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บทสรุปผู้บริหาร 
สื่อมวลชนเป็นพลังส ำคัญอีกกลุ่มในกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล และกำรทุจริต 

เพรำะเป็นผู้ที่น ำข้อมูลและข้อเทจจจริงมำรำงงำนต่อประชำชน หำกสื่อููกแทรกแงงหรือครอบง ำจำก่าำง
กำรเมืองหรือรัฐบำล ประชำชนคงไม่อำจมั่นใจได้ว่ำข้อมูลกำรตรวจสอบรัฐบำลจะเป็นข้อมูลที่เชื่อูือได้ 

1. สภาพตลาดสื่อไทย 

ในด้ำนอุปสงคข์องข้อมูลข่ำวสำร กำรส ำรวจกำรเข้ำูึงสื่อและกำรรับรู้ข่ำวสำรของคนไทงตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 ูึงปี พ.ศ. 2551 พบว่ำ ครัวเรือนไทงงังคงมีแนวโน้มรับข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อโทรทัศน์ที่สุดูึง
ร้องละ 95 รองลงมำคือสื่อวิทงุงึ่งได้รับควำมนิงมน้องลง โดงปัจจุบันมีครัวเรือนร้องละ 31 ที่งังคงฟัง
วิทงุองู่จำกเดิมที่มีองู่ร้องละ  43 ในขณะที่ครัวเรือนไทงมีแนวโน้มติดตำมข่ำวสำรผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์
มำกขึ้น จำกเดิมร้องละ 37 เป็นร้องละ 47 นอกจำกสื่อกระแสหลักทั้งสำมประเภทแล้ว อินเทอร์เนจตงังูือ
เป็นอีกสื่อทีเ่ข้ำมำมีบทบำทกับกำรรับรู้ข่ำวสำรของครัวเรือนไทงมำกขึ้น โดงมีครัวเรือนร้องละ 24 เข้ำูึง
อินเทอร์เนจต (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2556) 

ส่วนในด้ำนอุปทำนของข้อมูลข่ำวสำร ตลำดสื่อกระแสหลักงังมีโครงสร้ำงที่กระจุกตัวองู่บริษัทสื่อ
รำงใหญ่ กล่ำวคือ ส ำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ มีหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับจำกทั้งหมด 24 ฉบับ ครองส่วนแบ่ง
ตลำดงึ่งคิดจำกงอดขำง เฉลี่งในช่วงปี พ.ศ. 2550-2556 รวมกันร้องละ 97 หนังสือพิมพ์ดังกล่ำวได้แก่  
ไทงรัฐ (ร้องละ 48) เดลินิวส์ (ร้องละ  24) ข่ำวสด (ร้องละ 10) มติชน (ร้องละ 9) และ คมชัดลึก (ร้อง
ละ 6) ส ำหรับสื่อโทรทัศน์ กำรส ำรวจรำงได้จำกค่ำโฆษณำของช่องโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ ช่อง 7 
ร้องละ 32 ตำมมำด้วงช่อง 3 ที่ร้องละ 30  ช่อง 9 ร้องละ 18 ช่อง 5 ร้องละ 17 ส่วนสื่อวิทงุ สูำนีวิทงุ
ระบบ FM ทั้งหมด 314 สูำนี สูำนีวิทงุทั้งหมดนี้องู่ในกำรูือครองของหน่วงงำนของรัฐทั้งหมด โดง
กรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำของมำกที่สุด 88 สูำนี อสมท. 60 สูำนี และกองทัพบก 49 สูำนี 

2. ช่องทางของรัฐในการแทรกแซงสื่อ 

ในประเทศไทงรัฐบำลประชำธิปไตงสำมำรูแทรกแงงกำรท ำงำนของสื่อได้ 3 ช่องทำง ได้แก่ 
หนึ่ง กำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำงก ำกับดูแลเนื้อหำสื่อ สอง กำรใช้อ ำนำจในฐำนะที่เป็นเจ้ำของสื่อ และใน
ฐำนะผู้ให้สัมปทำน และ สาม กำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือ “งื้อสื่อ” 

2.1 การใช้อ านาจตามกฎหมายก ากับดูแลเนื้อหาสื่อ  

ในปัจจุบันมีกฎหมำงหลัก 2 ฉบับที่ให้อ ำนำจรัฐด ำเนินกำรก ำกับดูแลเนื้อหำสื่อ ได้แก่ พ.ร.บ. กำร
ประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงฯ) 
งึ่งใช้ก ำกับดูแลเนื้อหำของสื่อโทรทัศน์และวิทงุ และ พ.ร.บ. ว่ำด้วงกำรกระท ำควำมผิดเกี่งวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) งึ่งใช้ก ำกับดูแลเนื้อหำสื่ออินเทอร์เนจต โดงเฉพำะส ำนัก
ข่ำวออนไลน์ 
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ในกรณีของสื่อโทรทัศน์และวิทงุ มำตรำ 37 แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงฯ ห้ำม
ไม่ให้สูำนีโทรทัศน์และวิทงุเผงแพร่รำงกำรที่ “มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อ
การให้ เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง” หำกมีกำร่าำ่ืน 
คณะกรรมกำร กสทช. มีอ ำนำจสั่งให้สูำนีโทรทัศน์ระงับกำรออกอำกำศรำงกำรดังกล่ำวได้ก่อนสอบสวน
ข้อเทจจจริง และอำจน ำไปสู่กำรสั่งให้พักใช้หรือเพิกูอนใบอนุญำตของสูำนีโทรทัศน์และวิทงุนั้นได้ 

ในกรณีของสื่ออินเทอร์เนจต กระทรวงเทคโนโลงีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (กระทรวงไองีที) มี
อ ำนำจตำมมำตรำ 18 ข้อ (2) แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ “เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ของ
ประชำชนจำกบริษัทผู้ให้บริกำรอินเทอร์เนจต และมีอ ำนำจสั่งปิดหรือระงับกำรเข้ำูึงเวจบไงต์ที่แพร่ข้อมูลที่ 
“อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร...หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน...” (มำตรำ 20 วรรคหนึ่ง) ตำมค ำสั่งของศำล ในบำงกรณี รัฐไม่ได้ขอให้ศำล
พิจำรณำออกค ำสั่งให้ปิดกั้น แต่ใช้วิธี “ขอควำมร่วมมือ” กับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เนจตหรือเจ้ำของเวจบไงต์
ให้ระงับหรือลบข้อควำมที่มีเนื้อหำขัดกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ก ำหนดโทษจ ำคุก
สูงสุด 5 ปี ส ำหรับควำมผิดข้อหำหมิ่นประมำท งึ่งหนักกว่ำโทษในควำมผิดเดีงวตำมประมวลกฎหมำง
อำญำ พ.ศ. 2499 งึ่งก ำหนดโทษจ ำคุกสูงสุด 2 ปี ด้วงเหตุนี้จึงท ำให้เกิดกำรควบคุมเนื้อหำตัวเองของสื่อ
เวจบไงต์ต่ำงๆ งึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเปิดโปงกำรทุจริต 

2.2 การใช้อ านาจในฐานะท่ีเป็นเจ้าของสื่อ และในฐานะผู้ให้สัมปทาน 

สื่อโทรทัศน์และวิทงุในประเทศไทงููกก ำกับเชิงโครงสร้ำงโดงหน่วงงำนของรัฐผ่ำนฐำนควำมเป็น
ผู้ให้บริกำรโดงตรงหรือเป็นผู้ให้สัมปทำนแก่บริษัทเอกชน ในกรณีสื่อโทรทัศน์ ตำรำง ก. แสดงให้เหจนว่ำ
สูำนีแบบฟรีทีวีภำคพ้ืนดินระบบอนำลจอกในประเทศไทงงึ่งมีทั้งหมด 6 สูำนี องู่ภำงใต้กำรให้บริหำร
โดงหน่วงงำนรัฐหรือููกบริหำรภำงใต้สัมปทำนูึง 5 แห่ง1 งกเว้นไทงพีบีเอสงึ่งูือเป็นช่องสำธำรณะ (แม้
จะงังพ่ึงงบประมำณจัดสรรจำกรัฐตำมมำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทง พ.ศ. 2551 

  

                                           
1 รำงงำนฉบับนี้ไม่ได้วิเครำะห์ตลำดทีวีดิจิตอล เนื่องจำกรำงงำนฉบับนีูู้กจัดท ำขึ้นหลังกำรจัดสรรใบอนุญำตทีวีดิจิตอลได้ไม่นำน และงังไม่มี
ข้อมูลกำรตลำดปรำกฏต่อสำธำรณะ  
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ตาราง ก. สถานีโทรทัศน์ (แบบฟรีทีวี) หน่วยงานที่เป็นเจ้าของและบริษัทที่ได้รับสัมปทาน 

สูำนีโทรทัศน์ เจ้ำของสูำนี ผู้ให้บริกำร สูำนะของผู้
ให้บริกำร 

ระงะเวลำของ
สัมปทำน 

ช่อง 3 อสมท. บจก. บำงกอกเอจนเตอร์
เทนเม้นต์ 

เอกชนภำงใต้
สัมปทำน 

ูึง พ.ศ. 2563 

ช่อง 5  
(ททบ. 5) 

กองทัพบก บมจ. อำร์ทีเอ เอจนเตอร์
เทนเมนต์ 

หน่วงงำนภำครัฐ  

ช่อง 7 กองทัพบก บจก. กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทงุ 

เอกชนภำงใต้
สัมปทำน 

ูึง พ.ศ. 2566 

ช่อง 9  
(โมเดิร์นไนน์) 

อสมท. อสมท. รัฐวิสำหกิจ  

ช่อง 11  
(NBT) 

กรมประชำสัมพันธ์ กรมประชำสัมพันธ์ หน่วงงำนภำครัฐ  

ไทงพีบีเอส  
(Thai PBS) 

องค์กำรกระจำงเสีงงและ
แพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
ประเทศไทง 

องค์กำรกระจำงเสีงงและ
แพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
ประเทศไทง 

องค์กรอิสระ  

 

2.3 การใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อ “ซื้อสื่อ” 

สื่อหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ปลอดกำรแทรกแงงโดงรัฐผ่ำนสองช่องทำงแรกที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
กล่ำวคือ ในงุคหลัง พ.ศ. 2540 กำรตรวจสอบเนื้อหำของสื่อหนังสือพิมพ์เป็นกำรกระท ำที่ขัดรัฐธรรมนูญ 
ในขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเป็นของเอกชน รัฐจึงไม่มีอ ำนำจเชิงบริหำรที่จะแทรกแงงกำรท ำงำนของ
สื่อหนังสือพิมพ์  

ูึงกระนั้น สื่อหนังสือพิมพ์กจงังมีควำมเสี่งงที่จะููกรัฐกดดันผ่ำนกำรใช้งบประมำณในกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ในภำวะที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีกำรแข่งขันสูงทั้งจำกคู่แข่งในธุรกิจเดีงวกันและจำกสื่ออ่ืนๆ 
โดงเฉพำะอินเทอร์เนจต ในขณะที่งังต้องพ่ึงพำรำงได้จำกกำรขำงพ้ืนที่โฆษณำเป็นหลักงึ่งคิดเป็นร้องละ 
75-80 ของรำงได้ท้ังหมด 

กำรส ำรวจของ บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง) พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2556 หน่วงงำนของรัฐ
ใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์ในสื่อต่ำงๆ (ไม่รวมงำนนิทรรศกำรหรือสัมมนำ) 7,985 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้องละ 7 ของค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ในตลำดโฆษณำที่มีมูลค่ำรวม 122,100 ล้ำนบำท และใน
มูลค่ำ 7,985 ล้ำนบำท เป็นกำรงื้อพ้ืนที่ในสื่อหนังสือพิมพ์ 1,245 ล้ำนบำท หรือร้องละ 16 ของงบ
ประชำสัมพันธ์ของรัฐ  
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นอกจำกนี้ คณะผู้วิจังส ำรวจหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และ คม ชัด ลึก 
งึ่งครอบคลุมผู้อ่ำนร้องละ 88 (สัดส่วนเฉลี่งปี พ.ศ. 2550-2556) และพบว่ำ ในภำพรวมหนังสือพิมพ์แต่
ละฉบับมีพ้ืนที่โฆษณำรวม (ที่ได้รับเงินจำกรัฐและเอกชน) คิดเป็นสัดส่วนในช่วงร้องละ 18 – 39 ของพ้ืนที่
รวมในหนังสือพิมพ์ 

ในต่ำงประเทศ แม้จะงังไม่มีงำนวิจังเชิงประจักษ์ที่ชี้ชัดูึงกำรแทรกแงงสื่อโดงกำรใช้งบประมำณ
เพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ แต่ในเชิงกฎหมำงนั้น ได้ปรำกฏกรณีว่ำศำลสูงในประเทศอำร์เจนตินำตัดสิน
ควำมผิดของรัฐบำลท้องูิ่นฐำนงกเลิกกำรงื้อพ้ืนที่โฆษณำจำกสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไปขุดคุ้งกำรท ำงำนของ
รัฐบำลท้องูิ่น งึ่งกำรกระท ำเช่นนีู้ือว่ำผิดหลักกำรตำม “ปฏิญญำว่ำด้วงหลักเสรีภำพในกำรแสดงออก” 
(Declaration of Principles on Freedom of Expression) ขององค์กรรัฐอเมริกัน (Organization of 
American State – OAS) 

ส ำหรับประเทศไทงกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์เป็นเครื่องมือต่อรองและกดดันสื่อไม่ให้ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐงังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้งำกและไม่ผิดกฎหมำง เนื่องจำกประเทศไทงงังไม่มี
กฎหมำงเฉพำะที่บัญญัติูึงเรื่องดังกล่ำวอง่ำงชัดเจนอง่ำงในต่ำงประเทศ กำรแทรกแงงสื่อผ่ำนงบโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์นีู้ึงงังเป็นไปได้ 

3. ความคุ้มค่าในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐในสื่อหนังสือพิมพ์ 

นอกจำกประเดจนกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์ในกำรแทรกแงงสื่อแล้ว รัฐงังููกตั้งค ำูำมูึง
เรื่องกำรใช้งบอง่ำงไม่คุ้มค่ำโดงเฉพำะกรณีกำรงื้อพ้ืนที่สื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์เฉพำะตัวบุคคล ไม่ได้
เป็นเพื่อประชำสัมพันธ์กิจกำรรัฐที่เป็นประโงชน์กับประชำชน 

กำรส ำรวจพ้ืนที่โฆษณำในสื่อหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับข้ำงต้นของคณะผู้วิจัง พบว่ำปรำกฏโฆษณำที่
เน้นกำรประชำสัมพันธ์ชื่อเสีงงของนักกำรเมืองและ/หรือข้ำรำชกำรทั้งในสมังรัฐบำลอภิสิทธิ์และรัฐบำล
งิ่งลักษณ์ (ดูตัวอง่ำงโฆษณำดังกล่ำวได้จำกรูปในภำคผนวก ค) เป็นสัดส่วนร้องละ 7- 18 ของพ้ืนที่
โฆษณำของรัฐในหนังสือพิมพ์ทั้งหมดท่ีส ำรวจ 

4. การป้องกันการแทรกแซงสื่อ “ซื้อสื่อ” 

ในช่วงอง่ำงน้อง 20 ปีที่ผ่ำนมำ ภำคส่วนต่ำงๆ ได้เสนอวิธีป้องกันรัฐแทรกแงงสื่อด้วงวิธีข้ำงต้น 
งกเว้นกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือ “งื้อสื่อ” งึ่งเป็นปัญหำทีูู่กหงิบงกมำไม่นำน ใน
รำงงำนฉบับนี้ คณะผู้วิจังจึงมุ่งเน้นเสนอแนวทำงกำรป้องกันรัฐงื้อสื่อ 2 แนวทำง ได้แก่ กำรออก
กฎระเบีงบว่ำด้วงกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสของ “ผู้งื้อ” และ กำร
สร้ำงมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแขจงของ “ผู้ขำง” งึ่งหมำงูึงสื่อมวลชน 
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4.1 กฎระเบียบว่าด้วยการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ 

 กฎระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

คณะผู้วิจังได้ส ำรวจกฎและระเบีงบเกี่งวกับกำรใช้จ่ำงงบประชำสัมพันธ์ของรัฐใน 5 ประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรเลีง แคนำดำ สหรำชอำณำจักร ่รั่ งเศส และ สหรัฐอเมริกำ และพบกรณีกระบวนกำร
ตรวจสอบและประเมินควำมเหมำะสมในกำรใช้งบโฆษณำประชำสัมพันธ์เพ่ือน ำมำเป็นแบบอง่ำงแก่ไทง 
ดังนี้ 

หนึ่ง มีการก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพ  รัฐบำลสหรำชอำณำจักรจะ
ก ำหนดแผนงำนกำรประชำสัมพันธ์ในภำพรวมในแต่ละปีงบประมำณร่วมกับตัวแทนของแต่ละหน่วงงำน 
ก่อนแบ่งส่วนหน้ำที่และบทบำทให้แต่ละกระทรวงน ำไปปฏิบัติต่อ  ส่วนรัฐบำลกลำงของแคนำดำจะ
พิจำรณำโครงกำรประชำสัมพันธ์ที่แต่ละกระทรวงเสนอในช่วงต้นปีงบประมำณ ภำงใต้ค ำแนะน ำของคณะ
ที่ปรึกษำผู้เชี่งวชำญด้ำนงำนสื่อสำรมวลชน และให้คณะกรรมกำรกำรคลังพิจำรณำในแง่ของควำม
เหมำะสมทำงงบประมำณของโครงกำรเหล่ำนี้ ก่อนอนุมัติให้ด ำเนินงำนต่อไป 

สอง การใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าและมีเหตุผล
เพียงพอ และต้องมีการประเมินความคุ้มค่าหลังการด าเนินโครงการไปเพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับ
โครงการต่อ ๆ ไป กล่ำวคือ ในกรณีของแคนำดำ “กฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของ
รัฐบำล” (Government Advertising Act 2004) ของรัฐออนแทรีโอ (Province of Ontario) ได้ระบุ
จุดประสงค์ของกำรท ำประชำสัมพันธ์ไว้ชัดเจนว่ำท ำเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน แจ้งให้
ประชำชนทรำบูึงสิทธิและควำมปลอดภัง เป็นต้น ในกรณีของออสเตรเลีง แม้กฎหมำงจะไม่ได้ก ำหนด
เหตุผลในกำรท ำประชำสัมพันธ์ชัดเจนนักในระดับรัฐบำลกลำง แต่กจจะมีผู้พิจำรณำในกำรของบประมำณ
หลำง่า ำง  ทั้ งคณะรั ฐมนตรี  และ  “คณะกรรมกำร อิสระด้ ำนกำรสื่ อสำร ”  ( Independent 
Communications Committee - ICC) ง่ึงประกอบด้วงผู้เชี่งวชำญด้ำนสื่อเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำของเงิน
งบประมำณและกำรท ำประชำสัมพันธ์ของรัฐมีควำมสอดคล้องกัน ในขณะที่ในระดับ มลรัฐอง่ำง 
รัฐนิวเงำท์เวลส์ (New South Wales) มีกำรก ำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนเช่นเดีงวกับกฎหมำงของประเทศ
แคนำดำ  

สาม การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่อโฆษณาของรัฐเป็นระบบแบบรวมศูนย์เพื่อลดการซ้ าซ้อน
และต้องมีระเบียบปฏิบัติที่รัดกุมและขั้นตอนที่โปร่งใส หน่วงงำนของรัฐในสหรำชอำณำจักรต้องจัดงื้อ
จัดจ้ำงผ่ำน “่าำงกำรพำณิชง์” (the Crown Commercial Service) ที่จะประสำนงำนและต่อรองรำคำ
กับบริษัทเอกชนให้แทนหน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรประชำสัมพันธ์ เช่นเดีงวกับรัฐบำล่รั่งเศสที่ให้ 
“ส ำนักงำนข้อมูลข่ำวสำรของรัฐบำล” (Government Information Service) ประสำนงำนระหว่ำง
กระทรวงเพ่ือจัดงื้อจัดจ้ำงร่วมกัน หรืออำจจัดงื้อจัดจ้ำงแทนหน่วงงำนที่มีโครงกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกัน
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ในออสเตรเลีง หน่วงงำนรำชกำรต้องเข้ำมำเลือกบริษัทเอกชนเพ่ือจัดงื้อจัดจ้ำงในระบบฐำนข้อมูลกลำง
ของกระทรวงกำรคลัง และเปิดเผงข้อมูลของโครงกำรประชำสัมพันธ์ ทั้งรำงละเอีงดของโครงกำรและ
งบประมำณท่ีได้รับให้ประชำชนได้ทรำบทำงเวจบไงต์ เช่นเดีงวกับกำรเปิดเผงข้อมูลในฐำนข้อมูลกลำงของ
กระทรวงกำรคลัง ในขณะที่หน่วงงำนรำชกำรของแคนำดำต้องระบุมูลค่ำงบประมำณที่ใช้ในสื่อโฆษณำที่
เผงแพร่ด้วง 

สี่ มีกฎหมายควบคุมเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการใช้เงินแผ่นดินหาเสียงส่วนตัว 
และเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และไม่เกิดการประชาสัมพันธ์ซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน 
ประเทศออสเตรเลีงและแคนำดำเป็นตัวอง่ำงที่ชัดเจนของประเทศที่ มีกฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ของรัฐงึ่งก ำหนดไว้ชัดเจนว่ำ ห้ำมมีกำรอ้ำงอิงกำรเมือง มีรูปหรือเสีงงของนักกำรเมือง มี
ชื่อ สโลแกนหรือสัญลักษณ์ของพรรคกำรเมืองในเนื้อหำของโฆษณำที่เผงแพร่ หรือห้ำมโฆษณำที่หวังผล
ทำงกำรเมือง กำรตรวจสอบเนื้อหำโฆษณำของรัฐของประเทศออสเตรเลีงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
อิสระด้ำนกำรสื่อสำรหรือ ICC ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในขณะที่ในประเทศแคนำดำหน้ำที่นี้เป็นของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (Auditor General) 

 กฎและระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์ของไทย 

การก าหนดนโยบายและแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐเป็นหน้ำที่ของ “คณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์แห่งชำติ” (กปช.) งึ่งจัดตั้งตำมระเบีงบส ำนักนำงกรัฐมนตรีว่ำด้วงกำรประชำสัมพันธ์
แห่งชำติในปี พ.ศ. 2553 และมีนำงกฯ เป็นประธำน ทั้งนี้กจเพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐเป็นไปใน
ทิศทำงเดีงวกันและเป็นกรอบให้หน่วงงำนของรัฐอ่ืนๆ ปฏิบัติตำมในลักษณะที่คล้ำงคลึงกับแนวทำง
ปฏิบัติในประเทศออสเตรเลีงหรือแคนำดำ 

แม้จะมีกำรตั้งเป้ำหมำงให้ กปช. เป็นผู้ก ำหนดนโงบำงเพ่ือให้มีกำรประชำสัมพันธ์อง่ำงมี
ประสิทธิภำพ แต่ในทำงปฏิบัตินั้น กจงังมีอุปสรรคหลำงประเภท คือ หนึ่ง กำรจัดท ำแผนนโงบำงของ 
กปช. งังขำดกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วงงำนรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ท ำให้แผนนโงบำงที่ออกมำ
ไม่เชื่อมโงงกับภำคปฏิบัติและควำมจ ำเป็นจริงๆ และหน่วงงำนรัฐต่ำงๆ ไม่เหจนควำมส ำคัญของแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ที่ออกมำ สอง งังไม่มีกำรติดตำมประเมินผลแผนนโงบำงอง่ำงจริงจัง และ สำม กปช. ผูก
ติดกับนักกำรเมืองมำก โดงเฉพำะนำงกฯ ท ำให้แผนนโงบำงไม่ต่อเนื่อง โดงเฉพำะช่วงที่มีกำร
เปลี่งนแปลงทำงกำรเมือง และไม่มีกำรแต่งตั้ง กปช. 

การก าหนดงบประมาณโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐองู่ภำงใต้กฎระเบีงบสองฉบับงึ่ง
แงกเป็นกำรเฉพำะให้แก่หน่วงงำนรำชกำรส่วนกลำงและองค์กรปกครองส่วนท้องูิ่น (อปท.) ดังนี้ 

หน่วงงำนรำชกำรส่วนกลำงจะงึด “หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำงจ่ำง
ประจ ำปี (มิูุนำงน พ.ศ. 2556)” ของส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ งึ่งออกมำเพ่ือใช้อ้ำงอิงค่ำบริกำรใน
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กำรตั้งงบประมำณว่ำจ้ำงสื่อทั้งของเอกชนและของรัฐ หรือจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ งึ่งมีหลักเกณฑ์
กว้ำงๆ คือ  

(1) หน่วงงำนรำชกำรต้องพิจำณำูึงจุดประสงค์และเป้ำหมำงในกำรท ำประชำสัมพันธ์อง่ำง
ชัดเจน และวำงแผนกำรด ำเนินงำนไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรตั้งงบประมำณ และกำรประชำสัมพันธ์นี้จะต้อง
ตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วงงำน และสอดคล้องกับงุทธศำสตร์ของกระทรวงและนโงบำงรัฐบำล  

(2) วงเงินงบประมำณเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ในเอกสำรงบประมำณจะต้องููกแงกเป็น “รำงกำร
ค่ำใช้จ่ำงประชำสัมพันธ์” ในหมวดของ “งบด ำเนินงำน” เพ่ือให้กำรรวบข้อมูลค่ำใช้จ่ำงในด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ในภำพรวมง่ำงขึ้น อีกทั้ง งบประมำณประชำสัมพันธ์ไม่ควรููกตั้งองู่ในหมวด “งบรำงจ่ำง
อ่ืน” หรือ ููกตั้งจำก “เงินนอกงบประมำณ” เนื่องจำกท ำให้งำกแก่กำรติดตำมและประเมินผล  

(3) ส่วนรำชกำรควรเลือกใช้สื่อเทคโนโลงีที่ทันสมัง มีต้นทุนต่ ำ เช่น แผ่น CD/DVD หรือใช้สื่อ
อินเทอร์เนจตมำกขึ้น เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเวจบไงต์ของหน่วงงำน งึ่งจะช่วงประหงัดค่ำใช้จ่ำงได้ 
ควรใช้สื่อ ช่วงเวลำและควำมู่ีของกำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำง และควรพิจำรณำ
เลือกใช้สื่อของส่วนรำชกำรเป็นอันดับแรก เนื่องจำกููกกว่ำเอกชน นอกจำกนี้ งังไม่ควรจ้ำงสื่อสิ่งพิมพ์ 
โดงเฉพำะหนังสือพิมพ์ที่เป็นเครือข่ำงเดีงวกัน ควรกระจำงกำรจ้ำงสื่อให้หลำกหลำง 

ในส่วนของ อปท. จะงึดแนวทำงตำม “หนังสือกระทรวงมหำดไทง 0808.2/ ว 3475 ลงวันที่ 11 
ตุลำคม พ.ศ. 2550 เรื่องขอให้ทบทวนและก ำหนดมำตรกำรป้องปรำม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องูิ่นใช้
เงินงบประมำณของทำงรำชกำรจัดงื้อสิ่งของแจกให้รำษฎรโดงใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ เรีงกดูเอกสำรได้
ในเวจบไงต์ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องูิ่น” งึ่งมีข้อก ำหนดไม่ให้ อปท. ใช้งบประมำณของรัฐเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์ส่วนบุคคล ดังนี้ 

(1) ห้ำมไม่ให้ระบุชื่อ รูปภำพ หรือสัญลักษณ์ใดๆ ในวัสดุสิ่งของที่งื้อโดงงบประมำณของ อปท. 
เพ่ือแจกหรือช่วงเหลือประชำชน งกเว้นชื่อของ อปท. เจ้ำของงบประมำณ  

(2) หำกมีรูปภำพในสื่อเพ่ือประชำสัมพันธ์ผลงำนของ อปท. เช่น แผ่นพับสรุปกำรช่วงเหลือ
ประชำชนที่เกิดสำธำรณภัง องค์ประกอบของภำพในสื่อประชำสัมพันธ์นั้นต้องบ่งบอกูึงกิจกรรมนั้นๆ  

อง่ำงไรกจดี แม้หน่วงงำนรำชกำรทั้งในส่วนกลำงหรือส่วนท้องูิ่นจะมีหลักเกณฑ์หรือแนวทำง
ปฏิบัติในกำรตั้งงบประมำณเพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์แล้ว ทั้งที่ออกโดงส ำนัก
งบประมำณหรือกระทรวงมหำดไทง หำกแต่ว่ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวนั้นงังไม่ไดูู้กตรำขึ้นเป็นกฎหมำงหรือ
ระเบีงบที่สำมำรูจะเอำผิดกับหน่วงงำนทีไ่ม่ท ำตำมอง่ำงเคร่งครัดได้  

การตรวจสอบการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เป็นหน้ำที่โดงตรงของส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) โดงอำศังอ ำนำจตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
และกฎหมำงลูก งึ่งก ำหนดให้ 
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(1) หน่วงงำนของรัฐทุกแห่งต้องจัดท ำแผนจัดงื้อจัดจ้ำงและส่งให้ สตง. รับทรำบ และหำกมีกำร
แก้ไขแผนดังกล่ำว กจต้องแจ้งต่อ สตง. อีกครั้ง 

(2) หน่วงงำนของรัฐงังต้องประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนดังกล่ำว และรำงงำนต่อ 
สตง. ทุกๆ สำมเดือน งึ่งหำกหน่วงงำนใดไม่ท ำตำมข้อก ำหนดนี้ สตง. สำมำรูก ำหนดโทษทำงปกครอง 
เพ่ือหักเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ไม่เกิน 1 เดือนูึง 12 เดือน หรือเรีงกเงินคืน  หรือโทษทำง
วินัง 

(3) หำก สตง. ตรวจพบว่ำหน่วงงำนของรัฐไม่ท ำตำมกฎหรือระเบีงบว่ำด้วงกำรใช้เงินแผ่นดิน 
อง่ำงเช่นหนังสือของกระทรวงมหำดไทงตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น  หรือหำก สตง. แจ้งให้หน่วงงำนของรัฐออก/
แก้ไขกฎหรือระเบีงบเพ่ืออุดช่องโหว่ภำงในเกี่งวกับกำรใช้เงินแผ่นดิน แต่ในทางปฏิบัติหน่วงงำนทีูู่กแจ้ง
งังเพิกเฉง 

(4) หำก สตง. เหจนว่ำมีกำรจงใจที่จะทุจริตในกำรจัดงื้อจัดจ้ำงของรัฐ สตง. สำมำรูส่งเรื่องให้ 
ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนและด ำเนินคดีอำญำได้ 

อง่ำงไรกจดี ในทำงปฏิบัติ กำรตรวจสอบของ สตง. งังเป็นไปอง่ำงจ ำกัด โดงเฉพำะในส่วนของกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำรประชำสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังกำรด ำเนินกำรนั้นจะมีข้อจ ำกัดมำกเพรำะ
กำรตรวจสอบกำรใช้เงินแผ่นดินของ สตง. งังคงเป็นกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำงให้เป็นไปตำมระเบีงบ 
(compliance audit) มำกกว่ำกำรตรวจสอบควำมคุ้มค่ำ (performance audit) งึ่งเป็นกำรตรวจสอบที่มี
ควำมงับง้อนสูง ต้องกำรผู้เชี่งวชำญเฉพำะด้ำนที่มีประสบกำรณ์  ท ำให้โครงกำรประชำสัมพันธ์ของ
หน่วงงำนของรัฐที่ไม่เหมำะสมงังสำมำรูด ำเนินกำรได้ 

4.2 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ 

 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อในต่างประเทศ 

- รูปแบบการบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณะผู้วิจังได้ส ำรวจรูปแบบกำรบังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อใน 7 ประเทศ ได้แก่ เดนมำร์ก 
เนเธอแลนด์ ฟินแลนด์ เงอรมนี ลักเงมเบิร์ก และ สหรำชอำณำจักร งึ่งสำมำรูแบ่งรูปแบบวิธีกำรในกำร
ก ำกับดูแลดังนี้ 

(1) กำรก ำกับดูแลกันเอง  

ประเทศที่สื่อก ำกับดูแลกันเอง ได้แก่ เงอรมนี สหรำชอำณำจักร เนเธอแลนด์ ฟินแลนด์ และ
ลักเงมเบิร์ก ที่สภำวิชำชีพสื่อหรือภำคประชำชน (สื่อและประชำชนทั่วไป) เป็นทั้งผู้ร่ำงและผู้บังคับใช้
มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ ในสี่ประเทศแรก ผู้ประกอบวิชำชีพงอมรับจรรงำบรรณวิชำชีพบน
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พ้ืนฐำนของควำมสมัครใจเท่ำนั้น ในขณะที่จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อของลักเงมเบิร์กููกบังคับใช้ตำม
กฎหมำงกับ “นักข่ำวอำชีพ” (งึ่งต้องมีบัตรสื่อมวลชน) ทุกคน 

กำรปล่องให้สื่อก ำกับดูแลกันเองแทนกำรก ำกับของหน่วงงำนภำครัฐนั้น มีข้อดีคือ สำมำรูช่วง
ลดควำมเสี่งงในกำรครอบง ำของรัฐในกำรท ำงำนของสื่อ แต่ประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลกันเององู่บน
พ้ืนฐำนของกำรเชื่อูือกันเอง หำกสมำชิกไม่งื่อตรงและงอมรับต่อกฎเกณฑ์ของกลุ่มจรรงำบรรณวิชำชีพกจ
ไม่มีควำมหมำง 

สิ่งที่ท ำให้ผู้ประกอบวิชำชีพสื่องอมรับจรรงำบรรณวิชำชีพที่ไม่มีกฎหมำงรองรับบทลงโทษ  คือ 
หนึ่ง แรงกดดันภำงในสหภำพแรงงำน (Labor union) หรือสหภำพกำรค้ำ (Trade union) ที่สื่อเป็น
สมำชิกองู่ กล่ำวคือ ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อเกรงว่ำจะููกขับออกจำกสหภำพหำกไม่งอมรับจรรงำบรรณ
วิชำชีพ โดงกำรไม่ได้เป็นสมำชิกสหภำพสื่อจะท ำให้ผู้ประกอบวิชำชีพเสีงประโงชน์หลำงประกำร เช่น 
ขำดควำมน่ำเชื่อูือจำกประชำชนและผู้ร่วมอำชีพ งึ่งอำจส่งผลต่ออำชีพหรือธุรกิจของตน  หรือขำด
อ ำนำจต่อรอง ทั้งกับรัฐ (ในมุมมองของสื่อโดงรวม) กับบริษัทหรือนำงจ้ำง (ในมุมมองนักข่ำว 
นักหนังสือพิมพ์ลูกจ้ำง)  หรือกับคู่แข่งทำงธุรกิจ (ในมุมมองเจ้ำของบริษัท) 

สอง ควำมน่ำเชื่อูือของโครงกำรของคณะกรรมกำรสภำวิชำชีพผู้บังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ 
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร “ที่น่ำเชือูือ” ต้องประกอบด้วงตัวแทนจำกหลำง่าำงทั้งที่เกี่งวข้องกับสื่อ
โดงตรง เช่น ผู้ปฏิบัติหน้ำที่สื่อ เจ้ำของบริษัท บรรณำธิกำร และทำงอ้อม เช่น ตัวแทนจำกประชำชนภำค
กำรศึกษำ ผู้ท ำงำนเกี่งวกับเงำวชนหรือกำรคุ้มครองผู้บริโภค และนักกฎหมำง เป็นต้น ในสัดส่วนและ
สิทธิในกำรออกเสีงงที่เท่ำเทีงมกัน เพ่ือไม่ให้กำรตัดสินลงโทษููกวิพำกษ์วิจำรณ์จำกบุคคลภำงในหรือ
ภำงนอกสภำ 

ดังตัวอง่ำงจำก คณะกรรมกำรสภำวิชำชีพสื่อของเนเธอแลนด์ (Raad voor de Journalistiek) 
ที่ประกอบด้วงสมำชิกที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ (Journalists) และที่ไม่ใช่ สื่อ (Non-
journalists) เช่น อำจำรง์ภำควิชำนิเทศศำสตร์ ่าำงละ 10 คน หรือจำก คณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่อง
ร้องเรีงนเกี่งวกับสื่อของสหรำชอำณำจักร (Press Complaint Commission-PCC) ที่ประกอบด้วง
กรรมกำร 17 คน ได้แก่ ประธำนคณะกรรมกำร PCC ที่เป็นตัวแทนของอุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ตัวแทนจำกประชำชนทั่วไป (Public Members) และตัวแทนจำกบรรณำธิกำรสื่อ (Editorial Members) 
่าำงละ 8 คน 

(2) กำรก ำกับดูแลร่วม 

กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนจรรงำบรรณของสื่อในบำงประเทศจะด ำเนินกำรร่วมระหว่ำงรัฐและสื่อ
เพ่ือที่จะสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่สำธำรณชนว่ำไม่มีกำร “เล่นพรรคเล่นพวก” ของสื่อ ตัวอง่ำงของประเทศ
ที่ให้รัฐและภำควิชำชีพ และ/หรือภำคประชำชนก ำกับดูแลสื่อร่วมกัน ได้แก่ ประเทศสวีเดน และเดนมำร์ก  
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ในประเทศสวีเดน สมำคมวิชำชีพสื่อต่ำงๆ ร่วมกันออกระเบีงบ แต่ให้หน่วงงำนรัฐ ได้แก่ 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้ำนสื่อหนังสือพิมพ์ (Pressombudsman) และ หน่วงงำนกึ่งรัฐ (ประกอบด้วงสมำชิก
จำกภำครัฐ ภำควิชำชีพสื่อและประชำชนทั่ว ไป)  ได้แก่  สภำหนังสือพิมพ์สวี เดน (Pressens 
Opinionsnämnd) เป็นผู้บังคับระเบีงบว่ำด้วงมำตรฐำนและจรรงำบรรณ  

ผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้ำนสื่อหนังสือพิมพ์จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรีงนเกี่งวกับกำรละเมิดจรรงำบรรณ
วิชำชีพสื่อ ก่อนพิจำรณำส่งให้สภำหนังสือพิมพ์สวีเดนที่ท ำหน้ำที่คล้ำงศำลงุติธรรมเพ่ือตัดสินลงโทษผู้
ประกอบวิชำชีพที่ละเมิดกฎ แต่กจข้ึนองู่กับควำมสมัครใจของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อว่ำจะงอมรับและท ำตำม
ค ำตัดสินหรือไม ่

ในประเทศเดนมำร์ก รัฐจะเข้ำมำมีบทบำทมำกกว่ำในสวีเดน กล่ำวคือ รัฐเป็นผู้ร่ำงและบังคับใช้
ก ำกับดูแลสื่อหนังสือพิมพ์ (และรวมูึงสื่อโทรทัศน์และวิทงุ) อง่ำงเตจมรูปแบบผ่ำน สภำหนังสือพิมพ์
เดนมำร์ก (Pressenaevnet)  งึ่งแม้จะประกอบด้วงคณะกรรมกำรที่มำจำกตัวแทนของสื่อและประชำชน
ทั่วไป แต่กจต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีกระทรวงงุติธรรมของเดนมำร์ก สภำหนังสือพิมพ์เดนมำร์กท ำ
หน้ำที่และบังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพภำงใต้ กฎหมำงว่ำด้วงควำมรับผิดชอบของสื่อ (Media Liability 
Act 1991) 

กำรให้รัฐเข้ำมำมีส่วนก ำกับดูแลมีข้อดีคือ สร้ำงควำมมั่นใจว่ำจรรงำบรรณวิชำชีพจะููกบังคับใช้
อง่ำงแน่นอน แต่กจสร้ำงควำมเสี่งงที่รัฐจะแทรกแงงได้เช่นเดีงวกัน หำกอ ำนำจกำรก ำกับดูแลเทไปทำง
ภำครัฐมำกกว่ำ 

- เนื้อหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กำรศึกษำเนื้อหำมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อหนังสือพิมพ์ใน 7 ประเทศที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น พบว่ำ ประเดจนทีูู่กเน้นมำกที่สุดในมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ ได้แก่ 

(1) ควำมููกต้องของข้อมูลข่ำวสำร (Accuracy) กล่ำวคือ สื่อจะต้องตรวจสอบ (หรือไม่
จ ำเป็นต้องตรวจสอบ เช่น กรณีของเนเธอแลนด์) เนื้อหำข่ำวก่อนกำรเผงแพร่ เพ่ือไม่ให้เกิด
ควำมเสีงหำงต่อผููู้กอ้ำงอิงหรือสำธำรณชน   

(2) กำรแงกแงะระหว่ำงข้อเทจจจริงและควำมเหจน (Distinction between fact and opinion) 
(3) กำรกระท ำที่งุงงให้เกิดควำมเกลีงดชังและแบ่งแงก (Hate speech/ discrimination)  

- บทลงโทษ 

ประเทศส่วนมำกที่สื่อท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและจรรงำบรรณของวิชำชีพสื่อกันเอง
โดงไม่มีกฎหมำงรองรับ  บทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพจะมีลักษณะ
เพีงงกำรขอให้สื่อที่ท ำผิดประกำศข้อควำมขออภังผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือแก้ไขข่ำว หำกมีกำรรำงงำน
ผิดพลำดโดงไม่มีบทลงโทษอ่ืนๆ งกเว้นกรณีละเมิดควำมผิดร้ำงงแรงในกฎหมำงอ่ืนๆ เช่น กฎหมำง
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คุ้มครองผู้เงำว์ หรือ หมิ่นประมำท ที่เป็นหน้ำที่ของศำลงุติธรรมที่ต้องตัดสินควำมผิด แต่หำกมีกฎหมำง
บังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพ บทลงโทษจะองู่ในกฎหมำงนั้น เช่น เดนมำร์ก และ ลักเงมเบิร์ก มีเพีงง
จรรงำบรรณวิชำชีพของสวีเดนเพีงงประเทศเดีงวที่บัญญัติบทลงโทษส ำหรับสื่อที่่าำ่ืน เนื่องจำกรัฐเข้ำ
มำร่วมก ำกับดูแลสื่อ จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรออกบทลงโทษ 

 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อไทย 

คณะผู้วิจังส ำรวจมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อหนังสือพิมพ์จำกองค์กรวิชำชีพสื่อ 2 แห่ง 
ได้แก่ สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ และ สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง และพบข้อมูล
ดังนี้ 

- สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  

สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติููกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดงมีจุดประสงค์ที่จะสร้ำงองค์กรที่เป็น
อิสระจำกรัฐเพื่อก ำกับดูแลสื่อสมำชิกด้วงกันเอง และส่งเสริมมำตรฐำนสื่อหนังสือพิมพ์ไทง  

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์ตำมที่แสดงในรูป ก. พบว่ำ 
เจ้ำของบริษัทสื่อและบรรณำธิกำรงังคงมีบทบำทสูงในกำรเลือกกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์ประเภทอ่ืน 

รูป ก. โครงสร้างคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 
หมำงเหตุ: “ผู้ปฏิบัติงำนหนังสือพิมพ์ หมำงูึง บรรณำธิกำร หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร บรรณำธิกำรบริหำร หรือต ำแหน่งควบคุมและ
ด ำเนินกำรกองบรรณำธิกำรที่เรีงกชื่อเป็นอง่ำงอื่น ผู้สื่อข่ำว ผู้เขีงนข่ำว ผู้เขีงนบทควำม ผูู้่ำงภำพ ผู้ที่ท ำงำนองู่ในกองบรรณำธิกำร 
ที่มำ: ข้อ 11 ของธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 สรุปโดง
คณะผู้วิจัง (2557) 

 

คณะกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์
(รวม 21 คน)

กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อ (รวม 14 คน)

ผู้ปฏิบัติงาน
หนังสือพิมพ์

4 คน

เจ้าของบริษัท
เลือกกันเอง
เหลือ 5 คน

บรรณาธิการ 
เลือกกันเอง 
เหลือ 5 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รวม 7 คน)เลือก

เลือก

ท ำหน้ำที่

ท ำหน้ำที่
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สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติท ำหน้ำที่รับและพิจำรณำเรื่องร้องเรีงนเกี่งวกับควำมประพฤติหรือ
กำรกระท ำของบริษัทหนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชำชีพสื่อในสังกัดที่ละเมิดข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่ง
วิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 งึ่งเป็นข้อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรของสื่อและผู้ประกอบวิชำชีพ
หนังสือพิมพ์ และมีกำรบัญญัติบทลงโทษตำม “ธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ” 

อง่ำงไรกจดี บทบัญญัติจริงธรรมสื่อและบทลงโทษดังกล่ำวมีกรอบบังคับใช้เพีงงแค่กับสมำชิกของ
สภำหนังสือพิมพ์เท่ำนั้น และมิได้มีบทลงโทษทำงกฎหมำงแต่อง่ำงใด หมำงควำมว่ำหนังสือพิมพ์ที่ไม่เหจน
ด้วงกับค ำวินิจฉังของคณะกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์สำมำรูที่จะูอนตัวออกจำกกำรเป็นสมำชิกได้ 
โดงที่ไม่ต้องรับโทษใดๆ เนื่องจำกกำรเข้ำมำเป็นสมำชิกของสภำกำรหนังสือพิมพ์องู่เป็นพ้ืนฐำนของควำม
สมัครใจหนังสือพิมพ์หรือผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ ตัวอง่ำงเช่น กรณีที่หนังสือพิมพ์ในเครือมติชนงื่น
หนังสือลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554 หลังจำกคณะกรรมกำรสภำได้
สอบสวนเรื่องนักกำรเมืองพรรคเพ่ือไทงส่งอีเมลเสนอ “สินบน” ให้แก่หนังสือพิมพ์มติชน งึ่งเป็นกำร
ละเมิดข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 ที่ไม่ให้สื่อรับอำมิสสินจ้ำง บทสรุป
ของเรื่องนี้คือ สภำกำรหนังสือพิมพ์ไม่มีหลักฐำนเพีงงพอที่จะเอำผิดกับหนังสือพิมพ์ได้ 

ในแง่ของเนื้อหำนั้น ข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 มีเนื้อหำที่มี
มำตรฐำนเทีงบกับมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพของสภำวิชำชีพสื่อในต่ำงประเทศตำมที่ส ำรวจ
ข้ำงต้น 

- สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทงเกิดจำกกำรรวมตัวของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศ
ไทย และ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2543 มีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมเป็น
เอกภำพในองค์กรวิชำสื่อมวลชน และเพ่ือสร้ำงมำตรฐำนและจริงธรรมสื่อมวลชน สมำชิกของสมำคม
นักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นผู้ประกอบวิชำชีพสื่อหนังสือพิมพ์ที่มำจำกหนังสือพิมพ์ทั้งระดับประเทศและ
ระดับภูมิภำค รวมทั้งหมดเกือบ 37 ฉบับ กำรเข้ำมำเป็นสมำชิกองู่บนพ้ืนฐำนของความสมัครใจของตัว
ผู้สมัครเอง 

ข้อบัญญัติจริงธรรมวิชำชีพของสมำคมฯ ได้ระบุข้อปฏิบัติไว้ เช่น กำรรักษำเสรีภำพของ 
กำรเสนอข่ำวและควำมคิดเหจน กำรรำงงำนข่ำวที่เที่งงตรงและงื่อสัตง์ต่อประชำชน กำรไม่แสวงหำ
ผลประโงชน์ในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน เป็นต้น  บทลงโทษส ำหรับสมำชิกที่ไม่ปฏิบัติตำม
ระเบีงบข้อบังคับดงักล่ำวของสมำคมฯ คือ กำรสิ้นสมำชิกภำพของสมำคมฯ หมำงควำมว่ำ สมำชิกผู้นั้นไม่
อำจที่จะขอรับสวัสดิกำรของสมำคมฯ ได้อีก เช่นเดีงวกับสมำชิกที่ท ำผิด “จริงธรรมแห่งวิชำชีพ” ของ 
สภำหนังสือพิมพ์แห่งชำติ  
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5. ข้อเสนอแนะ 

ด้วงบทสรุปของรำงงำนฉบับนี้มุ่งเน้นวิเครำะห์ปัญหำกำร “งื้อสื่อ” คณะผู้วิจังมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
ป้องกันปัญหำดังกล่ำวดังนี้ 

5.1 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ 

ต้องมีกำรออกกฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ เพ่ือก ำหนดกรอบกำรใช้
งบประมำณเพ่ืองื้อพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ในสื่อเอกชน โดงกฎหมำงดังกล่ำวต้องมีบทบัญญัติที่ส ำคัญสี่ด้ำน 
คือ ค ำนิงำม เนื้อหำของโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ กระบวนกำรใช้งบประมำณ และ กำรบังคับใช้
กฎหมำง 

(1) ค ำนิงำมในกฎหมำงฉบับนี้ 
 “หน่วงงำนของรัฐ” หมำงูึง หน่วงงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ รัฐวิสำหกิจ กองทุน

ต่ำงๆ ของรัฐ องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอ่ืนๆ เช่น ส ำนักงำน กสทช. 
ธนำคำรแห่งประเทศไทง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพง์และตลำดหลักทรัพง์ 

 “เงินแผ่นดิน” หมำงูึง เงินจัดสรรจำกงบประมำณและเงินอุดหนุน และรำงได้ที่
หน่วงงำนของรัฐได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำงเฉพำะของตนเอง 

(2) เนื้อหำของโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ 
 กฎหมำงดังกล่ำวต้องมีบทบัญญัติห้ำมไม่ให้สื่อประชำสัมพันธ์ที่ใช้งบประมำณของรัฐมี

ชื่อ รูป หรือเสีงงของผู้งื้อสื่อ อันได้แก่ นักกำรเมืองและข้ำรำชกำร ปรำกฏในพื้นที่สื่อ 
 เนื้อหำของโฆษณำประชำสัมพันธ์ของแต่ละหน่วงงำนต้องสอดคล้องกับบทบำทและพันธ

กิจที่หน่วงงำนนั้นๆ ได้รับมอบหมำง  
 ต้องมีกำรระบุว่ำโฆษณำของรัฐแต่ละชิ้นใช้เงินของแผ่นดิน 

(3) กระบวนกำรใช้งบประมำณ 
 ต้องมีกำรก ำหนดแผนงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์และวงเงินล่วงหน้ำในแต่ละ

ปีงบประมำณก่อนกำรเบิกจ่ำงงบประมำณ 
 มีกำรเปิดเผงข้อมูลกำรจัดงื้อจัดจ้ำงเพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐต่อประชำชน 

(4) กำรบังคับใช้กฎหมำง 
 ให้ สตง. เป็นผู้บังคับใช้กฎหมำงนี้ 
 สตง. จะเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหำว่ำมีกำรใช้งบของรัฐเพ่ือกำรหำเสีงงส่วนตัวและคุ้มค่ำ

หรือไม ่
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กฎหมำงดังกล่ำวอำจไม่ช่วงป้องกันกำรงื้อสื่อเอกชนอง่ำงูำวร แต่จะท ำให้กำรงื้อสื่อเป็น ไปได้
งำกมำกข้ึน และมีกำรใช้งบประมำณของรัฐอง่ำงคุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5.2 การบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ 

(1) ก ำหนดให้สื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กรวิชำชีพสื่อ อง่ำงเช่น 
สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ เพ่ือให้มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสำมำรูููก
บังคับใช้ได้จริง โดงเฉพำะกำรออกบทลงโทษสื่อหนังสือพิมพ์ที่ละเมิดข้อก ำหนดดังกล่ำว 

(2) ให้สภำวิชำชีพมีคณะกรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกภำคประชำสังคมในสัดส่วนที่เท่ำกับ
ตัวแทนของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ เจ้ำของสื่อและบรรณำธิกำร เพ่ือสร้ำงควำมชอบธรรม
และน่ำเชื่อูือในกำรบังคับใช้มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ  
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บทน า 

คอร์รัปชันเป็นปัญหำเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทงมำเป็นเวลำนำน แม้ว่ำจะมี 
ควำมพงำงำมในกำรลดระดับควำมรุนแรงของปัญหำ กจงังไม่ปรำกฏเป็นรูปธรรมว่ำ มีมำตรกำรใด  
ที่มีประสิทธิผลในกำรแก้ไขปัญหำได้จริง กำรจัดท ำดัชนีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชัน (Corruption 
Perceptions Index: CPI) โดงองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสระหว่ำงประเทศ (Transparency 
International) ล่ำสุดเมื่อปี 2557 ชี้ว่ำ ประเทศไทงได้คะแนนควำมโปร่งใสเพีงง 38 คะแนนจำก
คะแนนเตจม 100 คะแนน (คะแนนงิ่งน้อง งิ่งมีคอร์รัปชันมำก) งึ่งสะท้อนระดับกำรคอร์รัปชันในกลุ่ม
เดีงวกับประเทศในภูมิภำคเดีงวกันอง่ำงฟิลิปปินส์ (38 คะแนน) อินโดนีเงีง (34 คะแนน) เวีงดนำม 
(31 คะแนน)  

แม้ว่ำคนไทงโดงทั่วไปจะรับรู้ว่ำมีปัญหำกำรคอร์รัปชันองู่ แต่แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
คอร์รัปชันส่วนใหญ่ในปัจจุบันกจงังขึ้นองู่กับกลไกกำรปรำบปรำมคอร์รัปชันของภำครัฐโดงเฉพำะ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตแห่ งช ำติ  (ป . ป .ช . )  และ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท. ) เป็นหลัก  
หน่วงงำนเหล่ำนี้มักประสบปัญหำในกำรแทรกแงงทำงกำรเมือง เนื่องจำก่าำงกำรเมืองมีบทบำท
ส ำคัญในกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของหน่วงงำน รวมทั้งหน่วงงำนเหล่ำนี้งังต้อง
พ่ึงพำงบประมำณจำกรัฐบำลอีกด้วง ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำคอร์รัปชันไม่มีประสิทธิผลเท่ำท่ีควร 

ประเทศไทงจึงจ ำเป็นต้องปรับงุทธศำสตร์ใหม่ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน จำกแบบเดิมที่
เน้นกำรใช้กฎหมำง งึ่งเป็นระบบ “จำกบนลงล่ำง” (top down) เป็นระบบ “จำกล่ำงขึ้นบน” 
(bottom up)  งึ่งหมำงควำมว่ำ กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันจะต้องมีส่วนร่วมอง่ำงแขจงขันจำกภำค
ธุรกิจ สื่อมวลชน นักวิชำกำรและประชำชน ภำคประชำสังคมจะต้องมีข้อมูลข่ำวสำรที่ครบู้วนและ
ทันกำรณ์เพ่ือที่จะสำมำรูติดตำมและตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชันของภำครัฐได้อง่ำงมี
ประสิทธิภำพ  กำรเข้ำูึงข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพและทันเหตุกำรณ์จึงเป็นปัจจังหลักของ 
กำรสร้ำงเสริมพลัง (empowerment) ให้แก่ภำคประชำชน 

ด้วงเหตุผลดังกล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำวิจังูึงควำมสำมำรูในกำรเข้ำูึง  
“สื่อสำธำรณะ” (ในควำมหมำงของ “สื่อที่เผงแพร่ในระดับสำธำรณะ” (public media)) ของ 
คนไทงรวมทั้งคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชนได้รับด้วง เนื่องจำกข้อมูลของสื่อมีอิทธิพล 
อง่ำงกว้ำงขวำงต่อแนวคิดและกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน  สื่อจึงต้องมีควำมเป็นอิสระจำก
อ ำนำจกำรเมืองและกำรแทรกแงงจำกรัฐ เพ่ือที่จะมีกำรน ำเสนอรำงงำนข่ำวอง่ำงตรงไปตรงมำ 
และเป็นกลำงและสำมำรูสืบหำข้อมูลข่ำวสำรเชิงลึกเก่ีงวกับกำรทุจริตของภำครัฐได้อง่ำงเสรี 
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โครงสร้ำงของรำงงำนนี้ประกอบด้วง 6 บท บทแรกจะศึกษำลักษณะของกำรเข้ำูึง 
สื่อสำธำรณะของคนไทงว่ำมีกำรเข้ำูึงข้อมูลผ่ำนช่องทำงใดบ้ำงและมีแนวโน้มในกำรเปลี่งนแปลง
อง่ำงไรในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ  

บทที่สองจะเป็นกำรวิเครำะห์ูึงควำมเป็นอิสระของสื่อแต่ละรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น  
สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์และวิทงุ และสื่ออินเทอร์เนจตว่ำปลอดจำกกำรแทรกแงงทำงกำรเมืองหรือไม่และ
อง่ำงไร  

บทที่สามจะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรส ำรวจกำรใช้งบประมำณโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ
ในสื่อต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อศึกษำว่ำหน่วงงำนของรัฐแต่ละแห่งใช้งบประมำณในส่วนนี้มำกน้อง 
และคุ้มค่ำเพีงงใด 

บทท่ีส่ี ห้าและหกจะศึกษำแนวทำงในกำรป้องกันกำรแทรกแงงสื่อของภำครัฐในต่ำงประเทศ
ว่ำมีวิธีกำรใดบ้ำง และแตกต่ำงจำกในกรณีของประเทศไทงอง่ำงไร เพ่ือที่จะจัดท ำข้อเสนอแนะ
เกี่งวกับมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแทรกแงงสื่อในกรณีของประเทศไทงในบทที่เจ็ดงึ่งเป็น 
บทสุดท้ำงของรำงงำนฉบับนี้ 
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บทที่ 1  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงสื่อกระแสหลักของคนไทย 

กำรสร้ำงพลังให้แก่ภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันโดงกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรนั้นจะต้องเข้ำใจูึงพฤติกรรมในกำรแสวงหำหรือเข้ำูึงข้อมูลของประชำชนไทงก่อน  
กำรศึกษำในบทนี้เป็นกำรน ำเสนอภำพดังกล่ำวจำกข้อมูลทุติงภูมิที่สำมำรูรวบรวมได้จำ ก 
แหล่งต่ำง ๆ 

กำรส ำรวจกำรเข้ำูึงสื่อของประชำชนไทงในปี พ.ศ. 2546 (ปีล่ำสุด ) ของส ำนักงำนสูิติ
แห่งชำติพบว่ำ ครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อโทรทัศน์มำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วนูึงร้องละ 
95.4 ของครัวเรือนทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ วิทงุ และหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้องละ 62.6 และร้องละ 
51.5 ของครัวเรือนทั้งหมดตำมล ำดับ ในขณะที่จ ำนวนครัวเรือนที่รับข่ำวสำรผ่ำนสื่ออินเทอร์เนจตนั้น
งังมีสัดส่วนที่ต่ ำมำก คิดเป็นเพีงงร้องละ 6.3 ของครัวเรือนทั้งหมด ตำมท่ีแสดงในรูปที ่1.1  

