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บทท่ี 1  บทนํา 

 
 

สื่อวิทยุและโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อที่มีการกํากับดูแลสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อสารมวลชนประเภทอ่ืน 
ด้วยเหตุผลด้ังเดิมที่ว่า ทรัพยากรคลื่นความถ่ี (Spectrum Scarcity) ซึ่งใช้ในกิจการน้ีเป็นสิ่งที่มีอยู่จํากัด จึง
เป็นภาระหน้าที่ของภาครัฐแต่ไหนแต่ไรมาที่จะต้องจัดสรรคลื่นความถ่ีที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้อย่างเป็นธรรม 
(fair) และสามารถควบคุมการผูกขาด (Monopoly) ได้ อีกทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์ยังมีคุณลักษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างจากสื่ออ่ืน (Verhulst, 2006 อ้างถึงใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา2556: 17-18) ได้แก่ความ
แพร่หลายสู่ประชาชน (Pervasiveness) สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป (Invasiveness) มีความเป็นสาธารณะ 
(Publicness) และมีอิทธิพลต่อความคิดและความสนใจของประชาชน (Influence) จึงย่ิงเป็นเรื่องจําเป็นที่
จะต้องกํากับดูแลให้ตอบสนองประโยชน์สาธารณะ (public interest) โดยเฉพาะในเรื่องของการกํากับดูแล
เน้ือหาที่ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ของประชาชน การสร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยม โดยอิทธิพลของสื่ออย่าง
โทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงและแทรกซึมสู่แต่ละครัวเรือนถูกมองว่ามีสูงมาก ถึงขนาดที่จะสามารถโน้มนําให้
ประชาชนเป็นพลเมืองที่รู้แจ้งทางข่าวสารหรือเป็นเพียงผู้บริโภคท่ีไม่อินังขังขอบกับปัญหาสาธารณะก็ได้ 

 
ในบริบทของอารยประเทศ เรามักพบว่า การกํากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์มักเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายระดับชาติด้านการสื่อสารที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น แคนาดามีเป้าหมายในการกํากับดูแลสื่อโทรทัศน์
ให้รองรับนโยบายพหุนิยมทางวัฒนธรรม (multi-culturalism) หรือ นโยบายเร่ืองการสร้างอัตลักษณ์แคนาดา
เพ่ือจะได้ไม่ถูกครอบงําทางวัฒนธรรมจากประเทศเพ่ือนบ้านคือ สหรัฐอเมริกาที่ครองความเป็นเจ้าในเรื่อง
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม หรือ สหราชอาณาจักรก็มีกรอบในการกํากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริม
หลักการในเร่ืองความเท่าเทียม (equality) และความหลากหลาย (diversity) ตลอดจนเพ่ือสร้างเสริมนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ที่เปิดกว้าง และเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม 

 
ทั้งน้ี ในอารยประเทศเหล่าน้ี จะมีองค์กรอิสระที่เป็นของรัฐจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลและ

จัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการที่อาศัยคลื่นความถ่ีในการประกอบการ หรือกิจการการสื่อสารโดยภาพรวม โดยมี
ขอบเขตหน้าที่และอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมสื่อก็มีการรวมตัวกันเป็น
องค์กรวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกันเองผ่านมาตรฐานจริยธรรมที่ได้มีการประมวลและเป็นที่



 

2 

ยอมรับร่วมกัน ซึ่งทั้งสองส่วนมักจะทํางานอย่างสอดรับและส่งเสริมกันและกัน เน่ืองจากในประเทศเสรี
ประชาธิปไตยเหล่าน้ี มักมีหลักการในการกํากับดูแลที่เคารพในสิทธิเสีภาพของส่ือ จึงมักส่งเสริมให้สื่อกํากับ
ดูแลกันเอง มากกว่าจะเข้าไปควบคุม และจะเข้ามาแทรกแซงด้วยเครื่องมือกํากับดูแลที่มีในกรณีที่จําเป็นและ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างจริงๆ เท่าน้ัน 

 
ในส่วนของประเทศไทย หลังจากความล้มเหลวในการจัดต้ังองค์กรอิสระเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแล

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จนนําไปสู่ภาวะสุญญากาศในการกํากับดูแลมาร่วมทศวรรษ ในปี 
พ.ศ.2553 ได้มีการออกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และตามมาด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในปี พ.ศ.2554 จํานวน 11 คน ซึ่งแบ่งเป็น 
2 คณะย่อย คือ คณะกรรมกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 5 คน และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) อีก 5 คน   

 
หลังจากจัดต้ัง กสท. ได้แล้ว ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการข้ึน

เมื่อปี พ.ศ.2555 เพ่ือทําหน้าที่จัดทําหลักเกณฑ์มาตรฐานของเน้ือหาและผังให้ตรงกับใบอนุญาต ตรวจสอบ
เน้ือหาและผังรายการเพ่ือรายงานต่อ กสทช. และมีอํานาจสั่งระงับการออกอากาศเม่ือผู้ประกอบกิจการ
ออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระขัดต่อกฎหมาย  

 
นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการซึ่งมีหน้าที่ช่วย กสท. กลั่นกรอง

และพิจารณากรณีจากเรื่องราวร้องเรียนเรื่องเนื้อหาโดยตรงแล้ว ยังมีอีกสองคณะอนุกรรมการที่ทําหน้าที่
เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเน้ือหา คือ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ ซึ่งทําหน้าที่กํากับดูแลเนื้อหาโฆษณาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
กํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ที่ทําหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสื่อมีการรวมตัว
กันเพ่ือสร้างกลไกการกํากับดูแลกันเองบนมาตรฐานทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพ นอกจากน้ี ยังมีหน่วยที่ทํา
หน้าที่เช่ือมโยงกันอีกในส่วนของสํานักงาน กสทช. คือ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และ 
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบผังรายการซึ่งผู้ประกอบการส่งมาว่าตรงตาม
ข้อกําหนดด้านเน้ือหาในประเภทใบอนุญาตหรือไม่ ก่อนจะอนุมัติให้ใบอนุญาตไป 
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อน่ึง การกําเนิดขึ้นของ กสทช. เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินไปบนเส้นทางของการปฏิรูปสื่อ ซึ่งมี
เจตนารมณ์ด้ังเดิมเพ่ือเปิดเสรีการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคลื่นความถ่ี การบริหารจัดการคลื่น
ความถี่ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะและบนการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม การส่งเสริมเสรีภาพพร้อมๆ 
กับความรับผิดชอบของสื่อ ทว่าด้วยบริบททางประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมและการดําเนินงานของ กสทช. ที่ขาด
ทิศทางที่ชัดเจนในระดับนโยบายในภาพรวมด้านการสื่อสารของประเทศ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทาย
ความคาดหวังด้ังเดิมว่า กสทช. จะสามารถนําพาประเทศไทยไปสู่เส้นทางการปฏิรูปสื่อได้ไกลเพียงใด 
โดยเฉพาะในแง่ของการปฏิรูปเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ซึ่งส่วนหน่ึงก็จะเป็นผลมาจากการ
ทําหน้าที่กํากับดูแลเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง 

 
เน่ืองจากมีอีกโครงการภายใต้แผนงานเดียวกันน้ีซึ่งเป็นการศึกษาการกํากับดูแลกันเองของสื่อโดยตรง 

เน้ือหางานวิจัยในรายงานเล่มน้ีจึงจะได้มุ่งเน้นไปที่การกํากับดูแลตามกฎหมายโดยองค์กรกํากับดูแลที่เป็น
อิสระของรัฐมากกว่าการกํากับดูแลกันเองในภาคอุตสาหกรรม ทว่าในบริบทที่มีของเขตหรือประเด็นของการ
กํ า กั บ ดู แ ล ที่ ค า บ เ ก่ี ย ว กั น ก็ จ ะ นํ า เ ส น อ ค ว บ คู่ กั น ไ ป เ ล ย  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ห็ น ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง กั น
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บทท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 งานวิจัยน้ีได้ประมวลแนวคิด/ทฤษฎีและหลักการที่สําคัญทางวิชาการเพ่ือเป็นกรอบในการทําความ
เข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการกํากับดูแลด้านวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย ดังต่อไปน้ี  
 
