้เกี่ยวกับผู
หญิงเปนตน 

 
นับต้ังแตมีการยกเลิก กบว. ไปในป พ.ศ. 2535 และเริ่มใหสถานีโทรทัศนแตละแหงตรวจ

พิจารณาเนื้อหากันเองนั้น ทุกๆ สถานีที่ไดทําการสัมภาษณมีความเห็นตรงกันวา การตรวจพิจารณา
เนื้อหารายการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในแงมุมตอไปนี้ 

1) ความคลองตัวสูงขึ้นจากการที่สถานีไมจําเปนตองรอผลการตรวจพิจารณารายการจาก 
กบว. ซึ่งมีชวงเวลาการทํางานที่จํากัด การตรวจเนื้อหากันเองทําไดรวดเร็วขึ้น ทําใหเทป
แกไขไดทันเวลาออกอากาศ 
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2) การปลอดจากการควบคุมจากสวนกลางยังทําใหการนําเสนอเนื้อหาเปนไปไดโดยอิสระ
มากขึ้น เนื้อหาที่เปนประโยชนแตอาจจะอยูในขาย  “คาบเกี่ยว”  ก็ยังไดรับการอนุมัติให
ออกอากาศไดในปจจุบัน 

 
3) ความสามารถในการสื่อสารโตตอบและทําความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางผูทํา     

เนื้อหากับฝายตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ จากมุมมองของผูจัดทําละครคนหนึ่งทาง
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 บอกวา การที่มีฝายตรวจอยูในสถานีทําใหสื่อสารกันได    เขา
ใจมากขึ้นถึงเหตุผลในการเซ็นเซอรเนื้อหาและแนวทางในการแกไขใหเหมาะสม ผูจัด
ทําละครคนนี้ยังเสริมอีกวา ในสมัยกอน (ยุค กบว.) เขาไมทราบวาเพราะเหตุใดจึง
ตองมีแนวทางปฏิบัติใหทํา Mosaic ขวดเหลาในฉากละคร จนมาถึงสมัยหลังที่สถานี
ตรวจ ดูแลกันเอง เขาจึงคําชี้แจงเปนลายลักษณอักษรวาเปนเพราะความกังวลวาจะ
ทําใหเปนการสงเสริมการขายผลิตภัณฑมึนเมาตอผูชม ซึ่งอาจเปนเด็กและไดรับคํา    
แนะนําเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหาที่อาจเกี่ยวพันกับของมึน
เมาดังกลาว 

 
อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ของสถานีและผูจัดทําเนื้อหาก็ยังมองวาความเปลี่ยนแปลงหลังจาก

การที่ใหสถานีกํากับดูแลตนเองก็มีขอเสียเชนกัน กลาวคือ 
1) ทําใหไมมีมาตรฐานเดียวกันของแตละสถานี รายการตางๆ ที่ออกอากาศจึงอาจ

มีลักษณะที่แตกตางกันไป ขึ้นกับดุลพินิจของฝายตรวจพิจารณาของแตละ
สถานี  

2) สาระสําคัญของเกณฑการตรวจสอบดูแลยังคงเปนเกณฑเดิมเหมือนสมัยยุคที่ 
กบว. ยังเปนผูตรวจสอบดูแล 

  
 4.2.1.2 โทรทัศนบอกรับสมาชิก 

เคเบิลทีวีในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน  3 ประเภท ไดแก 
1. เคเบิลทีวีระบบบอกรับสมาชิก คือ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคลาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) หรือ ยูบีซี  ซึ่งออกอากาศทั่วประเทศดวยระบบไฟเบอรออฟติค และระบบดาวเทียม  
 
2. ฟรีเคเบิลทีวี คือ บริษัทเวิลดสตาร จํากัด หรือสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวี ภายใต

สัมปทานของกรมประชาสัมพันธ ในปจจุบันไดรับอนุญาตใหออกอากาศในระบบ MMDS เฉพาะพื้นที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  



 

 35 

 
3. เคเบิลทีวีรายจังหวัดท่ีเปนระบบบอกรับสมาชิกแบบดั้งเดิม คือ พาดสายกับสายไฟ

ฟาที่กรมประชาสัมพันธ โดยออกใบอนุญาตไปทั้งหมด 78 ใบ กอนที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีผล
บังคับใชเมื่อปลายป 2540 ที่มีมาตรการระบุใหจัดต้ัง “องคกรอิสระ” หรือ กสช. เพื่อจัดสรรรคลื่น
ความถี่วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมใหเปนประโยชนตอสาธารณะ    

 
แตทุกวันนี้ผูประกอบการเคเบิลทีวีมีจํานวนเพิ่มมาก  แยกเปนผูประกอบการรายเดิมที่มีใบ

อนุญาต 78 ราย และกลุมที่ไมมีใบอนุญาต โดยอยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาตยื่นไวกอนป 2540 
จํานวน 220 ราย  และที่เหลืออีกกวา 200 รายเกิดขึ้นหลังจากนั้น ซึ่งจากการจัดต้ัง กสช. ที่ยังไมลง
ตัวและมีความคลุมเครือสงผลกระทบผูประกอบการเหลานี้ไมสามารถยื่นขอใบอนุญาตได เพราะใน
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทร
คมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 80 ไดระบุไววาระหวางที่การสรรหาคณะกรรมการ กสช. และ กทช. ยัง
ไมแลวเสร็จ ใหกรมประชาสัมพันธทําหนาที่ดูแลกิจการเคเบิลทีวี สวนการพิจารณาออกใบอนุญาตยัง
เพิ่มเติมไมได ทําไดเพียงตอใบอนุญาตใหกับผูประกอบการเดิมเทานั้น ซึ่งสถานการณดังกลาวนี้นํา
ไปสูปญหาและอุปสรรคของกิจการเคเบิลทีวีในประเทศไทยดังจะกลาวถึงตอไปในบทที่ 6 ในสวนของ
ปญหาการกํากับดูแลเนื้อหาเคเบิลทีวี 
 
การเซ็นเซอรรายการจากตางประเทศของ UBC 
 ในสวนของการกํากับดูแลเนื้อหา มีเพียง UBC ที่มีระบบการตรวจสอบพิจารณาเนื้อหาอยาง
เปนกิจจะลักษณะ โดยการตรวจสอบรายการจะเปนสวนหนึ่งของฝายควบคุมคุณภาพ (QC หรือ 
Quality Control) ของบริษัทซึ่งจะดูแลดานคุณภาพของภาพและเสียงที่จะนําออกอากาศดวย ถึงแม 
UBC จะมีฝายผลิตเนื้อหาของตนเอง แตก็เปนเพียงสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่นําเขามา
จากตางประเทศ  ดวยเหตุนี้ ประเด็นของการเซ็นเซอรของสถานี UBC จึงมักวนเวียนอยูกับเนื้อหา
จากตางประเทศ โดยเฉพาะที่เปนภาพยนตรเปนหลัก  
 
 เจาหนาที่ของฝายตรวจสอบรายการจํานวน 4 คน ซึ่งเปนพนักงานประจําของ UBC จะทํา
หนาที่ในสวนดังกลาว โดยจะดูเทปภาพยนตรหรือรายการประเภทอื่นๆที่ฝายจัดซื้อสงมาใหตามผัง
รายการที่ไดกําหนดไว และสําหรับภาพยนตรหรือรายการที่มีการแพรภาพผานดาวเทียมมาจากตาง
ประเทศอยางชอง HBO และ  cinemax ทางฝายตรวจสอบเนื้อหาบอกวา ทาง HBO และ cinemax 
จะมีการสงเทปตัวอยางมาใหดู และเจาหนาที่ในฝายจะเขียนขอสังเกตเกี่ยวกับสวนของเนื้อหาที่
ตองการใหมีการตัดออกหรือปรับเปลี่ยนในลักษณะตางๆ (เชน ทํา mosaic ทํา dissolve ) สงกลับไป
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ให และทาง HBO และ cinemax ก็จะทําการเซ็นเซอรและตัดตอใหตามที่ขอไป สวนทางชอง STAR 
และ Hallmark ซึ่งเปนชองภาพยนตรตางประเทศก็เปนอยางนั้นเชนกัน 
 
 หากพิจารณากระบวนการตรวจสอบเนื้อหา ของ UBC โดยถองแทแลว จะพบวาขั้นตอนการ
ตรวจสอบเนื้อหาเริ่มตนกอนถึงฝายQC เสียอีก โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อภาพยนตร และ
รายการอื่นๆ ของ UBC  จะทําการคัดเลือกโดยอาศัยเกณฑที่ใชในการกํากับดูแลเนื้อหาตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ 14 เปนหลัก ทั้งนี้ จะพิจารณาจาก เรื่องยอ ( synopsis) ของภาพยนตรหรือชื่อของ
ภาพยนตรวาขัดตอเกณฑดังกลาวหรือไม นับไดวาเปนขั้นตอนของการ pre-censor ไดในระดับหนึ่ง 
 
 4.2.2 องคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน 

ถึงแมสถิติการจดทะเบียนจะมีองคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน
อยูจํานวนไมนอย  แตในความเปนจริงแลว  มีองคกรหรือสมาคมที่มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหว
จริงๆ อยูเพียงไมก่ีราย  ดังจะไดกลาวถึงตอไป  เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรวิชาชีพทางหนังสือพิมพ
แลว  สามารถกลาวไดวาการรวมตัวกันของนักวิชาชีพทางวิทยุและโทรทัศนยังอยูในชวงของการเริ่ม
ตน  สวนหนึ่งเปนเพราะในอดีตการนําเสนอเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศนคอนขางจะเนนไปในทาง
บันเทิง  ไมวาจะเปนเพลง  ละคร  เกมโชวและอ่ืนๆ  ผูที่ประกอบวิชาชีพทางดานนี้จึงมีความหลาก
หลายคอนขางสูง  และหาจุดรวมกันทางวิชาชีพหรืออุดมการณไดยาก  ขณะเดียวกันนักวิชาชีพทาง
ดานขาวสารก็มีเพียงจํานวนนอย  เนื่องจากในชวงกอนป พ.ศ. 2535 รัฐเปนผูผูกขาดอุตสาหกรรม
ขาวสารทางวิทยุและโทรทัศน9 
 
 ในอดีตกรมประชาสัมพันธ  กระทรวงกลาโหม (กองทัพตางๆ)  และ อสมท. เปนหนวยงาน
หลักของรัฐที่ผลิตและควบคุมขาวสารทางทั้งสองสื่อดังกลาว  ผูผลิตเนื้อหาจึงมีสถานภาพเปนขาราช
การมากกวาจะเปนนักขาวหรือนักวารสารศาสตรเหมือนในกรณีของผูผลิตขาวสารทางหนังสือพิมพ  
จวบจนกระทั่งป พ.ศ. 2535 ที่มีการเปดใหธุรกิจเอกชนเขามาประกอบการมากขึ้น  จึงเริ่มมีนักวิชาชีพ
ทางดานขาวสารที่มีประสบการณมากอนจากสื่อหนังสือพิมพเขามาผลิตรายการขาวและวิเคราะห
ขาวทางวิทยุและโทรทัศน  เชน  บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุป  บริษัทวัฏจักรกรุป  และบริษัทผูจัดการ  
เปนตน  การขามสื่อของนักขาวหนังสือพิมพไดนําไปสูการกอตัวและรวมตัวกันเปนสมาคมของกลุม

                                                           
9 กอนหนาป พ.ศ. 2535  สถานีวิทยุตางๆ ไมมีฝายขาวเปนของตนเอง  แตตองนําเสนอรายการขาวภาคบังคับของ
สถานีวิทยุแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธวันละ 4 คร้ัง  สวนสถานีวิทยุในเครือทหารตองเพิ่มรายการขาวของ
กองทัพดวย 
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นักวิชาชีพทางขาวสารบนพื้นฐานของอุดมการณทางวิชาชีพที่ใกลเคียงกัน  ซึ่งถือวาเปนปรากฏ
การณใหมของวงการวิทยุและโทรทัศน 
 
 นอกจากนี้ในสวนของสมาคมผูประกอบการแลว  การรวมตัวกันของกลุมบุคคลในรูปแบบดัง
กลาวก็ไมไดอยูบนรากฐานของอุดมการณทางวิชาชีพซึ่งจะมีผลตอการกํากับดูแลตัวเองในเชิงเนื้อหา  
จุดประสงคหลักของการรวมตัวกันของผูประกอบการทางวิทยุและโทรทัศนก็เพื่อสรางมาตรฐานกลาง
ในการดูแลทางโครงสรางของการประกอบการมากกวาทางดานเนื้อหา 
 
 จากการสัมภาษณผูประกอบการรายใหญทางดานวิทยุและโทรทัศนหลายรายทําใหสามารถ
สรุปไดวา  การรวมตัวกันของผูประกอบการจะไมเนนเรื่องเนื้อหาที่นําเสนอ  เนื่องจากตามทัศนคติ
ของผูประกอบการแลว  เนื้อหาที่มีคุณภาพหรือที่สนองตอสาธารณะ  คือ  เนื้อหาที่ตรงกับความ
ตองการของผูชม / ผูฟงเปาหมายเปนหลัก  เพราะฉะนั้นบทบาทของสมาคมผูประกอบการดานเนื้อหา
จึงไมใชเรื่องหลัก  แตจะเปนบทบาททางดานการดูแลในเรื่องของจรรยาบรรณในการประกอบการ  การ
พิจารณากรณีขอพิพาทหรืออ่ืนๆ ระหวางกลุมผูประกอบการตอผูประกอบการ  และระหวางกลุมผู
ประกอบการตอสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนเปนสําคัญ 
 
 ถึงแมจะมีการรวมตัวขององคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบการอยูหลายองคกร  แตองค
กรที่มีกิจกรรมและความเคลื่อนไหวอยางแทจริงกลับมีเพียงไมก่ีองคกร  ดังพอจะกลาวถึงไดในราย
ละเอียดดังตอไปนี้ 
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องคกรวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคกรผูประกอบการดานวิทยุและโทรทัศน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย (ส.ว.ท.ท.) 
 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียงซึ่งผานการอบรมหลักสูตร “เจาหนาที่รายการวิทยุกระจายเสียง” ของกรมประชาสัมพันธ 
ซึ่งกําหนดใหดําเนินการตามระเบียบกรมประชาสัมพันธเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบการบริหารงานวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 โดยไดขอจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2521 นับ
แตเริ่มตนการกอต้ัง สมาคมดังกลาวมีความสัมพันธใกลชิดกับกรมประชาสัมพันธมาโดยตลอดเมื่อป 
พ.ศ. 2523 ทางสมาคมไดขอใชพื้นที่สวนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธเพื่อกอสรางสํานักงานถาวรของ

- สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
- สมาคมชางภาพผูสื่อขาวโทรทัศนแหงประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการ

วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ  
- สมาคมนักจัดรายการโทรทัศน  
- สมาคมผูประกาศและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  
- สมาคมผูดําเนินรายการวิทยุ  
- สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย  
- สมาคมผูสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา 

- สมาคมผูประกอบการวิทยุโทรทัศน  
- สมาคมผูประกอบการสื่อโฆษณาวิทยุ  
- สมาคมผูประกอบธุรกิจโทรทัศน  
- สมาคมประกอบธุรกิจวิทยุ  
- สมาคมประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงรักษาดินแดน  
- สมาคมผูผลิตละครโทรทัศนไทย   
- สมาพันธสมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศนไทย 
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สมาคม โดยระบุในหนังสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธในขณะนั้นวา “มีวัตถุประสงคเพื่อประสานงาน
และใหความรวมมือกับกรมประชาสัมพันธในดานประชาสัมพันธของรัฐ” 
 
 บทบาทของ ส.ว.ท.ท. ที่เห็นเดนชัดที่สุดตอสาธารณชนคือ การสงตัวผูสมัครทดสอบผูประกาศ
รายการทางวิทยุและโทรทัศน เขาทําการทดสอบกับทางกองงาน ก.บ.ว.10 กรมประชาสัมพันธและการ
ใหการอบรมเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ ผูที่จะสมัครทดสอบผูประกาศจะตองเปน
สมาชิกของ ส.ว.ท.ท. เมื่อสมัครเปนสมาชิกแลว ทาง ส.ว.ท.ท. จึงจะออกใบสมัครทดสอบพรอมหนังสือ
รับรองจากสมาคม ฯ ให ในขณะเดียวกัน ผูสมัครผูประกาศหรือสมาชิกของ ส.ส.ว.ท. สามารถเขารับกา
รอบรมหลักสูตร “ เจาหนาที่รายการกระจายเสียง” จากทางสมาคมฯ ไดโดยมีระยะเวลาการอบรมทั้ง
สิ้น 60 ชม. และทางสมาคมฯ จะออกประกาศนียบัตรใหวาไดผานการอบรมแลว นอกจากนี้จะตีตรารับ
รองใหแกสมาชิกและผูที่ผานการอบรมของสมาคมฯ เปนกรณีพิเศษแลว ทาง ส.ส.ว.ท. ยังมีตัวแทน
จากทางสมาคม 1 คนอยูในคณะกรรมการรวมในการทดสอบที่มีอยูประมาณ 5-6 คนอีกดวย 
 

เปนที่นาสังเกตวาผูที่ไมไดผานกระบวนการดังกลาวขางตนกอนจะมาทํารายการหรือนํา
เสนอเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน มักถูกกลาวถึงวาทําผิดกฎหมายดังที่ปรากฏในกรณีของ      
ดร.เจิมศักด์ิ ปนทอง เมื่อราวกวา 2 ปมาแลว หรือในกรณีของนักจัดรายการวิทยุชุมชนอิสระที่ถูกทาง
กรมประชาสัมพันธยึดคลื่นออกอากาศไปดวยเหตุผลเดียวกัน11 

 
สมาชิกของ ส.ส.ว.ท. ที่มียอดตามทะเบียนถึงกวา 15,000 คนนั้น สวนใหญเปนนักจัดราย

การวิทยุของสถานีของกองทัพหรือของหนวยราชการอื่น ๆ  
 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยถือกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2544 ทามกลางกระแสการ
ปฏิรูปสื่อภายใตเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 40 แตเดิม สมาชิกของสมาคมฯ ไดเขารวม
เคลื่อนไหวในกระบวนการปฏิรูปสื่อในนามของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยที่ตน
เปนสมาชิกอยูในขณะนั้น ทวาติดขัดกับชื่อเดิมที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับกิจการวิทยุและโทรทัศน 
                                                           
10 ชื่อเต็มของกองงาน ก.บ.ว. คือ กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
11 การจัดใหกรมประชาสัมพันธดําเนินการทดสอบและอบรมผูประกาศรายการวิทยุและโทรทัศนเร่ิมมาตั้งแต
ปพ.ศ.2537 ดวยการออกระเบียบกรมประชาสัมพันธวาดวยการทดสอบและอบรมผูประกาศของสถานีวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2537 ท้ังนี้ดวยเหตุผลหลักคือ เพื่อกระตุนการใชภาษาไทย (การออกเสียงอักขระ การใช
คํา) ทางวิทยุและโทรทัศนอยางถูกตองและเหมาะสม 
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 จากปญหาดังกลาว นักขาวและคนทําขาวในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหารของสถานี
วิทยุและสถานีโทรทัศนตางๆ ที่ต่ืนตัวในเรื่องของการปฏิรูปสื่อ เชน กรมประชาสัมพันธ สถานีโทร
ทัศนชอง 3 5 7 9 และไอทีวี ในขณะนั้น กลุมเดอะเนชั่น แปซิฟกคอมมิวนิเคชั่น สํานักขาวไอเอ็นเอ็น 
สํานักขาวไทย และอ่ืน ๆ อีก จึงรวมกันจัดต้ังกลุมนักขาวที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ขึ้นมาเปนกลุมอิสระและ
ประสานกับองคกรอ่ืน ๆ ที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในนามของเครือขายขององคกรสื่อเพื่อประชา
ชน 
 
 วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังสมาคมซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดต้ังอยางเปนทางการในเดือน
สิงหาคม 2544 คือ การมุงเปนองคกรหลักที่เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูปคลื่นความถี่และ
ผลักดันใหเกิดความโปรงใส ไมใหเกิดความบิดเบือนจนการปฏิรูปสื่อกลายเปนเพียงเวทีรักษาผล
ประโยชนของคนไมก่ีกลุมเทานั้น ขณะเดียวกัน ก็มุงหวังที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาคุณ
ภาพและจิตสํานึกของคนขาวทีวีวิทยุเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปราศจากการ
ครอบงําทางการเมืองและทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม (จาก www.thaibja.org) 
 
สมาพันธสมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศนไทย 
 สมาพันธฯ กอต้ังขึ้นใน พ.ศ. 2543 หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมและเริ่ม
กระบวนการการสรรหา กสช. หลังจากจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมเปนนิติบุคคลแลว ผูกอต้ังสมาคมอัน
ประกอบดวยเจาของกิจการสื่อขนาดใหญเชน บริษัท เจ เอส แอล จํากัดและบริษัท แกรมมี่ เอนเทอร
เมนท (มหาชน) จํากัด ไดสงตัวแทนเพื่อเขารวมในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกของ กสช. ในสวนของ
สมาคมวิชาชีพ12 
 
 นอกจากบทบาทในการเขารวมคณะกรรมการสรรหา กสช. ทางสมาพันธดังกลาวยังมีบท
บาทสําคัญในการเสนอแนวคิดรณรงคจัดต้ังองคกรอาชีพสําหรับนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยใชรูป

                                                           
12 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจ
การโทรคมนาคม ไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกของ กสช. ประกอบดวยตัวแทนจากกลุมบุคคล 4 
กลุม รวม 17 คน ไดแก 

1. ตัวแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ  จํานวน 5 คน 
2. ตัวแทนจากนักวิชาการ   จํานวน 4 คน 
3. ตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพ  จํานวน 4 คน 
4. ตัวแทนจากองคกรประชาชนและภาคเอกชน จํานวน 4 คน 
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แบบการจัดต้ังเปน “สภาวิชาชีพ” ที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะเพื่อใหเปนองคกรที่ “กําหนดมาตรฐาน 
คุณสมบัติ ตรวจสอบ ควบคุม และกํากับการปฏิบัติทางวิชาชีพและคุณภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยว
ของ” (เอกสารนโยบายสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) จุดประสงคของ
การต้ังสภาวิชาชีพการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น เพื่อควบคุมจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพและผูมีอาชีพเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมถึงจดทะเบียนและออกใบ
อนุญาตแกผูประกอบทุกราย นอกจากนี้มีการต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ผูแทนจากผูประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  และตัว
แทนจากผูบริโภค ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ มีหนาที่ คือ  
 

1. กําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  
2. พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
3. แตงต้ังอนุกรรมการจรรยาบรรณใหกระทํากิจการใดกิจการหนึ่งในขอบเขตอํานาจของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
4. พิจารณารับจดทะเบียนการประกอบวิชาชีพ 

 
 ทางสมาพันธไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพดังกลาวใหสภาฯ พิจารณาในเดือน
มีนาคม แตมีการถอนเรื่องคืนในเวลาตอมา เนื่องจากการตอตานจากหลาย ๆ ฝาย รวมทั้งสื่อมวลชน
ดวย อยางไรก็ดี สมาพันธฯ ไดรับการวิพากษวิจารณจากสื่อหลายแขนงและตัวแทนจากภาคประชา
สังคมที่รวมในการปฏิรูปสื่อวาเปนตัวแทนของกลุมทุนหรือผูประกอบการวิทยุโทรทัศนทางดานบันเทิง
ที่พยายามสรางอิทธิพลและกําหนดกติกาในการปฏิรูปสื่อเพื่อสนองผลประโยชนของกลุมตนภายใต
ชื่อของสมาคมนักวิชาชีพ 
 
สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย  
 ในประเทศไทยโทรทัศนที่เรียกวาเคเบิลนั้นเริ่มขึ้นในตางจังหวัดแถบภาคตะวันออก ผูดําเนิน
การเคเบิลรายแรกเปนใครนั้นไมทราบแนนอน เพราะไมมีกฎหมายรับรองและชาวบานทํากันเอง แตที่
มีหลักฐานแนนอนก็คือที่จังหวัดจันทบุรีในป พ.ศ. 2523 โดย คุณฉลาด วรฉัตร ประธานที่ปรึกษา
กิตติมศักด์ิของสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย โดยเริ่มจากการแกปญหาการรับสัญญาณฟรีทีวี
หรือทีวีปกติไมชัด และตอมาก็ขยายตัวโดยการแพรภาพภาพยนตรจากวิดีโอไปตามสาย และในชวง
เวลาเหลื่อมกันนั้นเอง ก็พบวามีผูประกอยการอีกหลายรายในชุมชนที่ไมสามารถรับสัญญาณโทร
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ทัศนไดชัด เชน ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย โคราช นครสวรรค แมฮองสอน และคอยๆ ไดรับความ
นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดกลายเปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย (ดูวัตถุประสงคในภาคผนวก) 
 

สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกสามัญ ไดแก เปนผูประกอบการธุรกิจเคเบิล
ทีวีที่เปนนิติบุคคล หรือไดเขารวมเปนสมาชิกตามขอบังคับ ขอที่ 42  2. สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก 
บุคคลซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม  โดยผูประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีตอง
เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยเทานั้น 

 
นอกจากนี้สมาคมไดกําหนดแนวทางทางจริยธรรมแกผูประกอบวิชาชีพเคเบิลทีวี เพื่อให

สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยเปนที่นาเชื่อถือของประชาชน ดังตอไปนี้ 
 
1. ไมเผยแพรสื่อลามกอนาจาร 
2. มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดถือในจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม  
3. ประกอบกิจการ ภายใตการคุมครองตามกฎหมาย  
4. ไมกระทําการอันเปนการดูหมิ่นศาสนา หรือความเชื่อ หรือสิ่งอันเปนที่เคารพสักการะของ

บุคคลทั่วไป  
5.ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการและอยูภายใต บท

บัญญัติแหงกฎหมาย  
6. ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือ ความสามัคคี ของ

เพื่อนรวมวิชาชีพ  
 
หากสมาชิกรายใดที่เผยแพรภาพและเสียงที่สอไปทางอนาจาร หากไดรับเรื่องรองเรียนจากผู

บริโภค หรือหนวยงานของรัฐ หรือเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนจริง และคณะกรรมการไดพิสูจนแลววา
เปนจริง จะตองถูถอดถอนออกจากการเปนสมาชิกภาพของสมคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย และแจง
ใหเปนที่ทราบโดยทั่วกันตอไป 

 
นอกจากนี้สมาชิกสมาคมตองไมดําเนินงานอยางใดๆ อันจะเปนทางนําความเสื่อมเสียมาสู

สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อยางเครงครัดหากสมาชิกสมาคมรายใดที่ถูกถอดถอนไมพอใจในคําสั่งคณะกรรมการ ใหทําหนังสือ
อุทธรณคําสั่งนั้นตอกรรมการทานใดทานหนึ่งไดภายใน 7 วัน นับต้ังแตไดรับคําสั่งวินิจฉัยของคณะ
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กรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทยและใหกรรมการที่ไดรับหนังสืออุทธรณนั้นนําเสนอตอที่
ประชุมของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด 
 
 4.2.3 กลไกการตรวจสอบและรองเรียน 

ในปจจุบันชองทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและรองเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อ
วิทยุและโทรทัศนมีอยูจํากัดทางสํานักงานของกองงาน กกช. ในกรุงเทพฯ ยังไมมีเบอรโทรศัพทสาย
ตรง (hot line) สําหรับรับเรื่องรองเรียนเลยแมแตเบอรเดียว ผูที่ตองการรองเรียนจะตองโทรผานสาย
ของกรมประชาสัมพันธและโอนตอกองงาน กกช. สวนในระดับภูมิภาคก็ไมมีชองทางที่ชัดเจนในการ
รับเรื่องรองเรียนเชนกัน  นอกจากผานเครือขายบุคคลที่เขารวมโครงการเฝาระวังการใชภาษาไทยของ 
กกช. และผานการแจงประชาสัมพันธจังหวัดโดยตรง  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําไดยากในทางปฏิบัติ  นอกจากนี้
การใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการเฝาระวังและตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศนยังเปนสิ่งที่
ไมไดปฏิบัติกันอยางจริงจัง  โดยเฉพาะฝายทางตัวสื่อเองจะมีรายการประเภทที่ตรวจสอบสื่อหรือแนะ
แนวทางใหประชาชนตรวจสอบสื่ออยูเพียงไมก่ีรายการ เชน รายการจับจองมองสื่อทางสถานีวิทยุ
จุฬาฯ เปนตน 
 
4.3 โครงสรางและกระบวนการการกํากับดูแลเน้ือหาโฆษณา 
 
 นอกเหนือจากกองงาน กกช. ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลใหผูผลิตเนื้อหาโฆษณาปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายของรัฐแลว ยังมีหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนอื่นๆ อีกที่มีบทบาทในการ
กํากับดูแลเนื้อหาที่เปนโฆษณา ดังตอไปนี้ 
 
 4.3.1 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ประกอบดวยบุคคลตางๆ ดัง
ตอไปนี้ 

- นายสถานี หรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากสถานีโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9 และ ITV 
- ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 
 
ทั้งนี้การรวมกันพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของคณะกรรมการฯ จะอาศัยหลัก

เกณฑเชนเดียวกับที่ใชโดยรัฐ หรือโดย กบว.ในอดีต 
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นับต้ังแตมีการกอต้ังคณะกรรมการฯ ขึ้นในป พ.ศ. 2537 ผลกระทบในสายตาของนักวิชาชีพ
โฆษณา คือ เสรีภาพการทําโฆษณาสูงขึ้น และโอกาสในการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคก็สูงขึ้น
เปนเงาตามตัว  ในกรณีของโฆษณาบางชิ้นที่อยูในขายเนื้อหา  “คาบเกี่ยว”  นั้นก็ไมถูกเซ็นเซอร หรือ
ไมอนุมัติใหออกอากาศ  ซึ่งถาเปนในยุคสมัยของ กบว. ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐลวนๆ ก็
คงจะหาความยืดหยุนในลักษณะดังกลาวนี้ไมได  เปนที่นาสังเกตวาต้ังแตป พ.ศ. 2537 ที่คณะ
กรรมการฯ เริ่มพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศนเปนตนมา ยังไมเคยมีโฆษณาชิ้นใดเลยที่ไมผานการ
พิจารณาถึงขั้นหามออกอากาศ หากจะมีปญหาหรือทวงติงก็จะเปนในลักษณะใหแกไขเนื้อหาให
เหมาะสมกอนนําออกอากาศเทานั้น   หากคําบอกเลาของกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการตรวจ
พิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน กลาววา บรรยากาศของการประชุมของคณะกรรมการฯ 
เปนไปในลักษณะอะลุมอลวย ชวยเหลือกันเพราะแตละฝายตางก็เขาใจวาทําธุรกิจกัน  ก็พยายามหา
ขอตกลงรวมกันเพื่อไมใหเกิดประเด็นขัดแยงไประยะยาว 

 
ในปจจุบัน ทางสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยกําลังเสนอใหมีการใชแนวทางตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเปนสวนหนึ่งของแนวทางตรวจสอบของคณะกรรมการฯ เพื่อใหมีประ
สิทธิภาพ และมาตรฐานสูงขึ้น 
 
 4.3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ถึงแมการกํากับดูแลโฆษณาทางโทรทัศนในปจจุบันจะพัฒนาไปสูการกํากับดูแลตนเองดังได
กลาวไปแลวในสวนของประวัติศาสตร แตก็ยังมีขอยกเวนสําหรับผลิตภัณฑบางประเภทที่ยังตองควบ
คุมกันอยางเครงครัดตอไป ตามที่ปฏิบัติกันในตอนนี้ มีผลิตภัณฑอยู 3 กลุมที่ตองไดรับการอนุมัติการ
โฆษณาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) สังกัดกระทรวงสาธารณะสุขไดแก  

 
กลุมที่ 1 ผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งรวมถึง อาหาร ยา และเครื่องมือแพทย 
กลุมที่ 2 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
กลุมที่ 3 ผลิตภัณฑที่กฎหมายหามทําการโฆษณาเพื่อการคา 
 
สําหรับผลิตภัณฑในกลุมที่ 1 บริษัทผูจัดทําโฆษณาตองยื่นขออนุญาตกอนทําการโฆษณา 

กลาวคือ ตองนําเสนอเคาโครงภาพ (storyboard) และคําพูดในโฆษณา และเมื่อทําภาพยนตร
โฆษณาเสร็จแลวก็ตองนํามาฉายใหคณะกรรมการชุดเดียวกันดู (censor)  หากไมไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการก็ไมสามารถนําออกอากาศได หรือหากถูกทวงติงใหปรับแกในสวนใด ก็ตองแกไข
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จนกวาจะเปนที่พอใจของคณะกรรมการจึงจะไดใบอนุญาตจาก อย. และนําออกอากาศได ทั้งนี้ อย. 
มีสิทธิระงับการออกอากาศการโฆษณาในภายหลังจากนําออกอากาศไปแลวไดดวย 

 

 
 ในอดีต (จนถึงป พ.ศ. 2542) คณะกรรมการที่พิจารณาเนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศนของ 
อย.ใชชื่อวา “คณะอนุกรรมการการตรวจพิจารณาการโฆษณายา” ประกอบดวยกลุมบุคคลจาก
หนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 
- ผูแทนจากกรมประชาสัมพันธ (ปชส.) 
- ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
- ผูแทนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 
- ผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ เชน สาขากฎหมาย สาขาวัฒนธรรม เปนตน 
- ผูแทนจาก อย. 
 
ทั้งนี้ วาระการประชุมในอดีตคือ ทุกสัปดาห โดยในแตละสัปดาหจะพิจารณาภาพยนตร

โฆษณา (ทั้ง storyboard และภาพยนตรโฆษณาที่ทําเสร็จแลว) ประมาณ 5-20 เรื่อง การประชุมดัง
กลาวกระทําเปนประจํามาโดยตลอด จนในป พ.ศ. 2542 จึงยุติไปเพราะมีการยุบเลิกคณะ
อนุกรรมการฯดังกลาว สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําใหทาง อย.ไมมีคาเบ้ียประชุมใหแกผูเขา
รวมประชุมที่มาจากหนวยงานภายนอก นับแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา คณะอนุกรรมการการตรวจ
พิจารณาการโฆษณายา ไดถูกแทนที่โดยคณะทํางานตรวจพิจารณาโฆษณาของ อย. ที่ประกอบดวย
เจาหนาที่ของ อย.ทั้งหมดซึ่งไดแก 

- เจาหนาที่ฝายทะเบียน 
- เจาหนาที่ฝายตรวจสอบโฆษณา 
- เจาหนาที่ฝายตรวจสอบผลิตภัณฑยาหลังนําออกสูตลาด 
- และนิติกร 
 

อํานาจหนาที่ของ อย. ในการกํากับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางโทรทัศน 
- ดูแลไมใหโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริง 
- ดูแลใหโฆษณาไดรับอนุมัติขอความ เสียง และภาพกอนนําออก

อากาศ 
- สั่งระงับการโฆษณาหลังออกอากาศไปแลวได 
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ถึงแมตามหลักการแลว อย.จะพิจารณาเนื้อหาโฆษณาโดยอาศัยเกณฑตามกฎหมาย 3 ฉบับ 
คือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย พ.ศ. 2531 โดยจะพิจารณาใน 3 ประเด็นหลักคือ ประโยชน สรรพคุณและคุณภาพ แตในทาง
ปฏิบัติ ปรากฏวาทางคณะทํางานของ อย. (หรือคณะอนุกรรมการฯในอดีต) ยังพิจารณาไปถึง
ประเด็นอ่ืน ๆ ดวย เชน ความเหมาะสมและไมขัดตอวัฒนธรรมอันดีหรือการโฆษณาเปรียบเทียบ ทั้ง
นี้จากคําบอกเลาของหนึ่งในคณะทํางานพิจารณาโฆษณายาของ อย. ไดความวา เนื่องจากหลังการ
ยุบเลิก กบว.ไปในป พ.ศ. 2535 ทําให อย.เปนหนวยงานรัฐเพียงแหงเดียวที่มีอํานาจในการตรวจสอบ
ภาพยนตรโฆษณากอนออกอากาศ  (pre-censor และ censor) จึงทําใหหนวยงานรัฐ หนวยงานอื่น
ขอ “ฝากนโยบาย” ให อย.เปนผูตรวจสอบในประเด็นอ่ืน ๆ ดวย เชน ทาง กกช.จะขอฝากใหพิจารณา
เกี่ยวกับ การสะทอนถึงคานิยมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมของสังคมไทยในโฆษณา ขณะที่ทาง 
สคบ.จะฝากใหพิจารณาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค การโฆษณาที่ไมไปละเมิดสิทธิผูอ่ืน  ไมวาจะ
เปนเจาของผลิตภัณฑอ่ืน หรือผูบริโภค  ถึงแมจะรูวาการรับฝากนโยบายดังกลาวเปนการทําเกินหนา
ที่ แตเจาหนาที่พิจารณาของ อย. ก็ยอมรับวา เปนสิ่งที่จําเปนตองทํา  เนื่องจากเวลาที่โฆษณาออกไป
สูสายตาประชาชน และมีผลกระทบในเชิงลบ  ฝายตางๆ ก็จะตําหนิ อย. วาขาดวิจารณญาณที่ดีที่
ปลอยใหเนื้อหาดังกลาวผานการตรวจสอบไปได 

 
การเซ็นเซอรโฆษณาโดย อย. นับเปนประสบการณที่ไมพึงประสงคอยางยิ่ง  จากมุมมองและ

ความรูสึกของนักวิชาชีพโฆษณา  วิทวัส ชัยปาณ1ี3 อดีตนายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย
กลาววา storyboard ของโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่นําเสนอให อย.พิจารณาสวนใหญจะไมผาน
การพิจารณา และยังวิจารณดวยวา กระบวนการ pre-censor  ของ อย.เปนสิ่งที่ลาหลังอยางยิ่ง และ
ถือวาเปนสิ่งที่ไมเปนที่ปฏิบัติกันแลวในโลกที่พัฒนาแลว  ในประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแลวจะมีการกํากับ
ดูแลหลังออกอากาศแลวเทานั้น 

 
อยางไรก็ดี สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันที่ตองการสรางบรรยากาศเสรีในการ

ทําธุรกิจ ประกอบกับการทวงติงจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย
วา อย. ควบคุมเกินขอบเขตอํานาจที่กฎหมายให  การ “ฝากนโยบายกํากับดูแล”  จึงเลิกปฏิบัติไป  
ตามนโยบายใหมที่กําหนดขึ้นมาเมื่อประมาณตนป พ.ศ.  2546 นี้  อย.จะพิจารณาภาพยนตร
โฆษณาโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 3 ฉบับ ดังที่กลาวไปขางตนเทานั้น 

                                                           
13 Witawas Jayapani, 2002, Self-Regulated Advertising in Thailand , presented at  the International 
Conference “Communication  in a Democratic Society”,12-15 December 2003, Bangkok.  
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นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการกํากับดูแล
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนของ อย. ในสมัยของรัฐบาลปจจุบัน กลาวคือ ในอดีตมติการพิจารณา
ภาพยนตรโฆษณาโดย อย.ถือเปนสิ้นสุด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรืออุทธรณใดๆ ได  แตเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ทางสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายปก
ครองใหม ขอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคําอุทธรณการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ  
โดยในใบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ ดังกลาวระบุไววามีการแตงต้ังขึ้น           “ เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมแกผูขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมไดรับอนุญาตโฆษณาจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาใหมีโอกาสอุทธรณการพิจารณาอนุญาตโฆษณา”  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ดังกลาวประกอบ
ดวยองคประกอบสําคัญดังนี้ คือ 

1. ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) 
2. ประธาน (รองเลขาธิการ อย.) 
3. กรรมการ (ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักวิชาการจากสถาบันการ

ศึกษา, ผูแทนจาก กกช., สคบ., สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย, อย.(จากกอง
ควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพที่มีเรื่องอุทธรณโฆษณายา กลุมกฎหมายอาหารและยา และ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค)     

 
นับจากวันแตงต้ังคณะกรรมการฯ จนถึงปจจุบันไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณไป

แลว 2 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องอุทธรณโฆษณายาทั้งสิ้น 5 เรื่อง  ขณะที่ทางอุตสาหกรรมโฆษณาตอบ
รับ และมองการแตงต้ังคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวยความชื่นชอบเพราะเปนการใหอิสระ และเพิ่ม
อํานาจในการตอรองแกคนทําโฆษณา  บรรยากาศทาง อย.กลับอึดอัด และเจาหนาที่บางคนมองวา
การแตงต้ังคณะกรรมการฯ ดังกลาวเปนการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อเอ้ือประโยชนแกอุตสาหกรรม
โฆษณา 
 
 4.3.3 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ในการกํากับดูแลเนื้อหา
โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศนจะอยูที่ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการกํากับดูแล คือ ชวงหลังจากที่
เนื้อหาโฆษณาถูกนําออกอากาศไปแลว หรือที่เรียกวาอยูในขั้นตอนของ post-censoring  สคบ.จะ
ดําเนินนโยบายการกํากับดูแลผานกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา ซึ่งจะทําหนาที่เปนเลขานุการ
ใหในเรื่องของเนื้อหาโฆษณา  โดยขอบเขตหนาที่ของกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณามี 2 ประการ
ที่สําคัญ คือ 
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1) ตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่นําเสนอผานทุกสื่อรวมทั้งปายโฆษณาดวยวาปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองผูบริโภค (มาตรา 22 ) ที่วาดวยการโฆษณาที่ไมเปนธรรม (ดูเพิ่มเติม
ในสวนสาระของการกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณา) หรือไม 

2) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการโฆษณา หรือ รับแจงเบาะ
แสเกี่ยวกับโฆษณาที่มีเนื้อหาเปนเท็จ เกินความจริง หรือเสื่อมเสียศีลธรรม หรือวัฒน
ธรรม 

 
ในกองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาจะประกอบดวยเจาหนาที่ตรวจสอบและเฝาระวังการ

โฆษณาประมาณ 5 คน โดยแบงเปนขาราชการประจํา 1 คน และลูกจางประจําที่มีความรูระดับ
ปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตรอีก 3-4 คน  เจาหนาที่กลุมดังกลาวจะทํา
หนาที่สองประการขางตน และนําเสนอเรื่องราวการโฆษณาที่เปนปญหาแกคณะอนุกรรมการติดตาม
สอดสอง และวินิจฉัยการโฆษณาที่จะประชุมทุกสัปดาห  ในการประชุมแตละครั้งจะมีการเชิญผู
ประกอบธุรกิจเจาของเนื้อหาโฆษณาที่เปนปญหามาชี้แจง และพิสูจนแสดงความจริงใหเห็นตามเนื้อ
หาโฆษณา  หลังจากนั้นจึงจะประมวล รวมขอมูลที่ไดนําเสนอตอคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
ของ สคบ. เพื่อทําการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งวา โฆษณาที่เปนปญหาสมควรที่จะตองถูกระงับการออก
อากาศ หรือควรจะนําไปปรับเปลี่ยน แกไขอยางไรใหเหมาะสม 

 
ตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาได

เปน 2 กรณี คือ 
1) ระงับการโฆษณา 
2) ใหแกไขเนื้อหาที่เปนปญหา หรือที่ถูกวินิจฉัยวาเปนเท็จ 

ในกรณีที่ (2) หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลววาโฆษณามีผลกระทบตอผูบริโภคโดย
รวม  สามารถวินิจฉัยใหผูโฆษณาประจานตัวเองใหสาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับคํา
วินิจฉัยดังกลาว โดยมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. สรุปเนื้อหาโฆษณาเดิมวามีการกลาวอางไววาอยางไร 
2. ชี้แจงใหเห็นถึงสวนที่เปนเท็จ 
3. แสดงใหเห็นถึงความเปนจริงที่พิสูจนได 
 

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการฯ ยังสามารถนําเสนอโฆษณาที่เปนเท็จ และกอผลกระทบในวง
กวางใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคพิจารณาและเปรียบเทียบปรับไดดวย 
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ในการกํากับดูแลโฆษณาของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จากการศึกษา โดย
กังวาน เนียมสุวรรณ (2527) และ ดวงฤดี รัตนโอฬาร (2535) พบปญหาดังนี้ 

 
1. สคบ. มีบทบาทในเชิงปฏิบัติคือเปนผูติดตามดูแลการโฆษณาที่เผยแพรสูประชาชนมาก

กวาบทบาทในการปองกัน 
2. ผูประกอบธุรกิจไมเขาใจอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่จึงไมยอมใหความรวมมือทําใหการ

ประสานงานปราบปรามลาชา 
3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทําสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจ

และผูบริโภค เปนเหตุใหมีผูรองเรียนเรื่องความไมเปนธรรมของสัญญา 
4. บุคลากรมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการดําเนินการทั่วประเทศ ทั้งนี้เพราะมีเจาหนาที่

ลาออกสูงถึงรอยละ 31  
5. การเผยแพรประชาสัมพันธยังไมเพียงพอทําใหไมไดรับความรวมมืออยางจริงจังจากผู

บริโภคและผูที่เกี่ยวของ 
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แผนภาพที่ 5 กระบวนการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน 
 

  กองงาน กกช. และเครือขายประชาสัมพันธจังหวัด 
สคบ. – กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
อย.    – กฎหมายของ อย. และกฎหมายเกี่ยวกับ
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน 

อย.- กฎหมายยา, อาหาร, เครื่องมือแพทย 
คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณา
ทางโทรทัศน – กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบ
คุมเนื้อหาทางวิทยุ โทรทัศน ระเบียบ และ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ 

กองงาน กกช. และเครือขายประชาสัมพันธจังหวัด 
               สคบ. 
               อย. 