รูปที่ 1.1 การรับรู้ข่าวสารของครัวเรือนไทยในปี พ.ศ. 2546 

 

หมำงเหตุ: ในแบบส ำรวจอนุญำตให้ครวัเรือนแต่ละครัวเรือนสำมำรูเลือกได้เกิน 1  ตัวเลือก 
ที่มำ: ส ำนักงำนสูิตแิห่งชำติ. การส ารวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546., ค ำนวณโดงคณะผู้วจิัง (2557) 
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ข้อมูลที่คณะผู้วิจังน ำเสนอข้ำงต้นสะท้อนว่ำ สังคมไทยเน้นการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อที่เป็น
ภาพและเสียงมากกว่าการอ่าน งึ่งอำจเป็นเพรำะ (1) สื่อโทรทัศน์และวิทงุทันต่อเหตุกำรณ์มำกกว่ำ  
เนื่องจำกมีกำรรำงงำนข่ำวสำรอง่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่กำรรับข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์นั้นจะููก
รำงงำนแบบวันต่อวันเท่ำนั้น และ (2) กำรรับชมข่ำวทำงโทรทัศน์และวิทงุไม่มีค่ำใช้จ่ำง อง่ำงไรกจดี 
ข้อมูลข่ำวสำรที่มีกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อวิทงุและโทรทัศน์มักมีรำงละเอีงดของข้อเทจจจริงของข่ำวน้อง
กว่ำที่น ำเสนอผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ และมักขำดบทวิเครำะห์ในเชิงลึกด้วงข้อจ ำกัดด้ำนเวลำในกำร
แพร่กระจำงเสีงงหรือภำพ ท ำให้ประชำชนไทงไม่สำมำรูเข้ำูึงข้อมูลในเชิงลึกได้   

นอกจำกนี้แล้ว ข้อมูลดังกล่ำวงังแสดงว่ำ ครัวเรือนไทยจ านวนมากรับรู้ข่าวสารผ่านการ
บอกเล่าของคนใกล้ชิด (ร้องละ 73.5) และผู้น ำท้องูิ่น (ร้องละ 53.0) เป็นกำรชี้ให้เหจนว่ำกำรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรแบบ “ปำกต่อปำก” มีควำมส ำคัญมำกในสังคมไทงในอดีต 

เมื่อพิจำรณำข้อมูลโดงแบ่งเขตพ้ืนที่เป็นสองส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบำลและพ้ืนที่นอก
เขตเทศบำล พบว่ำ สัดส่วนของครัวเรือนที่รับข่ำวสำรผ่ำนสื่อโทรทัศน์ใกล้เคีงงกัน ในขณะที่สื่ออ่ืนๆ  
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทงุ และอินเทอร์เนจต มีสัดส่วนแตกต่ำงกันมำก โดงเฉพำะอง่ำงงิ่งในสื่อ
หนังสือพิมพ์ ตำมที่ปรำกฏในรูปที่ 1.2Error! Reference source not found. ครัวเรือนในเขต
เทศบำลอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์มำกกว่ำครัวเรือนที่องู่ในพ้ืนที่นอกเขตเทศบำล เนื่องจำกเหตุปัจจังหลำง
ประกำร ทั้งระดับของกำรศึกษำและกำรเข้ำูึงสื่อสิ่งพิมพ์ได้ง่ำงในเขตตัวเมือง เช่น ในร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำปลีก กำรสมัครเป็นสมำชิกที่มีกำรจัดส่งูึงที่พักอำศัง หรือส ำนักงำน เป็นต้น 
อง่ำงไรกจดี จำกปี พ.ศ. 2546 ูึงปัจจุบัน ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรของคนไทงนั้นเปลี่งนไปหรือไม่ 

รูปที่ 1.2 การรับข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ ของครัวเรือน แบ่งตามเขตพื้นที่ในปี พ.ศ. 2546 

 

ที่มำ: ส ำนักงำนสูิตแิห่งชำติ. ตารางสถิติส ารวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546. ค ำนวณโดงคณะผูว้ิจัง (2557) 
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รปูที ่1.3 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของประชาชนใน กทม. และท่ัวประเทศในปี 2554 

 
หมำงเหต:ุ   1. ตัวองำ่งประชำกรทัว่ประเทศทั้งหมด 9,513 คน แบ่งเป็นประชำกรในเขต กทม. 794 คน และต่ำงจังหวัด 8,719 คน 
 2. ตัวองำ่งประชำกรมีอำงุระหวำ่ง 30 - 40 ป ี
ที่มำ: กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข. การประเมินผลการรบัรู้ข้อมูลขา่วสารและส ารวจพฤติกรรมประชาชน ปี พ.ศ. 2554.; 
ค ำนวณโดงคณะผู้วิจงั (2557) 

เพ่ือตอบค ำูำมข้ำงต้น กอปรกับกำรที่ไม่มีกำรจัดท ำกำรส ำรวจช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำร
ในลักษณะเดีงวกับของปี พ.ศ. 2546 อีก คณะผู้วิจังจึงเลือกน ำเสนอผลกำรส ำรวจที่ใกล้เคีงงกันคือ  
“กำรประเมินผลกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและส ำรวจพฤติกรรมของประชำชน พ.ศ. 2554” ที่จัดท ำโดง 
กรมควบคุมโรค แม้กำรส ำรวจดังกล่ำวจะเป็นกำรส ำรวจกำรเข้ำูึงข้อมูลข่ำวสำรเฉพำะด้ำนสุขภำพ  
หำกแต่ค ำูำมที่ใช้ในกำรส ำรวจได้สอบูำมูึงจ ำนวนครั้งในกำรรับข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ งึ่งสำมำรู
สะท้อนกำรเข้ำูึงแหล่งข้อมูลข่ำวสำรทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง 

ผลกำรส ำรวจดังกล่ำวตำมที่ปรำกฏในรูปที่ 1.3-ก แสดงให้เหจนว่ำ ลักษณะการรับข้อมูล
ข่าวสารของคนไทยในภาพรวมนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2546 กล่ำวคือ โทรทัศน์งังคง
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รูปที่ 1.3-ข: การส ารวจประชากรใน กทม. 
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เป็นแหล่งข้อมูลที่ส ำคัญที่สุดของประชำกรทั่วประเทศ (ตัวอง่ำงประชำกร 9,513 คน แบ่งเป็น จำก
พ้ืนที่ใน กทม. 794 คน และต่ำงจังหวัด 8,719 คน) และรองลงมำคือแหล่งข้อมูลบุคคล กล่ำวคือ 
ประชำกรทั่วประเทศรับข่ำวสำรจำกเพ่ือนหรือคนในครอบครัวูี่กว่ำจำกสื่อกระแสหลักอง่ำงวิทงุ 
และ “สื่อที่ต้องอ่ำน” อง่ำงหนังสือพิมพ์ ในขณะที่สื่ออินเทอร์เนจตงังคงเป็นช่องทำงที่คนทั่วไปใน
ประเทศงังไม่ค่องรับข่ำวสำรเกี่งวกับสุขภำพบ่องนัก ทั้งนี้ ลักษณะกำรรับข้อมูลประชำกรที่องู่ใน 
กทม. นั้นแตกต่ำงจำกกำรส ำรวจในภำพรวม รูปที่ 1.3-ข แสดงให้เหจนว่ำ ประชำกรใน กทม. ได้รับ
ข่ำวสำรผ่ำนสื่ออินเทอร์เนจตและกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์มำกกว่ำกำรฟังสื่อวิทงุ และจำกบุคคลอื่น 

เมื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรรับข่ำวสำรจำกสื่อกระแสหลักแล้ว กำรส ำรวจสื่อมวลชนของ
ส ำนักงำนสูิติแห่งชำติในปี 2546 และ 2551 พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่งังมีแนวโน้มรับชมโทรทัศน์
มำกที่สุด และองู่ในสัดส่วนที่คงที่ (ร้องละ 94-95)  ในขณะที่กำรฟังวิทงุมีแนวโน้มลดลงอง่ำงมำก
จำกร้องละ 43 ในปี พ.ศ. 2546 เหลือเพีงงร้องละ 31 ในปี พ.ศ. 2551 งึ่งสวนทำงกับแนวโน้มกำร
อ่ำนหนังสือพิมพ์ของประชำกรที่เพ่ิมขึ้นจำกร้องละ 37 ในปี พ.ศ. 2546 เป็นร้องละ 47 ในปี พ.ศ. 
2551 ดังที่แสดงในรูปที่ 1.4  

ส ำหรับแนวโน้มกำรเข้ำูึงสื่ออินเทอร์เนจตนั้น แม้สัดส่วนของครัวเรือนที่รับข่ำวสำรข้อมูลสื่อ
ดังกล่ำวงังคงองู่อัตรำที่ต่ ำเมื่อเทีงบกับสื่ออ่ืนๆ อง่ำงสื่อโทรทัศน์ วิทงุหรือหนังสือพิมพ์  และเมื่อ
เทีงบอัตรำกำรเข้ำูึงอินเทอร์เนจตของครัวเรือนของประเทศในภูมิภำคเอเชีงแปงิฟิกระหว่ำงปี พ.ศ. 
2550-2556 สัดส่วนกำรเข้ำูึงสื่ออินเทอร์เนจตของครัวเรือนทั่วประเทศไทงจะงังองู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ 
แต่กจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกร้องละ 8 เป็นร้องละ 24 (ตำมที่แสดงในรูปที่ 1.5 ก)  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 
2556 ร้องละ 70 ของครัวเรือนที่เข้ำูึงอินเทอร์เนจต (หรือร้องละ 17 ของครัวเรือนทั้งหมด) สำมำรู
เข้ำูึงอินเทอร์เนจตควำมเรจวสูง (ตำมที่แสดงในรูปที่ 1.5 ข) 

รูปที่ 1.4 แนวโน้มการรับข่าวสารผ่านสื่อของประชากรทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2546-2551 

 

หมำงเหต:ุ ข้อมูลจำก ส ำนกังำนสูิติแห่งชำติ. สูิติกำรชมโทรทัศน์และฟังวิทงุมำจำกโครงกำร “ส ำรวจสื่อมวลชน” ปี พ.ศ. 2546. 
และ ส ำนกังำนสูิติแห่งชำติ. สูิตกิำรชมโทรทัศน์และฟังวิทงุมำจำกโครงกำร “ส ำรวจสื่อมวลชน” ปี พ.ศ. 2551. ส่วนสูิติกำรอ่ำน
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หนังสือพิมพ์มำจำกส ำนกังำนสูิติแห่งชำติ. ส ำรวจสือ่มวลชน ปี พ.ศ. 2546. และ ส ำนักงำนสูิตแิห่งชำติ. กำรส ำรวจกำรอ่ำนหนังสือ
ของประชำกร ปี พ.ศ. 2551. 

ที่มำ: รวบรวมและค ำนวณโดงคณะผู้วิจัง (2557) 

รูปที่ 1.5 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550-2556 

 

หมำงเหตุ: *ข้อมูลจ ำนวนครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เนจตในภูมิภำคเอเชีงแปงิฟิกมำจำกสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ (International Telecommunication Union-ITU) 
http://www.itu.int*ส่วนข้อมูลจ ำนวนครัวเรือนท่ีมีอินเทอร์เนจตของประเทศไทงมำจำก ส ำนักงำนสูิติแห่งชำติ. รายงานส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550.  ส ำนักงำนสูิติแห่งชำติ. รายงานส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2554 
และ ส ำนักงำนสูิติแห่งชำติ. รายงานส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ.2556.  

ท่ีมำ: รวบรวมและค ำนวณโดงคณะผู้วิจัง (2557) 

กล่ำวโดงสรุปคือ แหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญที่สุดตลอดกำลของประชำชนไทงคือโทรทัศน์ 
ไม่ว่ำจะเป็นครัวเรือนที่องู่ในหรือนอกเขตเมืองกจดี เนื่องจำกสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อระดับชำติที่สำมำรู 
แพร่ภำพรำงกำรให้ครอบคลุมคนดูทั่วประเทศพร้อมกัน ในขณะที่สื่อวิทงุงังคงมีข้อจ ำกัดในเรื่องของ
พ้ืนที่กำรกระจำงเสีงง ท ำให้สูำนีวิทงุููกจัดเป็นสื่อท้องูิ่น อีกท้ัง กำรที่สื่อโทรทัศน์มีข้อได้เปรีงบสื่อ
วิทงุจำกกำรที่มีท้ังภำพและเสีงง กำรรับข่ำวสำรผ่ำนสื่อวิทงุจึงได้รับควำมนิงมน้องลง  

อำนิสงส์กำรที่คนไทงมีวิูีชีวิตแบบสังคมเมืองมำกขึ้นและระบบกำรขนส่งที่สะดวกรวดเรจว  
คนไทงทั่วประเทศจึงสำมำรูเข้ำูึงสื่อหนังสือพิมพ์เพ่ิมมำกขึ้น และกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่อำศัง
ในพ้ืนที่ใกล้เคีงงกันที่เกิดขึ้นน้องลง กำรเสพข้อมูล “มือสอง” โดงกำรพบปะกันทำงกำงภำพจะ
น้องลงตำมไปด้วง 
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รูปที่ 1.5 ก. สัดส่วนครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต 
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นอกจำกนี้ กำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลงีในโลกปัจจุบันท ำให้เกิดสื่อใหม่ (modern media)  
อง่ำงอินเทอร์เนจตที่เข้ำมำทั้งทดแทนและส่งเสริมกำรเข้ำูึงสื่อดั้งเดิม (traditional media) จำกกำร
ท ำให้เกิดสื่อออนไลน์ที่เข้ำูึงได้รวดเรจวกว่ำเดิม 

ดังนั้น ในอนำคตสื่อกระแสหลักอันได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ (ทั้งในรูปแบบของสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์) และ อินเทอร์เนจตจะมีควำมส ำคัญมำกเพรำะเป็นแหล่งข้อมูลมือหนึ่ง และ
ในกรณีของอินเทอร์เนจตนั้นกจจะสำมำรูเป็นแหล่งข้อมูลมือสอง ที่ทรงพลังมำกอีกทำงหนึ่ง เพรำะ
ข้อมูลข่ำวสำรสำมำรูแพร่กระจำงไปได้อง่ำงรวดเรจวโดงไม่มีข้อจ ำกัดทำงกำงภำพ 
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บทที่ 2  
โครงสร้างตลาดสื่อกระแสหลักของไทย 

ในปัจจุบัน กำรแทรกแงงสื่อสำธำรณะของภำคกำรเมืองหรือรัฐงังคงเป็นประเดจนที่มีกำรพูด
ูึงอง่ำงกว้ำงขวำง โดงเฉพำะในวงกำรวิชำกำรและสื่อสำรมวลชน เนื่องจำกสื่อสำธำรณะครอบคลุม
กลุ่มประชำชนจ ำนวนมำกและมีอิทธิพลต่อควำมคิดและกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ของคนในสังคม  
จึงเกิดแรงจูงใจแก่ภำคกำรเมืองและภำครัฐในกำรเข้ำมำสร้ำงอิทธิพลเหนือองค์กรสื่อต่ำงๆ  
ไม่ว่ำจะเป็นโทรทัศน์ วิทงุหรือหนังสือพิมพ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ทำงกำรเมือง
ของตนเองและหำผลประโงชน์ทำงธุรกิจจำกสื่อเหล่ำนั้น 

แม้ว่ำสื่อสำธำรณะจะมีควำมพงำงำมในกำรหลีกเลี่งงไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของอ ำนำจรัฐ 
แต่ควำมจ ำเป็นในกำรพ่ึงพำรำงได้จำกกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรัฐ หรือกำรขอสัมปทำน
กำรใช้คลื่นควำมูี่ในกำรแพร่ภำพหรือกระจำงเสีงงจำกรัฐกจงังเปิดช่องทำงให้รัฐเข้ำมำแทรกแงง 
กำรท ำงำนสื่อได้ง่ำงเช่นเดีงวกัน 

ในบทนี้ คณะผู้วิจังจะศึกษำลักษณะของธุรกิจและโครงสร้ำงตลำดของสื่อกระแสหลักแต่ละ
ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ (งึ่งรวมเอำสื่อวิทงุเข้ำไว้ด้วงกัน) เพ่ือที่จะได้รู้จักกับ  
“ผู้เล่น” ที่ส ำคัญในวงกำรสื่อทั้งท่ีเป็นรัฐและเอกชน รวมทั้งวิเครำะห์กฎ กติกำในกำรประกอบกิจกำร
ดังกล่ำว  

2.1 ส่ือหนังสือพิมพ ์

2.1.1 ลักษณะของธุรกิจ 

ปัจจุบัน ประเทศไทงมีหนังสือพิมพ์ระดับชำติฉบับภำษำไทงจ ำนวน 25 ฉบับ  ฉบับ
ภำษำต่ำงประเทศ 4 ฉบับ2 หนังสือพิมพ์ไทงทั้งหมดเป็นสื่อเอกชน ธุรกิจหนังสือพิมพ์กระดำษนั้นมี
ต้นทุนในกำรตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั้นค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกกระดำษที่ใช้พิมพ์ส่วนหนึ่งต้อง
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และผู้ประกอบกำรจะพงำงำมหลีกเลี่งงกำรปรับเพ่ิมรำคำขำงของ
หนังสือพิมพ์โดงกำรขำงพ้ืนที่โฆษณำ  

                                           
2มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทง. (2553). ดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อเอเชีย ประเทศไทย 2553: รายงานการประเมินภูมิทัศน์สื่อ
ของเอเซียจากมุมมองท้องถิ่น. หน้ำ 7. 
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สิริทิพง์ ขันสุวรรณ. (2544)3 ได้ประเมินรำงได้จำกกำรแบ่งพ้ืนที่โฆษณำไว้ที่มำกกว่ำร้องละ 
80 ของรำงได้ทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ งึ่งสอดคล้องกับผลกำรส ำรวจผลประกอบกำรระหว่ำง 
ปี พ.ศ. 2552-2556 ของบริษัทหนังสือพิมพ์รำงวันที่มีผู้อ่ำนมำกที่สุด 5 ฉบับแรกของคณะผู้วิจังงึ่ง
พบว่ำ หนังสือพิมพ์เหล่ำนี้มีรำงได้หลักจำกค่ำโฆษณำงึ่งคิดเป็นสัดส่วนโดงเฉลี่งร้องละ 75-80  
ของรำงได้รวม แม้หนังสือพิมพ์บำงฉบับได้พงำงำมหำรำงได้ผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ เช่น ให้บริกำร 
กำรพิมพ์เอกสำร บริกำรกำรตลำด หรือแม้แต่กำรจัดเลี้งงหรือจัดประชุมสัมมนำ แต่กจงังคงเป็นแหล่ง
รำงได้รอง 

2.1.2 โครงสร้างของตลาด 

ธุรกิจหนังสือพิมพ์มีลักษณะกระจุกตัวสูง โดงมีหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับที่ครองส่วนแบ่งตลำด 
(คิดจำกงอดขำง) เฉลี่งในช่วงปีพ.ศ. 2550-2556 รวมกันร้องละ 97 ตำมที่แสดงในรูปที่ 2.1  
โดงหนังสือพิมพ์ไทงรัฐครองส่วนแบ่งตลำดสูงูึงร้องละ 48 รองลงมำคือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
(ร้องละ  24) และหนังสือพิมพ์ในเครือของ บมจ. มติชน สองฉบับ (ตำมที่แสดงในตารางที่ 2.1) 
ได้แก่ ข่ำวสด (ร้องละ 10) และ มติชน (ร้องละ 9) 

รูปที่ 2.1 ส่วนแบ่งตลาดหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย (ตามยอดขาย) เฉลี่ย ปี พ.ศ. 2550-2556 

 

ที่มำ: ค ำนวณจำกข้อมูลจำกรำงงำนประจ ำป ีบมจ. มติชน โดงคณะผู้วจิัง (2557) 

  

                                           
3 สิริทิพง์ ขันสุวรรณ. (2544). การบริหารงานหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ: มหำวิทงำลังกรุงเทพ.  อ้ำงใน นวลน้อง ตรีรัตน์ และ ธำนี 
ชังวัฒน์ .(2547). โครงสร้างตลาดและการก ากับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย. หน้ำ 30.  

ไทงรัฐ 
48% 

เดลินิวส์ 
24% 

มติชน 
9% 

ข่ำวสด 
10% 

คมชัดลึก 
6% 

อื่นๆ 
3% 
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ตารางท่ี 2.1 รายชื่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยยอดนิยมและบริษัทที่เป็นเจ้าของ 

ชื่อหนังสือพิมพ์รายวัน ชื่อบริษัทท่ีใช้จดทะเบียน หมายเหตุ 

ไทงรัฐ  บจก. วัชรพล  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2523 

เดลนิิวส์  บจก. สี่พระงำกำรพิมพ์  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2506 ชื่อเดิม “แนวหน้ำแห่งงุคเดลินิวส์”  
และปี พ.ศ. 2522 เปล่ีงนชื่อเป็น “เดลินิวส์”  

ข่ำวสด  บมจ. มติชน  ก่อตั้งปี พ.ศ. 2524 และปี พ.ศ. 2534 ููกง้ือกิจกำรโดงเครือ
มติชน 

มติชน บมจ. มติชน ก่อตั้งปี พ.ศ. 2521 และปีพ.ศ.  2532 เข้ำตลำดหลักทรัพง์  
คม ชัด ลึก บจก. เอจนเอสที นิวส์ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2544 เป็นนสพ. ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีง กรุ๊ป 
ที่มำ : รวบรวมโดงคณะผูว้ิจัง (2557) 

2.1.3 การก ากับดูแลและการแทรกแซงของภาครัฐ 

ในรำงงำนฉบับนี้ คณะผู้วิจังแบ่งกำรน ำเสนอกำรก ำกับดูแลสื่อโดงภำครัฐเป็นสำมช่วงเวลำ 
ได้แก่ หนึ่ง ช่วงก่อนมีรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2475 – 2539) สอง ช่วงภำงใต้รัฐธรรมนูญฯ 
พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2540-2549) และ สาม และช่วงเวลำภำงใต้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550 
– ปัจจุบัน) โดงมีรำงละเอีงดดังนี้ 

(1) ช่วงก่อนรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ( ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 – 2539) 

ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2475 ูึง พ.ศ. 2539 ประเทศไทงมีรัฐธรรมนูญรวมทั้งหมด 8 ฉบับ 
(ไม่นับรวมรัฐธรรมนูญชั่วครำวและธรรมนูญกำรปกครองฯ) กำรส ำรวจเนื้อหำรัฐธรรมนูญทั้งหมด
ดังกล่ำวนี้ พบว่ำ มีรฐัธรรมนูญ 5 ฉบับที่มีบทบัญญัติที่ปกป้องควำมเป็นอิสระของสื่อหนังสือพิมพ์และ
ไม่ให้รัฐแทรกแงงสื่อ ได้แก่ รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2521 และ  
พ.ศ. 2534 (ตำมตารางท่ี 2.2 และ ภาคผนวก ก)  

รัฐธรรมนูญทั้ง 5 ฉบับนี้จะมีบทบัญญัติปกป้องเสรีภำพของสื่อสิ่งพิมพ์ในกำรพูด เขีงน พิมพ์ 
และโฆษณำ แต่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2534 มีกำรห้ำมรัฐปิดโรงพิมพ์เรีงกตรวจ
ข้อควำมในหนังสือพิมพ์ก่อนเผงแพร่ 

ในช่วงเวลำดังกล่ำวนี้ หำกไม่นับรวมอ ำนำจนอกกฎหมำงแล้ว รัฐบำลได้ใช้พ.ร.บ. การพิมพ์ 
พ.ศ. 2484 เป็นช่องทำงในกำรควบคุมสื่อ เนื่องจำกกฎหมำงดังกล่ำวให้อ ำนำจรัฐก ำกับดูแลสื่อใน
ภำวะ “ปกติ” 2 ประกำร คือ ประการแรก “เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์” งึ่งหมำงูึงเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ4  
มีอ ำนำจ (1) เรีงกเจ้ำของหรือบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์มำตักเตือน (2) เรีงกตรวจเนื้อหำของข่ำวสำร

                                           
4 เช่นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจนครบำล แผนก 5 กองก ำกับกำร 3 ง่ึงเป็นเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ในกรุงเทพมหำนคร (ดู พิรงรอง รำมสูต รณะ
นันทน์. (มีนำคม 2547). การก ากับดูแลเน้ือหาหนังสือพิมพ.์ กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัง. หน้ำ 25) 
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ก่อนกำรตีพิมพ์เพ่ือเผงแพร่5 6 และ (3) สั่งให้งึดแท่นพิมพ์และห้ำมจ ำหน่ำงหนังสือพิมพ์ ู้ำเหจนว่ำมี
กำร โฆษณำที่  “อำจจะขั ดต่ อควำมสงบ เรี งบร้ องหรือศี ล ธรรมอันดี ของประชำชน ”7  
และ ประการที่สอง อธิบดีกรมต ำรวจงุคนั้นมีอ ำนำจสั่งห้ำมน ำเข้ำสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่ตนเองต้องกำร
แบบไม่มีก ำหนดเวลำกจได้8 

ในช่วงงุคสมังนี้ สื่อมวลชนพงำงำมเรีงกร้องให้มีกำรปรับปรุง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ เพ่ือให้สื่อ 
มีเสรีภำพมำกขึ้น แต่กจไม่เป็นผลส ำเรจจด้วงเหตุหลำงประกำร เช่น ควำมพงำงำมเสนอร่ำง พ.ร.บ. 
กำรพิมพ์ฉบับใหม่ในสมังรัฐบำล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปรำโมช (มีนำคม พ.ศ. 2518 – มกรำคม  
พ.ศ. 2519) ที่เปิดโอกำสให้มีกำรจัดตั้ง “สภำกำรหนังสือพิมพ์” เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลหนังสือพิมพ์
แทนรัฐ แต่กจเกิดกำรงุบสภำเสีงก่อน9 10  

ในทำงตรงกันข้ำม ในช่วงหลังเหตุกำรณ์วันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2519 ได้มีกำรเพ่ิมอ ำนำจรัฐใน
กำรจัดกำรกับสื่อหนังสือพิมพ์จำกกำรประกำศใช้ค ำสั่งคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลง
วันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2519 (ปร. 42) ที่ห้ำมไม่ให้สื่อวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลหรือให้เสนอข่ำวที่รัฐบำล
ต้องกำรโดงมีหนังสือพิมพ์ที่โดนสั่งปิดในสมังนั้น เช่น หนังสือพิมพ์แนวหน้ำในสมังรัฐบำล  

                                           
5 มำตรำ 36 (1) และ (2) แห่ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484  บัญญัติว่ำ “เมื่อได้มีกำรโฆษณำในหนังสือพิมพ์ง่ึงเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ 
เหจนว่ำอำจจะขัดต่อควำมสงบเรีงบร้อง หรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรือ ่าำ่ืนค ำสั่งห้ำม ตำมควำมใน มำตรำ 34 เจ้ำพนักงำนกำร
พิมพ์อำจด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
 (1) ให้ค ำตักเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร และหรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ ในกำรให้ค ำตักเตือนนี้จะเรีงกบุคคลที่
กล่ำวแลว้ไปรับค ำอธิบำงและให้ลงลำงมือชื่อรับทรำบด้วงกจได ้ 
 (2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณำ บรรณำธกิำร และหรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์เสนอเรื่องหรือข้อควำมที่จะโฆษณำในหนังสือพิมพ์
ต่อไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจข่ำวตรวจก่อนมกี ำหนดเวลำไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ในกำรสั่งเช่นนี้จะท ำได้กจต่อ เมื่อได้ให้ค ำตักเตือนตำม (1) แล้ว 
และผูู้ ูกตักเตือนไม่สังวรในค ำตักเตือนนั้น” 
6มำตรำ 37 แห่ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 บัญญัติว่ำ “เมื่อผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์หลำงฉบับููกตักเตือน
หรือต้องเสนอเรื่องหรือข้อควำมที่จะโฆษณำในหนังสือพิมพ์ฉบับใดเพื่อตรวจกอ่นโฆษณำ ู้ำหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นในควำมรับผิดชอบของ
ตนไดโ้ฆษณำเร่ืองคล้ำงคลึงท ำนองเดีงวกันนั้นอีก เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์มีอ ำนำจสั่งให้เสนอหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทุกฉบับ
ในควำมรับผิดชอบของผู้นั้นเพื่อตรวจก่อนโฆษณำได้ทีเดีงว” 
7 มำตรำ 9 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 บัญญัติว่ำ “เมื่อปรำกฏว่ำได้มีกำรโฆษณำ หรือเตรีงมกำรโฆษณำสิ่งพิมพ์ใด ๆ 
ง่ึงเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์เหจนว่ำอำจจะขัดต่อควำมสงบเรีงบร้องหรือ ศีลธรรมอันดีของประชำชนเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์เหจนวำ่อำจมีค ำสั่ง
เป็นหนังสือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดงเฉพำะ หรือมีค ำสั่งทั่วไปโดงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หรือหนังสือพิมพ์รำงวัน ห้ำมกำรขำงหรือจ่ำง
แจกสิ่งพิมพ์นั้น ทั้งจะให้งึดสิ่งพิมพ์และแม่พิมพ์นั้นด้วงกจได้” 
8 มำตรำ 8 แห่ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 บัญญัติว่ำ “อธิบดีกรมต ำรวจหรือผู้รักษำกำรแทนมีอ ำนำจออกค ำสั่งโดง ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ ห้ำมกำรสั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร งึ่ง สิ่งพิมพ์ใด ๆ อันระบุชื่อไว้ในค ำสั่งนั้นโดงมีก ำหนดเวลำหรือไม่กจได้” 
9 ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีระงุทธ กำญจน์ชูฉัตร. (ตุลำคม 2546). สื่อสาธารณะ. จุฬำลงกรณ์มหำวิทงำลัง. หน้ำ 48. เรีงกดูข้อมูล
ได้ที่ http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2013/04/number5.pdf 
10 พิรงรอง รำมสูต รณะนันทน์. (มีนำคม 2547). หน้ำ 40. 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m23-46.html#34
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พล.อ.  ชำติชำง หลั งจำกที่ รำงงำนข่ำวกำรลอบสั งหำรเจ้ำหน้ำที่ สูำนเอกอัครรำชทูต
งำอุดิอำระเบีง11 เป็นต้น และต้องรอจนูึงปี พ.ศ. 2533 กว่ำจะมีกำรงกเลิกค ำสั่งนี้12  

โดงสรุปแล้ว กล่ำวได้ว่ำ สื่อในงุคระหว่ำง พ.ศ. 2475 - 2539 องู่ภำงใต้อ ำนำจรัฐ 
อง่ำงสมบูรณ์ กำรสั่งปิดส ำนักพิมพ์หรือควบคุมเนื้อหำข่ำวเป็นเรื่องท่ีไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ งกเว้นฉบับ  
พ.ศ. 2482 และ 2517 แต่กจมีอำงุกำรบังคับสั้น รวมทั้ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ งึ่งให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่  
่าำงปกครองในกำรควบคุมสื่อมีผลบังคับใช้ตลอดระงะเวลำดังกล่ำวจนูึงช่วงที่ประเทศไทงมี 
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 

ตารางท่ี 2.2 การส ารวจบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพสื่อในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2489 - 2550 

บทบัญญัติรับรอง
เสรีภาพของสื่อ
หนังสือพิมพ์ 

 รัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ. 
2475 

 พ.ศ. 
2489 

 พ.ศ. 
2492 

 พ.ศ. 
2511 

 พ.ศ. 
2517 

 พ.ศ. 
2519 

พ.ศ. 
2521 

พ.ศ. 
2534 

พ.ศ. 
2540 

 พ.ศ. 
2550 

เสรีภำพในกำรพูด เชีงน 
พิมพ์ โฆษณำ 

- -    -     

ห้ำมปิดโรงพิมพ ์ - -  -  
*** 

- - * 
และ *** 

  

ห้ำมรัฐตรวจข้อควำมใน
หนังสือพิมพก์อ่น
เผงแพร ่

- -  -  - - *   

ควำมเป็นอิสระของ
นักข่ำวระดับ
ปฏิบัติกำร** 

- - - - - - - -   

ให้มีสิทธิตั้งองค์กร
วิชำชีพ และมกีลไก
ควบคุมกันเอง 

- - - - - - - - -  

ห้ำมรัฐแทรกแงงสื่อ 
ด้วงวิธีใดๆ 

- - - - - - - - -  

กำรแทรกแงงสื่อูอืเป็น
กำรใชอ้ ำนำจโดงมิชอบ 

- - - - - - - - -  

ห้ำมูือหุ้นข้ำมประเภท
ส่ือ 

- - - - - - - - -  

หมำงเหตุ: *ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2538 
**แต่กำรปฏิบัติหน้ำที่ต้องไม่ขัดกับจรรงำบรรณแห่งประกอบวิชำชีพ 
***งกเว้นศำลตัดสินให้ปิดโรงพิมพ์ 
ที่มำ: รวบรวมและสรุปโดงคณะผู้วิจัง (2557) 

                                           
11 เพิ่งอ้ำง, หน้ำ 41 
12 พระรำชก ำหนด งกเลิก “ค ำสั่งคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2519”  พ.ศ. 2533 
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(2) ช่วงภายใต้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 (พ.ศ. 2540-2549) 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ได้รับรองเสรีภำพของสื่อหนังสือพิมพ์ (และสื่ออ่ืนๆ) เพ่ิมมำกขึ้น
กว่ำงุคก่อนหน้ำ งึ่งนอกเหนือจำกกำรห้ำมรัฐปิดส ำนักพิมพ์และเรีงกตรวจเนื้อหำข่ำวก่อนเผงแพร่ 
(มำตรำ 3913) แล้ว งังมีบทบัญญัติที่รับรองควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำนของสื่อระดับปฏิบัติกำร 
จำกหน่วงงำนรัฐหรือเจ้ำของกิจกำร (มำตรำ 4114) ท ำให้ พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ ที่แม้จะงังไมูู่กงกเลิก  
ณ ขณะนั้น (ููกงกเลิกเดือนธันวำม พ.ศ. 2549) ไม่สำมำรูใช้บังคับได้เนื่องจำกขัดรัฐธรรมนูญฯ 

อง่ำ งไรกจดี  รั ฐงั งสำมำรูตักเตือนและสั่ งงึดสิ่ ง พิม พ์  (รวมูึ งหนั งสือ พิมพ์ )  ได้  
แต่ในทำงปฏิบัติไม่พบว่ำมีกำรงึดหนังสือพิมพ์ฉบับใด แต่มีกรณีกำรตักเตือนเป็นลำงลักษณ์อักษร 
เช่น กรณีที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (สตช.) ส่งหนังสือตักเตือนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจให้ 
“ระมัดระวังมิให้มีกำรลงโฆษณำ” หรือน ำข่ำวของส ำนักข่ำวรองเตอร์เกี่งวกับคดีงุกหุ้นของ  
พ.ต.ท. ทักษิณ มำรำงงำนในวันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 254415  กรณีนี้กรุงเทพธุรกิจได้ฟ้องศำลปกครอง 
งึ่งท้ำงที่สุด ศำลปกครองสูงสุดไม่รับค ำฟ้อง เนื่องจำกหนังสือพิมพ์งังไม่ได้ท ำตำมขั้นตอน 
ในกำร “อุทธรณ์ค ำสั่ง” (โต้แง้งค ำสั่ง) ต่อหน่วงงำนที่ออกค ำสั่งคือ สตช. ก่อนที่จะน ำเรื่องเข้ำสู่ 
ศำลปกครอง16 

นอกเหนือจำกกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำงสื่อเพ่ือควบคุมเนื้อหำแล้ว และหำกไม่พิจำรณำ 
กำรใช้อิทธิพลต่ำงๆ เช่น จัดตั้งมวลชนเพ่ือประท้วงหรือข่มขู่สื่อ รัฐบำลในงุคปี พ.ศ. 2540 - 2549 
งังใช้มำตรกำรอ่ืนๆ เพ่ือจัดกำรกับสื่อด้วง ตัวอง่ำงเช่น กำรฟ้องหมิ่นประมำทตำมประมวลกฎหมำง
อำญำ และประมวลกฎหมำงแพ่งและพำณิชง์  

กำรฟ้องหมิ่นประมำทููกมองว่ำเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นักกำรเมืองหรือหน่วงงำนรัฐใช้  
“ปิดปำก” โดงผู้ฟ้องสำมำรูฟ้องหมิ่นประมำทที่ใดกจได้ในประเทศไทงและสำมำรูส่งตัวแทนได้  
แต่สื่ อต้องให้บรรณำธิกำรไปรับทรำบข้อกล่ำวหำและประกันตัวในทุก พ้ืนที่ที่ มีกำรฟ้อง  

                                           
13 มำตรำ 39 วรรคสำมและสี่ แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่ำ “กำรสั่งปิดโรงพิมพ์ สูำนีวิทงุกระจำงเสีงง หรือสูำนีวิทงุ
โทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภำพตำมมำตรำนี้ จะกระท ำมิได้ 

กำรให้น ำข่ำวหรือบทควำมไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจก่อนน ำไปโฆษณำในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทงุกระจำงเสีงง หรือวิทงุโทรทัศน์ 
จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะกระท ำในระหว่ำงเวลำที่ประเทศองู่ในภำวะกำรสงครำมหรือกำรรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้นตำมควำมในวรรคสอง” 
14 มำตรำ 41 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  บัญญัติว่ำ  “พนักงำนหรือลูกจ้ำงของเอกชนที่ประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์ 
วิทงุกระจำงเสีงง หรือวิทงุโทรทัศน์ ง่อมมีเสรีภำพในกำรเสนอข่ำวและแสดงควำมคิดเหจนภำงใต้ข้อจ ำกัดตำมรัฐธรรมนูญ โดงไม่ตกองู่
ภำงใต้อำณัติของหน่วงรำชกำร หน่วงงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำของกิจกำรนั้น แต่ต้องไม่ขั ดต่อจรรงำบรรณแห่งกำรประกอบ
วิชำชีพ” 
15 หนังสือที่ ตช 0025.3/529 ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2544 
16 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ค ำร้องที่ 29/2545 ค ำสั่งที่ 159/2545 วันที่ 11 เมษำงน 2545 
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และหำกมีกำรฟ้องร้องมำก กจจะท ำให้สื่อมีค่ำใช้จ่ำงเพ่ิมมำกขึ้นไปด้วง นอกจำกนี้ สื่อในฐำนะ 
ผููู้กฟ้องงังต้องมีภำระพิสูจน์ว่ำประเดจนที่กล่ำวหำโจทก์ (เช่น กำรทุจริต) เป็นเรื่องจริง17  
หำกศำลตัดสินว่ำสื่อมีควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท โทษที่จะได้รับคือโทษจ ำคุกไม่เกินสองปีและปรับ  
ไม่เกินสองแสนบำท18 

พิรงรอง (มีนำคม 2547) พบว่ำ มีจ ำนวนคดีที่นักกำรเมืองและหน่วงงำนรัฐเป็นโจทก์ฟ้อง
หมิ่นประมำทสื่อหนังสือพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2544 (สมังรัฐบำลชวน หลีกภัง) รวม 37 คดี 
จำกคดีหมิ่นประมำททั้งหมด 76 คดี19 ช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2549 ในสมังรัฐบำลไทงรักไทงที่  
พ.ต.ท. ทักษิณงึ่งเป็นนำงกฯ ในขณะนั้น ได้ฟ้องหมิ่นประมำทสื่อหลำงส ำนัก เช่น กรณีกำรฟ้อง
หนังสือพิมพ์แนวหน้ำที่มีบุคคล เกี่งวกับสำมคน ได้แก่ น.ต.ประสงค์  สุ่นศิริ  (คอลัมนิสต์ )   
นำงจิระพงษ์ เตจมเปี่งม (คอลัมนิสต์) วำริน พูนศิริวงศ์ (เจ้ำของ) กำรฟ้องหมิ่นประมำทครั้งนี้มำจำก
กำรที่หนังสือพิมพ์แนวหน้ำได้ลงบทควำมที่มี เนื้อหำวิจำรณ์กำรด ำเนินนโงบำงของรั ฐบำล  
งึ่งท้ำงท่ีสุดแล้วศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำงกฟ้องในปี พ.ศ. 255420 

ทั้งนี้ มีค ำแนะน ำให้บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์อำศังสิทธิตำม พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 
มำตรำ 41 ที่ไม่ให้มีกำรฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ หำกหนังสือพิมพ์ดังกล่ำวได้ลงบทควำมแก้ข่ำว  
แต่กำรงอมแก้ข่ำวให้ เ พ่ือแลกกับกำรไมูู่กฟ้อง แม้ว่ำข่ำวที่น ำเสนอนั้นเป็นเรื่องจริงหรือ 
เป็นประโงชน์ต่อสำธำรณะ กจอำจเป็นกำรบิดเบือนหลักจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ21 22 

                                           
17 มำตรำ 330 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมำงอำญำ บัญญัติว่ำ “ในกรณีหมิ่นประมำท ู้ำผููู้กหำว่ำกระท ำควำมผิด พิสูจน์ได้ว่ำข้อที่
หำว่ำเป็นหมิ่นประมำทนั้นเป็นควำมจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” 
18 มำตรำ 328 แห่งประมวลกฎหมำงอำญำ บัญญัติว่ำ “ู้ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทได้กระท ำโดงกำรโฆษณำ ด้วงเอกสำร ภำพวำด 
ภำพระบำงสี ภำพงนตร์ ภำพหรือตัวอักษรที่ ท ำให้ปรำกฏด้วงวิธีใด ๆ แผ่นเสีงง หรือสิ่งบันทึกเสีงง บันทึกภำพ หรือบันทึกอักษร 
กระท ำโดงกำรกระจำงเสีงง หรือกำรกระจำงภำพ หรือโดงกระท ำกำรปาำวประกำศด้วงวิธีอื่น ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสอง
ปีและปรับไม่เกินสองแสนบำท” 
19 พิรงรอง รำมสูต รณะนันทน์. (มีนำคม 2547). หน้ำ 31 
20 ค ำพิพำกษำที่ 4948/2554 ศำลฎีกำ วันที่ 13 เดือน มิูุนำงน พุทธศักรำช 2554 อ้ำงใน ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์. (18 มกรำคม 
2555). เปิดค าพิพากษาฎีกายกฟ้อง “ประสงค์” ศาลสอน “แม้ว” เกิดจากวงจรอุบาทว์ทางการเมือง!. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.manager.co.th 
21 มำตรำ 41 แห่ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 248 บัญญัติให้  “หนังสือพิมพใดโฆษณำเรื่องเกี่งวแกบุคคลใดคลำดเคลื่อนจำกควำมจริง 
และอำจจะเกิดควำมเสีงหำงแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นอำจแจงเปนหนังสือขอใหบรรณำธิกำรหนังสือพิมพนั้นแกเอง หรือลงพิมพหนังสือ
ง่ึงแกหรือปฏิเสธเร่ืองนั้น กำรแกหรือลงพิมพหนังสือ ง่ึงแกหรือปฏิเสธเร่ืองที่วำนี้จะตองลงพิมพในฉบับที่จะออกโฆษณำตอไปจำกเวลำ
ที่ไดรับค ำขอดังกลำวแลว หรือในฉบับทีู่ัดไป 
เมื่อไดแกหรือลงพิมพหนังสือง่ึงแกหรือปฏิเสธเรื่องที่วำนี้โดงููกตองแลว สิทธิในกำรฟองของบุคคลผูขอแกทั้งทำงแพงและทำงอำญำ
เปน็อันระงับลง” 
22 ARTICLE 19. (December 2005). Freedom of Expression and the media in Thailand. p. 79 
https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/thailand-baseline-study.pdf 
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นอกจำกนี้ กำรใช้อิทธิพลทำงธุรกิจเพ่ือแทรกแงงกำรท ำงำนของสื่อเป็นวิธีกำรแทรกแงง
รูปแบบใหม่ที่ เกิดขึ้นอง่ำงมำกในสมังรัฐบำล พ.ต.ท. ทักษิณโดงเฉพำะกับสื่อเอกชนอง่ำง
หนังสือพิมพ์ เช่นกำรเข้ำงื้อหุ้นหรือกิจกำรเพ่ือให้มีอ ำนำจโงกง้ำงนักข่ำว หรือกำรูอดูอนโฆษณำ
หำกไม่พอใจ แต่กำรแทรกแงงในรูปแบบนี้มักไม่ปรำกฏหลักฐำนให้เหจนชัดเจนว่ำมีจุดประสงค์ 
ในกำรแทรกแงงกำรท ำหน้ำที่สื่อ 

งังมีกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ จำกทั้งหน่วงงำนของรัฐและบริษัทเอกชนที่ใกล้ชิดกับรัฐบำล  
พ.ต.ท. ทักษิณ ทีูู่กตั้งข้อสงสังว่ำรัฐก ำลังใช้ อ ำนำจเพ่ือแทรกแงงสื่อหรือไม่ ตัวอง่ำงเช่น  
กำรที่ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ที่องู่ภำงใต้สังกัดส ำนักนำงกฯ  
ในขณะนั้น เข้ำไปตรวจสอบทรัพง์สินบุคคลในวงกำรหนังสือพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2544  - 2545  
เช่น กรณีของนำงสุทธิชัง หงุ่น และ นำงเทพชัง หง่อง ผู้บริหำร บมจ. เนชั่น กรุ๊ป แต่หลังจำกนั้น 
ป.ป.ช. ได้ชี้มูลควำมผิดผู้บริหำรของ ป.ป.ง. งึ่งได้แก่ พล.ต.ต. พีระพันธุ์ เปรมภูติ (เลขำธิกำร ป.ป.ง 
ในขณะนั้น) และ พ.ต.อ.สีหนำท ประงูรรัตน์ (ผอ.ศูนง์สำรสนเทศและติดตำมประเมินผล ในขณะนั้น) 
ว่ำใช้อ ำนำจโดงมิชอบ23 

กำรใช้อิทธิพลทำงธุรกิจเพ่ือแทรกแงงกำรท ำงำนของสื่อเป็นวิธีกำรแทรกแงงรูปแบบใหม่ที่
เกิดขึ้นในสมังรัฐบำล พ.ต.ท. ทักษิณ แต่มักงำกต่อกำรพิสูจน์ว่ำเป็นกำรแทรกแงงสื่อจริง  
กรณีกำรแทรกแงงสื่อด้วงอิทธิพลทำงธุรกิจที่เป็นข่ำว เช่น ในปี พ.ศ. 2548 บมจ. จีเอจมเอจม มีเดีง 
(บริษัทลูกของ บมจ. จีเอจมเอจม แกรมมี่) ของนำงไพบูลง์ ด ำรงชังธรรม (งึ่งใกล้ชิดกับ พ.ต.ท. ทักษิณ)  
จะเข้ำงื้อหุ้นร้องละ 32 – 43 ของ บมจ. มติชน (หนังสือพิมพ์มติชน ข่ำวสด และประชำชำติธุรกิจ) 
และหุ้นร้องละ 23.6 ของ บมจ. โพสต์ พับลิชชิง (หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ และ โพสต์ทูเดง์)24 25 
กรณีนีูู้กต่อต้ำนอง่ำงหนักจำกนักวิชำกำรด้ำนสื่อและููกตั้งค ำูำมว่ำมีแรงจูงใจทำงกำรเมืองมำกกว่ำ
ทำงธุรกิจหรือไม่26  เนื่องจำกมีกำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจว่ำกำรงื้อหุ้นครั้งนี้เป็นกำรลงทุนที่มีผลก ำไรต่ ำ27 

  

                                           
23 ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์. (14 พฤษภำคม 2552). รายงานพิเศษ : จุดจบ “ขรก.(ปปง.)” รับใช้ “ทักษิณ”!?!. .   เรีงกดูข้อมูลได้ที่

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109 
24 บมจ. โพสต์ พับลิชชิง. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2548. เรีงกดูข้อมูลได้ที่
http://www.postpublishing.co.th/annualreport/annual2005/t29.html 
25ฐำนเศรษฐกิจ. (14 กันงำงน พ.ศ. 2548). ใครอยู่เบื้องหลัง'ดีล' ฮุบ'มติชน'-'บางกอกโพสต์'.  
26 บุญรักษ์ บุญญะเขตมำลำ. (2552). ปรากฏการณ์ทักษิณ ชินวัตร สื่อกับการเมืองทางวัฒนธรรม ณ จุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษ. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: พับลิค บุเคอรี อ้างใน  จริยา คงมา. (2554). มาตรการป้องกันและแก้ไขการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (หน้า 108). 
27 พิรงรอง รำมสูต รณะนันทน์. กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลทักษิณ 2.  http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_87.pdf 
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อนึ่ง กระทรวงกำรต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Department of State) ได้ระบุใน
รำงงำนสูำนกำรณ์สิทธิมนุษงชนในประเทศไทงในปี พ.ศ. 2548 ว่ำ  

“...รัฐบาลได้พยายามแทรกแซง (intervene) ฝ่ายบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อ่ืนๆ โดย
อาศัยแรงกดดันจากบริษัทผู้ซื้อพ้ืนที่โฆษณาหรือเครือข่ายของบริษัทเหล่านี้ ที่จะไม่ลงโฆษณากับ
หนังสือพิมพ์ที่ยังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และมีการรายงานว่า บริษัทผู้ซื้อโฆษณาก็ได้รับการติดต่อจาก 
‘ผู้มีอ านาจ’ ที่โทรมาถามว่าท าไมบริษัทเหล่านี้ถึงเลือกลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาล ...” (...government attempted to intervene with the editorial departments of 

other newspapers via pressure on the newspapers' advertisers or allies to end their 
support if the newspapers continued to be critical of the government. Advertisers 
reportedly received phone calls from "persons in power" questioning why they would 
choose to advertise in newspapers critical of the government...)28 

(3) ช่วงภายใต้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน) 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ูือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเนื้อหำรับรองเสรีภำพสื่อก้ำวหน้ำที่สุด
ใน กล่ำวคือ นอกเหนือจำกกำรห้ำมรัฐสั่งปิดส ำนักพิมพ์หรือเรีงกตรวจข่ำวก่อนกำรเผงแพร่แล้ว 29 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้งังได้มีบทบัญญัติเกี่งวกับ (1) ควำมเป็นอิสระของนักข่ำวระดับปฏิบัติกำรทั้งรัฐ 
และเอกชนจำกผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำของสื่อ และกำรมีสิทธิตั้งองค์กรวิชำชีพและมีกลไกควบคุม
กันเอง30 (2) กำรแทรกแงงสื่อไม่ให้รำงงำนเกี่งวกับบุคคลสำธำรณะูือเป็นกำรใช้อ ำนำจโดงมิชอบ31 

                                           
28 Department of State. (March 2006). 2005 Country Reports on Human Rights Practices: Thailand.  เรีงกดูข้อมูล
ได้ที่ http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/61628.htm 
29 มำตรำ 45 วรรคสองและสำมแห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “กำรสั่งปิดกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอน
เสรีภำพตำมมำตรำนี้ จะกระท ำมิได้ 

กำรให้น ำข่ำวหรือบทควำมไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจก่อนน ำไปโฆษณำในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระท ำมิได้ เว้นแต่
จะกระท ำในระหว่ำงเวลำที่ประเทศองู่ในภำวะสงครำม แต่ทั้งนี้จะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้น
ตำมวรรคสอง” 
30 มำตรำ 46 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “พนักงำนหรือลูกจ้ำงของเอกชนที่ประกอบกิจกำรหนังสือพิมพ์ 
วิทงุกระจำงเสีงง วิทงุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ง่อมมีเสรีภำพในกำรเสนอข่ำวและแสดงควำมคิดเหจนภำงใต้ข้ อจ ำกัดตำม
รัฐธรรมนูญ โดงไม่ตกองู่ภำงใต้อำณัติของหน่วงรำชกำร หน่วงงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำของกิจกำรนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อ
จริงธรรมแห่งกำรประกอบวิชำชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภำพและควำมเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเอง
ขององค์กรวิชำชีพ” 
31 มำตรำ 46 วรรคสำมแห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “กำรกระท ำใด ๆ ไม่ว่ำโดงทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือเจ้ำของกิจกำร อันเป็นกำรขัดขวำงหรือแทรกแงงกำรเสนอข่ำวหรือแสดงควำมคิดเหจนในประเดจน
สำธำรณะของบุคคลตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหู้ือว่ำเป็นกำรจงใจใช้อ ำนำจหน้ำที่โดงมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นกำร
กระท ำเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำงหรือจริงธรรมแห่งกำรประกอบวิชำชีพ” 
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และ (3) ห้ำมนักกำรเมืองเป็นเจ้ำของหรือูือหุ้นในสื่อหนังสือพิมพ์ (และสื่ออ่ืนๆ) หรือกำรแทรกแงง
กำรบริหำรธุรกิจในลักษณะอ่ืนๆ32 

หลังจำกมีกำรประกำศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กจได้มีกำรงกเลิกใช้ พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ หลังจำกนั้น
จึงมีกำรประกำศใช้  พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 เ พ่ือน ำมำก ำกับกิจกำรสิ่ งพิมพ์ 
และหนังสือพิมพ์แทน พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ33 

พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ฯ ลดบทบำทของรัฐในกิจกำรหนังสือพิมพ์ใน 4 ประกำร คือ 
ประการแรก พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ไม่ให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจเนื้อหำหนังสือพิมพ์ก่อน
เผงแพร่และกำรสั่งห้ำมตีพิมพ์หรืองึดแท่นพิมพ์เนื่องจำกขัดรัฐธรรมนูญ (ตำมที่แสดงในตารางที่ 2.3 
และ ภาคผนวก ข.) ประการที่สอง กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับกฎหมำงนี้ ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ที่เป็นผูู้ือกฎหมำงนี้อีก แต่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติงังคงมีอ ำนำจสั่งห้ำมน ำเข้ำสิ่งพิมพ์ภำงใต้ 
พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ แต่เฉพำะสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะดูหมิ่นสูำบันพระมหำกษัตริง์34 เช่น กรณีห้ำม
น ำเข้ำหนังสือ “A Kingdom in Crisis” ของนำงแอนดริว บันคอมบ์ (Andrew Buncombe)35 
ในขณะที่อธิบดีกรมต ำรวจสมังก่อนมีอ ำนำจห้ำมน ำเข้ำสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่ต้องกำร 

  

                                           
32มำตรำ 48 แห่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550  บัญญัติว่ำ  “ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองจะเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือูือหุ้นในกิจกำร
หนังสือพิมพ์ วิทงุกระจำงเสีงง วิทงุโทรทัศน์ หรือโทรคมนำคม มิได้ ไม่ว่ำในนำมของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือูือหุ้น
แทน หรือจะด ำเนินกำรโดงวิธีกำรอื่นไม่ว่ำโดงทำงตรงหรือทำงอ้อมที่ สำมำรูบริหำรกิจกำรดังกล่ำวได้ในท ำนองเดีงวกับกำรเป็น
เจ้ำของกิจกำรหรือูือหุ้นในกิจกำรดังกล่ำว” 
33 พ.ร.บ.จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 ููกตรำขึ้นในรัฐบำล พล.อ. สุรงุทธ์ จุลำนนท์ เพื่อน ำมำใช้แทน พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 
34 มำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ  “ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมีอ ำนำจออกค ำสั่งโดงประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำห้ำมสั่งเข้ำหรือน ำเข้ำเพื่อเผงแพร่ในรำชอำณำจักร ง่ึงสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่เป็นกำรหมิ่นประมำท ดูหมิ่น หรือแสดงอำฆำต
มำดร้ำงพระมหำกษัตริง์ พระรำชินี รัชทำงำทหรือผู้ส ำเรจจรำชกำรแทนพระองค์ หรือ จะกระทบต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร หรือ
ควำมสงบเรีงบร้อง หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน โดงจะก ำหนดเวลำห้ำมไว้ในค ำสั่งดังกล่ำวด้วงกจได้ 

กำรออกค ำสั่งตำมวรรคหนึ่ง ห้ำมมิให้น ำข้อควำมที่มีลักษณะที่เป็นกำรหมิ่นประมำท ดูหมิ่นหรือแสดงอำฆำตมำดร้ำง
พระมหำกษัตริง์ พระรำชินี รัชทำงำทหรือผู้ส ำเรจจรำชกำรแทนพระองค์ หรือข้อควำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรหรือ
ควำมสงบเรีงบร้อง หรือศีลธรรมอันดีของประชำชนมำแสดงไว้ด้วง 

สิ่งพิมพ์ที่เป็นกำร่าำ่ืนวรรคหนึ่ง ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมีอ ำนำจริบและท ำลำง” 
35 ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ 609/2557 เรื่องห้ำมสั่งเข้ำหรือน ำเข้ำสิ่ งพิมพ์เพื่อเผงแพร่ในรำชอำณำจักร ลงวันที่ 11 
พฤศจิกำงน พ.ศ. 2557. 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปการเปรียบเทียบ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484   
และ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 

ประเด็น พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 

กำรขอใบอนุญำต ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือ
เจ้ำของหนังสือพิมพต์้องขอใบอนุญำต 

เจ้ำของกิจกำรเพีงงขอใบอนุญำตเปิด
ส ำนักพิมพ์* 

กำรตรวจข้อควำมก่อนเผงแพร่ เจ้ำหน้ำท่ีมีสิทธิ เจ้ำหน้ำท่ีไม่มีสิทธิ 

กำรห้ำมตีพิมพ์และงึดแท่นพิมพ์ ต ำรวจมีอ ำนำจสั่ง ต ำรวจไม่มีอ ำนำจ 

กำรห้ำมน ำเข้ำ “สิ่งพิมพ์” อธิบดีกรมต ำรวจมีอ ำนำจห้ำมน ำเข้ำ
สิ่งพิมพ์ทุกชนิดท่ีต้องกำรและไม่จ ำกัด
เวลำ 

ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติสั่งเข้ำหรือ
น ำเข้ำเพื่อเผงแพร่สิ่งพิมพ์ใดๆ ท่ี ดูหมิ่น
พระมหำกษัตริง์ หรือผู้ส ำเรจจรำชกำร
แทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อควำม
มั่นคงแห่งรำชอำณำจักร หรือควำมสงบ
เรีงบร้อง หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน โดงจะก ำหนดเวลำด้วงกจได้ 