2.1 มิติต่างๆ เก่ียวกับการกํากับดูแลสื่อ 
 
 การกํากับดูแล หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให้พฤติกรรมหรือการดําเนินการของสิ่งใด หรือใคร อะไร 
ใดๆ ก็ตามเป็นไปในลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ การกํากับดูแลสื่อมีได้หลายมิติขึ้นกับ
เป้าหมายและแกนกลางของส่ิงที่ต้องการกํากับดูแล เช่น มิติที่ในเรื่องสารัตถะของการกํากับดูแลที่มีการ
แบ่งแยกระหว่างกิจการหรือตลาดออกจากเน้ือหา ก็จะเป็นการกํากับดูแลทางด้านโครงสร้าง (Structure) และ
การกํากับดูแลด้านเน้ือหา (Content) หากเป็นมิติที่พิจารณาจากเกณฑ์ในเรื่องระบอบ (regime) หรือพ้ืนที่
ทางอํานาจและตัวเล่น (players) ในการกํากับดูแลก็จะเป็นการกํากับดูแลโดยอํานาจจากรัฐ (State-
regulation) การกํากับดูแลตนเอง/กันเอง (Self-regulation) และการกํากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) 
หรือ ถ้าเป็นมิติเก่ียวกับกระบวนการหรือขั้นตอนในการใช้เครื่องมือเพ่ือกํากับดูแลก็จะเป็นการกํากับดูแลเชิง
ป้องกัน หรือกํากับดูแลก่อน (Ex-ante regulation) และการกํากับดูแลเชิงแก้ไขปัญหา หรือ กํากับดูแล
ภายหลัง (Ex-post regulation) หากถ้าเป็นมิติของแนวทางของการพิจารณาปัญหาและวิธีการในการกํากับ
ดูแล ก็จะเป็นการกํากับดูแลเชิงบวก (Positive regulation) และการกํากับดูแลเชิงลบ (Negative 
regulation) เป็นต้น (ดูตารางที่ 2.1 ประกอบ) 
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ตารางที่ 2.1 รูปแบบต่างๆ ของการกํากับดูแลในหลากหลายมิติ 
เป้าหมายและแกนกลางของสิ่งท่ีต้องการกํากับดูแล มิติของการกํากับดูแล 

สารัตถะของการกํากับดูแล การกํากับดูแลทางโครงสร้าง vs. การกํากับดูแลทางเนื้อหา 
ระบอบหรือพ้ืนท่ีทางอํานาจและตวัเล่นในการกํากับดูแล การกํากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(Statutory regulation) การกํากับดูแลตนเอง (Self-
regulation) และการกํากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) 

กระบวนการหรือข้ันตอนในการใช้เคร่ืองมือเพ่ือกํากับดูแล การกํากับดูแลเชิงป้องกัน หรือกํากับดูแลก่อน (Ex-ante 
regulation) และการกํากับดูแลเชิงแก้ไขปัญหา หรือ กํากับ
ดูแลภายหลัง (Ex-post regulation) 

แนวทางของการพิจารณาปัญหาและวิธีการในการกํากับดูแล การกํากับดูแลเชิงบวก (Positive regulation) และการกํากับ
ดูแลเชิงลบ (Negative regulation) 

ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย 
 

 มิติแรก คือ สารัตถะของการกํากับดูแล สามารถแบ่งได้เป็น การกํากับดูแลทางด้านโครงสร้าง 
(Structure) และการกํากับดูแลด้านเนื้อหา (Content) โดยท่ีการกํากับดูแลทางด้านโครงสร้าง จะเป็นการ
กํากับดูแลโครงสร้างของอุตสาหกรรม เช่น ลักษณะความเป็นเจ้าของ รูปแบบของผู้ประกอบกิจการ การ
แข่งขัน เทคโลโลยี เง่ือนไขการให้ใบอนุญาต เป็นต้น ส่วนการกํากับดูแลทางด้านเน้ือหา จะเป็นการกําหนด
เก่ียวกับลักษณะเน้ือหาที่จะนําเสนอ เช่น การกํากับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การกํากับดูแลเนื้อหาที่ควร
ส่งเสริม การกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อโฆษณา เป็นต้น (Hitchens, 2006: 11) 
 
 มิติต่อมา คือ ระบอบหรือพ้ืนที่ทางอํานาจและตัวเล่นในการกํากับดูแล สามารถแบ่งได้เป็น การกํากับ
ดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย (Statutory regulation) การกํากับดูแลตัวเอง (Self-regulation) 
และการกํากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) (พิรงรอง, 2556: 99-100) โดยที่ การกํากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มี
อํานาจตามกฎหมาย (Statutory regulation) เป็นการกํากับดูแลโดยมีพื้นฐานจากการใช้อํานาจรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็น การกํากับดูแลจากรัฐโดยตรง (Pure-state) การกํากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการของรัฐ (State 
Committee) หรือ การกํากับดูแลในรูปแบบองค์กรอิสระ (State independence agency) ส่วนการกํากับ
ดูแลตัวเอง (Self-regulation) ซึ่งมีต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับสังคม ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม และ 
การกํากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ซึ่งหมายถึงการเช่ือมโยงระหว่างการกํากับดูแลตัวเองและการกํากับ
ดูแลโดยอํานาจรัฐ  
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หากพิจารณาจากระบอบการกํากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มี อํานาจตามกฎหมาย (Statutory 
Regulation) ระบอบการกํากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555: 117-125) และระบอบการกํากับดูแลกันเอง (Self-
Regulation) (ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ และ วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์, 2554: 119) ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป
ได้ตามตารางที่ 2.2 ดังน้ี  
 

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงองค์ประกอบการกํากับดูแลของแต่ละระบอบกํากับดูแล 
ระบอบการกํากับ

ดูแล 
การกําหนดกฎเกณฑ์หรือ

มาตรฐาน 
เครื่องมือในการ

กํากับดูแล 
ข้อดี ข้อเสีย 

กํากับดูแลกันเอง 
(Self 
Regulation) 

องค์กรกํากับดูแลกันเองท่ี
ไม่ใช่ภาครัฐ(Self-
regulatory organization 
– SRO) 

จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Codes of Ethics) 

1. ปกป้องการเข้ามา
แทรกแซงจากภาครัฐ 
2. มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) เข้าใจ
ธรรมชาติอุตสาหกรรม 

1. ไม่มีบทลงโทษที่เข้มงวด 
2. ความน่าเชื่อถือขององค์กร
ในแง่ของความโปร่งใสในการ
ดําเนินการออกกฎหรือ
ข้อบังคับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
3. ผลประโยชน์ร่วมกัน 

กํากับดูแลร่วมกัน 
(Co Regulation) 

องค์กรอิสระตามกฎหมาย 
ท่ีแต่งต้ังโดยรัฐเป็นผู้
กําหนด ส่วนการบังคับใช้
องค์กรอิสระตามกฎหมายท่ี
แต่งต้ังโดยรัฐทํางานร่วมกับ
หน่วยงานกํากับดูแลตาม
กฎหมาย 

พัฒนากฎท่ีสามารถ
บังคับใช้ได้จริงโดย
คํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ควบคูไ่ป
กับจรรยาบรรณวิชา
วิชาชีพ 

1. มีความยืดหยุ่น 
ความเชี่ยวชาญของ
ภาคอุตสาหกรรม และ
มีการบังคับใช้กฎท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

ข้ึนอยู่กับกฎและข้อบังคับ 

กํากับดูแลโดย
หน่วยงานภาครัฐ 
(Statutory 
Regulation) 

หน่วยงานกํากับดูแลตาม
กฎหมาย 

การบังคับใช้กฎหมาย
และระบบการใช้
มาตรการจูงใจ 
(incentive-based) 

1. มีบทลงโทษตาม
อํานาจทางกฎหมายที่
เข้มงวด (Fixed 
Standards) 
2. เป็นกลยุทธ์ป้องกัน
สาธารณะระดับสูง 

1. ขาดความยืดหยุ่น 
2. รัฐสามารถเข้ามาแทรกแซง
การนําเสนอเนื้อหา  
3. ผู้ถูกกํากับดูแลไม่มี
แรงจูงใจ 

ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 
2555: 117-125 และ ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ และ วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์, 2554: 119 
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 ในมิติของ กระบวนการหรือขั้นตอนในการใช้เครื่องมือเพ่ือกํากับดูแล สามารถแบ่งได้เป็นการกํากับ
ดูแลเชิงป้องกัน หรือกํากับดูแลก่อน (Ex-ante regulation) และการกํากับดูแลเชิงแก้ไขปัญหา หรือ กํากับ
ดูแลภายหลัง (Ex-post regulation) เป็นอีกหน่ึงมิติของการกํากับดูแล  การกํากับดูแลเชิงป้องกัน เป็นการ
กํากับดูแลที่มีวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงกลไกของตลาด โดยการกําหนดเง่ือนไข ส่วนการกํากับดูแลเชิง
แก้ไข เป็นการกํากับดูแลหลังจากเกิดปัญหาในกลไกของตลาดข้ึนแล้ว 
 
 มิติสุดท้าย คือ แนวทางของการพิจารณาปัญหาและวิธีการในการกํากับดูแล สามารถแบ่งได้เป็น การ
กํากับดูแลเชิงบวก (Positive regulation) และการกํากับดูแลเชิงลบ (Negative regulation) เป็นต้น การ
กํากับดูแลเชิงบวกเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการโดยใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีความสมัครใจที่จะทําให้เกิดพฤติกรรม
ดังกล่าว ส่วนการกํากับดูแลเชิงลบเป็นการจํากัดพฤติกรรมของผู้ประกอบการโดยใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และบทลงโทษต่างๆ เพ่ือเป็นการยํ้าเตือนไม่ให้ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะใช้
ในกรณีที่มีพฤติกรรมความร้ายแรง ผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อสังคม 
 
2.2 แนวคิดการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการวิทยุและโทรทศัน ์
 
 ความหมายของการกํากับดูแล 
 Kleinsteuber (2004 อ้างถึงใน นุดี หนูไพโรจน์, 2556) อธิบายว่า “การกํากับดูแล (regulation)” 
เป็นกระบวนการภายใต้กฎแห่งรัฐหรือองค์กรของรัฐซึ่งมักมีศูนย์กลางอยู่ที่องค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระ โดย
องค์กรอิสระดังกล่าวน้ี เป็นผู้ตัดสินใจสถานการณ์ปัญหาต่างๆ อันเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(conflicts of interests) องค์กรอิสระเกิดขึ้นจากปัญหาในวงการสื่อที่มีความซับซ้อนจึงต้องมีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านที่ไม่เก่ียวข้องกับการเมืองเป็นผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่น้ี สื่อด้ังเดิมอย่างวิทยุและโทรทัศน์ จึงมักถูกกํากับ
ดูแลโดยองค์กรอิสระโดยเฉพาะในด้านของการออกใบอนุญาต  
 
 ขณะที่ Cave และ Baldwin (1999, อ้างถึงใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา) ระบุว่า การกํากับดูแลมี
ความหมายที่กว้างและครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมดของรัฐเพ่ือควบคุมพฤติกรรม มิใช่เพียงแค่การออก
คําสั่งแต่รวมถึงการใช้อิทธิพลอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจทางเศรษฐกิจด้านภาษี เป็นต้น ส่วน Damain Tambini, 
Danilo Leonardi และ Chris Masden (2008, อ้างถึงใน นุดี หนูไพโรจน์, อ้างแล้ว) อธิบายว่าการกํากับดูแล
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เป็นการควบคุม และการกํากับ หรือการปกครองให้เป็นไปตามกฎ หลักการหรือระบบ และมีนิยามพ้ืนฐานว่า 
คือการประกาศบังคับใช้กฎระเบียบร่วมกับการกําหนดกลไกบางอย่างที่โดยทั่วไปมักให้อํานาจหน่วยงานของรัฐ
ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว 
 

ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการกํากับดูแล 
 ในสังคมประชาธิปไตยน้ัน การกํากับดูแลอาจเป็นการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้เง่ือนไข
บางประการ สําหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เสรีภาพในการแสดงออกมีความสําคัญต่อการกํากับ
ดูแลเนื้อหา เน่ืองจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความคิด ความเข้าใจของประชาชนโดยเฉพาะในสังคม
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากมีการปล่อยให้ใช้เสรีภาพอย่างไม่จํากัด 
อาจมีการใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์ การกํากับดูแลเน้ือหาของสื่อจะต้องพยายามหาจุด
ก่ึงกลางหรือจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการพูดและการแสดงความเห็นของสื่อ กับการให้
หลักประกันว่าสื่อจะนําเสนอเน้ือหาที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (public interest) มากที่สุด  
 

McQuail (2005) กล่าวว่า เหตุผลในเบ้ืองต้นสําหรับการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์ก็เพ่ือให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างเท่าเทียมและสามารถควบคุมการดําเนิน
กิจการเพียงรายเดียวได้ (Monopoly) ซึ่งต่อมาแนวคิดเร่ืองบริการสาธารณะได้กลายมาเป็นแนวคิดหลักของ
รูปแบบการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งมีหลายรูปแบบ  

 
 ขณะที่ Scheuer & Strothmann (อ้างถึงใน พิรงรอง รามสูต รณะนันท์, 2550) กล่าวว่า ไม่ว่าการ
กํากับดูแลจะอยู่ในรูปแบบใด สิ่งสําคัญคือ การกํากับดูแลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประเทศชาติตามท่ีได้
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของชาติน้ันๆ และการกํากับดูแลที่ดีต้องสามารถเป็นเคร่ีองมือในการนําพากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของประเทศ และต้องเป็นวิธีการในการให้หลักประกันสําหรับเง่ือนไขหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนในเชิงสังคมและการเมืองด้วย 
 

แนวโน้มใหม่ๆ ในการกํากับดูแลสื่อในหลายประเทศท่ัวโลกจากแนวคิดของ Estrid Sørensen ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1. การทําให้เป็นนานาชาติ (โลกาภิวัฒน์) (internationalization (globalization):  
ก. การกํากับดูแลในระดับภาคพ้ืนยุโรปมากกว่าการกํากับดูแลในระดับชาติ (Schuppert 2006) 
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ข. การปรับปรุงระบอบการกํากับดูแลในระดับชาติ (Thatcher 2004) 
2. การลดการรวมศูนย์/การลดการกํากับดูแล (Decentralization/de-regulation): 

ก. องค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระหรือที่เป็นแบบผสมรวม (hybrid) เข้ามาแทนที่องค์กรกํากับ
ดูแลแบบรวมศูนย์ภาครัฐ (Schuppert 2005; Thatcher 2002; Wegrich 2005) 

ข. การมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการกํากับดูแลที่เพ่ิมขึ้น (Lowndess et al 2001a; b; 
Owens 2000) 

ค. แนวคิดความคิดใหม่เรื่องพลเมืองกับรัฐ (Schuppert 2005) 
 
 พิรงรอง รามสูต และศศิธร ยุวโศล (2546: 4-8, อ้างถึงใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา) ได้ปรับปรุง
และดัดแปลงแนวคิดเก่ียวกับสื่อและประโยชน์สาธารณะ (public interest) ของ Denis McQuail ให้เหมาะ
กับบริบทของประเทศเพ่ือเป็น แนวทางในการพิจารณาการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อ โดยมีลักษณะ ดังน้ี 

(1) เน้ือหามีความหลากหลาย ทั้งประเภท หรือรูปแบบเนื้อหา ลักษณะความสนใจของกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง
ที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน  

(2) การปลอดจากการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมแอบแฝง ไม่ว่าจะโดยรัฐ นายทุนเจ้าของกิจการหรือผู้
ลงโฆษณา 

(3) คุณภาพของเน้ือหา ได้แก่ การนําเสนอเน้ือหาแบบวัตถุวิสัย และมีสาระเพ่ือการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและอ่ืนๆ และครอบคลุมทั้งระดับปัจเจก ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนและระดับชาติ  

(4) เน้ือหาที่มุ่งบูรณาการและสร้างความสมานฉันท์ให้สังคม โดยสะท้อนความคาดหวังและบรรทัด
ฐานของสังคม เช่น ให้ความสนใจกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ความมั่นคงของชาติ ศีลธรรม ความเหมาะสม
และรสนิยมอันดี โดยเฉพาะเน้ือหาเรื่องเพศ ความรุนแรง รวมถึงสะท้อนถึงบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรม เช่น มีความสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  