อย.- กฎหมายยา กฎหมาย
อาหาร 
     - กฎหมายเครื่องมือแพทย 

(การกํากับดูแลตนเองโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย และ คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
โฆษณา/ จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา) 

กอนผลิตเนื้อหา 
(pre-censor) 

หลังผลิตเนื้อหาแตยังไมออกอากาศ 
(censor) 

หลังออกอากาศ 
(post-censor) 

 
ขั้นตอนการกํากับดูแล 
 
หมายเหต ุ กระบวนการนี้ไมครอบคลุมถึงการตรวจสอบจากสังคม  
ไมวาจะเปนปจเจกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรเอกชน 

(กฎหมาย.ตัวเดียวกัน) 

องคกร/กลไก
ในการกํากับ
ดูแล 

 วิทยุ 

โทรทัศน  
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 4.3.4 สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 
 สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีนโยบายมุงเนนไปใน
เรื่องหลักๆ คือ 1. จัดการแกไขปญหาเรื่องคาตอบแทน (Agency Compensation) 2. สงเสริมให
สมาชิกสมาคมฯ ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา 3. ประสานงานกับภาครัฐ
และทํางานใกลชิดกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา 4. สรางความสัมพันธที่ดีกับเจา
ของสื่อโฆษณาตางๆ 5. ยกระดับวงการโฆษณาของประเทศไทยใหทัดเทียมกับตางประเทศ 6. สง
เสริมดานการพัฒนาบุคลากร (Training) ทั้งกับระดับปฏิบัติการและเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาตางๆ 
กับวงการโฆษณา14  
 
 ในปจจุบันสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยไดดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยไดมีการ
ประสานงานกับหนวยงานรัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา เชน ประชุมรวมกับสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาในการตรวจพิจารณาโฆษณายา โครงการระดมสมองเตรียมความพรอมกับ
กฎหมายโฆษณา และยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสูระบบการกํากับดูแลตนเองอยางเต็มรูปแบบ
ของนักวิชาชีพโฆษณา ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการพิจารณาเนื้อหางานโฆษณาทาง
โทรทัศน ตามแนวทางที่ไดพัฒนาโดยสมาคมโฆษณาฯ การกํากับดูแลเนื้อหาของภาพยนตรโฆษณา 
ในอนาคตสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ กระบวนการกอนออกอากาศและกระบวนการหลังออก
อากาศ 
 

- กระบวนการกอนออกอากาศ 
 ในปจจุบันกอนที่ชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศนจะสามารถออกอากาศไดจะตองผานการตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนทั้งในลักษณะที่เปน pre-
censor และ post-censor รวมถึงการสงเสริมใหมีการใชแนวทางตามจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา
เปนสวนหนึ่งในแนวทางการตรวจพิจารณาดวย 
 
 ในอนาคต จะมีการปรับปรุงโดยเริ่มมีการเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจพิจารณางานโฆษณา 
บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เปนสมาชิกของสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทยจะเสียคาธรรมเนียมตํ่า
กวาบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทที่ไมไดเปนสมาชิกของสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 

 
 
 

                                                           
14 นโยบายหลักของกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2543-2545  
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- กระบวนการหลังออกอากาศ 
 นอกจากการกํากับการดูแลโฆษณากอนออกอากาศแลว หากยังพบวามีการโฆษณาที่ไม
เหมาะสมเผยแพรอยูจะมีการกํากับดูแลหลังออกอากาศโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
โฆษณาดังนี้ 
 
 การรับเร่ืองรองเรียน 
 หากพบวามีการโฆษณาที่ไมเหมาะสม ผูรองเรียนสามารถเขามารองเรียนที่สมาคมธุรกิจ ซึ่ง
ชองทางรับการรองเรียนประกอบไปดวย การสงจดหมาย ไปรษณียบัตร การสง e-mail หรือโทรสาร 
โดยมีเงื่อนไขวาผูรองเรียนจะตองยื่นเรื่องรองเรียนเปนลายลักษณอักษรและแสดงตัวตนจริง (ตองมี
การแจงชื่อสกุลและสถานที่อยูของผูรองเรียนทุกครั้ง) 
 
 ในกรณีที่พบการโฆษณาที่ไมเหมาะสมแตไมมีผูฟองรอง คณะทํางานที่แตงต้ังขึ้นโดยสมาคม
โฆษณาธุรกิจฯ จะทําหนาที่เปนผูฟองรองรวมถึงพิจารณาวากรณีมีมูลเขาขายการโฆษณาที่ละเมิด
จรรยาบรรณ และกรณีการรองเรียนที่เขาขายการกระทําที่พบวาเปนการละเมิดจรรยาบรรณจะถูกสง
ตอไปกับ “คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา” เพื่อการพิจารณาตอไป (ดูจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพโฆษณาในภาคผนวก) 
 
 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ประกอบไปดวยตัวแทนจากฝายโฆษณาตางๆ 5 
ฝาย ดังตอไปนี้ 
 
 1. ตัวแทนจากผูบริโภค 2. ตัวแทนจากสมาคมโฆษณา 3. ตัวแทนจากสื่อมวลชน 4. ตัวแทน
จากนักวิชาการดานโฆษณา  และ 5. ตัวแทนจากสมาคมการตลาด ในการคัดเลือกคณะกรรมการจะ
ใหแตละฝายเปนผูคัดเลือกตัวแทนเขามาฝายละ 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
 
 ในการพิจารณาเรื่องรองเรียน สมาคมโฆษณาธุรกิจจะดําเนินการแจงขอรองเรียนไปยังเจา
ของสินคาและบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวของ เพื่อใหนําเสนอขอมูล ขอโตแยง หรือคําอธิบายตอประเด็นที่
มีผูรองเรียน เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ โดยใช “จรรยาบรรณของ
สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย” เปนเกณฑในการพิจารณา ซึ่งการตัดสินจะใชวิธีการลง
คะแนนลับ และใชเสียงขางมาก ตัดสินวาการรองเรียนใดเปนการละเมิดจรรยาบรรณ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ จะกําหนดวิธีดําเนินการเจาของชิ้นงานโฆษณานั้นๆ ดวยวาตองดําเนินการอยางไร 
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 หลังจากมีการตัดสินแลว หากผูรองเรียนหรือผูถูกรองเรียนไมเห็นดวยกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ มีสิทธิ์ในการยื่นขออุทธรณเพื่อใหมีการพิจารณากรณีรองเรียนนั้นใหม 
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่มีการตัดสินกรณี โดยตองแสดงหลักฐานใหม หรือขอโตแยงใหมที่
ตองการใหใชพิจารณาประกอบ และตองเสียคาธรรมเนียมในการอุทธรณดวย  
 

บทลงโทษหากไมปฏิบัติตามคําส่ัง 
 ในกระบวนการกํากับดูแลตนเองนั้น จะมีการสงเสริมใหสมาชิกทําตามมติของคณะกรรมการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่คณะกรรมการไดพิจารณาวาขอรองเรียนนั้นมีมูลความผิด หากไม
ปฏิบัติตาม จะมีการดําเนินการดังตอไปนี้  
 
 ในระยะแรกจะมีการเตือนเปนลายลักษณอักษร และหากยังคงไมปฏิบัติตาม จะใชมาตรการ
ในการลงโทษตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ จะเปนผูพิจารณาวาจะใชการลงโทษในแนว
ทางหรือระดับใด รวมทั้งอาจพิจารณาใชแนวทางในการลงโทษหลายแนวทางรวมกันได ดังนี้ 

1. การเผยแพรคําตัดสินทางสื่อมวลชนตางๆ  
2. การขอความชวยเหลือจากสื่อใหพิจารณางดออกอากาศ/เผยแพรงานโฆษณานั้นๆ  
3. ดําเนินการลดสิทธิพิเศษจากการเปนสมาชิกของสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 
4. ดําเนินการขับออกจากการเปนสมาชิกของสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 
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บทท่ี 5 
สาระสําคัญของการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุโทรทัศน 

 
 ในบทนี้เปนการรวบรวมกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทร
ทัศน ตลอดจนสรุปหลักเกณฑ มาตรการและแนวทางที่ใชในการกํากับดูแลเนื้อหาทั้งในสวนของเนื้อหา
รายการ และเนื้อหาโฆษณา ดังตอไปนี้ 
 
5.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเน้ือหาทางวิทยุและโทรทัศน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศนที่มีผลบังคับใชใน
ปจจุบันประกอบไปดวย พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2530 กฎกระทรวงฉบับตางๆ ซึ่งออกความตามในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ประกาศกรมประชาสัมพันธ ดังนี้ 

5.1.1 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 
5.1.2 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ 2) 
5.1.3 ระเบียบวาดวยการตรวจพิจารณาภาพยนตรทางวิทยุโทรทัศน พ.ศ.  2502 
5.1.4 ระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนวาดวยการโฆษณา

สินคาและบริการธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2521 
5.1.5 ระเบียบคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนวาดวยวิธีการ

โฆษณา ทางวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2523 
5.1.6 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 
5.1.7 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) 
5.1.8 ประกาศกรมประชาสัมพันธเรื่องการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับการ

โฆษณา และบริการธุรกิจทางสถาบันวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน 
5.1.9 ประกาศกรมประชาสัมพันธเรื่อง กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับการ

โฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2539) 

 
5.2  เกณฑท่ีใชในการกํากับดูแลเน้ือหา 

เพื่อใหรายการที่ออกอากาศทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนไปเพื่อการบริการ
สาธารณะ และเปนประโยชนตอสาธารณชนอยางแทจริงแลว กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ระบุ
วา รายการที่จะออกอากาศโดยสงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดจะตอง 
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1) ไมเปนการแสดงซึ่งอาจกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นตอสถาบันกษัตริย รวมถึงประมุขของ
ประเทศอื่นๆ ดวย 

2) ไมเปนการแสดงซึ่งอาจกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติรัฐบาล เจา
หนาที่ของรัฐหรือกลุมชนใด 

3) ไมเปนการแสดงที่ลบหลู เหยียดหยาม หรือนําความเสื่อมเสียมาสูศาสนาใด หรือไมเคารพ
ตอปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

4) ไมเปนการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน กอใหเกิดการแตกความสามัคคี
ระหวางคนในชาติ หรือกระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 

5) ไมเปนการแสดงที่ขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของชาติ 
6) ไมเปนการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งอาจเปนการบอนทําลายหรือกระทบกระเทือนตอ

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
7) ไมเปนการแสดงออกทางยั่วยุกามารมณ หรือลามกอนาจาร 
8) ไมเปนการแสดงออกถึงความทารุณโหดรายขาดมนุษยธรรมปาเถื่อนหรืออุจาดแกผูฟง

และผูชม 
9) ไมเปนการแสดงออกถึงเรื่องเพอเจอ หลอกลวง ไรสาระ ซึ่งอาจชักจูงใหประชาชนโดย

เฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออยางงมงาย 
10) ไมเปนการแสดงถึงพฤติกรรมของผูรายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเปนเหตุชักจูงหรือสงเสริมให

เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น 
 

ในสวนของผูรับใบอนุญาตจะตองยื่นผังรายการหลักที่จะออกอากาศในแตละเดือนตอเจา
พนักงานผูออกใบอนุญาตลวงหนาหนึ่งเดือน โดยเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตอาจมีคําสั่งใหผูรับใบ
อนุญาตแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ใหคําแนะนําในการจัดทําผังรายการ หรือมีขอเสนอแนะใหผูรับใบ
อนุญาตพิจารณาแกไขปรับปรุงรายการที่จะออกอากาศ  

 
หากเจาพนักงานผูมีหนาที่ตรวจสอบรายการพบวารายการใดไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ใหเจา

พนักงานผูออกใบอนุญาตสั่งใหใหผูรับใบอนุญาตหรือผูอํานวยการสถานีแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
กอนที่จะมีการออกอากาศรายการนั้นตอไป หรือสั่งใหระงับการออกอากาศรายการดังกลาวทันที และ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ผูรับใบอนุญาตจะตองจัดใหมีการบันทึกเทปรายการทุกรายการที่ได
ออกอากาศไปแลวและเก็บรักษาไวที่สถานีเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกอากาศ เพื่อ
ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบได 
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นอกจากนี้ ผูรับใบอนุญาตจะออกอากาศรายการที่มิไดกําหนดไวในผังรายการหลักมิได เวน
แตจะไดแจงการเปลี่ยนแปลงผังรายการหลักพรอมดวยเหตุผลใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตทราบ
ลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง หรือเปนกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไมอาจออกอากาศตามที่กําหนดไวในผัง
รายการหลักได หรือเปนการดําเนินการตามคําสั่งของทางราชการโดยแจงใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ทราบทันที 
 
5.3 มาตรการและแนวทางการกํากับดูแลเน้ือหาประเภทรายการ 

5.3.1 การใหหลักประกันดานความหลากหลายของเนื้อหา 
ภายใตกรอบแนวคิดที่วาความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนทรัพยากรของชาติอันมี

จํากัด ประชาชนจึงควรไดรับการคุมครองสิทธิประโยชนอันพึงไดจากทรัพยากรในสวนนี้ จึงมีการกําหนด
สัดสวนเวลาการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในแตละวันดังนี้ 

1. วิทยุกระจายเสียง 
(ก.) ประเภทขาวและความรู ไมตํ่ากวารอยละ 25 
(ข.) ประเภทบันเทิงไมเกินรอยละ 58 
(ค.) ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ ไมเกินรอยละ 17 
2. วิทยุโทรทัศน 
(ก.) ประเภทขาวและความรู ไมตํ่ากวารอยละ 15 
(ข.) ประเภทบันเทิง ไมเกินรอยละ 65 
(ค.) ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ ไมเกินรอยละ 20 
 

นอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนตองบรรจุรายการออกอากาศราย
การธรรมะอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 15 นาที 

 
5.3.2 การสงเสริมการนําเสนอเนื้อหาสําหรับเด็กและเยาวชน 

 
เพื่อเปนการสงเสริมการนําเสนอเนื้อหาสําหรับเด็กและเยาวชน สถานีวิทยุโทรทัศนตองบรรจุ

รายการออกอากาศสําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละ 30 นาที ในชวงเวลา 16.30- 18.30 น. ยก
เวนในวันเสารและวันอาทิตย 
 

5.3.3 เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย 
 
มาตรการในการกําดับดูแลดานเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยอาศัยกรอบกฎเกณฑตอไปนี้  
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1. กฎหมายรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย มาตรา 8 ซึ่งระบุวา “องคพระมหากษัตริยทรง
ดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได”  
 
2. กฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 หมวด 3 การควบคุมดานรายการ ขอ 1 ความวา 
 

“ไมเปนการแสดงซึ่งอาจกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นตอสถาบันกษัตริย รวมถึงประมุข
ของประเทศอื่นๆ ดวย” 

 
3. กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 ความวา 
 “การถวายพระพรพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระ
องค ทางสถานีฯ จะตองไมมีขอความโฆษณาสินคาหรือบริการ รวมทั้งเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ ของผูประกอบธุรกิจ หรือขอความที่แสดงสถานที่หรือวิธีติดตอกับผูประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งรวมอยูหรือทําใหปรากฏพรอมกับขอความที่ถวายพระพรหรือขอความอยางอ่ืนที่อาง
อิงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย พระราชินี หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค  เวนแตชื่อของผู
ประกอบธุรกิจหรือผูประพันธขอความดังกลาวเทานั้น” 
  
จากกฎเกณฑดังกลาว กกช. ไดนํามาสรางเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

แกผูผลิตรายการหรือสถานี เชน 
- การแตงกายเลียนแบบและแสดงทาทางเปนพระมหากษัตริยและราชวงศชั้นสูงจะกระทํา
มิได  
- หามซอนเครื่องหมายการคาใดๆ รวมถึงโลโกของสถานีลงบนพระบรมฉายาลักษณของ
พระมหากษัตริยและราชวงศชั้นสูง ยกเวนในโอกาสถวายพระพรอนุญาตใหมีชื่อบริษัทผูผลิต
หรือหนวยราชการอยูใตภาพได 
- การ dissolve หรือ effect ภาพของพระมหากษัตริยและราชวงศชั้นสูง ตองกระทําดวย
ความระมัดระวังและคํานึงถึงความเหมาะสม  
- ภาพยนตรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริยและราชวงศ อนุญาตใหแตละสถานีพิจารณาตาม
ความเหมาะสม แตหามไมใหเสนอภาพเพื่อผลประโยชนทางการคา 
- พระบรมฉายาลักษณที่ปรากฏในฉาก ตองอยูในตําแหนงสูงรองจากพระพุทธรูป และการ
จับภาพตองไมใหสวนบนของพระบรมฉายาลักษณขาดหายไป   
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- ธนบัตรและเงินเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณปรากฏอยู จึงหามมีการฉีก เผา ทําลาย 
หากมีความจําเปนตองธนบัตรและเงินเหรียญมาประกอบฉาก ควรหลีกเลี่ยงใหเห็นเฉพาะดาน
ที่ไมมีพระบรมฉายาลักษณ 
   ฯลฯ 
 
สรุปแลวการกําดับดูแลดานเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริยเนนการใหความเคารพตอสถาบัน 

การนําเสนอเนื้อหาจึงตองเปนไปอยางระมัดระวัง และคํานึงถึงความเหมาะสมที่สุด เพื่อไมใหเปนการดู
หมิ่น ลบหลูทั้งทางตรงและทางออม 

 
5.3.4 ความรุนแรง ความทารุณโหดราย และภาพหวาดเสียว 

 
มาตรการในการกํากับดูแลเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง ทารุณโหดราย และภาพหวาดเสียว 

อาศัยกฎเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14  ขอ 8 “ไมเปนการแสดงออกถึงความทารุณ โหดราย ขาด
มนุษยธรรม ปาเถื่อน หรืออุจาด แกผูฟงผูชม” 

 
ตามแนวทางปฏิบัติของ กกช. ที่เสนอตอผูแทนสถานีวิทยุโทรทัศน  (พ.ศ. 2542) บรรยายวา

ภาพที่ทารุณ โหดราย ปาเถื่อน และขาดมนุษยธรรม ไดแก ภาพการใชอาวุธปนจอยิงในระยะประชิด 
การใชของมีคมทํารายสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ภาพแสดงวิธีฆา ภาพการแสดงออกที่วิตถาร กาว
ราว รุนแรง ภาพการขมขืนและทารุณตอสตรีและเด็ก ภาพใบหนาผูตาย หรือรางกาย ที่เห็นรองรอยการ
บาดเจ็บ หรือสภาพศพที่ไมนาดู ภาพการชําแหละศพ และอวัยวะภายในที่ชัดแจง  ภาพวิธีการทําราย
ตนเอง   

 
สวนเนื้อเรื่องตองไมเปนการแสดงออกของผูรายที่ผิดธรรมดา ความโหดเหี้ยม ทารุณ ลางแคน

อยางรุนแรง การแสดงออกที่กาวราว ขาดสัมมาคารวะ ภาพการลาสัตวที่โหดรายรวมถึงการทําราย
ระหวางสัตวใหญกับเล็กที่โหดรายเกินขอบเขต ทําลายภาพลักษณของประเทศ หรือมีเนื้อหากระตุน
ทางเพศ หรือปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนขาดหลักมนุษยธรรมและศีลธรรมที่ดี  

 
5.3.5 กรณีเร่ืองโปเปลือย และลามกอนาจาร 
 
มาตรการในการกํากับดูแลเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง โปเปลือย และลามกอนาจาร อาศัยกฎเกณฑ

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14  ขอ 7 “ไมเปนการแสดงออกทางยั่วยุกามารมณ หรือลามกอนาจาร” 
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สวนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ไดบัญญัติถึงพฤติกรรมหรือการกระทําที่เขาขาย

ความผิดอันลามก ไววา  “ผูใด..  
(1) เพื่อความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพื่อการแจกจาย หรือเพื่อการแสดง

อวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขา หรือยังใหนําเขาในราชอาณาจักร สงออก หรือยังใหสง
ออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรือยังใหพาไป หรือทําใหแพรหลายโดยประการใดๆ ซึ่ง
เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูป
ถาย ภาพยนตร หรือสิ่งอ่ืนใดอันลามก 

(2) ประกอบการคา หรือมีสวนเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับวัตถุ หรือสิ่งของลามกดัง
กลาวแลวจายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชน หรือใหเชาวัตถุหรือสิ่งของเชนวานั้น 

(3) เพื่อจะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกลาวแลว 
การโฆษณาหรือไขขาวโดยประการใดๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิดตามมาตรานี้  
หรือโฆษณาหรือไขขาววาดวยวัตถุหรือสิ่งลามกดังกลาวมาแลวจะหาไดจากบุคคลใดหรือโดย
วิธีใด 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 
จากกฎเกณฑขางตน กกช. ไดเสนอเปนแนวทางปฏิบัติแกผูแทนสถานีวิทยุโทรทัศน (พ.ศ. 