ผู้บังคับใช้กฎหมำง กรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทง กระทรวงวัฒนธรรม** 
หมำงเหต:ุ  
*แต่หำกมีกำรเปลี่งนแปลงเกี่งวกับผูพ้ิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธกิำร หรอืเจ้ำของหนังสือพิมพ์ กจต้องแจ้งเจ้ำหน้ำทีจ่ดแจ้งกำรพิมพ ์
** งกเว้นควำมผิดทำงอำญำที่องู่ในกำรดูแลของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่มำ: รวบรวมและสรุปโดงคณะผูว้ิจัง (2557) 

ประการที่สาม พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ให้เจ้ำของส ำนักพิมพ์เป็นผู้ด ำเนินกำรขอใบอนุญำต
เปิดส ำนักพิมพ์ งึ่งแต่ก่อนนี้ ทั้งโรงพิมพ์ ผู้จัดจ ำหน่ำง บรรณำธิกำรและเจ้ำของหนังสือพิมพ์ต้อง
ด ำเนินกำรด้วง36 โดงผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือพิมพ์ เพีงงแค่งื่น “แบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์”  

                                           
36 มำตรำ 24 แห่ง พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 บัญญัติว่ำ “บุคคลใดจะเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของ หนังสือพิมพ์ต้อง  
 (1) มีคุณสมบัติตำม มำตรำ 15  
 (2) ไม่เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือขำดสิทธิตำม มำตรำ 16  
 (3) มีสัญชำติไทงหรือสัญชำตแิห่งประเทศง่ึงมีสนธิสัญญำกับประเทศไทง  
 (4) ท ำหนังสือพิมพ์ที่เป็นภำษำแห่งประเทศของตน หำกจะมภีำษำอื่นปนองู่บำ้งกจเฉพำะเป็นกำรทวนควำมหรือกำรกลำ่ว
อ้ำงู้องค ำหรือส ำนวนเพีงงเพื่อประกอบบทประพันธ ์หรือขอ้ควำมเกีง่วกับกำรโฆษณำในทำงกำรค้ำ หรือเป็นข้อควำมเพื่อประโงชน์
แก่กำรศึกษำภำษำโดงเฉพำะ แต่ทั้งนี้ต้องมีไม่มำกเกินสมควร  
 (5) แจ้งความแกเ่จ้าพนักงานการพิมพ์โดยใชแ้บบพิมพ์ของเจ้าพนักงานการพิมพ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังตอ่ไปน้ี  
  (ก) ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถิ่นที่อยู่และการงานที่ท าหรือเคยท า  

 (ข) ค ารับรองว่ามีคณุสมบตัิตาม มาตรา 15 และไม่เป็นผู้ไม่มีสิทธ ิหรือขาดสิทธิตาม มาตรา 16  
 (ค) เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ และในกรณีที่ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือ
 บรรณาธิการมิใช่เจา้ของหนังสือพิมพต์้องส่ง หนังสือรับรองของเจ้าของหนังสือพิมพ์ไปพร้อมกัน  
 (ง) ชื่อหนังสือพิมพ์  
 (จ) วัตถุประสงค์และระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์  

 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m13-22.html#15
http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m13-22.html#16
http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m13-22.html#15
http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m13-22.html#16


รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

20 

ต่อกระทรวงวัฒนธรรม37 พร้อมอัตรำค่ำธรรมเนีงม 5 ,000 บำท38 และหลักฐำนประกอบ  
งึ่งู้ำเอกสำรครบู้วน เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องต้องออกเอกสำรอนุญำตอง่ำงรวดเรจว 39 กำรเข้ำสู่วิชำชีพสื่อ
ในปัจจุบันจึงท ำได้ง่ำงมำกขึ้น  

อนึ่ง แม้ว่ำในปัจจุบันธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์จะเป็นธุรกิจเสรี แต่กจงังจ ำกัดเฉพำะกับคนไทง
เท่ำนั้น เนื่องจำก พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ฯ ก ำหนดให้บริษัทหนังสือพิมพ์ต้องมีผูู้ือหุ้นสัญชำติไทง 
ไม่น้องกว่ำร้องละ 70 และกรรมกำรไม่น้องกว่ำ 3 ใน 4 ต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทง40 

กล่ำวโดงสรุปคือ กำรก ำกับดูแลและรวมูึงกำรแทรกแงงของรัฐในสื่อหนังสือ พิมพ์ 
มีกำรเปลี่งนแปลงในแต่ละงุคสมัง ในงุคสมังอ ำนำจนิงม งึ่งในรำงงำนฉบับนี้หมำงูึงช่วงหลัง  
กำรเปลี่งนแปลงกำรปกครองจนูึงกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 รัฐก ำกับดูแลสื่อ  
โดงใช้อ ำนำจตำม พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ  งึ่งก ำหนดให้รัฐสำมำรูตรวจสอบเนื้อหำบทควำมหนังสือพิมพ์

                                                                                                                         
 (ฉ) ภาษาทีห่นังสือพิมพ์จะออก  
 (ช) ที่ตั้งส านักงานของหนังสือพิมพ์และที่ตั้งส านักงานของผู้โฆษณา  
 (ซ) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพ ์ 

  (6) ในกรณีแห่งบรรณำธิกำร ส่งรูปู่ำงของตนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแก่เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์พร้อมกบัค ำแจ้ง
ควำม  แต่บุคคลที่จะเป็นผู้พิมพ์ ผูโ้ฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจำ้ของหนังสือพมิพ์นั้นมีสัญชำติอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ใน (3) กจดี หรือจะ
ออกหนังสือพิมพ์เป็นภำษำอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ใน (4) กจดี บุคคลนั้นจะเป็นได้กจต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนกำรพิมพ์ส ำหรับ
หนังสือพิมพ์นั้นตำม มำตรำ 27 แล้ว” 
37มำตรำ 11 วรรคหนึ่งและสอง แห่ง พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “หนังสือพิมพ์ง่ึงพิมพ์ขึ้นภำงในรำชอำณำจักรต้อง
จดแจ้งกำรพิมพ์ตำมบทบัญญัตแิห่งพระรำชบัญญัตินี้  
 ผูง้ื่นจดแจ้งกำรพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องงืน่แบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์และหลักฐำนง่ึงต้องมีรำงกำร ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อ สัญชำติูิ่นทีอ่งู่ของผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของกิจกำรหนงัสือพิมพ์แล้วแตก่รณี 
 (2) ชื่อของหนังสือพิมพ ์
 (3) วัตูุประสงค์และระงะเวลำออกหนงัสือพิมพ์  
 (4) ภำษำที่หนังสือพิมพจ์ะออกใช ้ 
 (5) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพ์หรือสูำนที่พิมพ์  
 (6) ชื่อและที่ตั้งส ำนักงำนของหนังสือพมิพ์” 
38 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑและวิธีกำรงื่นจดแจ้ง กำรจดแจ้ง กำรเปลี่งนรำงกำรหลักฐำนกำรจดแจ้ง กำรงกเลิกหลักฐำน 
กำรจดแจง กำรก ำหนดแบบกำรจดแจ้ง และอัตรำคำธรรมเนีงมกำรจดแจงกำรพิมพหนังสือพิมพ พ.ศ. 2551 
39 มำตรำ 11 วรรคสำม แห่ง พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์และ
หลักฐำนตำมวรรคสองแล้ว ให้รับจดแจ้งและออกหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งให้แก่ผู้ยื่นจดแจ้งโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ผู้งื่นจดแจ้งงัง
ด ำเนินกำรไมูู่กต้องหรือครบู้วนตำมมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ หรือมำตรำ ๑๖ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้ผู้งื่นจดแจ้ง
ด ำเนินกำรใหูู้กต้องและครบู้วนทุกเร่ืองในครำวเดีงวกันภำงในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์และหลักฐำนกำร
จดแจ้ง เมื่อได้ด ำเนินกำรููกต้องและครบู้วนให้รับจดแจ้งพร้อมออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้งโดงพลัน” 
40 มำตรำ 16 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ที่เป็นนิติบุคคลต้องมีบุคคลง่ึง
มีสัญชำติไทงูือหุ้นไม่น้องกว่ำร้องละ ๗๐ ของหุ้นทั้งหมด และต้องมีกรรมกำรไม่น้องกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเป็นผู้มี
สัญชำติไทงด้วง” 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m23-46.html#27
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ก่อนเผงแพร่ เรีงกสื่อมำตักเตือน งึดสิ่งพิมพ์และแท่นพิมพ์ งึ่งอ ำนำจเบจดเสรจจดังกล่ำวไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหลำงฉบับในงุคนนั้น งกเว้นรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ฉบับ พ.ศ. 2517  
และฉบับ พ.ศ. 2534 (แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2538) งึ่งมีระงะเวลำบังคับใช้ที่สั้น 

รัฐเริ่มมีอ ำนำจก ำกับดูแลสื่อหนังสือพิมพ์น้องลงหลังกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 
ที่ไม่รับรองกำรสั่งตรวจเนื้อหำก่อนพิมพ์หรือกำรสั่งปิดส ำนักพิมพ์อีกต่อไป แม้ว่ำ พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ 
งังคงไมูู่กงกเลิก แต่กจเป็นกฎหมำงที่ไม่สำมำรูบังคับใช้ได้จริงอีก เนื่องจำกมีเนื้อหำขัดรั ฐธรรมนูญ
ในหลำงๆ มำตรำ รัฐจึงต้องอำศังช่องทำงอ่ืนเพ่ือควบคุมสื่อที่ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐ  
เช่น กำรใช้กฎหมำงหมิ่นประมำทและกฎหมำงฟอกเงิน หรือกำรแทรกแงงผ่ำนเครือข่ำงทำงธุรกิจ
เพ่ือเข้ำไปเป็นเจ้ำของสื่อ เป็นต้น 

สุดท้ำง ในงุคสมังภำงใต้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 วิธีกำรก ำกับดูแลสื่อแบบเผดจจกำร
รูปแบบดั้งเดิมไม่เป็นที่งอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (งกเว้นในภำวะภำงใต้กฎอังกำรศึก) และวิธีกำร
ที่รัฐใช้เพ่ือเข้ำไปก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสื่อเพ่ือตรวจสอบรัฐในลักษณะอ่ืนๆ เช่น กำรใช้อ ำนำจ
ธุรกิจ กจููกบัญญัติให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำงสูงสุดของประเทศเช่นกัน ในงุคสมังนี้ พ.ร.บ. กำรพิมพ์ฯ  
ููกงกเลิก และ พ.ร.บ. จดแจ้งกำรพิมพ์ ููกประกำศใช้แทน กฎหมำงสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่นี้ก ำหนดให้
รัฐเล่นบทบำทเพีงงผู้ ให้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจกำรพิมพ์ ในส่วนของกำรก ำกับเนื้อหำนั้น  
มีเพีงงเฉพำะเรื่องท่ีเกี่งวกับกำรหมิ่นพระมหำกษัตริง์เท่ำนั้น 

2.1.4 การพึ่งพารายได้จากภาครัฐ  

กำรส ำรวจของ บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง) งึ่งเป็นบริษัทส ำรวจข้อมูลกำรตลำด 
พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2556 หน่วงงำนของรัฐใช้งบประชำสัมพันธ์ไปกับสื่อหนังสือพิมพ์ 1 ,245 ล้ำนบำท  
งึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้องละ 16 ของงบประชำสัมพันธ์ของรัฐทั้งหมด (7 ,985 ล้ำนบำท) ตำมที่แสดง 
ในรูปที่ 2.2 

หน่ วงงำนรั ฐที่ ใ ช้ งบ โฆษณำกับสื่ อหนั ง สื อ พิมพ์มำกที่ สุ ด ในปี  พ .ศ .  2556  คื อ 
กระทรวงศึกษำธิกำร  กำรท่องเที่งวแห่งประเทศไทง (ททท.)  กระทรวงพลังงำน บมจ. ปตท.  
และกำรไฟฟ้ำ่าำงผลิตแห่งประเทศไทง (กฟผ.) ตำมท่ีแสดงรูปที่ 2.3 

  



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

22 

รูปที่ 2.2 งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐผ่านสื่อต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 

 
หมำงเหตุ:  1. สื่อในโรงภำพงนตร์หมำงูึง โฆษณำที่เผงแพร่ก่อนที่ภำพงนตร์จะฉำง 
 2. อื่นๆ ได้แก่ สื่อป้ำงโฆษณำนอกสูำนที่ (billboards) หรือป้ำงในอำคำร และสื่อออนไลน์ 
ที่มำ: ค ำนวณจำกข้อมูลของ บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง) โดงคณะผู้วิจัง (2557) 

รูปที่ 2.3 หน่วยงานที่ใช้งบโฆษณากับสื่อหนังสือพิมพ์มากที่สุด พ.ศ. 2556 

 
ที่มำ: ค ำนวณจำกข้อมูลของ บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง)  โดงคณะผู้วิจัง (2557) 

นอกจำกนี้ คณะผู้วิจังได้ส ำรวจหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ  ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน และ  
คม ชัด ลึก งึ่งครอบคลุมผู้อ่ำนร้องละ 88 (สัดส่วนเฉลี่งปี พ.ศ. 2550 -2556) 41 โดงแบ่งช่วง
ระงะเวลำของหนังสือพิมพ์ที่ส ำรวจเป็นสองช่วงคือ หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 1 -15 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2552 (สมังรัฐบำลอภิสิทธิ์) และวันที่ 1-15 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 (สมังรัฐบำลงิ่งลักษณ์) 
เพ่ือให้ได้ช่วงเวลำเดีงวกันใน “ปีงบประมำณ และเป็นกำรหลีกเลี่งงช่วงที่เกิดสูำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่
ร้อนแรงส ำหรับรัฐบำลทั้งสองชุด  

                                           
41บมจ. มติชน. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2550 – 2556. 
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ผลส ำรวจพบว่ำ ในภำพรวมนั้น หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีพื้นที่โฆษณารวม (ที่ได้รับเงินจำก
รัฐและเอกชน) คิดเป็นสัดส่วนในช่วงร้องละ 18 – 39 ของพื้นที่รวมในหนังสือพิมพ์ ตำมที่แสดงใน
รูปที่ 2.4-ก และเม่ือพิจำรณำเฉพำะพ้ืนที่โฆษณำเพีงงอง่ำงเดีงว พบว่ำ หนังสือพิมพ์มติชนมีสัดส่วน
โฆษณำที่ได้รับเงินจำกรัฐร้องละ 26 ของพ้ืนที่โฆษณำทั้งหมดของตน (ตำมที่แสดงในรูปที่ 2.4-ข)  
ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กลับแทบไม่มีโฆษณำที่รับเงินจำกรัฐเลง โดงโฆษณำของไทงรัฐร้องละ 97 
เป็นโฆษณำให้กับบริษัทเอกชน เช่นเดีงวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ที่ขำงพ้ืนที่โฆษณำให้เอกชนูึง 
ร้องละ 88 ของพ้ืนที่โฆษณำท้ังหมด 

คณะผู้วิจังเหจนว่ำ หนังสือพิมพ์ “รำงใหญ่” อง่ำงไทงรัฐงึ่งครองส่วนแบ่งตลำดหนังสือพิมพ์
รำงวันเกือบครึ่งหนึ่งของงอดขำงทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้น สำมำรูดึงดูดให้บริษัทเอกชนเข้ำมำงื้อ
พ้ืนที่โฆษณำได้มำกกว่ำหนังสือพิมพ์ “รำงเลจก” ที่อำจไม่สำมำรูแง่งชิงส่วนแบ่งตลำดโฆษณำ
บริษัทเอกชนได้มำกนัก 

รูปที่ 2.4 พื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ช่วง 1-15 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555 

 
หมำงเหต:ุ พื้นที่รวมของหนังสือพิมพ์หมำงูึง พื้นที่ที่เป็นเนื้อหำขำ่วและพื้นทีท่ี่เป็นเนื้อหำโฆษณำ (ทั้งรัฐและเอกชน) 
ที่มำ: คณะผู้วิจัง (2557) 
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2.2 สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 

2.2.1 ลักษณะของธุรกิจ 

ธุรกิจโทรทัศน์และวิทงุเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบกำรจ ำนวนน้องรำงเนื่องจำกมีอุปสรรคในกำร
เข้ำสู่ตลำด 2 ประกำร ประการแรก กำรมีคลื่นควำมูี่องู่อง่ำงจ ำกัด ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรู 
มีจ ำนวนมำกได้ นอกจำกนี้รัฐจะต้องเข้ำมำจัดสรรใบอนุญำตกำรประกอบกำร โดงผู้ประกอบกำร
จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรผู้พิจำรณำใบอนุญำตด้วง ประการที่สอง กำรลงทุนตั้งต้นสูง 
ทั้งกำรลงทุนค่ำอุปกรณ์และสูำนที่ที่ใช้ในกำรผลิตรำงกำรและออกอำกำศ ต้นทุนในกำรวำง  
และขงำงเครือข่ำงงึ่งู้ำเป็นผู้ประกอบกำรในระดับประเทศจะต้องมีเครือข่ำงที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ  

นอกจำกนี้ ธุรกิจดังกล่ำวงึ่งมีผู้ประกอบกำรดั้งเดิมองู่จ ำนวนน้องรำง มีสูำนีโทรทัศน์ 
รำงเดิมบำงสูำนี ได้รับควำมนิงมอง่ำงสูงและท ำให้ผู้ประกอบกำรรำงใหม่เข้ำมำแง่งชิง 
ส่วนแบ่งตลำดได้งำกขึ้น42  

2.2.2 โครงสร้างของตลาด 

ประเทศไทงมีช่องโทรทัศน์แบบฟรีทีวีภำคพ้ืนดินระบบอนำลจอก (analog) หรือทีวีอนำลจอก 
ทั้งหมด 6 สูำนี (ตำมที่แสดงในตารางที่ 2.4) โดง 6 สูำนีููกูือครองโดงหน่วงงำนของภำครัฐ  
3 แห่ง ได้แก่ กองทัพบก กรมประชำสัมพันธ์ และ บมจ. อสมท  

กองทัพบกเป็นเจ้ำของสูำนีโทรทัศน์ 2 สูำนี ได้แก่ ช่อง 5 (ททบ. 5) งึ่งกองทัพบกบริหำร
จัดกำรเอง และ ช่อง 7 งึ่งให้สัมปทำนแก่บริษัทเอกชนได้แก่ บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทงุ จนูึงปี 
พ.ศ. 2566 ส่วนกรมประชำสัมพันธ์ งึ่งเป็นหน่วงงำนสังกัดส ำนักนำงกรัฐมนตรีเป็นเจ้ำของ
สูำนีโทรทัศน์ 1 สูำนี คือ ช่อง 11 หรือ NBT งึ่งมีสูำนีเครือข่ำงองู่ทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค 10 แห่ง  

บมจ. อสมท งึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดส ำนักนำงกรัฐมนตรี เป็นเจ้ำของสูำนีโทรทัศน์  
2 สูำนี ได้แก่ ช่อง 9 หรือโมเดิร์นไนน์ทีวี และช่อง 343 โดง อสมท. เป็นผู้จัดกำรช่อง 9 เอง แต่ให้

                                           
42 สมเกีงรติ ตั้งกิจวำนิชง์. (ตุลำคม 2546). โครงสร้างตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์. กรุงเทพฯ: สูำบันวิจังเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทง. 
เรีงกดูข้อมูลได้ที่  <http://tdri.or.th/research/d2003016/> 
43 บมจ. อสมท. รายงานประจ าปี 2556. หน้ำ 68-83 
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สัมปทำนกำรจัดกำรช่อง 3 แก่  บจก. บำงกอกเอจนเตอร์ เทนเม้น ต์  (บริษัทในเครือของ  
บมจ. บีอีงี เวิร์ล) จนูึงปี พ.ศ. 2563 หลังจำกท่ีเคงให้รับสัมปทำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 253344 

นอกจำกนี้แล้ว อสมท. งังเป็นเจ้ำของสัญญำณโทรทัศน์แบบดำวเทีงมและเคเบิลทีวีที่มอบ
สัมปทำนกำรจัดกำรแก่ บมจ. ทรูวิชั่นส์ (บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู) ผู้ให้บริกำรทีวีแบบบอกรับ
สมำชิก โดงสัญญำสัมปทำนทีวีดำวเทีงมงึ่งหมดอำงุเมื่อวันที่ 30 กันงำงน พ.ศ. 2557 และสัมปทำน
เคเบิลทีวีจะหมดอำงุ 31 ธันวำคม พ.ศ. 256245   

สูำนีโทรทัศน์แบบอนำลจอกทีูู่กก่อตั้งขึ้นล่ำสุดคือ ไทงพีบีเอส (Thai PBS) งึ่งเป็นสูำนี
สำธำรณะจัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ. องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทง  
พ.ศ. 2551 โดงมีวัตูุประสงค์ในกำรท ำหน้ำที่สื่อที่ปลอดจำกกำรแทรกแงงของภำครัฐ และจำกภำค
ธุรกิจเนื่องจำกมีกำรก ำหนดแหล่งงบประมำณที่แน่นอนไว้ในกฎหมำง46 จึงไม่ต้องของบประมำณจำก
รัฐบำลหรือขำงพื้นท่ีโฆษณำให้แก่เอกชนเพื่อสร้ำงรำงได้ ท ำให้ต่ำงไปจำกสูำนีโทรทัศน์อื่นๆ 

ตารางท่ี 2.4 สถานีโทรทัศน์ (แบบฟรีทีวี) หน่วยงานที่เป็นเจ้าของและบริษัทท่ีได้รับสัมปทาน 

สถานีโทรทัศน ์ เจ้าของสถาน ี ผู้ให้บริการ สถานะของผู้
ให้บริการ 

ระยะเวลาของ
สัมปทาน 

ช่อง 3 อสมท. บจก. บำงกอกเอจนเตอร์เทนเม้นต ์ เอกชนภำงใต้
สัมปทำน 

ูึง พ.ศ. 2563 

ช่อง 5  (ททบ. 5) กองทัพบก บมจ. อำร์ทเีอ เอจนเตอรเ์ทนเมนต์* หน่วงงำนภำครฐั  

ช่อง 7 กองทัพบก บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทงุ เอกชนภำงใต้
สัมปทำน 

ูึง พ.ศ. 2566 

ช่อง 9  
(โมเดิรน์ไนน์) 

อสมท. อสมท. รัฐวิสำหกิจ  

ช่อง 11 (NBT) กรมประชำสมัพันธ ์ กรมประชำสมัพันธ ์ หน่วงงำนภำครฐั  

ไทงพีบีเอส  
(Thai PBS) 

องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทง 

องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทง 

องค์กรอิสระ  

หมำงเหตุ: *บมจ. อำร์ทีเอ เอจนเตอร์เทนเมนท์ แปรสภำพมำจำก บจก. ททบ.5 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 254647  
ที่มำ: รวบรวมโดงคณะผู้วิจัง (2557) 

                                           
44 กำรต่ออำงุสัมปทำนของ อสมท. ให้แก่ บจก. บำงกอกเอจนเตอร์เทนเม้นต์ ในปี พ.ศ. 2553 ููกวิพำกษ์วิจำรณ์และตั้งค ำูำมองำ่งมำก 
ว่ำคณะกรรมกำรบริหำรของ อสมท. อำจด ำเนินกำรโดงมิชอบและท ำให้รัฐสูญเสีงผลประโงชน์จำกกำรที่ อสมท. ได้รับเงินค่ำต่อสัญญำ
จำก บจก. บำงกอกเอจนเตอร์เทนเม้นต์ เพีงง 405 ล้ำนบำท ในขณะที่รำคำประเมินอง่ำงไม่เป็นทำงกำรองู่ที่ 7,000 ล้ำนบำท จึงน ำไปสู่
กำรทีช่มรมนักกฎหมำงพิทักษ์ผลประโงชน์รัฐ งื่นฟ้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้สอบสวนเรื่องดังกล่ำว แต่ปัจจุบันงังไม่
ควำมคืบหน้ำใดๆ (ดู กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  (10 มกรำคม 2556). 'ธาริต'เเจงตั้งข้อกล่าวหาสอบสัมปทานช่อง3.) 
45 บมจ. ทรู กรุ๊ป. รำงงำนประจ ำปี 2556. หน้ำ 28-30 
46 มำตรำ 12 ของ พ.ร.บ. องค์กรกระจำงเสีงงฯ ก ำหนดให้สูำนีไทงพีบีเอสได้รับงบประมำณรำงปีค ำนวณเป็นร้องละ 1.5 ของภำษี
สุรำและบุหรี่ แต่ต้องไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 
47 ส ำนักข่ำวอิศรำ. (29 มิูุนำงน พ.ศ. 2556). เจาะขุมทรัพย์ “ททบ.5” โกยประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ 97 ล้าน. 
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ตลำดทีวีอนำลจอกมีโครงสร้ำงที่ค่อนข้ำงกระจุกตัว โดงสูำนีโทรทัศน์ที่ครองส่วนแบ่งตลำด
สูงสุดหำกค ำนวณจำกรำงได้จำกค่ำโฆษณำของช่องโทรทัศน์ คือ ช่อง 7 ที่ร้องละ 32 ตำมมำด้วง 
ช่อง 3 ที่ร้องละ 30 ตำมท่ีแสดงในรูปที่ 2.5 (ก)  

อง่ำงไรกจดี สูำนีโทรทัศน์ไทงพีบีเอสไม่มีกำรโฆษณำเนื่องจำกเป็นสูำนีโทรทัศน์สำธำรณะ 
ที่ได้รับงบประมำณจัดสรรในรำงปีตำมกฎหมำงตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว กำรค ำนวณส่วนแบ่งตลำดจำก
รำงได้อำจไม่เหมำะสมนัก คณะผู้วิจังจึงค ำนวณส่วนแบ่งตลำดจำกจ ำนวนผู้ชม งึ่งงิ่งมีลักษณะ 
กระจุกตัวมำกขึ้น โดงช่อง 7 และช่อง 3 มีส่วนแบ่งตลำดรวมกันูึงร้องละ 80 ตำมที่แสดง 
ในรูปที่ 2.5 (ข)  

กำรเปิดประมูลช่องทีวีระบบดิจิตอลในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 ท ำให้มีช่องโทรทัศน์เพ่ิมขึ้น
อีกจ ำนวน 24 ช่อง48 งึ่งเข้ำมำแง่งค่ำโฆษณำของช่องทีวีอนำลจอกในปี พ.ศ . 2557 รูปที่ 2.6  
แสดงให้เหจนว่ำ มูลค่ำโฆษณำในช่องทีวีอนำลจอกลดลงจำก 6.37 หมื่นล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2556  
เหลือ 5.88 หมื่นล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2557 (ลดลงร้องละ 8) แม้ว่ำมูลค่ำโฆษณำรวมของช่องโทรทัศน์
จะเพ่ิมที่ 7.44 หมื่นล้ำนบำท (เพ่ิมข้ึนร้องละ 17) กจตำม 

ส่วนวิทงุนั้น ประเทศไทงมีคลื่นวิทงุประมำณ 525 คลื่น แบ่งเป็น วิทงุระบบ FM 314 
สูำนี49 และวิทงุระบบ AM 211 สูำนี50 โดงสูำนีวิทงุระบบ FM กระจำงองู่ในพ้ืนที่ กทม.  
40 สูำนี และต่ำงจังหวัด 274 สูำนี งึ่งสูำนีวิทงุทั้งหมดนี้องู่ในกำรครอบครองของหน่วงงำนของ
รัฐทั้งหมด (ตำมที่แสดงในรูปที่ 2.7) โดงกรมประชำสัมพันธ์เป็นเจ้ำของ 88 สูำนี อสมท. 60 สูำนี 
และกองทัพบก 49 สูำนี 

จึงกล่ำวได้ว่ำ ในภำพรวมนั้น กิจกำรโทรทัศน์และวิทงุของไทงููกบริหำรจัดกำรหรือควบคุม
โดงหน่วงงำนรัฐเสีงทั้งหมด แม้จะมีกำรให้สัมปทำนกับเอกชนเพ่ือด ำเนินกำรแทน แต่รัฐกจงังคงมี
อ ำนำจเหนือบริษัทเอกชนเหล่ำนี้ในแง่ของอ ำนำจต่อรอง เนื่องจำก ในปัจจุบันบริษัทเอกชน
จ ำเป็นต้อง “เอำใจ” รัฐ เพื่อให้มีกำรต่อสัญญำสัมปทำน  

  

                                           
48 สมำคมนักข่ำววิทงุและโทรทัศน์ไทง. รายงานประจ าปี 2557. หน้ำ 121. 
49 ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำงเสีงง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) เรีงกดู
ข้อมูลได้ที่ http://www2.nbtc.go.th/ 
50 ฐิตินันทร์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีระงุทธ กำญจน์ชูฉัตร. (ตุลำคม 2546). หน้ำ 52. 



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

27 

รูปที่ 2.5 ส่วนแบ่งตลาดสถานีโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี พ.ศ. 2556 

 

หมำงเหต:ุ ไทงพีบีเอสไม่ปรำกฏในรูปที่ 2.3 (ก) เนื่องจำกไม่ได้หำรำงได้จำกค่ำโฆษณำ และมีรำงได้จำกเงินบ ำรุงองค์กรจำกภำษีตำม
กฎหมำงว่ำด้วงสุรำและงำสูบสูงสุดปีละ 2,000 ล้ำนบำท 
ที่มำ: รำงงำนประจ ำป ี2556 บมจ. อสมท. หน้ำ 35. ค ำนวณโดงคณะผู้วิจงั (2558) 

รูปที่ 2.6 มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 

 
หมำงเหต:ุ ไม่มีข้อมูลค่ำโฆษณำของสื่อทีวีดิจิตอลและเคเบิล/ ทีวีดำวเทีงมในป ีพ.ศ. 2556 
ที่มำ: บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง)  อ้ำงใน รำงงำนประจ ำปี 2557 ของ บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีง กรุ๊ป. หน้ำ 45  
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รูปที่ 2.7 จ านวนคลื่นวิทยุ FM ในการครอบครองของแต่ละหน่วยงาน  

 
หมำงเหต:ุ ทบ. ทอ. ทร. สตช. หมำงูึง กองทัพบก กองทัพอำกำศ กองทัพเรือ และ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ตำมล ำดบั 
ที่มำ: รวบรวมโดงคณะผู้วิจงั (2557) จำกฐำนข้อมูลของส ำนักงำน กสทช. (http://www2.nbtc.go.th/) 

2.2.3 การก ากับดูแลและการแทรกแซงของภาครัฐ 

ธุรกิจแพร่ภำพกระจำงเสีงงเป็นธุรกิ จที่องู่ภำงใต้กำรก ำกับของภำครัฐด้วงเหตุผล 
ที่หลำกหลำง ทั้งด้ำนควำมมั่นคง วัฒนธรรม จำรีตประเพณี ตลอดจนด้ำนเศรษฐกิจด้วงจ ำนวนคลื่น
ที่มีองู่อง่ำงจ ำกัด 

กำรก ำกับดูแลอุตสำหกรรมโทรทัศน์และวิทงุสำมำรูแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท คือ  
1) กำรก ำกับดูแลในกำรประกอบกิจกำรและ 2) กำรก ำกับดูแลเนื้อหำในกำรแพร่ภำพหรือกระจำง
เสีงง 

กำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์องู่ภำงใต้กฎหมำงสองฉบับคือ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ผู้ที่
ต้องกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
กระจำงเสีงง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)  

ใบอนุญำตมี 3 ประเภท ได้แก่  1) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะ (ช่อง 5  
ช่อง 11 (NBT) และ ไทงพีบีเอส) 2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรชุมชน และ 3) ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ (ช่อง 3 ช่อง 7 และช่อง 9) 

 ผู้ประกอบกำรตำมใบอนุญำตประเภทที่  1) และ 2) จะต้องเป็นหน่วงงำนของรัฐ 
สูำบันอุดมศึกษำ หรือองค์กรไม่แสวงหำก ำไรเท่ำนั้น ในขณะที่ผู้ขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำง
ธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำงไทง  
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พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงฯ ก ำหนดให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรเพ่ือแสวงหำก ำไร อง่ำงเช่น ช่อง 3 หรือ ช่อง 7 สำมำรูหำรำงได้จำกกำรโฆษณำสินค้ำหรือ
บริกำรได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นำทีครึ่งแต่เฉลี่งทั้งวันไม่เกินชั่วโมงละ 10 นำที51 แต่ต้องมีสัดส่วน
รำงกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือมีสำระที่เป็นประโงชน์ต่อสำธำรณะอง่ำงน้องร้องละ 25 ของเวลำ
ทั้งหมด52 ในขณะที่ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรเพ่ือกำรบริกำรสำธำรณะ อง่ำงเช่น ช่อง 5 
หรือ ช่อง 11 ไม่สำมำรูหำรำงได้จำกกำรโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรได้ งกเว้นโฆษณำจำกหน่วงงำน
ของรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหำก ำไรเท่ำนั้น53 และงังต้องมีสัดส่วนของรำงกำรข่ำวูึงร้องละ 70 ของ
เวลำทั้งหมด54 

ในเรื่องของกำรก ำกับดูแลเนื้อหำ มำตรำ 37 ของ พ.ร.บ. เดีงวกันนี้งังห้ำมกำรออกอำกำศ
รำงกำรที่มี เนื้อหำสำระที่ก่อให้ เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตงอันมี
พระมหำกษัตริง์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรีงบร้องหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน ทั้งนี้หำกพบกำรละเลงคณะกรรมกำรมีอ ำนำจให้แก้ไข หรืออำจพักใช้ 
หรือเพิกูอนใบอนุญำตประกอบกำรได้55 

                                           
51 มำตรำ 23 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ  

“ในกำรประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ให้ด ำเนินกำรหำรำงได้โดงกำรโฆษณำกำรบริกำรธุรกิจ กำรจัดเกจบค่ำสมำชิก หรือโดงวิธีอื่น
ใดได ้

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งที่มีกำรโฆษณำและกำรบริกำรธุรกิจ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนดห ลักเกณฑ์
เกี่งวกับลักษณะและระงะเวลำสูงสุดในกำรโฆษณำและกำรบริกำรธุรกิจ แต่ทั้งนี้จะก ำหนดกำรโฆษณำและกำรบริกำรธุรกิจได้ไม่เกิน
ชั่วโมงละสิบสองนำทีครึ่ง โดงเมื่อรวมเวลำโฆษณำตลอดทั้งวันเฉลี่งแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนำที 
52 มำตรำ 33 ข้อ (3) แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ “ผู้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจต้องก ำหนดให้มีรำงกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโงชน์ต่อสำธำรณะในสัดส่วนไม่น้องกว่ำร้องละงี่สิบ
ห้ำ” 
53 มำตรำ 20 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ “ในกำรประกอบ
กิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ กรมประชำสัมพันธ์ ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะประเภทที่หนึ่งและ
ประเภทที่สำม จะหำรำงได้จำกกำรโฆษณำไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรหำรำงได้โดงกำรโฆษณำหรือเผงแพร่ข่ำวสำรเกี่งวกับงำนหรือกิจกำร
ของหน่วงงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ สมำคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตูุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกำรเพื่อประโงชน์สำธำรณะ โดง
ไม่แสวงหำก ำไรในทำงธุรกิจ หรือกำรเสนอภำพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจกำรโดงมิได้มีกำรโฆษณำสรรพคุณ คุณประโงชน์ หรือ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่งวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด” 
54 มำตรำ 33 ข้อ (1) แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ “ผู้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะต้องก ำหนดให้มีรำงกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโงชน์ต่อสำธำรณะในสัดส่วนไม่น้องกว่ำร้อง
ละเจจดสิบ” 
55 มำตรำ 37 แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ “ห้ำมมิให้ออกอำกำศรำงกำรที่
มีเนื้อหำสำระที่ก่อให้เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตงอันมีพระมหำกษัตริง์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงของรัฐควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีกำรกระท ำง่ึงเข้ำลักษณะลำมกอนำจำร หรือมีผลกระทบ
ต่อกำรให้เกิดควำมเส่ือมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชนอง่ำงร้ำงแรง 
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ทั้งนี้ รัฐสำมำรูแทรกแงงสื่อโทรทัศน์และวิทงุได้โดงกำรออกค ำสั่งต่อบรรณำธิกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่สูำนีให้สูำนีละเว้นหรืองกเลิกกำรเผงแพร่เนื้อหำรำงกำรที่รัฐต้องกำรควบคุมเพ่ือหวังผล
ทำงกำรเมือง56 กำรออกค ำสั่งนี้อำจองู่บนพ้ืนฐำนของกฎหมำงหรือกำรอำศังอ ำนำจในฐำนะ
ผู้บังคับบัญชำงึ่งท ำให้ง่ำงกับสูำนีที่มกีำรบริหำรงำนภำงใต้ระบบข้ำรำชกำร (ทั้งพลเรือนและทหำร) 
หรือภำงใต้นักกำรเมือง กำรแทรกแงงในลักษณะนี้สำมำรูกระท ำได้ทั้งสูำนีที่รัฐด ำเนินกำรอง่ำง
ชอ่ง 5 ช่อง 9 หรือช่อง 11 หรือแม้แต่สูำนทีี่ด ำเนินกำรโดงเอกชน อง่ำงช่อง 3 และช่อง 7 

ตัวอง่ำงกำรแทรกแงงทำงตรงตัวอง่ำงแรกคือ กรณีที่ช่อง 3 สั่งงกเลิกแพร่ภำพละคร  
“เหนือเมฆ 2” ของ วันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 255657 โดงอ้ำงมำตรำ 37 แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบ
กิจกำรกระจำงเสีงงฯ ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น 

ทั้ งนี้  กำรสั่ งงกเลิกออกอำกำศกรณีดั งกล่ำว ููกตั้ งค ำูำมว่ำ เป็นกำร “สั่ งแบน”  
ของนักกำรเมืองในพรรคเพ่ือไทงหรือไม่ เนื่องจำกละครดังกล่ำวมีเนื้อหำวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลและ
นักกำรเมือง่ั่งรัฐบำล กรณีนี้ช่อง 3 ให้เหตุผลเพีงงว่ำ ละครเรื่องนี้ “มีเนื้อหาบางช่วงบางตอน 
ไม่เหมาะสมกับการออกอากาศ” ในขณะที่ส ำนักนำงกฯ ปฏิเสธกำรแทรกแงง 

ตัวอง่ำงกำรแทรกแงงทำงตรงกรณีที่สอง คือ กรณีกำรตัดทอนเนื้อหำบทสัมภำษณ์ของ 
นำงเอกชัง ไชงนุวัติ ในรำงกำร Hard Core ข่าว58 ของช่อง 5 เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2556  
ในเทปบันทึกนั้น นำงเอกชังได้กล่ำวูึงกำรงุบสภำของนำงสำวงิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอ้ำงอิงไปูึง
เหตุกำรณ์สลำงกำรชุมนุมในปี พ.ศ. 2553 ว่ำ “การที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภา
นั้น ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียเหมือนเช่น ปี พ.ศ. 2553  
ในสมัยรัฐบาลภายใต้การน าของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ที่มีผู้ชุมนุมชาวเสื้อแดงสูญเสียชีวิตไป  
เป็นจ านวนมาก แต่การประกาศยุบสภาครั้งนี้ไม่มีผู้สูญเสียชีวิตแต่อย่างใด” 

พล.ท. ชำตอุดม ติตูะสิริ งึ่งเป็น ผอ. ช่อง 5 ในขณะนั้น และเป็นผู้ควบคุมกำรบันทึกเทป 
ขอตัดทอนเทปท่อนดังกล่ำวกับนำง เอกชัง โดงอ้ำงว่ำไม่ต้องกำรให้กล่ำวูึง “อดีตที่ผ่ำนมำ”  

                                                                                                                         
ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ตรวจสอบและให้ระงับกำรออกอำกำศรำงกำรที่มีลักษณะตำมวรรคหนึ่ง หำกผู้รับใบอนุญำตไม่ด ำเนินกำร 

ให้กรรมกำรง่ึงคณะกรรมกำรมอบหมำงมีอ ำนำจสั่งด้วงวำจำ หรือเป็นหนังสือให้ระงับกำรออกอำกำศรำงกำรนั้นได้ทันที และให้
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเทจจจริงกรณีดังกล่ำวโดงพลัน 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนแล้วเหจนว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวเกิดจำกกำรละเลงของผู้รับใบอนุญำตจริง ให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจสั่งให้ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่สมควร หรืออำจพักใช้หรือเพิกูอนใบอนุญำตกจได้” 
56  ไม่รวมกรณีกำรควบคุมเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมกับผู้เงำว์ หรือเกี่งวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
57 Siamintelligence. (5 มกรำคม พ.ศ. 2556).  จาก ‘ไร่ส้ม’ ถึง ‘เหนือเมฆ 2′ ปัญหาคือตรวจสอบ ‘ช่อง 3′ ไม่ได้. เรีงกดูข้อมูลได้
ที:่ http://www.siamintelligence.com/ch3-self-censorship-issue/ 
58 ศูนง์ข้อมูลกฎหมำงและคดีเสรีภำพ. “รำงกำร ‘Hard Core ข่ำว’”. เรีงกดูข้อมูลได้ที่: 
http://freedom.ilaw.or.th/case/555#detail 

http://www.siamintelligence.com/ch3-self-censorship-issue/
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อีก นำง เอกชังงินงอมให้มีกำรตัดทอนเทปดังกล่ำวบำงส่วน แต่สุดท้ำงแล้ว ไม่มีกำรออกอำกำศบท
สัมภำษณ์ของนำงเอกชังทั้งหมด 

2.2.4 การพึ่งพารายได้จากการโฆษณาจากภาครัฐ 

ข้อมูลค่ำโฆษณำของ บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี (ประเทศไทง) แสดงว่ำ ค่ำโฆษณำผ่ำน
โทรทัศน์ที่มำจำกหน่วงงำนรัฐ มีมูลค่ำรวมสูงูึง 3,865 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นสัดส่วนร้องละ 
6 ของมูลค่ำโฆษณำผ่ำนโทรทัศนโ์ดงรวมงึ่งมีมูลค่ำสูงูึง 69,322 ล้ำนบำท  ตำมที่แสดงในรูปที่ 2.8 

รูปที่ 2.8 ค่าใช้จ่ายส าหรับโฆษณาของเอกชนและรัฐในสื่อโทรทัศน์  พ.ศ. 2556 

 
ที่มำ: ค ำนวณโดงคณะผู้วิจังจำกข้อมูลของ บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง) 

สูำนีโทรทัศน์ประเภทสำธำรณะงึ่งมีข้อจ ำกัดในกำรโฆษณำตำม พ.ร.บ. กำรประกอบ
กิจกำรกระจำงเสีงงฯ  จ ำเป็นต้องพ่ึงพำรำงได้โฆษณำจำกหน่วงงำนภำครัฐเป็นส ำคัญ ท ำให้มีควำม
เปรำะบำงต่อกำรแทรกแงง ในขณะที่ผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจอง่ำงช่อง 3 และช่อง 7 ไม่มีปัญหำ  
ทำงกำรเงินเนื่องจำกมีฐำนผู้ชมจ ำนวนมำกและสำมำรูรับโฆษณำจำกภำคเอกชนได้โดงอิสระ   

ทั้งนี้  ในกรณีของไทงพีบีเอสนั้นมีงบประมำณในกำรบริหำรงำนส่วนหนึ่งมำจำกภำษี
สรรพสำมิตและศุลกำกร งึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้องละ 96 ของรำงได้รวมของสูำนี หรือมูลค่ำ 2,099.1 
ล้ำนบำท (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556) ตำมที่แสดงในรูปที่ 2.9 งึ่งสำมำรูรับประกันควำมมั่นคงทำง
งบประมำณได้ในระดับหนึ่ง ไทงพีบีเอสไม่สำมำรูเกจบค่ำสมำชิกหรือหำรำงได้จำกกำรโฆษณำ  
เว้นแต่เป็นกำรสนับสนุนจำก “ผู้สนับสนุนองค์กำร” 59 60เช่น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) กองทุนแคนำดำ (Canada Fund)61 เป็นต้น  

                                           
59 ทั้งนี้ ตำมมำตรำ 8 (1) แห่ง พ.ร.บ. องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทง พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ “จัดให้มี
สูำนีวิทงุกระจำงเสีงงและสูำนีวิทงุโทรทัศน์ หรือเผงแพร่รำงกำรในระบบอื่นหรือเทคโนโลงีทันสมังอื่น โดงมีเครือข่ำงให้บริกำร

 

เอกชน 
95% 

รัฐ 
5% 
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รูปที่ 2.9 รายได้ของไทยพีบีเอส พ.ศ. 2556 

 
ที่มำ:  รำงงำนประจ ำปี พ.ศ. 2556 ของไทงพีบีเอส 

นอกจำกรำงได้จำกกำรโฆษณำแล้ว ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์แบบอนำลจอกงังต้องพ่ึงพำ
หน่วงงำนรัฐหรือรัฐวิสำหกิจในกำรได้รับสัมปทำนอีกด้วง เช่น ในกรณีสัมปทำนช่อง 3 กับ อสมท.  
งึ่งเดิมสัมปทำนจะหมดอำงุในปี พ.ศ. 2533 แต่ได้รับกำรต่ออำงุสัมปทำนไปเป็นเวลำนำนูึง 30 ปี
จนูึงปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งมีกำรแก้เง่ือนไขของสัมปทำนจ ำนวนมำก อำทิ กำรก ำหนดให้ค่ำตอบแทน
เปลี่งนจำกเดิมที่อัตรำร้องละ 6.5 ของรำงได้ เป็นค่ำตอบแทนแบบตำงตัว ในขณะที่ บจก. บำงกอก 
เอจนเตอร์เทนเม้นต์ มีอัตรำกำรเติบโตของรำงได้ร้องละ 13 ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนที่ อสมท. ได้รับ
จริงในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2548 ลดลงเหลือเพีงงร้องละ 1.4 – 2.4 ของรำงได้62  

ในท ำนองเดีงวกัน กำรต่ออำงุสัมปทำนในกรณีของช่อง 7 กับกองทัพบกในปี พ.ศ. 2541  
ไปอีก 25 ปี มีกำรตกลงว่ำช่อง 7 จะจ่ำงค่ำสัมปทำนให้ปีละ 150 ล้ำนบำทใน 3 ปีแรก และเพ่ิมขึ้น 
10 ล้ำนบำททุก 3 ปี เมื่อรวมทั้ง 25 ปีของอำงุสัมปทำน ช่อง 7 จะต้องจ่ำงค่ำสัมปทำนให้กองทัพบก

                                                                                                                         
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือให้มีสูำนีวิทงุกระจำงเสีงงและสูำนีวิทงุโทรทัศน์เพิ่มเติมเป็นเครือข่ำง ไม่เกจบค่ำสมำชิกและไม่หำ
รำงได้จำกกำรโฆษณำ เว้นแต่เป็นกำรสนับสนุนจำกผู้สนับสนุนองค์กำร”  
60 มำตรำ 3 แห่ง พ.ร.บ. องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทง พ.ศ. 2551 บัญญัติว่ำ “ ‘ผู้สนับสนุนองค์กำร’ 
หมำงควำมว่ำ ผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ทรัพง์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่องค์กำรเพื่อประโงชน์ขององค์กำร” 
61 องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2556. หน้ำ 62. 
62 สมเกีงรติ ตั้งกิจวำนิช และ อิสร์กุล อุณหเกตุ . (กุมภำพันธ์ 2554). ผลตอบแทนส่วนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทาน
โทรคมนาคม โทรทัศน์ การจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร และทางด่วนขั้นที่ 2. ใน นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. โครงการ “การปฏิรูป
เศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”. กรุงเทพฯ : สูำบันวิจังเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทง . เรีงกดูข้อมูลได้ที่ 
http://tdri.or.th/research/a151/  

ดอกเบี้งรับ 
3% 

เงินสนับสนุน 
1% 

อื่นๆ  
0% 

เงินภำษีสรรพสำมิต 
84% 

เงินภำษีศุลกำกร 
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จำกรัฐ 
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เป็นจ ำนวน 4.67 พันล้ำนบำท63 ทั้งที่รำงได้ของบริษัทในปี พ.ศ. 2556 มีมำกกว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำท 
และมีอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนเฉลี่งร้องละ 14 ต่อปี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ สื่อสำธำรณะอง่ำงโทรทัศน์หรือวิทงุงังคงองู่ภำงใต้กำรควบคุมและดูแลของ
รัฐทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กองทัพและหน่วงงำนของรัฐงังคงเป็นเจ้ำของคลื่นควำมูี่เกือบทั้งหมด  
อีกทั้งงังผูกขำดกำรให้สัมปทำนกำรใช้คลื่นและกำรจัดกำรสูำนีแก่บริษัทเอกชนที่งังคงเป็นบริษัท 
รำงเดิม อง่ำงเช่น ช่อง 3 ที่มี บจก. บำงกอกเอจนเตอร์เทนเม้นต์ ที่ได้รับสัมปทำนมำแล้วเกือบ 20 ปี 
เช่นเดีงวกับช่อง 7 ที่ม ีบจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทงุได้รับสัมปทำนจำกกองทัพบกมำแล้วูึง 40 ปี 

มีควำมเป็นไปได้อง่ำงมำกที่กำรรำงงำนข่ำวของสูำนีโทรทัศน์หรือวิทงุจะต้องเกรงใจอ ำนำจ
ทำงกำรเมืองหรืออำจหลีกเลี่งงกำรรำงงำนข่ำวของรัฐในเชิงลบ ไม่ว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนโดง
ผู้ประกอบกำรที่เป็นหน่วงงำนภำครัฐหรือบริษัทเอกชน  ทั้งนี้ บริษัทเอกชนเหล่ำนี้ไม่ได้พ่ึงพำ 
เงินอุดหนุนจำกรัฐเหมือนกับสูำนีโทรทัศน์และวิทงุประเภทบริกำรสำธำรณะที่องู่ในก ำกับดูแลของ
รัฐกจตำม แต่มีแรงจูงใจต่อกำรกระท ำดังกล่ำวเพ่ือรักษำควำมสัมพันธ์อันดีและหวังผลกำรต่อสัญญำ
สัมปทำนต่อไปในอนำคต   

อง่ำงไรกจตำม กำรใช้อ ำนำจของภำครัฐผ่ำนช่องทำงในกำรให้สัมปทำนจะลดน้องลงอง่ำงมี
นังส ำคัญ เนื่องจำกประเทศไทงได้ออกจำกระบบสัมปทำนไปสู่ระบบกำรออกใบอนุญำตตำมที่ได้
กล่ำวมำแล้ว ระบบสัมปทำนในปัจจุบันจะจ ำกัดเฉพำะส ำหรับสัมปทำนที่งังไม่หมดอำงุแล้วเท่ำนั้น 
นอกจำกนี้แล้ว กำรเปลี่งนผ่ำนระบบกำรแพร่ภำพไปสู่ระบบดิจิตอลจำกกำรเปิดประมูลช่องทีวี
ดิจิตอลตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้นจะงิ่งสลำงอ ำนำจของภำครัฐที่มำจำกระบบสัมปทำน ดังนั้น  
กำรแทรกแงงของภำครัฐในอนำคตจะต้องมำจำกอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลทำงกำรกฎหมำงและ
อ ำนำจเงินเป็นหลัก 

2.3 สื่ออินเทอร์เน็ต 

2.3.1 ลักษณะของสื่ออินเทอร์เน็ต 

เมื่อประเทศไทงเข้ำสู่งุคที่มีเครือข่ำงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนจตที่เข้ำูึงประชำชนมำกขึ้น 
กำรเสพสื่อตลอดจนกำรสื่อสำรของประชำชนปรับเปลี่งนเข้ำหำสื่อที่เกี่งวข้องกับอิเลจกทรอนิกส์มำก
ขึ้น ในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เนจตในประเทศไทงมีจ ำนวนระหว่ำง 18.3 - 26.1 ล้ำนคน (ข้อมูลปี 
2556)64 65 งึ่งูือเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรที่เข้ำูึงผู้ชมได้มำก  

                                           
63 เพิ่งอ้ำง 
64 ส ำนักงำนสูิติแห่งชำติ. ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2556. 