 
 โดยมีข้อเสนอแนะในการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ว่าควรมีความสอดคล้องกับสังคมในแง่
ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนผู้ชมผู้ฟังในฐานะพลเมืองและ
ปกป้องสิทธิในการตอบกลับของบุคคลที่อาจได้รับการละเมิดจากเน้ือหาในวิทยุและโทรทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์
ดังน้ี 
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(1) เพ่ือกําหนดมาตรฐานของเน้ือหา โดยเน้นการกําหนดเกณฑ์เก่ียวกับเน้ือหาท่ีเป็นอันตรายหรือไม่
พึงประสงค์ และการกําหนดเกณฑ์สําหรับการนําเสนอเน้ือหาประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด  

(2) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของเน้ือหา สนับสนุนเน้ือหาที่ดีเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยมุ่งเน้นในมิติ
ต่างๆ เช่น การส่งเสริมเอกลักษณ์ร่วมแห่งชาติ การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
เน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 
ขณะที่กลไกและเครื่องมือในการกํากับดูแล ผสมผสานระหว่างการออกกฎหมายและการลงโทษกับ

การให้เป้าประสงค์และแรงจูงใจสําหรับผู้ที่ได้รับในอนุญาตในการประกอบกิจการเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ข้างต้น โดยกระบวนการออกระเบียบและการลงโทษมี 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การออกระเบียบ/code/ข้อกําหนด 
การกําหนดโควตาพิเศษสําหรับเน้ือหาบางประเภท กําหนดข้อบังคับสําหรับผังรายการและการพัฒนา
จรรยาบรรณสําหรับควบคุมมาตรฐานเน้ือหาด้านต่างๆ 2) การตรวจสอบประเมินโดยกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เป็นวาระว่าเน้ือหาเป็นไปตามระเบียบหรือไม่และเสนอผลการตรวจสอบพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น และ 3) การลงโทษ โดยรูปแบบการลงโทษคือการไม่ต่อใบอนุญาต การจํากัดระยะเวลาของ
ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต และระดับของการลงโทษควรแปรผลตามการประเมินซึ่งอาจอยู่ใน
รูปการสะสมหรือสเกล 

 
 ในด้านการกํากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหา สามารถทําได้ผ่านแนวทางการพัฒนาระบบแบ่งประเภท
เน้ือหาที่เหมาะสมกับสังคมไทยโดยควรจัดประชาพิจารณ์เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันของฝ่ายที่เก่ียวข้อง และการ
กํากับดูแลร่วมกับผู้ประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์และการกํากับดูแลตนเอง 
เป็นไปได้ใน 2 รูปแบบ คือ การใช้วิธีรุกจากองค์กรกํากับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการและนักวิชาชีพพัฒนา
มาตรฐานเน้ือหาในด้านต่างๆ ขึ้นในรูปของข้อปฏิบัติ หรือข้อกําหนดจรรยาบรรณในเรื่องความรุนแรง เพศ 
เป็นต้น และการเปิดให้ผู้ประกอบการและนักวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการออกกฎ 
ในส่วนของการกํากับดูแลตนเอง สมาคมวิชาชีพและสมาคมของผู้ประกอบการสามารถบังคับใช้ code ในด้าน
ต่างๆ ต่อสมาชิกในสมาคม และมีมาตรการต่างๆ ในการลงโทษได้ 
 

ส่วนในทางปฏิบัติมาตรการในการกํากับดูแลเนื้อหาประกอบไปด้วยการกํากับดูแลในเชิงป้องกันหรือ
กํากับดูแลก่อน (ex ante regulation) เช่น นําเอาระบบแบ่งประเภทเน้ือหาของรายการมาใช้ในสื่อวิทยุและ
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โทรทัศน์การจัดทําข้อกําหนดจริยธรรมของสื่อต่างๆ และการกํากับดูแลในเชิงแก้ไขปัญหาหรือกํากับภายหลัง 
(ex post regulation) เช่น การมีกลไกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (dispute resolution) ของสื่อแต่ละประเภท 
 

รูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการวิทยุและโทรทศัน์ 
 แนวทางและเครื่องมือในการกํากับดูแลเนื้อหาที่อาจเป็นภัยมีแนวทางการกํากับเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม
ในเชิงลบ (negative content regulation) ซึ่งหมายถึงการจํากัดการเผยแพร่ข้อมูล อักษร เสียง หรือภาพ
บางประเภท และจํากัดโฆษณาเกินจริง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเน้ือหาในเชิงบวก (positive content 
regulation) เช่น การส่งเสริมคุณภาพเน้ือหารายการ การปกป้องให้เน้ือหามีความหลากหลาย การประกันการ
เข้าถึงเน้ือหาโดยทั่วถึง การสนับสนุนเงินทุนในการผลิตเน้ือหา การส่งเสริมและจัดต้ังบริการแพร่ภาพกระจาย
เสียงสาธารณะ เป็นต้น (Iosifidis, 2011: 216-217, อ้างถึงใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, อ้างแล้ว) โดยมี
รูปแบบในการกํากับดูแลเนื้อหา 3 แบบ ได้แก่  

1.1 การกํากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าตามกฎหมายหรือการกํากับดูแลโดยอํานาจรัฐ
(statutory regulation หรือ state regulation)-มักเป็นมาตรการออกคําสั่งและควบคุม 
(command and control) เน้นการใช้ข้อกฎหมายและการบังคับใช้ของหน่วยงานที่มีอํานาจที่
เก่ียวข้อง มีการกําหนดบทลงโทษโดยอาจประกอบด้วยหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
(ตํารวจ) หน่วยงานกํากับดูแลด้านการแข่งขัน หน่วยงานกํากับดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
ฯลฯ มีความสามารถในการบังคับใช้เน่ืองจากมีบทลงโทษตามอํานาจทางกฎหมาย โดยมีลักษณะ
การกํากับดูแลได้ 4 วิธี  

(1) กําหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย (Make the content illegal) กําหนดเน้ือหาท่ีไม่พึง
ประสงค์แล้วใช้กฎหมายในการห้ามเผยแพร่ออกอากาศเน้ือหาน้ัน เช่น การห้ามนําเสนอ
เน้ือหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง เป็นต้น โดยมีข้อควรระวังในการจํากัด
เสรีภาพในการแสดงออก 

(2) จํากัดการผลิตเน้ือหา (limit production) สําหรับเน้ือหาบางประเภทที่พิจารณาแล้วว่า
ไม่เป็นภัยร้ายแรงจนถึงขั้นกําหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังสมควรจํากัดปริมาณ
เน้ือหาน้ัน หรืออาจมีการจํากัดไปถึงต้นตอของเน้ือหา  

(3) จํากัดการเข้าถึงเน้ือหา (limit access) การกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการเข้าถึง
เน้ือหาบางประเภทให้เข้าถึงได้ยากขึ้น สําหรับวิทยุและโทรทัศน์ อาจทําได้เช่น  
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- กําหนดระดับของเน้ือหา (Rating system) ซึ่งอาจกําหนดอายุของผู้ชม/ผู้ฟังเป็น
เกณฑ์ (age constraint) ได้  และ/หรือ 

- กําหนดเวลาในการแพร่ภาพออกอากาศของเน้ือหาบางประเภท เช่น กําหนดให้
รายการที่มีเน้ือหาสําหรับผู้ใหญ่ ให้แพร่ภาพออกอากาศได้ในเวลาดึก เพ่ือไม่ให้เด็ก
และเยาวชนได้รับชมรับฟังเน้ือหาดังกล่าว  

(4) การสกัดหรือปิดก้ันการเข้าถึงเน้ือหา (block access) ในบางกรณีที่อาจไม่สามารถ
จัดการกับต้นตอของปัญหาได้ จึงมีการสกัดการเข้าถึงเน้ือหาดังกล่าว โดยวิธีการน้ีใช้
บ่อยคร้ังสําหรับสื่อออนไลน์ สําหรับสื่อวิทยุและโทรทัศน์อาจใช้การสกัดเน้ือหาจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  