2542) ดังนี้ 
คําพูดและเสียงประกอบ  
1. หามใชคําพูดหยาบคาย ไมสุภาพ ลามกอนาจาร สองแงสองงามปลุกเราอารมณ

เพศหรือเชิญชวนใหมีเพศสัมพันธ 
2. เสียงประกอบหรือเสียงใดๆก็ตามที่สอใหเห็นวาจะมีการแสดงการมีเพศสัมพันธ ไม

วาคนกับคนหรือคนกับสัตว 
3. ทางวิชาการ ใหพูดไดในแงของเพศศึกษา หามบรรยายถึงเรื่องเพศสัมพันธและให

อยูในกรอบแหงวัฒนธรรมไทย 
4. เสียงพูดหรือสนทนาของบุคคลกลุมรักรวมเพศที่แสดงออกไปในทางโนมนาว จูงใจ

ใหผูฟงคลอยตามและโนมเอียงในพฤติกรรมดังกลาว 
 
ดานภาพ 
1. ภาพโปและเปลือย 
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- ภาพหญิงหรือชายไมสวมเสื้อผา หรือแตงกายดวยเสื้อนอยชิ้นหรือโปรงบางใส รัดรูป 
จนเห็นอวัยวะตองหามหรือกนชัดเจน 

2. ภาพยั่วยุกามารมณ 
- ภาพหญิงหรือชายแสดงกิริยาอันไมสมควร สอเจตนาเชิญชวน ย่ัวยุใหเกิดอารมณ

ทางเพศ หรือสอเจตนาไปในเรื่องเพศนานเกินควร 
3. ภาพเลาโลม 
- ภาพหรือฉากการเลาโลมหรือจุมพิต  ที่ตอเนื่องนานเกินไปจนเปนที่เขาใจวากําลังจะ

มี หรือกําลังมีเพศสัมพันธ  รวมถึงภาพเลาโลมของกลุมรักรวมเพศ หรือวิปริตทางเพศทั้งคน
และสัตว 

4. ภาพการมีเพศสัมพันธ – หามทุกกรณี 
5. ภาพศิลป – ควรเปนภาพระยะไกล  หรือไมเห็นชัดเจน ไมเนนอวัยวะเพศทั้งคนและ

สัตว 
6. ภาพประกอบการบรรยายทางวิชาการ- ตองระมัดระวังไมใหปรากฏภาพที่แสดง

เจตนายั่วยุกามารมณ หรือภาพที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมวิปริตทางเพศ 
 
ดานการแตงกาย 
การแตงกายของพิธีกรและผูรวมรายการตางๆ ควรแตงกายสุภาพ ไมสวมเสื้อผานอย

ชิ้น โปรงบาง รัดรูปจนเห็นสัดสวนอันพึงสงวน และควรแตงกายใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
 

5.4 มาตรการและแนวทางในการกํากับดูแลเน้ือหาโฆษณา 
 

5.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาสินคาประเภท ยา เคร่ืองสําอาง และอาหาร
ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน       
 
1)  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตามบทบัญญัติในมาตราดังตอไปนี้ 
 มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะตอง 

(1) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถ
บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยไดอยางศักด์ิสิทธิ์ หรือ
หายขาด หรือใชถอยคําอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 

(2) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 
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(3) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวยา หรือเปนสวนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม
มีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในยา หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 

(4) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาทําใหแทงลูกหรือยาขับระดูอยางแรง 
(5) ไมทําใหเขาใจวาเปนยาบํารุงกามหรือยาคุมกําเนิด 
(6) ไมแสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(7) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน 
(8) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการ

ของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 (โรคเบาหวาน, มะเร็ง, อัมพาต, วัณ
โรค, โรคเรื้อน, โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต) 

มาตรา 88 ทว ิ  การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศนทาง
ฉายภาพ หรือภาพยนตร หรือทางสิ่งพิมพจะตอง 

(1) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 
(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 

มาตรา 89  หามมิใหโฆษณาขายยาโดยไมสุภาพ หรือโดยการรองรําทําเพลง หรือแสดงความ
ทุกขทรมานของผูปวย 

มาตรา 90  หามมิใหโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล 
มาตรา 90 ทว ิ  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจสั่งเปนหนังสือ ใหระงับการ

โฆษณาขายยาที่เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ได 
มาตรา 124  ผูใดโฆษณาขายยาโดยฝาฝนมาตรา 88  มาตรา 88 ทวิ  มาตรา 89  และมาตรา 

90 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา 124 ทว ิ  ผูใดฝาฝนคําสั่งใหระงับการโฆษณาขายยาของเลขาธิการคณะกรรมการ-

อาหาร และยา  ซึ่งสั่งตามมาตรา 90 ทวิ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละหารอยบาท จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว 

 
2) พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2517  และพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 
 
3) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 252215 
 

5.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค  

                                                           
15 ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภควาดวยการโฆษณา มีดังตอไปนี้ 16 
1. มาตรา 22 ถึง มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528) 
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) 
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538) 
5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) 

 

                                                           
16 ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก 
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บทท่ี 6 
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน 
 
จากการศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของตลอดจนการสัมภาษณเจาหนาที่ของ กกช.และ

เจาหนาที่หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีวิทยุและโทรทัศน
จํานวนหนึ่ง สามารถประมวลลักษณะและรูปแบบของปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาโดยแบงตามและ
ประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏปญหาไดดังตอไปนี้ 
 
6.1 ปญหาในเนื้อหา 

6.1.1 วิทยุ 
เนื่องจากกลุมเปาหมายผูฟงวิทยุภาค AM คือ ประชาชนในกลุมฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมระดับลางและคนที่อยูกับบาน ผูถายทอดเนื้อหาขาวจึงมักเนนการนําเสนอที่เราใจ ชวนติดตาม 
เพราะเห็นวา กลุมเปาหมายอาจไมสนใจการบริโภคสาระประเภทขาวเทาใดนัก ในการนําเสนอเนื้อ
หาขาวของหลาย ๆ กรณี ผูประกาศขาวจะใชวิธีอานเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพ โดยใชน้ําเสียงและ
ลีลาแบบเดียวกับการนําเสนอละครทางวิทยุ ในกรณีหนึ่ง ผูอานขาวทางวิทยุของสถานี AM แหงหนึ่ง
อานขาวขมขืนออกอากาศโดยมีการใชเสียงสมมติเปนตัวละครในขาว เชน ใชน้ําเสียง ขมขูตะคอก
สําหรับตัวผูตองสงสัยวาเปนผูขมขืน และใชน้ําเสียงแหลม สูง โอดครวญถึงความเจ็บปวดที่ไดรับ
สําหรับสตรีผูถูกขมขืนตามขาว การนําเสนอในรูปแบบดังกลาวทําไปเพื่อดึงดูดผูฟงใหสนใจกับเนื้อหา
ที่คลายคลึงกับละคร แตเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแลวจะเห็นวามีลักษณะที่ไมเหมาะสมตาม
เกณฑการพิจารณาเนื้อหาที่ใชปฏิบัติกันโดยเฉพาะในประเด็นดานเนื้อหาลามกอนาจาร  และการ
แสดงออกถึงความทารุณโหดราย  ขาดมนุษยธรรมและ  การแสดงพฤติกรรมของผูรายซึ่งผิดธรรมดา
และอาจสงเสริมอาชญากรรม  (กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ขอ 7, 8 และ 10 ตามลําดับ) 

 
อีกปญหาใหญที่พบในการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุกระจายเสียงทั้ง AM และ FM คือ รายการ

สดประเภทพุทธพาณิชย ซึ่งมักมีการเรี่ยไรเงินจากผูฟงในรายการ ซึ่งการเซ็นเซอรในประเภทรายการ
สดเปนสิ่งที่ทําไมได การแกปญหาในตอนนี้คือการจัดสัมมนาพระที่เผยแพรธรรมะผานสื่อ ใหทราบถึง
กฎระเบียบของการจัดรายการ การสัมมนานี้เปนนโยบายที่ริเริ่มโดยรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครือ
งาม ซึ่งเปนผูดูแลสํานักพระพุทธ 
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ปญหาถัดมาคือ รายการสดที่มีการสอดแทรกการวิจารณมวย มาแขง  ซึ่งถือวาเปนการสง
เสริมการพนัน กกช. ไดรับเรื่องรองเรียนประเภทนี้พอสมควร ทั้งที่หนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอปญหา
นี้คือสถานี ที่ตองคอยสอดสองตรวจตรา 
 
 ยาที่มีการโฆษณาทางคลื่นวิทยุภาค AM นั้น สวนใหญจะเปนยาแผนโบราณ ซึ่งเปนที่นิยม
กันในกลุมผูฟงวิทยุภาค AM คนกลุมนี้สวนใหญจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับลางและเปน
กลุมผูสูงอายุ  
 
 ถึงแมวายาแผนโบราณจะมีผลขางเคียงนอยหากใชถูกตองเหมาะสม แตก็อาจเปนอันตราย
ถึงชีวิตไดหากผูปวยเปนโรคที่รายแรง แลวตัดสินใจซื้อยาใชเองหรือหลงเชื่อคําตามโฆษณา โดยไมได
ไปรับการรักษาที่ถูกตองจากแพทยแผนปจจุบัน เปนการเสียโอกาสในทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีอยู ทําใหโรค
ตาง ๆ ลุกลามเกินกวาที่แกไขได เพราะเหตุที่เชื่อในคําโฆษณาในสรรพคุณที่เปนเท็จหรือเกินจริง 
 
 ตามประกาศของกรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักเกณฑการโฆษณาผานวิทยุกระจายเสียงฯ
17 กําหนดใหการโฆษณายาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนกระทําไดเฉพาะการโฆษณาดวย
สื่อหรือสปอตที่บันทึกขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเทา
นั้น ดังนั้นรูปแบบการโฆษณาที่ไดรับอนุญาตจึงเปนรูปแบบสปอตเทานั้น การโฆษณารูปแบบจัดสด 
จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนขอกําหนดนี้ 
 
 จากการศึกษาของยงศักด์ิ ตันติปฎก และ รวงทิพย ธัญพิสิฐ(2545)  พบวา ยาที่ไมมีทะเบียน
มีสถิติการกระทําผิดกฎหมายโดยใชการโฆษณาแบบพูดสดมากถึง (91.7%) ทั้ง ๆ ที่ยาที่ไมมี
ทะเบียนไมมีสิทธิ์ในการโฆษณาวาเปนยาไมวาจะเปนการโฆษณาในรูปแบบใด ๆ ทั้งการพูดสดหรือ
การจัดทําโฆษณารูปแบบสปอต สําหรับยามีทะเบียน สวนใหญมีการโฆษณาแบบสปอต (88.4%)
  

จะเห็นไดวายังมีสัดสวนการกระทําผิดกฎหมายที่คอนขางสูง สะทอนถึงกลไกการเฝาระวัง
ปญหาและการบังคับใชกฎหมายที่ยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ 

 

                                                           
17 ประกาศกรมประชาสัมพันธ เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาสําหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2539 (บังคับใชตั้งแต 
20 มิถุนายน พ.ศ.2539 เปนตนไป) 
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 จากการวิเคราะหเนื้อหาของโฆษณาในรายการการศึกษาของโครงการคุมครองผูบริโภคดาน
การแพทย: ปญหาการโฆษณายาแพทยโบราณ และบริการดานการแพทยแผนไทยผานวิทยุกระจาย
เสียงภาคเอฟเอ็ม ดังกลาวพบวา ประเด็นปญหาสําคัญที่มีการฝาฝนกันมากในการโฆษณายาทาง
คลื่นวิทยุ AM 18 5 อันดับแรก ไดแก 
 

1. ปญหาการโฆษณาโดยไมระบุขอความวา “เปนยาแผนโบราณ” คิดเปน 75.9%  
2. ปญหาการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงหรือเปนเท็จ คิดเปน 60.5% โดยกรอบการวิเคราะห

ถือเอาสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนเปนหลักอางอิง หากพบสรรพคุณที่เพิ่มเติมจาก
ทะเบียนหรือเปนสรรพคุณยาที่ไมไดขึ้นทะเบียนก็จะเขาขายปญหาในขอนี้ 

3. ปญหาการโฆษณาชื่อยาไมตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับ คิดเปน 51.4% ไดแก การ
โฆษณาชื่อไมครบ  โฆษณาชื่อเกินกวาทะเบียน  โฆษณาชื่อสับสน 

4. ปญหาการโฆษณาโออวดสรรพคุณ คิดเปน 19.8% โดยขอความโออวดมี 5 ลักษณะคือ 
1) เนนวาไมมีอันตรายหรือผลขางเคียง 2) ใชไดผลดีอยางแนนอน 3) รับรองเห็นผลภาย
ในกําหนด 4) เปนยาโดงดัง อันดับหนึ่ง 5) ครอบจักรวาลหรือสารพัดประโยชน 

5. ปญหาการโฆษณารับรองหรือยกยองสรรพคุณยาโดยบุคคลอ่ืน คิดเปน 17.3% สวน
ใหญเปนการโฆษณาแบบพูดสด การรับรองยกยองมี 6 ลักษณะ ไดแก 1)การยกยอง
สรรพคุณโดยผูประกอบโรคศิลปะที่จัดรายการ 2) การอางวาผูประกอบโรคศิลปะรับรอง
สรรพคุณ 3) การยกยองสรรพคุณโดยผูที่ถูกอางวาใชยาแลวไดผล 4) การอางวามีผูที่ใช
ยาแลวไดผล 5) การรับรองยกยองสรรพคุณโดยผูจัดรายการ 6) การสมมติตัวละครใน
บทโฆษณาเปนผูรับรองยกยองสรรพคุณ 

 
โดยภาพรวม ยาไมมีทะเบียนจะพบปญหาในการโฆษณามากกวายามีทะเบียน 
 

การตรวจสอบสปอตโฆษณากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จากการสงขอความโฆษณาแบบสปอตของยาแผนโบราณที่มีทะเบียน 158 ขอความ และ

ของยาจากสมุนไพรที่ไมมีทะเบียน 8 ขอความ รวมจํานวน 166 ขอความ ไปใหกองควบคุมยา สํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบใบอนุญาตโฆษณา ปรากฏผลการตรวจสอบดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 1 ซึ่งพบวา มีสปอตโฆษณาที่ไดรับอนุญาตจํานวน 29 ขอความ (17.5%) ในจํานวนนี้พบวา
                                                           
18 จากการดําเนินการบันทึกการโฆษณายาแผนโบราณและบริการดานการแพทยแผนไทยผานทางสื่อวิทยุภาคเอ
เอ็ม จํานวน 20 สถานี พบวา สถานีท่ีมีการโฆษณามี 18 สถานี และพบผลิตภัณฑท่ีเขาขายเปนยาแผนโบราณ
จํานวน 182 รายการ คิดเปนชิ้นงานโฆษณาที่ขอความโฆษณาไมซ้ํากัน จํานวน 383 ชิ้นงาน 
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ขอความไมตรงตามที่ไดรับอนุญาตจํานวน 10 ขอความ (6.0%) มีสปอตโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาต
จํานวน 87 ขอความ (52.4%) และสปอตโฆษณาที่ไมพบใบอนุญาต จํานวน 50 ขอความ (30.1%) 
โดยทางกองควบคุมยาระบุวาการตรวจสอบนี้ตรวจสอบจากขอมูลของสวนกลางเทานั้น ไมสามารถ
ตรวจสอบกับขอมูลใบอนุญาตของสวนภูมิภาคได และกรณีที่ระบุวา “ไมพบใบอนุญาต” นั้น บางเรื่อง
อาจไดรับอนุญาต แตที่ไมพบเพราะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการสืบคน 
 
 

 
 
ในสวนของวิทยุภาค FM ปญหาที่พบในสวนของขาวจะคลายคลึงกับในภาค AM คือ ผู

ประกาศขาวใชรูปแบบวิธีอานขาวจากหนังสือพิมพ ซึ่งการรายงานขาวในลักษณะนี้ ทาง กกช. มอง
วาเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม เพราะมีลักษณะการใสความคิดเห็นสวนตัว ขาดความเปนกลาง พาดพิงถึง
บุคคลที่สาม  ละเมิดความเปนสวนตัวของผูตกเปนขาว จนทําใหเกิดการรองเรียนจากนักการเมือง
หรือบุคคลสาธารณะ นอกจากนี้วิธีอานขาวจากหนังสือพิมพเหมือนเปนการ ”ยืมปาก” หนังสือพิมพ
มาพูด ผานทางวิทยุซึ่งถือวาเปนคลื่นของรัฐ จุดนี้แสดงนัยยะใหเห็นวาตามความคิดของหนวยตรวจ
สอบเนื้อหาอยาง กกช. แลวโครงสรางการเปนเจาของ (จากรัฐ) อยูเหนือสิทธิในการแสดงออกของพล
เมือง 
 

17.5% 

30.1% 

52.4% 

11.4% 

6.0% 

ไมไดรับอนุญาต ไมพบใบอนุญาต ไดรับอนุญาต ไดรับอนุญาต แตขอความไมตรง 

แผนภาพที่ 6 แสดงผลการตรวจสอบสปอตโฆษณาจากกองควบคุมยา 
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6.1.2 โทรทัศน (ฟรีทีวี) 
รายการขาวเปนรายการประเภทเดียวที่ไมตองผานการพิจารณาจากฝายตรวจพิจารณาเนื้อ

หาของทางสถานีกอนออกอากาศ เนื่องจากขอจํากัดดานเวลาที่ตองการความรวดเร็ว จึงไมสามารถ
รอขั้นตอนตรวจสอบไดอยางรายการประเภทอื่นๆ ภาพขาวที่ปรากฏจึงผานดุลพินิจของกอง
บรรณาธิการขาวเทานั้น ซึ่งนโยบายของกองบรรณาธิการอาจไมสอดคลองกับนโยบายหรือเกณฑที่ใช
ในการตรวจสอบเซ็นเซอรเนื้อหารายการ  โดยนโยบายของกองบรรณาธิการขาวจะเนนเรื่องของความ
ถูกตอง ความจริง แตอาจละเลยดานของความรุนแรง การพาดพิงถึงบุคคลที่สาม เชน ในกรณีของ
ชอง 9 อสมท. มีการนําเสนอภาพอื้อฉาวของบุคคลมีชื่อเสียงจากวีซีดีมาออกอากาศ รวมถึงภาพการ
จรจลในเขมรซึ่งมีการเผาสถานทูต ซึ่งทางสถานีเดียวกันนี้ไดแพรภาพผูประทวงบางคนกระทําการอัน
ไมบังควรตอพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  แมวาการออกอากาศจะเปน
ชวงเวลาสั้นๆ แตเมื่อเผยแพรภาพออกไปสูสาธารณชนในวงกวางแลว อาจสงผลตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศได 

 
ในสวนของการกํากับดูแลเนื้อหารายการประเภทละครนั้นตองพิจารณาควบคูไปกับรูปแบบของ

การผลิตละครโทรทัศน  โดยละครโทรทัศนเปนประเภทรายการที่มีผูชมมากที่สุดเมื่อเทียบกับรายการ
ประเภทตางๆ ทางโทรทัศน  แตเดิมรูปแบบของการผลิตละครโทรทัศนของสถานีตางๆ แบงออกไดเปน
สองแบบ  

1. สถานีโทรทัศนเปนผูจางผูจัดละคร โดยแบงออกเปนสองรูปแบบยอยคือ 
ก. ผูจัดละครนําเอาบทละครมาเสนอตอทางสถานี โดยคํานวณคาใชจายตางๆในการ

ผลิตละครควบคูมาดวย 
ข. สถานีโทรทัศนซื้อลิขสิทธิ์ละครจากผูแตงมาเก็บไวใน stock จากนั้นจึงเลือกวาจะให

ผูจัดละครใดเปนผูทํา 
2. ผูจัดละครเชาเวลาจากสถานี โดยมีการผลิตละครขึ้นแลวนําเทปทั้งหมดมาใหทางสถานี

ดู เพื่อเชาเวลาในการออกอากาศ 
 

ปจจุบันแนวโนมของสถานีโทรทัศน โดยเฉพาะอยางยิ่งไทยทีวีสีชอง 3(ซึ่งมีเรทต้ิงละคร และคา
โฆษณาในชวงละครสูงสุด) ไมมีนโยบายใหผูจัดละครเชาชวงเวลา ดังนั้นการผลิตละครจึงอยูในรูปแบบ
เดียวคือ สถานีโทรทัศนเปนผูจางผูจัดละครใหผลิต 