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

34 

กำรเข้ำูึงข้อมูลออนไลน์มีข้อจ ำกัดทำงกำงภำพน้องกว่ำในกรณีอ่ืน เช่น กำรเข้ำูึงของ
หนังสือพิมพ์ในพ้ืนที่ชนบท เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบกำรในสื่อดั้งเดิมจึงหันมำให้ควำมสนใจต่อ 
กำรเปลี่งนแปลงในพฤติกรรมของผู้ชมและเริ่มรำงงำนข้อมูลผ่ำนทำงออนไลน์ ไม่ว่ำจะเป็น  
บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบกำรวิทงุ ล้วนมีช่องทำง 
ในกำรเผงแพร่ข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เนจตเป็นช่องทำงที่เป็นทำงเลือกส ำหรับผู้ชมทั้งสิ้น 

นอกจำกนั้น อินเทอร์เนจตท ำให้ส ำนักข่ำวกระแสหลักหลักต้องเผชิญกับกำรแข่งขันจำกส ำนัก
ข่ำวทำงเลือกมำกขึ้น กรณีของหนังสือพิมพ์กระแสหลักต้องแข่งขันกับส ำนักข่ำวออนไลน์ โดงเฉพำะ
ข่ำวแนวสืบสวนสอบสวนหรือข่ำวเศรษฐกิจ เช่น ไทงพับลิก้ำ (thaipublica.org) ส ำนักข่ำวอิศรำ 
( isranews.org) ประชำไท (prachatai.com) หรือ ศูนง์ข้อมูล&ข่ำวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง 
(tcijthai.com) เป็นต้น หรือกับนักข่ำวอำชีพอง่ำงนำงประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ที่เปิดเวจบไงต์ส่วนตัว
เพ่ือรำงงำนข่ำวของตนเอง (www.prasong.com) ส ำนักข่ำวออนไลน์เหล่ำนี้กล้ำรำงงำนข้อมูลที่สื่อ
หนังสือพิมพ์กระแสหลัก “ไม่กล้ำ” รำงงำน และผลิตเนื้อหำข่ำวในเชิงสอบสวน (Investigative 
journalism) งึ่งท ำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลในเชิงลึกมำกกว่ำกำรรำงงำนข่ำวทั่วไป 

สื่ออินเทอร์เนจตงังท ำให้กำรรำงงำนข่ำวมีประสิทธิภำพมำกขึ้น กล่ำวคือ สำมำรูรำงงำนข่ำว
ได้อง่ำงประหงัดขึ้น รวดเรจวมำกขึ้น และสำมำรูมีเนื้อหำประเภทใหม่ๆ เช่น กำรใช้วีดิโอ  
ในกำรรำงงำนข่ำวงึ่งกระดำษหนังสือพิมพ์ไม่สำมำรูท ำได้ กำรเชื่อมโงงลิงก์ข้อมูล รวมูึงกำร
ออกอำกำศโทรทัศน์และวิทงุที่สำมำรูเข้ำูึงได้ด้วงเครื่องมือสื่อสำรพกพำ ท ำให้สำมำรูรับรู้ข่ำวสำร 
ได้ตลอดเวลำหรือสำมำรูรับข่ำวสำรง้อนหลังได้ 

นอกเหนือจำกกำรรำงงำนข่ำว อินเทอร์เนจตงังช่วงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
งึ่งท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่งนข้อมูลข่ำวสำรแบบ 2 ทำง (two-way communication) ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์และเวจบบอร์ดแลกเปลี่งนควำมคิดเหจนต่ำงๆ งึ่งท ำให้ผู้ชมสำมำรูมีกำรงักูำม เปิดประเดจน 
ตลอดจนกำรสืบสวนข้อเทจจจริงในเรื่องต่ำง  ๆ โดงภำคประชำสังคม เช่น ทำง pantip.com 
youtube.com หรือ wikileaks.org เป็นต้น หรือทำงเครือข่ำงสังคมออนไลน์ (Social Network) 
อง่ำง Facebook (ผู้ใช้งำน 26 ล้ำนบัญชีในปี 2556) และ Twitter (ผู้ใช้งำน 2 ล้ำนบัญชี 
ในปี 2556)66 งึ่งหลำงครั้งน ำไปสู่กำรเปิดโปงกำรทุจริต หรือกำรสืบหำข้อเทจจจริง หรือแม้แต่ 
กำร “จับผิด” กำรรำงงำนข่ำวของสื่อกระแสหลัก ตัวอง่ำงเช่น กำรเปิดโปงเรื่องเครื่องตรวจจับวัตูุ

                                                                                                                         
65 Truehits.net อ้ำงในเวจบไงต์ของ Internet Information Research Network Technology Lab ของ NECTEC  
(http://internet.nectec.or.th/) 
66 Techinasia.com. (13 May 2013). Thailand Now Has 18 Million Social Media Users (INFOGRAPHIC). 
Available from http://www.techinasia.com/thailand-18-million-social-media-users-in-2013/ 
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ระเบิด GT200 ของกองทัพบกโดงสมำชิกในเวจบไงต์ pantip.com ว่ำไม่สำมำรูใช้งำนได้จริง  
จนน ำไปสู่กำรสอบสวนอง่ำงเป็นทำงกำรและกำรสั่งระงับงื้ออุปกรณ์ดังกล่ำว67 

อินเทอร์เนจตงังช่วงให้คนไทงสำมำรูเข้ำูึงสื่อต่ำงประเทศได้รวดเรจวและประหงัดมำกขึ้น 
และท ำให้ส ำนักข่ำวต่ำงประเทศสำมำรูได้รับข้อมูลจำกแหล่งข่ำวในประเทศไทง และรำงงำนข่ำว
ดังกล่ำวกลับมำได้พร้อมๆ กับส ำนักข่ำวของไทง ส ำนักข่ำวต่ำงประเทศบำงส ำนัก เช่น BBC ใช้วิธี 
กำรรำงงำนข่ำวผ่ำน Facebook งึ่งประหงัดต้นทุนและรวดเรจว ด้วงเหตุนี้ คนไทงจึงมีแหล่งข่ำว
กระแสทำงเลือกที่สำมำรูไว้ใจในควำมเป็นกลำงได้ระดับหนึ่ง  

นอกจำกนี้ อินเทอร์เนจตงังช่วงให้กำรตรวจสอบควำมููกต้องของข่ำวสำรและพฤติกรรมของ
ส ำนักข่ำวต่ำงๆ เป็นไปได้ง่ำงมำกขึ้น ทั้งจำกกำรด ำเนินกำรของประชำชนผู้สนใจข่ำวสำรเอง หรือ
จำกองค์กรภำควิชำชีพและภำคประชำสังคม เช่น กำรเกิดเวจบไงต์ mediainsideout.net 

สื่ออินเทอร์เนจตเป็นช่องทำงที่ได้รับควำมนิงมมำกขึ้นอง่ำงรวดเรจวจำกกำรเข้ำูึงเทคโนโลงี
สำรสนเทศของครัวเรือน ข้อมูลจำก truehits.net ระบุว่ำคนไทงมีกำรเข้ำชมเวจบไงต์ทั้งหมดจ ำนวน 
48,858 ล้ำนครั้งในปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นจำก 36 ,758 ล้ำนครั้งในปี พ.ศ. 2551 โดงหมวดหมู่ของ
เวจบไงต์ที่มีร้องละของกำรใช้งำนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บันเทิง (37.6) ข่ำว-สื่อ (9.2) และ ชจอปปิ้ง 
(8.2)68 

กำรส ำรวจเวจบไงต์ที่ได้รับควำมนิงมสูงสุด 20 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2556 ของ truehits.net 
(วัดจ ำนวนผู้ชมเฉลี่งต่อวันของงึ่งวัดโดง unique IP69) พบว่ำ เวจบไงต์ที่ได้รับควำมนิงมสูงสุดคือ 
เวจบไงต์ที่ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อหลำงๆ ส ำนักไว้ที่เดีงวเพ่ือให้ผู้ใช้อินเทอร์เนจตเข้ำมำ
อ่ำน  เช่น kapook.com และ sanook.com และมีเวจบไงต์ของส ำนักข่ำวออนไลน์ 3 แห่ง ปรำกฏใน
กำรจัดอันดับดังกล่ำว ได้แก่ ผู้จัดกำรออนไลน์ (manager.co.th) ไทงรัฐออนไลน์ (thairath.co.th) 
และโอเคเนชั่น (oknation.net) งึ่งองู่ในเครือของบริษัทเนชั่น ตำมท่ีแสดงในตารางที่ 2.4  

จึงกล่ำวได้ว่ำ อินเทอร์เนจตท ำให้เกิด “สื่อพลเมือง” (citizen media) บนอินเทอร์เนจต  
งึ่งช่วงให้ประชำชนมีช่องทำงเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรเพ่ิมขึ้น กอปรกับประสิทธิภำพของ “เวจบไงต์
สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เนจต (search engine)” อง่ำง google.com กำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร 
เพ่ือเปรีงบเทีงบข้อมูลที่สื่อกระแสหลักรำงงำนจึงเป็นเรื่องง่ำง 

 

                                           
67เครือข่ำงพลเมืองเนจต. (สิงหำคม 2553). คู่มือสื่อพลเมือง. หน้ำ 5 
68 http://truehits.net/monthly/2013_00.php 
69 Unique IP คือ จ ำนวนผู้เงี่งมชมเวจบไงต์ โดงค ำนวณจำกจ ำนวน IP Address ของผู้เงี่งมชมเวจบไงต์ที่ไม่ง้ ำกันในช่วงเวลำหนึ่ง ทั้งนี้ 
ค่ำที่ได้จะเป็นจ ำนวนผู้เข้ำชมขั้นต่ ำเนื่องจำกมีผู้ใช้กลุ่มหนึ่งเข้ำชมเวจบไงต์ผ่ำน proxy server ที่ไม่สำมำรูแงกแงะผู้เข้ำชมได้ชัดเจน 



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

36 

ตารางท่ี 2.5 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเฉลี่ยสูงสุด 20 อันดับในปี พ.ศ. 2556 

อันดับ เว็บไซต ์ จ านวนผู้ชมเฉลี่ยต่อวัน 
ปี พ.ศ.2551 

จ านวนผู้ชมเฉลี่ยต่อวัน 
 ปี พ.ศ.2556 

1 www.kapook.com 329,495 1,082,615 

2 www.sanook.com 474,989 1,018,102 

3 www.mthai.com 234,960 749,341 

4 th.hao123.com - 638,930 

5 www.dek-d.com 199,254 551,217 

6 www.manager.co.th 206,572 485,941 

7 www.thairath.co.th - 336,233 

8 www.weloveshopping.com 71,156 335,626 

9 www.siamsport.co.th 86,536 311,832 

10 www.bloggang.com 142,197 308,263 

11 www.siamzone.com 86,612 282,948 

12 welcome.truelife.com 69,264 271,731 

13 teenee.com 187,747 251,230 

14 www.dealfish.co.th - 250,908 

15 www.postjung.com 96,283 242,944 

16 www.playpark.com 122,128 239,981 

17 www.ohozaa.com 62,315 232,073 

18 www.tlcthail.com 80,574 229,367 

19 www.siamha.com 68,436 205,029 

20 www.oknation.net 38,440 182,117 

หมำงเหต:ุ ไม่มีข้อมูลเนื่องจำกไม่ติดอันดับ 1 ใน 100 ในกำรจัดอันดับปี พ.ศ. 2551 
ที่มำ: Truehits 2013 awards (http://truehits.net/awards2013/) 

2.3.2 การก ากับดูแลและการแทรกแซงของภาครัฐ 

กำรเปิดเวจบไงต์เพ่ือจัดท ำส ำนักข่ำวออนไลน์เป็นไปโดงเสรีและไม่ต้องขออนุญำตต่อรัฐบำล70 
แต่ในเรื่องของเนื้อหำนั้น รัฐบำลสำมำรูบังคับใช้พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ในกำรควบคุมกิจกรรมบนอินเทอร์เนจตของ
ประชำชน กระทรวงเทคโนโลงีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (กระทรวงไองีที) เป็นผู้ดูแลกฎหมำง
ดังกล่ำวงึ่งมีอ ำนำจเรีงกดูข้อมูล “กำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์” ของประชำชนจำกบริษัทผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เนจต71  รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงไองีทีมีอ ำนำจสั่งปิดหรือระงับกำรเข้ำูึงเวจบไงต์ที่แพร่ข้อมูล

                                           
70 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทง. (2553). หน้ำ 25 
71 มำตรำ 18 ข้อ (2) แห่ง พ.ร.บ. ว่ำด้วงกำรกระท ำควำมผิดเกี่งวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “เรีงกข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์จำกผู้ให้บริกำรเกี่งวกับกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์หรือจำกบุคคลอื่นที่เกี่งวข้อง” 
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ที่ “อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร...หรือที่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...”72 ตำมค ำสั่งของศำล 

ในบำงกรณี รัฐไม่ได้ขอให้ศำลพิจำรณำออกค ำสั่งให้ปิดกั้น แต่ใช้วิธี “ขอควำมร่วมมือ”  
กับผู้ ให้บริกำรอินเทอร์ เนจตหรือเจ้ำของเวจบไงต์ให้ระงับหรือลบข้อควำมที่มี เนื้อหำขัดกับ  
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ สำวตรี สุขศรี และคณะ (2555)73 พบว่ำตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2550  
ูึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2554 (รวม 4 ปี 6 เดือน) กระทรวงไองีทีได้สั่งปิดหรือระงับกำรเผงแพร่ 
เวจบเพจจ ำนวนทั้งหมด 81,213 งูอำร์แอล (URL)74 โดงปี พ.ศ. 2553 ปีเดีงวมีเวจบเพจููกสั่งระงับูึง 
45,357 งูอำร์แอล งึ่งตรงกับช่วงที่มีกำรประท้วงรัฐบำลนำงอภิสิทธิ์ ทั้งนี้ ร้องละ 75 ของเวจบเพจ  
ทีูู่กปิดด้วงเหตุผลคือ “มีเนื้อหาและภาพซึ่งดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินี  
และรัชทายาท” จึงููกตั้งค ำูำมกำรปิดกั้นกำรเข้ำูึงเวจบเพจเหล่ำนั้น แท้จริงแล้วเป็นกำรแทรกแงง
ด้วงเหตุผลทำงกำรเมือง หรือเพ่ือบังคับใช้กฎหมำง 

กำรปิดกั้นกำรเข้ำูึงสื่ออินเทอร์ เนจตงังคงเกิดขึ้นในสมัง รัฐบำลนำงสำวงิ่ งลักษณ์  
ที่กระทรวงไองีที “ขอควำมร่วมมือ” ให้กับผู้ใช้บริกำรเฟงบุค (Facebook) ให้ปิดกั้นเนื้อหำกว่ำ 
10,000 งูอำร์แอล โดงไม่ได้ขอค ำสั่งจำกศำลตำมมำตรำ 20 ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น75 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์งังให้สิทธิหน่วงงำนรัฐฟ้องหมิ่นประมำทตำมควำมผิดมำตรำ 14 (1)76  
งึ่งมักููกน ำมำใช้ควบคู่กับประมวลกฎหมำงอำญำ มำตรำ 32677 และ มำตรำ 32878 ตำมตัวอง่ำงที่
แสดงในตำรำงที่ 2.6 

                                           
72 มำตรำ 20 แห่ง พ.ร.บ. ว่ำด้วงกำรกระท ำควำมผิดเกี่งวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่กำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้เป็นกำรท ำให้แพร่หลำงง่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อำจกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรตำมที่ก ำหนดไว้
ในภำคสอง ลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมำงอำญำ หรือที่มีลักษณะขัดต่อควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดงได้รับควำมเหจนชอบจำกรัฐมนตรีอำจงื่นค ำร้องพร้อมแสดงพงำนหลักฐำนต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจขอให้
มีค ำสั่งระงับกำรท ำให้แพร่หลำงง่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้  

ในกรณีที่ศำลมีค ำสั่งให้ระงับกำรท ำให้แพร่หลำงง่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรระงับกำรท ำให้
แพร่หลำงนั้นเอง หรือสั่งให้ผู้ให้บริกำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำงง่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกจได้” 
73 สำวตรี สุขศรี และคณะ. (2555). อาชญากรรมคอมพิวเตอร?์ งานวิจัยหัวข้อ “ผลกระทบจากพระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐกับสทิธิเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น. กรงุเทพฯ : โครงกำร
อินเทอร์เนจตเพื่อกฎหมำงประชำชน (iLaw). 
74 URL (uniform resource locator) โดงทั่วไปหมำงูึงที่องู่ของไฟล์หรือเวจบไงต์บนระบบอินเทอร์เนจต  
75สำวตรี สุขศรี และคณะ. (2555). หน้ำ 69 
76 มำตรำ 14 (1) และ (2) แห่ง พ.ร.บ. ว่ำด้วงกำรกระท ำควำมผิดเกี่งวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ 
 “ผู้ใดกระท ำควำมผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี ้ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท  
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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ตารางท่ี 2.6 ตัวอย่างคดีฟ้องหม่ินประมาทภายใต้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1)  
(ควบคู่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ มาตรา 328) 

ผู้ฟ้อง  ผููู้กฟ้อง วันท่ี
ฟ้อง 

ประเดจนท่ีฟ้อง สูำนะเมื่อ  
15 ม.ค. 2558  

นำงเอกสิทธิ์ วันสม 
ประธำนคณะกรรมกำร 
บมจ. ทีโอที* 

บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีง 
กรุ๊ป (เครือผู้จัดกำร) 

30 
ส.ค. 
2554 

น ำเสนอข่ำวว่ำโจทก์เข้ำแทรกแงงสั่งกำร
ในกำรปรับโครงสร้ำงผังองค์กรของทีโอท ี
และมีผลประโงชน์หักค่ำหัวคิวเกจบค่ำ
คอมมิชชั่นในโครงกำรต่ำงๆ โดงมี รมว. 
ไองีที เป็นผู้สั่งกำร 

ประนอมข้อ
พิพำทแล้ว
ส ำเรจจ โจทก์
ูอนฟ้อง 

กองทัพเรือ เวจบไงต์ส ำนักข่ำว 
Phuketwan 

16 
ธ.ค. 
2556 

อ้ำงรำงงำนของรองเตอร์ว่ำ กองทัพเรือมี
ส่วนเกี่งวข้องและได้รับผลประโงชน์จำก
ขบวนกำรค้ำมนุษง์ 

องู่ในศำล
ชั้นต้น 

กระทรวงพลังงำน ม.ล.กรกสิสัฒน์ 
นักวิชำกำรอิสระด้ำน
พลังงำน 

15 
ส.ค. 
2557 

กรณี โพสต์ข้อควำมเกี่งวกับรำคำน้ ำมัน
ดีเงลท่ี สปปล. มีรำคำต่ ำกว่ำรำคำ
จ ำหน่ำงในไทง 

องู่ในศำล
ชั้นต้น 

นำงดิเรกฤทธ์ิ 
เลขำธิกำรส ำนักงำน
ศำลปกครอง**** 

ส ำนักข่ำวอิศรำ 25 
ส.ค. 
2557 

กรณีน ำเสนอข่ำว “จดหมำงน้อง” ่ำก
กำรแต่งตั้งโงกง้ำงนำงต ำรวจ 

ศำลส่ังงกฟ้อง 

หมำงเหต:ุ *งังมีกำรใช้ควบคู่กับมำตรำ 15 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์79 

ที่มำ: ศูนง์ข้อมูลกฎหมำงและคดีเสรีภำพ โครงกำรอินเทอร์เนจตเพื่อสังคม (http://freedom.ilaw.or.th) รวบรวมและสรุปโดง
คณะผู้วิจัง (มกรำคม 2558) 

                                                                                                                         
 (1) น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์งึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพวิเตอร์อันเป็นเทจจโดง
ประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสีงหำงแก่ผูอ้ืน่หรือประชำชน 
 (2) น ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ง่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเทจจโดงประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสีงหำงต่อควำมมั่นคงของ
ประเทศหรือก่อให้เกิดควำมตื่นตระหนกแก่ประชำชน” 
77 มำตรำ 326 แห่งประมวลกฎหมำงอำญำ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดใส่ควำมผู้อื่นต่อบุคคลที่สำม โดงประกำรที่น่ำจะท ำให้ผู้อื่นนั้นเสีงชื่อเสีงง 
ููกดูหมิ่น หรือููกเกลีงดชัง ผู้นั้นกระท ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” 
78 มำตรำ 328 แห่งประมวลกฎหมำงอำญำ บัญญัติว่ำ “ู้ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทได้กระท ำโดงกำรโฆษณำด้วงเอกสำร ภำพวำด 
ภำพระบำงสี ภำพงนตร์ ภำพหรือตัวอักษรที่ท ำให้ปรำกฏไม่ว่ำด้วงวิธีใด ๆ แผ่นเสีงง หรือสิ่งบันทึกเสีงง บันทึกภำพ หรือบันทึกอักษร 
กระท ำโดงกำรกระจำงเสีงง หรือกำรกระจำงภำพ หรือโดงกระท ำกำรปาำวประกำศด้วงวิธีอื่น ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสอง
ปี และปรับไม่เกินสองแสนบำท” 
79 มำตรำ 15 แห่ง พ.ร.บ. ว่ำด้วงกำรกระท ำควำมผิดเกี่งวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่ำ “ผู้ให้บริกำรผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือ
งินงอมให้มีกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่องู่ในควำมควบคุมของตน ต้องระวำงโทษเช่นเดีงวกับผู้กระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔” 

http://freedom.ilaw.or.th/
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จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรแทรกแงงสื่ออินเทอร์เนจตของรัฐนั้นสำมำรูท ำได้ “ง่ำง” ทั้งผ่ำนกำรขอ
หมำงศำลอง่ำงเป็นทำงกำรเพ่ือปิดกั้นกำรเข้ำูึงเนื้อหำ หรือกำร “ขอควำมร่วมมือ” อง่ำงไม่เป็น
ทำงกำร งึ่งเมื่อพิจำรณำูึงบทลงโทษที่ค่อนข้ำงหนัก โดงเฉพำะข้อหำหมิ่นประมำทภำงใต้  
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ที่อำจมีโทษจ ำคุกสูงสุดูึง 5 ปี ในขณะที่โทษควำมผิดเดีงวกันแต่ภำงใต้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มีโทษจ ำคุกสูงสุด 2 ปี80 ท ำให้เกิดกำรควบคุมเนื้อหำตัวเอง 
 งึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเปิดโปงกำรทุจริต 

2.3.3 การพึ่งพารายได้จากภาครัฐ 

ผู้ประกอบกำรสื่อออนไลน์มีด้วงกัน 2 ประเภท คือ ประเภทที่แสวงหำก ำไร และประเภทที่
ไม่ได้แสวงหำก ำไร สื่อออนไลน์ประเภทแสวงหำก ำไรนั้นมีโมเดลทำงธุรกิจ 2 รูปแบบด้วงกัน คือ กำร
ให้ผู้ชมสำมำรูเข้ำูึงข้อมูลได้โดงไม่เสีงค่ำใช้จ่ำง แต่ใช้กำรโฆษณำเพ่ือหำรำงได้มำด ำเนินกำร งึ่งสื่อ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (หมำงูึงเวจบไงต์ของบริษัทหนังสือพิมพ์กระดำษ) ของประเทศไทงรวมทั้ง
ส ำนักข่ำวออนไลน์ (ส ำนักข่ำวที่ไม่น ำเสนอผ่ำนสื่อกระแสหลัก) บำงแห่งอง่ำงประชำไทและ 
ไทงพับลิก้ำนิงมใช้รูปแบบดังกล่ำวโดงมีปริมำณพ้ืนที่ของกำรโฆษณำที่แตกต่ำงกันออกไป  
แต่ในบำงเวจบไงต์กจจะใช้กำรเกจบค่ำสมำชิกในกำรเข้ำูึงข้อมูลจ ำนวนมำกหรือกำรเข้ำูึงข้อมูล  
ในเชิงลึก เช่น นิตงสำร The Economist หรือมติชนออนไลน์ เป็นต้น 

ในทำงตรงกันข้ำม สื่ออินเทอร์เนจตประเภทสืบสวนสอบสวน เช่น ส ำนักข่ำวอิศรำ และ  
ศูนง์ข้อมูล&ข่ำวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง มีรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจที่ไม่มีทั้งกำรโฆษณำและ 
กำรเกจบค่ำสมำชิก แตไ่ด้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วงงำนเบื้องหลัง  

โดงส ำนักข่ำวอิศรำได้รับกำรจัดตั้งโดงกำรรวมตัวของสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทง และสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง81 ส่วนศูนง์ข้อมูล&ข่ำวสืบสวนเพ่ือสิทธิ
พลเมืองนั้น ได้รับกำรสนับสนุนทำงงบประมำณในตอนแรกจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) และต่อมำมีกำรจัดหำรำงได้โดงพึ่งพำตนเองผ่ำนกำรท ำกิจกรรมพิเศษ (Project 
base ) เช่น กำรจัด่ึกอบรม กิจกรรมเวทีอภิปรำง โรงเรีงนนักข่ำว  และกำรจัดพิมพ์หนังสือจ ำหน่ำง 
ให้กับองค์กรต่ำงๆ อง่ำงเช่น Asia Foundation82 

                                           
80Coconuts Bangkok. (23 August 2013). What can we say online? A report on Thailand's internet freedom. 
Available from http://bangkok.coconuts.co/2013/08/23/online-freedom-checkup-how-much-can-citizens-say-
online 
81 http://www.isranews.org 
82 http://tcijthai.com 

http://bangkok.coconuts.co/users/coconuts-bangkok


รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

40 

2.4 สรุปบทที่ 2 

กำรแทรกแงงสื่อของภำครัฐในอดีตที่ช่องทำงหลัก 4 ช่องทำงได้แก่  

(1) กำรแทรกแงงในฐำนะเจ้ำของสื่อ เช่น ช่อง 11 ของกรมประชำสัมพันธ์  หรือ  
ช่อง 9 อสมท. ที่เป็นรัฐวิสำหกิจ หรือช่องวิทงุของ อสมท. เป็นต้น 

(2) กำรแทรกแงงในฐำนะที่เป็นผู้ให้สัมปทำน เช่น สัมปทำนช่อง 3 ของ อสมท. หรือ 
สัมปทำนช่อง 7 ของกองทัพบก เป็นต้น 

(3) กำรแทรกแงงในฐำนะที่เป็นผู้ก ำกับดูแลเนื้อหำของข่ำว งึ่งสำมำรูด ำเนินกำรได้กับสื่อ
ทุกประเภทไม่ว่ำจะเป็นโทรทัศน์ วิทงุ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ อินเทอร์เนจต 

(4) กำรแทรกแงงโดงกำรใช้เงินจำกกำรงื้อพ้ืนที่โฆษณำของสื่องึ่งสำมำรูใช้กับสื่อ 
ทุกประเภทได้เช่นกัน 

ในอนำคตนั้น กำรแทรกแงงสื่อของภำครัฐโดงใช้อ ำนำจในกำรเป็นผู้ ให้สัมปทำน
สูำนีโทรทัศน์จะลดน้องลงจนกระทั่งหมดไป เนื่องจำกประเทศไทงก ำลังองู่ในช่วงเปลี่งนผ่ำนจำก
ระบบสัมปทำนไปสู่ระบบกำรออกใบอนุญำตดังเช่นในประเทศที่ พัฒนำแล้ว นอกจำกนี้แล้ว  
กำรประมูลช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่ท ำให้มีผู้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรฟรีทีวีรำงใหม่จ ำนวนมำก
ท ำให้อ ำนำจในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่อประชำชนกระจำงตัวมำกขึ้น  ผนวกกับกำรขงำงตัวของ
กำรสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เนจตที่รวดเรจว งิ่งท ำให้อ ำนำจในกำรน ำเสนอข้อมูลกระจำงไปสู่บุคคลธรรมดำ
ทั่วไปที่สำมำรูอัพโหลดข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรสมังใหม่อง่ำง social network  
เช่น ทวิตเตอร์ เฟงบุก๊ ไลน์ เป็นต้น  นอกจำกนี้แล้ว กำรน ำเสนอข่ำวสำรทำงอินเทอร์เนจตมีต้นทุนต่ ำ
เมื่อเทีงบกับสื่ออ่ืน ๆ จึงเป็นสื่อที่มีพ้ืนที่ให้แก่ผู้ประกอบกำรรำงง่องที่เน้นกำรให้บริกำรข้อมูลเพ่ือ
เป้ำหมำงในเชิงสังคมมำกกว่ำเชิงพำณิชง์  โดงมีแหล่งรำงได้ที่หลำกหลำงไม่ว่ำจะมำจำกเงินอุดหนุน
จำกหน่วงงำนที่ไม่แสวงหำก ำไรหรือเงินบริจำค 

ในทำงตรงกันข้ำม สื่อหนังสือพิมพ์กระดำษกลับมีควำมเสี่งงที่จะููกแทรกแงงมำกขึ้น  
เนื่องจำกเป็นสื่อที่มีต้นทุนสูง และงังต้องแข่งขันทั้งกับผู้ประกอบในอุตสำหกรรมเดีงวกันและ 
สื่อออนไลน์ที่ประชำชนสำมำรูเข้ำูึงได้โดงไม่มีค่ำใช้จ่ำง  ท ำให้สื่อหนังสือพิมพ์จึงไม่สำมำรูขึ้น
รำคำหนังสือพิมพ์กระดำษได้ แต่งังคงต้องพ่ึงพำรำงได้จำกกำรขำงพ้ืนที่กำรโฆษณำงึ่งเป็นรำงได้
หลัก ท ำให้มีควำมสุ่มเสี่งงต่อกำรููก “งื้อ” ได้ง่ำงมำกขึ้น จึงน ำไปสู่ข้อเสนอเพ่ือกำรป้องกัน 
กำร “งื้อสื่อ” ผ่ำนกำรศึกษำกรณีของต่ำงประเทศเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำกับ “ผู้งื้อ” งึ่งกจคือ
รัฐ และก ำกับและช่วงเหลือ “ผู้ขำง” งึ่งหมำงูึงสื่อในที่นี้ เพ่ือน ำกรณีศึกษำมำปรับใช้กับกรณี
ประเทศไทง อง่ำงไรกจดี ก่อนที่จะศึกษำเรื่องดังกล่ำวอง่ำงละเอีงด คณะผู้วิจังจะกล่ำวูึงผล
ส ำรวจกำรใช้งบประมำณเกี่งวกับโฆษณำประชำสัมพันธ์เพ่ิมเติมในบทต่อไป  งึ่งจะเน้นประเดจน
ที่ว่ำมีกำรใช้งบโฆษณำอง่ำงไม่คุ้มค่ำบำงหรือไม่   
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บทที่ 3  
การส ารวจการใช้จ่ายงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ  

3.1 มูลค่างบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ ปี พ.ศ. 2556 

ในส่วนของภำพรวมของกำรใช้งบเพ่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐนั้ น กำรส ำรวจของ  
บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี (ประเทศไทง) งึ่งเป็นบริษัทส ำรวจข้อมูลกำรตลำด พบว่ำ ในปี พ.ศ. 
2556 หน่วงงำนของรัฐได้ใช้จ่ำงค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ในสื่อต่ำงๆ  (ไม่รวมงำนนิทรรศกำรหรือ
สัมมนำ) 7,985 ล้ำนบำท งึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้องละ 7 ของค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ทั้งหมด (ที่มีมูลค่ำ
รวม 122,100 ล้ำนบำท)  โดงค่ำใช้จ่ำงเพ่ือโฆษณำของรัฐจ ำนวนนี้แบ่งเป็นของรัฐวิสำหกิจร้องละ 
48 (3,788 ล้ำนบำท) ตำมที่แสดงรูปที่ 3.1 หน่วงงำนรำชกำรระดับกระทรวงร้องละ 39 (3,119  
ล้ำนบำท) และหน่วงงำนอ่ืนๆ รวมกันอีกร้องละ 13 เช่น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรส่งเสริม
สุขภำพ (สสส.) ส ำนักงำน กสทช. และ กทม. เป็นต้น  

ทั้งนี้ หน่วงงำนที่จัดงบประชำสัมพันธ์มำกที่สุดในบรรดำหน่วงงำนของรัฐทั้งหมดในปี  
พ.ศ. 2556 คือ ธนาคารออมสิน ที่ใช้จ่ำงค่ำโฆษณำคิดเป็นร้องละ 9 ของค่ำโฆษณำของรัฐทั้งหมด 
(คิดเป็นมูลค่ำ 674 ล้ำนบำท) รองลงมำคือส ำนักนำงกรัฐมนตรี (ไม่รวม อสมท.) กระทรวง
อุตสำหกรรม และอสมท.83 ที่มีสัดส่วนเท่ำกันองู่ที่ร้องละ 6 (ตำมท่ีแสดงในรูปที่ 3.2)  

ธนำคำรออมสินใช้จ่ำงค่ำโฆษณำมำกกว่ำธนำคำรกรุงไทงงึ่งองู่ในกลุ่มธุรกิจเดีงวกันูึง  
2 เท่ำ แม้ว่ำจะมีรำงได้รวมน้องกว่ำธนำคำรกรุงไทง 1.5 เท่ำ84 แม้แต่หน่วงงำนที่มีบทบำทหน้ำที่
เกี่งวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์โดงตรงอง่ำง สสส. หรือกำรท่องเที่งวแห่งประเทศไทง (ททท.) กจงังใช้
งบประมำณในส่วนนี้น้องกว่ำธนำคำรออมสิน และรวมูึงหน่วงงำนอ่ืนๆ อง่ำงส ำนักนำงกฯ  
(มูลค่ำ 506 ล้ำนบำท) และกระทรวงอุตสำหกรรม (มูลค่ำ 468 ล้ำนบำท) 

                                           
83 มูลค่ำค่ำใช้จ่ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐวิสำหกิจหรือหน่วงงำนของรัฐที่ด ำเนินกิจกำรเกี่งวกับสื่อ เช่น อสมท. นี้ เป็น
งบประมำณที่หน่วงงำนเหล่ำนี้ใช้จ่ำงกับสื่อของตนเอง  เนื่องจำกบริษัทนีลเงจน ประเทศไทง จ ำกัด ได้ส ำรวจข้อมูลโดงกำรประเมิน
มูลค่ำต้นทุนของสื่อโฆษณำทีูู่กเผงแพร่ และบันทึกว่ำเป็นโฆษณำเพื่อหน่วงงำนใด 
84 ในปี พ.ศ. 2555 ธนำคำรออมสินมีรำงได้รวม 54,982 ล้ำนบำท และธนำคำรกรุงไทงมีรำงได้รวม 81,896 ล้ำนบำท (ดู ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโงบำงรัฐวิสำหกิจ. เอกสารงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี พ.ศ. 2555.) 
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ส ำหรับส ำนักนำงกฯ ที่ใช้งบประชำสัมพันธ์มูลค่ำ 506 ล้ำนบำทในปี พ.ศ. 2556 นั้น  
มีหน่วงงำนภำงในที่ใช้จ่ำงงบส่วนนี้มำกที่สุดคือ กรมประชำสัมพันธ์85  (ร้องละ 42) กองอ ำนวงกำร
รักษำควำมมั่นคงภำงในรำชอำณำจักร (กอ. รมน.) (ร้องละ 8) และส ำนักปลัดส ำนักนำงกฯ (ร้องละ 7) 

รูปที่ 3.1 ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ ปี พ.ศ. 2556 

 
หมำงเหต:ุ  1. หน่วงงำนอิสระ หมำงูึง กองทุนสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพ (สสส.) ส ำนักงำน กสทช. และองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญ เช่น ป.ป.ช. สตง. เป็นต้น 
 2.จังหวัด หมำงูึง หนว่งงำนระดับภูมภิำค เช่น ศำลำว่ำกำรจังหวัด และอ ำเภอ 
ที่มำ: บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี (ประเทศไทง) 

 รูปที่ 3.2 หน่วยงานที่ใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์มากที่สุด ปี พ.ศ. 2556 

 
ที่มำ: บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะนี  (ประเทศไทง) 

 

                                           
85 กำรตีควำมมูลค่ำค่ำใช้จ่ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์ของกรมประชำสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะเดีงวกับของ อสมท. เนื่องจำกกรม
ประชำสัมพันธ์ที่พันธกิจเกี่งวข้องกับสื่อองู่แล้ว 
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รูปที่ 3.3 สัดส่วนงบโฆษณาในสื่อแต่ละช่องทางของหน่วยงานรัฐ 7 อันดับแรก  

 

หมำงเหตุ:   1. อื่นๆ ได้แก่ สื่อป้ำงโฆษณำออกสูำนที่ (billboards) หรือป้ำงในอำคำร และสื่อออนไลน ์
 2. งบโฆษณำหนว่งงำนอง่ำง อสมท. หรอื ส ำนักนำงกฯ (ที่มีกรมประชำสัมพนัธ์) งึ่งลงไปกับสื่อโทรทัศน์เป็นสัดส่วนรอ้ง
ละ 97 และร้องละ 83 อำจคิดเป็นตน้ทนุกำรด ำเนินงำน ไม่ใช่ต้นทนุด้ำนโฆษณำ เนือ่งจำกวธิีกำรส ำรวจของผู้จัดท ำสูติิคือกำร
ประเมนิมูลค่ำของโฆษณำแต่ละชิน้ที่ปรำกฏในโทรทัศน์ งึ่งไปควำมเป็นจริงแล้ว อำจเป็นโฆษณำภำงในของ อสมท. หรือกรม
ประชำสัมพนัธ ์

ที่มำ: บจก. เดอะนีลเสจนคอมปะน ี (ประเทศไทง) 

ในแง่ของช่องทำงกำรของสื่อเพ่ือใช้งบโฆษณำ ธนำคำรออมสินและกระทรวงอุตสำหกรรม
เน้นกำรโฆษณำผ่ำนสื่อโรงภาพยนตร์ ูึงร้องละ 74 และร้องละ 84 ของงบโฆษณำทั้งหมดของแต่ละ
แห่ง (ตำมท่ีแสดงในรูปที่ 3.3) ในขณะที่ สสส. และปตท. เน้นกำรโฆษณำกับสื่อโทรทัศน์งึ่งครอบคลุม
ประชำชนมำกกว่ำ  

ข้อมูลที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้แสดงให้เหจนแต่เพีงงว่ำ หน่วงงำนของรัฐใช้จ่ำงค่ำโฆษณำไปมำก
น้องเพีงงใดในปีที่ผ่ำนมำ กำรที่งบใช้จ่ำงในส่วนนี้ของรัฐจะเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีงบประมำณกจอำจเป็น
เหตุเป็นผล หำกมีควำมจ ำเป็น และสอดคล้องกับพันธกิจของรัฐที่เพ่ิมขึ้น อง่ำงไรกจดี ประเดจนที่ส ำคัญ
ไม่งิ่งหง่อนไปกว่ำกันคือ ค ำูำมท่ีว่ำ “รัฐใช้งบประมำณดังกล่ำวคุ้มค่ำหรือไม่” 
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3.2 ความคุ้มค่าในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ 

เพ่ือศึกษำตัวอง่ำงประเดจนดังกล่ำว คณะผู้วิจังได้มุ่งเน้นส ำรวจเฉพำะสื่อหนังสือ พิมพ์ 
เนื่องจำกเป็นสื่อที่สำมำรูส ำรวจเนื้อหำง้อนหลังได้ และมีข้อมูลที่ครบู้วน คณะผู้วิจังได้ส ำรวจพ้ืนที่
โฆษณำของรัฐในหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับข้ำงต้น โดงมุ่งเน้นประเดจนเกี่งวกับกำรใช้งบประมำณเพ่ือ
การโฆษณาที่ “เน้นหน้านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ” มากกว่าเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน เนื่องจำกในต่ำงประเทศ เช่น รัฐออนทำริโอ (Ontario) ของประเทศแคนำดำ มีกฎหมำง
ว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ หรือ Government Advertising Act 2004 (ดังที่จะกล่ำว
ในรำงละเอีงดในบทูัดไป) ห้ำมไม่ให้มีรูปหรือเสีงงของนักกำรเมืองในรัฐบำลในสื่อประชำสัมพันธ์ 
ทีจ่ัดท ำโดงงบประมำณของรัฐ86 คณะผู้วิจังจึงน ำกฎเกณฑ์ดังกล่ำวมำเป็นมำตรฐำนเพ่ือประเมินกำร
ใช้งบประมำณโดงสิ้นเปลื้องของรัฐบำลไทง  

ผลกำรส ำรวจของคณะผู้วิจัง แสดงให้เหจนว่ำ ปรากฏโฆษณาที่เน้นการประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของนักการเมืองและ/หรือข้าราชการทั้งในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์  
(ดูตัวอง่ำงโฆษณำดังกล่ำวได้จำกรูปในภาคผนวก ค) เป็นสัดส่วนร้องละ 7- 18 ของพ้ืนที่โฆษณำของ
รัฐในหนังสือพิมพ์ (ตำมที่แสดงในรูปที่ 3.4)  

กล่ำวโดงสรุปในบทนี้คือ ในปี พ.ศ. 2556 หน่วงงำนของรัฐไทงใช้งบประมำณเพ่ือ 
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์คิดเป็นมูลค่ำประมำณ  8,000 ล้ำนบำท โดงหน่วงงำนที่ใช้งบในส่วนนี้มำก
ที่สุดคือ ธนำคำรออมสิน และส ำนักนำงกฯ และกำรส ำรวจของคณะผู้วิจัง พบว่ำ ในกรณีของ 
สื่อหนังสือพิมพ์นั้น มีกำรใช้งบโฆษณำที่เน้นหน้ำนักกำรเมืองหรือข้ำรำชกำรร้องละ 7 -18 ของพ้ืนที่
โฆษณำในสื่อหนังสือพิมพ์ที่ใช้งบของรัฐ และกำรใช้งบในลักษณะนี้เกิดข้ึนในรัฐบำลทั้งสองชุด 

  

                                           
86 Ontario’s Government Advertising Act 2004 Paragraph 6 (1) 3. Required Standards states that “It must not 
include the name, voice or image of a member of the Executive Council or a member of the Assembly” 
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รูปที่ 3.4 ผลส ารวจโฆษณาของรัฐในหนังสือพิมพ์ที่เน้นนักการเมือง/ข้าราชการ  
พ.ศ. 2552 และ 2555 

 
หมำงเหต:ุ  1. ผลกำรส ำรวจหนังสือพิมพ์ฉบบัวันที ่1- 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 (รบ. อภิสทิธิ์) และ วันที่ 1-15 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 
(รบ. งิ่งลักษณ์) 
 2. “เนน้ประชำสัมพันธ”์ หมำงูึง โฆษณำของรัฐท่ีมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรแจ้งแก่ประชำชน โดงไม่มี
รูปภำพของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำร 
 3. “เน้นนักกำรเมือง/ขรก” หมำงูึง โฆษณำของรัฐท่ีมีพื้นที่บำงส่วนเป็นรูปภำพของนักกำรเมืองหรือข้ำรำชกำร 
ที่มำ: คณะผู้วิจัง (2557) 

 

  

เน้นนักกำรเมือง/ 
ขรก. 
7% เน้นประชำสัมพันธ์ 

93% 

สัดส่วนโฆษณารัฐเน้นนักการเมือง รบ. อภิสิทธิ์ 

เน้นนักกำรเมือง/ 
ขรก. 
18% 

เน้นประชำสัมพันธ์ 
82% 

สัดส่วนโฆษณารัฐเน้นนักการเมือง รบ. ยิ่งลักษณ์ 
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บทที่ 4  
กฎระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 

กำรน ำเสนอในบทท่ี 1-3 ได้แสดงให้เหจนว่ำ สื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์มีรำงได้หลักมำจำก
กำรโฆษณำ และหน่วงงำนของรัฐไทงมีกำรใช้งบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์เป็นวงเงินที่สูงูึง
ประมำณ 8 พันล้ำนบำท โดงไม่รวมกำรใช้จ่ำงในส่วนของกำรจัดนิทรรศกำรหรือสัมนำ  แม้กำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของภำครัฐต่อประชำชนเป็นสิ่งที่จ ำเป็น  หำกแต่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
จะต้องเป็นไปเพ่ือผลประโงชน์ของประชำชนมิใช่เพ่ือผลประโงชน์ทำงกำรเมืองหรือเพ่ือเอ้ือประโงชน์
ทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกำรรำงใดรำงหนึ่ง   

อนึ่ง ปัญหำว่ำด้วงกำรงื้อสื่อนั้นมิได้เกิดขึ้น เฉพำะกับประเทศไทงเท่ำนั้น ประเทศ
อำร์เจนตินำงึ่งเป็นประเทศที่มีกำรใช้นโงบำงประชำนิงมอง่ำงกว้ำงขวำงดังเช่นประเทศไทงในอดีตที่
ผ่ำนมำกจประสบปัญหำในลักษณะเดีงวกัน กำรศึกษำเชิงประจักษ์ของ Di Tella and 
Franceschelli (2011)87 พบควำมสัมพันธ์เชิงลบ (negative correlation) ระหว่ำงกำรใช้จ่ำงงบ
ประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลอำร์เจนตินำกับจ ำนวนข่ำวกำรเปิดโปงกำรทุจริตในหน้ำหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์รำงใหญ่ของประเทศ กล่ำวคือ งบประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลอำร์เจนตินำเพ่ิมขึ้นสวนทำง
กับข่ำวกำรทุจริตของรัฐในหน้ำหนึ่งของหนังสือพิมพ์รำงใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1998-2007 

แม้เครื่องมือในทำงเศรษฐศำสตร์ไม่สำมำรูพิสูจน์ว่ำมีกำรใช้งบโฆษณำรัฐแทรกแงงสื่อจริง 
แต่ในทำงกฎหมำงแล้ว ได้ปรำกฏกรณีที่ศำลสูงของประเทศอำร์เจนตินำตัดสินในปี ค.ศ. 2007 ว่ำ
รัฐบำลท้องูิ่นละเมิดเสรีภำพสื่อจำกกำรูอนโฆษณำจำกหนังสือพิมพท้องูิ่น หรือกรณี
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษงชนของเมจกงิโกแูลงกำรณ์ในปี ค.ศ. 2009 ว่ำบริษัทน้ ำมันของรัฐระงับ
โฆษณำเพ่ือแก้แค้นนิตงสำรแนวสืบสวนที่ขุดคุ้งข่ำวทุจริตในบริษัท (ดูกรอบท่ี 1) 

ทั้งนี้ ส ำหรับองค์กรระหว่ำงประเทศอง่ำงองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American 
States หรือ OAS) กำรใช้เงินแผ่นดินเพ่ือสร้ำงอิทธิพล แทรกแงง หรือกดดันกำรท ำงำนของสื่อ
เพ่ือให้เกิดกำรบิดเบือนในกำรรำงงำนข้อเทจจจริงต่อสำธำรณชนูือเป็นกำรละเมิดเสรีภำพสื่อและ
เสรีภำพในกำรแสดงออก โดงประกำศเรื่องนี้ไว้ในหลักกำรข้อ 13 ของ “ปฏิญญำว่ำด้วงหลักเสรีภำพ
ในกำรแสดงออก” (Declaration of Principles on Freedom of Expression) 88 และงังประกำศ

                                           
87 Di Tella, R. and Franceschelli, I. (2011). Government Advertising and Media Coverage of Corruption 
Scandals. American Economics Journal: Applied Economics. Vol 3: P. 119-151. 
88 ข้อ 13 ของ Declaration of Principles on Freedom of Expression ขององค์กำรรัฐอเมริกันบัญญัติว่ำ “The exercise of 
power and the use of public funds by the state, the granting of customs duty privileges, the arbitrary and 
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หลักกำรดังกล่ำวร่วมกับองค์กรระหว่ำประเทศอ่ืนๆ  ในปฏิญญำร่วมระหว่ำงองค์กำรสหประชำชำติ 
(UN) และองค์กำรว่ำด้วงควำมมั่นคงและควำมร่วมมือในงุโรป (OSCE) ในปี ค.ศ. 2002  “2002 
Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and 
Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special 
Rapporteur on Freedom of Expression)89 90 

 

กรอบที่ 1 กรณีศึกษาการละเมิดกฎหมายโดยใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแทรกแซงสื่อ
ในประเทศอาร์เจนตินาและเม็กซิโก 

กรณีในประเทศอาร์เจนตินา ค.ศ. 2007 * ** 

ในปี ค.ศ. 2007 ศำลสูง (Supreme Court) ประเทศอำร์เจนตินำตัดสินว่ำรัฐบำลท้องูิ่นของจังหวัดเนอูเกน 
(province of Neuquén) ด ำเนินกำรอันละเมิดเสรีภำพสื่อจำกกำรูอนโฆษณำกับหนังสือพิมพ์ท้องูิ่นรำงวัน ริโอ เน
โกร (Río Negro) เพื่อแก้แค้นที่หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่ำวรำงงำนข่ำวอื้อฉำวเรื่องกำรรับสินบนของผู้ว่ำกำรรัฐในปี ค.ศ. 
2002 คดีนี้ศำลตัดสินว่ำรัฐบำลท้องูิ่นต้อง (1) ไม่จ้ำงผลิตโฆษณำรัฐในลักษณะเลือกปฏิบัติ (based on 
discriminatory criteria) และ (2) ไม่ใช้สื่อโฆษณำเป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำงผลกระทบทำงอ้อมต่อเสรีภำพสื่อ 

กรณีในประเทศเม็กซิโก ค.ศ. 2009*** 

เมื่อปี ค.ศ. 2009 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษงชนของเมจกงิโก (Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos หรือ CNDH) แูลงว่ำบริษัทน้ ำมันเปเม็ก (Pemex หรือ Petróleos Mexicanos) งึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจระงับ
โฆษณำกับนิตงสำรแนวสืบสวนช่ือ คอนทราลีเนอา (Contralínea) หลังจำกที่นิตงสำรดังกล่ำวขุดคุ้งข่ำวคอร์รัปชันใน
บริษัทเปเมจก กรณีนี้คณะกรรมกำรฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้เปเมจกออกออกระเบีงบกำรจัดจ้ำงกำรประชำสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
โปร่งใส และเป็นกลำง 

                                                                                                                         
discriminatory placement of official advertising and government loans; the concession of radio and television 
broadcast frequencies, among others, with the intent to put pressure on and punish or reward and provide 
privileges to social communicators and communications media because of the opinions they express threaten 
freedom of expression, and must be explicitly prohibited by law. The means of communication have the right to 
carry out their role in an independent manner. Direct or indirect pressures exerted upon journalists or other social 
communicators to stifle the dissemination of information are incompatible with freedom of expression.” (เรีงกดู
ข้อมูลได้ที่ http://www.oas.org) 
 
89 Adeline Hulin. (2013). Joint Declarations of the representatives of intergovernmental bodies to protect 
free media and expression. Vienna: the Representative on Freedom of the Media Organization for Security and 
Co-operation in Europe. Available from http://www.osce.org (accessed 15 January 2015) 
90ปฏิญญำร่วมดังกล่ำวข้อควำมว่ำ  “Governments and public bodies should never abuse their custody over public 
finances to try to influence the content of media reporting; the placement of public advertising should be based 
on market considerations.”  
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หมำงเหตุ: * ข้อมูลจำก Open Society Justice Initiative. (7 December 2007). “Argentina's Highest Court Finds 
Government Guilty of Indirect Censorship”. Retrieved from https://www.opensocietyfoundations.org/press-
releases/argentinas-highest-court-finds-government-guilty-indirect-censorship (accessed 15 January 2015) 

**ข้อมูลจำก Asociación por los Derechos Civiles and Open Society Justice Initiative.  (2005). “Buying the News: 
a Report on Financial and Indirect Censorship in Argentina”. pp 42-43. New York: Open Society Institute. Retrieved from 
www.opensocietyfoundations.org (accessed 15 January 2015) 

***ข้อมูลจำก Inter-American Commission on Human Rights. (2012). “Principles on the Regulation of 
Government Advertising And Freedom Of Expression”. pp 7 -8. 

ที่มำ: รวบรวมและสรุปโดงคณะผู้วิจัง (15 มกรำคม 2558) 

 

ด้วงเหตุนี้ คณะผู้วิจังจึงเหจนว่ำควรมีกำรศึกษำแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำงของ
ภำครัฐในกำรประชำสัมพันธ์ ในต่ำงประเทศ โดงเลือกประเทศที่ พัฒนำแล้ว 5 ประเทศ  
ได้แก่ ออสเตรเลีง แคนำดำ สหรำชอำณำจักร ่รั่งเศส และ สหรัฐอเมริกำเพ่ือที่จะสำมำรูพิจำรณำ
ประเดจนที่น ำมำประงุกต์ใช้ในกรณีของประเทศไทง 

กำรศึกษำประสบกำรณ์ในต่ำงประเทศพบว่ำ เป้ำประสงค์หลักของกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำง
ของภำครัฐในกำรประชำสัมพันธ์มิใช่เพ่ือป้องกันมิให้มีกำร “งื้อสื่อ” ในแง่ที่จะให้สื่อรำงงำนเฉพำะ
ข่ำวที่เป็นประโงชน์แก่รัฐบำล แต่กำรตรวจสอบดังกล่ำวมีจุดประสงค์เพ่ือวัตูุประสงค์ 2 ประกำร  
คือ  (1) เพ่ือที่จะป้องกันมิให้่าำงบริหำรใช้งบประมำณแผ่นดินเพ่ือผลประโงชน์ทำงกำรเมืองของ
ตนเอง และ (2) เพ่ือทีจ่ะให้กำรใช้จ่ำงในกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

คณะผู้วิจังได้ท ำกำรส ำรวจกฎหมำงในต่ำงประเทศทีูู่กใช้ก ำกับกำรใช้จ่ำงงบประมำณเพ่ือ
กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกฎหมำงดังกล่ำวในประเทศไทง  
โดงผลกำรส ำรวจมีดังนี้  

4.1 ออสเตรเลีย91 

กระบวนกำรจัดท ำและลงโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐในประเทศออสเตรเลีงนั้นููกก ำหนด
ตำมกฎหมำงทั้งในระดับรัฐบำลกลำง และระดับรัฐ เช่น รัฐนิวเงำท์เวลส์ (State of New South 
Wales) เป็นต้น 

 กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนรำชกำร (ไม่รวมรัฐวิสำหกิจ) ในระดับรัฐบำลกลำง 
ููกก ำหนดตำม “แนวทำงปฏิบัติเบื้องต้นในกำรประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำรณรงค์ (Guidelines 

                                           
91 สรุปจำก Department of Finance and Deregulation. (September 2012). Campaign Advertising by Australian 
Government Departments and Agencies - Full Year Report 2011-12. Available from http://www.finance.gov.au 
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on Information and Advertising Campaigns 2010)”92 งึ่งออกตำม “กฎหมำงว่ำด้วง 
กำรจัดกำรและกำรรับผิดชอบทำงกำรเงิน (Financial Management and Accountability Act 
1997-FMA Act)93 94 เช่นเดีงวกับระดับรัฐง่องนั้น อง่ำงของรัฐนิวเงำท์เวลส์นั้นกจมี “แนวทำงปฏิบัติ
เบื้องต้นในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (Government Advertising Guidelines)”  
งึ่งออกตำม “กฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (Government Advertising 
Act 2011)”95 เพ่ือใช้ก ำกับกำรใช้จ่ำงงบประมำณประชำสัมพันธ์ของท้องูิ่นตนเองทอดหนึ่ง 

กำรก ำกับควบคุมกำรใช้จ่ำงงบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐสำมำรูแบ่งได้  
เป็น 2 ส่วน คือ กำรก ำกับควำมเหมำะสมของ “เนื้อหำ” ในกำรประชำสัมพันธ์ และ กำรก ำกับ 
“กระบวนกำร” ในกำรขออนุมัติในกำรด ำเนินกำรและในกำรของบประมำณโดงมีรำงละเอีงด
ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 การควบคุมเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

กำร “โฆษณำประชำสัมพันธ์” ตำมกฎหมำงของออสเตรเลีงทั้งในระดับรัฐบำลกลำงหรือ 
รัฐง่องนั้นไดูู้กนิงำมและก ำหนดไว้อง่ำงชัดเจนในแง่ของเนื้อหำว่ำ  

(1) จะต้องเป็นกำรประชำสัมพันธ์ที่ไม่มีเนื้อหำสนับสนุนหรือโฆษณำพรรคกำรเมืองหรือ
นักกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแสดงภำพลักษณ์ที่ดี หรือกำรประชำสัมพันธ์ที่เน้นประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำงเพ่ือหวังผลทำงกำรเมืองในอนำคต เช่น กลุ่มคนชรำ หรือผู้หญิง เป็นต้น และจะต้องไม่
ระบุเวจบไงต์ สโลแกน ภำพของพรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมืองใด หรือผู้ผลักดันให้เกิดกำร
ประชำสัมพันธ์นี้  

(2) จะต้องมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลประโงชน์ที่ได้รับ (Cost-Benefit Analysis) มำอง่ำง
ดี เพ่ือพิสูจน์ว่ำคุ้มค่ำกับงบประมำณที่จะใช้ และตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม ทั้งในแง่ของวิธี 
กำร สื่อ และจ ำนวนของโฆษณำท่ีจะููกผลิตออกมำ 

                                           
92 แนวทำงปฏิบัติเบื้องต้นเกี่งวกับกำรประชำสัมพันธ์และกำรโฆษณำรณรงค์ (Guidelines on Information and Advertising 
Campaigns 2010 ูือเป็นกฎหมำงตำม Legislative Instruments Act 2003  ง่ึงหน่วงงำนรำชกำรต้องปฏิบัติตำม  เรีงกดูแนวทำง
ปฏิบัติฯ ได้ที ่http://www.finance.gov.au/advertising/campaign-advertising.html 
93 กำรจัดท ำรำงงำนงบประมำณขององค์กรอิสระ (Commonwealth Statutory Authorities) และ รัฐวิสำหกิจ (Commonwealth 
Companies) ของออสเตรเลีง องู่ภำงใต้กฎหมำง Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (CAC Act) 
94 กำรใช้จ่ำงเพื่อกำรโฆษณำของหน่วงงำนรัฐวิสำหกิจนั้นจะองู่ภำงใต้ “กฎหมำงว่ำด้วงบริษัทและองค์กรแห่งคอมมอนเวลธ์ 
(Commonwealth Authorities and Companies Act 1997-CAC Act)” 
95  The NSW Government Advertising Handbook เรีงกดูขอ้มูลได้ที่: 
http://www.advertising.nsw.gov.au/advertising/advertising-handbook 
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(3) จะต้องเป็นกำรประชำสัมพันธ์ที่มีเนื้อหำตรงกับควำมรับผิดชอบของหน่วงงำนนั้น  
เช่น กำรรณรงค์ป้องกันโรคระบำดกจต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงสำธำรณสุขต้องท ำ ไม่ใช่หน้ำที่ของ
กระทรวงกำรคลัง เป็นต้น  

ข้อก ำหนดเพ่ือควบคุมเนื้อหำของสื่อประชำสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือไม่ให้อ้ำงอิงกำรเมืองเหล่ำนี้  
จะููกดูแลโดงคณะกรรมกำรอิสระในระหว่ำงขั้นตอนกำรอนุมัติงบประมำณเพ่ือจัดท ำสื่อ ดังที่จะ
กล่ำวในส่วนูัดไป 

นอกเหนือจำกเนื้อหำของสื่อประชำสัมพันธ์ที่จะต้องไม่อิงกำรเมืองแล้ว กฎหมำงของ
ออสเตรเลีงงังได้ก ำหนดกระบวนกำรอนุมัติโครงกำรประชำสัมพันธ์ให้หน่วงงำนของรำชกำรต้อง
ปฏิบัติตำม งึ่งหำกเป็นโครงกำรที่มีมูลค่ำเกิน 250,000 ดอลลำร์ออสเตรเลีง (ประมำณ 6.9  
ล้ำนบำท) กจจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของเนื้อหำจำกคณะกรรมกำรอิสระก่ อน  
โดงขั้นตอนกำรอนุมัติโครงกำรเป็นไปตำมที่แสดงในรูปท่ี 4.1  

4.1.2 กระบวนการอนุมัติงบประมาณจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

หลังจำกที่มีกำรท ำเรื่องของบประมำณส ำหรับโครงกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์แล้ว รัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงที่เป็นเจ้ำสังกัดของหน่วยงานราชการเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้อนุมัติโครงกำร 
พร้อมทั้งแจ้งให้กระทรวงการคลัง (Department of Finance and Deregulation) ทรำบ  
เนื่องจำกกำรจัดงื้อจัดจ้ำงโครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนรำชกำรนั้นมีลักษณของกำรรวม
ศูนง์ที่กระทรวงกำรคลัง 

เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนค้นคว้ำและวำงงุทธศำสตร์ในกำรจัดท ำสื่อ กระทรวงกำรคลัง ่าำง
จัดกำรกำรจัดงื้อจัดจ้ำง (Procurement Management Branch-PMB) จะเป็น่าำงติดต่อบริษัท
วำงแผนสื่อโฆษณำ (Master Media Agencies) ให้เข้ำมำช่วงหน่วงงำนรำชกำรออกแบบ 
สื่อประชำสัมพันธ์ โดงในปัจจุบันบริษัทเอกชนที่ชนะกำรประมูลเพ่ือช่วงรัฐบำลออสเตรเลีงวำงแผน
สื่อโฆษณำมีเพีงงสองแห่งเท่ำนั้น ได้แก่ Universal McCann และ Adcorp Australia Limited96 

ในขั้นตอนกำรหำผู้ผลิตสื่อภำงนอกนั้น หน่วงงำนรำชกำรงังต้องค้นหำบริษัทเอกชนด้ำน  
สื่อประชำสัมพันธ์จำกระบบข้อมูลกลางของบริษัทเอกชนผู้รับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากรัฐ 
(Communications Multi-Use List- CMUL) ของกระทรวงกำรคลังเพ่ือประกำศเชิญชวนเข้ำร่วม
ประมูลงำน พร้อมทั้งต้องส ำรวจรำคำหรือต้นทุนจริง จำกระบบการโฆษณากลาง (Central 

                                           
96 Universal McCann ดูแลจัดกำรเกี่งวกับโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะ Campaign Advertisings เช่น กำรรณรงค์ต่ำงๆ เป็น
ต้น ในขณะที่ Adcorp Australia Limited ดูแลจัดกำรเกี่งวกับ Non-Campaign Advertisings  เช่น กำรรับสมัครงำนของหน่วงงำน
รำชกำร หรือกำรประกำศสำธำรณะ  
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Advertising System-CAS) งึ่งเป็นระบบของกระทรวงกำรคลังที่รวบรวมข้อมูลกำรใช้จ่ำง
งบประมำณในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรำชกำรและอัตรำค่ำบริกำรที่เคงจ่ำงกับ
บริษัทสื่อเอกชนที่ให้บริกำร 
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โครงกำรประชำสัมพันธ์ที่มีมูลค่ำเกิน 250,000 ดอลลำร์ออสเตรเลีงนั้น (6.9 ล้ำนบำท) 
จะต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review Group-PRG) ท ำกำรทบทวนและประเมินโครงกำร  
เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมในเชิงกลงุทธ์และประสิทธิภำพสูงสุดของโครงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
ดังกล่ำว คณะผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีผู้แทนจำกส ำนักนำงกรัฐมนตรี (Department of the Prime 
Minister) และคณะรัฐมนตรี (Cabinet) เป็นประธำน และมีตัวแทนจำกกระทรวงกำรคลังและ
ผู้ เ ชี่ งวชำญด้ ำนสื่ อสำรมวลชน กำรตลำดและกำรโฆษณำงึ่ งส่ วนใหญ่ เป็นข้ ำรำชกำร  
ทั้งนี้คณะผู้ทรงคุณวุฒิจะท ำงำนประสำนกับคณะกรรมกำรอิสระด้ำนกำรสื่อสำรงึ่งพิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ 
อีกทอดหนึ่ง 

คณะกรรมการอิสระด้านการสื่อสาร (Independent Communications Committee-
ICC) เป็นกลุ่มผู้เชี่งวชำญอิสระด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนและกำรประชำสัมพันธ์จำกภำงนอก (ส่วนใหญ่
เป็นอดีตข้ำรำชกำร) ที่เข้ำมำตรวจสอบว่ำเกือบทุกขั้นตอนของโครงกำร โดงเฉพำะอง่ำงงิ่งในส่วน
ของเนื้อหำของสื่อประชำสัมพันธ์ที่จะออกมำนั้นว่ำมีกำรอ้ำงอิงกำรเมือง หรือคุ้มค่ำกับประโงชน์  
ที่ได้รับตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นหรือไม่ โดงในก่อนปี ค.ศ. 2010 หน้ำที่ตรวจสอบเหล่ำนี้เป็นของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินของออสเตรเลีง (The Auditor General) ทั้งหมดในขณะที่ปัจจุบัน
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินท ำหน้ำที่แค่ตรวจควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ (performance 
audit) 97   