1.2 การกํากับดูแลเน้ือหาร่วมกัน (co-regulation) – การที่หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐและ
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลเนื้อหา เป็นการผสมผสานระหว่างการกํากับดูแลกันเอง
ภายในอุตสาหกรรม และการใช้อํานาจการดูแลของหน่วยงานท่ีมีอํานาจ โดยเน้นที่ประโยชน์
สาธารณะเป็นสําคัญ โดยส่ิงสําคัญคือการพัฒนากฎระเบียบที่สามารถนํามาบังคับใช้ได้จริง โดย
ในประเทศไทย กฎหมายได้กําหนดกรอบรูปแบบของ co-regulation โดยให้ กสทช. สนับสนุน
การจัดต้ังองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดทํามาตรฐานทางวิชาชีพและควบคุมกันเองภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรม รวมทั้งให้ความสนับสนุนองค์กรวิชาชีพทางด้านการเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ รวมถึง
การกําหนดสัดส่วนรายการในผังรายการซึ่งผู้ประกอบการต้องส่งให้ กสทช. พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ด้วย 

1.3 การกํากับดูแลตนเอง/กันเอง (self-regulation) – การท่ีภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการมี
การใช้จริยธรรมและการวินิจฉัยของตนเองในการเผยแพร่ออกอากาศเน้ือหาที่เหมาะสม บางกรณี
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สาธารณะ กฎหมายองค์กรอาจมีการ
กําหนดให้จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมองค์กร เช่น BBC แห่งประเทศสหราชอาณาจักร หรือ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ของไทย เป็นต้น (กสทช., 2555: 217-228) 

 
 มาตรฐานข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับเน้ือหาที่ถูกกํากับดูแลซึ่งครอบคลุมทุกประเภทของการประกอบกิจการ 
ได้แก่ มาตรฐานการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรง เพศ การใช้ภาษา การนําเสนอข่าวสารเหตุการณ์
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ปัจจุบันอย่างเป็นกลางและถูกต้อง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (พิรงรอง รามสูต และศศิธร ยุวโกศล, อ้างแล้ว) 
รวมถึงเน้ือหาหรือคําพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech) 
 
 หลักการและกระบวนการของการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์โดยองค์กรกํากับดูแลมืออาชีพ 

การกํากับดูแลเน้ือหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ทําโดยองค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระ
ของรัฐในต่างประเทศ มักมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องผู้ชม/ผู้ฟังจากการถูกละเมิด หรือสร้างความขุ่นเคือง และ 
(ในฐานะผู้บริโภค) จากการถูกโฆษณาชักชวนเช่ือไปในทางที่ผิด โดยมีหลักการสําคัญหลายประการเป็นพ้ืนฐาน 
อาทิ ปกป้องประชาธิปไตย ตลอดจนสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการได้รับข่าวสารท่ี
ถูกต้อง ปกป้องวัฒนธรรมอันดี ตลอดจนคุณภาพของเน้ือหาที่เผยแพร่ (Solomon, 2008: 41) โดยใช้วิธีการ
ในกระบวนการกํากับดูแล ดังน้ี 

(1) การกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล (Codes) 
(2) การเฝ้าระวัง (Monitoring) 
(3) การรับเรื่องร้องเรียน (Complaints handling) 

 
ในแต่ละส่วนในกระบวนการ สามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังน้ี 
(1) การกําหนดมาตรการในการกํากับดูแล (Codes) เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการกํากับดูแล ซึ่งถือ

เป็นการกํากับดูแลก่อน (Ex ante Regulation) การกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลเนื้อหารายการเป็นการ
สร้างบรรทัดฐานในการดําเนินกิจการขององค์กรสื่อ ซึ่งจําต้องมีการออกหลักเกณฑ์อย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของการปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกับค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมของสังคม โดยคํานึงถึงสมดุลระหว่าง
เสรีภาพของสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการสําคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการกํากับดูแลเนื้อหา
มักครอบคลุมประเด็นดังต่อไปน้ี   

(1.1) การปกป้องหลักการประชาธิปไตย (Protection of democratic principles) ในการ
รายงานข่าวสาร องค์กรสื่อจะต้องนําเสนอข่าวสาร โดยคํานึงถึงความถูกต้องของ
ข่าวสาร (Accurate news) สื่อมวลชนจะต้องคัดกรอง แก้ไข และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข่าวสารน้ันๆ และนําเสนอบนพ้ืนฐานของความเป็นกลางและเท่าเทียม 

(1.2) การปกป้องสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน (Protection of Minors) ให้ปลอดภัยจากสื่อที่
อาจเป็นภัยและมีความล่อแหลมทางจริยธรรม ทั้งน้ีเพราะสื่อเหล่าน้ันอาจส่งผล
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยการกําหนดช่วงเวลา
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ออกอากาศรายการให้เหมาะสมตามอายุของผู้ชม (Watershed) จัดระดับเน้ือหา
รายการ (Content Rating) จํากัดการเข้าถึงเน้ือหาไปจนถึงสั่งห้ามไม่ให้ออกอากาศ 
(Banned) ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับค่านิยม บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

(1.3) การละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์/ค่านิยมและศีลธรรมอันดี (Offence to human 
dignity/ Taste and Decency) ด้วยภูมิหลังและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทําให้
สหภาพยุโรปตระหนักถึงการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ดังน้ัน ทุกเน้ือหารายการ
ที่ออกอากาศจะต้องเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ1 โดยมี
หลักเกณฑ์ในการกํากับเน้ือหาในการออกอากาศ ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลอัน
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในสังคมประชาธิปไตย ไม่กระทําการในลักษณะดูหมิ่น เหยียด
หยามให้เกิดความเสื่อมเสีย หรืออับอาย ทั้งน้ีการละเมิดความเป็นส่วนตัวจะทําได้
ต่อเมื่อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ2 ในขณะเดียวกัน 
เมื่อมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกระทําการให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือ
องค์กร องค์กรสื่อจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้สิทธิในการช้ีแจง Right of 
Reply แก่ผู้ได้รับความเสียหาย 

(1.4) การป้องกันอาชญากรรมและความวุ่นวาย (Protection against crime and disorder) 
หลักเกณฑ์ในกํากับดูแลเนื้อหารายการส่วนน้ีกําหนดไว้ว่า การนําเสนอรายการใดๆ 
จะต้องไม่มีเน้ือหาย่ัวยุ ปลุกป่ันหรือชักนําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในชาติ 

(1.5) การป้องกันการเหยียดเช้ือชาติและสร้างความเกลียดชัง (Protection against racial 
or ethnic hatred) ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นถึงบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชน 
ว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติของคนในสังคม ดังน้ัน ในการทําหน้าที่ของ
สื่อจึงต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเสนอ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เกลียดชังในเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ เพศ หรือศาสนา 

(1.6) มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน (Generally accepted standards) การกําหนด
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชน 

                                           
1 Article 7.1 European Convention on Transfrontier Television 
2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในยุโรป ได้กําหนดนิยามการละเมิดความเป็นส่วนตัวว่าให้เป็นไป “…ตามกฎหมายและสังคมประชาธิปไตย ที่ยึดถือ
ประโยชน์ทางความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ เพ่ือปกป้องความวุ่นวายหรืออาชญากรรม ร่างกายหรือ
ศีลธรรมอันดี หรือเพ่ือเป็นไปเพ่ือปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไป” 
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จําเป็นต้องคํานึงถึงการปฏิบัติการจริง ความเข้าใจในธรรมชาติของสื่อ ตลอดจน
ทัศนคติของผู้ชม เพ่ือนํามาสู่การกําหนดมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนใน
สังคม องค์กรสื่อ และองค์กรวิชาชีพ ทั้งน้ีมาตรการดังกล่าวจําต้องมีกฎหมายรองรับ 
เพ่ือให้มีผลในการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์  

(2) การเฝ้าระวัง (Monitoring) การเฝ้าระวังเป็นวิธีการตรวจสอบการดําเนินกิจการขององค์กรสื่อ 
ว่าองค์กรเหล่าน้ันยึดถือและดําเนินการตามมาตรการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้หรือไม่ ถือเป็นกลไกการป้องกัน
ก่อนเกิดปัญหา ดังน้ัน การเฝ้าระวังจึงมุ่งไปท่ีประเด็นสุ่มเสี่ยงซึ่งอาจนําไปสู่การร้องเรียนเป็นสําคัญ รวมถึง
แนวโน้มของการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