ดวยรูปแบบของกระบวนการผลิตละครดังกลาว การกํากับดูแลเนื้อหาละครโทรทัศนจึงอยูใน
ลักษณะของ pre-censor โดยสถานีเปนผูกําหนดเนื้อหาในสวนละครทั้งหมดแตตนจนจบกระบวนการ 
(คัดเลือกเรื่อง จางผูจัดละคร จัดหาโฆษณา  ผลิต นําเสนอ) หรือในกรณีที่ผูจัดละครนําเอาบทละครมา
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เสนอตอทางสถานีในรูปของ story board ก็ตองอยูในดุลพินิจของสถานีอยูดี ซึ่งสถานียอมตองเลือก
เรื่องที่คาดวาขายไดหรือติดตลาดแนๆ จากการสัมภาษณคุณ สุรพล วิเชียรฉาย ผูจัดละครโทรทัศนชื่อ
ดัง (ผูผลิต เรื่องนิราศสองภพ และเจากรรมนายเวร)  ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไววา การที่บทละครซึ่งผูจัดละคร
นํามาเสนอจะไดรับการพิจารณานั้น ผูจัดละครตองเปนบริษัทที่ใหญและมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งจึงจะได
รับเลือก ผูจัดละครมือใหมหรือไมใหญจริงจึงไมมีโอกาสไดเลือกบทเอง ตองรับทําตามคําสั่งของสถานี 

 
นอกจากนี้ทางสถานีมีการซื้อบทละครจากผูแตงมาเก็บไวใน stock โดยเลือกเรื่องที่คาดวา

จะติดตลาด หรือผูชมสนใจแนๆ ดังนั้นเมื่อบทละครมีมากขึ้นเรื่อยก็ตองมีการระบายออก โดยจางผู
จัดละครมาผลิต ดังนั้นโอกาสที่ทางสถานีจะคัดเลือกบทละครจากที่ผูจัดละครนํามาเสนอหรือสนใจ
ทํา จึงเปนไปไดนอย เพราะทางสถานีตองผลิตเรื่องที่อยูในมือของตนกอน  สงผลใหละครที่ถูกผลิตจึง
มีเนื้อหาวนเวียนอยูเพียงไมก่ีประเภท ขาดมิติความหลากหลาย และขาดความคิดสรางสรรคแปลก
ใหม  ละครซึ่งมีลักษณะซับซอน แหวกแนว หรือแปลกไปจากกรอบแนวเรื่องเดิมๆ ไมสามารถแทรก
เขามาสูตลาดละครกระแสหลักได  

 
ประเด็นสําคัญอีกประการคือในขั้นตอนของการผลิตละครนั้น ผูจัดละครบางรายมีนโยบาย

เอาใจสถานี โดยเนนฉากหรือรายละเอียดตางๆ ที่คาดวาเปนที่ชื่นชอบของคนดู เชน ฉากความรุนแรง 
ตบตีตางๆ ใสลงไปในบทละครแทบทุกฉาก 

 
นอกเหนือจากการกํากับดูแลเนื้อหาในลักษณะของ  pre-censor ดังกลาวขางตนแลว ผูจัด

ละครยังมีการ self-censor ตนเอง โดยพยายามผลิตเรื่องที่ไมขัด หรือหมิ่นเหม ตอระเบียบการควบ
คุมเนื้อหาของทาง กบว.  เชน เรื่องของ พระประพฤติตนไมดี เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ ประวัติศาสตร
ที่มีเนื้อหาในเชิงลบตอประเทศหรือสถาบันกษัตริย  รวมถึงการใชภาษา ฉาก หรืออากัปกริยาที่ละเมิด
เกณฑของ กบว.  ผูจัดละครจะ self-censor ตรงนี้ เพื่อไมใหละครของตนมีปญหาภายหลัง รวมถึงลด
ความเสี่ยงตอการถูกปฏิเสธจากสถานีดวย 

 
ปญหาในการกํากับดูแลเนื้อหาละครอีกประการคือ ฝายตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของ

สถานีมุงพิจารณาการเซ็นเซอรแตฉากรัก หรือพิศวาส แตไมคอยสนใจประเด็นดานความรุนแรง โดย
เฉพาะอยางยิ่งการใชความรุนแรงอยางไรเหตุผล เชน การทะเลาะเบาะแวงที่ใชความรุนแรงตัดสิน
ปญหาเปนประจํา ซึ่งเนื้อหาความรุนแรงเปนเรื่องสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาเรื่องเพศ  เพราะอาจนําไปสู
พฤติกรรมเลียนแบบ และกลายเปนปญหาใหญของสังคมไดเชนกัน 
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สรุปแลวการกํากับดูแลเนื้อหาละครโทรทัศนมีความเขมขนสูงอยูในตนเองต้ังแตขั้นแรกของการ
เริ่มคิดที่จะผลิต โดยการกํากับดูแลเนื้อหาสวนใหญขึ้นกับปจจัยของโครงสรางตลาดที่เนนกําไรหรือการ
ขายไดเปนสําคัญ ตามดวยกฎระเบียบตางๆ ของทาง กบว. สุดทายจึงทําใหละครไทยมีเนื้อหาที่ไมคอย
หลากหลาย ผลิตซ้ําแตแนวเรื่องเดิมๆ 

 
6.1.3 โทรทัศนบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) 
ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศไทย มีดังตอไปนี้ 
ก. มาตรฐานรายการ 
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของเคเบิลทีวีไทยคือปญหาการควบคุมดานมาตรฐานรายการ 

เนื่องจากเคเบิลทีวีทองถิ่นมีการผลิตรายการเองเฉพาะรายการขาว สวนรายการที่เหลือเปนการจาก
ตางประเทศ ซึ่งมีทั้งที่ถูกตองและไมถูกตองตามลิขสิทธิ์  สวนผูประกอบการที่ไมมีใบอนุญาตก็ยังคงมี
การถายทอดสัญญาณตอไป  จึงเปนเหตุใหผูประกอบการโดยเฉพาะสวนภูมิภาคไมสงผังรายการให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบ (ประชาสัมพันธจังหวัด) ทําใหไมสามารถทราบไดวารายการที่ออก
อากาศไปเปนรายการใดบาง ผลที่ตามมาคือ อาจไมมีภาพไมเหมาะสม เชน ความรุนแรง โปเปลือย 
ออกอากาศได ซึ่งผลกระทบอาจตกอยูกับเด็กและเยาวชนที่เปนสมาชิกเคเบิลทีวี โดยเฉพาะในสวน
ภูมิภาค 

 
ข. ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ระหวางผูประกอบการรายใหญและผูประกอบการรายยอย 
ปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ สวนหนึ่งมาจากการซื้อแบบผูกขาดของผูประกอบการ

รายใหญ ทําใหรายการที่เปนนิยมอยาง Star Movie, ESPN, Star Sport, CNN, Cartoon Network  
ตกอยูกับเจาของกิจการเพียงรายเดียว ดังนั้นเมื่อผูประกอบการเคเบิลทีวีรายยอยอ่ืนๆ ซึ่งไมได
ลิขสิทธิ์ก็จะถูกฟองรองละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อมีการเผยแพรรายการเหลานั้น  นอกจากนี้ผูประกอบกิจการ
ที่เคยซื้อรายการในกลุมที่ไดรับความนิยมดังกลาวไปแลว ก็ไมไดรับการตอสัญญาให ทําใหเกิดความ
เสียหายมาก 
 

ค. การควบคุมเคเบิลทีวี 
ปจจุบันเคเบิลทีวีที่ไมมีใบอนุญาตกําลังประสบปญหาจากการถูกรื้อถอนสายเคเบิล  ตลอด

จนการถูกจับกุมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในขอหา “เคเบิลทีวีเถื่อน” เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์
รายการตางๆ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงภาษี และการไมสามารถควบคุมดูแลผังรายการ  
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สวนมาตรการในการควบคุมจากภาครัฐ คือ ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัดต้ังคณะ
ทํางานควบคุมการเผยแพรรายการของเคเบิลทีวี  ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางกรมประชาสัมพันธ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่มีการลงนามตามขอตกลงรวมกัน เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร การไฟฟาสวนภูมิ
ภาค การไฟฟานครหลวง กรมทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ  ทางดานสํานักงานคณะกรรมการตํารวจแหง
ชาติ ไดออกมาตรการกําหนดใหวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 เปนวันชัยชนะปราบปรามเคเบิลทีวีเถื่อน  โดย
จะทําการตรวจสอบ จับกุม และดําเนินคดีกับผูประกอบกิจการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกซึ่ง
กระทําผิดกฎหมายใหหมดไป เชน การบุกจูโจมเขาไปในสํานักงานเคเบิลทีวีเหลานั้น การยึดเครื่องสง
และสายไฟที่พาดบนเสาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ฯลฯ 

 
ในขณะที่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ที่ผานมา ในงานประชุมใหญวิสามัญของสมาคม

เคเบิลทีวีแหงประเทศไทย คุณกฤษณพร เสริมพานิช ผูอํานวยการกองงานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ ไดกลาวถึงการหาทางออกในการจัดการกับเคเบิลทีวีที่ไมมีใบอนุญาต โดย
การออกใบอนุญาตใหผูประกอบการดังกลาว  ในระหวางที่ยังรอการสรรหาคณะกรรมการ กสช. และ 
กทช.  และจัดต้ังคณะกรรมการ 3 ชุด ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางเงื่อนไข กติกา คาธรรมเนียมที่
จะตองจายใหกับกรมประชาสัมพันธในราคาที่เปนธรรมอีกดวย ซึ่งนับเปนอีกทางในการแกไขปญหา
ดังกลาว 
 
6.2 ปญหาในการกํากับดูแล 
 6.2.1 การขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบ 
 ดังที่ไดกลาวไปแลวในสวนโครงสรางของการกํากับดูแล  กกช. ในฐานะองคกรกลาง ที่กํากับ
ดูแลเนื้อหา  หลังออกอากาศมีขอจํากัดที่ชัดเจนในดานบุคลากรและดานอํานาจ  นอกจากจํานวน
บุคลากรในฝายตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศนของ กกช. จะมีนอยแลว  แตละคนยังถูกกําหนดใน
ฐานะของขาราชการกรมประชาสัมพันธใหมีหนาที่รับผิดชอบอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากภาระหลักในการ
ตรวจสอบอีกดวย  ซึ่งในกรณีของประชาสัมพันธจังหวัดซึ่งทําหนาที่เปนเครือขายในการกํากับดูแล  
และตรวจสอบในภูมิภาคก็ประสบปญหาคลายคลึงกัน  แตอาจจะหนักหนวงกวาดวยซ้ํา  เนื่องจาก
ภารกิจหลักของประชาสัมพันธคือ  การประชาสัมพันธงานใหรัฐบาล  ไมใชการตรวจสอบเนื้อหาใน
วิทยุและโทรทัศน   ย่ิงไปกวานั้น  การที่เจาหนาที่ตรวจสอบอยูในโครงสรางของการทํางานแบบขา
ราชการซึ่งขาดแรงจูงใจและคอนขางไรพลวัตก็สงผลใหมโนทัศนที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาคอน
ขางจะวนเวียนอยูกับการตรวจพิจารณาเซ็นเซอรเนื้อหาตอง หามตาม “บัญญัติ 10 ประการ”  แต
สถานเดียว  มิติในดานของการกํากับดูแลมาตรฐาน  และสงเสริมคุณภาพเนื้อหาผานมาตรการตางๆ 
นอกเหนือจากการเซ็นเซอรจึงเปนสิ่งที่ไมพบในการทํางานของ กกช.  อีกประการหนึ่งก็อาจเปนเพราะ
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วาขอจํากัดทางอํานาจที่กองงาน กกช. เปนหนวยหนึ่งในกรมประชาสัมพันธซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ  
ทําใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะไมทําอะไรเกินหนาที่ของขาราชการที่ดี  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไมทําอะไร
ที่จะไมสนองตอบนโยบายรัฐบาล  จากการสัมภาษณเจาหนาที่ตรวจสอบของกองงาน กกช.  พบวา
ทัศนคติตอการกํากับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศน  ยังอยูบนพื้นฐานที่วา  “คลื่นเปนของรัฐ”  
เพราะฉะนั้นการใชพื้นที่ของรัฐนี้เพื่อวิพากษวิจารณรัฐจึงเปนสิ่งที่ไมสมควร  ทัศนคติดังกลาวสะทอน
ใหเห็นถึงการขาดความเขาใจในหลักการพื้นฐานของการดํารงอยูของสื่อเพื่อสาธารณประโยชน และ
เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน ตลอดจนสิทธิในการรับรูของประชาชน  อยางไรก็ตามเนื่อง
จากกองงาน กกช.จะตองถูกโอนยายไปเปนสํานักเลขานุการของ กสช. ตอไปในอนาคตซึ่งเปนเรื่องจํา
เปนอยางยิ่งที่ควรจะไดมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศนและปรับปรุงศักยภาพของเจาหนาที่ใหสอดคลอง
กับเจตนารมณในการปฏิรูปสื่อ  การฝกอบรมบุคลากรและสรางคานิยมใหมในการกํากับดูแลนาจะ
เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการปฏิรูปสื่อในระดับหนึ่ง 
  
 6.2.2 ผลกระทบของโครงสรางความเปนเจาของของรัฐและลักษณะทางธุรกิจโทร
ทัศนตอเนื้อหา 

ก. ความหลากหลายของเนื้อหา 
การนําเสนอเนื้อหาประเภทขาวในสื่อโทรทัศนของไทยนับวามีลักษณะอันเปนแบบแผน 

และขาดความหลากหลายในมิติตาง ๆ อยางเห็นไดชัด ซึ่งการขาดความหลากหลายนี้เปนผลสวน
หนึ่งจากโครงสรางการกํากับดูแลที่ผูกพันอยูกับโครงสรางและลักษณะการเปนเจาของสถานีของรัฐ
ตลอดจนการใหสัมปทานบริษัทเอกชนเขามาประมูลและดําเนินนโยบายกิจการของสถานีมิติในขาว
โทรทัศนที่ขาดความหลากหลายอยางเห็นไดชัดที่สุดก็คือ มิติดานประเภทของขาว 
 
 ประเภทของขาวที่นําเสนออยางเปนแบบแผนประจําในขาวโทรทัศน ขาวในพระราชสํานัก 
ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวกีฬา และขาวตางประเทศ โดยมีระยะเวลาลดหลั่นแตก
ตางกันตามนโยบายของแตละสถานีวามุงเนนขาวประเภทใดเปนสําคัญ ตัวอยางเชน สถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7 มีนโยบายใหความสําคัญแกขาวกีฬาเปนพิเศษ จึงมีการอนุญาตใหนําเสนอเกิน
เวลาที่กําหนดได และในขณะเดียวกัน ทางชอง 5 และชอง 7 ก็มีนโยบายที่ตรงกันในการนําเสนอขาว
ทหาร เนื่องจากทั้งสองชองเปนของกองทัพบก จึงมุงเนนการนําเสนอขาวเพื่อประชาสัมพันธ และ
สนับสนุนกิจการทหารโดยเฉพาะผูบัญชาการทหารบก นอกจากนี้ทั้งสองชองยังมีขาวประเภทที่เรียก
วา “ขาวดาว” ที่ถือวาเปน”อภิสิทธิ์ขาว” ที่บรรดาผูบริหารระดับสูงของสถานีสงมาใหทําขาว ขาวดา
วจะไดออกอากาศทุกขาว ไมวาขาวดาวจะมีความสําคัญมากนอยเพียงใดขาวดาวสวนใหญจะเปน
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การแถลงการณจัดงานของหนวยงานตางๆ ที่มีความสําพันธกับผูบริหารชอง 5 และชอง 7 ขาวดาว
บางขาวก็เปนขาวที่เกี่ยวกับกิจการของชองเอง เชน การประกวดนางสาวไทย (ทางชอง 7) เปนตน19 

 

 เปนที่นาสังเกตดวยวา ทุกๆ สถานีโทรทัศน จะมีนโยบายตรงกันในการนําเสนอขาวในพระ
ราชสํานัก คือ การหามตกขาวดังกลาว (ในบางครั้งจะนําเสนอในลักษณะของโทรทัศนรวมการเฉพาะ
กิจหรือทีวีพูล) และการจัดเวลาไวเฉพาะสําหรับขาวดังกลาว เพื่อใหนําเสนอขาวยาวๆได (ในปจจุบัน
ทุกชองจะนําเสนอตรงกันในชวงเวลา 20.00 น.) นโยบายดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอชวงเวลาที่
มีในการออกอากาศขาว ทําใหประเด็นขาวสําคัญบางประเด็นอาจจะไมไดออกอากาศ ซึ่งประเด็นที่
ตกไปอาจจะเปนประเด็นที่ตรงกับความสนใจหรือความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายของกลุมผูชม
บางกลุมในสังคมก็เปนได 
 

ข. การปลอดจากการเซ็นเซอรหรือการควบคุมแอบแฝงใด ๆ ของผูทําเนื้อหา  
แมการเซ็นเซอรจะไมใชธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับสื่อโทรทัศนในประเทศอีกตอไปแลว แตโครง

สรางของการกํากับดูแลเนื้อหาในบางสถานียังปรากฎแนวทางดังกลาวอยู จากการศึกษาการปฏิบัติ
งานของบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 จิรันดา กฤษเจริญ20 (2544) พบวา 
ทางสถานีสทท.11 มีนโยบายในการตรวจสอบบทโทรทัศนเปนขอกําหนดขอหนึ่งในกระบวนการกอน
การผลิตรายการ โดยเจาหนาที่ฝายควบคุมและตรวจสอบเนื้อหากอนนําออกอากาศของ สทท.11  จะ
เปนผูตรวจสอบ อยางไรก็ดี นโยบายดังกลาวไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง เนื่องมาจากความลาชา
ในการประสานงานระหวาง สทท.11 กับองคกรเอกชน และหนวยงานราชการที่รวมผลิต ตลอดจนยัง
มีปจจัยความสัมพันธสวนตัวมาเกี่ยวของระหวางผูผลิตรายการและเจาหนาที่ผูสรางสรรคบทโทรทัศน
กับฝายตรวจสอบเนื้อหาชองดวย กระนั้นก็ตาม เสรีภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูผลิตราย
การของ สทท.11 ก็นับเปนเสรีภาพที่จํากัดอยูภายใตอํานาจและแนวปฏิบัติของรัฐ จึงไมจัดวาเปนเสรี
ภาพที่แทจริง 

 
นอกจากนโยบายการตรวจสอบกอนการนําออกอากาศ (เซ็นเซอร) แลว ในบางสถานีก็จะมี

ลักษณะของการเซ็นเซอรตัวเอง จากการศึกษาของ พรสุรีย ธนะศรีสืบวงศ ในหัวขอกระบวนการคัด
เลือกขาวโทรทัศน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 พบวาสืบเนื่องจากปจจัยทาง

                                                           
19 พรสุรีย ธนะศรีสืบวงศ, 2535 กระบวนการคัดเลือกขาวโทรทัศน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ชอง 7 , วิทยานิพนธ 
20 จิรันดา กฤษเจริญ, 2544 อุดมการณ วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศนของรัฐ, วิทยานิพนธ 
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ดานโครงสรางการเปนเจาของสถานีที่เปนของกองทัพบก ทําใหบริษัทกรุงเทพวิทยุและโทรทัศน จํากัด
ที่เขามาประมูลเชาชวงดําเนินกิจการที่ตองยึดนโยบายของกองทัพเปนหลัก โดยนอกจากจะพยายาม
นําเสนอขาวที่เปนเนื้อหาทางบวกเกี่ยวกับทหารแลว ก็ยังตองไมพยายามเสนอขาวที่แสดงความขัด
แยงหรืออาจกอใหเกิดผลเสียหรือภาพลักษณที่ไมดีตอกองทัพ ในกรณีของขาวที่ลอแหลม ศูนยขาว
มักใชวิธีเซ็นเซอรตัวเองโดยลดความรุนแรงหรือขอขัดแยงของขาวลงหรือบางครั้งก็เลือกที่จะไมนํา
เสนอขาวเลย ทั้งนี้ก็เพื่อความอยูรอดทางธุรกิจของบริษัทเปนสําคัญ 

 
เทพชัย หยอง นักหนังสือพิมพอาวุโส ผูผันตัวเองมาสูวงการขาวโทรทัศน เคยกลาวใน 

รายการเหรียญสองดาน ทาง สทท.11 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 วาการที่นักขาวหรือนักวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนยอมเซ็นเซอรตนเอง ถือเปนปรากฏการณที่นาหวาดกลัวอยางยิ่งเพราะเทากับวานัก
ขาวไดนําเอาการเซ็นเซอรหรือการปดกั้นขาวสารซึ่งเปนวิธีปฏิบัติของระบบอํานาจเบ็ดเสร็จมาเปน
ปทัสถานในการตัดสินใจในวิชาชีพของตน ซึ่งควรจะมีเสรีภาพเปนที่ต้ัง 
 
 อยางไรก็ดี การแทรกแซงเสรีภาพของสื่อมวลชนที่สะทอนออกมาในเนื้อหานั้นไมไดจํากัดอยู
เฉพาะในโครงสรางการกํากับดูแลเนื้อหาในระดับสถานี และระดับ กกช. เทานั้น แตยังสามารถมา
จากปจจัยภายนอก เชน อิทธิพลของโฆษณาหรือนักการเมืองและผูตัดสินใจระดับนโยบายของรัฐ 
อิทธิพลดังกลาวอาจเรียกไดวาเปนการกํากับดูแลทางออม กลาวคือเปนการกํากับดูแลไมใหสื่อนํา
เสนอเนื้อหาที่เปนผลลบตอผูมีอํานาจในสังคม กรณีการถอดถอนรายการเหรียญสองดานและราย
การอ่ืน ๆ ของ ดร.เจิมศักด์ิ ปนทอง ผูดําเนินรายการและบริหารวอทชดอก ที่ผลิตรายการสื่อที่มีเนื้อ
หาวิพากษวิจารณปญหาและจุดประเด็นใหมๆ ตางๆ จากผังรายการของ ส.ท.ท.11 โดยอางวา 
ดร.เจิมศักด์ิ ไมมีใบผูประกาศของกรมประชาสัมพันธ จึงเปนลักษณะของการใชอํานาจกํากับดูแล
เพื่อจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นอยางเห็นไดชัด 
 