รำงงำนของคณะกรรมกำรฯ จะููกส่งต่อไปงังหัวหน้ำหน่วงรำชกำรเจ้ำของโครงกำร  
และรำงงำนทำงเวจบไงต์ของกระทรวงกำรคลังเพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบ 98 พร้อมทั้งรับเรื่อง
ร้องเรีงนจำกประชำชนหลังจำกที่สื่อประชำสัมพันธ์ไดูู้กเผงแพร่ไปแล้วด้วง อนึ่ง ส ำหรับกรณี
โครงกำรที่มูลค่ำของงบประมำณน้องกว่ำ 250,000 ออสเตรเลีงดอลลำร์ (6.9 ล้ำนบำท) นั้น 
หน่วงงำนรำชกำรเจ้ำของโครงกำรกจสำมำรูท่ีจะขอให้คณะกรรมกำรฯ เข้ำไปตรวจสอบได้เช่นกัน 

อง่ำงไรกจดี โครงกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนรำชกำรอำจได้รับงกเว้นให้ไม่ต้องท ำตำม
ขั้ นตอนกำรขออนุญำตและตรวจสอบตำมที่ กล่ ำ วมำข้ ำ งต้ น ได้ ในสูำนกำรณ์ฉุ ก เฉิ น  

                                           
97 Australian National Audit Office. Administration of Government Advertising Arrangements: August 2011- 
March 2013.  http://www.anao.gov.au/Publications/Audit-Reports/2012-2013/Administration-of-Government-
Advertising-Arrangements-August-2011-to-March-2013/Audit-summary. 
98 ดูตัวอง่ำงรำงงำนของ ICC ได้ที่ : http://www.finance.gov.au/advertising/independent-communications-
committee.html 
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เช่น ภำวะสงครำม หรือโรคระบำด เป็นต้น แต่จะต้องได้รับอนุมัติจำก Special Minister of the 
State (SMOS)99 เท่ำนั้น และจะต้องแจ้งให้ประธำนของ ICC ทรำบเพ่ือรำงงำนต่อรัฐสภำต่อไป 

ส ำหรับกรณีขององค์กรอิสระและรัฐวิสำหกิจที่องู่ภำงใต้ “กฎหมำงว่ำด้วงบริษัทและองค์กร
แห่งคอมมอนเวลธ์ (Commonwealth Authorities and Companies Act 1997-CAC Act)”  
เช่น ธนำคำรกลำงของออสเตรเลีง (Reserve Bank of Australia) เป็นต้น กำรท ำประชำสัมพันธ์นั้น
ค่อนข้ำงงืดหงุ่น โดงไม่ต้องปฏิบัติตำมกระบวนกำรเดีงวกับหน่วงงำนรำชกำร แต่จะต้องแจ้งให้
รัฐมนตรีกระทรวงกำรคลังงึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ CAC Act นี้ และรัฐมนตรีของกระทรวงที่องค์กรอิสระ
และรัฐวิสำหกิจแต่ละแห่งสังกัดองู่ทรำบูึงโครงกำรประชำสัมพันธ์ที่หน่วงงำนนั้นจะท ำ ทั้งนี้รัฐมนตรี
กระทรวงกำรคลังกจอำจให้ค ำแนะน ำหรือแนวทำงปฏิบัติ แต่ไมู่ือเป็นค ำสั่งที่หน่วงงำนเหล่ำนี้ต้อง
ปฏิบัติตำม 

นอกจำกนี้  องค์กรอิสระและรัฐวิสำหกิจสำมำรูเข้ำมำใช้ ระบบข้อมูลกลางของ
บริษัทเอกชนผู้รับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากรัฐ (CMUL) หรือระบบการโฆษณากลาง (CAS)  
ด้วงกจได้  อง่ำงไรกจดี องค์กรอิสระและรัฐวิสำหกิจเหล่ำนี้กจงังต้องให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ำไปตรวจบัญชี โดงเฉพำะทำงด้ำนควำมคุ้มค่ำของกำรใช้เงิน (Performance audit) ทุกปี 

4.2 แคนาคา 

กำรใช้จ่ำงงบประมำณของรำชกำรในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในประเทศแคนำคำนั้นููก
ก ำกับและควบคุมจำกกฎหมำงว่ำด้วงกำรงบประมำณท้ังส่วนกลำง (federal level) และส่วนภูมิภำค 
(provincial level)100  

ในส่วนกลำงนั้น กำรใช้งบประมำณด้ำนนี้ (เช่นเดีงวกับด้ำนอ่ืนๆ) องู่ภำงใต้กฎหมายว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ (Financial Administration Act 1985-FA Act)101 งึ่งก ำหนดกรอบและ
กระบวนกำร ใช้ งบประมำณของรั ฐ และ  “นโยบายการสื่ อสา รของรั ฐบ าลแคนาดา 
(Communications Policy of the Government of Canada) 102 งึ่งก ำหนดกระบวนกำรและ
ขั้นตอนเกี่งวกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล 

                                           
99 Special Minister of the State (SMOS) เป็นต ำแหน่งที่เข้ำมำท ำหน้ำที่ดูแลกิจกำรของรัฐที่ละเอีงดอ่อนกับกำรเมืองในหลำงๆ 
ส่วน รวมูึงกำรดูแลนโงบำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของรำชกำร แต่ท ำหน้ำที่ผ่ำนกระทรวงกำรคลัง (ดูอ ำนำจหน้ำที่ของ  SMOS ได้ที่: 
http://www.finance.gov.au/publications/igb/docs/igb_smos.pdf 
100 ดูข้อมูลกำรแบ่งอ ำนำจกำรด ำเนินนโงบำงของแคนำดำได้ที่ : http://mapleleafweb.com/features/federal-government-
canada-organization-institutions-issues 
101 เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/ 
102 เรีงกดูข้อมูลได้ที่: https://www.tbs-sct.gc.ca/communications/adv-pub/index-eng.asp 
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4.2.1 การควบคุมเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

นโงบำงกำรสื่อสำรของรัฐบำลแคนำดำนั้นห้ำมไม่ให้หน่วงงำนรำชกำรใช้เงินของรัฐงื้อสื่อ
โฆษณำเพ่ือสนับสนุนพรรคกำรเมือง  และห้ำมมีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในช่วงที่มีกำรเลือกตั้ง
ทั่วไป งกเว้นกำรประชำสัมพันธ์ที่กฎหมำงก ำหนดให้ต้องท ำ เช่น กำรประชำสัมพันธ์เกี่งวกับ
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  หรือ ประกำศรับสมัครงำนรำชกำร เป็นต้น  

กฎหมำงในระดับส่วนกลำงนั้น ไม่ได้ก ำหนดขอบเขตของเนื้อหำของสื่อประชำสัมพันธ์ของรัฐ
ไว้ชัดเจนนัก งกเว้นกำรห้ำมอ้ำงอิงกำรเมือง แต่กฎหมำงในระดับส่วนภูมิภำคนั้นจะก ำหนดชัดเจน 
เช่น กฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (Government Advertising Act 2004) 
ของรัฐออนแทรีโอ (Province of Ontario) 103 เป็นต้น  กฎหมำงของรัฐออนแทรีโอบัญญัติว่ำ  
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่ใช้เงินงบประมำณจะต้องไม่ปรำกฏรูปภำพหรือเสีงงของนักกำรเมือง  
ไม่สนับสนุนพรรคกำรเมือง  หรือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีหรือวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำล พร้อมทั้งต้องระบุ
ด้วงว่ำ โฆษณำใช้เงินงบประมำณของรัฐ104 

นอกจำกนี้ กำรที่หน่วงงำนรำชกำรของออนแทรีโอจะท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ใด ๆ ได้นั้น 
ต้องมีเหตุมีผล โดงกฎหมำงอนุญำตให้จัดท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์ได้ หำกเป็นกำรประชำสัมพันธ์
ให้สำธำรณชนทรำบูึง 1) นโงบำง แผนงำน หรือบริกำรของรัฐ 2) สิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำงของ
ประชำชน 3) ส่งเสริมให้หรือรณรงค์ไม่ให้ประชำชนกระท ำพฤติกรรมทำงสังคมบำงอง่ำง  
เพ่ือประโงชน์สำธำรณะ และ 4) ส่งเสริมกำรลงทุน กำรศึกษำหรือวัฒนธรรม หรือเพ่ือกระตุ้น
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของออนแทรีโอส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (Auditor General) ของ 
ออนแทรีโอจะเป็นผู้พิจำรณำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ทุกชิ้นว่ำมีเนื้อหำตำมที่กฎหมำงได้บัญญัติ
หรือไม่ ก่อนที่จะอนุมัติโครงกำรให้ผลิตสื่อต่อไป ทั้งนี้ กระบวนกำรจัดท ำสื่อโฆษณำในระดับรัฐบำล
กลำงของประเทศแคนำคำมีดังนี้ 

4.2.2 กระบวนการอนุมัติงบประมาณจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

กระบวนกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของรัฐในประเทศแคนำคำมีกำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วงงำนของรัฐ 4 หน่วงงำน ไม่รวมหน่วงงำนเจ้ำของโครงกำร ตำมที่แสดงใน รูปที่  4.2  
และกระบวนกำรดังกล่ำวสำมำรูแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

                                           
103 Ontario’s Government Advertising Act 2004 เรีงกดูข้อมูลได้ที ่http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_04g20_e.htm  
104 อิสร์กุล อุณหเกตุ. (มีนำคม 2557). โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย: ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ. กรุงเทพฯ: ThaiLaw Watch เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://tdri.or.th/research/government-advertising-
law_tlw_web/ 
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หนึ่ง การวางแผนและอนุมัติ  กระทรวงแต่ละกระทรวงต้องเสนอแผนกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ (หลักกำร จุดประสงค์ และงบประมำณท่ีต้องใช้) ที่ตนเองจะท ำทุกๆ ปีงบประมำณต่อ 
“ส ำนักงำนคณะที่ปรึกษำส่วนบุคคล” หรือ คณะองคมนตรี (Privy Council Office-PCO)105  
ที่จะเป็นผู้ช่วงให้ค ำแนะน ำในกำรร่ำงโครงกำร PCO นี้ประกอบด้วงข้ำรำชกำรระดับสูงที่เชี่งวชำญ 
ในแต่ละสำขำ รวมูึงเจ้ำหน้ำที่่าำงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ของแต่ละกระทรวง หลังจำกได้รับ 
กำรเสนอแผนแล้ว PCO จะตั้งคณะกรรมกำรกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (Government 
Advertising Committee-GAC) เพ่ือมำช่วงตรวจทำนโครงกำรดังกล่ำวอีกที และอำจขอให้มี 
กำรแก้ไข ในส่วนที่เหจนว่ำโครงกำรนั้นไม่เหมำะสม ก่อนที่จะส่งแผนโครงกำรดังกล่ำวต่อไปให้
“คณะรัฐมนตรี” (Cabinet) ที่จะพิจำรณำว่ำโครงกำรไหนควรท ำหรือไม่ และก ำหนดวงเงิน
งบประมำณสูงสุดส ำหรับโครงกำรนั้นๆ ภำงใต้แผนกำรประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (Government 
Advertising Plan) เพ่ือให้กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลเป็นอันหนึ่งอันเดีงวกัน มีประสิทธิผลคุ้มค่ำ
กับงบประมำณ ไม่ใช่ต่ำง่าำงต่ำงท ำ 

รูปที่ 4.2: การอนุมัติโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐในประเทศแคนาดา 

  
หมำงเหต:ุ 1. PCO คือ ส ำนักคณะที่ปรึกษำส่วนบุคคล (Privy Council Office) 
 2. PWGSC คือ กระทรวงบริกำรรัฐบำลและกิจกำรสำธำรณะ (Public Works and Government Services Canada) 
 3. Treasury Board คือ คณะกรรมกำรด้ำนกำรคลัง 
ที่มำ: Public Works and Government Services Canada. How it works.  Available from http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/  

                                           
105 ดูหน้ำที่รับผิดชอบแต่หน่วงงำนที่เกี่งวข้องในกระบวนกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐได้ที่ : http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/pub-adv/roles-eng.html 

Treasury Board 
อนุมัติงบประมำณ  

PWGSC จัดหำ
และท ำสัญญำจ้ำง
บริษัทเอกชน และ

ดูแลกำรผลิต 

 PCO ให้
ค ำแนะน ำเพ่ือ
พัฒนำแผน
โครงกำร 

Cabinet 
พิจำรณำและ
อนุมัติแผน
โครงกำร 

กระทรวงน ำเสนอแผน
โครงกำรและรับไป
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PCO จะแจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีให้หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรทรำบ เพ่ือให้
เตรีงมกำรงื่นขออนุมัติงบประมำณกับคณะกรรมการด้านการคลัง (Treasury Board) 
คณะกรรมกำรด้ำนกำรคลังจะประกำศรำงละเอีงดและวงเงินที่ใช้ของโครงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
ที่ได้รับอนุมัติในเวจบไงต์ของคณะกรรมกำรฯ เพ่ือให้ประชำชนและรัฐสภำได้ทรำบด้วง ก่อนที่จะมีกำร
ว่ำจ้ำงบริษัทเอกชนผลิตสื่อ 

สอง การจัดหาผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และ สาม กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลังจำกที่ได้รับงบประมำณแล้ว “กระทรวงการจัดซื้อจัดจ้าง (Public Works and Government 
Services Canada-PWGSC)”106 งึ่งดูแล “ระบบข้อมูลการจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
(Advertising Management Information System-AdMIS)” องู่แล้ว จะเข้ำมำดูแลจัดหำและ 
ท ำสัญญำจ้ำงกับผู้ผลิตสื่อเอกชนแทนหน่วงงำนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร และดูแลกระบวนกำรผลิต
และตรวจดูว่ำสื่อมีควำมเหมำะสมทำงกฎหมำงหรือไม่ เช่น ไม่มีกำรอ้ำงอิงพรรคกำรเมือง เป็นต้น  

ทั้งนี้กำรจัดหำบริษัทเอกชนที่รับผลิตสื่อโฆษณำนั้นของ PWGSC จะต้องเป็นไปตำมกฎหมำง
ว่ำด้วงกำรบริหำรงบประมำณ หรือ FA Act นอกจำกนี้  PWGSC  งังต้องท ำรำงงำนสรุปเพ่ือเผงแพร่
ต่อสำธำรณชนพร้อมกับสัญญำจ้ำงทุกสัญญำ107 เช่นเดีงวกับกระทรวงทุกกระทรวงที่ต้องเผงแพร่
สัญญำว่ำจ้ำงบริษัทเอกชนที่มีมูลค่ำเกิน 10,000 ดอลลำร์แคนำคำ (2.8 แสนบำท) ลงเผงแพร่ 
ในเวจบไงต์ของตนด้วง  

ในขั้นตอนกำรผลิตนี้ หำกหน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรต้องกำรเปลี่งนแปลงเนื้อหำหรือ
ขอบเขตของโฆษณำ กจต้องแจ้งให้ PWGSC ทรำบเพ่ือพิจำรณำโครงกำรดังกล่ำวต่อไป  

สี่ การทดสอบก่อนเผยแพร่  และ ห้า การเผยแพร่  ก่อนที่โฆษณำประชำสัมพันธ์แต่ละชิ้น
จะููกเผงแพร่ PWGSC จะท ำกำรทดสอบ (pre-test) ประสิทธิผลของสื่อชิ้นนั้นก่อน และต้องส่งผล
กำรทดสอบให้ PCO ทรำบด้วง ก่อนส่งต่อให้หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรรับสื่อไปเผงแพร่  PWGSC 
ได้ว่ำจ้ำงบริษัท Cossette Media of Toronto108 เพ่ือติดต่องื้อพ้ืนที่และเวลำกำรโฆษณำจำก 
สื่อเอกชน   

                                           
106 Public Works and Government Services Canada (PWGSC) เป็นหน่วงงำนระดับกระทรวงของแคนำคำ ท ำหน้ำที่ดูแลกำร
จัดงื้อจัดจ้ำงให้แก่หน่วงงำนภำครัฐของแคนำดำทั้งหมด  PWGSC เป็นผู้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงเกี่งวกับกำรจัดง้ือจัดจ้ำง ไม่ว่ำจะ
เป็น รำคำ บริษัทผู้รับเหมำ คุณภำพสินค้ำ ฯลฯ ให้หน่วงงำนภำครัฐได้เข้ำูึงข้อมูลที่สมบูรณ์ 
107 ดูตัวอง่ำงรำงงำนสรุปกำรใช้งบประมำณในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของแคนำดำได้ที่ : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pub-
adv/annuel-annual-eng.html 
108 บริษัท Cossette Media of Toronto  เป็นบริษัทตัวแทนประสำนงำนด้ำนสื่อ (Agency of Record-AOR)  ที่ชนะกำรประมูลและ
ได้รับสัญญำจ้ำง 2 ปี เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อกับบริษัทผลิตสื่อเอกชนผู้ผลิตสื่อโฆษณำ และต่อรองรำคำ  แต่ Cossette Media of 
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หก การติดตามประเมินผล ส ำหรับโฆษณำที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 1,000,000 ดอลลำร์แคนำดำ 
หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรต้องร่วมกับ PWGSC ติดตำมและประเมินผลของสื่อโฆษณำที่เผงแพร่ 
ไปแล้วอีกครั้งหนึ่งเพื่อท ำรำงงำนเผงแพร่ต่อสำธำรณชน 

กำรติดตำมประเมินผลนี้ได้รวมองู่ในงบประมำณที่ใช้ในกำรท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์  
ตอนที่เสนอเป็นแผนโครงกำรในตอนต้นแล้ว นอกจำกนี้ กระบวนกำรประเมินกจมีแผนหรือแนวทำง
ปฏิบัติทีูู่กก ำหนดไว้อง่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำงภำงใต้ “Procedures for Planning and 
Contracting Public Opinion Research”109 และมีเครื่องมือในกำรประเมินที่ชัดเจนและโปร่งใส 
รวมไปูึงกำรว่ำจ้ำงผู้ประเมิน 

4.3 สหราชอาณาจักร 

4.3.1 การควบคุมเนื้อหาโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

สหรำชอำณำจักรไม่มีกฎหมำงควบคุมกำรใช้งบประมำณของรัฐเพ่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์
พรรคกำรเมืองหรือหำเสีงงส่วนบุคคลอง่ำงเช่นในประเทศออสเตรเลีง แต่ปรำกฏเพีงง “กฎหมายว่า
ด้วยการประชาสัมพันธ์ (Communication Act 2003 (CA 2003))” ที่ห้ำมไม่ให้สูำนีโทรทัศน์
และวิทงุเผงแพร่ “โฆษณาเกี่ยวกับการเมือง (Political advertising)”110 งึ่งหมำงูึง โฆษณำที่มี
เนื้อหำเกี่งวกับกำรเมือง หรือมีเป้ำประสงค์ทำงกำรเมือง (Political end)111 โดงเฉพำะอง่ำงงิ่งกำร
โฆษณำให้พรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมือง112 โดงมี “ส านักงานการประชาสัมพันธ์ (Office of 

                                                                                                                         
Toronto ไม่มีสิทธิเลือกบริษัทผลิตสื่อเอง หำกแต่ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อเท่ำนั้น  (ดู Selecting Media for Government of 
Canada Advertising:  http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pub-adv/selectionmedia-selectingmedia-eng.html) 
109  Procedures for Planning and Contracting Public Opinion Research เรีงกดูข้อมูได้ที่: http://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16491&section=text 
110 Section 319 (2) (g) of the Communication Act 2003 states that “that advertising that contravenes the 
prohibition on political advertising set out in section 321(2) is not included in television or radio services” เรีงกดู
ข้อมูลได้ที่: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/3/chapter/4/crossheading/programme-and-fairness-
standards-for-television-and-radio 
111 Section 321 (2) (a) and (b) of the Communication Act 2003 states that “For the purposes of section 319 (2) (g) 
an advertisement contravenes the prohibition on political advertising if it is— 
 (a) an advertisement which is inserted by or on behalf of a body whose objects are wholly or mainly of 
a political nature; 
 (b) an advertisement which is directed towards a political end” 
112 Section 321 (3) (g) of the Communication Act 2003 states that “promoting the interests of a party or other 
group of persons organised, in the United Kingdom or elsewhere, for political ends” 
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Communication (Ofcom)” 113 งึ่งเป็นหน่วงงำนก ำกับดูแลกิจกำรโทรทัศน์ วิทงุ และ
โทรคมนำคม เป็นผู้บังคับใช้กฎหมำงนี้114 

อนึ่ง กฎหมำง CA 2003 ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันกำรใช้เงินแผ่นดินเพ่ือกำรหำเสีงง
ส่วนตัวของนักกำรเมืองหรือข้ำรำชกำร แต่มีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรโจมตีหรือให้ร้ำงกัน
ทำงกำรเมืองผ่ำนกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์และวิทงุ115 กำรป้องกันกำรใช้งบประมำณในกำรจัดสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือหำเสีงงส่วนตัวดังกล่ำวของสหรำชอำณำจักรนั้นองู่ที่กระบวนการวางแผนและ
อนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ที่โปร่งใส และสำมำรูตรวจสอบได้ ตำมที่จะกล่ำว
ดังต่อไปนี้ 

4.3.2 กระบวนการอนุมัติงบประมาณจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

รัฐบำลนำงเดวิด แคเมอรอน (David Cameron) ที่เข้ำรับต ำแหน่งนำงกรัฐมนตรีในปี  
พ.ศ. 2553 ได้เริ่มปฎิรูประบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและพงำงำมหำทำงลดงบประมำณ  
ที่ไม่จ ำเป็นลง หนึ่งในแผนกำรปฎิรูปนี้คือ กำรจัดท ำแผนงำนประชำสัมพันธ์ของรัฐในรูปแบบรวมศูนง์
และไม่ง้ ำง้อน จึงเป็นเหตุผลให้รัฐบำลของสหรำชอำณำจักรมอบหมำงหน้ำที่ดังกล่ำวไปให้หน่วงงำน
สำมแห่ง งึ่งเป็นหน่วงงำนในสังกัด “ส ำนักคณะรัฐมนตรี (the Cabinet Office)” ที่เข้ำไปมีส่วนดูแล
กำรจัดท ำโครงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรัฐในทุกๆ ขั้นตอนโดงแบ่งได้เป็น 3 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรีงมโครงกำร 2) ขั้นอนุมัติงบประมำณ และ 3) ขั้นจัดงื้อจัดจ้ำง  
โดงมีรำงละเอีงดตำมที่แสดงในรูปที่ 4.3  

ในขั้นตอนของกำรเตรีงมโครงกำรนั้น มีหน่วงงำนรับผิดชอบ คือ  “ฝ่ายการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล (Government Communication Service (GCS))” ทีูู่กตั้งขึ้น
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2557 ท ำหน้ำที่ก ำหนด “แผนงำนประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (Government 
Communications Plan)”116 ทุกๆ ปีงบประมำณ โดงในกำรด ำเนินกำรนั้น คณะกรรมกำรของ 
GCS ง่ึงประกอบด้วงข้ำรำชกำรหัวหน้ำ่าำงประชำสัมพันธ์จำกกระทรวงต่ำงๆ และมีรัฐมนตรีประจ ำ

                                           
113 ท ำหน้ำที่ใกล้เคีงงกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำงเสีงง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ของ
ประเทศไทง (เรีงกดูเวจบไงตข์อง Ofcom ได้ที:่ http://www.ofcom.org.uk/about/) 
114 Ofcom ใช้ระบบกำรบริหำรงำนแบบคณะกรรมกำรที่ทั้งหมดููกแต่งตั้งโดง “รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกำรกีฬำ 
(Secretary of State for Culture Media and Sports)” (ดู Ofcom. Board Procedures เรีงกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www.ofcom.org.uk/about/how-ofcom-is-run/ofcom-board/board-procedures/)  
115 ส ำหรับกำรโฆษณำผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์นั้น คณะผู้วิจังไม่พบว่ำมีกฎหมำงควบคุมเนื้อหำในลักษณะเดีงวกับสื่อโทรทัศน์และวิทงุ 
116 เรีงกดูข้อมูลได้ที่  https://gcn.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2014/05/Government-Communications-
Plan_201415_webSmll.pdf 
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ส ำนักคณะรัฐมนตรีเป็นประธำน จะเสนอแผนงำนร่วมกันเพ่ือแบ่งส่วนงำนประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล
ที่เก่ีงวข้องกับหน่วงงำนตนเอง (Cross-government campaigns)  

รูปที่ 4.3 ขั้นตอนการท าโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

 
หมำงเหต:ุ  

1. GSC หมำงูึง Government Communication Service หรือ ่าำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล หน่วงงำนใน
สังกัดส ำนักคณะรัฐมนตรี (The Cabinet Office) 

2. The Control หมำงูึง The Advertising, Marketing and Communications Control หรือ ่าำงควบคุมกำรโฆษณำ 
กำรตลำด และสื่อสำรของรัฐ  

3. HM Treasury คือ กระทรวงกำรคลังของสหรำชอำณำจกัร  
4. CCS หมำงูึง The Crown Commercial Service หรือ ่าำงกำรพำณิชง์ ง่ึงท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงจัดงื้อจัดจำ้งของรัฐทุก

โครงกำร 

ที่มำ: รวบรวมข้อมูลโดงคณะผูว้ิจัง (2557) 

ตัวอง่ำงเช่น ในกำรประชำสัมพันธ์ส ำหรับโครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนงึ่งเป็นหนึ่งใน
แผนงุทธศำสตร์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลสหรำชอำณำจักรในปี พ.ศ. 2557  กระทรวงกำรคลัง 
(HM Treasury) จะประชำสัมพันธ์เกี่งวกับให้ประชำชนเหจนควำมส ำคัญของแผนงำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนโดงรวมของประเทศ กระทรวงคมนำคม (Department of Transport) ในขณะที่
ประชำสัมพันธ์เกี่งวกับประโงชน์จำกกำรพัฒนำขนส่งมวลชน เป็นต้น 

• GSC ก ำหนดแผนกำรประชำสัมพันธ์ของรัฐ
ร่วมกับตัวแทนจำกกระทรวงต่ำงๆ 

• หน่วงงำนแต่ละ่าำงร่ำงโครงกำรประชำสัมพันธ์
ของตน ให้สอดคล้องกับแผนฯ ของ GSC 

ขั้นเตรียมโครงการ 

• หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรส่งเอกสำรโครงกำรให้ 
The Control พิจำรณำควำมคุ้มค่ำของโครงกำร 
และให้ HM Treasury และ Cabinet Office 
อนุมัติงบ 

ขั้นอนุมัติงบประมาณ 

• หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรจัดงื้อจัดจ้ำงกับ CCS  
ขั้นจัดซ้ือจัดจ้าง 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลสหรำชอำณำจักรเป็นไปในลักษณะร่วมมือกัน
ท ำ จึงท ำให้กำรประชำสัมพันธ์มีประสิทธิภำพ ลดควำมง้ ำง้อน และประหงัดงบประมำณ  
งึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในกำรปฎิรูประบบรำชกำรของรัฐบำลสหรำชอำณำจักร 

หลังจำกที่ได้รับมอบหมำงงำนตำมที่ GCS ได้วำงงุทธศำสตร์ไว้แล้ว หน่วงงำนต่ำง ๆ  
จะกลับไปจัดท ำแผนด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ที่ตนเองจะท ำ ตั้งแต่เนื้อหำของสื่อและงบประมำณ 
และให้หัวหน้ำ่าำงงำนประชำสัมพันธ์ของกระทรวงรับรอง ก่อนส่งเรื่องให้ “ฝ่ายควบคุมการท า
โฆษณา การตลาด และสื่อสารของรัฐ (The Advertising, Marketing and Communications 
Control (the Control))117 งึ่งเป็นหน่วงงำนที่สองของขั้นตอนนี้ 

The Control ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรใช้จ่ำงด้ำนประชำสัมพันธ์ของรัฐ ตำมนโงบำงควบคุม
งบประมำณของรัฐบำลในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำ หน่วงงำนที่ต้องกำรจะท ำโครงกำรประชำสัมพันธ์
จะต้องส่งโครงกำรมำให้ The Control พิจำรณำอนุมัติงบประมำณ งึ่งในกำรพิจำรณำดังกล่ำวนั้น 
The Control จะอนุมัติให้งบประมำณกจต่อเมื่อโครงกำรประชำสัมพันธ์นั้นมีลักษณะ 3 ประกำร
ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดจำกกำรที่หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรมีหน้ำที่ตำมกฎหมำงที่จะต้องประชำสัมพันธ์ 
ให้ประชำชนทรำบ เช่น แจ้งให้ทรำบว่ำมีกำรเปลี่งนแปลงกฎหมำง เป็นต้น 

(2) เป็นโครงกำรที่หำกไม่ด ำเนินกำรกจจะมีผลกระทบกับประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำร
ของรัฐบำล  เช่น หำกประชำชนไม่ทรำบว่ำมีกำรแก้กฎหมำง จะท ำให้เกิดกำรสับสนและกระท ำผิด
กฎหมำง และ 

(3) มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ำ โครงกำรที่จะกระท ำนั้นให้ผลส ำเรจจตรงตำมที่รัฐบำลได้ตั้งเป้ำไว้  
เช่น ประชำชนจะเข้ำใจว่ำมีกำรเปลี่งนแปลงกฎหมำงจริง 

ในขั้นตอนกำรตรวจสอบเพ่ืออนุมัติงบประมำณนั้นจะไม่งุ่งงำกส ำหรับหน่วงงำนเจ้ำของ
โครงกำรเท่ำใดนัก เพีงงแค่กรอกแบบฟอร์ม (Expenditure request template)118  
ที่บอกรำงละเอีงดของโครงกำร เช่น มูลค่ำงบประมำณ หลักกำรและเหตุผล อ้ำงอิงกฎหมำงที่ให้

                                           
117 The Advertising, Marketing and Communications Control เป็นหนึ่งในกลุ่มงำนของคณะท างานเพื่อปฏิรูปและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือที่เรีงกว่ำ Efficiency and Reform Group (ERG) ที่รัฐบำลสหรำชอำณำจกัรตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2012 งึ่งหนึ่งใน
ภำรกิจของ ERG คือร่วมมือกับหนว่งงำนระดับกระทรวง รัฐวิสำหกิจ และองค์กรอิสระ ในกำรก ำกบัดูแลกำรใช้งบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดในกิจกำรของรัฐใน 10 สำขำ เช่น กำรจำ่งเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่รัฐ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ เทคโนโลงีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรภำงในหน่วงงำนรัฐ  และกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ เป็นต้น (ดู Efficiency and Reform Group, Cabinet Office. (9 
April 2014). Cabinet Office controls guidance: version 3.2. เรีงกดูข้อมูลได้ที่: https://www.gov.uk/government) 
118 ดูตัวอง่ำงแบบฟอร์มดังกล่ำว (Annex 5.1: Expenditure request template: Advertising, Marketing and 
Communications) ได้ที่ https://www.gov.uk/government/publications/cabinet-office-controls  
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อ ำนำจในกำรจัดท ำโครงกำรนี้ ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร และเนื้อหำที่จะใช้ ในสื่อที่จะผลิต 
เป็นต้น ระงะเวลำที่ใช้ส ำหรับพิจำรณำโครงกำรนั้นองู่ที่ 28 วันท ำกำร 

The Control จะเน้นตรวจสอบโครงกำรประชำสัมพันธ์ที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 100,000 ปอนด์ 
(รำว 5 ล้ำนบำท) ขึ้นไป งึ่งโครงกำรเหล่ำนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐมนตรีกระทรวงกำรคลัง  
(HM Treasury) และรัฐมนตรีประจ ำ Cabinet Office ก่อนด ำเนินกำรจัดงื้อจัดจ้ำงกับ “ฝ่ายการ
พาณิชย์ (the Crown Commercial Service (CCS)119)” ต่อไป 

ในขั้นตอนสุดท้ำงคือกำรจัดงื้อจัดจ้ำงนั้น มีหน่วงงำนที่สำมรับผิดชอบคือ CCS ที่ท ำหน้ำที่
เป็นศูนย์กลางของการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐระหว่ำงหน่วงงำนของรัฐที่ต้องกำรงื้อสินค้ำและบริกำร
กับบริษัทเอกชน CCS สำมำรูเป็นตัวแทนจัดงื้อจัดจ้ำงให้กับหน่วงงำนของรัฐโดงตรง  
และให้ค ำแนะน ำในกำรท ำสัญญำงื้อขำงกับเอกชน ท ำให้รัฐมีอ ำนำจต่อรองและไม่เสีงเปรีงบเอกชน  

CCS ููกตั้งขึ้นในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2557 จำกกำรรวม “่าำงจัดงื้อจัดจ้ำงของรัฐบำล 
(Government Procurement Service (GPS))” และ่าำงจัดงื้อจัดจ้ำงของกระทรวงต่ำง ๆ  
เข้ำด้วงกัน  

กล่ำวโดงสรุป แม้ว่ำประเทศสหรำชอำณำจักรจะไม่มีกฎหมำงป้องกันกำรใช้งบประมำณ 
ในกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือหำเสีงงส่วนตัวของนักกำรเมือง แต่กจมีกระบวนกำรจัดท ำโครงกำร
และอนุมัติงบประมำณเกี่งวกับงำนประชำสัมพันธ์ของรัฐที่ “รัดกุม” กล่ำวคือ The Cabinet Office 
จะเป็นเจ้ำภำพหลักส ำหรับกำรท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ โดงมีหน่วงงำนสำมแห่งช่วงงำน 
ได้แก่ ่าำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ของรัฐบำล (GCS)  ่าำงควบคุมกำรโฆษณำ กำรตลำด  
และสื่อสำร (the Control) และ CCS) โดง GCS ท ำหน้ำที่ก ำหนดแผนงำนกำรประชำสัมพันธ์
โดงรวมของประเทศร่วมกับหน่วงงำนต่ำง ๆ ของรัฐ เพ่ือให้แต่ละภำคส่วนแบ่งงำนกันท ำ ในขณะที่ 
the Control พิจำรณำ “ควำมสมเหตุสมผล” ของโครงกำร ส่วนกำรจัดงื้อจัดจ้ำงนั้น หน่วงงำน
เจ้ำของโครงกำรจะต้องด ำเนินกำรผ่ำน GCS เท่ำนั้น 

ควำมมุ่งมั่นทำงกำรเมืองของรัฐบำลในกำรปฎิรูปกำรประชำสัมพันธ์ของรัฐ ท ำให้  
สหรำชอำณำจักรสำมำรูประหงัดงบประมำณด้ำนกำรโฆษณำได้อง่ำงมีนังส ำคัญ โดงผลกำร
ประเมินของ Efficiency and Reform Group งึ่งเป็นหน่วงงำนภำงใต้ส ำนักงำนคณะรัฐมนตรีที่มี
ภำรกิจในกำรประเมินและส่งเสริมประสิทธิภำพของระบบรำชกำร ได้ค ำนวณว่ำรัฐประหงัดเงินปีละ
กว่ำ 378 ล้ำนปอนด์ (1.9 หมื่นล้ำนบำท) หรือร้องละ 0.05 ของงบรำงจ่ำงของรัฐบำล ในช่วง

                                           
119 CCS เป็นหน่วงงำนที่มีสูำนะเป็น “กองทุนกำรค้ำ (Trading Fund)” ตำม “กฎหมำงว่ำด้วงกองทุนกำรค้ำของรัฐบำล 
(Government Trading Funds Act 1973)” 
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2556120 ส่งผลให้กำรตั้งเป้ำใช้งบประมำณทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ส ำหรับปี พ.ศ. 2556-2557 ลดลงร้องละ 46121 

4.4 ฝรั่งเศส 

่รั่งเศสไม่มีกฎหมำงห้ำมรัฐใช้งบประมำณเพ่ือกำรหำเสีงงทำงกำรเมือง งกเว้นในช่วงเวลำ
ก่ อนกำร เลื อกตั้ ง และระหว่ ำ งกำรหำ เสี ง งที่ มี ประมวลกฎหมายว่ าด้ วยการ เลื อกตั้ ง  
(Le Code électoral122) หำ้มไม่ให้รัฐท ำกำรประชำสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่ง 

กำรท ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรัฐใน่รั่งเศสเป็นไปในลักษณะร่วมมือกัน
ระหว่ำงหน่วงงำนต่ำงๆ  มำกกว่ำรวมศูนง์ผ่ำนตัวกลำง (เช่นเดีงวกับกำรจัดงื้อจัดจ้ำงอ่ืนๆ ทั่วไป) 
กล่ำวคือ “ส านักงานข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล (Service d’information du 
Gouvernement-SIG (Government Information Service))”123 งึ่งเป็นหน่วงงำนภำงใต้สังกัด
นำงกรัฐมนตรี  โดงมีเป้ำประสงค์หลักในกำรลดต้นทุนและลดกำรง้ ำง้อนของงำนด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์  

SIG ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำเกี่งวกับกำรประชำสัมพันธ์ ทั้งเชิงกฎหมำง กำรคลัง เทคนิคกำร
ผลิตสื่อ ฯลฯ แก่หน่วงงำนของรัฐ (ผ่ำน่าำงงำนประชำสัมพันธ์ของแต่ละหน่วงงำน) รวมทั้งเป็น
แกนกลำงด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ให้แก่กระทรวงต่ำงๆ เช่น กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ร่วมกันระหว่ำง
กระทรวง เพื่อให้กำรประชำสัมพันธ์ของแต่ละกระทรวงไม่ง้ ำง้อนกัน งึ่งเป็นกำรประหงัดงบประมำณ 
และมีประสิทธิผล เป็นต้น 

ในกำรจัดงื้อจัดจ้ำงเพื่อผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ หน่วงงำนของรัฐแต่ละแห่งจะมีงบประมำณใน
กำรประชำสัมพันธ์เป็นของตนเอง แต่ SIG ท ำหน้ำที่ประสำนงำนให้แต่ละกระทรวงร่วมกันจัดงื้อ 
จัดจ้ำงในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่มีเนื้อหำคล้ำงกัน โดงกำรจัดงื้อจัดจ้ำงต้องผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันอง่ำงโปร่งใสตำมกฎหมำงจัดงื้อจัดจ้ำง 

                                           
120 Efficiency and Reform Group, UK Government. Technical Note on Savings Delivered in 2012/13 in 
Government Departments. เรีงกดูข้อมูลได้ที่: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210930/Technical_note_V2.pdf 
121 The Government Communication Service. Government Communications Plan 2014/15. เรีงกดูข้อมูลได้ที่: 
https://gcn.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2014/05/Government-Communications-
Plan_201415_webSmll.pdf 
122 ฉบับที่ประกำศใช้วันที ่28 กันงำงน ค.ศ. 2014 เรีงกดูข้อมูลได้ที่ 
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239 
123  SIG ููกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 (เรีงกดูเวจบไงต์ของ SIG ได้ที:่ http://www.gouvernement.fr/gouvernement/service-d-
information-du-gouvernement-sig-2) 
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โดงกำรใช้งบประมำณร่วมกัน หรือ “ลงขัน” กัน (Financial resources pooling)  
เป็นนโงบำงส ำคัญของรัฐบำลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดง “ศำลบัญชี” (Cour des Comptes/ Court 
of Accounts)124 งึ่งท ำหน้ำที่คล้ำงส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินของไทง จะเข้ำมำตรวจว่ำรัฐบำล
ใช้งบประมำณร่วมกันมำกน้องแค่ไหนในกำรท ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ และงบประมำณที่ใช้นั้น
คุ้มค่ำเพีงงใด  

ตัวอง่ำงเช่น ศำลบัญชีจะดูว่ำรัฐบำลได้ท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของสื่อโฆษณำก่อนและ
หลังกำรเผงแพร่หรือไม่ (pre and post test) และพิจำรณำด้วงว่ำวิธีกำรที่ใช้ประเมินเชื่อูือได้ 
มำกน้องเพีงงใด 

กล่ำวโดงสรุป หน่วงงำนของรัฐในประเทศ่รั่งเศสงังคงมีอิสระที่จะก ำหนดแนวทำง 
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของตนเอง แต่มี SIG เป็นผู้ประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดงื้อจัดจ้ำงกำร
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ให้กับกระทรวงต่ำงๆ ที่ร่วม “ลงขัน” กันจัดท ำสื่อโฆษณำ โดง SIG จะคอง 
ให้กำรสนับสนุนเชิงเทคนิคหรือเป็นธุระด ำเนินกำรจัดงื้อจัดจ้ำงให้  หลังจำกด ำเนินกำรไปแล้ว  
ศำลบัญชีจะมำตรวจสอบง้อนหลังเก่ีงวกับผลกำรด ำเนินกำร ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้เงิน 

4.5 สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกำงังไม่มีกฎหมำงในระดับรัฐบำลกลำงเพ่ือควบคุมกำรใช้งบประมำณ
กำรประชำสัมพันธ์ของรัฐเพ่ือป้องกันกำรหำเสีงงส่วนตัวของนักกำรเมือง และไม่มีหน่วงงำนกลำงใด  
ที่ รับผิดชอบวำงนโงบำงหรือดูแลกำรจัดงบประมำณในส่วนนี้ เช่น เดีงวกับในกรณีของ 
สหรำชอำณำจักร125 จะมีเพีงงแค่ “Principles of Federal Appropriations Law” หรือหลักกำร 
ว่ำด้วงกฎหมำงกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐ กล่ำวูึงกำรใช้งบประมำณเพ่ือกำรโฆษณำที่ต้ององู่ 
บนพ้ืนฐำนของควำมจ ำเป็น (under the necessary expense doctrine)126 และกล่ำวูึงกำรห้ำม
ใช้สื่ อโฆษณำจำกงบประมำณของรัฐเ พ่ือกำรลจอบบี้  (Lobbying) หรือกำรโฆษณำชวนเชื่อ 
(Propaganda) 

Government Accountability Office (GAO) งึ่งท ำหน้ำที่คล้ำงกับส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ของไทง ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลและรำงงำน
ต่อสภำคองเกรส (US Congress) 

                                           
124 เรีงกดูข้อมูลได้ที่: https://www.ccomptes.fr/ 
125 Kevin R. Kosar. (23 June 2014). Advertising by the Federal Government: An Overview. 
 Congressional Research Service; page 4-6. เรีงกดูข้อมูลได้ที่เวจบไงต์  
126 Government Accountability Office. (January 2004). Principles of Federal Appropriations Law (Third Edition) 
Volume 1. Page 227-231. เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://www.gao.gov/assets/210/202437.pdf. 



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

65 

 อง่ำงไรกจดี ในระดับมลรัฐนั้น รัฐสภาของรัฐอิลลินอยส์ (Illinois General Assembly) 
ได้บัญญัติไว้ใน “กฎหมำงว่ำด้วงหลักจริงธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำงของรัฐ” (State Officials 
and Employees Ethics Act) ว่ำห้ำมไม่ให้มีชื่อ รูป หรือเสีงงของเจ้ำหน้ำที่่าำงบริหำรและ 
่าำงนิติบัญญัติปรำกฏองู่ในประกำศหรือข่ำวประชำสัมพันธ์ที่ใช้งบประมำณของรัฐทำงสื่อโทรทัศน์ 
วิทงุ หนังสือพิมพ์ ป้ำงประชำสัมพันธ์ (Billboard) หรือแม้แต่สติ๊กเกอร์และแูบแม่เหลจกติดตู้เงจน 
(magnets) (Section 5-20)127 ผู้ที่่าำ่ืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 1 พันดอลลำร์ (3.3 หมื่นบำท)  
ูึง 5 พันดอลลำร์ (1.6 แสนบำท) (Section 50-5 (b)128  

เช่นเดีงวกับ รัฐนิวยอร์ก (New York State) ที่มีข้อห้ำมใน “กฎหมำงว่ำด้วงเจ้ำหน้ำที่รัฐ” 
(Public Officers Law) ว่ำไม่ให้มีรูปหรือเสีงงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ่าำงกำรเมืองในสื่อประชำสัมพันธ์ที่ใช้
เงินของรัฐ129 งึ่งผู้กระท ำผิดจะมีโทษไม่น้องกว่ำ 1 พันดอลลำร์  (3.3 หมื่นบำท) แต่ไม่เกิน  
5 พันดอลลำร์130 (1.6 แสนบำท) 

                                           
127 State Officials and Employees Ethics Act  Section 5-20 on Public Service Announcements; Other 
Promotional Material states that  
 “ (a) Beginning January 1, 2004, no public service announcement or advertisement that is on behalf of 
any State administered program and contains the proper name, image, or voice of any executive branch 
constitutional officer or member of the General Assembly shall be (i) broadcast or aired on radio or television, (ii) 
printed in a commercial newspaper or a commercial magazine, or (iii) displayed on a billboard or electronic 
message board at any time.  
 (b) The proper name or image of any executive branch constitutional officer or member of the General 
Assembly may not appear on any (i) bumper stickers, (ii) commercial billboards, (iii) lapel pins or buttons, (iv) 
magnets, (v) stickers, and (vi) other similar promotional items, that are not in furtherance of the person's official 
State duties or governmental and public service functions, if designed, paid for, prepared, or distributed using 
public dollars. This subsection does not apply to stocks of items existing on the effective date of this amendatory 
Act of the 93rd General Assembly. 
 (c) This Section does not apply to communications funded through expenditures required to be 
reported under Article 9 of the Election Code.” เรีงกดูข้อมูลได้ที่: 
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=000504300K5-20 
128 State Officials and Employees Ethics Act  Section 50-5 (b) on Penalties states that  
“a person who intentionally violates any provision of Section 5-20, 5-35, 5-50, or 5-55 is guilty of a business 
offense subject to a fine of at least $1,001 and up to $5,000.” 
129 Section 73-b (2) of Public Officers Law states that “Notwithstanding any other provision of law to the 
contrary,  

a. (no elected government official or candidate for elected local, state or federal office shall knowingly 
appear in any advertisement or promotion, including public or community service announcements, 
published or broadcast through any print or electronic media (including television, radio and internet) 
by any private or commercial entity or any other entity that publishes such advertisement for a fee, if 
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4.6 สรุปบทที่ 4 

กำรส ำรวจกฎและระเบีงบเกี่งวกับกำรใช้จ่ำงงบประชำสัมพันธ์ของรัฐใน 5 ประเทศข้ำงต้น
พบว่ำ กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำงในกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐส่วนมำกเป็นกระบวนกำรใน 
กำรจัดงื้อจัดจ้ำงของภำครัฐทั่วไปที่ไม่ได้เฉพำะเจำะจงกับกำรใช้จ่ำงในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เท่ำนั้น  
เนื่องจำกประเทศที่พัฒนำแล้วจะมีกลไกในกำรตรวจสอบและประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรจัดงื้อ 
จัดจ้ำงของภำครัฐที่ค่อนข้ำงรัดกุมและเป็นระบบองู่แล้ว  

อง่ำงไรกจดี คณะผู้วิจังเหจนว่ำ เนื่องจำกประเทศไทงงังไม่มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบและ
ประเมินควำมเหมำะสม คุ้มค่ำของโครงกำรจัดงื้อจัดจ้ำงของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ จึงอำจพิจำรณำ
ที่จะน ำมำตรกำรหรือขั้นตอนที่ส ำคัญมำใช้เฉพำะส ำหรั บกำรใช้จ่ำงในกำรประชำสัมพันธ์ 
เป็นกำรเฉพำะในเบื้องต้นกจได้  งึ่งมีรำงละเอีงดดังต่อไปนี้ 

หนึ่ง มีการก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน และมีประสิทธิภาพ 

 รัฐบำลสหรำชอำณำจักรจะก ำหนดแผนงำนกำรประชำสัมพันธ์ในภำพรวมในแต่ละ
ปีงบประมำณร่วมกับตัวแทนของแต่ละหน่วงงำน ก่อนแบ่งส่วนหน้ำที่และบทบำทให้แต่ละกระทรวง
น ำไปปฏิบัติต่อ 

รัฐบำลกลำงของแคนำดำจะพิจำรณำโครงกำรประชำสัมพันธ์ที่แต่ละกระทรวงเสนอในช่วง
ต้นปีงบประมำณ ภำงใต้ค ำแนะน ำของคณะที่ปรึกษำผู้เชี่งวชำญด้ำนงำนสื่อสำรมวลชน และให้
คณะกรรมกำรกำรคลังพิจำรณำในแง่ของควำมเหมำะสมทำงงบประมำณของโครงกำรเหล่ำนี้ ก่อน
อนุมัติให้ด ำเนินงำนต่อไป 

                                                                                                                         
the advertisement or promotion is paid for or produced in whole or in part with funds of the state, a 
political subdivision thereof or a public authority.  

b. No person shall knowingly use the funds of the state, a political subdivision thereof or public authority 
to pay for or produce, in whole or in part, any advertisement or promotion that is prohibited by 
paragraph (a) of this subdivision. This prohibition shall not apply to otherwise lawful expenditures of 
public campaign funds specifically provided for under state, federal or local law.” 

เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://www.jcope.ny.gov/training/JCOPE%20POL%20W%20Page%20Numbers.pdf 
130 Section 73-b (3) of Public Officers Law states that “Any person who violates the provisions of this section 
shall be liable for a civil penalty of not less than one thousand dollars nor more than five thousand dollars. The 
penalties prescribed by this subdivision may be recovered in a civil action brought  by  the attorney general.” 
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รัฐบำล่รั่งเศสแม้จะไม่มีแผนงำนประชำสัมพันธ์ระดับชำติ แต่กจมีนโงบำงให้แต่ละกระทรวง
ท ำงำนและใช้ทรัพงำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกันให้มำกที่สุด โดงจะมีศำลบัญชี (เทีงบเท่ำ สตง. 
ของไทง) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

สอง การใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าและมีเหตุผล
เพียงพอ และต้องมีการประเมินความคุ้มค่าหลังการด าเนินโครงการไปเพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับ
โครงการต่อๆ ไป 

ในกรณีของแคนำดำ กฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐได้ระบุจุดประสงค์ของ
กำรท ำประชำสัมพันธ์ไว้ชัดเจนว่ำท ำเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุน แจ้งให้ประชำชนทรำบ  
ูึงสิทธิและควำมปลอดภัง เป็นต้น  

ในกรณีของออสเตรเลีง แม้กฎหมำงจะไม่ได้ก ำหนดเหตุผลในกำรท ำประชำสัมพันธ์ชัดเจน
นักในระดับรัฐบำลกลำง แต่กจจะมีผู้พิจำรณำในกำรของบประมำณหลำง่าำง ทั้งคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมกำรอิสระด้ำนกำรสื่อสำรหรือ ICC เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำของเงินงบประมำณและ 
กำรท ำประชำสัมพันธ์ของรัฐให้มีควำมสอดคล้องกัน ในขณะที่ในระดับรัฐง่ององ่ำงรัฐนิวเงำท์เวลส์
นั้น มกีำรก ำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนเช่นเดีงวกับกฎหมำงของประเทศแคนำดำ 

หน่วงงำนของรัฐในสหรำชอำณำจักรต้องส่งรำงละเอีงดโครงกำรประชำสัมพันธ์ใน 
ส ำนักคณะรัฐมนตรีและกระทรวงกำรคลังพิจำรณำเหจนชอบ และในกำรส่งเรื่องให้พิจำรณำ  
หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรต้องแสดงหลักฐำนให้น่ำเชื่อว่ำโครงกำรประชำสัมพันธ์ที่จะท ำนั้นคุ้มค่ำ 
กับงบประมำณ และสอดคล้องกับแผนงำนประชำสัมพันธ์ประจ ำปีของรัฐบำล 

สาม การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลิตสื่อโฆษณาของรัฐเป็นระบบแบบรวมศูนย์เพื่อลด 
การซ้ าซ้อนและต้องมีระเบียบปฏิบัติที่รัดกุมและขั้นตอนที่โปร่งใส  

หน่วงงำนของรัฐ ในสหรำชอำณำจักรต้องจัดงื้อจัดจ้ำงผ่ ำน “่าำงกำรพำณิชง์ ”  
( the Crown Commercial Service) ที่จะประสำนงำนและต่อรองรำคำกับบริษัทเอกชนให้แทน
หน่วงงำนเจ้ำของโครงกำรประชำสัมพันธ์ เช่นเดีงวกับรัฐบำล่รั่งเศสที่ให้ “ส ำนักงำนข้อมูลข่ำวสำร
ของรัฐบำล” (Government Information Service) ประสำนงำนระหว่ำงกระทรวงเพ่ือจัดงื้อจัดจ้ำง
ร่วมกัน หรืออำจจัดงื้อจัดจ้ำงแทนหน่วงงำนที่มีโครงกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกัน 

ในออสเตรเลีง หน่วงงำนรำชกำรต้องเข้ำมำเลือกบริษัทเอกชนเพ่ือจัดงื้อจัดจ้ำงใน 
ระบบฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวงกำรคลัง และเปิดเผงข้อมูลของโครงกำรประชำสัมพันธ์  
ทั้งรำงละเอีงดของโครงกำรและงบประมำณที่ได้รับให้ประชำชนได้ทรำบทำงเวจบไงต์ เช่นเดีงวกับ
กำรเปิดเผงข้อมูลในฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวงกำรคลัง ในขณะที่หน่วงงำนรำชกำรของแคนำดำ
ต้องระบุมูลค่ำงบประมำณท่ีใช้ในสื่อโฆษณำท่ีเผงแพร่ด้วง 



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

68 

ส่ี มีกฎหมายควบคุมเนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการใช้เงินแผ่นดินหาเสียง
ส่วนตัว และเพ่ือให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ และไม่เกิดกำรประชำสัมพันธ์ง้ ำง้อนกันระหว่ำง
หน่วงงำน  

ประเทศออสเตรเลีงและแคนำดำมีกฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ 
ที่ก ำหนดไว้ชัดเจนว่ำ ห้ำมมีกำรอ้ำงอิงกำรเมือง มีรูปหรือเสีงงของนักกำรเมือง มีชื่อ สโลแกนหรือ
สัญลักษณ์ของพรรคกำรเมืองในเนื้อหำของโฆษณำที่เผงแพร่ หรือห้ำมโฆษณำที่หวังผลทำงกำรเมือง 
ในขณะที่รัฐอิลลินองส์และรัฐนิวงอร์กของสหรัฐอเมริกำบัญญัติข้อห้ำมดังกล่ำวในกฎหมำงว่ำด้วง
ระเบีงบของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และมีบทลงโทษส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่่าำ่ืน 

กำรตรวจสอบเนื้อหำโฆษณำของประเทศออสเตรเลีงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอิสระ 
ด้ำนกำรสื่อสำร ในขณะที่ในประเทศแคนำดำ หน้ำที่นี้เป็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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บทที่ 5  
กฎและระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณประชาสมัพันธ์ของไทย  

กรณีศึกษำของกำรก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำงโครงกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐในต่ำงประเทศ
แสดงให้เหจนว่ำ  กระบวนกำรในกำรกลั่นกรองควำมเหมำะสม ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของ  
กำรจัดงื้อจัดจ้ำงกำรผลิตสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ที่รัดกุมและโปร่งใสท ำให้โอกำสที่หน่วงงำน
ภำครัฐจะเอ้ือประโงชน์ให้แก่สื่อหรือ “งื้อสื่อ” นั้นมีน้อง ตั้งแต่จำกกำรมีกำรจัดท ำแผนใน 
กำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ กำรตรวจสอบเนื้อหำในกำรประชำสัมพันธ์ กำรรวมศูนง์กำรจัดงื้อจัดจ้ำง
ที่เป็นระบบและโปร่งใส ตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบประเมินประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์
ดังกล่ำวหลังจำกที่ด ำเนินกำรไปแล้ว กำรวิเครำะห์ในบทนี้จะเป็นกำรศึกษำูึงกระบวนกำรและ
ขั้นตอนในกำรตรวจสอบและกลั่นกรองโครงกำรและกำรใช้จ่ำงในกำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐ  
ในกรณีของประเทศไทงว่ำเหมือนหรือแตกต่ำงจำกในต่ำงประเทศอง่ำงไร 

5.1 การก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

ในแง่ตัวบทกฎหมำงและหน่วงงำนด ำเนินแผนกำรประชำสัมพันธ์ของรัฐนั้น เดิมที 
กรมประชำสัมพันธ์จะท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรประชำสัมพันธ์ของรัฐ ต่อมำในปี พ.ศ. 2526  
รัฐบำลพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ ได้ตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) งึ่งมีนำงกฯ 
เป็นประธำน และเหจนชอบให้มีกำรจัดท ำแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  

ทั้งนี้ ูือเป็นครั้งแรกของไทงที่มีกำรวำงนโงบำงประชำสัมพันธ์ ในหน่วงงำนรัฐต่ำง ๆ 
ด ำเนินกำรในทิศทำงเดีงวกัน ก่อนที่รัฐบำลจะได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2529 ขึ้นมำก ำหนดหน้ำที่ของ กปช. อง่ำงเป็นทำงกำร131  
ระเบีงบดงักล่ำวได้มีกำรปรับปรุงอีก 2 ครั้ง คือในปี พ.ศ. 2544 และล่ำสุดคือ พ.ศ. 2553 

ในระเบีงบส ำนักนำงกรัฐมนตรีว่ำด้วงกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติในปี พ.ศ. 2553  
หน้ำที่โดงรวมของ กปช. งังคงไม่เปลี่งนแปลงไปมำกนักเมื่อเทีงบกับในอดีต กล่ำวคือ กปช. งังคงมี
กำรก ำหนดแผนนโงบำงกำรประชำสัมพันธ์ของประเทศเป็นกรอบให้หน่วงงำน อ่ืน ๆ ของรัฐ  
ปฏิบัติตำม132 ในลักษณะที่คล้ำงคลึงกับในประเทศออสเตรเลีงหรือแคนำดำตำมที่ได้น ำเสนอมำแล้ว 

                                           
131 คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ. นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 – 2549). หน้ำ 2-5. 
เรีงกดูข้อมูลได้ที่ http://dl.parliament.go.th/. 
132 ข้อ 9 ของระเบีงบส ำนักนำงกรัฐมนตรีว่ำด้วงกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ พ.ศ. 2553 ก ำหนดว่ำ “ให้ กปช. มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี ้
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แต่สัดส่วนกรรมกำร กปช. ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำงนอกเมื่อเทีงบกับกรรมกำร กปช.  
โดงต ำแหน่งงึ่งเป็นข้ำรำชกำรและนักกำรเมืองููกปรับให้น้องลง จำกเดิมตำมระเบีงบฯ พ.ศ. 2544 
จะมีกรรมกำรทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นกรรมกำรโดงต ำแหน่ง 13 คน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่เกิน 12 คน แต่ตำมระเบีงบฯ พ.ศ. 2553 จะเหลือกรรมกำรรวมเพีงง 17 คน แบ่งเป็นกรรมกำร
โดงต ำแหน่ง 11 คน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 6 คน  

โดง กปช. ชุดที่มีกำรแต่งตั้งล่ำสุดคือ กปช. ในรัฐบำลนำงสำวงิ่งลักษณ์  อันมีรำงชื่อตำมที่
แสดงในรูปที่ 5.1 ทั้งนี้ หลังจำกกำรรัฐประหำร พ.ศ. 2557 คณะผู้วิจังไม่พบว่ำมีกำรงกเลิกหรือ
เปลี่งนแปลง กปช. หรือไม่ 

ในเรื่องของผลงำนตำมแนวนโงบำงและแผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติที่มีมำอง่ำงต่อเนื่อง 
กปช. ได้มีโครงกำรประชำสัมพันธ์ที่เหจนชัดเจน เช่น โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือประหงัดน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและพลังงำน ช่วงปี พ.ศ. 2532 – 2534133 โครงกำร “เลือกตั้งอง่ำงมีคุณภำพ”  
พ.ศ. 2543 – 2544 เป็นต้น 

 

                                                                                                                         
1. เสนอนโงบำงและแผนกำรประชำสัมพนัธ์แห่งชำติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเหจนชอบรวมทั้งเสนอแนะเร่ืองที่เกี่งวกับกำร

ประชำสัมพันธข์องชำต ิ
 แผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติต้องสอดคล้องกับนโงบำงของรัฐบำล และต้องก ำหนดหนว่งงำนของรัฐท่ีมี
หน้ำที่ปฏบิัติตำมแผนด้วง 

2. เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแกห่น่วงงำนของรัฐตำม (๑) และประสำนกำรปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกับแผนกำร
ประชำสัมพันธแ์ห่งชำต ิ

3. แนะน ำ และให้ควำมเหจนด้ำนกำรบริหำรงำนสื่อแก่หน่วงงำนสื่อมวลชนภำครัฐ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้ำหมำงตำม
นโงบำงและแผนกำรประชำสัมพันธ์แหง่ชำติ 

4. ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรัฐและภำคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้ำหมำงตำม
นโงบำงและแผนกำรประชำสัมพันธ์แหง่ชำติ 

5. ประเมินสูำนกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบตอ่ประเทศชำติและก ำหนดมำตรกำรประชำสัมพันธ์อง่ำงเหมำะสมและทันต่อ
เหตุกำรณ์ 

6. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรัฐและภำคเอกชน เพื่อประโงชน์ในกำรปรับปรุงงำน
ประชำสัมพันธ์ให้มปีระสิทธภิำพมำกงิ่งขึ้น 

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรอบรม กำรประชุม หรือสัมมนำ เพือ่ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอันูกูต้อง และประสำนงำนใน
กำรปฏิบัติงำนกำรประชำสัมพันธข์องหน่วงงำนของรัฐและภำคเอกชน 

8. จัดท ำรำงงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีเสนอคณะรัฐมนตรี 
9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำง” 

133 กรมประชำสัมพันธ์. (กรกฎำคม 2553). สรุปผลงานส าคัญของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-
ปัจจุบัน. เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://www.prd.go.th 
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แม้จะมีกำรตั้งเป้ำหมำงให้ กปช. เป็นผู้ก ำหนดนโงบำงเพ่ือให้มีกำรประชำสัมพันธ์อง่ำง 
มีประสิทธิภำพ แต่ในทำงปฏิบัตินั้น กจงังมีอุปสรรคหลำงประเภท คือ หนึ่ง กำรจัดท ำแผนนโงบำง
ของ กปช. งังขำดกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วงงำนรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ท ำให้แผนนโงบำง
ที่ออกมำไม่เชื่อมโงงกับภำคปฏิบัติและควำมจ ำเป็นจริงๆ และหน่วงงำนรัฐต่ำงๆ ไม่เหจนควำมส ำคัญ
ของแผนกำรประชำสัมพันธ์ที่ออกมำ สอง งังไม่มีกำรติดตำมประเมินผลแผนนโงบำงอง่ำงจริงจัง 
และ สำม กปช. ผูกติดกับนักกำรเมืองมำก โดงเฉพำะนำงกฯ ท ำให้แผนนโงบำงไม่ต่อ เนื่อง 
โดงเฉพำะช่วงที่มีกำรเปลี่งนแปลงทำงกำรเมือง และไม่มีกำรแต่งตั้ง กปช. 