(3) การรับเรื่องร้องเรียน (Complaints handling) เป็นวิธีในการแก้ไขปัญหา เมื่อได้รับการร้องเรียน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลควรตรวจสอบเสียก่อนว่าเรื่องน้ันๆ เข้าหลักเกณฑ์ใดบ้าง และเปิดโอกาสให้
องค์กรสื่อหรือสถานีผู้ออกอากาศได้ช้ีแจงและเข้ามามีส่วนรับผิดชอบก่อน หลังจากน้ันจึงพิจารณาเทปบันทึก
รายการ บนพ้ืนฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยปัจจัยด้านเน้ือหา ช่วงเวลาในการ
ออกอากาศระดับความรุนแรง การแจ้งระดับความเหมาะสมของรายการ ประกอบการพิจารณา 
 ทั้งน้ีหากสื่อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ฝ่าฝืนข้อกําหนดเน้ือหารายการอันนําไปสู่ความเสียหาย
จากการนําเสนอรายการ สิ่งที่จะตามมาคือ บทลงโทษ (Sanctions) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การปรับเงิน (Fines) การพักใช้ใบอนุญาต (Suspension) ไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาต 
(Revocation) 
 
2.3 หลักการมีความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technology Neutral) 
 

แนวคิดในการกํากับดูแลที่คํานึงถึงความเป็นกลางทางเทคโนโลยี หมายถึงว่า องค์กรที่กํากับดูแลจะ
ออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกํากับดูแลโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการแพร่
ภาพและกระจายเสียงหรือเทคโนโลยีที่ใช้ส่งเน้ือหาไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาบนโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ
หรืออ่ืนๆ และมีการระบุหลักเกณฑ์เรื่องเนื้อหาที่บังคับใช้ได้กับทุกบริการเป็นข้อกําหนดพ้ืนฐาน (ชนัญสรา, 
2557) 

 
ประเทศที่ใช้หลักการน้ี เช่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือกํากับดูแล

บริการแพร่ภาพและกระจายเสียง (Audiovisual Media Services Directive – AVMSD) โดยได้แบ่งบริการที่
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แพร่ภาพกระจายเสียงออกเป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาจากระดับของทางเลือกและระดับของความสามารถ
ในการควบคุมของผู้ให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละบริการ (degree of choice and user control) ได้แก่ 
1) Linear Service หรือ TV Broadcast เป็นบริการที่แพร่ภาพกระจายเสียงที่ส่งเพ่ือการรับชมแบบพร้อมกัน
บนพ้ืนฐานของการมีผังรายการ และ 2) Non-linear Service หรือ On-demand audiovisual media 
service เป็นบริการท่ีส่งเพ่ือการรับชมในขณะใดขณะหน่ึงซึ่งผู้รับบริการเป็นผู้เลือกและเป็นผู้ของรับบริการ
ตามสารบัญแฟ้มรายการที่ผู้ให้บริการจัดไว้ โดยแบบ Linear Service น้ันผู้ให้บริการจะเลือกหรือควบคุม
รายการที่จะรับชมไม่ได้มาก ขึ้นอยู่กับการแพร่ภาพกระจายเสียงตามผังของผู้ให้บริการเป็นหลัก (Supply-
push) ส่วน Non- linear Service น้ันผู้รับบริการสามารถเลือกและควบคุมรายการท่ีต้องการรับชมได้ตาม
ความต้องการ (demand-pull) ความแตกต่างของ 2 บริการนี้ จึงนําไปสู่หลักการกํากับดูแลที่แบ่งเป็นระดับ 
(graduated regulation) โดยกฎแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วยข้อกําหนดพ้ืนฐาน (basic tier) ที่ใช้กับ
สื่อทุกประเภท กับข้อกําหนดเฉพาะบริการที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ดังน้ี 

1. ข้อกําหนดพื้นฐาน (basic tier) เป็นข้อกําหนดที่บังคับใช้ได้กับทุกบริการไม่ว่าจะผ่านระบบการ
สื่อสารใด ประเด็นทั่วไป ได้แก่ ข้อกําหนดให้มีการระบุข้อมูลของผู้ให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ทราบ ข้อกําหนด
ในส่วนของกลไกการกํากับดูแล โดยกลไกเหล่าน้ีต้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเทศสมาชิกและจะต้องมีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ และข้อกําหนดพ้ืนฐานที่สําคัญที่บังคับใช้ทั้ง linear 
และ non-linear service ประกอบด้วย ห้ามผู้ให้บริการเสนอเน้ือหาที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังทั้งในประเด็น
เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ เพศ หรือศาสนา แต้ต้องให้ความสมดุลกับสิทธิในการแสดงความเห็น ส่งเสริมผู้ให้บริการจัด
ให้มีบริการที่เอ้ือต่อการเข้าถึงของผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น รวมถึงผู้สูงอายุ ระวังไม่ให้ผู้ให้บริการ
แพร่ภาพยนตร์เกินช่วงเวลาที่ตกลงไว้กับผู้ถือลิขสิทธ์ิ 
 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพาณิชย์ (AV commercial communications) ที่มุ่งขาย
สินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย จะต้องแยกแยะได้ว่าส่วนใดเป็นการสื่อสารเพ่ือการ
พาณิชย์และห้ามมิให้มีในรูปแบบแฝง ห้ามใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาโดยสื่อสารผ่านกลไกของจิตใต้สํานึก ต้อง
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพหรือสิ่งแวดล้อม ห้าม
โฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน ห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่มุ่งกระตุ้นการด่ืมของเยาวชน 
 ข้อกําหนดเรื่อง product placement คือ โดยทั่วไปห้ามมี product placement แต่มีข้อยกเว้นใน
รายการที่เป็นภาพยนตร์ ภาพยนตร์ชุด รายการกีฬาและรายการบันเทิง โดยรายการท่ีมี product placement 
จะต้องรับเง่ือนไข อาทิ การไม่แสดงสินค้าและบริการในรายการอย่างเด่นชัดเกินไปและผู้ให้บริการมีอิสระใน
การพิจาณาและต้องแจ้งผู้รับบริการอย่างชัดเจนว่ารายการมี product placement อยู่  
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 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ sponsorship คือ ผู้บริจาคจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อเน้ือหาหรือผังรายการ ไม่
กระตุ้นการซื้อสินค้าหรือบริการและจะต้องแจ้งชัดเจนในตอนต้น ระหว่างและท้ายรายการ  
 

2. ข้อกําหนดเฉพาะบริการ บริการแบบ Linear Service เป็นบริการแบบ Supply-push ที่
ผู้รับบริการมีทางเลือกและความสามารถในการควบคุมการรับบริการได้ในระดับที่น้อยกว่าบริการแบบ Non-
Linear Service ซึ่งเป็นบริการแบบ demand-pull จึงได้มีการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่แตกต่างกัน
นอกเหนือจากข้อกําหนดพ้ืนฐาน โดยหลักการคือ Linear service มีการกํากับดูแลแบบกว้างขวาง (broad 
regulation) ส่วน Non-Linear service จะมีการกํากับดูแลแบบจํากัดหรือน้อยที่สุด (limited and minimal 
regulation) มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเนื้อหาที่บังคับใช้เฉพาะ Linear Service เท่าน้ันประกอบด้วย  
2.1.1 การแพร่ภาพกระจายเสียงเหตุการณ์สําคัญ โดยประเทศสมาชิกจะทําการระบุว่า

เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์สําคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และต้อง
ระบุว่าจะให้มีการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบฟรีทีวีได้หรือไม่ ถ่ายทอดสดหรือ
บันทึกเทป แพร่ภาพบางส่วนหรือตลอดเหตุการณ์ จากนั้นนําเสนอต่อคณะกรรมการ 
EU เห็นชอบ และเผยแพร่เป็นมาตรฐานปฏิบัติกันในประเทศสมาชิกต่อไป  