 ในทํานองเดียวกันกับละครโทรทัศน การกํากับดูแลจะออกมารูปของ Self-censor โดยเนื้อ
หาละครที่ผลิตจะถูกจํากัดไวดวยเกณฑของสถานีที่เนนเนื้อเรื่องที่ขายได หรือเปนที่ตองการของ
ตลาดผูชม ดังนั้นละครที่มีเนื้อหาแหวกกระแสตลาด หรือมีความคิดสรางสรรคที่แปลกใหมจึงไมคอย
เกิดขึ้น เนื่องจากผูจัดตองเอาในสถานีที่มุงเอากลุมผูชมกลุมใหญเปนสําคัญ 
 
 ค. คุณภาพของเนื้อหา 
 ในสวนของคุณภาพเนื้อหาขาว ผลกระทบอยางหนึ่งที่สืบเนื่องจากการที่โครงสรางการกํากับ
ดูแลผูกพันอยูกับโครงสรางความเปนเจาของสถานีโทรทัศนของรัฐก็คือ อัตวิสัยในการนําเสนอเนื้อหา
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ที่ถูกจํากัดดวยการขาดเสรีภาพอยางแทจริงของนักขาว เมื่อนักขาวขาดเสรีภาพเพราะตองดําเนินงาน
อยูในกรอบแหงการกํากับควบคุมของรัฐ ก็ยอมไมสามารถนําเสนอเนื้อหาไดอยางเปนกลาง ครบถวน
และสมดุล เที่ยงธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีขาวที่แสดงถึงความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยว
ของกับเจาของสถานีหรือผูมีอํานาจของรัฐ 
 
 ในขณะเดียวกัน สาระเพื่อการพัฒนาที่ควรจะเปนองคประกอบหลักของขาวสําหรับประเทศ
ไทย ก็ไมคอยจะไดรับความสนใจเทาใดนักจากสถานีโทรทัศน จากการศึกษาของ พูนสุข ภระมรทัต 
(2536) เรื่อง บทบาทของบรรณาธิการตอการคัดเลือกขาวโทรทัศนเพื่อการพัฒนาประเทศ พบวา ขาว
พัฒนาที่นําเสนอในสถานีโทรทัศนทั้ง 5 ชอง คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 12.01 ของขาวทั้งหมด21 

 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณขาวพัฒนาทางสถานีโทรทัศนท้ัง 5 ชอง 

สถานีโทรทัศน ปริมาณขาวพัฒนา (ขาว) รอยละ 
ชอง 3 
ชอง 5 
ชอง 7 
ชอง 9 
ชอง 11 

20 
22 
23 
48 
42 

12.90 
14.19 
14.84 
30.97 
20.10 

รวม 155 100.00 
 

 นอกจากนี้ การศึกษาดังกลาวยังสรุปดวยวา บรรณาธิการขาวโทรทัศนไมสามารถคัดเลือก
และนําเสนอขาวพัฒนาใหเปนไปตามอุดมคติไดเนื่องจากปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ นโยบายของ
                                                           
21 ในการศึกษานี้ไดใชเกณฑในการพิจารณาวาขาวใดเปนขาวพัฒนาตามแนวคิดขาวพัฒนาของ Hester ซึ่งมี
ลักษณะดังตอไป 
1. ขาวสารที่ตรงกับความตองการของประชาชน ซึ่งประชาชนตองการใหรัฐบาลเขาไปดูแลแกไขในส่ิงที่เกี่ยวของ

กับวิถีชีวิตของตน 
2. ขาวที่สะทอนปญหาและความตองการของประชาชนสูระดับนโยบายและเปนขาวสารที่ประชาชนสามารถแลก

เปล่ียนขาวสารกันได 
3. ขาวที่เสนอภาพความเปนจริงของสังคมวามีปญหาอยางไร รวมทั้งปญหาของผูดอยโอกาสในสังคม เชน ชุมชน

สลัม โสเภณี แรงงาน 
4. ขาวที่ใหความรูท่ีประชาชนนํามาใชในการปรับตัวเขากับสังคม และสถานการณภายนอกไดอยางรวดเร็ว 
5. ขาวที่ใหความรูแกประชาชน เชน ดานสุขภาพอนามัย การเกษตรและวัฒนธรรม 
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สถานี ระบบธุรกิจของสื่อโทรทัศน และนโยบายทางการเมืองโดยนโยบายของสถานีทุกสถานี แมแต
สถานีที่เอกชนรับสัมปทานไปดําเนินการ ตองทําตามแนวทางการกํากับดูแลที่รัฐกําหนดไว ขาว
พัฒนาบางขาว เชน ขาวปญหาสิ่งแวดลอมและขาวปญหาสาธารณสุข อาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอผูดําเนินนโยบายของประเทศ ทางสถานีจึงไมสนับสนุนขาวประเภทนี้เทาใดนั้น ขณะเดียวกันขาว
พัฒนาเปนขาวที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนนอยกวา ขาวประเภท ความขัดแยงทางการเมือง ขาว
อุบัติเหตุ ขาวอุบัติภัย ซึ่งจะสงผลตออัตราคาโฆษณาในรายการขาวดวย ดวยเหตุนี้ ขาวพัฒนาจึงมักถูก
จัดลําดับการนําเสนอไวในชวงหลังและในระยะเวลาที่สั้นกวา ในบางกรณีอาจถูกเปลี่ยนแปลงชวงเวลา
การนําเสนอหรือระงับการออกอากาศไปเลย ในสวนของนโยบายทางการเมือง เปนปจจัยควบคุมระดับ
บนที่สงผลโดยตรงตอการกํากับดูแลเนื้อหา ซึ่งปจจัยดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและอุดม
การณของผูนําประเทศ 
 
 อยางไรก็ดี   แนวโนมของการนําเสนอเนื้อหาขาวพัฒนาในปจจุบันมีลักษณะที่ดีขึ้น โดย
หลาย ๆ สถานีไดจัดใหมีชวงเวลาหรือคอลัมนประจําสําหรับการนําเสนอขาวดังกลาว อีกทั้งยังมีการ
นําเสนอขาวภูมิภาคมากขึ้นเพื่อสะทอนปญหาของประชาชนในภูมิภาค แตกระนั้นก็ตามสาระเพื่อ
การพัฒนา ก็ยังไมใชจุดใหญของขาวโทรทัศนอยูดี 
 
 6.2.3 การขาดเอกภาพทางอุดมการณวิชาชีพของผูประกอบอาชีพวิทยุ 
                 และโทรทัศน 
 

ดังไดกลาวไปแลวในสวนขององคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบการ การรวมตัวกันเปน
องคกรวิชาชีพในวงการวิทยุและโทรทัศนแสดงใหเห็นถึงการแบงแยกตามประเภทของอุตสาห
กรรมการผลิตเนื้อหาในสื่อทั้งสองประเภทอยางชัดเจน กลาวคือ อุตสาหกรรมขาวสาร อุตสาหกรรม
บันเทิง และอุตสาหกรรมโฆษณา โดยมีบางองคกรที่ไมมีรูปแบบชัดเจนทางดานการผลิตเนื้อหา แต
จะชัดเจนในดานบทบาทและผลประโยชนที่สืบเนื่องจากรูปแบบการกํากับดูแลที่เปนมาในอดีต เชน 
ในกรณีของ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย (สสวท.) ที่มีบทบาทหลักเปนผูสงสอบผู
ประกาศขาวและนักจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน เปนตน อยางไรก็ตาม การรวมกลุมในลักษณะ
ดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงการขาดเอกภาพและการแบงขั้วทางอุดมการณวิชาชีพ ซึ่งทําใหการตกลง
รวมกันเพื่อการกํากับดูแลตนเองของอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนโดยรวมเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจาก
ผลประโยชนของแตละกลุมอาจไมสอดคลองกันเสมอไป การกําหนดจรรยาบรรณรวมทําไดเฉพาะใน
แตละแนวอุตสาหกรรมเทานั้น โดยในขณะนี้ อุตสาหกรรมโฆษณากาวไกลไปที่สุดในทิศทางของการ
กํากับดูแลตนเอง โดยในปจจุบันไดมีการกําหนด ขอบเขต แนวทางในการกํากับดูแล (ครอบคลุม
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กระบวนการกํากับดูแลทั้งกอนและหลังการออกอากาศ บทลงโทษ) ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพการ
โฆษณาไวเรียบรอยแลว 
 
 กลาวโดยสรุป ปญหาที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุและโทรทัศนแบงออก
ไดเปน ปญหาในเนื้อหา และ ปญหาในการกํากับดูแล  ซึ่งในสวนของปญหาในเนื้อหานั้นก็แตกตาง
กันไปตามประเภทของสื่อ โดยสื่อวิทยุจะประสบปญหาเรื่องของรูปแบบรายการขาวที่ผูประกาศขา
วจะใชวิธีอานเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพ โดยใชน้ําเสียงและลีลา ตลอดจนสอดแทรกความรูสึกสวน
บุคคล  ปญหาการโฆษณายา ปญหาจากรายการสดที่สอการพนัน และปญหาการเรี่ยไรเงินผานราย
การพุทธศาสนา ปญหาเหลานี้พบบอยในวิทยุคลื่น เอ เอ็ม 
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บทท่ี 7 
สาระท่ีวาดวยการกํากับดูแลเนื้อหาในรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 

วิทยุและโทรทัศน 
 

เนื้อหาในบทนี้เปนการสรุปสาระจากรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุและโทร
ทัศน ซึ่งรางขึ้นเพื่อเปนกฎหมายลูกของมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ. 2540 และเพื่อ
เปนหลักการทางกฎหมายสําหรับการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนภายหลังการจัดต้ังคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ขึ้นเสร็จเรียนรอยแลวทั้งนี้จะสรุป
เฉพาะสาระที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลเนื้อหา 

 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฉบับนี้เมื่อมีผลบังคับ

ใชจะยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมอันไดแก 
1. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน พ.ศ. 2498 
2. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 
3. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 
4. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 

 
7.1 การอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 
 การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ตองได
รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (หรือรูจักกันใน
นาม กสช.) ซึ่งประเภทของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนที่กําหนดตาม
กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจ
การโทรทคมนาคมนั้นประกอบไปดวย  

1. การประกอบกิจการบริการสาธารณะ 
การประกอบกิจการบริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมความรู การ
ศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สุขภาพ อนามัย กีฬา ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่น
คงของชาติ การประกอบอาชีพ การเผยแพรขาวสาร ประโยชนของทองถิ่นหรือสาธารณะ
อ่ืนใด รวมถึงสงเสริมใหคนพิการและผูดอยโอกาสสามารถรับรูการแพรเสียงและภาพ
ของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนดวย 
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2. การประกอบกิจการบริการชุมชน 
การประกอบกิจการบริการชุมชนตองมีลักษณะเชนเดียวกับการประกอบกิจการ
สาธารณะ แตตองเปนประโยชนตามความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นที่รับบริการ
และการบริหารกิจการกระทําโดยนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นโดยสมาชิกของชุมชนหรือทองถิ่น
นั้น  

3. การประกอบกิจการทางธุรกิจ 
การประกอบกิจการทางธุรกิจเปนการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงคของผูประกอบกิจการและอาจแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกันได 

  
อนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการไดจัดสรรความถี่คลื่นใหกรมประชาสัมพันธไวเพื่อปฏิบัติตาม

ภารกิจของกรมประชาสัมพันธนั้น กรมประชาสัมพันธสามารถดําเนินกิจการกระจายเสียงนั้นไดโดย
ไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สวนการกําหนดผังรายการหรือรายการลักษณะใดๆใหอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมประชาสัมพันธเองเชนกันเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของกรม 
 
7.2 เกณฑการกํากับดูแลเน้ือหา 
 
 ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคําจํากัดความของ "รายการ"วา ประเภท เนื้อหา และขอความของ
รายการที่สงในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน แลวแตกรณี 
 
 ในสวนการกํากับดูแลเนื้อหารายการนั้น  ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําผังรายการ∗ ตามหลัก
เกณฑที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. กําหนด  และ
เสนอใหคณะกรรมการทราบกอนเริ่มใหบริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนไมนอยกวาสิบ
หาวัน  

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวารายการไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการประกอบกิจการที่
ไดรับอนุญาต หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกํากับใบอนุญาตแกไขผังรายการใหถูกตองได นอกจากนี้ใน
                                                           
∗ ผังรายการอยางนอยตองแสดงรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1. กําหนดเวลาอกอากาศประจําวัน 
2. ลักษณะของรายการประเภทขาว ความรู บันเทิง และสัดสวนเวลาในการโฆษณา 
3. ชวงเวลาที่จะออกรายการแตละประเภท 
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กรณีจําเปนเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันและ
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน หรือเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน 
คณะกรรมการอาจกําหนดสัดสวนของรายการรวมถึงชวงเวลาการออกอากาศรายการบางประเภทได  

 
นอกจากนี้เพื่อเปนการสงเสริมรายการที่เปนประโยชนตอสังคม พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุ

วาหากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวารายการใดเปนประโยชนตอสังคมหรือสมควรสงเสริมใหมีการ
ผลิตรายการ แตผูผลิตรายการนั้นไมมีรายไดเพียงพอที่จะผลิตรายการได คณะกรรมการอาจ
พิจารณาใหการสนับสนุนคาใชจายจากกองทุนตามที่กําหนดได  

 
สวนแนวทางในการสงเสริมการเขาถึงกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนแกประชาชนโดย

เฉพาะอยางยิ่งผูดอยโอกาสนั้น พระราชบัญญัติไดกลาวไวชัดเจนวาใหคณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดมาตรการใดๆ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีบริการที่เหมาะสมและมีประโยชนเพื่อใหคน
พิการและคนดอยโอกาสสามารถรับรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนได 
 
7.3 การประเมินผลรายการ 
 
 ในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายการใหมีคุณภาพและมีประโยชนสูงสุดตอสาธารณชรน
นั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการกลาวถึงสวนของการประเมินผลรายการ โดยการประเมินผล
สามารถทําไดในสองทาง แบบแรกคือการประเมินโดยการรวมกลุมของหนวยงานรัฐ ผูประกอบวิชา
ชีพที่เกี่ยวของกับการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และประชาชนทั่วไป ใหกลายเปนองคประเมิน
ผลรายการเพื่อเสนอความคิดเห็นใหผูรับใบอนุญาตใชเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาปรับ
ปรุงการใหบริการใหมีเนื้อหารายการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม สวนการประเมินผลแบบ
ที่สองคือ ในมาตรา 62 ระบุชัดเจนวาผูรับใบอนุญาตตองแตงต้ังคณะผูตรวจสอบและประเมินผลที่
เปนอิสระจํานวนไมนอยกวาสามคน ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการใหบริการของผู
รับใบอนุญาตในแตละรอบปของการใหบริการวาสอดคลองกับผังรายการ เงื่อนไขการอนุญาต และ
หลักเกณฑการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติหรือไม รวมทั้งประเมินผลดานคุณภาพในดาน
การใหบริการดวย ซึ่งในการนี้ใหผูตรวจสอบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตองรายงานผลทั้งหมด
ใหคณะกรรมการทราบ 
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7.4 การกํากับดูแลตนเอง 
 

ในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติ กลาวถึงเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน โดยในมาตรา 50 ระบุไววาใหคณะกรรมการสนับสนุนผูผลิตรายการ ผูดําเนินราย
การ ผูประกาศขาว และบุคลากรที่ทําหนาที่ในดานตางๆ ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
รวมตัวกันเปนองคกรวิชาชีพเพื่อสงเสริมการประกอบวิชาชีพและกําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในดาน
ดังกลาว  
 
7.5 จรรยาบรรณของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
  

เนื่องจากกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนเรื่องสําคัญในระดับชาติ ดังนั้นเพื่อ
ประโยชนในการคุมครองผูบริโภคซึ่งไดแกประชาชนใหไดรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ รวมทั้งใหมีแนวทางที่ชัดเจนในการประการกอบวิชาชีพ และมีหลักประกันไมใหมีการลวง
ละเมิดตอเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ ทางคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดใหการประกอบวิชาชีพ
ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนดานหนึ่งดานใดตองอยูในบังคับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ  นอกจากนี้คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดใหการประกอบวิชาชีพในกิจการดังกลาว
ตองไดรับการจดทะเบียนกอนประกอบวิชาชีพ 

 
 ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศใหการประกอบวิชาชีพดานใดอยูในบังคับของจรรยาบรรณ
วิชาชีพจะมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสําหรับการประกอบวิชาชีพดานนั้น22 ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1. กําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
2. พิจารณารับจดทะเบียนการประกอบวิชาชีพ 
3. พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 
หากองคกรทางวิชาชีพหรือบุคคลใดเห็นวาผูผลิตรายการ ผูดําเนินรายการ ผูสื่อขาว หรือ

บุคลากรที่ทําหนาที่ในดานที่เกี่ยวของกับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน กระทําการอันเปน
การขัดตอจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยวากระทําการอันเปนการขัดตอ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพจริง คณะอนุกรรมการสามารถออกคําสั่งใหบุคคลนั้นกระทําการหรือเลิกใดๆ 
                                                           
22 คณะอนุกรรมการประกอบไปดวย กรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งเปนประธาน
อนุกรรมการหนึ่งคน อนุกรรมการสองคน และผูแทนองคกรวิชาชีพในดานนั้นที่คณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหกคน 
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เพื่อไมใหขัดกับจรรยาบรรณ หรือชดเชยความเสียหายใหผูไดรับความเสียหาย และหากบุคคลนั้นจง
ใจกระทําความผิดในเรื่องเดียวกันซ้ําอีกและเปนการกระทําที่สงผลกระทบรายแรงตอสังคม คณะ
กรรมการมีอํานาจสั่งมิใหบุคคลนั้นปฏิบัติหนาที่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนได 

 
ในทางเดียวกันหากคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตมีความไมเปนธรรม 

และกลั่นแกลงผูอ่ืน คณะอนุกรรมการสามารถออกคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตนั้นกระทําการหรือเลิกใดๆ 
หรือชดเชยความเสียหายใหแกผูรองเรียน หาย และหากผูไดรับใบอนุญาตนั้นจงใจกระทําความผิดใน
เรื่องเดียวกันซ้ําอีกและเปนการกระทําที่สงผลกระทบรายแรงตอสังคม คณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได 
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บทท่ี 8 
ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

 
จากการศึกษามิติทางประวัติศาสตร  โครงสรางและสาระในการกํากับดูเนื้อหา รวมถึงเจตนา

รมณของบทบัญญัติมาตรา 39  40 และ 41 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ควบคูไปกับกรอบแนวคิดทฤษฎี 
และประสบการณในการกํากับดูแลเนื้อหาของประเทศนานาประเทศ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะห
นําเสนอเปนแนวทางและขอเสนอแนะทางนโยบายดังตอไปนี้ 
 
8.1 วัตถุประสงคในการกํากับดูแล 
 
 ในอดีตที่ผานมา วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาจากหนวยงานของรัฐอยาง กบว. หรือ 
กกช. ไมมีการระบุไวใหเห็นชัดเจน แตจะสะทอนหรือบอกเปนนัยผานขอหามตางๆ เกี่ยวกับการควบ
คุมดานรายการและโฆษณา ดังปรากฏเห็นเดนชัดที่สุดในขอที่ 16 ของกฎกระทรวงฉบับที่14 (พ.ศ. 
2537) ซึ่งพอจะสรุปใหเปนวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้ 

- เพื่อปองกันการละเมิดตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- เพื่อปองกันการนําเสนอเนื้อหาที่อาจกอใหเกิดกระแสความไมสงบในสังคม 
- เพื่อปองกันการแสดงออกทางการเมือง 
- เพื่อปกปองผูเยาวจากเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เชน เนื้อหาลามกอนาจาร ความรุนแรง 

ความไรสาระ หลอกลวงตางๆ 
 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในบริบทของการปฏิรูป
การเมือง การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปสื่อในยุคปจจุบัน วัตถุประสงคในการกํากับดูแลเนื้อหาทาง
สื่อวิทยุและโทรทัศนซึ่งมีการแพรกระจายอยางกวางขวางในสังคมไทย ก็ควรจะไดปรับเปลี่ยนใหสอด
คลองกับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 

1) เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เชน เสรีภาพของนักขาวในการนําเสนอเนื้อ
หาประเภทขาวและเหตุการณปจจุบันใหถูกตอง สะทอนความเปนจริงมากที่สุด เสรีภาพ
ของผูจัดทําละครที่จะเลือกบทประพันธมาทําเปนละครโดยมีขอหามนอยที่สุด 

2) เพื่อสรางสํานึกแกประชาชนผูฟง ผูชม ในฐานะพลเมืองผูมีสิทธิในการรับรูขอมูลเนื้อหาที่
เปนประโยชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

3) เพื่อปกปองสิทธิในการตอบกลับของบุคคลที่อาจไดรับการละเมิดจากเนื้อหาในวิทยุและ
โทรทัศน 
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4) เพื่อสงเสริมคุณภาพของเนื้อหา โดยเฉพาะในมิติทั้งสามประการขางตน 
5) เพื่อกําหนดมาตรฐานของเนื้อหา เชน 

- แนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกับเนื้อหาที่ไมพึงประสงคหรือไมเหมาะสมกับการ
บริโภคของบุคคลทุกกลุมในสังคม 

- แนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมเนื้อหาที่พึงประสงค 
 

ทั้งนี้ หาก กสช. พิจารณาแลวเห็นวาทิศทางของวัตถุประสงคใหมเปนสิ่งที่พึงประสงคก็อาจจะ
จําเปนที่จะตองลมเลิกหลักการและวัตถุประสงคแบบเดิมโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎกระทรวงฉบับที่ 14 
ขอ 5 (พ.ศ. 2537) ซึ่งถือวาเปนสาระและเกณฑสําคัญในการกํากับดูแลเนื้อหาที่จํากัดสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกของนักวิชาชีพสื่อและสิทธิในการรับรูที่สมบูรณของประชาชน เพราะมีลักษณะเปนขอ
หามแบบครอบจักรวาล สามารถนํามาใชไดกับทุกเรื่องที่เห็นวาไมสมควรออกอากาศ จึงมักเปนขอ
อางที่กรรมาธิการฯ จะใชระบุความผิดอยูเสมอ 
 
8.2 กลไกและเครื่องมือในการกํากับดูแล 
 
 หากการปฏิรูปสื่อสามารถดําเนินไปไดตามเจตนารมยของมาตรา40 ก็จะสามารถสรางโครง
สรางของอุตสาหกรรมสื่อวิทยุและโทรทัศนท่ีเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคไดเชน การผลิตเนื้อ
หาตามประเภทการประกอบกิจการ ที่สนองตอบตอความตองการที่หลากหลายของคนในสังคมได
มากขึ้น การอุดหนุนผูผลิตเนื้อหาคุณภาพที่อาจขาดแคลนทุนทรัพยโดยจัดสรรเงินทุนจากกองทุน 
เปนตน อยางไรก็ดี ในชวงระยะของการปรับเปลี่ยนสูโครงสรางใหมซึ่งตองอาศัยเวลาในการเรียนรู
และลองผิดลองถูก อาจจําเปนตองใชกลไกการกํากับดูแลที่ผสมผสานกันระหวาง การออกกฎหมาย
และการลงโทษกับการใหเปาประสงคและแรงจูงใจสําหรับผูที่ไดรับในอนุญาตในการประกอบกิจการ
ทั้ง 3 ประเภท เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขางตน 
 
กระบวนการออกระเบียบและการลงโทษ 
ขั้นตอนที่ 1: การออกระเบียบ/Code/ขอกําหนด 

1) การกําหนดโควตาพิเศษสําหรับเนื้อหาบางประเภท เชน เนื้อหาสําหรับเด็ก คนกลุมนอย
ในสังคม คนพิการ คนชรา เปนตน 

2) การกําหนดขอบังคับสําหรับผังรายการ เชนการกําหนดสัดสวนของประเภทเนื้อหาที่
ตองการสงเสริมในแตละวันหรือสัปดาห การกําหนดชวงเวลาประจําในการนําเสนอเนื้อ
หาบางประเภท 
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3) การพัฒนาจรรยาบรรณหรือกฎกลางสําหรับควบคุมมาตรฐานเนื้อหาในดานตางๆ 
 

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบประเมินผลโดยกลไกที่มีประสิทธิภาพเปนวาระ (3เดือน,6เดือน,1ป) วา
เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อวิทยุและโทรทัศนเปนไปตามระเบียบ/Code/ขอกําหนดหรือไม ทั้งนี้ผูประเมิน
ตองมีการนําเสนอผลการตรวจสอบตอลักษณะตามวาระของการตรวจสอบและตองมีการเปดชอง
ทางใหประชาชนแสดงความคิดเห็นไดดวย  
 
ขั้นตอนที่ 3: การลงโทษ 

1) รูปแบบการลงโทษ คือ การไมตอใบอนุญาต การจํากัดระยะเวลาของใบอนุญาตและการ
เพิกถอนใบอนุญาต 

2) ระดับของการลงโทษควรแปรผลตามผลการประเมิน ซึ่งอาจอยูในรูปการสะสมแตมหรือ 
scale 

 
การใหเปาประสงคและแรงจูงใจ 

เชน  เปาประสงค:  การเปนผูนําในการนําเสนอเนื้อหาสําหรับกลุมคนดอยโอกาสใน
สังคมอยางตอเนื่อง 

         แรงจูงใจ: การลดภาษี, การอุดหนุนในการประกอบกิจการ 
  หมายเหตุ ในกรณีนี้ ผูมีใบอนุญาตจะตองเปนผูนําเสนอหลักฐานเพื่อแสดงวา
ตนเหมาะสม (Qualification) สําหรับเปาประสงคดังกลาวหรือไมเพียงใดตอผูประเมินซึ่งจะแตงต้ังอยู
ในรูปของคณะทํางาน  
 
 ทั้งนี้การเลือกกลไกและเครื่องมือแบบใดในการกํากับดูแล ตองพิจารณาตามวัตถุประสงคใน
การกํากับดูแลเชน หากตองการปรับปรุงมาตรฐานในการบรรณาธิการณขาวทางวิทยุ ก็คงจะตองใช
วิธีการกําหนดและบังคับใชจรรยาบรรณวารสารศาสตรตอการนําเสนอขาวของนักจัดรายการขาวทาง
วิทยุ แตหากตองการเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาทางโทรทัศน ก็คงจะใชวิธีกําหนดเปาประสงค
ผสมกับการจัดโครงสรางอุตสาหกรรมแทน 
 
8.3 การกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหา 
 
 จากการประมวลรูปแบบการกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหาในตางประเทศ ประกอบกับการ
พิจารณาบริบทและสถานการณเฉพาะของไทยสามารถทําไดผานแนวทางดังตอไปนี้ 
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 3.1 การพัฒนาระบบแบงประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมกับสังคมไทยและวัฒนธรรมเปดรับสื่อ
วิทยุและโทรทัศนของคนไทย ทั้งนี้ควรจะไดมีการจัดประชาพิจารณเพื่อหาขอตกลงรวมกันของฝายที่
เกี่ยวของไมวาจะเปน เจาหนาที่กองงานกกช. (ซึ่งจะตองโอนยายไปเปนกองเลขานุการของกสช.ใน
อนาคต) นักวิชาชีพทางวิทยุและโทรทัศน ผูประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน นักวิชาการทางนิเทศ
ศาสตร ประชาชนทั่วไป องคกรพัฒนาเอกชนและตัวแทนจากกลุมตางๆในสังคม ในการประชา
พิจารณผูเขารวมจะสามารถพิจารณาจาก ระบบแบงประเภทเนื้อหาที่มีใชอยูในประเทศตางๆ และ
เลือกรูปแบบที่คิดวาจะใชไดและเหมาะสมกับสังคมไทย ตัวแบบที่มีใหเลือกมีดังตอไปนี้ 
 

1) ระบบที่กําหนดชวงเวลาเปนจุดแบงประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่นําเสนอ ประเทศที่
ใชระบบนี้สวนใหญจะใชชวงเวลาดังกลาวเปนตัวกําหนดผังรายการที่พึงประสงคดวย 
 

ตัวอยาง A ระบบ Watershed ของอังกฤษที่กําหนดชวงเวลากอน 21.00 น.ในฟรีทีวี และ
กอน 22.00น.ในโทรทัศนบอกรับสมาชิกใหเปนชวงในการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูชมโดยทั่ว
ไปรวมถึงเด็ก โดยเนื้อหาที่นําเสนอจะตองปลอดจากการแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสม ความรุน
แรง การใชภาษาที่หยาบคาย 
 

ตัวอยาง B ระบบ C program และ P program ของออสเตรเลีย โดย P program คือราย
การที่เหมาะกับเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งฉายในชวงเชา (08.30-09.30) ของวันธรรมดา โดย C program 
คือ รายการที่เหมาะกับเด็กในชั้นประถมศึกษา ซึ่งฉายในชวงบาย (16.00-16.30) ของวันธรรมดา 
สวนในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดตางๆ เวลาจะแตกตางกันออกไปจากนี้ 

 
นอกจากนี้ระหวาง P program หามมีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้น สวนใน C program โฆษณาได 

5 นาที ในทุกๆ 30 นาทีของการนําเสนอรายการ และโฆษณานั้นๆ จะตองนําเสนออยางชัดเจน ไมทํา
ใหเด็กเกิดแรงกดดัน หรือชักจูงใหเด็กรองขอผูปกครองหรือคนอ่ืนๆ ชวยซื้อสินคาหรือบริการใดๆ 

 
2) ระบบการแบงเนื้อหาออกเปนระดับตามวัยของผูชม หรือระดับวิจารณญาณของผู

ชมที่สันนิษฐานวาจะแปรตามวัย เชน ระบบที่ใชกันในอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอมริกาและแคนาดา 
ดังจะประมวลใหเห็นตามตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 ระบบการแบงเน้ือหาของตางประเทศ 
อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา 
U-ทั่วไป TV-Y-เด็กทั่วไป P-เด็กกอนวัยเรียน C-เด็กเล็ก 
Uc-ทั่วไป+เด็ก TV-Y7-เด็กอายุ 7 ป

ขึ้นไป 
C-เด็กเล็ก 8+>-เด็กแปดขวบ

และมากกวา 
PG-ผูใหญดูรวมและ
ใหคําแนะนํากับเด็ก
ในการรับชม 

TV-G-ทั่วไป G- ทั่วไป G- ผูชมทั่วไป 

15-ผูชมอายุ 15 ขึ้นไป TV-PG-ผูใหญดูรวม
และใหคําแนะนําแก
เด็กในการรับชม 

PG-ผูใหญดูรวมและ
ใหคําแนะนํากับเด็ก
ในการรับชม 

PG-ผูใหญดูรวมและ
ใหคําแนะนํากับเด็ก
ในการรับชม 

18-ผูชมอายุ 18 ขึ้นไป TV-14-ผูชมอายุ 14 
ขึ้นไป 

M-ผูชมอายุ 15 ขึ้นไป 14+>ผูชมอายุ14ป 
และมากกวา 

MA-ผูชมอายุ 15 ขึ้น
ไป และมีเนื้อหาเกี่ยว
กับเพศ ความรุนแรง
และภาษาที่หยาบคาย
กวา M 

18 R-ผูชมอายุ 18 ขึ้น
ไปและฉายในที่เฉพาะ 

TV-M-ผูชมอายุ 17 ป
ขึ้นไป 

AV-ผูชมอายุ 15 ขึ้น
ไป แตมีวามรุนแรงชัด
เจน 

18+>ผูชมอายุ 18 ป
และมากกวา 

 
3) ระบบที่ประมวลระบบใน 1) และ2) เขาดวยกัน 
คณะกรรมการวาดวยการแบงประเภทเนื้อหาในภาพยนตรของอังกฤษ (British Board of 

Film Classification หรือ BBFC) ไดรวมเอาทั้งสองระบบเขาดวยกันในการแบงประเภทเนื้อหาภาพ
ยนตรสําหรับออกอากาศทางโทรทัศน ดังนี้  

a) เรทต้ิง “12” (ไมเหมาะสมสําหรับผูชมอายุตํ่ากวา 12 ป) ไมควรออกอากาศกอนเวลา 
20.00 น.ในบริการโทรทัศนทุกประเภท 

b) เรทต้ิง “15” (ไมเหมาะสมกับผูชมอายุตํ่ากวา 15 ป) ไมควรออกอากาศกอนเวลา   
21.00น.ในฟรีทีวี (หรือกอน 20.00 น.ในบริการโทรทัศนบอกรับสมาชิกแบบราคาขั้นสูง) 
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c) เรทต้ิง “18” (ไมเหมาะสมสําหรับผูชมอายุตํ่ากวา 18 ป)ไมควรออกอากาศกอนเวลา 
22.00 น. ในบริการโทรทัศนทุกประเภท  

d) เรทต้ิง “R18” ไมควรออกอากาศทางโทรทัศนไมวาในเวลาใดก็ตาม 
e) ไมไดรับการจัดประเภท/เรทต้ิง เนื้อหาจาก BBFC ไมควรออกอากาศทางโทรทัศน ไมวา

เวลาใดก็ตาม 
 

4) ระบบที่ใชการติดปายหรือสัญลักษณควบคูกับระบบเรทติ้ง 
ระบบนี้เปนการแสดงระดับเนื้อหารายการใหเห็นกอนการนําเสนอรายการโดยอาจใชเปน

สัญลักษณอยางรูปแบบที่ใชในสหรัฐอเมริกา 
V=violence  คือ  เนื้อหาที่มีนัยยะความรุนแรง 
S=Sex  คือ  เนื้อหาที่มีนัยยะทางเพศ 
L=Language  คือ เนื้อหาที่ใชภาษาไมเหมาะสม 
หรืออาจใชรูปแบบขอความแสดงวารายการนั้นมีเนื้อหาไมเหมาะสม แบบที่ใชในอังกฤษ 
 
5) ระบบที่ใชเทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหาเพื่อบังคับใชระบบเรทติ้ง+ V Chip 
ในสหรัฐอเมริกามีการใชเทคโนโลยี V-Chip มาใชควบคูกับระบบเรทติ้ง โดยผูปกครอง

สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมไวที่เครื่องรับโทรทัศนตามระดับเนื้อหารายการ ทําใหสามารถควบคุม
การชมรายการโทรทัศนของเด็กได 
 

3.2 การกํากับดูแลรวมกับผูประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน
และการกํากับดูแลตนเอง (Co-regulation and self-regulation) 

 
แนวโนมของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่บรรจบรวมกันมากขึ้นตลอดจนการปฏิรูปโครงสรางของ

ระบบสื่อตามประเภทของการประกอบกิจการ จะมีผลใหการกํากับดูแลเนื้อหาตองพึ่งพิงการกํากับดู
แลรวมจากภาคอุตสาหกรรมและการกํากับดูแลตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะความซับซอน 
(Complexity) และความหลากหลายมากมาย (Multiplicity) ของชองทางการสื่อสารทําใหองคกร



 

 88

กํากับดูแล (regulator) ไมสามารถดูแลไดทั่วถึงทุกรายการของทุกสถานี การกํากับดูแลรวม2 (co-
regulation) สามารถเปนไปใน 2 รูปแบบคือ 

 
1) การใชวิธีรุกจาก กสช. ใหผูประกอบกิจการและนักวิชาชีพพัฒนามาตรฐานสําหรับเนื้อหา

ในดานตางๆ ขึ้นมาในรูปของรหัสกลางหรือขอปฏิบัติ(Code) สําหรับใชเปนแนวทางในการนําเสนอ
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน  

 
เชน       Code เกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาความรุนแรง 
             Code เกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาทางเพศ 
             Code เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักขาว 
             Code เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ 
             เปนตน 

  
โดย กสช.สามารถกําหนดมาตรฐานกวางๆ และอาศัยผูประกอบการ/นักวิชาชีพในอุตสาหกรรม

ใหพัฒนารายละเอียดกันเอง ทั้งนี้ กสช.จะตองบังคับใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามCode ดังกลาว
เพื่อเปนเงื่อนไขในการตอใบอนุญาตดวย (ดูภาพที่  7 ประกอบ) 

 
2) การเปดใหผูประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศนเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการตัดสินใจและการออกกฎใดๆ เชน กสช. สามารถรางระเบียบหรือกฎใดๆ แลวเปด
โอกาสใหภาคอุตสาหกรรมแสดงความคิดเห็น แกไข ติชมตางๆ ผานทางการประชุมสัมมนาหาขอสรุป
รวมกัน เปนตน 

 
ในสวนของการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) สมาคมนักวิชาชีพและสมาคมของผู

ประกอบการสามารถบังคับใช code ในดานตาง ๆ ดังที่กลาวไปขางตน ตอสมาชิกในสมาคม ถึงแม
การปฏิบัติตาม code จะอยูบนรากฐานของความสมัครใจของสมาชิกแตในกรณีของการละเมิด 
code ทางสมาคมสามารถใชมาตรการตาง ๆ ในการลงโทษได เชน การตัดออกจากการเปนสมาชิก 
การประณามในระดับสาธารณะ (หากเปนความผิดที่รุนแรง) การสอดสองดูแลในสวนของการกํากับดู
                                                           
2 การกํากับดูแลรวมในที่น้ีใชในความหมายเดียวกับของประเทศอังกฤษที่หมายความถึง การมีสวนรวมอยางแข็งขัน
ขององคกรกํากับดูแลและอํานาจในการใชกํากับดูแลอยางเปนทางการมากขึ้น หากทางภาคอุตสาหกรรมไมตอบ
สนองอยางมีประสิทธิภาพหรือทันทวงทีเพียงพอ 
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แลตนเองนั้น สามารถทําไดโดยผานการรองเรียนตามหลังไมวาจะเปนจากสมาชิกในสมาคมดวยกัน
เอง หรือจากประชาชนทั่วไป                

 
แผนภาพที่ 7 รูปแบบการกํากับดูแลรวม (Co-regulation) และการกํากับดูแลตนเอง (self-
regulation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บังคับใช 
โดยสมัครใจ 

สมาชิกสมาคม 
ผูประกอบการ / 
ผูรับใบอนุญาต 

สมาชิกสมาคม
วิชาชีพ / ผูรับใบ

อนุญาต 

Code 
เนื้อหาทางเพศ 

Code 
ความรุนแรง 

กสช. สมาคมนักวิชาชีพ สมาคมผูประกอบการ 

 
 
บังคับ 
ใชโดยเปน 
เงื่อนไขการตอ
ใบอนุญาต 

Code 
นักขาว 

Code 
นักจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน 

ราง 
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แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการตรวจสอบในการกํากับดูแลตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากไดรับเรื่องราวรองเรียน คณะกรรมการฯ ของสมาคมตองมีการพิจารณาสอบสวน

และใหโอกาสผูที่ถูกรองเรียนชี้แจง ตลอดจนรับฟงขอมูลหลักฐานอื่น ๆ จากบุคคลและองคกรที่เกี่ยว
ของเพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางถูกตองและชอบธรรมที่สุด ในกรณีที่ผูรองเรียนไมไดรับการติดตอ
จากสมาคมหรือองคกรวิชาชีพที่ผูประกอบการไดทําเรื่องรองเรียนไปภายใน 15 วัน สามารถรองเรียน
ตอ กสช. ไดโดยตรงโดยอางถึงกรณีการรองเรียนที่ไดทําไปกอนหนานั้นเปนพื้นฐาน ในทํานองเดียว
กันหากผูรองเรียนพบวากระบวนการพิจารณาสอบสวนและตัดสินขององคกรวิชาชีพหรือสมาคมผู
ประกอบการไมเพียงพอก็สามารถทําเรื่องอุทธรณเพื่อขอใหมีการพิจารณาใหมโดย กสช. หรือ คณะที่ 
กสช. มอบหมายได (ดูภาพที่ 8 ประกอบ) 

 
 อยางไรก็ดี สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของระบบอุตสาหกรรมสื่อวิทยุและ
โทรทัศนภายหลังการปฏิรูปสื่อซึ่งจะแบงตามประเภทของการประกอบกิจการเปน รัฐ พาณิชยและ
ประชาชน โครงสรางของการกํากับดูแลเนื้อหาจึงอาจจะตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกันตามไปดวย 
ในที่นี้ จะขอเสนอโครงสรางที่แบงไดเปน 3 ระดับตามรูปแบบของการกํากับดูแล การประกอบกิจการ 
กลไกที่ใชในการกํากับดูแลและสาระสําคัญของการกํากับดูแล (ดูภาพที่ 9 ประกอบ) 

การรองเรียน 

สมาคมวิชาชีพ

สมาคม 
ผูประกอบการ 

การพิจารณา สอบสวน  
ตัดสินกรณีท่ีรองเรียน 

การอุทธรณ 
ตอ กสช.หากผล
การพิจารณา 
ตัดสินไมเพียงพอ 

สมาคมวิชาชีพ
/สมาคม 
ผูประกอบการ 

ไมมีการพิจารณาใดๆ
ภายใน 15 วัน  
หลังรองเรียน การรองเรียนตอ 

กสช. 