 

รูปที่ 5.1 รายช่ือ กปช. ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

 

 
หมำงเหต:ุ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในรูปที่นีูู้กแต่งต้ังเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2556  เป็นข้อมูลจำกเวจบไงต์แนวหนำ้ (1 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2556). “เด้งอธิบดีกรมกร๊วก หึ่ง!ไม่สนอง"ใบสั่ง" งัดกรุที่ปรึกษำนำงกฯ”. http://www.naewna.com 
ที่มำ: รวบรวมโดงคณะผู้วิจงั (2558) 

นายกรัฐมนตรี (ประธาน)

กรรมการโดยต าแหน่ง (   คน) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(  คน) ได้แก่

1. รมต. ประจ ำ สนง. (รองประธำน) 1. น.ส.ปำริชำติ สูำปิตำนนท์
อำจำรง์คณะนิเทศศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทงำลัง

2. ปลัด สนง. 2. นำงชวรงค์ ลิมป ปัทมปำณี 
อดีตนำงกสมำคมนักข่ำวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง

3. ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 3. นำงอรวรรณ ชูดี 
ประธำนสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจ 
บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)

4. ปลัดกระทรวงเทคโนโลงีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

4. นำงสุขุม เฉลงทรัพง์ 
ประธำนท่ีปรึกษำอธิกำรบดี ม. รำชภัฏสวนดุสิต

5. ปลัดกระทรวงมหำดไทง 5. นำงพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
อำจำรง์คณะรัฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทงำลัง

6. เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 6. นำงพิทักษ์ ธวัชชังนันท์ 
อดีตกรรมกำรมูลนิธิบ้ำนเลขที่111ไทงรักไทง

7. โฆษกประจ ำ สนง.

8. อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์

9. รองอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ท่ีอธิบดี
มอบหมำง

10. ผอ. ส ำนักในกรมประชำสัมพันธ์ท่ีอธิบดี
มอบหมำง
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5.2 การตรวจสอบความจ าเป็นและความคุ้มค่าของการประชาสัมพันธ์ 

ในส่วนของกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมหรือคุ้มค่ำของกำรประชำสัมพันธ์ของภำครั ฐนั้น
สำมำรูแบ่งกฎเกณฑ์ท่ีเกี่งวข้องได้เป็นสองกลุ่ม คือ (1) กฎเกณฑ์ท่ีเกี่งวกับกำรตั้งงบประมำณในกำร
ประชำสัมพันธ์ก่อนที่จะมีกำรด ำเนินกำร และ (2) กฎเกณฑ์เกี่งวกับกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำง
งบประมำณเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์หลังจำกท่ีมีกำรด ำเนินกำรแล้ว 

5.2.1 การตั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์ 

กฎ ระเบีงบในกำรจัดท ำงบประมำณเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์นั้นสำมำรูแบ่งได้ เป็นกฎ 
ระเบีงบที่ใช้กับหน่วงงำนส่วนกลำงและท่ีใช้กับหน่วงงำนส่วนท้องูิ่น   

ส ำหรับกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนรำชกำรส่วนกลำงนั้น ส ำนักมำตรฐำน
งบประมำณ ส ำนักงบประมำณได้ออก “หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (มิถุนายน พ.ศ. 255 )” เพ่ือให้หน่วงงำนรำชกำรใช้อ้ำงอิงค่ำบริกำรในกำรตั้งงบประมำณ
ว่ำจ้ำงสื่อทั้งของเอกชนและของรัฐ หรือจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ งึ่งมีหลักเกณฑ์กว้ำงๆ ดังนี้ 

หนึ่ง หน่วงงำนรำชกำรต้องพิจำรณำูึงจุดประสงค์และเป้ำหมำงในกำรท ำประชำสัมพันธ์
อง่ำงชัดเจน และวำงแผนกำรด ำเนินงำนไว้ล่วงหน้ำก่อนกำรตั้งงบประมำณ และกำรประชำสัมพันธ์นี้
จะต้องตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วงงำน และสอดคล้องกับงุทธศำสตร์ของกระทรวงและนโงบำง
รัฐบำล  

สอง วงเงินงบประมำณเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ในเอกสำรงบประมำณจะต้องููกแงกเป็น 
“รำงกำรค่ำใช้จ่ำงประชำสัมพันธ์” ในหมวดของ “งบด ำเนินงำน” เพ่ือให้กำรรวบข้อมูลค่ำใช้จ่ำงใน
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในภำพรวมง่ำงขึ้น อีกทั้ง งบประมำณประชำสัมพันธ์ไม่ควรููกตั้งองู่ในหมวด 
“งบรำงจ่ำงอ่ืน” หรือ ููกตั้งจำก “เงินนอกงบประมำณ” เนื่องจำกท ำให้งำกแก่กำรติดตำม 
และประเมินผล 

สาม ส่วนรำชกำรควรเลือกใช้สื่อเทคโนโลงีที่ทันสมัง มีต้นทุนต่ ำ เช่น แผ่น CD/DVD  
หรือใช้สื่ออินเทอร์เนจตมำกขึ้น เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเวจบไงต์ของหน่วงงำน งึ่งจะช่วงประหงัด
ค่ำใช้จ่ำงได้ ควรใช้สื่อ ช่วงเวลำและควำมูี่ของกำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำง 
และควรพิจำรณำเลือกใช้สื่อของส่วนรำชกำรเป็นอันดับแรก เนื่องจำกููกกว่ำเอกชน นอกจำกนี้  
งังไม่ควรจ้ำงสื่อสิ่งพิมพ์ โดงเฉพำะหนังสือพิมพ์ที่เป็นเครือข่ำงเดีงวกัน ควรกระจำงกำรจ้ำงสื่อ 
ให้หลำกหลำง 
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ส ำหรับกำรจัดท ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องูิ่นนั้นหนังสือรำชกำร
จำกกระทรวงมหำดไทง วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2550134  ได้ก ำหนด “แนวทำงปฏิบัติ” เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องูิ่น (อปท.) ใช้งบประมำณของรัฐเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ส่วนบุคคลดังนี้ 

หนึ่ง ห้ำมไม่ให้ระบุชื่อ รูปภำพ หรือสัญลักษณ์ใดๆ ในวัสดุสิ่งของที่งื้อโดงงบประมำณของ 
อปท. เพ่ือแจกหรือช่วงเหลือประชำชน งกเว้นชื่อของ อปท. เจ้ำของงบประมำณ และ 

สอง หำกมีรูปภำพในสื่อเพ่ือประชำสัมพันธ์ผลงำนของ อปท. เช่น แผ่นพับสรุปกำรช่วงเหลือ
ประชำชนที่ เกิดสำธำรณภัง องค์ประกอบของภำพในสื่อประชำสัมพันธ์นั้นต้องบ่งบอกูึง 
กิจกรรมนั้น ๆ  

สำเหตุที่กระทรวงมหำดไทงได้ออกหนังสือรำชกำรดังกล่ำว กจ เนื่องจำกส ำนักงำน 
กำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แจ้งต่อกระทรวงมหำดไทงว่ำมี อปท. แห่งหนึ่งใช้งบประมำณงื้อผ้ำ
ห่มกันหนำวแจกประชำชนในพ้ืนที่ของตนก่อนหน้ำที่จะมีกำรเลือกตั้งท้องูิ่น อีกทั้งงังใส่รูป
นักกำรเมืองท้องูิ่นในงองผ้ำห่ม งึ่งูือเป็นกำรใช้เงินของรัฐเพ่ือหำเสีงงส่วนตัว  

โดงหนังสือของกระทรวงมหำดไทง วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2550 นี้ ช่วงให้ สตง. สำมำรูใช้
อ้ำงอิงต่อหน่วงงำนส่วนท้องูิ่นที่ใช้งบประมำณแผ่นดินสร้ำงชื่อเสีงงส่วนตัว เพ่ือเรีงกเงินคืนจำก
เจ้ำหน้ำที่ท่ีทุจริตได ้

ส ำหรับหน่วงงำนรำชกำรส่วนกลำงนั้น แม้ว่ำจะมีระเบีงบส ำนักนำงกรัฐมนตรีว่ำด้วงกำรพัสดุ พ.ศ. 
2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ควบคุมกระบวนกำรจัดงื้อจัดจ้ำงของรัฐ (ตั้งแต่กำรประกำศเชิญชวน
เพ่ือกำรประมูล และกำรตั้งคณะกรรมกำรจัดงื้อจัดจ้ำง) หำกแต่ว่ำระเบีงบดังกล่ำวไม่ได้ก ำหนด
ระเบีงบกำรค ำนวณรำคำกลำงส ำหรับกำรจัดงื้อจัดจ้ำงประเภทนี้ เหมือนอง่ำงกำรจัดงื้องำเวชภัณฑ์
หรือกำรก่อสร้ำงที่มีรำคำกลำงชัดเจน135 136  นอกจำกนี้ หน่วงงำนส่วนกลำงไม่ไดูู้กก ำหนดด้วงข้อ
กฎหมำงให้ต้องท ำตำมหลักเกณฑ์ฯ ของส ำนักมำตรฐำนงบประมำณตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงท ำให้
เกิดควำมเสี่งงในกำรจัดงื้อจัดจ้ำงบริษัทผลิตสื่อที่ไม่โปร่งใส หรือมีกำรตั้ง “รำคำกลำง” ที่สูงกว่ำ
รำคำอ้ำงอิงของส ำนักมำตรฐำนงบประมำณมำก 

                                           
134 หนังสือกระทรวงมหำดไทง 0808.2/ ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2550 เรื่องขอให้ทบทวนและก ำหนดมำตรกำรป้องปรำม 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องูิ่นใช้เงินงบประมำณของทำงรำชกำรจัดง้ือสิ่งของแจกให้รำษฎรโดงใส่ชื่อโดงใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ 
เรีงกดูเอกสำรได้ในเวจบไงต์ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องูิ่น: http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet 
135 ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำระบบงำแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนดรำคำกลำงงำตำมบัญชีงำหลักแห่งชำติ พ.ศ. 2553 เรีงกดูเอกสำรได้ที่
http://cop-finance.psu.ac.th/data/cop_doc/group_021_0020.pdf 
136 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชองทำงรำชกำร เรีงกดูเอกสำรได้ที่: 
http://irrigation.rid.go.th/rid3/om3/datafile/Unitcost/02_0506_190355.pdf 
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ตัวอง่ ำงของกำรก ำหนดรำคำกลำงที่ ไม่ เหมำะสม ได้แก่  กรณีกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทง ตั้ งรำคำกลำงในโครงกำร “ประชำสัมพันธ์บทบำทและภำรกิจของ 
กรมกำรปกครองผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ ประจ ำปี 2556” เพ่ือลงโฆษณำประชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ในคอลัมน์ขนำด 6x10 นิ้ว สีขำวด ำ ในรำคำ 81,000 บำทต่อครั้ง ในขณะที่รำคำอ้ำงอิงของ
ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณองู่ที่ 61,000 บำท137 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2556 หรือ ในกรณีกรมกำรค้ำ
ภำงใน กระทรวงพำณิชง์ ตั้งรำคำกลำงในโครงกำร “ประชำสัมพันธ์กำรงกระดับรำงได้เกษตรกร” 

เพ่ือจ้ำงเผงแพร่สำรคดีโทรทัศน์ควำมงำว 2 นำที/ตอน รวมทั้งหมด 20 ตอน ในรำคำนำทีละ 
135,600 บำท138 ในขณะที่รำคำอ้ำงอิงของส ำนักมำตรฐำนฯ งึ่งอิงอัตรำของกรมประชำสัมพันธ์ 
ในช่วงเวลำแพร่ภำพที่แพงที่สุด (18.00-23.00 น. ของทุกวัน) องู่ที่ชั่วโมงละไม่เกิน 120,000 บำท 
หรือคิดเป็นนำทีละไม่เกิน 2,000 บำท เดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 (ดูตารางท่ี 5.1) 

ล่ำสุด ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2557 กรณีธนำคำรออมสิน ตั้งรำคำกลำงในโครงกำร  
“กำรจ้ำงผลิตและวำงสื่อสำรคดีสั้น และสปอตรำงกำรมองรอบด้ำนกับธนำคำรออมสิน” ควำมงำว
ตอนละ 2.30 นำที ในรำคำตอนละ 140,000 บำท หรือเฉลี่งนำทีละ 60,896 บำท ในขณะที่รำคำ
อ้ำงอิงของส ำนักมำตรฐำนส ำหรับสำรคดีสั้นและรำงกำรสั้นทั่วไป139 ควำมงำวไม่เกิน 5 นำที  
องู่ที่ครั้งละไม่เกิน 60,000 บำท หรือคิดเป็นนำทีละไม่เกิน 12,000 บำท 

กล่ำวโดงสรุปคือ หน่วงงำนรำชกำรทั้งในส่วนกลำงหรือส่วนท้องูิ่นนั้นมีหลักเกณฑ์หรือ
แนวทำงปฏิบัติในกำรตั้งงบประมำณเพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่ค่ อนข้ำงสมบูรณ์แล้ว  
ทั้งที่ออกโดงส ำนักงบประมำณหรือกระทรวงมหำดไทง หำกแต่ว่ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวนั้นงังไม่ได้  
ููกตรำขึ้นเป็นกฎหมำงหรือระเบีงบที่สำมำรูจะเอำผิดกับหน่วงงำนที่ไม่ท ำตำมอง่ำงเคร่งครัดได้  

                                           
137 โครงกำรประชำสัมพันธ์บทบำทและภำรกิจของกรมกำรปกครองผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ ประจ ำปี 2556 โดงกำรลงโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดงกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทง 
ประก ำศรำคำกลำงวั นที่  8  สิ งหำคม  พ .ศ .  2556  มู ล ค่ ำ งบประมำณรวม  260 ,010  บ ำท  เ รี ง กดู เอ กสำร ได้ ที่ : 
http://www.dopa.go.th/images/dailynews_copy.pdf (เรีงกดูข้อมูลวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2557) 
138 โครงกำร ประชำสัมพันธ์กำรงกระดับรำงได้เกษตรกร (เผงแพร่สำรคดีทำงโทรทัศน์ 2 นำที จ ำนวน 20 ตอน) ของส ำนักสำรสนเทศ
และแผนงำนกำรค้ำในประเทศ กรมกำรค้ำภำงใน กระทรวงพำณิชง์ ประกำศรำคำกลำงวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2556 มูลค่ำงบประมำณ
รวม 2,500,000 บำท เรีงกดูเอกสำรได้ที่ : http://www.dit.go.th/contentdetail.aspx?typeid=3&catid=869&id=5008  
(เรีงกดูข้อมูลวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2557) 
139 “สำรคดี” ตำมค ำนิงำมของส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ หมำงูึง เรื่องเกี่งวกับข้อเทจจจริงหรือบุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นจริง มีเจตนำเบื้องต้นในกำรให้สำระ ควำมรู้ ควมคิด และควำมเพลิดเพลิน ง่ึงมีลักษณะคล้ำงกับ “รำงกำรมองรอบด้ำนกับ
ธนำคำรออมสิน” และรำงงำนของธนำคำรออมสินดังกล่ำวไม่ใช่ “สปอต” ที่ตำมค ำนิงำมแล้ว หำกเป็นสปอตส ำหรับรำงกำรวิทงุจะมี
ควำมงำว 30 วินำที และส ำหรับโทรทัศน์ จะมีควำมงำว 1 นำที ทั้งนี้ รำคำผลิตสปอตโทรทัศน์ที่งำวไม่เกิน 30 นำทีองู่ระหว่ำงไม่เกิน 
30,000-100,000 บำท/คร้ัง และสำรคดีสั้นส ำหรับโทรทศัน์งำวไม่เกนิ 5 นำที องู่ท่ีไม่เกนิ 60,000 บำท/คร้ัง 

http://www.dit.go.th/contentdetail.aspx?typeid=3&catid=869&id=5008


รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

75 

อิสร์กุล อุณหเกตุ (มีนำคม 2557) เสนอว่ำ ช่องโหว่ทำงกฎหมำงเช่นนี้  ท ำให้เกิดควำมเสี่งง
สำมประกำร ได้แก่ (1) กำรใช้งบประมำณของรัฐเพ่ือ “งื้อสื่อ” จนน ำไปสู่กำรแทรกแงงกำรท ำหน้ำที่
ของสื่อในกำรรำงงำนควำมจริง โดงเฉพำะเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชัน (2) กำรจัดงื้อจัดจ้ำงที่ไม่โปร่งใส 
โดงเอ้ือประโงชน์แก่ผู้ผลิตสื่อตำมที่ได้งกตัวอง่ำงมำแล้ว และ (3) กำรใช้งบของรัฐเพ่ือกำรหำเสีงง
ทำงกำรเมืองหรือสร้ำงชื่อเสีงงส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 5.1 ตัวอย่างการตั้งราคากลางของหน่วยงานราชการสูงกว่าราคาอ้างอิง 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ ประ เภทจัดซื้ อจั ด
จ้าง 

ร า ค า ก ล า ง ข อ ง
หน่วยงาน 

ราคาอ้างอิงของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ 

ก ร ม ก ำ ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหำดไทง*  

โครงกำร“ประชำสัมพันธ์
บทบำทและภำรกิ จของ
กรมกำรปกครองผ่ำนสื่ อ
ห นั ง สื อ พิ ม พ์  ป ร ะ จ ำ ปี 
2556”  ในหนั งสื อพิ มพ์
เดลินิวส์ 

จ้ำงประชำสัมพันธ์/
เ ผ ง แ พ ร่ ใ น
หนังสือพิมพ์ 

คอลัมน์ขนำด 6x10 
นิ้ว สีขำวด ำ รำคำ 
81,000 บำท/ครั้ง 

คอลัมน์ขนำด 6x10 นิ้ว 
สีขำวด ำ 
รำคำ 61,000 บำท/ครั้ง 

ก ร ม ก ำ ร ค้ ำ ภ ำ ง ใ น 
กระทรวงพำณิชง์** 

โครงกำร “ประชำสัมพันธ์
ก ำ ร ง ก ร ะ ดั บ ร ำ ง ไ ด้
เกษตรกร” เพื่อจ้ำงเผงแพร่
สำรคดีโทรทัศน์ควำมงำว
ตอนละ 2 นำที รวมทั้งหมด 
20 ตอน 

จ้ำงประชำสัมพันธ์/
เผงแพร่ในโทรทัศน์ 

นำที ละ  135 ,600 
บำท 

ชั่ ว โ ม ง ล ะ ไ ม่ เ กิ น 
120,000 บำท หรือคิด
เ ป็ น น ำ ที ล ะ ไ ม่ เ กิ น 
60,896 บำท (ช่วงเวลำ
ออกอำกำศที่แพงที่สุด 
18.00-23.00 น.) 

ธนำคำรออมสิน*** โครงกำร “กำรจ้ำงผลิตและ
วำงสื่อสำรคดีสั้น และสปอต 
รำงกำรมองรอบด้ำนกับ
ธนำคำรออมสิน”ควำมงำว
ตอนละ 2.30 นำที 

จ้ำงผลิตสื่อ โฆษณำ
ทำงโทรทัศน ์
 

ตอนละ 140,000 
บ ำ ท  ( ง ำ ว  2 . 3 0 
นำที) คิดเป็นนำทีละ 
60,896 บำท 

ไม่ เกินครั้ งละ 60,000 
(สำรคดีสั้ น  ไม่ เ กิ น  5 
นำที) หรือคิดเป็นนำทีละ
ไม่เกิน 12,000 บำท 

หมำงเหต:ุ *ข้อมูลจำกเวจบไงต์กรมกำรปกครอง : http://www.dopa.go.th (หัวข้อจัดงื้อจัดจ้ำง) 
**ข้อมูลจำกเวจบไงต์กรมกำรค้ำภำงใน : http://www.dit.go.th (หัวขอ้จัดง้ือจดัจ้ำง) 
***ข้อมูลจำกระบบกำรจัดง้ือจัดจ้ำงภำครัฐ กรมบัญชีกลำง: gprocurement.go.th 
ที่มำ: รวบรวมโดงคณะผู้วิจงั (พฤษภำคม 2557) 
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5.2.2  การตรวจสอบการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ 

หน่วงงำนที่มีบทบำทอง่ำงมำกในกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณของหน่วงงำนของรัฐคือ 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เช่นเดีงวกับในต่ำงประเทศที่ได้ทบทวนมำ โดง พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และกฎหมำงลูก ก ำหนดให้ 

 หน่วงงำนของรัฐทุกแห่งต้องจัดท ำแผนจัดงื้อจัดจ้ำงและส่งให้ สตง. รับทรำบ 
และหำกมีกำรแก้ไขแผนดังกล่ำว กจต้องแจ้งต่อ สตง. อีกครั้ง 

 นอกจำกนี้ หน่วงงำนของรัฐงังต้องประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผน
ดังกล่ำว และรำงงำนต่อ สตง. ทุกๆ สำมเดือน140 141 งึ่งหำกหน่วงงำนใดไม่ท ำ
ตำมข้อก ำหนดนี้ สตง. สำมำรูก ำหนดโทษทำงปกครอง เพ่ือหักเงินเดือน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ไม่เกิน 1 เดือนูึง 12 เดือน หรือเรีงกเงินคืน142 
หรือโทษทำงวินัง143  

                                           
140 ข้อ 5 ของประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรจัดง้ือจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ก ำหนดว่ำ  

“ใหผูรับตรวจเปนผรูับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดง้ือจัดจำงตำมแบบแนบทำงประกำศนี้โดงจัดท ำใหแลวเสรจจภำงใน
วันที่ 15 ตุลำคม ของทุกป และสงส ำเนำใหส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดินหรืออส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดินภูมิภำคแลวแตกรณี 
จ ำนวน 1 ชุด องำงชำภำงในวันที่ 31 ตุลำคม ของทุกป เว้นแต่กำรจดง้ือจัดจำงโดงใชเงินกูใหจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดง้ือจัดจำงให้ 
แลวเสรจจสงส ำเนำใหส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดินภูมิภำคแลวแตกรณี จ ำนวน 1 ชุด ภำงใน 30 
วันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติเงินกู 

ในกรณที่มี กำรแกไข เปลี่งนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรำงละเอีงด หรือระงะเวลำในแผนปฏิบัติกำรจัดง้ือจัดจ ำงที่ไดจัดท ำ
ตำมวรรคแรก ใหผูรับตรวจจัดสงส ำเนำแกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดินหรือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคแลวแตกรณี จ ำนวน 1 
ชุดภำงใน 15 วัน นับแตวันที่อนุมัติแกไข เปลี่งนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ดังกลำว” 
141 ข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรจัดง้ือจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ก ำหนดว่ำ 
“ใหผูรับตรวจจัดใหมีกำรตรวจสอบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดง้ือจัดจำง แล้วรำงงำนผลกำรตรวจสอบแนบทำง
ประกำศนี้ ใหส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดินหรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผนดินภูมิภำคแลวแตกรณี ทรำบเปนประจ ำทุกไตรมำส
ภำงใน 30 วัน นับแตวันท ำกำรสุดทำงของไตรมำส” 
142 ข้อ 9 ของระเบีงบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วงวินังทำงงบประมำณและกำรคลัง พ.ศ. 2544 ก ำหนดว่ำ “ควำมผิดวินัง
ทำงงบประมำณและกำรคลัง มีอัตรำโทษปรับทำงปกครอง 4 ชั้น ดังต่อไปนี้ 
(1) โทษชั้นที่ 1 โทษปรับไม่เกินเงินเดือน 1 เดือน 
(2) โทษชั้นที่ 2 โทษปรับเท่ำกับเงินเดือนตั้งแต่ 2 เดือน ูึง 4 เดือน 
(3) โทษชั้นที่ 3 โทษปรับเท่ำกับเงินเดือนตั้งแต่ 5 เดือน ูึง 8 เดือน 
(4) โทษชั้นที่ 4 โทษปรับเท่ำกับเงินเดือนตั้งแต่ 9 เดือน ูึง 12 เดือน” 
143 มำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติว่ำ “ ผู้รับตรวจหรือ
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ควบคุมก ำกับ หรือรับผิดชอบของหน่วงรับตรวจผู้ใดละเลงไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 44 มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 
ใหู้ือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัง” 
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 หำก สตง. ตรวจพบว่ำหน่วงงำนของรัฐไม่ท ำตำมกฎหรือระเบีงบว่ำด้วง 
กำรใช้เงินแผ่นดิน144 อง่ำงเช่นหนังสือของกระทรวงมหำดไทงตำมที่กล่ำว
ข้ำงต้น  หรือหำก สตง. แจ้งให้หน่วงงำนของรัฐออก/แก้ไขกฎหรือระเบีงบเพ่ือ 
อุดช่องโหว่ภำงในเกี่งวกับกำรใช้เงินแผ่นดิน แต่ในทางปฏิบัติหน่วงงำนที่ 
ููกแจ้งงังเพิกเฉง145  

 หำก สตง. เหจนว่ำมีกำรจงใจที่จะทุจริตในกำรจัดงื้อจัดจ้ำงของรัฐ สตง. 
สำมำรูส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. เพ่ือไต่สวนและด ำเนินคดีอำญำได้146 

แม้ในภำพรวมแล้ว สตง.ดูเหมือนจะมีอ ำนำจในกำรก ำกับตรวจสอบกำรจัดงื้อจัดจ้ำงของ
ภำครัฐค่อนข้ำงมำก  แต่ในทำงปฏิบัตินั้น กำรตรวจสอบของ สตง. งังเป็นไปอง่ำงจ ำกัดเมื่อเทีงบกับ
ในต่ำงประเทศที่ได้ศึกษำมำในบทก่อนหน้ำนี้ โดงเฉพำะในส่วนของกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ  
ของโครงกำรประชำสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังกำรด ำเนินกำรนั้นจะมีข้อจ ำกัดมำกเพรำะกำรตรวจสอบ
กำรใช้เงินแผ่นดินของ สตง. งังคงเป็นกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำงให้เป็นไปตำมระเบีงบ (compliance 

                                           
144 มำตรำ 44 วรรคหนึ่ง สองและสำม แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติว่ำ  

“ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบแล้ว ปรำกฏว่ำมีข้อบกพร่องเนื่องจำกไม่ปฏบิัติตำมกฎหมำง ระเบีงบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมกำรมีหนังสือแจ้งให้หน่วงรับตรวจชี้แจง หรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติใหูู้กต้อง หรือให้
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำง หรือระเบีงบแบบแผนที่รำชกำรหรือหน่วงรับตรวจก ำหนดไว้แก่เจ้ำหน้ำที่หน่วงรับตรวจง่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ
ตำมควรแก่กรณี และให้หน่วงรับตรวจแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรทรำบภำงในหกสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมกำรจะก ำหนด
เป็นอง่ำงอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเหจนว่ำข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจำกกฎหมำง ระเบีงบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไม่เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน หรือไม่อำจปฏิบัติได้ หรือหำกปฏิบัติแล้วจะเสีงประโงชน์ต่อรำชกำร ให้คณะกรรมกำรแจ้งต่อผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ใน
เร่ืองนั้น ๆ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ู้ำผู้รับตรวจไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งโดงไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมกำรแจ้งต่อกระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้ควบคุมก ำกับ
หรือรับผิดชอบของหน่วงรับตรวจด ำเนินกำรตำมกฎหมำง หรือระเบีงบแบบแผนที่รำชกำรหรือหน่วงรับตรวจก ำหนดแก่ผู้รับตรวจและ
เจ้ำหน้ำที่หน่วงรับตรวจผู้รับผิดชอบ ตำมควรแก่กรณี” 
145 มำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติว่ำ “ ในกรณีที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำมีข้อบกพร่องของหน่วงรับตรวจ เนื่องจำกไม่มีข้อก ำหนดให้หน่วงรับตรวจต้องปฏิบัติ ให้
คณะกรรมกำรแจ้งให้กระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ควบคุมก ำกับหรือรับผิดชอบของหน่วงรับตรวจ แล้วแต่กรณี ทรำบ 
เพื่อก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นเพื่อให้หน่วงรับตรวจไปปฏิบัติ และเมื่อกระทรวงเจ้ำสังกัดหรือผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ควบคุมก ำกับหรือ
รับผิดชอบของหน่วงรับตรวจด ำเนินกำรไปประกำรใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบภำงในระงะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดง
คณะกรรมกำรอำจก ำหนดระงะเวลำ รำงงำนควำมคืบหน้ำไว้ด้วงกจได้” 
146 มำตรำ 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  บัญญัติว่ำ “ในกรณีที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำมีพฤติกำรณ์น่ำเชื่อว่ำเป็นกำรทุ จริตหรือมีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดงมิชอบ 
ก่อให้เกิดควำมเสีงหำงแก่เงินหรือทรัพง์สินของรำชกำร ให้คณะกรรมกำรแจ้งต่อพนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินคดี และให้
คณะกรรมกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวให้ผู้รับตรวจ หรือกระทรวงเจ้ำสังกัด หรือผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ควบคุมก ำกับหรือรับผิดชอบ
ของหน่วงรับตรวจ แล้วแต่กรณี ด ำเนินกำรตำมกฎหมำงหรือตำมระเบีงบแบบแผนที่รำชกำรหรือที่หน่วงรับตรวจก ำหนดไว้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้วง” 
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audit) มำกกว่ำกำรตรวจสอบควำมคุ้มค่ำ (performance audit) งึ่งเป็นกำรตรวจสอบที่มี 
ควำมงับง้อนสูง ต้องกำรผู้เชี่งวชำญเฉพำะด้ำนที่มีประสบกำรณ์ ท ำให้โครงกำรประชำสัมพันธ์ของ
หน่วงงำนของรัฐที่ไม่เหมำะสมงังสำมำรูด ำเนินกำรได้ 

หน่วงงำนที่ประชำชนพอจะพ่ึงพิงในกำรก ำกับดูแลกำรใช้งบประมำณประชำสัมพันธ์ของรัฐ
ในปัจจุบันได้จริงๆ นั้นมีเพีงงแค่ สตง. เท่ำนั้น งึ่ง สตง. เองกจมีข้อจ ำกัดในกำรท ำหน้ำที่ โดงเฉพำะ
อง่ำงงิ่งการไม่มีอ านาจยับยั้งการเบิกจ่ายเงิน หำกเหจนว่ำโครงกำรประชำสัมพันธ์นั้นไม่เหมำะสม  
ท ำให้ในปัจจุบัน สตง. เป็นได้เพีงง “ผู้ตรวจบัญชี” และมิใช่ผู้ก ำหนดงุทธศำสตร์กำรประชำสัมพันธ์
ของรัฐ งึ่งควรจะเป็นหน้ำที่ของ กปช. หำกแต่ว่ำ่าำงหลังนี้งังไม่มีบทบำทหรือผลงำนที่เป็นที่ประจักษ์
แต่อง่ำงใดงึ่งสะท้อนให้เหจนว่ำ่าำงกำรเมืองไม่ได้ให้ควำมส ำคัญแก่กำรประหงัดงบประมำณและ  
กำรใช้จ่ำงเงินแผ่นดินในกำรประชำสัมพันธ์อง่ำงมีประสิทธิภำพอง่ำงจริงจัง 

5.3 สรุปกฎระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 

ผลกำรศึกษำกำรใช้จ่ำงงบประมำณประชำสัมพันธ์ของรัฐบำลในต่ำงประเทศเมื่อเทีงบกับ
กรณีของประเทศไทงแล้ว พบว่ำ  

หนึ่ ง  สิ่ งที่ รั ฐบำลไทงต้องปรับปรุงในอันดับแรกคือ กำรบังคับใช้ระเบีงบว่ำด้วง 
กำรใช้งบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์ให้โปร่งใสที่มีองู่แล้วที่งังไม่มีประสิทธิภำพ เหจนได้จำก  
กำรที่หน่วงงำนหลำงหน่วงงำนงังเพิกเฉงต่อระเบีงบดังกล่ำว 

สอง รัฐบำลไทงต้องออกกฎหมำงแม่เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรวำงแผนงำนประชำสัมพันธ์
ระดับชำติเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนรัฐเป็นไปในทำงเดีงวกัน และมิใช่ 
ต่ำง่าำงต่ำงท ำ และกฎหมำงควบคุมเนื้อหำในสื่อประชำสัมพันธ์ของรัฐไม่ให้มีชื่อ รูปภำพ เสีงง  
หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงูึงนักกำรเมือง พรรคกำรเมือง และข้ำรำชกำร พร้อมออกบทลงโทษหำก  
มีกำร่าำ่ืน 

สาม รัฐบำลไทงงังขำดระบบกำรจัดงื้อจัดจ้ำงที่มีประสิทธิภำพและขำดควำมโปร่งใส  
ไม่มีฐำนข้อมูลกลำงหรือหน่วงงำนกลำงที่จะให้ข้อมูลต้นทุนกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์แก่หน่วงงำน
ของรัฐ ในขณะที่มำตรฐำนรำคำกลำงผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักมำตรฐำนงบประมำณกจ  
งังเป็นเพีงง “แนวทำงปฏิบัติ” แต่ไม่ได้เป็น “ข้อบังคับ” ท ำให้เกิดช่องโหว่ให้หน่วงงำนของรัฐ 
ตั้งรำคำกลำงที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริง และประสิทธิผลที่จะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

สี่ ควรมีหน่วงงำนอิสระท ำหน้ำที่ตรวจสอบเนื้อหำ และควำมคุ้มค่ำของโครงกำรทั้งก่อนและ
หลังกำรด ำเนินกำร เช่น สตง. เป็นต้น  
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บทที่ 6  
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือ 

กำรป้องกันปัญหำของกำร “งื้อสื่อ” อำจด ำเนินกำรได้จำกทั้งด้ำนของ “ผู้งื้อ” งึ่งหมำงูึง
หน่วงงำนภำครัฐและด้ำนของ “ผู้ขำง” งึ่งหมำงูึงสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สูำนีโทรทัศน์  
หรือ วิทงุ รวมทั้งวิชำชีพสื่อ เช่น บรรณำธิกำรข่ำวและนักข่ำว เป็นต้น  บทที่ 4 และ 5 ได้กล่ำวูึง
แนวทำงในกำรก ำกับควบคุมกำรใช้จ่ำงในกำรงื้อบริกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วงงำนของรัฐ 
ทั้งในต่ำงประเทศและในประเทศไทง  กำรศึกษำในบทนี้จะน ำเสนอแนวทำงในกำรก ำกับสื่อและ
วิชำชีพสื่อทั้งในต่ำงประเทศและในประเทศไทงเพ่ือที่จะจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่งวกับกำรปรับปรุง
มำตรฐำนและจรรงำบรรณของสื่อไทงเพ่ือป้องกันปัญหำกำรงื้อสื่อ 

กำรที่ธุรกิจสื่อในหลำงประเทศจัดท ำมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ (Professional 
standard and ethics) กจเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้รัฐเข้ำมำแทรกแงงกำรท ำงำนของสื่อ มำตรฐำนและ
จรรงำบรรณวิชำชีพเป็นแนวทำงหรือหลักปฏิบัติที่ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ งึ่งโดงทั่วไปหมำงูึง 
บรรณำธิกำรข่ำว นักข่ำว และเจ้ำของบริษัทสื่อหรือส ำนักพิมพ์ งึดูือและปฏิบัติตำมเพ่ือควบคุม
คุณภำพและงกระดับมำตรฐำนกำรท ำงำนของสื่อ  

ในส่วนแรกของบทนี้ คณะผู้วิจังจะกล่ำวูึงผลส ำรวจมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ
ในต่ำงประเทศ โดงเลือกประเทศที่สื่อมีเสรีภำพตำมกำรจัดอันดับ Press Freedom Index  
ขององค์กร Reporters Without Borders  เพ่ือเปรีงบเทีงบกับมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ
สื่อของประเทศไทงในส่วนที่สอง โดงมีรำงละเอีงดดังนี้ 

6.1 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อในต่างประเทศ 

เนื่องจำกสื่อมีบทบำทส ำคัญในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนเกี่งวกับวิธีกำรและ 
ผลกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ สื่อและวิชำชีพหนังสือพิมพ์ในหลำงๆ ประเทศจึงมีกฎหมำงรับรอง
ควำมเป็นอิสระจำกกำรแทรกแงงของรัฐ เช่น ประเทศเงอรมนี147 แต่ในขณะเดีงวกัน ควำมเป็นอิสระ
ของสื่อนั้นต้องได้รับกำรู่วงดุลกับควำมรับผิดชอบ (accountability) ง่ึงหมำงูึงกำรน ำเสนอ 
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นกลำง ครบู้วน ไม่เอนเอีงงและเชื่อูือได้ 

                                           
147 Article 5 (1) of the Basic Law for the Federal Republic of Germany states that "Every person shall have the right 
to freely express and disseminate his opinion in speech, writing and pictures and to inform himself without 
hindrance from generally accessible sources. Freedom of the press and freedom of reporting by means of 
broadcasts and films shall be guaranteed. There shall be no censorship."  เรีงกดูข้อมูลได้ที่เวจบไงต์รัฐสภำของเงอรมนี 
https://www.btg-bestellservice.de 
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โดงทั่วไปแล้วผู้ประกอบวิชำชีพในสื่อหนังสือพิมพ์ตระหนักูึงควำมจ ำเป็นในกำรมีมำตรฐำน
และจรรงำบรรณวิชำชีพเพ่ือใช้ควบคุมกิจกรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่ “เหมำะสม” หำกแต่ไม่
ต้องกำรให้รัฐเข้ำมำเป็นผู้ก ำหนดกฎระเบีงบในกำรก ำกับดูแล จึงเลือกที่จะใช้รูปแบบของก ำกับดูแล
กันเอง (Self-regulation) หรือกำรก ำกับดูแลร่วม (Co-regulation) ระหว่ำงรัฐกับภำควิชำชีพสื่อ
แทนกำรก ำกับดูแลโดง่าำงรัฐ (State regulation) ่าำงเดีงว  

ในส่วนต่อไปจะเป็นกำรน ำเสนอรูปแบบและวิธีกำรในกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนจรรงำบรรณ
ของสื่อในสำมประเดจน คือ (1) รูปแบบกำรบังคับใช้มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ  
(2) เนื้อหำสำระของมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ และ (3) บทลงโทษในกรณีที่่าำ่ืน 

6.1.1 รูปแบบการบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณะผู้วิจังได้ส ำรวจรูปแบบกำรบังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อใน 7 ประเทศ (ตำมที่แสดง
ในตารางที่ 6.1) งึ่งเป็นประเทศที่สื่อมีเสรีภำพอันดับต้นๆ ของโลก148 โดงแบ่งตำมรูปแบบวิธีกำร 
ในกำรก ำกับดูแลตำมรำงละเอีงดดังนี้ 

(1) การก ากับดูแลกันเอง  

ประเทศท่ีสื่อก ำกับดูแลกันเอง ได้แก่ เงอรมนี สหรำชอำณำจักร เนเธอแลนด์ ฟินแลนด์ และ
ลักเงมเบิร์ก ที่สภำวิชำชีพสื่อหรือภำคประชำชน (สื่อและประชำชนทั่วไป) เป็นทั้งผู้ร่ำงและผู้บังคับใช้
มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ ในสี่ประเทศแรก ผู้ประกอบวิชำชีพงอมรับจรรงำบรรณวิชำชีพ
บนพ้ืนฐำนของควำมสมัครใจเท่ำนั้น ในขณะที่จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อของลักเงมเบิร์กููกบังคับใช้ 
ตำมกฎหมำงกับ “นักข่ำวอำชีพ” (งึ่งต้องมีบัตรสื่อมวลชน) ทุกคน149 

กำรปล่องให้สื่อก ำกับดูแลกันเองแทนกำรก ำกับของหน่วงงำนภำครัฐนั้น มีข้อดีคือ สำมำรู
ช่วงลดควำมเสี่งงในกำรครอบง ำของรัฐในกำรท ำงำนของสื่อ แต่ประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลกันเอง
องู่บนพ้ืนฐำนของกำรเชื่อูือกันเอง หำกสมำชิกไม่งื่ อตรงและงอมรับต่อกฎเกณฑ์ของกลุ่ม
จรรงำบรรณวิชำชีพกจไม่มีควำมหมำง 

  

                                           
148 ดัชนีเสรีภำพของสื่อ (Press Freedom Index)  ปี พ.ศ. 2556 ของ Reporters without Borders ง่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงหำก ำไร  
ผลกำรจัดอันดับล่ำสุดประเทศไทงจัดองู่อันดับที่ 135 จำกทั้งหมด 179 ประเทศ  
149 สภำหนังสือพิมพ์ของลักเงมเบิร์กที่มีคณะกรรมกำรประกอบด้วงภำควิชำขีพสื่อทั้งหมด มีอ ำนำจออกและูอนใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพสื่อตำมกฎหมำงว่ำด้วงเสรีภำพในกำรแสดงออกในสื่อ (Freedom of Expression in Media Law of 8 June 2004/ la loi 
du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias)  
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สิ่งที่ท ำให้ผู้ประกอบวิชำชีพสื่องอมรับจรรงำบรรณวิชำชีพที่ไม่มีกฎหมำงรองรับบทลงโทษ  
คือ หนึ่ง แรงกดดันภำงในสหภำพแรงงำน (Labor union) หรือสหภำพกำรค้ำ (Trade union)  
ที่สื่อเป็นสมำชิกองู่ กล่ำวคือ ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อเกรงว่ำจะููกขับออกจำกสหภำพหำกไม่งอมรั บ
จรรงำบรรณวิชำชีพ โดงกำรไม่ได้สมำชิกสหภำพสื่อจะท ำให้ผู้ประกอบวิชำชีพเสีงประโงชน์หลำง
ประกำร เช่น ขำดควำมน่ำเชื่อูือจำกประชำชนและผู้ร่วมอำชีพ งึ่งอำจส่งผลต่ออำชีพหรือธุรกิจ  
ของตน  หรือขำดอ ำนำจต่อรอง ทั้งกับรัฐ (ในมุมมองของสื่อโดงรวม) กับบริษัทหรือนำงจ้ำง  
(ในมุมมองนักข่ำว นักหนังสือพิมพ์ลูกจ้ำง)  หรือกับคู่แข่งทำงธุรกิจ (ในมุมมองเจ้ำของบริษัท) 

สอง ควำมน่ำเชื่อูือของโครงกำรของคณะกรรมกำรสภำวิชำชีพผู้บังคับใช้จรรงำบรรณ
วิชำชีพสื่อ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร “ที่น่ำเชือูือ” ต้องประกอบด้วงตัวแทนจำกหลำง่าำงทั้งที่
เกี่งวข้องกับสื่อโดงตรง เช่น ผู้ปฏิบัติหน้ำที่สื่อ เจ้ำของบริษัท บรรณำธิกำร และทำงอ้อม  
เช่น ตัวแทนจำกประชำชนภำคกำรศึกษำ ผู้ท ำงำนเกี่งวกับเงำวชนหรือกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
และนักกฎหมำง เป็นต้น ในสัดส่วนและสิทธิในกำรออกเสีงงที่เท่ำเทีงมกัน เพ่ือไม่ให้กำรตัดสิน
ลงโทษููกวิพำกษ์วิจำรณ์จำกบุคคลภำงในหรือภำงนอกสภำ 

ดังตัวอง่ำงจำก คณะกรรมกำรสภำวิชำชีพสื่อของเนเธอแลนด์  (Raad voor de 
Journalistiek) ที่ประกอบด้วงสมำชิกที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ (Journalists) และที่ไม่ใช่ 
สื่อ (Non-journalists) เช่น อำจำรง์ภำควิชำนิเทศศำสตร์ ่าำงละ 10 คน150 หรือจำกคณะกรรมกำร
พิจำรณำเรื่องร้องเรีงนเกี่งวกับสื่อของสหรำชอำณำจักร (Press Complaint Commission-PCC)  
ที่ประกอบด้วงกรรมกำร 17 คน151 ได้แก่ ประธำนคณะกรรมกำร PCC ที่เป็นตัวแทนของ
อุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และตัวแทนจำกประชำชนทั่วไป (Public Members) และตัวแทนจำก
บรรณำธิกำรสื่อ (Editorial Members) ่าำงละ 8 คน 

(2) การก ากับดูแลร่วม 

กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนจรรงำบรรณของสื่อในบำงประเทศจะด ำเนินกำรร่วมระหว่ำงรัฐและ
สื่อเพ่ือที่จะสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่สำธำรณชนว่ำไม่มีกำร “เล่นพรรคเล่นพวก” ของสื่อ ตัวอง่ำงของ
ประเทศที่ให้รัฐและภำควิชำชีพ และ/หรือภำคประชำชนก ำกับดูแลสื่อร่วมกัน ได้แก่ ประเทศสวีเดน 
และเดนมำร์ก ในประเทศสวีเดน สมำคมวิชำชีพสื่อต่ำงๆ ร่วมกันออกระเบีงบ แต่ให้หน่วงงำนรัฐ  
ได้แก่ ผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้ำนสื่อหนังสือพิมพ์ (Pressombudsman) และ หน่วงงำนกึ่งรัฐ 

                                           
150 เรีงกดูข้อมูลได้ที่เวจบไงต์ของ The Donald W. Reynolds Journalism Institute (RJI):  http://www.rjionline.org/MAS-
Press-Councils-Netherlands 
151 เรีงกดูข้อมูลได้ที่เวจบไงต์ของ Press Complaint Commission: http://www.pcc.org.uk/about/whoswho/members.html 
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(ประกอบด้วงสมำชิกจำกภำครัฐ ภำควิชำชีพสื่อและประชำชนทั่วไป) ได้แก่  สภำหนังสือพิมพ์สวีเดน 
(Pressens Opinionsnämnd) เป็นผู้บังคับระเบีงบว่ำด้วงมำตรฐำนและจรรงำบรรณ  

โดงผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้ำนสื่อหนังสือพิมพ์จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรีงนเกี่งวกับกำรละเมิด
จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ ก่อนพิจำรณำส่งให้สภำหนังสือพิมพ์สวีเดนที่ท ำหน้ำที่คล้ำงศำลงุติธรรม 
เพ่ือตัดสินลงโทษผู้ประกอบวิชำชีพที่ละเมิดกฎ แต่กจขึ้นองู่กับควำมสมัครใจของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ
ว่ำจะงอมรับและท ำตำมค ำตัดสินหรือไม่ 

ในประเทศเดนมำร์กนั้นรัฐจะเข้ำมำมีบทบำทมำกกว่ำในสวีเดน  กล่ำวคือ รัฐเป็นผู้ร่ำงและ
บังคับใช้ก ำกับดูแลสื่อหนังสือพิมพ์ (และรวมูึงสื่อโทรทัศน์และวิทงุ) อง่ำงเตจมรูปแบบผ่ำน  
สภำหนังสือพิมพ์เดนมำร์ก (Pressenaevnet)  งึ่งแม้จะประกอบด้วงคณะกรรมกำรที่มำจำกตัวแทน
ของสื่อและประชำชนทั่วไป แต่กจต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีกระทรวงงุติธรรมของเดนมำร์ก152 
สภำหนังสือพิมพ์เดนมำร์กท ำหน้ำที่และบังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพภำงใต้ กฎหมำงว่ำด้วงควำม
รับผิดชอบของสื่อ (Media Liability Act 1991) 

ทั้งนี้ กำรให้รัฐเข้ำมำมีส่วนก ำกับดูแลมีข้อดีคือ สร้ำงควำมมั่นใจว่ำจรรงำบรรณวิชำชีพ  
จะููกบังคับใช้อง่ำงแน่นอน แต่กจสร้ำงควำมเสี่งงที่รัฐจะแทรกแงงได้เช่นเดีงวกัน หำกอ ำนำจ  
กำรก ำกับดูแลเทไปทำงภำครัฐมำกกว่ำ  

  

                                           
152 Section 41 (1) of the Media Liability Act 1991 states that “A Press Council shall be established comprising a 
chairman and a vice-chairman and six other members to be appointed by the Minister of Justice. The 
appointment of the chairman and the vice-chairman, who must be members of the legal profession, shall be 
made upon recommendation by the President of the Danish Supreme Court. Two members shall be appointed 
upon recommendation by Dansk Journalistforbund (the Danish Journalists’ Union), two members shall be 
appointed to represent the editorial managements of the printed press and radio and television upon 
recommendation by these media, and two members shall be appointed as public representatives upon 
recommendation by Dansk Folkeoplysnings Samråd (the Danish Council for Adult Education).” เรีงกดูข้อมูลได้ที่
เวจบไงต์ของสภำหนังสือพิมพ์เดนมำร์ก (Pressenaevnet): http://www.pressenaevnet.dk 
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6.1.2 เนื้อหาของมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กำรศึกษำเนื้อหำมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อหนังสือพิมพ์153 ใน 7 ประเทศที่กล่ำว
มำข้ำงต้น พบว่ำ ประเดจนทีูู่กเน้นมำกท่ีสุดในมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพคือ 

1) ควำมููกต้องของข้อมูลข่ำวสำร (Accuracy) กล่ำวคือ สื่อจะต้องตรวจสอบ 
(หรือไม่จ ำเป็นต้องตรวจสอบ เช่น กรณีของเนเธอแลนด์) เนื้อหำข่ำวก่อนกำร
เผงแพร่ เพ่ือไม่ให้เกิดวำมเสีงหำงต่อผููู้กอ้ำงอิงหรือสำธำรณชน   

2) กำรแงกแงะระหว่ำงข้อเทจจจริงและควำมเหจน (Distinction between fact 
and opinion)  และ  

3) กำรกระท ำที่งุงงให้เกิดควำมเกลีงดชังและแบ่งแงก (Hate speech/ 
discrimination) ตำมท่ีแสดงในตารางท่ี 6.2 

เรื่องทีูู่กเน้นรองลงมำ เช่น กำรไม่รำงงำนข่ำวที่มีเนื้อหำละเมิดควำมเป็นส่วนตั วของ
ประชำชน (รำงงำนเลขที่องู่ส่วนตัวในข่ำว ฯลฯ) วิธีกำรได้มำงึ่งข้อมูลข่ำวสำร (ไม่ดักฟังโทรศัพท์ 
ฯลฯ) หรือกำรเสนอข่ำวที่สื่อควำมหมำงให้เข้ำใจว่ำผููู้กกล่ำวหำเป็นผู้กระท ำผิดหรืออำชญำกรทั้งที่
คดีงังไมู่ึงที่สุด เป็นต้น 

6.1.3 บทลงโทษ 

ประเทศส่วนมำกที่สื่อท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและจรรงำบรรณของวิชำชีพสื่อ
กันเองโดงไม่มีกฎหมำงรองรับ  บทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ
จะมีลักษณะเพีงงกำรขอให้สื่อที่ท ำผิดประกำศข้อควำมขออภังผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือแก้ไขข่ำว  
หำกมีกำรรำงงำนผิดพลำดโดงไม่มีบทลงโทษอ่ืนๆ งกเว้นกรณีละเมิดควำมผิดร้ำงแรงในกฎหมำงอ่ืน 
ๆ เช่น กฎหมำงคุ้มครองผู้เงำว์ หรือหมิ่นประมำท ที่เป็นหน้ำที่ของศำลงุติธรรมที่ต้องตัดสินควำมผิด 
แต่หำกมีกฎหมำงบังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพ บทลงโทษจะองู่ในกฎหมำงนั้น เช่น เดนมำร์ก และ
ลักเงมเบิร์ก มีเพีงงจรรงำบรรณวิชำชีพของสวีเดนเพีงงประเทศเดีงวที่บัญญัติบทลงโทษส ำหรับสื่อ 
ที่่าำ่ืน  เนื่องจำกรัฐเข้ำมำร่วมก ำกับดูแลสื่อ จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรออกบทลงโทษ  

  

                                           
153 คณะผู้วิจังสรุปและศึกษำเพิ่มเติมจำก Tambini, D. Leonardi, D. and Marsden, C. 2008. Codifying Cyberspace: 
Communication Self-Regulation in the Age of Internet Convergence. Routledge. 
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ตารางท่ี 6.2 สรุปองค์ประกอบของเนื้อหาในจรรยาบรรณวิชาชีพใน 7 ประเทศ 

 
ประเทศ 
เนื้อหำของ 
จรรงำบรรณวิชำชีพ1 

เงอรมนี สหรำช
อำณำจักร 

เนเธอ
แลนด์2 

ฟินแลนด์ ลักเงมเบิร์ก สวีเดน เดนมำร์ก 

ควำมููกต้องของข้อมูลข่ำวสำร  √ √ √ √ √ √ √ 

ควำมเป็นกลำงในกำรน ำเสนอข้อมูล - √ √ √ √ √ √ 

ห้ำมสื่อมวลชนรับของก ำนัลจำก
บุคคลท่ีสำมแลกเปล่ีงนกับกำร
รำงงำนข่ำวตำมท่ีผู้ให้ต้องกำร  

√ - - √ - - - 

กำรละเมิดควำมเป็นส่วนตัว  √ √ √ √ - √ √ 

กำรแงกแงะระหว่ำงข้อเทจจจริงและ
ควำมเหจนออกจำกกัน 

√ √ √ √ √ √ √ 
 

ไมงุ่งงให้เกิดควำมเกลีงดชังและกำร
แบ่งแงก (สีผิว เพศ ฯลฯ)  

√ √ - √ √ √ √ 

กำรคุ้มครองผู้ท่ีอำจตกเป็นเหงื่อได้
ง่ำง (เช่น ผู้เงำว์)  

√ √ - - - √ - 

กำรจ่ำงเงินให้กับอำชญำกรหรือ
พงำนเพื่อให้ได้ข่ำวหรือภำพ 

- √ - - - - - 

กำรน ำเสนอภำพควำมรุนแรง √ - - - - - - 

วิธีกำรท่ีใช้ให้ได้มำง่ึงข้อมูลข่ำวสำร 
(เช่น ไม่ดักฟังโทรศัพท์) 