2.1.2 ในการที่จําเป็นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเหตุการณ์ที่มีผู้สนใจสูง 
ประเทศสมาชิกจะต้องทําให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการรายงานข่าวสั้น
ภายใต้พ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียม มีเหตุผลและไม่แบ่งแยก สิทธิการเข้าถึงน้ีจะใช้
ข้ามประเทศเมื่อมีเหตุจําเป็นเท่าน้ัน  

2.1.3 สิทธิในการตอบโต้ (Right of reply) หากเกิดกรณีได้รับความเสียหาย เสียช่ือเสียง
จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ออกอากาศ องค์กรกํากับดูแลต้องมั่นใจได้ว่ามีการให้สิทธิใน
การตอบโต้ของผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเท่าเทียม  

2.1.4 การกําหนดสัดส่วนเวลาโฆษณา (TV ads) และรายการสั่งซื้อสินค้าทางโทรทัศน์ 
(teleshopping) โดยนอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดพ้ืนฐานของการสื่อสาร
เพ่ือการพาณิชย์แล้วยังต้องมีข้อกําหนดเข้มงวดกว่าประเภทอ่ืน ได้แก่ การนําเสนอ
และเน้ือหาโฆษณาและ teleshopping จะต้องเห็นชัดและแยกแยะออกจากตัว
รายการได้ รวมทั้ง 2 สปอตแล้วเวลาต้องมีไม่เกิน 20% ของจํานวนช่ัวโมงในการ
ออกอากาศ หรือ 12 นาที/ช่ัวโมง การคั่นโฆษณาระหว่างรายการจะต้องไม่ทําลาย
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ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของรายการและไม่ละเมิดผลประโยชน์ของผู้ถือลิขสิทธ์ิ
รายการ จะคั่นระหว่างรายการเด็ก ภาพยนตร์และรายการข่าวได้เพียง 1 ครั้ง 
เท่าน้ันต่อช่วงเวลาการออกอากาศทุก 30 นาทีเป็นอย่างตํ่า 

2.2 หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเนื้อหาที่บังคับใช้กับ Non-linear Service ซึ่งมีระดับที่แตกต่างจาก 
linear service ได้แก่ 

2.2.1 หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้เยาว์ (protection of minors) โดยหลักเกณฑ์ของ non-
linear service จะเป็นข้อกําหนดที่เข้มข้นน้อยกว่าแบบ linear service  

 
ตารางที่ 2.3 หลักเกณฑ์การคุ้มครองผูเ้ยาว์ 

 Linear service non-linear service 
เนื้อหาท่ีอาจทําความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อเยาวชน 

ไม่รวมอยู่ในรายการใดเลย มีได้แต่ต้องม่ันใจว่าเยาวชนจะไม่
สามารถได้ยินหรือเห็นได้ 

เนื้อหาท่ีมีแนวโน้มทําความ
เสียหายต่อเยาวชน 

ต้องทําให้แน่ใจว่าเยาวชนในพ้ืนท่ีการ
ออกอากาศจะไม่ได้ยิน เห็นรายการโดยเลือก
ช่วงเวลาออกอากาศหรือกําหนดให้มีการ
เข้ารหัสรับสัญญาณ (encrypt) 

ไม่มีข้อห้ามใดๆ 

 
2.2.2 หลักเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ของประเทศสมาชิก EU โดย

บริการแบบ non-linear service จะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กําหนดให้มีการส่งเสริม
การผลิตและเข้าถึงรายการโทรทัศน์ที่ประเทศในยุโรปผลิตขึ้น โดยการให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การผลิตหรือการได้มาซึ่งสิทธิของงาน หรือการจัดให้มีในผัง
รายการในขณะที่บริการแบบ linear service น้ันมีการกําหนดให้ต้องมีเวลา
ออกอากาศงานผลิตของประเทศในยุโรปอย่างน้อย 10% ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด เป็นต้น 
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บทท่ี 3  ประสบการณใ์นทางปฏิบตัแิละบทเรียนในต่างประเทศ 

 
 
 นอกเหนือจากแนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้องแล้ว งานวิจัยน้ียังได้ประโยชน์จากการทบทวนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติเพ่ือกํากับดูแลเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ในต่างประเทศ 
โดยอาศัยกรณีจาก ประเทศสหราชอาณาจักร สหพันธรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลียมาเป็นแนวทาง
ตัวอย่างของแบบแผนปฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแลเนื้อหา ดังต่อไปน้ี  
 

สหราชอาณาจักร 
 การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศสหราชอาณาจักร ใช้ระบอบและกลไก
การกํากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่ (statutory regulation) เป็นหลัก แต่องค์กรผู้มีอํานาจในการ
กํากับดูแล หรือ Office of Communications (Ofcom) ก็มีการประยุกต์ใช้การกํากับดูแลร่วมกันกับเน้ือหา
บางประเภท เช่น โฆษณาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์จะร่วมกันกํากับดูแลกับ Advertising Standard 
Authority (ALA) โดยยังคงอํานาจการใช้บทลงโทษไว้กับ Ofcom โดยสหราชอาณาจักรมีการกํากับดูแลมา
เป็นเวลานาน ผู้ประกอบการจึงมีความระมัดระวังในการประกอบกิจการไม่ให้ถูกลงโทษหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต  
 
 เครื่องมือในการกํากับดูแลเนื้อหาของสหราชอาณาจักร มี 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

1) The Ofcom Broadcasting Code – หลักเกณฑ์การจัดทําเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ที่มีสาระสําคัญ 10 หมวด ได้แก่ การปกป้องเด็กและเยาวชน ความรุนแรงและ
การละเมิด อาชญากรรม ศาสนาและความเช่ือ ความเป็นกลางและความถูกต้องเที่ยงตรง การ
เลือกต้ัง ความยุติธรรม สิทธิส่วนบุคคล การโฆษณาทางโทรทัศน์ การโฆษณาทางวิทยุ ซึ่งในกรณี
ที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ข้างต้น Ofcom สามารถพิจารณาบทลงโทษให้กับผู้ประกอบการ 
นับต้ังแต่การตักเตือน จนถึงโทษปรับ และขั้นสูงสุดคือการเพิกถอนใบอนุญาต  

2) การจัดช่วงเวลา (Watershed) – เพ่ือป้องกันมิให้เด็กและเยาวชน เข้าถึงเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม 
โดยอ้างอิงกับระบบช่วงเวลาในการแพร่ภาพรายการสําหรับผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักร โดยผู้ชม
ผู้ฟังมีความเข้าใจในความหมายและจุดมุ่งหมายของ watershed เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ผู้ชม
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเน้ือหารายการด้วย 
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3) กฎเกณฑ์ด้านโฆษณา-หลักแห่งการกํากับดูแลโฆษณา 4 ประการ ได้แก่ มีความโปร่งใส มีความ
แตกต่างระหว่างเน้ือหารายการและโฆษณา การป้องกันโฆษณาแฝง และการคงความเป็นอิสระ
ด้านเน้ือหารายการ  

 
 Ofcom มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาต้องห้ามโดยมีการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและขั้นตอน และกระบวนการในการสอบสวนที่ชัดเจนและรอบด้าน การพิจารณาจะอยู่
บนพ้ืนฐานของเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ได้รับ โดยยึดบทลงโทษจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่ือสาร ค.ศ.
2003 (The Communication Act 2003) และเพ่ือมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบทลงโทษตาม
อําเภอใจ Ofcom ได้มีการกําหนดคู่มือในการพิจารณาบทลงโทษทางกฎหมาย (Penalty Guideline) เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ประกอบการพิจารณากําหนดบทลงโทษ แต่ข้อกําหนดดังกล่าวน้ันเป็นเพียง
กรอบหรือแนวทางในการพิจารณาเท่าน้ัน  
 
 การดําเนินงานของ Ofcom ประสบปัญหาและอุปสรรคในแง่ของโครงสร้างองค์กรที่เกิดจากการ
หลอมรวมองค์กรด้านกิจการไปรษณีย์และกิจการอ่ืนๆ ส่งผลให้มีความรับผิดชอบใหม่ๆ จํานวนมาก ในด้าน
การกํากับดูแลเนื้อหามีความซับซ้อนข้ามสื่อระหว่างสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ Ofcom ต้อง
พิจารณาเน้ือหาสื่อที่หลากหลายร่วมกันในหลายกรณี (สํานักงาน กสทช., 2555: 229-241) 
 