การพิจารณา 
สอบสวนและตัด
สินโดยกสช.หรือ
คณะที่มอบหมาย 

การรองเรียน 
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 ในระดับที่กวางที่สุด ครอบคลุมทุกประเภทของการประกอบกิจการและผูรับใบอนุญาตทุก
ราย สาระสําคัญดานเนื้อหาที่ควรจะไดรับการกํากับดูแลไวใหมีมาตรฐานเดียวรวมกันคือ มาตรฐาน
เกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาประเภทความรุนแรง เรื่องทางเพศ ขาวสารและเหตุการณปจจุบัน ตลอด
จนเนื้อหาที่อาจหมิ่นเหมตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมในการนํา
เสนอเนื้อหาประเภทตาง ๆ ในระดับนี้ รูปแบบของการกํากับดูแลที่เหมาะสมควรจะเปนการกํากับดู
แลอยางเปนทางการและการกํากับดูแลรวมจากทางภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากประเด็นดานเนื้อหา
ดังกลาวเปนประเด็นขั้นพื้นฐานที่มักจะเปนปญหาในสถานการณการกํากับดูแลทางวิทยุและโทรทัศน
ในทุก ๆ ประเทศที่ไดทําการศึกษามา จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชรูปแบบการกํากับดูแลที่มีบทลงโทษ
ชัดเจน หากมีการละเมิด ในขณะเดียวกันก็ควรจะเปดโอกาสใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมในการ
กํากับดูแล โดยผานทางการรางรหัส/ขอปฏิบัติกลาง และจรรยาบรรณและการดูแลตรวจสอบกันเอง
ผานทางองคกรวิชาชีพและสมาคมผูประกอบการ 
 

ในระดับรองลงมา ครอบคลุมเฉพาะประเภทของการประกอบกิจการที่มีพันธกิจกับสาธารณะ
ไมวาจะเปนสื่อของรัฐหรือสื่อของภาคประชาชน เนื้อหาที่สนองตอบตอสาธารณประโยชนควรจะได
รับการเนนย้ําและสงเสริม เนื่องจากเนื้อหาในลักษณะที่เปนประโยชนตอสาธารณะและชุมชนมักจะ
ไมทํากําไรหรือไมคอยมีมูลคาเชิงพาณิชย การบังคับใหผูรับใบอนุญาตทุกรายตองนําเสนอเนื้อหาดัง
กลาวจึงเปนสิ่งที่อาจไมสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้การสงเสริมเนื้อหาในลักษณะดังกลาว ใน
ประเภทของกิจการที่มีพันธกิจตอสาธารณะสามารถทําไดโดยผานมาตรการที่เปนกฎระเบียบ
อยาง การกําหนดโควตาเนื้อหา (เชน เนื้อหาสําหรับรายการชนกลุมนอย คนดอยโอกาสในสังคม) 
และการกําหนดผังรายการ (เชน การกําหนดใหมีการนําเสนอรายการสําหรับเด็กในชวงเวลา   
หนึ่ง ๆ ทุก ๆ วัน) หรือโดยผานมาตรการที่เปนการกําหนดเปาหมายและใหแรงจูงใจ (เชน การต้ัง
เปาใหผูรับใบอนุญาตรักษาสถานะการเปนผูนําในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวด
ลอมอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป เพื่อจะไดรับสิ่งจูงใจอยางการลดหยอนภาษีหรือการอุดหนุนราย
การจากกสช.เปนสิ่งตอบแทน) กลาวในอีกนัยหนึ่งรูปแบบการกํากับดูแลที่จําเปนสําหรับเนื้อหาที่
มีประโยชนนี้ควรจะใชวิธีการกํากับดูแลแบบเปนทางการผสมกับการกํากับดูแลรวมจากภาคอุต
สาหกรรม โดยในสวนของการกํากับดูแลรวมนั้นนอกจากจะเปนการใหแรงจูงใจในลักษณะดัง
กลาวไปแลว กสช. อาจใชวิธีกระตุนผูรับใบอนุญาตใหสํานึกเกี่ยวกับชื่อเสียงของสถานีตนและให
มีสวนรวมในการกํากับดูแล 
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แผนภาพที่ 9 รูปแบบการกํากับดูแลเน้ือหาในการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศนท้ัง 3  
                    ประเภท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น 
เกี่ยวกับคุณภาพ 

ของเนื้อหาโดยรายละเอียด 
และจรรยาบรรณ 

- การกําหนดโควตาสําหรับ 
        เนื้อหาบางประเภท 
- การกําหนดผังรายการสําหรับเนื้อหาบาง

ประเภท 
- การสงเสริมความหลากหลายของเนื้อหา 

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับเนื้อหา 
- ความรุนแรง 
- เพศ 
- การใชภาษา 
- การนําเสนอขาวสารเหตุการณปจจุบันอยางเปน

กลางและถูกตอง 
- การละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

 

Self-regulation 

Formal regulation+ 
Co-regulation 

Individual 
broadcasters 

Broadcasters 
W / public service 

obligations 

All broadcasters 

หมายเหตุ 
วิธีการสอดสองดูแล 
Self-regulation   – ใชระบบการรองเรียนตามหลัง 
Formal regulation - ใชการแทรกแซงทางกฎหมายและนโยบาย 
และ Co- regulation - ประกอบกับการ มีสวนรวมขององคกรวิชาชีพ/สมาคมผูประกอบการ 
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8.4 ความโปรงใสของการกํากับดูแล 
 
 ปญหาสําคัญประการหนึ่งของ กกช. ดังที่กลาวไปแลวคือ ลักษณะของการกํากับดูแลที่ขาด
ความเปนอิสระ เนื่องจากกกช.และกองงาน กกช. ซึ่งเปนกองเลขาธิการให กกช. มีสถานภาพเปน
เพียงหนวยงานหนึ่งในกรมประชาสัมพันธ จึงมีขอจํากัดทางอํานาจอยางชัดเจน เพราะกรมประชา
สัมพันธเปนเจาของเครือขายทั้งวิทยุและโทรทัศน และยังไดรับการยกเวนตามกฎหมายจากการกํากับ
ดูแลอีกดวย การอยูในโครงสรางที่ขัดแยงเชนนี้ไมเพียงแตทําใหการกํากับดูแลขาดประสิทธิภาพ แต
ยังทําใหผูปฏิบัติงานตองทํางานอยูภายใตสถานการณที่อึมครึมไมโปรงใสของระบบราชการ จะเห็น
ไดวา กกช. ไมมีการเปดเผยตามวาระตอสาธารณชนถึงจํานวนการรองเรียนที่ไดรับ และการพิจารณา
ติดตามตอการรองเรียนดังกลาว ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากขอจํากัดทางดานบุคลากรที่ตองทําหนาอ่ืนๆ 
นอกจากการตรวจสอบสื่อ และอีกสวนหนึ่งก็เปนผลจากวัฒนธรรมอันขาดความโปรงใส และตรวจ
สอบไดของระบบราชการ ซึ่งเปนภาพสะทอนความกลัวโดยไรเหตุผลวาการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะสามารถจะเปนโทษตอองคกรได 
 
 ในประเทศอังกฤษ หนวยงานของรัฐที่กํากับดูแลสื่อวิทยุ หรือ The Radio Authority จะมีการ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียน การพิจารณาตรวจสอบและการลงโทษเกี่ยวกับการละเมิด
มาตราดานเนื้อหา ทุกๆ 3 เดือน โดยจะนําเสนอในเว็บไซตขององคกร และตีพิมพในหนังสือพิมพ 
ตลอดจนจุลสารขององคกรที่แจกฟรี กรณีของ The Radio Authority เปนตัวอยางที่ดีสําหรับความ
โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่ง กสช. ในอนาคตควรจะไดพิจารณาไว 
 
 ในสวนของประเทศไทย อันที่จริงแลวไดมีองคกรของรัฐแหงหนึ่งที่ แสดงความโปรงใสในการ
กํากับดูแลใหเห็นคอนขางเดนชัด  นั่นคือ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (ส.ข.ร.) 
ซึ่งเปนองคกรที่กอต้ังขึ้นมา เพื่อกํากับดูแลการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
(พ.ศ. 2540) 
 
 นับแตป พ.ศ. 2540 ที่เปดสํานักงานของ ส.ข.ร. เปนตนมา ส.ข.ร.ไดมีการตีพิมพรายงานประ
จําปที่จะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคํารองขอดูขอมูลของทางราชการ โดยแยกประเภทตามผู
ขอ และหนวยงานที่ถูกยื่นคํารองขอขอมูล ตลอดจน การรวบรวมคําวินิจฉัยของหนวยงานราชการ
ตางๆที่ยอมเปดเผย หรือปกปดขอมูลพรอมเหตุประกอบ นอกจากนี้ ส.ข.ร. ยังมีเว็บไซตที่มีการปรับ
เปลี่ยนขอมูลทุกๆไตรมาส ที่ใหขอมูลสถิติและรายละเอียดเกี่ยวกับผูรองขอขอมูล และผูถูกรองขอขอ
มูลในชวงเวลาดังกลาว และมีเนื้อหาของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการพรอมใหดาวน
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โหลด อีกทั้งยังมีแบบฟอรมคํารองขอขอมูลออนไลนพรอมคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอขอมูล
ที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพอีกดวย 
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ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สวนที่ ๑ 
การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา 

 
มาตรา ๒๒   การโฆษณาจะตองไมใชขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความที่

อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ทั้งนี้ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอ
ความที่เกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอด
จนการสงมอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 

 ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือเปนขอความที่
อาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 

(๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ไมวาจะ

กระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันไมเปนความจริง
หรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม 

(๓) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออม ใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีล
ธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 
(๕) ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอความที่ใชในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรูไดวาเปนขอความที่ไมอาจเปนความจริง

ไดโดยแนแท  ไมเปนขอความที่ตองหามในการโฆษณาตามขอ (๑) 
มาตรา ๒๓    การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายหรือจิต

ใจ หรืออาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 

และคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลากตาม
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีใช
หรืออันตราย ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้โดยคณะ
กรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาที่ใชสื่อ
โฆษณาตางกันก็ได 

(๒) จํากัดการใชสื่อโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
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(๓) หามการโฆษณาสินคานั้น 
ความในขอ (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาที่คณะกรรมการวาดวยการ

โฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม
ของชาติดวย 
มาตรา ๒๕   ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการใดผูบริโภคจําเปน

ตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับผูประกอบ
ธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือ
บริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการโฆษณาโดยทางสื่อ
โฆษณาใดสมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความนั้นเปนขอความที่มีความมุงหมาย
เพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดย
ทางสื่อโฆษณานั้นตองมีถอยคําชี้แจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปน
การโฆษณาได ทั้งนี้คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดให
ตองปฏิบัติดวยก็ได 

มาตรา ๒๗   ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา เห็นวาการโฆษณาใดฝาฝน มาตรา ๒๒, 
มาตรา ๒๓, มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามี
อํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและวิธี

การที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
ในการออกคําสั่งตามขอ (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑและวิธี

การ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของผูกระทําการ
โฆษณา 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวาขอความใดที่ใชในการ

โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ใหคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพื่อแสดงความจริง
ได 

 ในกรณีที่ผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของ
สถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด  หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา  ถาผูกระทําการโฆษณา
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ไมสามารถพิสูจนไดวาขอความที่ใชในการโฆษณาเปนความจริงตามที่กลาวอาง ใหคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา ๒๗ ได  และใหถือวาผูกระทําการโฆษณารูหรือควร
ไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 
มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้  ผูประกอบธุรกิจนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา
พิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได  ในกรณีนี้คณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวัน นับแตวัน
ที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาไดรับคําขอ  ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดัง
กลาว  ใหถือวาคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว 

 การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็น  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณากําหนด  คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไมถือวาเปนการตัด
อํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา  ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสม
ควร 
 การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตามวรรคหนึ่ง 
มิถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
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จรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา 
1. ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และอยูภายใตบท

บัญญัติแหงกฎหมาย 
2. ไมกระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
3. มีความรับผิดชอบตอสังคม ยึดถือในจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ไมควรกระทําการโฆษณา อันเปนการดูหมิ่นศาสนา หรือความเชื่อ หรือสิ่งอันเปนที่เคารพ

สักการะของบุคคลทั่วไป 
5. ไมควรกระทําการโฆษณา อันทําใหเกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา บริการ 

การแสดง หรืออ่ืนๆ หรือโออวดสรรพคุณจนเกินความจริง จนทําใหผูเห็นหรือผูฟงเกิดความ
สําคัญผิด 

6. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยการโจมตีหรือเปรียบเทียบสินคา บริการ การแสดง หรืออ่ืนๆ 
ของผูอ่ืนอยางไมยุติธรรม โดยใชวิธีเปรียบเทียบใดๆ อันทําใหผูเห็นหรือผูฟงเกิดความสําคัญ
ผิด 

7. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยใชเสียงที่เปนการกอกวนความรูสึกใหกับผูฟง 
8. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยทําใหเกิดความกลัวโดยไมมีเหตุอันควร 
9. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยใชความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร หรือเรื่องโชคลางมาเปนขอ

จูงใจ 
10. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยการเลียนแบบเครื่องหมายการคา คําขวัญ หรือขอความ

สําคัญจากการโฆษณาของผูอ่ืน อันทําใหผูเห็นหรือผูไดยินเกิดความเขาใจผิดหรือไขวเขว
เกี่ยวกับสินคา และบริการ หรือการแสดงของผูอ่ืน 

11. ไมควรกระทําการโฆษณา อันเปนการสนับสนุนหรือกอใหเกิดการกระทําอันผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรม 

12. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยใชศัพท สถิติ ผลการวิจัย หรืออางอิงรายงานทางวิทยาศาสตร
ในทางที่ไมสมควร หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยที่สินคานั้นไมมีคุณสมบัติตามที่อาง 

13. ไมควรกระทําการโฆษณา อันกอใหเกิดการเหยียดหยามกันเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนา 
14. ไมควรกระทําการโฆษณา โดยอางอิงตัวบุคคลหรือสถาบัน โดยที่ตัวบุคคลหรือสถาบันนั้นไม

มีตัวตนอยูจริง และไมไดใชสินคาหรือบริการหรือชมการแสดงนั้นจริง 
15. ไมควรกระทําการโฆษณา อันอาจมีผลเปนอันตรายตอเด็กหรือผูเยาวทั้งทางรางกาย จิตใจ 

หรือทําใหขาดความรูสึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรูเทาไมถึงการณของบุคคลดังกลาวมา
ใชเปนเครื่องมือในการจูงใจโดยไมสมควร 
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16. การโฆษณาโดยอางอิงบุคคลในวิชาชีพอ่ืนๆ ที่มีการควบคุมตามพระราชบัญญัติตางๆ ตอง
เปนไปตามมรรยาทแหงวิชาชีพนั้น 
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วัตถุประสงคของสมาคมเคเบิลทีวีในประเทศไทย 
 

ในสวนของสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย (THAILAND CABLE TV ASSOCIATION) 
กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยวัตถุประสงคของสมาคมคือ  

1. เพื่อเปนการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบกิจการเคเบิลทีวี  
2. เพื่อสงเสริมชวยเหลือ แนะนํา เผยแพรความรูและเทคโนโลยีดานเคเบิลทีวีแกสมาชิก  
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อมวลชนดานเคเบิลทีวีใหมีมาตรฐาน  
4. เพื่อสรางภาพพจนและความรูความเขาใจ ดานเคเบิลทีวีตอประชาชน  
5. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูสมาชิก  
6. เพื่อเปนศูนยกลางประสานงาน สงเสริม การผลิต จัดหา คัดเลือกรายการ สงใหหมู

สมาชิก  
7. เพื่อเปนศูนยกลางรับ – สง แลกเปลี่ยน ขาวสาร รายการ ระหวางหมู สมาชิก และ 

บุคคลอ่ืน 
8. เพื่อสงเสริมชวยเหลือ หรือดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนสาธารณชนหรือ

ประเทศชาติ 
9. เพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อมวลชนดานกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน

ใหมีมาตรฐาน 
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จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา โดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย 
(ฉบับราง 28 มีนาคม 2545) 

หลักการพื้นฐาน 
- การโฆษณาทุกชิ้นจะตองถูกกฎหมาย มีเกียรติ ซื่อสัตย และนําเสนอความจริง 
- การโฆษณาไมควรมีความขัดแยงกับศีลธรรมอันดี และระเบียบสังคม 
- ในการสรางสรรคงานโฆษณา ควรกระทําดวยการตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมและอยูภายใตหลักของการแขงขันที่ยุติธรรมที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงธุรกิจ 
- การโฆษณาตองไมทําใหสาธารณชนเกิดความรูสึกไมมั่นใจในการโฆษณา 
 
รายละเอียดปฏิบัติ 
1. ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และอยูภายใตบท

บัญญัติแหงกฎหมาย 
2. ไมทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
3. มีความรับผิดชอบตอสังคม และไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดี

งาม  
4. ไมควรกระทําการโฆษณาอันเปนการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ หรือสิ่งอันเปนที่

เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป 
5. ไมควรกระทําการโฆษณาอันทําใหเกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา บริการ 

การแสดง หรืออ่ืนๆ หรือโออวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนทําใหผูเห็นหรือผูฟงเกิดความ
สําคัญผิด 

6. ไมควรกระทําการโฆษณาโดยใชความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร หรือโชคลางมาเปนขอจูงใจ 
7. ไมควรกระทําการโฆษณาโดยการเลียนแบบเครื่องหมายการคา คําขวัญ หรือขอความสําคัญ

จากการโฆษณาของผูอ่ืน อันทําใหผูอ่ืนเห็น หรือผูอ่ืนไดยินเกิดความเขาใจผิดหรือไขวเขวเกี่ยว
กับสินคา บริการ หรือการแสดงของผูอ่ืน 

8. ไมควรทําการโฆษณาโดยใชศัพทสถิติ ผลการวิจัย หรือการอางอิงรายงานทางวิทยาศาสตรใน
ทางที่ไมสมควร หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยที่สินคานั้นไมมีคุณสมบัติตามที่อางอิง 

9. ไมควรกระทําการโฆษณาโดยอางถึงตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่ตัวบุคคลหรือสถาบันนั้นไมมี
ตัวตนอยูจริงและไมไดใชสินคาและบริการ หรือชมการแสดงนั้นจริง 

10. ไมควรกระทําการโฆษณาอันอาจมีผลเปนอันตรายตอเด็ก หรือผูเยาวทั้งทางรางกายจิตใจ 
หรือทําใหขาดความรูสึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรูเทาไมถึงการณของบุคคลดังกลาวมาใช
เปนเครื่องมือในการจูงใจโดยไมสมควร 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
(กกช.)23 

จากระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหมีการแตง
ต้ัง คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.) ขึ้น มีชื่อเรียกภาษา
อังกฤษวา “National Broadcasting Commission” (NBC) มีนายกรัฐมาตรีหรือรองนายกรัฐ
มนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ทั้งนี้ มีอธิบดี
กรมประชาสัมพันธเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมประชาสัมพันธเปนกรรมการและผู
ชวยเลขานุการ กกช.  ทําหนาที่เสนอนโยบายสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับวิทยุกระจายเวียงและวิทยุโทร
ทัศนตอคณะรัฐมนตรี กําหนดเงื่อนไขและวิธีการจัดต้ังหรือยายสถานี พิจารณาและอนุญาตใหจัด
ต้ังหรือยายสถานี กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการดําเนินการดานรายการ การดําเนินการ
โฆษณาและการบริหารธุรกิจของสถานี กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
ของบุคลากรของสถานี  รวมถึงต้ังอนุกรมมการเพื่อดําเนินการตามที่กําหนดไวในระเบียบหรือตาม
ที่ กกช. มอบหมาย โดยมีกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหง
ชาติ (กองงาน กกช.) ทําหนาที่เลขานุการ 

 
 ตอมา กกช. ไดรับอํานาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระ
ราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2530 ในการกํากับดูแลดานเนื้อหาและสาระของ
รายการ โดยอํานาจหนาที่ในการตรวจพิจารณารายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได
ปรับเปลี่ยนมาเปนการกํากับดูแล นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธในฐานะเจาพนักงานผูออกใบ
อนุญาตยังมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อกํากับดูแลคลื่นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
ทัศนอีกหลายเรื่อง เชน การกําหนดเวลาในการเสนอหรือถายทอดขาว การกําหนดหลักเกณฑและ
ระยะเวลาสําหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจ การกําหนดหลักเกณฑความรูความชํานาญหรือ
ประสบการณของผูจัดรายการ เปนตน 
 
 การปรับเปลี่ยนโครงสรางและอํานาจหนาที่ขององคกร จาก กบว. มาเปน กองงาน กกช. 
ถือไดวาเปนการสรางมิติใหมกับกิจการกระจายเสียง เนื่องจากคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังได
เปลี่ยนบทบาทการเปนผูควบคุมดูแลและตรวจสอบเปนผูกํากับดูแลผูอํานวยการสถานีวิทยุ

                                                           
23 หนังสือ 70 ป กรมประชาสัมพันธ, 2546 
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กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทุกแหงตองรับผิดชอบตรวจพิจารณารายการการโฆษณาและการ
บริการธุรกิจโดยตรง ถือเปนการยุจิบทบาทตรวจพิจารณารายการโทรทัศนของ กบว. ต้ังแตวันที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เปนตนมา 
 
 เหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 สงผลตอการปฏิรูประบบการเมืองการเรียกรองรัฐ
ธรรมนู฿ญของประชาชนและความเคลื่อนไหวสิทธิและเสรีภาพในทุกๆดาน รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเพิ่มสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมถึงเสรีภาพของบุคคลใน
การสื่อสาร สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารและคําชี้แจงของรัฐบาล สิทธิในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารโดยชอบดวยกฎหมาย มาตรา 39 40 และ 41 ของรัฐธรรมนูญ 
 
 ผลจากรัฐธรรมนูญทําใหมีการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจ
การวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
7 มีนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ไดแก คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กําหนดลักษณะและประเภทของกิจ
การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจ
การวิทยุกระจายเสียงและวิทยโทรทัศน ตลอดจนจัดต้ังกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจ
การโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่ตลอดจนวิธี
การจัดสรรคลื่นความถี่และการอนุญาตใหดําเนินบริการเปนกรอบแนวทางที่ชัดเจน โดยระบุถึง
การกระจายคลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะในระดับทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดใชไมนอยกวา
รอยละ 20 รวมทั้งกําหนดให กสช. สนับสนุน เตรียมความพรอม และเปดชองทางการใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม และกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (สํานักงาน กสช.) ขึ้นชวยเหลือเพื่อปฏิบัติหนาที่ทางธุรการ 
 
 กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กองงาน 
กกช.) ซึ่งเปนหนวยงานเลขานุการและสํานักงานกลางผูออกใบอนุญาต จะตองโอนกิจการไปขึ้น
กับสํานักงาน กสช. ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2543 
มาตรา 85 ที่กําหนดใหโอนกิจการทรัพยสิน สิทธิหนาที่และงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ ไป
เปนของสํานักงานคณะกรรมการกิจกานกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (สํานักงาน 
กสช.) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว กองงาน กกช. จึงไดเตรียมการที่จะโอนอํานาจหนาที่ 
ทรัพยสิน หนี้สิน และบุคลากร รวมถึงศึกษาและรวบรวมขอมูลทั้งทางดานเทคนิค สถานการณ
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และสภาพปญหา การกํากับดูแลของประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะ
มากที่สุด รวมถึงไดเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานและเปดชองทางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการกํากับดูแลสื่อกระจายเสียงดวยการจัดทําโครงการตางๆ เชน โครงการเครือขาย
เฝาระวังการใชภาษาไทยและสรางสรรคสังคมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โครงการ
ฝกทักษะเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบเพื่อออกใบรับรองเปนผูประกาศ และโครง
การสัมมนาตางๆ  
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