√ √ √ √ √ - - 

กำรไม่เปิดเผงแหล่งข้อมูลลับ √ - √ √ √ - - 

กำรไม่ตัดสินไปก่อนล่วงหน้ำว่ำผููู้ก
กล่ำวหำมีควำมผิด 

√ - - √ - √ √ 

กลไกในกำรเรื่องร้องเรีงนสื่อ - - - - - - - 

กำรก ำกับดูแลกำร “กักข่ำว” ของผู้
ประกอบวิชำชีพสื่อ3 

√ - √ - √ - - 

กำรลงโทษส่ือท่ีท ำผิดจรรงำบรรณ
วิชำชีพ  

- - - - - √ - 

หมำงเหต:ุ  1. ตำรำงนีป้รับจำก Tambini, D. et al. 2008. Codifying Cyberspace: Communication Self-Regulation in the 
Age of Internet Convergence. p. 70. อ้ำงใน วรพจน ์วงศ์กิจรุ่งเรือง. โครงกำรศึกษำแนวคิดและประสบกำรณ์ของระบบกำรก ำกับ
ดูแลร่วมในกิจกำรสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภำพกระจำงเสีงง: บทส ำรวจวรรณกรรมจำกต่ำงประเทศ. หนำ้ 40. 
 2. คณะผู้วิจังได้ส ำรวจเนื้อหำของมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อของเนเธอแลนด์ หรือ Guidelines from the 
Netherlands Press Council  เพิ่มเติมจำกรำงงำนของ Tambini และคณะ (2008) เนื่องจำก Tambini ได้จัดท ำผลกำรศึกษำเสรจจ
ก่อนหน้ำที่สภำวิชำชีพของเนเธอแลนดจ์ะออกมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อเพีงงไม่นำน (เดือนเมษำงน ค.ศ. 2008) 
 3. “กำรกักข่ำว” (Information embargo) ในที่นี้ หมำงูึง กำรที่ส่ือมวลชนเหจนพ้องต้องกันว่ำจะงังไม่เผงแพร่ขำ่วสำรที่
ได้มำในช่วงขณะใดชณะหนึ่งด้วงเหตุผลหลำงประกำร  
ที่มำ: ศึกษำและรวบรวมโดงคณะผู้วจิัง (2557) 
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6.1.4 สรุป 

ประเทศที่สื่อมีเสรีภำพในกำรรำงงำนข่ำวมีรูปแบบและวิธีกำรในกำรจัดท ำและบังคับใช้
มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่ อในรูปแบบที่คละกัน ในบำงกรณีสภำวิชำชีพสื่ อ  
งึ่งในบำงประเทศมภีำคประชำชนเข้ำร่วมด้วง เป็นทั้งผู้ร่ำงและบังคับใช้จรรงำบรรณวิชำชีพโดงไม่ได้
พ่ึงพำกฎหมำงหรืออ ำนำจรัฐ แต่ผู้ประกอบวิชำชีพกจงังงอมรับบทลงโทษหำกละเมิดจรรงำบรรณ 
เนื่องจำก “กำรลงโทษทำงสังคม” สร้ำงต้นทุนที่สูง เช่น กำรเสีงอภิสิทธิ์ในฐำนะสมำชิกสหภำพ
นักหนังสือพิมพ์ (อ ำนำจต่อรองกับรัฐ กำรคุ้มครองจำกสหภำพ ฯลฯ) และควำมน่ำเชื่อูือ 
จำกสำธำรณชน  ในขณะที่ในบำงประเทศให้สภำวิชำชีพสื่อเป็นผู้ร่ำงจรรงำบรรณวิชำชีพให้ตนเอง 
หำก แต่ให้รัฐร่วมบังคับใช้เพ่ือที่จะสร้ำงควำมน่ำเชื่อูือ และในบำงประเทศ เช่น เดนมำร์ก  
รัฐจะเข้ำมำมีบทบำทค่อนข้ำงมำก 

นอกจำกรูปแบบของกำรก ำกับดูแลที่แตกต่ำงกันแล้ว เนื้อหำสำระของมำตรฐำนและ
จรรงำบรรณสื่องังต่ำงกันอีกด้วง  บำงประเทศ เช่น ประเทศเงอรมนีจะมีแนวปฏิบัติหลำงข้อหำกแต่
ไม่มีข้อก ำหนดว่ำสื่อต้องมีควำมเป็นกลำงในกำรน ำเสนอข้อมูล ในขณะที่ประเทศลักเงมเบิร์ก 
มีเงื่อนไขที่น้องกว่ำ  

6.2 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อไทย 

ในประ เทศ ไทงมี กำ รก่ อตั้ ง อ งค์ ก ร วิ ช ำชี พสื่ อหนั ง สื อ พิม พ์หลำงองค์ ก ร  เ ช่ น  
ส ภ ำ ก ำ ร ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ช ำ ติ   ส ม ำ ค ม นั ก ข่ ำ ว นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไท ง  
สมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง และสมำคมของนักข่ำวส่วนภูมิภำคและข่ำวประเภทต่ำง ๆ 
อีกจ ำนวนมำก  

อง่ำงไรกจดี ในส่วนนี้จะกล่ำวูึงองค์กรวิชำชีพหนังสือพิมพ์เพีงงแค่ 2 องค์กร ได้แก่  
(1) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ (2) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
งึ่งเป็นองค์กรวิชำชีพที่มีบทบำทมำกที่สุดวงกำรหนังสือพิมพ์ไทง 

6.2.1 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  

สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติููกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ด้วงควำมร่วมมือจำกภำคีสมำชิกของ
สมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง154 155  โดงมีจุดประสงค์ที่จะสร้ำงองค์กรที่เป็นอิสระจำกรัฐ
เพ่ือก ำกับดูแลสื่อสมำชิกด้วงกันเอง และส่งเสริมมำตรฐำนสื่อหนังสือพิมพ์ไทง156 

                                           
154 เรีงกดูเวจบไงต์ของสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติได้ที่: http://www.presscouncil.or.th 
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สมำชิกที่มีส่วนร่วมในกำรก่อตั้งสภำหนังสือพิมพ์ประกอบด้วงหนังสือพิมพ์ 25 ฉบับจำก
ทั้งหมด 32 ฉบับในเวลำนั้น เช่น ไทงรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก  เป็นต้น รวมทั้งองค์กรเกี่งวกับสื่ออีก  
10 องค์กร งึ่งส่วนใหญ่เป็นสมำชิกในสมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง (รวมสมำคมนักข่ำว
วิทงุและโทรทัศน์ไทง) 

คณะกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์มีจ ำนวนไม่เกิน 21 คน แบ่งเป็นกรรมการที่มาจาก 
ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไม่เกิน 14 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นข้าราชการ  
(ขณะเป็นกรรมกำร) หรือนักการเมืองอีก 7 คน ตำมท่ีแสดงในรูปที่ 6.1 

กรรมกำรผู้ประกอบวิชำชีพสื่องังแบ่งเป็น (1) ตัวแทนเจ้ำของบริษัท (2) บรรณำธิกำรข่ำว งึ่ง
แต่ละ่าำงเลือกผู้แทนกันเองให้เหลือ่าำงละ 5 คน และ (3) นักหนังสือพิมพ์ระดับปฏิบัติกำรในสังกัด
บริษัทที่เป็นสมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์ อีก 4 คน โดงทั้ง 4 คนนีูู้กแต่งตั้งจำกกรรมกำรที่เป็น
ตัวแทนเจ้ำของบริษัท และบรรณำธิกำรข่ำว157 นอกจำกนี้ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิงังููกคัดเลือกโดง
กรรมกำรผู้ประกอบวิชำชีพสื่อตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดงกรรมกำรทั้งหมดจะด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 

                                                                                                                         
155 สมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทงููกก่อตั้ งปีพ.ศ. 2523 มีสมำชิกที่เป็นองค์กรวิชำชีพสื่อหนังสือพิมพ์ ได้แก่ สมำคม
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง สมำคมนักข่ำวแห่งประเทศไทง สมำคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง สมำคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภำค
แห่งประเทศไทง สมำคมหนังสือพิมพ์ภูมิภำคแห่งประเทศไทง สมำคมผู้สื่อข่ำวกีฬำแห่งประเทศไทง (เรีงกดูเวจบไงต์ของสมำพันธ์ฯ ได้
ที:่ http://www.ctj.or.th/) 
156 ข้อ 4 ธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 ก ำหนดว่ำ “สภำ
กำรหนังสือพิมพ์มีวัตูุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ให้มีควำมรับผิดชอบและปฏิบัติตำมหลักจริงธรรมแห่งวิชำชีพ 
(2) ส่งเสริมเสรีภำพ และสนับสนุนสิทธิกำรรับรู้ข่ำวสำร กำรแสดงควำมคิดเหจนของพลเมืองในระบอบประชำธิ ปไตงอันมี
พระมหำกษัตริง์ทรงเป็นประมุข 
(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรประกอบวิชำชีพและกิจกำรหนังสือพิมพ์” 
157 ข้อ 11 ธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 ก ำหนดว่ำ  
“ ให้สภำกำรหนังสือพิมพ์มีกรรมกำรคณะหนึ่งเรีงกว่ำ “คณะกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ” จ ำนวนไม่เกินงี่สิบเอจดคน
ประกอบด้วงกรรมกำรที่มำจำกผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ไม่เกินสิบสี่คน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ทั้งนี้ 
กรรมกำรจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำท้องูิ่น ผู้บริหำรท้องูิ่น พนักงำน
ท้องูิ่น พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ งกเว้นข้ำรำชกำรบ ำนำญอีกเจจดคน 
กรรมกำรที่มำจำกผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ใหู้ือเกณฑ์สัดส่วนดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้ำของ หรือผู้บริหำร หรือผู้ประกอบกำร งึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้ำคน 
(2) บรรณำธิกำร หรือตัวแทนผู้มีอ ำนำจจำกกองบรรณำธิกำร งึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้ำคน 
(3) ผู้ปฏิบัติงำนหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมำชิกจ ำนวนสี่คน เลือกโดงคณะกรรมกำรสรรหำ ง่ึงกรรมกำรตำม (1) (2) แต่งต้ัง 
ให้กรรมกำรตำม (1) (2) และ (3) มำจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรหนังสือพิมพ์ไม่เกินกลุ่มละหนึ่งคน และในแต่ละประเภทต้องมีผู้ประกอบ
วิชำชีพจำกสมำชิกก่อตั้งไม่น้องกว่ำกึ่งหนึ่ง 
(4) ให้กรรมกำรตำม (1) (2) และ (3) เลือกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำอำชีพต่ำงๆ อีกเจจดคน 
ในจ ำนวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอำวุโสและประสบกำรณ์สูงด้ำนหนังสือพิมพ์ ง่ึงไม่สังกัดหนังสือพิมพ์ใดสองคน” 
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3 ปี งกเว้นว่ำจะละเมิด “ข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541” หรือมีเหตุ
อ่ืนๆ เช่น ลำออกเอง เสีงชีวิต เป็นต้น 

รูปที่ 6.1 โครงสร้างคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

 
หมำงเหตุ:  

1. ในบรรดำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 7 คน ต้องมีผู้ที่มีอำวุโสและประสบกำรณ์สูงด้ำนหนังสือพิมพ์ ง่ึงไม่สังกัด
หนังสือพิมพ์ใด 2 คน 

2. กรรมกำรผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมำจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรหนังสือพิมพ์ไม่เกินกลุ่มละ 1 คน  
3. “ผู้ปฏิบัติงำนหนังสือพิมพ์ หมำงูึง บรรณำธิกำร หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร บรรณำธิกำรบริหำร หรือต ำแหน่งควบคุมและ

ด ำเนินกำรกองบรรณำธิกำรที่เรีงกชื่อเป็นอง่ำงอื่น ผู้สื่อข่ำว ผู้เขีงนข่ำว ผู้เขีงนบทควำม ผูู้่ำงภำพ ผู้ ที่ท ำงำนองู่ในกอง
บรรณำธิกำร 

ที่มำ: ข้อ 11 ของธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 สรุปโดง
คณะผู้วิจัง (2557) 
 

สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติท ำหน้ำที่รับและพิจำรณำเรื่องร้องเรีงนเกี่งวกับควำมประพฤติ
หรือกำรกระท ำของบริษัทหนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชำชีพสื่อในสังกัดที่ละเมิดข้อบังคับว่ำด้วง
จริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 งึ่งเป็นข้อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรของสื่อและผู้
ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ และมีกำรบัญญัติบทลงโทษตำม “ธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์
แห่งชำติ158 

                                           
158 ข้อ 24 11 ธรรมนูญสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. 2546 ครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 ก ำหนดว่ำ 
“เมื่อคณะกรรมกำรมีค ำวินิจฉังว่ำสมำชิก หรือผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมำชิกละเมิดหรือประพฤติผิด จริงธรรมแห่ง
วิชำชีพ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์
(รวม 21 คน)

กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อ (รวม 14 คน)

ผู้ปฏิบัติงาน
หนังสือพิมพ์

4 คน

เจ้าของบริษัท
เลือกกันเอง
เหลือ 5 คน

บรรณาธิการ 
เลือกกันเอง 
เหลือ 5 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รวม 7 คน)เลือก

เลือก

ท ำหน้ำที่

ท ำหน้ำที่
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อง่ำงไรกจดี บทบัญญัติจริงธรรมสื่อและบทลงโทษดังกล่ำวมีกรอบบังคับใช้เพีงงแค่กับสมำชิก
ของสภำหนังสือพิมพ์เท่ำนั้น และมิได้มีบทลงโทษทำงกฎหมำงแต่อง่ำงใด หมำงควำมว่ำหนังสือพิมพ์
ที่ไม่เหจนด้วงกับค ำวินิจฉังของคณะกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์สำมำรูที่จะูอนตัวออกจำกกำร
เป็นสมำชิกได้ โดงที่ไม่ต้องรับโทษใดๆ เนื่องจำกกำรเข้ำมำเป็นสมำชิกของสภำกำรหนังสือพิมพ์องู่
บนพ้ืนฐำนของควำมสมัครใจของหนังสือพิมพ์หรือผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์  

ตัวอง่ำงเช่น กรณีท่ีหนังสือพิมพ์ในเครือมติชนงื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสภำกำร
หนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554159 หลังจำกคณะกรรมกำรสภำได้สอบสวนเรื่องนักกำรเมืองพรรคเพ่ือ
ไทงส่งอีเมลเสนอ “สินบน” ให้แก่หนังสือพิมพ์มติชน งึ่งเป็นกำรละเมิดข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่ง
วิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 ที่ไม่ให้สื่อรับอำมิสสินจ้ำง160 บทสรุปของเรื่องนี้คือ  
สภำกำรหนังสือพิมพ์ไม่มีหลักฐำนเพีงงพอที่จะเอำผิดกับหนังสือพิมพ์ได้161 

ในแง่ของเนื้อหำนั้น ข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541  
มีเนื้อหำที่มีมำตรฐำนเทีงบกับมำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพของสภำวิชำชีพสื่อในต่ำงประเทศ
ตำมท่ีส ำรวจในบทที่ 4 

 

                                                                                                                         
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้หนังสือพิมพ์ฉบับทีูู่กร้องเรีงน ลงตีพิมพ์ค ำวินิจฉังอันเป็นที่สุดของคณะกรรมกำรในต ำแหน่งและขนำดตัวอักษร
ทีเ่หจนได้ชัดภำงในเจจดวัน นับแต่วันที่ได้รับค ำวินิจฉังนั้นโดงสภำกำรหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเสีงค่ำใช้จ่ำง 
(2) แจ้งเป็นหนังสือให้หนังสือพิมพ์ฉบับทีูู่กร้องเรีงน บรรเทำควำมเสีงหำงด้วงกำรตีพิมพ์ข้อควำมค ำขอโทษต่อผู้เสีงหำงตำมค ำ
วินิจฉังของคณะกรรมกำร โดงสภำกำรหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเสีงค่ำใช้จ่ำง 
(3) ในกรณีผู้ประพฤติผิดเป็นผู้ประกอบวิชำชีพหนังสือพิมพ์ ให้ส่งค ำวินิจฉังไปงังหนังสือพิมพ์ต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อด ำเนินกำรลงโทษ 
แล้วแจ้งผลให้สภำกำรหนังสือพิมพ์ทรำบโดงเรจว 
(4) ในกรณีที่เหจนสมควร สภำกำรหนังสือพิมพ์อำจตักเตือน หรือต ำหนิ และเผงแพร่ค ำวินิจฉังนั้นต่อสำธำรณะได้ด้วง” 
159 หนังสือพิมพ์ในเครือมติชนได้งื่นหนังสือลำออกจำกกำรเป็นภำคีสมำชิกของสภำกำรหนังสือพิมพ์ฯ ในวันที่ 7 กันงำงน พ.ศ. 2554 
เนื่องจำกไม่เหจนด้วงกับกระบวนกำรตรวจสอบของคณะอนุกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติเกี่งวกับกรณีกำรส่งอีเมลของ
นักกำรเมืองูึงนักข่ำวคนหนึ่งในเครือมติชนง่ึงระบุกำรให้เงินและผลประโงชน์แก่นักข่ำวคนดังกล่ำว  (ดู มติชนออนไลน์. (7 กันงำงน 
2554). "เครือมติชน" ยื่นลาออกจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชี้องค์กรวิชาชีพถูกบิดเบือนด้วย "การเมืองภายนอก”. เรีงกดู
ข้อมูลได้ทีh่ttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1315383349) 
160 ข้อ 22 ของข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ. 2541 ก ำหนดว่ำ “ผู้ประกอบ
วิชำชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นกำรรับอำมิสสินจ้ำงอันมีค่ำ หรือผลประโงชน์ใด ๆ เพื่อให้กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรใดอันจะขัดต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้ประชำชน ได้รับข้อมูลข่ำวสำรอง่ำงููกต้อง รอบด้ำน” 
161 ส ำนักข่ำวอิศรำ. (17 กรกฎำคม 2557). แกะรอยผลสอบ“อีเมล์ฉาว”ก่อนคดีซีพีเอฟ ไฉนบทสรุปไร้"สื่อ"รับผิดชอบ 
เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/31317-news04.html 
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6.2.2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทงเกิดจำกกำรรวมตัวของสมาคมนักข่าวแห่ง
ประเทศไทย และ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2543 โดงมีจุดประสงค์ 
สร้ำงควำมเป็นเอกภำพในองค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน และเพ่ือสร้ำงมำตรฐำนและจริงธรรมสื่อมวลชน 
สมำชิกของสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นผู้ประกอบวิชำชีพสื่อหนั งสือพิมพ์ที่มำ 
จำกหนังสือพิมพ์ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภำค รวมทั้งหมดเกือบ 37 ฉบับ 162  นอกจำกนี้ 
งังมีสมำชิกที่มำจำกนิตงสำร สูำนีวิทงุและโทรทัศน์อีกด้วง  

ทั้งนี้ สมำชิกที่มำจำกหนังสือพิมพ์งึ่งจะููกเรีงกว่ำ “สมำชิกสำมัญ” ได้รับสิทธิมำกกว่ำ
สมำชิกท่ีมำจำกองค์กรสื่อประเภทอ่ืนงึ่งเรีงกว่ำ “สมำชิกวิสำมัญ” กล่ำวคือ สมำชิกทั้งสองประเภทมี
สิทธิได้รับสวัสดิกำร เช่น สวัสดิกำรคลอดบุตรคนแรก ทุนกำรศึกษำบุตร -ธิดำ และสวัสดิกำรกำร
รักษำพงำบำล เป็นต้น จำกสมำคมฯ และเสีงค่ำสมำชิกรำงปีเท่ำกัน แต่แตกต่ำงกันตรงที่ สมำชิก
วิสำมัญนั้นไม่มีสิทธิลงสมัครเป็นคณะกรรมกำรบริหำรหรือลงคะแนนเลือกคณะกรรมกำรบริหำร
สมำคมฯ เหมือนกับสมำชิกสำมัญทั่วไป อนึ่ง กำรเข้ำมำเป็นสมำชิกของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อองู่บน
พ้ืนฐำนของความสมัครใจของตัวผู้สมัครเอง 

ในส่วนที่เกี่งวข้องกับข้อบัญญัติจริงธรรมวิชำชีพของสมำคมฯ ได้มีกำรระบุข้อปฏิบัติไว้ เช่น 
กำรรักษำเสรีภำพของกำรเสนอข่ำวและควำมคิดเหจน กำรรำงงำนข่ำวที่เที่งงตรงและงื่อสัตง์ต่อ
ประชำชน กำรไม่แสวงหำผลประโงชน์ในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพสื่ อมวลชน เป็นต้น บทลงโทษ
ส ำหรับสมำชิกที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบีงบข้อบังคับดังกล่ำวของสมำคมฯ คือ กำรสิ้นสมำชิกภำพของ
สมำคมฯ นั่นหมำงควำมว่ำ สมำชิกผู้นั้นไม่อำจที่จะขอรับสวัสดิกำรของสมำคมฯ ได้อีก เช่นเดีงวกับ
สมำชิกท่ีท ำผิด “จริงธรรมแห่งวิชำชีพ” ของสภำหนังสือพิมพ์แห่งชำติ163   

                                           
162 สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง. (5 พฤษภำคม 2552). ประวัติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย. 
เรีงกดูข้อมูลได้ที่: http://www.tja.or.th 
163 ข้อ 12 (1) ข้อบังคับสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทง พ.ศ. 2543 ก ำหนดว่ำ “ละเมิดจริงธรรมแห่งวิชำชีพ  และ
สมำคมนี้  หรือสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติได้ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จนปรำกฏควำมผิดชัดแจ้งปรำศจำกข้อสงสังแล้ว” 



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

92 

  



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

93 

บทที่ 7  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 บทสรุป 

กำรศึกษำของคณะผู้วิจังพบว่ำ รัฐสำมำรูแทรกแงงกำรท ำงำนของสื่อสำธำรณะได้ 
สำมช่องทำงหลัก ได้แก่ 1) ผ่ำนกำรเป็นเจ้ำของโดงตรง 2) ผ่ำนกำรเป็นผู้ให้สิทธิสัมปทำน และ  
3) ผ่ำนกำรใช้งบประมำณโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ โดงในรำงงำนนี้ใช้ค ำว่ำ “กำรงื้อสื่อ” 

โดงทั่วไป สื่อที่รัฐสำมำรูแทรกแงงได้ง่ำงโดงอำศังช่องทำงแรกและช่องทำงที่สองคือ 
สื่อโทรทัศน์และวิทงุ และวิธีกำรป้องกันไม่ให้รัฐแทรกแงงสื่อประเภทนี้กจงังเป็นไปได้งำกในปัจจุบัน 
โดงจะต้องท ำให้สูำนีของรัฐมีสูำนะเดีงวกับไทงพีบีเอส และส ำหรับสูำนีเอกชนที่ได้รับสัมปทำน
จำกรัฐนั้น ต้องรอให้สิทธิดังกล่ำวหมดลงในปี พ.ศ. 2566  

ส ำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ รัฐจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำร “ง้ือ” หรือกล่ำวอีกนังหนึ่งคือ กำรแทรกแงง
ผ่ำนกำรเป็นลูกค้ำที่เข้ำมำงื้อพ้ืนที่ โฆษณำประชำสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรองกับบริษัท
หนังสือพิมพ์ เนื่องจำกในปัจจุบัน กำรใช้อ ำนำจแทรกแงงกำรท ำงำนของสื่อหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องที่
งำกมำกขึ้น จำกกำรที่สิทธิและเสรีภำพของสื่อเอกชนประเภทนี้ได้รับกำรรับรองตำมรัฐธรรมนูญ รัฐ
ไม่สำมำรูส่งปลดนักข่ำวหรือควบคุมเนื้อหำของหนังสือพิมพ์ได้โดงตรงอง่ ำงในสมังกำรมี  
พ.ร.บ. กำรพิมพ์ พ.ศ. 2484  

วิธีกำรป้องกันไม่ให้รัฐแทรกแงงสื่อหนังสือพิมพ์โดงกำรงื้อ สำมำรูท ำได้สองช่องทำง ได้แก่ 
1) กำรใช้กฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ และ 2) กำรบังคับใช้มำตรฐำนและ
จรรงำบรรณวิชำชีพสื่อหนังสือพิมพ์อง่ำงมีประสิทธิภำพ โดงช่องทำงป้องกันกำรแทรกแงงทั้ง 
สองประกำรนี้ น ำไปสู่ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจังดังนี้ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้วิจังมีข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันกำรงื้อสื่อ ดังนี้ 

7.2.1 กฎหมายว่าด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ 

ต้องมีกำรออกกฎหมำงว่ำด้วงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ เพ่ือก ำหนดกรอบกำร 
ใช้งบประมำณเพ่ืองื้อพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ในสื่อเอกชน โดงกฎหมำงดังกล่ำวต้องมีบทบัญญัติที่ส ำคัญ
สี่ด้ำน คือ 1) ค ำนิงำม 2) เนื้อหำของโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ 3) กระบวนกำรใช้งบประมำณ 
และ 4) กำรบังคับใช้กฎหมำง 
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(1) ค ำนิงำมในกฎหมำงฉบับนี้ 

 “หน่วงงำนของรัฐ” หมำงูึง หน่วงงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ รัฐวิสำหกิจ 
กองทุนต่ำงๆ ของรัฐ องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอ่ืน  ๆ เช่น 
ส ำนักงำน กสทช. ธนำคำรแห่งประเทศไทง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพง์และตลำดหลักทรัพง์ 

 “เงินแผ่นดิน” หมำงูึง เงินจัดสรรจำกงบประมำณและเงินอุดหนุน และรำงได้ 
ที่หน่วงงำนของรัฐได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำงเฉพำะของตนเอง 

(2) เนื้อหำของโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ 

 กฎหมำงดังกล่ำวต้องมีบทบัญญัติห้ำมไม่ให้สื่อประชำสัมพันธ์ที่ใช้งบประมำณ 
ของรัฐมีชื่อ รูป หรือเสีงงของผู้งื้อสื่อ อันได้แก่ นักกำรเมือ งและข้ำรำชกำร  
ปรำกฏในพ้ืนที่สื่อ 

 เนื้อหำของโฆษณำประชำสัมพันธ์ของแต่ละหน่วงงำนต้องสอดคล้องกับบทบำท 
และพันธกิจที่หน่วงงำนนั้นๆ ได้รับมอบหมำง  

 ต้องมีกำรระบุว่ำโฆษณำของรัฐแต่ละชิ้นใช้เงินของแผ่นดิน 
(3) กระบวนกำรใช้งบประมำณ 

 ต้ องมี ก ำรก ำหนดแผนงำนโฆษณำประชำสั ม พันธ์ แล ะว ง เ งิ นล่ ว งหน้ ำ 
ในแต่ละปีงบประมำณก่อนกำรเบิกจ่ำงงบประมำณ 

 มีกำรเปิดเผงข้อมูลกำรจัดงื้อจัดจ้ำงเพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของรัฐ 
ต่อประชำชน 

(4) กำรบังคับใช้กฎหมำง 

 ให้ สตง. เป็นผู้บังคับใช้กฎหมำงนี้ 

 สตง. จะเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหำว่ำมีกำรใช้งบของรัฐเพ่ือกำรหำเสีงงส่วนตัว 
และคุ้มค่ำหรือไม่ 

กฎหมำงดังกล่ำวอำจไม่ช่วงป้องกันกำรงื้อสื่อเอกชนอง่ำงูำวร แต่จะท ำให้กำรงื้อสื่อ 
เป็นไปได้งำกมำกข้ึน และมีกำรใช้งบประมำณของรัฐอง่ำงคุ้มค่ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้  จำกกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในสภำปฏิรูปแห่งชำติ  (สปช.)164 พบว่ำ สปช.  
ก ำลงัพิจำรณำ “ร่ำง พ.ร.บ. กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ของภำครัฐ”165 ในเดือนมิูุนำงน พ.ศ. 2558 

                                           
164 เรีงกดูข้อมูลได้ที่ http://www.parliament.go.th 
165 Thaipublica. (23 มิูุนำงน 2558). สปช. เร่งดัน กม.คุมงบซื้อสื่อ ยอดรวมหมื่นล้าน ชงตั้ง 9 กก.กลั่นกรอง สกัด “เรียกเงินใต้
โต๊ะ-โฆษณาตัวเอง-แทรกแซงสื่อ”. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ http://thaipublica.org/2015/06/government-advertising-12/ 
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ร่ำงกฎหมำงฉบับนี้ เป็นกฎหมำงก ำกับดูแลกำรใช้งบประมำณของรัฐในกำรประชำสัมพันธ์  
โดงมีประเดจนหลักคือมุ่งเน้นทั้งเรื่องประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของโครงกำร กล่ำวคือ ให้หน่วงงำน
ของรัฐทุกแห่ง งึ่งรวมรัฐวิสำหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องูิ่นจัดท ำแผนงำนประชำสัมพันธ์
ประจ ำปี เพ่ือเสนอให้ “คณะกรรมกำรก ำกับดูแลโฆษณำประชำสัมพันธ์ของภำครัฐ”  
และส ำนักงบประมำณพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนที่จะด ำเนินต่อไป หน่วงงำนรัฐจะต้องเปิดเผง
แผนงำน งบประมำณท่ีใช้ และผลกำรด ำเนินงำนต่อสำธำรณชนผ่ำนเวจบไงต์ของตนทุกปีอง่ำงละเอีงด 

ร่ำง พ.ร.บ. กำรโฆษณำฯ งังห้ำมไม่ให้มีรูป เสีงง หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่เกี่งวกับกำรเมือง 
ในสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่ “เงินแผ่นดิน” งึ่งกฎหมำงกจก ำหนดให้ต้องระบุค ำว่ำนี้ไว้ในสื่อโฆษณำ
ด้วง 

ส่วนประเดจนกำร “ง้ือสื่อ” หรือกำรใช้งบของรัฐเป็นช่องทำงในกำรแทรกแงงกำรท ำงำนของ
สื่อ งังคงเป็นประเดจนรองในร่ำงกฎหมำงฉบับนี้ เนื่องจำกงังไม่มีบทบัญญัติในก ำหนดไว้ใช้ว่ำ  
หำกมีกำรกระท ำในลักษณะนี้ จะต้องท ำอง่ำงไรต่อไป 

ในเรื่องของผู้บังคับใช้กฎหมำง คณะกรรมกำรก ำกับดูแลโฆษณำฯ ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะ
ประกอบด้วงกรรมกำร 9 คน แบ่งเป็นตัวแทนภาครัฐ 3 คน ได้แก่ ผอ. ส ำนักงบประมำณ  
อธิบดีกรมบัญชีกลำง อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ด้ำนละคน รวม 
6 คน ได้แก่ ด้ำนโฆษณำ ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนสื่อสำรมวลชน ด้ำนวำงแผนกลงุทธ์กำรใช้สื่อ  
ด้ำนธรรมำภิบำล ด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน จะููกคัดเลือกโดง “คณะกรรมกำรสรรหำ” งึ่งมีกรรมกำร  
9 คนเช่นกัน แต่มำจำก 4 ภำคส่วน คือ ภำครัฐ ภำควิชำชีพ ภำควิชำกำร และภำคประชำสังคม ใน่ั่ง
ภำครัฐนั้น มีกรรมกำร 4 คน ได้แก่ ผู้ว่ำกำร สตง. เลขำธิกำรส ำนักงำน ป.ป.ช. ปลัดส ำนักนำงกฯ 
เลขำธิกำรส ำนักผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ใน่ั่งภำควิชำชีพ มีกรรมกำร 3 คน ได้แก่ นำงกสมำคม  
มีเดีงเอเงนงี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทง นำงกสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทง นำงกสมำคม  
นักประชำสัมพันธ์แห่งประเทศไทง ่ั่งภำควิชำกำรและภำคประชำสังคม มีกรรมกำร่ั่งละ 1 คน 
ได้แก่ นำงกสมำคมนักวิชำกำรนิเทศศำสตร์และสื่อมวลชนแห่งประเทศไทง และประธำนสหพันธ์
องค์กรผู้บริโภค 

7.2.2 การบังคับใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ 

(1) ก ำหนดให้สื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเข้ำร่วมเป็นสมำชิกขององค์กรวิชำชีพสื่อ 
อง่ำงเช่น สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ เพ่ือให้มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพ
สำมำรูููกบังคับใช้ได้จริง โดงเฉพำะกำรออกบทลงโทษสื่อหนังสือพิมพ์ที่ละเมิด
ข้อก ำหนดดังกล่ำว 
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(2) ให้สภำวิชำชีพมีคณะกรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกภำคประชำสังคมในสัดส่วนที่
เท่ำกับตัวแทนของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อ เจ้ำของสื่อและบรรณำธิกำร เพ่ือสร้ำง
ควำมชอบธรรมและน่ำเชื่อูือในกำรบังคับใช้มำตรฐำนและจรรงำบรรณวิชำชีพสื่อ  

ในช่วงเดือนมกรำคมูึงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 สปช. ได้พิจำรณำข้อเสนอส ำหรับปฏิรูป
สื่อใน 3 เรื่อง ได้แก่ กำรก ำกับดูแลสื่อ สิทธิเสรีภำพสื่อบนควำมรับผิดชอบ และกำรป้องกัน 
กำรแทรกแงงสื่อ  

ในกำรปฏิรูปของ สปช. นั้น มีกำรเสนอร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. (ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองสื่อ) งึ่ง สปช. เหจนชอบ
หลักกำรในวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2558  

ร่ำงกฎหมำงดังกล่ำวก ำหนดให้มีกำรตั้ง “สภำวิชำชีพสื่อมวลชนแห่งชำติ” เพ่ือเข้ำมำก ำกับ
ดูแลและส่งเสริมจริงธรรมของสื่อมวลชน โดงสภำวิชำชีพฯ มีอ ำนำจจดทะเบีงนสมำชิก ออกและเพิก
ูอนใบรับรองสมำชิก สภำวิชำชีพฯ มีสูำนะเป็นนิติบุคคล และมีเงินสนับสนุนจำกรัฐทุกปี 
โดงเฉพำะเงินที่ไทงพีบีเอสต้องส่งคืนให้รัฐตำมมำตรำ 12 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. องค์กำรกระจำง
เสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะฯ166 (เงินอุดหนุนร้องละ 1.5 ของภำษีสุรำและบุหรี่ งึ่งหำกมีมูลค่ำเกิน 
2,000 ล้ำนบำท ต้องคืนรัฐ) ง่ึงต้องอุดหนุนให้สภำวิชำชีพฯ ร้องละ 5 แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท 
และ กสทช. อำจจัดสรรเงิน “กองทุนวิจังและพัฒนำกิจกำรกระจำงเสีงง กิจกำรโทรทัศน์  
และกิจกำรโทรคมนำคมเพ่ือประโงชน์สำธำรณะ” ให้แก่สภำวิชำชีพฯ ได้อีก หำกเหจนว่ำเงินจำก 
ไทงพีบีเอสไม่เพีงงพอ 167 168 

                                           
166 มำตรำ 12 แห่ง พ.ร.บ. องค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทง พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ “ให้องค์กำรมีอ ำนำจ
จัดเกจบเงินบ ำรุงองค์กำรจำกผู้มีหน้ำที่เสีงภำษีตำมกฎหมำงว่ำด้วงสุรำและกฎหมำงว่ำด้วงงำสูบ ในอัตรำร้องละหนึ่งจุดห้ำของภำษีที่
เกจบจำกสุรำและงำสูบตำมกฎหมำงว่ำด้วงสุรำและกฎหมำงว่ำด้วงงำสูบ และจัดสรรให้เป็นรำงได้ขององค์กำร โดงให้มีรำงได้สูงสุด
ปีงบประมำณละไม่เกินสองพันล้ำนบำท และให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังมีอ ำนำจในกำรปรับเพิ่มรำงได้สูงสุดตำมมำตรำนี้ทุก
สำมปี เพื่อให้องค์กำรมีรำงได้เพีงงพอต่อกำรด ำเนินกำรตำมวัตูุประสงค์ โดงให้พิจำรณำูึงอัตรำเงินเฟ้อของปีที่ผ่ำนมำประกอบกับ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนขององค์กำรที่เปลี่งนแปลงไปและผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนขององค์กำรตำมมำตรำ ๕๐ 

รำงได้ขององค์กำรตำมวรรคหนึ่งส่วนที่เกินจำกรำงได้สูงสุดที่ก ำหนดไว้ ให้องค์กำรน ำส่งเป็นรำงได้แผ่นดิน 

กำรค ำนวณเงินบ ำรุงองค์กำรตำมอัตรำที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง หำกมีเศษของสตำงค์ ให้ปัดทิ้ง” 
167ประชำไท. (21 กรกฎำคม 2558) สปช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. 'คุ้มครองสื่อ' – ตั้งสภาวิชาชีพคุมสื่อ.  เรีงกดูข้อมูลได้ที่
http://www.prachatai.com/journal/2015/07/60454 
168ASTVผู้จัดกำรออนไลน์. (20 กรกฎำคม 2558). สปช.เห็นชอบ พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ - รายได้ส่วนเกิน 5% ไทยพีบีเอส ประเดิม 
“สภาวิชาชีพ”. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082128 
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ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองสื่องังก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสภา
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ คณะกรรมการจริยธรรมสื่อมวลชน และ คณะกรรมการก ากับดูแลสื่อ
โดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ โดงมีกรรมกำรที่เป็นตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ตำมที่แสดง
ในรูปที่ 7.1 ทั้งนี้ ร่ำง พ.ร.บ. ดังกล่ำวให้อ ำนำจคณะกรรมกำรสภำวิชำชีพฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จริงธรรมสื่อฯ และกรรมกำรก ำกับดูแลสื่อฯ ที่เป็นผู้เชี่งวชำญด้ำนอ่ืนๆ 

หน้ำที่หลักๆ ของคณะกรรมกำรสภำวิชำชีพฯ คือ (1) ก ำหนดมำตรฐำนจริงธรรมและกำร
พิจำรณำกรณีที่มีกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของสื่อ และกรณีสื่อละเมิดสิทธิเสรีภำพประชำชน และ  
(2) รับเรื่องร้องเรีงนและพิจำรณำกรณีละเมิดสิทธิเสรีภำพของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชนที่งำนใน
สื่อของรัฐและเอกชน กรณีที่สองนี้ หำกที่ไม่พอใจต่อค ำวินิจฉังของคณะกรรมกำรสภำวิชำชีพฯ 
สำมำรูฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ เช่น นำงจ้ำงทีูู่กฟ้องร้องและตัดสินว่ำละเมิดสิทธิเสรีภำพของ
นักข่ำว 

ส่วนกรณีที่สื่อละเมิดสิทธิเสรีภำพประชำชนเป็นหน้ำที่คณะกรรมกำรจริงธรรมฯ อง่ำงไรกจดี 
ในขั้นแรกนั้น คณะกรรมกำรจริงธรรมฯ จะให้  “องค์กรสื่อ” (ส ำนักข่ำว บริษัทสื่อ ฯลฯ)  
หรือ “องค์กำรวิชำชีพสื่อ” (สมำคมนักข่ำว หรือสภำกำรหนังสือพิมพ์ ฯลฯ) เป็นผู้ พิจำรณำ 
เรื่องร้องเรีงนก่อน ส่วนคณะกรรมกำรจริงธรรมฯ จะท ำหน้ำที่เสมือนศำลอุทธรณ์ และสุดท้ำงหำก 
งังไม่เหจนด้วงกับค ำตัดสินของคณะกรรมกำรจริงธรรมฯ กจงังสำมำรูร้องเรีงนต่อคณะกรรมกำรสภำ
วิชำชีพฯ ได้ ก่อนที่จะมีกำรฟ้องร้องต่อศำล 

ส ำหรับคณะกรรมกำรก ำกับดูแลสื่อฯ งึ่งมีกรรมกำรคล้ำงกับคณะกรรมกำรจริงธรรมฯ นั้น 
มีหน้ำที่หลักคือให้ควำมรู้เท่ำทันสื่อ (media literacy) แก่ประชำชน และกำรช่วงเหลือกรณี 
ููกละเมิดจำกสื่อ 

บทลงโทษส ำหรับกำรละเมิดจริงธรรมสื่อเป็นโทษปรับทำงปกครอง งึ่งโทษสูงสุดคือกำรปรับ
ไม่เกินสำมหมื่นบำท แต่คณะกรรมกำรวิชำชีพฯ หรือคณะกรรมกำรจริงธรรมฯ สำมำรูส่งค ำวินิจฉัง
ให้ กสทช. ด ำเนินกำรต่อกับผููู้กร้องเรีงนตำมกฎหมำงของ กสทช. ได้ต่อไป 
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รูปที่ 7.1 องค์ประกอบคณะกรรมการตามร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….   

ที่มำ: สรุปโดงคณะผูว้ิจังจำกร่ำง พ.ร.บ. กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ส่งเสริมจริงธรรม และมำตรฐำนวิชำชีพสือ่มวลชน พ.ศ. ….  (ฉบับ
แก้ไขวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2558) 

  

คกก. สภำวิชำชีพฯ 15 คน 
ประกอบด้วง 

• ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน 8 
คน 

• ผู้เชี่งวชำญด้ำนนิเทศศำสตร์ 
วำรสำรศำสตร์ และ
สื่อสำรมวลชน 2 คน 

• ผู้เชี่งวชำญดน้ำกฎหมำง
มหำชน 1 คน 

• ผู้เชี่งวชำญด้ำนสังคม 2 คน 

• ผู้เชี่งวชำญด้ำนอื่นๆ 1 คน 

• ผู้แทนผู้บริโภค 1 คน 

คกก. จริงธรรมสื่อมวลชน  
(ไม่ระบุจ ำนวนกรรมกำร) 

• ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน 
(ไม่ระบุจ ำนวนกรรมกำร) 

• ผู้แทนสภำทนำงควำม 1 คน 

• ผู้แทนองค์กรด้ำนกำรเ่้ำระวัง
สื่อ 1 คน 

• ผู้แทนสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 
1 คน 

• ผู้แทนสูำบันสื่อเดจกและ
เงำวชน 1 คน 

• ผู้แทนองค์กรด้ำนสิทธิ
มนุษงชน 1 คน 

• ผู้แทนองค์กรภำคประชำชน 1 
คน 

• ผุเ้ชี่งวชำญด้ำนอื่น (ไม่ระบุ
จ ำนวนกรรมกำร) 

คกก. ก ำกับดูแลสื่อโดงภำค
ประชำชนและกำรรู้เท่ำทันสื่อ  

9 คน ประกอบด้วง 

• ผู้แทนสภำทนำงควำม  

• ผู้แทนองค์กรด้ำนกำรเ่้ำระวัง
สื่อ  

• ผู้แทนสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค  

• ผู้แทนสูำบันสื่อเดจกและ
เงำวชน  

• ผู้แทนองค์กรด้ำนสิทธิ
มนุษงชน  

• ผู้แทนองค์กรภำคประชำชน 

• ผู้เชี่งวชำญด้ำนอื่นท่ี คกก. 
สภำวิชำชีพฯ คัดเลือก 3 คน 
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บรรณานุกรม 

กฎหมายไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทง พ.ศ. 2540 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทง พ.ศ. 2550 

ค ำสั่งคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2519 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วงกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

พระรำชบัญญัติกำรพิมพ์ พ.ศ. 2484 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วงควำมผิดเกี่งวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วงงำนของรัฐ พ.ศ. 2542 

พระรำชบัญญัติจดแจ้งกำรพิมพ์ พ.ศ. 2550 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วงกำรกระท ำควำมผิดเกี่งวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำงเสีงงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำงเสีงงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทง พ.ศ. 2555 

ประมวลกฎหมำงอำญำ 

พระรำชก ำหนดงกเลิก “ค ำสั่งคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 
2519” วันที่ 11 พฤษจิกำงน พ.ศ. 2533 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนำคม พ.ศ. 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชอง
ทำงรำชกำร  

ระเบีงบส ำนักนำงกรัฐมนตรีว่ำด้วงกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 

ระเบีงบกระทรวงมหำดไทงว่ำด้วงวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องูิ่น พ.ศ. 2541 

ระเบีงบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วงวินังทำงงบประมำณและกำรคลัง พ.ศ. 2544  

ระเบีงบส ำนักนำงกรัฐมนตรีว่ำด้วงกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ พ.ศ. 2553 

ระเบีงบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วงกำรเบิกจ่ำงเงินเกี่งวกับค่ำใช้จ่ำงในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร 
พ.ศ. 2553  

ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรจัดงื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 
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ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำระบบงำแห่งชำติ เรื่อง ก ำหนดรำคำกลำงงำตำมบัญชีงำหลักแห่งชำติ 
พ.ศ. 2553 เรีงกดูเอกสำรได้ที่ <http://cop-
finance.psu.ac.th/data/cop_doc/group_021_0020.pdf> 

กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑและวิธีกำรงื่นจดแจ้ง กำรจดแจ้ง กำรเปลี่งนรำงกำรหลักฐำนกำรจด
แจ้ง กำรงกเลิกหลักฐำนกำรจดแจง กำรก ำหนดแบบกำรจดแจ้ง และอัตรำคำธรรมเนีงมกำร
จดแจงกำรพิมพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2551 

ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ 609/2557 เรื่องห้ำมสั่งเข้ำหรือน ำเข้ำสิ่งพิมพ์เพ่ือเผงแพร่ใน
รำชอำณำจักร ลงวันที่ 11 พฤศจิกำงน พ.ศ. 2557 

หนังสือกระทรวงมหำดไทง 0808.2/ ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2550 เรื่องขอให้ทบทวนและ
ก ำหนดมำตรกำรป้องปรำม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องูิ่นใช้เงินงบประมำณของทำง
รำชกำรจัดงื้อสิ่งของแจกให้รำษฎรโดงใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ เรีงกดูเอกสำรได้ที่ 
http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet 

ค ำพิพำกษำท่ี 4948/2554 ศำลฎีกำ วันที่ 13 เดือน มิูุนำงน พุทธศักรำช 2554 

ข้อบังคับว่ำด้วงจริงธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ พ.ศ. 2541 

กฎหมายต่างประเทศ 

Commonwealth Authorities and Companies Act 1997 (CAC Act). Available from 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00259> 

Communication Act 2003. Available from 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents>. 

Communications Policy of the Government of Canada. Available from 
<http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12316#cha5> 

Denmark’s Media Liability Act 1991. Available from 

http://www.pressenaevnet.dk/Information-in-English/The-Media-Liability-
Act.aspx 

Financial Administration Act 1985. Available from <http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/> 

Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA Act). Available from 
<http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00282/Html/Text#_Toc359413493> 
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Guidelines on Information and Advertising Campaigns 2010. Available from 
<http://www.finance.gov.au/advertising/campaign-advertising.html> 

Le Code électoral (28 Septembre 2014). Available from 
<http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239> 

New South Wales’ Government Advertising Act 2011. Available from 
<http://www.advertising.nsw.gov.au/advertising/advertising-handbook> 

OAS Declaration of Principles on Freedom of Expression 

Ontario’s Government Advertising Act 2004. Available from <http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_04g20_e.htm> 

Procedures for Planning and Contracting Public Opinion Research. Available from 
<http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=16491&section=text> 

Public Officers Law. Available from 
<http://www.jcope.ny.gov/training/JCOPE%20POL%20W%20Page%20Numbers.p
df> 

State Officials and Employees Ethics Act. Available from 
<http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=000504300K5-20> 

The Basic Law for the Federal Republic of Germany. Available from 

<https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf> 

เอกสารภาษาไทย 

ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์. (14 พฤษภำคม 2552). รายงานพิเศษ : จุดจบ “ขรก.(ปปง.)” รับใช้ 
“ทักษิณ”!?!.  เรีงกดูข้อมูลได้ที่
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109 

ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์. (18 มกรำคม 2555). เปิดค าพิพากษาฎีกายกฟ้อง “ประสงค์” ศาลสอน 
“แม้ว” เกิดจากวงจรอุบาทว์ทางการเมือง! . เรีงกดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9550000007664 

ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์. (20 กรกฎำคม 2558). สปช.เห็นชอบ พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ - รายได้ส่วนเกิน 
5% ไทยพีบีเอส ประเดิม “สภาวิชาชีพ”. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000082128 
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Siamintelligence. (27 ธันวำคม 2556). บทวิเคราะห์ ผลการประมูลทีวีดิจิตอล 2556 แนวโน้ม
ช่องไหนรุ่ง-ร่วง. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ <http://www.siamintelligence.com/thailand-
digital-tv-auction-analysis/> 

Siamintelligence. (5 มกรำคม 2556).  จาก ‘ไร่ส้ม’ ถึง ‘เหนือเมฆ 2′ ปัญหาคือตรวจสอบ ‘ช่อง 
3′ ไม่ได้. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ http://www.siamintelligence.com/ch3-self-censorship-
issue/ 

Thaipublica. (23 มิูุนำงน 2558). สปช. เร่งดัน กม.คุมงบซื้อสื่อ ยอดรวมหม่ืนล้าน ชงตั้ง 9 กก.
กลั่นกรอง สกัด “เรียกเงินใต้โต๊ะ-โฆษณาตัวเอง-แทรกแซงสื่อ”. เรีงกดูข้อมูลได้ที่ 
http://thaipublica.org/2015/06/government-advertising-12/ 

กรมควบคุมโรค. การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและส ารวจพฤติกรรมประชาชน พ.ศ. 
2554. 

กรมประชำสัมพันธ์. (กรกฎำคม 2553). สรุปผลงานส าคัญของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523-ปัจจุบัน. 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.  (10 มกรำคม 2556). 'ธาริต'เเจงตั้งข้อกล่าวหาสอบสัมปทานช่อง 3. 
เรีงกดูข้อมูลได้ที่
<http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20130110/4851
48/ธำริตเเจงตั้งข้อกล่ำวหำสอบสัมปทำนช่อง3.html> 
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<https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2010/09/citizen-journalist-
handbook.pdf> 

จริงำ คงมำ. (2554).  มาตรการป้องกันและแก้ไขการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล. วิทงำนิพนธ์
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ในภำวะกำรรบหรือกำรสงครำมหรือในระหว่ำงเวลำท่ีมีพระบรมรำชโองกำรประกำศสูำนะกำรณ์ฉุกเฉิน  หรือในระหว่ำงเวลำท่ีมีประกำศใช้กฎอังกำร
ศึก แต่ท้ังนี้จะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้นตำมควำมในวรรคสอง 

กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์รัฐจะกระท ำมิได้ 

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 

- ห้ำมปิดโรงพิมพ ์
- ห้ำมรัฐตรวจข้อควำมใน

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ น
เผงแพร่ 

ปี พ.ศ. 2511 ตรำ ๓๓  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการพูด การเขียน การพิมพ์และการโฆษณา 

กำรจ ำกัดเสรีภำพเช่นว่ำน้ี จะกระท ำได้กจแต่โดงบทบัญญัติแห่งกฎหมำง เฉพำะเพื่อคุ้มครองเสรีภำพของบุคคลอื่น หรือเพื่อหลีกเลี่งงภำวะคับ
ขันหรือเพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้องกันควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจของงุวชน 

กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์ของเอกชน รัฐจะกระท ำมิได้ 

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 

ปี พ.ศ. 2517 มำตรำ ๔๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูด การเขียนการพิมพ์และการโฆษณา 

กำรจ ำกัดเสรีภำพเช่นว่ำน้ีจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำง เฉพำะเพื่อรักษำควำมมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อ

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 
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รฐัธรรมนูญฯ  มาตราท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ ประเด็นที่คุ้มครอง
เสรีภาพส่ือหนังสือพิมพ์ 

คุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ เกีงรติงศหรือชื่อเสีงงของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจ หรือสุขภำพของประชำชน 

การปิดโรงพิมพ์หรือห้ามท าการพิมพ์เพื่อบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค ำพิพำกษำูึงท่ีสุดให้ปิดโรงพิมพ์ หรือห้ำมท ำ
กำรพิมพ ์

การให้เสนอเรื่องหรือข้อความในหนังสือพิมพ์ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนโฆษณา จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท ำในระหว่ำงเวลำท่ีประเทศองู่
ในภำวะกำรรบหรือกำรสงครำม หรือในระหว่ำงเวลำท่ีมีประกำศสูำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือประกำศใช้กฎอังกำรศึก แต่ท้ังน้ีจะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจ
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้นตำมควำมในวรรคสอง 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทงท้ังน้ีตำมเงื่อนไขท่ีกฎหมำงบัญญัติ 

กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์ของเอกชน รัฐหรือหน่วงรำชกำรหรือหน่วงงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ จะกระท ำมิได้  

- ห้ำมปิดโรงพิมพ์ (งกเว้น
ศำลตัดสิน) 

- ห้ำมรัฐตรวจข้อควำมใน
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ น
เผงแพร่ 

พ.ศ. 2519 -  

พ.ศ. 2521 มำตรำ ๓๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูด  การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา 

กำรจ ำกัดเสรีภำพเช่นว่ำน้ี จะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงเฉพำะเพื่อรักษำควำมมั่นคงของรัฐ  หรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพ เกีงรติงศหรือชื่อเสีงงของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทง  ท้ังนี้ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำงบัญญัติ 

กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์ของเอกชนรัฐจะกระท ำมิได้ 

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 

 

พ.ศ. 2534 มำตรำ ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น - เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 
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รฐัธรรมนูญฯ  มาตราท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ ประเด็นที่คุ้มครอง
เสรีภาพส่ือหนังสือพิมพ์ 

กำรจ ำกัดเสรีภำพเช่นว่ำน้ีจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงเฉพำะเพื่อรักษำควำมมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพ เกีงรติงศหรือชื่อเสีงงของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพื่อป้องกันหรือระ งับ
ควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆ ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทง ท้ังนี้ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำงบัญญัติ 

กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือของเอกชน รัฐจะกระท ำมิได้ 

 

พ.ศ. 2534 แก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5 
พ.ศ. 2538 

มำตรำ ๓๙  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

กำรจ ำกัดเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงเฉพำะเพื่อรักษำควำมมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อ
คุ้มครองสิทธิเสรีภำพ เกีงรติงศ ชื่อเสีงง สิทธิในครอบครัว หรือควำมเป็นองู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้อง หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

การสั่งปิดโรงพิมพ์หรือห้ามท าการพิมพ์ อันเป็นการบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้โดยไม่มีค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาล จะกระท ามิได้ 

การให้เสนอข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนโฆษณาจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะ
กระท ำในระหว่ำงเวลำท่ีประเทศองู่ในภำวะกำรรบหรือกำรสงครำม หรือในระหว่ำงเวลำท่ีมีประกำศสูำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือประกำศใช้กฎอังกำรศึก  แต่
ท้ังนี้จะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้นตำมควำมในวรรคสอง 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆ ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทง  ท้ังนี้ ตำมท่ีกฎหมำงบัญญัติ 

กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆ ของเอกชน รัฐจะกระท ำมิได้ 

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 

- ห้ำมปิดโรงพิมพ ์
- ห้ำมรัฐตรวจข้อควำมใน

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ น
เผงแพร่ 
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รฐัธรรมนูญฯ  มาตราท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ ประเด็นที่คุ้มครอง
เสรีภาพส่ือหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2540 มำตรำ ๓๙  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

กำรจ ำกัดเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงเฉพำะเพื่อรักษำควำมมั่นคงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ เกีงรติงศ ชื่อเสีงง สิทธิในครอบครัวหรือควำมเป็นองู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องหรือศี ลธรรมอันดีของ
ประชำชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ 

การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะกระท ำในระหว่ำงเวลำท่ีประเทศองู่ในภำวะกำรสงครำมหรือกำรรบ แต่ท้ังนี้จะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้
ตรำขึ้นตำมควำมในวรรคสอง 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทง ท้ังนี้ ตำมท่ีกฎหมำงบัญญัติ 

กำรใหเ้งินหรือทรัพง์สินอง่ำงอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ำมิได้ 

มำตรำ ๔๐  คลื่นควำมูี่ท่ีใช้ในกำรส่งวิทงุกระจำงเสีงง วิทงุโทรทัศน์ และวิทงุโทรคมนำคม เป็นทรัพงำกรสื่อสำรของชำติเพื่อประโงชน์
สำธำรณะ 

ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระท ำหน้ำท่ีจัดสรรคลื่นควำมูี่ตำมวรรคหน่ึง และก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรวิทงุกระจำงเสีงง วิทงุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม ท้ังนี้ ตำมท่ีกฎหมำงบัญญัติ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสองต้องค ำนึงูึงประโงชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติและระดับท้องูิ่น ท้ังในด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม ควำม
มั่นคงของรัฐ และประโงชน์สำธำรณะอื่น รวมท้ังกำรแข่งขันโดงเสรีอง่ำงเป็นธรรม 

มำตรำ ๔๑  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของ

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 

- ห้ำมปิดโรงพิมพ์ (ไม่มี
ข้องกเว้น) 

- ห้ำมรัฐตรวจข้อควำมใน
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ น
เผงแพร่ 

- ความเป็นอิสระของ
นักข่าวระดับปฏิบัติการ 
( แ ต่ ไ ม่ ขั ด กั บ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ ง
ประกอบวิชาชีพ) 
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กิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ 

ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วงรำชกำร หน่วงงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ในกิจกำรวิทงุกระจำงเสีงงหรือวิทงุโทรทัศน์ ง่อมมี
เสรีภำพเชน่เดีงวกับพนักงำนหรือลูกจ้ำงของเอกชนตำมวรรคหน่ึง 

ปี พ.ศ. 2550 มำตรำ ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

กำรจ ำกัดเสรีภำพตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำง เฉพำะเพื่อรักษำควำมมั่นคงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ เกีงรติงศ ชื่อเสีงง สิทธิในครอบครัวหรือควำมเป็นองู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน 

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ 

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อ
ลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้นตำมวรรคสอง 

การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท ำใน
ระหว่ำงเวลำท่ีประเทศองู่ในภำวะสงครำม แต่ท้ังนี้จะต้องกระท ำโดงอำศังอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำงง่ึงได้ตรำขึ้นตำมวรรคสอง 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทง 

- เสรีภำพพูด เขีงน พิมพ์ 
โฆษณำ 

- ห้ำมปิดโรงพิมพ์ (ไม่มี
ข้องกเว้น) 

- ห้ามแทรกแซงสื่อด้วย
วิธีใดๆ 

- ห้ำมรัฐตรวจข้อควำมใน
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ น
เผงแพร่ 

- ความเป็นอิสระของ
นักข่าวระดับปฏิบัติการ 

- แ ต่ ไ ม่ ขั ด กั บ
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กำรให้เงินหรือทรัพง์สินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระท ำมิได้ 

มำตรำ ๔๖  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมี
เสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็น
ธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 

ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วงรำชกำร หน่วงงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจในกิจกำรวิทงุกระจำงเสีงง วิทงุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชน
อื่น ง่อมมีเสรีภำพเช่นเดีงวกับพนักงำนหรือลูกจ้ำงของเอกชนตำมวรรคหน่ึง 

การกระท าใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวาง
หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำงหรือจริงธรรมแห่งกำรประกอบวิชำชีพ 

มำตรำ ๔๗  คลื่นควำมูี่ที่ใช้ในกำรส่งวิทงุกระจำงเสีงง วิทงุโทรทัศน์ และโทรคมนำคมเป็นทรัพงำกรสื่อสำรของชำติเพื่อประโงชน์สำธำรณะ 

ให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหน่ึงท ำหน้ำท่ีจัดสรรคลื่นควำมูี่ตำมวรรคหน่ึง และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทงุกระจำงเสีงง วิทงุ
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ท้ังนี้ ตำมท่ีกฎหมำงบัญญัติ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสองต้องค ำนึงูึงประโงชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติและระดับท้องูิ่น ท้ังในด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม ควำม
มั่นคงของรัฐ ประโงชน์สำธำรณะอื่น และกำรแข่งขันโดงเสรีอง่ำงเป็นธรรม รวมท้ังต้องจัดให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรสื่อมวลชน
สำธำรณะ 

กำรก ำกับกำรประกอบกิจกำรตำมวรรคสองต้องมีมำตรกำรเพื่อป้องกันมิให้มีกำรควบรวมกำรครองสิทธิข้ำมสื่อ หรือกำรครอบง ำ ระหว่ำง
สื่อมวลชนด้วงกันเองหรือโดงบุคคลอื่นใด ง่ึงจะมีผลเป็นกำรขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรหรือปิดกั้นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรท่ีหลำกหลำงของ

จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ห่ ง
ประกอบวิชาชีพ 

- ใ ห้ มี สิ ท ธิ ตั้ ง อ ง ค์ ก ร
วิ ช า ชี พ  แ ล ะ ก ล ไ ก
ควบคุมกันเอง 

- การแทรกแซงสื่อเป็น
การ ใช้อ านาจโดย มิ
ชอบ 

- ห้ามถือหุ้นข้ามประเภท
สื่อ 
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ประชำชน 

มำตรำ ๔๘  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
โทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมท่ีสามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว 

ที่มำ: รวบรวมโดงคณะผู้วิจัง (2557) 
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ภาคผนวก ข. : การเปรียบเทียบ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 

ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ การพิมพ์ พ.ศ.2484 

บทบัญญัติท่ัวไป
และส ำหรับ 
“สิ่งพิมพ์” 

มำตรำ 4  ในพระรำชบัญญัติน้ี 

“พิมพ์” หมำงควำมว่ำ ท ำให้ปรำกฏด้วงตัวอักษร รูปรอง ตัวเลข แผนผังหรือ
ภำพโดงวิธีกำรอง่ำงใดๆ 

“สิ่งพิมพ์” หมำงควำมว่ำ สมุด หนังสือ แผ่นกระดำษ หรือวัตูุใดๆ ท่ีพิมพ์ขึ้น
เป็นหลำงส ำเนำ 

“หนังสือพิมพ์” หมำงควำมว่ำ สิ่งพิมพ์ง่ึงมีชื่อจ่ำหน้ำเช่นเดีงวกัน และออก
หรือเจตนำจะออกตำมล ำดับเรื่องไป มีก ำหนดระงะเวลำหรือไม่กจตำม มีข้อควำม
ต่อเนื่องกันหรือไม่กจตำม ท้ังน้ีให้หมำงควำมรวมูึงนิตงสำร วำรสำร ส่ิงพิมพ์ท่ีเรีงกชื่อ
อง่ำงอื่นท ำนองเดีงวกัน 

“ผู้พิมพ์” หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงจัดกำรและรับผิดชอบในกำรพิมพ์ 

“ผู้โฆษณำ” หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงรับผิดชอบในกำรจัดให้สิ่งพิมพ์แพร่หลำง
ด้วงประกำรใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำงหรือให้เปล่ำ 

“บรรณำธิกำร” หมำงควำมว่ำ บุคคลผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ และควบคุม
เนื้อหำ ข้อควำมหรือภำพท่ีลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ รวมท้ังวัสดุหรือเอกสำรท่ีแทรกใน
หนังสือพิมพ์โดงควำมเหจนชอบของบรรณำธิกำรด้วง 

“เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์” หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงเป็นเจ้ำของกิจกำร
หนังสือพิมพ์ 

มาตรา 4 ในพระรำชบัญญัติน้ี  

"พิมพ์" หมำงควำมว่ำ ท ำให้เป็นตัวหนังสือหรือรูปรององ่ำงใด ๆ โดง กำร
กดหรือกำรใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใดอันอำจให้เกิดเป็น สิ่งพิมพ์ขึ้น
หลำงส ำเนำ  

"สิ่งพิมพ์" หมำงควำมว่ำ สมุด แผ่นกระดำษ หรือวัตูุใด ๆ ท่ีพิมพ์ขึ้น รวม
ตลอดท้ังบทเพลง แผนท่ี แผนผัง แผนภำพ ภำพวำด ภำพระบำงสี ใบประกำศ
แผ่นเสีงง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดีงวกัน  

"หนังสือพิมพ์" หมำงควำมว่ำ สิ่งพิมพ์ง่ึงมีชื่อจ่ำหน้ำเช่นเดีงวกัน และ ออก
หรือเจตนำจะออกตำมล ำดับเรื่องไป มีก ำหนดระงะเวลำหรือไม่กจตำม มี ข้อควำม
ต่อเนื่องกันหรือไม่กจตำม  

"ผู้พิมพ์" หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงจัดกำรและรับผิดชอบในกำรพิมพ์  

"ผู้โฆษณำ" หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงรับผิดชอบในกำรผลิตสิ่งพิมพ์และจัดให้
สิ่งพิมพ์น้ันแพร่หลำงด้วงประกำรใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นโดงกำรขำง เสนอขำง จ่ำงแจก 
หรือเสนอจ่ำงแจก และไม่ว่ำกำรน้ันจะเป็นกำรให้เปล่ำหรือไม่  

"บรรณำธิกำร" หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงรับผิดชอบในกำรจัดท ำ ตรวจ แก้ คัด 
เลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์  

"เจ้ำของหนังสือพิมพ์" หมำงควำมว่ำ บุคคลง่ึงเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์
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“พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี” หมำงควำมว่ำ ผู้ง่ึงนำงกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

มำตรำ 5  พระรำชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ ดังต่อไปน้ี คือ 

(1) สิ่งพิมพ์ของส่วนรำชกำร หรือหน่วงงำนของรัฐ 

(2) บัตร บัตรอวงพร ตรำสำร แบบพิมพ์ และรำงงำนง่ึงใช้กันตำมปกติในกำร
ส่วนตัว กำรสังคม กำรเมือง กำรค้ำ หรือสิ่งพิมพ์ท่ีมีอำงุกำรใช้งำนสั้น เช่น แผ่นพับหรือ
แผ่นโฆษณำ 

(3) สมุดบันทึก สมุดแบบ่ึกหัด หรือสมุดภำพระบำงสี 

(4) วิทงำนิพนธ์ เอกสำรค ำบรรงำง หลักสูตรกำรเรีงนกำรสอน หรือสิ่งพิมพ์
อื่นท ำนองเดีงวกันท่ีเผงแพร่ในสูำนศึกษำ 

มำตรำ 6  ให้นำงกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีและให้มีอ ำนำจ
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด 1 สิ่งพิมพ์ 

มำตรำ 7  ผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำสิ่งพิมพ์ท่ีพิมพ์และเผงแพร่ในรำชอำณำจักร

หนังสือพิมพ์  

"รัฐมนตรี" หมำงควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
น้ี 

มำตรำ 5 บุคคลผู้เดีงวจะเป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณำสิ่งพิมพ์นอกจำกหนังสือ 
พิมพ์หรือเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร และเจ้ำของหนังสือพิมพ์ในขณะเดีงวกันกจ
ได้  

บุคคลดังระบุไว้ในวรรคก่อน เว้นแต่บรรณำธิกำร จะเป็นนิติบุคคลกจได้ ใน
กรณีเช่นน้ีใหู้ือว่ำ หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร หรือหุ้นส่วน หรือ กรรมกำรใด
ง่ึงได้รับมอบหมำงเพื่อกำรน้ี เป็นผู้แทนของนิติบุคคลน้ันเพื่อควำม ประสงค์แห่ง
พระรำชบัญญัติน้ี แต่ผู้แทนน้ันต้องมีคุณสมบัติและไม่เป็นผู้ ไม่มีสิทธิหรือขำดสิทธิดัง
ก ำหนดในพระรำชบัญญัติน้ีในอันท่ีบุคคลธรรมดำจะเป็น เจ้ำของหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ 
หรือผู้โฆษณำ 

 

มำตรำ 6 พระรำชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่สิ่งพิมพ์ ดั่งต่อไปน้ี คือ  

 (1) สิ่งพิมพ์ของรัฐบำลหรือเทศบำล 

(2) สิ่งพิมพ์ง่ึงรัฐมนตรีก ำหนด 

(3) บัตร ตรำสำร แบบพิมพ์ และรำงงำนง่ึงใช้กันตำมปกติในกำรส่วนตัว 
กำรสังคม กำรเมือง กำรค้ำ หรือกิจธุระ  
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ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปน้ี 

(1) มีอำงุไม่ต่ ำกว่ำงี่สิบปีบริบูรณ์ 

(2) มีูิ่นท่ีองู่ประจ ำในรำชอำณำจักร 

(3) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรูหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรู 

(4) ไม่เคงต้องโทษตำมค ำพิพำกษำูึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่
น้องกว่ำสำมปีหรือเป็นควำมผิดโดงประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำ กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้แทนอื่น
ของนิติบุคคลน้ันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคหน่ึงด้วง 

มำตรำ 8  ในสิ่งพิมพ์ง่ึงเป็นหนังสือท่ีไม่ใช่หนังสือพิมพ์และพิมพ์ขึ้นใน
รำชอำณำจักรให้แสดงข้อควำม ดังต่อไปน้ี 

(1) ชื่อของผู้พิมพ์และท่ีตั้งโรงพิมพ์ 

(2) ชื่อและที่ต้ังของผู้โฆษณำ 

(3) เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือที่หอสมุดแห่งชำติได้ออกให้ 

ข้อควำมตำมวรรคหน่ึงให้พิมพ์ไว้ในลักษณะท่ีเหจนได้ชัด และบรรดำชื่อตำม (1) 
และ (2) มิให้ใช้ช่ือง่อ หรือนำมแ่ง 

สิ่งพิมพ์ตำมวรรคหน่ึงให้หมำงควำมรวมูึงสิ่งพิมพ์ท่ีบันทึกด้วงวิธีกำร
อิเลจกทรอนิกส์เพื่อขำงหรือให้เปล่ำด้วง 

มาตรา 7 บุคคลใดประสงค์จะตรวจดู คัดส ำเนำ หรือให้เจ้ำหน้ำท่ีรับ รอง
ส ำเนำ สมุดทะเบีงน ใบอนุญำตหรือเอกสำรใดเกี่งวกับสมุดทะเบีงนหรือ ใบอนุญำต 
นอกจำกส่วนง่ึงเป็นควำมลับ มีสิทธิท่ีจะท ำได้ในเมื่อได้เสีงค่ำธรรมเนีงมดั่งต่อไปน้ี
แล้ว  (1) ค่ำตรวจดู และหรือคัดส ำเนำ แผ่นละสิบสตำงค์ และรวมท้ังเรื่อง ครั้งหน่ึงไม่
เกินกว่ำสองบำท  

แตู่้ำกระท ำในหน้ำท่ีรำชกำร ไม่ต้องเสีงค่ำธรรมเนีงม  

มาตรา 8 อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้รักษาการแทนมีอ านาจออกค าสั่งโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามการสั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ง 
สิ่งพิมพ์ใด ๆ อันระบุชื่อไว้ในค าส่ังนั้นโดยมีก าหนดเวลาหรือไม่ก็ได้  

 มาตรา 9 เมื่อปรากฏว่าได้มีการโฆษณา หรือเตรียมการโฆษณาส่ิงพิมพ์ 
ใด ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรม
อันดีของประชาชนเจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าอาจมีค าสั่งเป็นหนังสือ แก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือมีค าส่ังทั่วไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือหนังสือพิมพ์
รายวัน ห้ามการขายหรือจ่ายแจกสิ่งพิมพ์นั้น ทั้งจะให้ยึดสิ่งพิมพ์และแม่พิมพ์นั้น
ด้วยก็ได้  

ู้ำผู้มีส่วนได้เสีงร้องขอให้แงกงึดแต่เฉพำะส่วนของสิ่งพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ 
เท่ำท่ีจ ำเป็น และกำรแงกเช่นน้ีอำจท ำได้ กจให้แงกงึดได้ แต่ค่ำใช้จ่ำงในกำรแงกนี้ให้ผู้
ร้องขอเป็นผู้เสีง  

ู้ำพ้นก ำหนดสำมปีแล้ว เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์มิไดู้อนกำรงึดส่ิงพิมพ์หรือ



รำงงำนวิจงัเร่ือง “รัฐและกำรแทรกแงงสื่อ” 

120 

ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ การพิมพ์ พ.ศ.2484 

มำตรำ 9  ให้ผู้พิมพ์ส่งสิ่งพิมพ์ตำมมำตรำ 8 จ ำนวนสองฉบับให้หอสมุด
แห่งชำติภำงในสำมสิบวันนับแต่วันเผงแพร่ 

มาตรา 10  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกค าสั่งโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาห้ามสั่งเข้าหรือน าเข้าเพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ซึ่งสิ่งพิมพ์
ใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี รัชทายาทหรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะ
ก าหนดเวลาห้ามไว้ในค าส่ังดังกล่าวด้วยก็ได้ 

การออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้น าข้อความท่ีมีลักษณะที่เป็นการ
หม่ินประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท
หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์หรือข้อความท่ีกระทบต่อความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมาแสดงไว้
ด้วย 

สิ่งพิมพ์ที่เป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจ
ริบและท าลาย 

แม่พิมพ์ง่ึงได้งึดไว้ เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์อำจสั่งให้ท ำลำงสิ่งพิมพ์น้ันเสีงได้แต่ต้องแจ้ง
ให้เจ้ำของทรำบ ส่วนแม่พิมพ์น้ันอำจสั่งให้รื้อ หรือท ำโดงประกำรอื่นมิให้ใช้พิมพ์ต่อไป 
แต่ต้องคืนตัวพิมพ์และวัตูุแห่งแม่พิมพ์ท้ังสิ้นท่ีเหลือองู่ให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของ  

 มำตรำ 10 ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ตำม มำตรำ 9 วรรค 
1 มำตรำ 21 (2) และ (3) มำตรำ 27 มำตรำ 28 มำตรำ 36 เฉพำะท่ี ให้พักใช้หรือูอน
ใบอนุญำตหรือให้งดกำรเป็นผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือ เจ้ำของหนังสือพิมพ์
และ มำตรำ 37 เฉพำะท่ีเกี่งวกับผู้โฆษณำน้ัน ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภำงในก ำหนด
เจจดวันนับแต่วันท่ีได้ทรำบค ำสั่งน้ัน แต่กำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์  

ค ำสั่งของรัฐมนตรีใหู้ือเป็นเดจดขำด  

เมื่อค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนพิมพ์เป็นไปโดงสุจริต แม้รัฐมนตรีจะสั่งงก หรือ
แก้ไขประกำรใดกจตำม เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ไม่ต้องรับผิดในค่ำเสีงหำง อันเกิดแต่ค ำสั่ง
น้ัน  

มาตรา 11 ให้ผู้พิมพ์ท ำทะเบีงนสิ่งพิมพ์ท่ีตนได้พิมพ์ขึ้นและให้ผู้โฆษณำท ำ
ทะเบีงนสิ่งพิมพ์ท่ีตนได้โฆษณำหรือมีไว้เพ่ือโฆษณำโดงท ำตำมแบบของเจ้ำพนักงำน
กำรพิมพ์และต้องแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีในเมื่อเจ้ำหน้ำท่ีต้องกำรตรวจ  

มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทงรักษำกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์กับเจ้ำหน้ำท่ีอื่น และ
ออกกฎกระทรวงวำงระเบีงบเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
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กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา 13 สิ่งพิมพ์ง่ึงพิมพ์ขึ้นในรำชอำณำจักรต้องมีผู้พิมพ์และผู้โฆษณำ 

 มาตรา 14 บุคคลใดจะเป็นผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำต้องมีคุณสมบัติ
ตำม มาตรา 15 และไม่เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือขำดสิทธิตำม มาตรา 16 ท้ังได้ปฏิบัติ
ตำม มาตรา 17 แล้ว 

กำรขอ
ใบอนุญำตท ำ
ด ำเนินธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ 

หมวด 2 หนังสือพิมพ์ 

มำตรำ 11  หนังสือพิมพ์ง่ึงพิมพ์ขึ้นภำงในรำชอำณำจักรต้องจดแจ้งกำรพิมพ์
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี 

ผู้งื่นจดแจ้งกำรพิมพ์หนังสือพิมพ์ต้องงื่นแบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์และ
หลักฐำนง่ึงต้องมีรำงกำร ดังต่อไปน้ี 

(1) ชื่อ สัญชำติ ูิ่นท่ีองู่ของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของกิจกำร
หนังสือพิมพ์แล้วแต่กรณี 

(2) ชื่อของหนังสือพิมพ์ 

(3) วัตูุประสงค์และระงะเวลำออกหนังสือพิมพ์ 

(4) ภำษำท่ีหนังสือพิมพ์จะออกใช้ 

(5) ชื่อและที่ต้ังโรงพิมพ์หรือสูำนท่ีพิมพ์ 

(6) ชื่อและที่ต้ังส ำนักงำนของหนังสือพิมพ์ 

มาตรา 15 คุณสมบัติของผู้พิมพ์และผู้โฆษณำ คือ   

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ และ   

(2) มีูิ่นท่ีองู่ประจ ำในรำชอำณำจักร 

มาตรา 16 บุคคลง่อมไม่มีสิทธิหรือู้ำมีสิทธิองู่แล้วขำดสิทธิเป็นผู้พิมพ์ และ
ผู้โฆษณำในระหว่ำงเวลำท่ี 

(1) ููกจ ำคุกองู่ตำมค ำพิพำกษำของศำลในคดี ง่ึงมิใช่ควำมผิดฐำนลหุโทษ
หรือควำมผิดฐำนประมำท หรือ 

(2) ููกงดกำรเป็นผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำ หรือเป็นผู้พิมพ์ท่ีููกงดใช้เครื่อง พิมพ์
ง่ึงตนใช้พิมพ์ตำม มาตรา 21 หรือููกพักใช้หรือูอนใบอนุญำต หรือููกงด กำรเป็น
บรรณำธิกำร ผู้โฆษณำ หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ตำม มาตรา 36 หรือ 

(3) ไร้ควำมสำมำรูหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรู หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ 
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เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีได้รับแบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์และหลักฐำนตำมวรรค
สองแล้ว ให้รับจดแจ้งและออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดแจ้งให้แก่ผู้งื่นจดแจ้งโดงไม่
ชักช้ำ เว้นแต่ผู้งื่นจดแจ้งงังด ำเนินกำรไมูู่กต้องหรือครบู้วนตำมมำตรำ 13 มำตรำ 14 
มำตรำ 15 หรือมำตรำ 16 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำให้ผู้งื่นจดแจ้งด ำเนินกำรให้
ููกต้องและครบู้วนทุกเรื่องในครำวเดีงวกันภำงในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีได้รับแบบกำรจด
แจ้งกำรพิมพ์และหลักฐำนกำรจดแจ้ง เมื่อได้ด ำเนินกำรููกต้องและครบู้วนให้รับจดแจ้ง
พร้อมออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดแจ้งให้แก่ผู้แจ้งโดงพลัน 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรงื่นจดแจ้ง กำรจดแจ้ง กำรเปลี่งนรำงกำรหลักฐำนกำร
จดแจ้ง กำรงกเลิกหลักฐำนกำรจดแจ้ง กำรก ำหนดแบบกำรจดแจ้งกำรพิมพ์และอัตรำ
ค่ำธรรมเนีงมกำรจดแจ้งให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ 12 ในหนังสือพิมพ์ให้แสดงข้อควำม ดังต่อไปน้ี 

(1) ชื่อของผู้พิมพ์และท่ีตั้งโรงพิมพ์ 

(2) ชื่อและที่ต้ังของผู้โฆษณำ 

(3) ชื่อของบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ 

(4) ชื่อและที่ต้ังของเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ 

ข้อควำมตำมวรรคหน่ึงให้พิมพ์ไว้ในลักษณะท่ีเหจนได้ชัด และบรรดำชื่อตำม
วรรคหน่ึงมิให้ใช้ชื่อง่อหรือนำมแ่ง 

มำตรำ 13  ชื่อของหนังสือพิมพ์ต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

 

ส่วนที่ 3 หนังสือพิมพ์  

มำตรำ 23 หนังสือพิมพ์ง่ึงพิมพ์ขึ้นในรำชอำณำจักรต้องมีผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ 
บรรณำธิกำร และเจ้ำของ  

มาตรา 24 บุคคลใดจะเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของ 
หนังสือพิมพ์ต้อง  

(1) มีคุณสมบัติตำม มำตรำ 15 

(2) ไม่เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือขำดสิทธิตำม มำตรำ 16  

(3) มีสัญชำติไทงหรือสัญชำติแห่งประเทศง่ึงมีสนธิสัญญำกับประเทศไทง 

(4) ท ำหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นภำษำแห่งประเทศของตน หำกจะมีภำษำอื่นปน 
องู่บ้ำงกจเฉพำะเป็นกำรทวนควำม หรือกำรกล่ำวอ้ำงู้องค ำหรือส ำนวนเพีงง เพื่อ
ประกอบบทประพันธ์ หรือข้อควำมเกี่งวกับกำรโฆษณำในทำงกำรค้ำ หรือ เป็น
ข้อควำมเพื่อประโงชน์แก่กำรศึกษำภำษำโดงเฉพำะ แต่ท้ังนี้ต้องมีไม่มำก เกินสมควร 

(5) แจ้งความแก่เจ้าพนักงานการพิมพ์โดยใช้แบบพิมพ์ของเจ้าพนักงาน 
การพิมพ์ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  
(ก) ชื่อ สัญชาติ อายุ อาชีพ ถิ่นที่อยู่และการงานท่ีท าหรือเคยท า  
(ข) ค ารับรองว่ามีคุณสมบัติตาม มาตรา 15 และไม่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ หรือขาดสิทธิ
ตาม มาตรา 16  
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(1) ไม่พ้องหรือมุ่งหมำงให้คล้ำงกับพระปรมำภิไธง พระนำมำภิไธง พระ
ปรมำภิไธงง่อพระนำมำภิไธงง่อ หรือนำมพระรำชวงศ์ 

(2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมำงให้คล้ำงกับรำชทินนำม เว้นแต่รำชทินนำมของตน 
ของบุพกำรีหรือของผู้สืบสันดำน 

(3) ไม่ง้ ำกับชื่อหนังสือพิมพ์ท่ีได้รับจดแจ้งไว้แล้ว 

(4) ไม่มีค ำหรือควำมหมำงหงำบคำง 

มำตรำ 14  บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังน้ี 

(1) มีอำงุไม่ต่ ำกว่ำงี่สิบปีบริบูรณ์ 

(2) มีสัญชำติไทง หรือสัญชำติแห่งประเทศง่ึงมีสนธิสัญญำกับประเทศไทง 

(3) มีูิ่นท่ีองู่ประจ ำในรำชอำณำจักร 

(4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรูหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรู 

(5) ไม่เคงต้องโทษตำมค ำพิพำกษำูึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่
น้องกว่ำสำมปีหรือเป็นควำมผิดโดงประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 

ผู้ง่ึงไม่มีสัญชำติไทงผู้ใดประสงค์จะเป็นบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ต้องได้รับ
อนุญำตตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ 15  เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้พิมพ์ หรือผู้

(ค) เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ และในกรณีท่ีผู้
พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือบรรณาธิการมิใช่เจ้าของหนังสือพิมพ์ต้องส่ง หนังสือรับรอง
ของเจ้าของหนังสือพิมพ์ไปพร้อมกัน  

(ง) ชื่อหนังสือพิมพ์  

(จ) วัตถุประสงค์และระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์  

(ฉ) ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก  

(ช) ที่ตั้งส านักงานของหนังสือพิมพ์และที่ตั้งส านักงานของผู้โฆษณา  

(ซ) ชื่อและที่ตั้งโรงพิมพ์  

(6) ในกรณีแห่งบรรณำธิกำร ส่งรูปู่ำงของตนตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎ 
กระทรวงแก่เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์พร้อมกับค ำแจ้งควำม  
 แต่บุคคลท่ีจะเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ น้ันมี
สัญชำติอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ใน (3) กจดี หรือจะออกหนังสือพิมพ์เป็นภำษำอื่นนอกจำกที่
ระบุไว้ใน (4) กจดี บุคคลน้ันจะเป็นได้กจต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำก เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์
ส ำหรับหนังสือพิมพ์น้ันตำม มำตรำ 27 แล้ว  

มำตรำ 25 ค ำขออนุญำตเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของ 
หนังสือพิมพ์ตำม มำตรำ 24 วรรคท้ำง ให้งื่นต่อเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์โดงใช้ แบบพิมพ์
ของเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ ง่ึงอง่ำงน้องจะต้องมีรำชกำรตำม มำตรำ 24 (5) และ ใน
กรณีแห่งบรรณำธิกำรให้ส่งรูปู่ำงของตนตำมท่ีก ำหนดไว้ใน กฎกระทรวงไปพร้อมกัน  
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โฆษณำต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปน้ี 

(1) มีอำงุไม่ต่ ำกว่ำงี่สิบปีบริบูรณ์ 

(2) มีสัญชำติไทง 

(3) มีูิ่นท่ีองู่ประจ ำในรำชอำณำจักร 

(4) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรูหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรู 

(5) ไม่เคงต้องโทษตำมค ำพิพำกษำูึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่
น้องกว่ำสำมปีหรือเป็นควำมผิดโดงประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 

มาตรา 16  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นนิติบุคคลต้องมีบุคคลซึ่งมี
สัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด และต้องมีกรรมการไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทยด้วย 

ห้ำมมิให้บุคคลใดูือหุ้นแทนบุคคลง่ึงมิได้มีสัญชำติไทงในนิติบุคคลท่ีเป็น
เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ตำมวรรคหน่ึง 

เจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นนิติบุคคลมีบุคคลสัญชำติไทงูือหุ้นหรือมี
กรรมกำรเป็นผู้มีสัญชำติไทงน้องกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดในวรรคหน่ึง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
เพิกูอนกำรจดแจ้ง ท้ังนี้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ 17  ผูพ้ิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ผู้ใด
เปลี่งนแปลงรำงกำรอง่ำงใดอง่ำงหน่ึงตำมมำตรำ 11 วรรคสอง ต้องแจ้งให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ีทรำบเพ่ือด ำเนินกำรเปลี่งนแปลงรำงกำรในหลักฐำนกำรจดแจ้ง ภำงใน

 มำตรำ 26 ทุกห้ำปี ให้บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ส่งรูปู่ำงใหม่ของตน 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

  มำตรำ 27 เมื่อเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ได้รับค ำขออนุญำตอันููกต้องตำม
มำตรำ 25 แล้ว ให้ออกใบอนุญำตให้ภำงในสำมสิบวันนับแต่วันรับค ำขอ เว้น แต่เหจนว่ำ
กำรอนุญำตน้ันอำจจะมีผลขัดต่อควำมสงบเรีงบร้องหรือศีลธรรมอันดี ของประชำชน  

ู้ำไม่อนุญำตแก่ผู้ใด ให้เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์แจ้งเป็นหนังสือไปงังผู้ขอ 
อนุญำตภำงในสำมสิบวันนับแต่วันรับค ำขอ  

 มำตรำ 28 ในกรณีท่ีขออนุญำตเป็นบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์มำกกว่ำหน่ึง
ฉบับู้ำเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์เหจนว่ำผู้ขออนุญำตไม่น่ำจะรับผิดชอบแต่ผู้เดีงวได้ทุกฉบับ
ตำมท่ีขอ จะสั่งให้อนุญำตแต่บำงฉบับกจได้  

มำตรำ 29 ชื่อหนังสือพิมพ์ วัตูุประสงค์และระงะเวลำออกหนังสือพิมพ์ท่ีได้
แสดงไว้ในค ำแจ้งควำมตำมรำงกำรใน มำตรำ 24 (5) (ง) และ (จ) น้ัน ู้ำจะ
เปลี่งนแปลงประกำรใด ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรและเจ้ำของ หนังสือพิมพ์จะต้อง
แจ้งควำมต่อเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ โดงใช้แบบพิมพ์ของเจ้ำ พนักงำนกำรพิมพ์ก่อนวัน
เปลี่งนแปลงไม่น้องกว่ำเจจดวัน  

ในกรณีท่ีผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ต้องมี
ใบอนุญำตกำรเปลี่งนแปลงดั่งกล่ำวในวรรคก่อน ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร และ
เจ้ำของหนังสือพิมพ์น้ันจะท ำได้กจต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนกำร พิมพ์แล้ว 
ค ำขออนุญำตเปลี่งนแปลงน้ันให้ใช้แบบพิมพ์ของเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ เมื่อเจ้ำ
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สำมสิบวันนับแต่ได้ท ำกำรเปลี่งนแปลงรำงกำรดังกล่ำว 

มำตรำ 18  ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ผู้ใด
เลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ ต้องแจ้งให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีทรำบเพื่องกเลิกหรือเปล่ีงนแปลงรำงกำรในหลักฐำนกำรจดแจ้ง
ภำงในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีเลิกเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของกิจกำร
หนังสือพิมพ์ 

พนักงำนกำรพิมพ์ได้รับค ำขอแล้วจะอนุญำตหรือไม่ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปงังผู้ขอ
ภำงในสำมสิบวันนับแต่วันรับค ำขอ  

มำตรำ 30 ู้ำข้อเทจจจริงเกี่งวกับรำงละเอีงดตำมรำงกำรในมำตรำ 24 (5) 
(ก) เฉพำะชื่อ สัญชำติหรือูิ่นท่ีองู่ (ช) หรือ (ง) ของผู้พิมพ์ผู้ โฆษณำ บรรณำธิกำร 
และเจ้ำของหนังสือพิมพ์คนใดได้เปลี่งนแปลงไป ให้ผู้น้ันแจ้งควำมต่อเจ้ำพนักงำนกำร
พิมพ์โดงใช้แบบพิมพ์ของเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ ภำงในก ำหนดสิบห้ำวันนับแต่วัน
เปลี่งนแปลง  

มำตรำ 31 ให้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับท่ีพิมพ์ขึ้นในรำชอำณำจักรแสดงชื่อ และ
ท่ีตัง้ส ำนักงำนของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร เจ้ำของ ชื่อและที่ตั้ง ส ำนักงำนของ
หนังสือพิมพ์ ชื่อและที่ต้ังโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์น้ันไว้ในหน้ำแรก หรือหน้ำหลัง  

บรรดำชื่อง่ึงต้องแสดงตำมวรรคก่อนให้ใช้ชื่อเตจม  

มำตรำ 32 ให้ผู้โฆษณำส่งหนังสือพิมพ์โดงไม่คิดรำคำและค่ำส่งไปงังที่ ท ำ
กำรเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์สำมฉบับ และหอสมุดแห่งชำติสองฉบับในวันท่ีออก โฆษณำ  

กำรใช้อ ำนำจ
ของหน่วงงำน
ก ำกับดูแล 

 มำตรำ 33 ห้ำมโฆษณำควำมลับของทำงรำชกำรในหนังสือพิมพ์ก่อนได้ รับ
อนุญำตจำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ  

มำตรำ 34 เมื่อมีเหตุจ ำเป็นเพื่อรักษำควำมสงบเรีงบร้องของประชำชน 
อธิบดีกรมต ำรวจหรือผู้รักษำกำรแทน มีอ ำนำจออกค ำสั่งชั่วครำวเป็นหนังสือแก่บุคคล
ใด หรือมีค ำสั่งท่ัวไป โดงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำหรือหนังสือ พิมพ์รำงวันระบุ
ห้ำมกำรโฆษณำเรื่องใดท่ีเกี่งวกับรำชกำรทหำรหรือกำรเมืองระหว่ำงประเทศ  
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มำตรำ 35 ในครำวท่ีประเทศมีเหตุฉุกเฉิน หรือตกองู่ในภำวะสงครำม อธิบดี
กรมต ำรวจหรือผู้รักษำกำรแทน มีอ ำนำจสั่งเป็นหนังสือแก่บุคคลใดหรือ ประกำศโดง
วิธีใด ให้เสนอข้อควำมท้ังสิ้นท่ีจะโฆษณำในหนังสือพิมพ์ให้เจ้ำ หน้ำท่ีตรวจข่ำวตรวจ
ก่อน  

มาตรา 36 เมื่อได้มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเจ้าพนักงานการพิมพ์ 
เห็นว่าอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ ฝ่าฝืน
ค าส่ังห้าม ตามความใน มาตรา 34 เจ้าพนักงานการพิมพ์อาจด าเนินการดั่งต่อไปนี้  

(1) ให้ค าตักเตือนเป็นหนังสือแก่ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และหรือเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ ในการให้ค าตักเตือนนี้จะเรียกบุคคลท่ีกล่าวแล้วไปรับค า อธิบายและ
ให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยก็ได้  

(2) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณา บรรณาธิการ และหรือเจ้าของหนังสือ 
พิมพ์เสนอเรื่องหรือข้อความท่ีจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่อไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจข่าว
ตรวจก่อนมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน แต่ในการสั่งเช่นนี้จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้ให้ค า
ตักเตือนตาม (1) แล้ว และผู้ถูกตักเตือนไม่สังวรในค าตักเตือนนั้น  

(3) ในครำวท่ีมีเหตุฉุกเฉินภำงในรำชอำณำจักร หรือมีเหตุคับขัน ระหว่ำง
ประเทศหรือมีกำรสงครำมจะสั่งเป็นหนังสือแก่บุคคลใดให้เสนอเรื่อง หรือข้อควำมท่ีจะ
โฆษณำในหนังสือพิมพ์ต่อไปให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจข่ำวก่อน หรือ สั่งให้พักใช้หรือเพิกูอน
ใบอนุญำตหรือสั่งงดกำรเป็นผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร และหรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ง่ึงองู่
ในควำมรับผิดชอบของผู้น้ันทันที โดงมี ก ำหนดเวลำหรือไม่กจได้และจะสั่งเปลี่งนแปลง
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ค ำสั่งน้ันภำงหลังกจได้ 

 มาตรา 37 เมื่อผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับถูกตักเตือนหรือต้องเสนอเรื่องหรือข้อความท่ีจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับใด
เพื่อตรวจก่อนโฆษณา ถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นในความรับผิดชอบของตนได้โฆษณา
เรื่องคล้ายคลึงท านองเดียวกันนั้นอีก เจ้าพนักงานการพิมพ์มีอ านาจสั่งให้เสนอ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือทุกฉบับในความรับผิดชอบของผู้นั้นเพื่อตรวจ
ก่อนโฆษณาได้ทีเดียว  

มำตรำ 38 ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์คนใดไม่พอใจใน
ค ำสั่งของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจข่ำว จะอุทธรณ์ไปงังรัฐมนตรีกจได้ แต่ต้องอุทธรณ์ภำงใน
ก ำหนดเจจดวันนับแต่วันท่ีได้รับค ำสั่ง ค ำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นอันเดจดขำด แต่ใน
ระหว่ำงรอค ำสั่งองู่น้ันต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจข่ำว  

ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้รัฐมนตรีสั่งภำงในสำมวันในจังหวัดอื่นให้สั่ง
ภำงในเจจดวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์  

มาตรา 39 ถ้าผู้โฆษณา บรรณาธิการหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ใดได้รับ
ค าส่ังเป็นหนังสือให้เสนอหนังสือพิมพ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจข่าวตรวจก่อน แต่
หนังสือพิมพ์นั้นยังออกโฆษณาโดยมิได้เสนอต่อเจา้หน้าที่ตรวจข่าวก็ดี ลงข้อความ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจข่าวมิได้อนุญาตให้โฆษณาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีตรวจข่าวก็ดี เจ้าพนักงานการพิมพ์อาจมีค าส่ัง
เป็นหนังสือห้ามโฆษณาหนังสือพิมพ์ท่ีละเมิดนั้นต่อไป และจะให้ยึดหนังสือพิมพ์นั้น
ทั้งหมดก็ได้ และเมื่อยึดแล้วให้น าบทบัญญัติใน มาตรา 9 วรรค 3 มาใช้บังคับโดย

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m4-12.html#9
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อนุโลม  

กำรโฆษณำท่ี
คลำดเคลื่อน
หรือกระทบ
บุคคลอื่น 

 

 มำตรำ 40 หนังสือพิมพ์ใดโฆษณำเรื่องรำชกำรคลำดเคลื่อนจำกควำมจริง
และอำจจะเกิดควำมเสีงหำงขึ้นได้ กระทรวงหรือกรมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่งวข้องในเรื่องน้ัน
หรือกรมโฆษณำกำร หรือเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์อำจสั่งเป็นหนังสือให้บรรณำธิกำร
หนังสือพิมพ์น้ันแก้เองหรือลงพิมพ์หนังสืองึ่งแก้หรือปฏิเสธเรื่องน้ันภำงในวันเวลำท่ี
ก ำหนดให้แต่ตอ้งเป็นวันเวลำท่ีพอจะทันพิมพ์หนังสือพิมพ์น้ันง่ึงจะออกโฆษณำต่อไป 

มำตรำ 41 หนังสือพิมพ์ใดโฆษณำเรื่องเกี่งวแก่บุคคลใดคลำดเคลื่อนจำก
ควำมจริง และอำจจะเกิดควำมเสีงหำงแก่บุคคลน้ัน บุคคลน้ันอำจแจ้งเป็นหนังสือ
ขอให้บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์น้ันแก้เอง หรือลงพิมพ์หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธเรื่องนั้น 
กำรแก้หรือลงพิมพ์หนังสืองึ่งแก้หรือปฏิเสธเรื่องที่ว่ำน้ีจะต้องพิมพ์ในฉบับท่ีจะออก
โฆษณำต่อไปจำกเวลำท่ีได้รับค ำขอดั่งกล่ำวแล้ว หรือฉบับท่ีูัดไป  

เมื่อได้แก้หรือลงพิมพ์หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธเรื่องที่ว่ำน้ีโดงููกต้องแล้วสิทธิ
ในกำรฟ้องของบุคคล ผู้ขอแก้ทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำเป็นอันระงับลง  

มำตรำ 42 ู้ำข้อควำมท่ีให้แก้หรือหนังสืองึ่งแก้หรือปฏิเสธเรื่องตำม มำตรำ 
40 หรือ มำตรำ 41 น้ันขัดกับกฎหมำงหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเป็นกำร
เสีงดสี หรือผู้ขอให้แก้มิได้แจ้งชื่อและท่ีองู่ของตนให้ชัดเจน บรรณำธิกำรกจไม่ต้องแก้หรื
อน ำลงพิมพ์  

มำตรำ 43 เรื่องหรือข้อควำมท่ีให้แก้หรือหนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธตำม 
มำตรำ 40 หรือ มำตรำ 41 น้ันบรรณำธิกำรจะต้องแก้หรือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์น้ันโดง

http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H62/m23-46.html#40
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ครบู้วนในครำวเดีงว และต้องให้องู่ในหน้ำเดีงวกับเรื่องอันเป็น เหตุกำรณ์ให้แก้หรือ
ปฏิเสธน้ัน  

เรื่องหรือข้อควำมท่ีให้แก้หรือหนังสืองึ่งแก้หรือปฏิเสธตำมวรรคก่อนต้องน ำ
ลงพิมพ์ให้โดงไม่เรีงกค่ำธรรมเนีงม แต่หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธน้ัน ต้อง ไม่เกินก ำหนด
ดั่งต่อไปน้ี  

(1) ู้ำเรื่องอันเป็นเหตุท่ีขอให้ลงพิมพ์หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธน้ันมีองู่ ไมู่ึง
ครึ่งหน้ำ(คอลัมน์) หรือครึ่งหน้ำหนังสือพิมพ์หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธ ต้องไม่เกินกว่ำ
หน่ึงแนวหรือหนึ่งหน้ำหนังสือพิมพ์น้ัน แล้วแต่กรณี โดงมีขนำด แนวและตัวอักษรใน
เนื้อเรื่องเช่นเดีงวกัน  

(2) ู้ำเรื่องอันเป็นเหตุท่ีขอให้ลงพิมพ์หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธน้ันมีองู่ ตั้งแต่
ครึ่งแนวหรือครึ่งหน้ำพิมพ์ขึ้นไป หนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธต้องไม่เกินกว่ำสองเท่ำของ
เรื่องนั้น แล้วแต่กรณี โดงมีขนำดแนวและตัวอักษรในเนื้อ เรื่องเช่นเดีงวกัน  

ู้ำหนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธเรื่องเกินก ำหนดท่ีว่ำมำน้ี เมื่อได้ออกโฆษณำแล้ว
เจ้ำของหนังสือพิมพ์มีสิทธิเรีงกค่ำธรรมเนีงมเฉพำะในส่วนท่ีเกินจำกผู้ขอ ให้ลงพิมพ์ 
ตำมอัตรำค่ำแจ้งควำมตำมปกติได้  

สิทธิขอให้แก้หรือลงหนังสือง่ึงแก้หรือปฏิเสธด่ังว่ำมำน้ี เป็นอันระงับลง 
ภำงหลังหกเดือน นับแต่วันท่ีหนังสือพิมพ์น้ันออกโฆษณำ  

มำตรำ 44 ผู้ท่ีได้แจ้งควำมหรือได้รับใบอนุญำตเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ 
บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ใด ู้ำหนังสือพิมพ์น้ันมิได้เริ่มออกโฆษณำ ภำงใน
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ก ำหนดเวลำหกสิบวัน นับแต่วันท่ีได้แจ้งหรือวันท่ีได้รับใบอนุญำตแล้วแต่กรณี กำรเป็น
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์น้ันเป็นอันสิ้นสุดลง  

มำตรำ 45 หนังสือพิมพ์รำงวัน ู้ำมิได้ออกโฆษณำต่อเนื่องกันเป็นระงะเวลำ
สำมสิบวัน หรือหนังสือพิมพ์รำงคำบ ู้ำมิได้ออกโฆษณำต่อเน่ืองกันเป็นระงะเวลำสี่
ครำวหรือเกินกว่ำสองปี กำรเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร และเจ้ำของ
หนังสือพิมพ์น้ันเป็นอันสิ้นสุดลง  

มำตรำ 46 ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์เลิก เป็น
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ใดท่ีตนเป็นองู่หรือ ขำด
คุณสมบัติตำม มำตรำ 15 (2) หรือขำดสิทธิตำม มำตรำ 16 (1) ต้อง แจ้งควำมแก่เจ้ำ
พนักงำนกำรพิมพ์ โดงใช้แบบพิมพ์ของเจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ ภำงในสำมสิบวัน นับแต่
วันเลิกหรือขำดคุณสมบัติ หรือขำดสิทธิในกรณีท่ีมีใบ อนุญำตให้คืนใบอนุญำตน้ันด้วง 

บทลงโทษ หมวด 3 บทก าหนดโทษ 

ส่วนที่ 1 โทษทางปกครอง 

มำตรำ 19  ผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำผู้ใด่าำ่ืนมำตรำ 8 หรือมำตรำ 9 ต้องระวำง
โทษปรับทำงปกครองไม่เกินหน่ึงหมื่นบำท 

มำตรำ 20  ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ 
ผู้ใด่าำ่ืนมำตรำ 12 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกินหน่ึงหมื่นบำท 

มำตรำ 21  ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ 

ส่วนที่ 4 ความผิดและบทก าหนดโทษ  

มำตรำ 47 เพื่อประโงชน์แห่งบทบัญญัติใน มำตรำ 54 และ มำตรำ 60 ให้
สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ใดครอบครองเครื่องพิมพ์องู่ผู้น้ันเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ  

มำตรำ 48 เมื่อมีควำมผิดนอกจำกท่ีระบุไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีเกิดขึ้น ด้วง
กำรโฆษณำสิ่งพิมพ์นอกจำกหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันธ์ง่ึงตั้งใจให้โฆษณำบท ประพันธ์น้ัน
ต้องรับผิดเป็นตัวกำร ู้ำผู้ประพันธ์ไม่ต้องรับผิดหรือไม่ได้ตัว ผู้ประพันธ์ให้เอำโทษแก่ผู้
พิมพ์ เป็นตัวกำร  

ในกรณีแห่งหนังสือพิมพ์ ผู้ประพันและบรรณำธิกำรต้องรับผิดเป็นตัวกำร 
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ผู้ใด่าำ่ืนมำตรำ 17 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกินสองหมื่นบำท 

มำตรำ 22  ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ 
ผู้ใด่าำ่ืนมำตรำ 18 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกินสำมหม่ืนบำท 

มำตรำ 23  ู้ำกำรกระท ำผิดง่ึงมีโทษปรับทำงปกครองเป็นควำมผิดต่อเน่ือง
และพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีสั่งลงโทษปรับทำงปกครองส ำหรับควำมผิดน้ัน ผู้กระท ำควำมผิด
ต้องระวำงโทษปรับรำงวันอีกนับแต่วันท่ีมีค ำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองดังกล่ำว
ตลอดเวลำท่ีงัง่าำ่ืนหรือจนกว่ำจะปฏิบัติใหูู้กต้องในอัตรำดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีโทษปรับทำงปกครองตำมมำตรำ 19 และมำตรำ 20 ให้ปรับอีกวันละ
ไม่เกินหน่ึงพันบำท 

(2) กรณีโทษปรับทำงปกครองตำมมำตรำ 21 ให้ปรับอีกวันละไม่เกินสองพัน
บำท 

(3) กรณีโทษปรับทำงปกครองตำมมำตรำ 22 ให้ปรับวันละไม่เกินสำมพันบำท 

มำตรำ 24  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีมีค ำสั่งลงโทษปรับทำงปกครองแก่ผู้พิมพ์ ผู้
โฆษณำบรรณำธิกำร หรือเจ้ำของสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
นำงกรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 

ส่วนที่ 2 โทษอาญา 

  

และู้ำไม่ได้ตัวผู้ประพันธ์ กจให้เอำโทษแก่ผู้พิมพ์เป็นตัวกำรด้วง  

มำตรำ 49 ในกรณีท่ีนิติบุคคลได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือ 
กระท ำควำมผิดใด ๆ ด้วงกำรโฆษณำสิ่งพิมพ์ ผู้แทนของนิติบุคคลน้ันต้องรับผิดด้วง
เท่ำท่ีตนได้กระท ำ  

มำตรำ 50 ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้พนักงำนสอบสวนมีอ ำนำจ
เปรีงบเทีงบให้คดีเลิกกันได้ตำมประมวลกฎหมำงวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  

มำตรำ 51 สิ่งพิมพ์ง่ึงอธิบดีกรมต ำรวจหรือผู้รักษำกำรแทนได้ประกำศ ห้ำม
ตำม มำตรำ 8 น้ัน  

(1) ผู้ใดสั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร มีควำมผิดต้องระวำงโทษ ปรับไม่
เกินสองร้องบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสองเดือน หรือท้ังปรับท้ังจ ำ  

(2) ผู้ใดขำง เสนอขำง จ่ำงแจก หรือเสนอจ่ำงแจก มีควำมผิดต้อง ระวำง
โทษปรับไม่เกินสองร้องบำท  

สิ่งพิมพ์ท่ีว่ำน้ีให้ริบเสีง 

มำตรำ 52 ผู้ใดขำง เสนอ จ่ำงแจก หรือเสนอจ่ำงแจก สิ่งพิมพ์ง่ึง เจ้ำ
พนักงำนกำรพิมพ์ได้ห้ำมกำรขำงหรือจ่ำงแจก ตำม มำตรำ 9 มีควำมผิด ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินสองร้องบำท  

มำตรำ 53 ผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำคนใด  

(1) ละเลงไม่ท ำหรือไม่แสดงทะเบีงนง่ึงเป็นหน้ำท่ีของตนตำม มำตรำ 11 มี
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มำตรำ 25  ผู้ใดออกหนังสือพิมพ์โดงพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีงังไม่ได้รับจดแจ้งตำม
มำตรำ 11 หรือรู้ว่ำตนไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ 
บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ แล้วได้เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร 
หรือเจ้ำของกิจกำรหนังสือพิมพ์ โดง่าำ่ืนมำตรำ 7 มำตรำ 14 มำตรำ 15 หรือมำตรำ 
16 มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบำท หรือทั้ง
จ ำท้ังปรับ 

มำตรำ 26  ผู้ใด่าำ่ืนมำตรำ 16 วรรคสอง มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกินห้ำปีหรือ ปรับตั้งแต่ห้ำแสนบำทูึงห้ำล้ำนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ และให้ศำลสั่งให้
เลิกกำรให้ควำมช่วงเหลือหรือสนับสนุน หรือสั่งให้เลิกกำรร่วมประกอบธุรกิจ หรือสั่งให้
เลิกกำรูือหุ้น หรือกำรเป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี หำก่าำ่ืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำลต้อง
ระวำงโทษปรับวันละห้ำหม่ืนบำทูึงสองแสนห้ำหมื่นบำทตลอดเวลำท่ีงัง่าำ่ืนองู่ 

มำตรำ 27  ผู้ใด่าำ่ืนค ำสั่งของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติตำมมำตรำ 10 มี
ควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำสิบบำท  

(2) จงใจท ำทะเบีงนง่ึงเป็นหน้ำท่ีของตนตำม มำตรำ 11 เทจจในสำระ ส ำคัญ
มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงร้องบำท  

มำตรำ 54 ผู้ใดกระท ำกำรในหน้ำท่ีเป็นผู้พิมพ์หรือผู้โฆษณำ โดง่าำ่ืน 
บทบัญญัติ มำตรำ 14 หรือในระหว่ำงููกงดเป็นผู้พิมพ์ หรือผู้โฆษณำหรือใช้ 
เครื่องพิมพ์ง่ึงตนรู้องู่แล้วว่ำููกงดตำม มำตรำ 21 มีควำมผิดต้องระวำงโทษ ปรับไม่
เกินสองร้องบำท  

มำตรำ 55 ผู้ใดจงใจแจ้งควำมเทจจแก่เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ในกำรแจ้ง ควำม
เป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณำตำม มำตรำ 17 หรือในกำรแจ้งควำมหรือขออนุญำต เป็นผู้พิมพ์ ผู้
โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ตำม มำตรำ 24 หรือ มำตรำ 25 มี
ควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้องบำท หรือจ ำคุก ไม่เกินสองเดือนหรือทั้ง
ปรับท้ังจ ำ  

มำตรำ 56 ผู้ใดละเลงไม่แจ้งควำมแก่เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์ตำมหน้ำท่ี ของ
ตนตำม มำตรำ 18 มำตรำ 22 มำตรำ 30 หรือ มำตรำ 46 มีควำมผิด ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงร้องบำท  

มำตรำ 57 ู้ำได้มีกำรโฆษณำสิ่งพิมพ์ง่ึงมิได้ปฏิบัติใหูู้กต้องครบู้วน ตำม 
มำตรำ 19 หรือ มำตรำ 31 ผู้พิมพ์และผู้โฆษณำมีควำมผิดต้องระวำงโทษ ปรับไม่เกิน
ห้ำสิบบำทส ำหรับควำมผิดครำวหน่ึง  

 มำตรำ 58 ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำรหรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์คนใด ่าำ
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่ืนบทบัญญัติ มำตรำ 29 มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงร้องบำท  

มำตรำ 59 ผู้โฆษณำคนใดละเลงไม่ส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่หอสมุดแห่งชำติ ตำม 
มำตรำ 20 หรือไม่ส่งหนังสือพิมพ์ให้แก่เจ้ำพนักงำนกำรพิมพ์หรือหอสมุด แห่งชำติ ตำม
มำตรำ 31 มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสิบสองบำท  

มำตรำ 60 ผู้ใดท ำกำรในหน้ำท่ีผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือ เจ้ำของ
หนังสือพิมพ์ได้ า่ำ่ืนบทบัญญัติ มำตรำ 24 หรือโดงไม่ได้รับอนุญำตตำม มำตรำ 27 
หรือระหว่ำงที่ใบอนุญำตไดูู้กพักใช้หรือููกูอน หรือระหว่ำงทีูู่ก งดกำรเป็นผู้โฆษณำ 
บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ตำม มำตรำ 36 หรือภำงหลังท่ีกำรเป็นผู้พิมพ์ ผู้
โฆษณำ บรรณำธิกำร หรือเจ้ำของหนังสือพิมพ์ ได้ส้ินสุดลงตำม มำตรำ 44 หรือ 
มำตรำ 45 มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่ เกินสี่ร้องบำท  

มำตรำ 61 บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ใดไม่ส่งรูปู่ำงใหม่เมื่อครบระงะ เวลำ
ห้ำปีตำม มำตรำ 26 มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสิบสองบำท 

มำตรำ 62 บรรณำธิกำรหรือผู้โฆษณำหนังสือพิมพ์คนใด่าำ่ืนบทบัญญัติ 
มำตรำ 33 หรือ่าำ่ืนค ำสั่งของอธิบดีกรมต ำรวจหรือผู้รักษำกำรแทนตำม มำตรำ 34 มี
ควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้องบำทหรือจ ำคุกไม่เกิน สำมเดือน หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ 

มำตรำ 63 เมื่อหนังสือพิมพ์ใดโฆษณำเรื่องหรือข้อควำมง่ึงต้องเสนอ เพ่ือ
ตรวจก่อนโฆษณำตำม มำตรำ 35 มำตรำ 36 (3) หรือ มำตรำ 37 ใน กรณีท่ีเกี่งวเน่ือง
กับ มำตรำ 36 (3) โดงเจ้ำหน้ำท่ีตรวจข่ำวงังมิได้อนุญำตให้โฆษณำ หรือไม่ปฏิบัติให้
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ููกต้องตำมค ำสั่งเจ้ำหน้ำท่ีตรวจข่ำว ผู้โฆษณำและ บรรณำธิกำรมีควำมผิดต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินห้ำร้องบำท หรือจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือท้ังปรับท้ังจ ำ 

ผู้ใดขำง เสนอขำง จ่ำงแจก หรือเสนอจ่ำงแจกหนังสือพิมพ์ใด ง่ึง โฆษณำ
โดงกระท ำผิดดั่งกล่ำวในวรรคก่อน โดงรู้องู่แล้วว่ำหนังสือพิมพ์น้ันได้ ออกโดงกระท ำ
ผิด มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองร้องบำท หรือ จ ำคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือ
ท้ังปรับท้ังจ ำ 

 มำตรำ 64 เมื่อหนังสือพิมพ์ใดโฆษณำเรื่องหรือข้อควำมง่ึงต้องเสนอ เพื่อ
ตรวจก่อนโฆษณำตำม มำตรำ 36 (2) หรือ มำตรำ 37 ในกรณีท่ีไม่เกี่งว เน่ืองกับ 
มำตรำ 36(3) โดงเจ้ำหน้ำท่ีตรวจข่ำวงังมิได้อนุญำตให้โฆษณำหรือ ไม่ปฏิบัติใหูู้กต้อง
ตำมค ำสั่งเจ้ำหน้ำท่ีตรวจข่ำว ผู้โฆษณำ และบรรณำธิกำร มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสองร้องบำท  

ผู้ใดขำง เสนอขำง จ่ำงแจก หรือเสนอจ่ำงแจกหนังสือพิมพ์ใด ง่ึง โฆษณำ
โดงกระท ำผิดดังกล่ำวในวรรคก่อน โดงรู้องู่แล้วว่ำหนังสือพิมพ์น้ันไดอ้อกโดงกระท ำ
ผิด มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงร้องบำท 

มำตรำ 65 บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ใดละเลงไม่ปฏิบัติใหูู้กต้องครบ ู้วน 
ในกำรแก้ข้อควำมหรือลงพิมพ์หนังสืองึ่งแก้หรือปฏิเสธเรื่องตำมมำตรำ 40 มำตรำ 41 
หรือมำตรำ 43 มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงร้องบำท 

ที่มำ: รวบรวมโดงคณะผู้วิจัง (2557) 
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ภาคผนวก ค : ตัวอย่างโฆษณาของรัฐในหนังสือพิมพ์ที่เน้นภาพลักษณ์นักการเมือง 

 รูปที่ ข-1 โฆษณาของรัฐที่เน้นชื่อนักการเมือง 

 
หมำงเหต:ุ โฆษณำประชำสัมพันธ์ในโครงกำร “ฉันรักประเทศไทย-I Love Thailand”สมัยรัฐบาลอภิสทิธิ์ เป็นโฆษณำขนำด ครึ่ง
หน้ำหนังสือพิมพ ์สีขำวด ำ รำคำประเมนิ 150,000-160,000 บำท 

ที่มำ: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก (วันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2552 หน้ำ 9)  
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 รูปที่ ข-2 โฆษณาของรัฐที่เน้นรูปนักการเมือง 

 
หมำงเหต:ุ โฆษณำขนำด 1 หนำ้ (หน้ำสุดท้ำง) 4 ส ีรำคำประเมิน 500,000-564,000 บำท 

ที่มำ: คม ชัด ลึก (วันที ่9 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 หน้ำ 16)  
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 รูปที่ ข-3 โฆษณาของรัฐที่เน้นรูปนักการเมืองและข้าราชการ 

 

หมำงเหต:ุ โฆษณำขนำดครึ่งหน้ำ (แนวตั้ง) สีขำวด ำ รำคำประเมิน 60,000 – 120,000 บำท 

ที่มำ: มติชน  (วันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 หน้ำ 7) 
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