 สหพนัธรัฐเยอรมน ี
 ระบบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสหพันธรัฐเยอรมนีเป็นระบบ dual system 
กล่าวคือ มีระบบสื่อสาธารณะ และระบบสื่อธุรกิจควบคู่กันไป การกํากับดูแลเนื้อหาจึงมีทั้งรูปแบบ การกํากับ
ดูแลตนเองและการกํ า กับดูแลโดยรั ฐ  โดยมีหน่วยงาน ท่ี ดูแลด้านสื่ อของแต่ละมลรั ฐหรือ  the 
Landesmedienanstalten (State Media Authorities) รับผิดชอบด้านใบอนุญาตและการกํากับดูแลสถานี
ภาคธุรกิจ โดยโครงสร้างขององค์กรทั้งสื่อสาธารณะและสื่อธุรกิจยังต้องประกอบด้วยสภาผู้กําหนดนโยบาย
ด้านเน้ือหาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เก่ียวกับเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
มีกฎหมายเกี่ยวกับเน้ือหา รวมถึงหลักเกณฑ์การรับรององค์กรกํากับดูแลกันเองที่บัญญัติไว้ในสนธิสัญญา
ระหว่างรัฐด้วย 
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 เครื่องมือในการกํากับดูแลของเยอรมนี มีการให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่ไม่
เหมาะสม หรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน โดยมีคณะกรรมการคือ The Commission for the 
Protection of Minors in Media (KJM) โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาระหว่างรัฐ 
และกฎหมาย Protection of Young Persons Act (JuSchG)  
 
 นอกจากน้ี มีการจัดช่วงเวลาการออกอากาศเน้ือหาที่อาจมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 
โดยมีองค์กรกํากับดูแลกันเองโดยสมัครใจในกิจการโทรทัศน์ (Organization for the Voluntary Self-
Regulation of Television หรือ Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen – FSF) ทําหน้าที่ในการ ออก
ระเบียบและพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการและกําหนดตารางเวลาการออกอากาศของรายการ 
(scheduling restriction) (สํานักงาน กสทช., 2555: 242-259) 
 

ตารางที่ 3.1 การจัดช่วงเวลาการออกอากาศสําหรบัเนือ้หาท่ีอาจมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนของสหพันธรัฐเยอรมนี 

ระดับความเหมาะสม เวลาการออกอากาศ 
ไม่มีข้อจํากัด (without restriction)  - ออกอากาศได้ตลอดท้ังวัน  
เหมาะสมกับบุคคลอายุ 12 ปีข้ึนไป  - ออกอากาศช่วง Primetime (20.00-22.00 น.) 

เหมาะสมกับบุคคลอายุ 16 ปีข้ึนไป - ออกอากาศช่วง 22.00-23.00 น.  
เหมาะสมกับบุคคลอายุ 18 ปีข้ึนไป - ออกอากาศช่วง 23.00-6.00 น. 
ท่ีมา: ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. (2556). การกํากับดูแลเนื้อหารายการท่ีอาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพ่ือ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม. (นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 163. 

 
 นอกจากน้ี เยอรมนี ยังให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลในเรื่องของโฆษณาโดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง
หลายฉบับ ห้ามโฆษณาแฝง เน้นการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชน เช่น ข้อจํากัดการโฆษณาการ
พนันและบุหรี่ และห้ามโฆษณาทางการเมือง เป็นต้น  
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สหรัฐอเมริกา 
 การกํากับดูแลเนื้อหาของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยการกํากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจทาง
กฎหมาย โดยองค์กรอิสระคือ คณะกรรมการการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา (Federal 
Communication Commission – FCC) และการกํากับดูแลกันเองของผู้ให้บริการโทรทัศน์ในประเทศ (self-
regulation) 
 

การกํากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจทางกฎหมายตามกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Law) 
รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Congress) กําหนดให้ FCC ออกกฎเกี่ยวกับเน้ือหาที่เผยแพร่ทางวิทยุและ
โทรทัศน์ FCC จึงออกกฎที่ว่าด้วยเน้ือหาที่ห้ามออกอากาศตลอดเวลา คือ เน้ือหาลามกอนาจาร3 เน้ือหาหยาบ
โลนหรือหยาบคาย4 ภาษาก้าวร้าวรุนแรง5 โดยมีการกําหนดช่วงเวลาในการออกอากาศเน้ือหาดังกล่าว  

 
 การบังคับใช้กฎของ FCC เป็นการดําเนินการแบบการกํากับดูแลเชิงแก้ไขปัญหาภายหลัง มีการรับ
และจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนยัง FCC โดยตรง ซึ่ง FCC จะพิจารณาจากข้อร้องเรียนและวิเคราะห์
จากบริบทเป็นสําคัญว่าเข้าข่ายลักษณะเน้ือหาที่จํากัดเวลาการออกอากาศหรือไม่ และการลงโทษด้วยการ
ตักเตือน ปรับหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
 
 ขณะที่การกํากับดูแลกันเองน้ัน องค์กรวิชาชีพสื่อมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมตามแนว
ทางการให้ข้อมูล ได้แก่ แนวทางดูแลการดูทีวีของผู้ปกครอง (TV parental guidelines) และผู้ให้บริการ
โทรทัศน์นําไปใช้โดยสมัครใจ ประกอบกับการบังคับใช้โดยคณะกรรมการเฝ้าระวังและดูแลระบบ ซึ่งมี
องค์ประกอบจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพและองค์กรภาคประชาสังคม ทําหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนส่งมา (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, อ้างแล้ว)  

                                           
3 เนื้อหาลามกอนาจารครอบคลุมเนื้อหาที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ การสําเร็จความใคร่ การทําร้ายทางเพศท่ีรุนแรง ส่ือลามกอนาจารเด็ก ซึ่ง
เนื้อหาโดยภาพรวมน้ันดึงดูดและกระตุ้นต่อกามตัณหาและอารมณ์ทางเพศ พรรณนาหรือบรรยายอย่างชัดเจน โจ่งแจ้ง และปราศจากประโยชน์
ด้านการให้ความรู้ คุณค่าทางศิลปะ การเมืองหรือวิทยาศาสตร์ (สํานักงาน กสทช., 2555: 52) 
4 เนื้อหาที่จัดอยู่ในประเภทหยาบโลนจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ประการ คือ 1) จะต้องอธิบายหรือแสดงถึงกิจกรรมทางเพศหรือการขับถ่ายหรือ
อวัยวะเพศ และ 2) จะต้องเป็นที่น่ารังเกียจอย่างเห็นได้ชัด โดยเทียบกับมาตรฐานของชุมชนในสมัยนั้นๆ ที่เนื้อหาได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทั้งนี้ ไม่ถึง
ระดับของเนื้อหาที่ลามกอนาจาร (สํานักงาน กสทช., 2555: 54) 
5 ภาษาที่ก้าวร้าวรุนแรง (profane speech) หมายถึง ภาษาท่ีก้าวร้าวและหยาบคายอย่างมากในระดับที่ก่อให้เกิดความรําคาญต่อสมาชิกของ
ชุมชนที่ได้ยิน เช่น F-word ที่พูดในรายการในบาง (แปลจากคํานิยามโดย FCC ค้นคืนจาก http://www.fcc.gov/guides/obscenity-
indecency-and-profanity, อ้างถึงใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, อ้างแล้ว) 
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 เครื่องมือในการกํากับดูแลน้ัน มีความแตกต่างระหว่างกิจการแต่ละประเภทได้แก่ กิจการโทรทัศน์
แบบให้บริการเป็นไปการทั่วไป (ฟรีทีวี) ใช้หลายเคร่ืองมือประกอบกัน ได้แก่ แนวทางการดูแลการดูทีวีสําหรับ
ผู้ปกครอง ช่วงเวลาที่ออกอากาศเน้ือหาที่อาจเป็นภัย โดยการจํากัดเวลาการออกอากาศ เครื่องมือทางเทคนิค
หรือวีชิพ (V-Chip) สําหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ใช้แนวทางดูแลการดูทีวีสําหรับผู้ปกครอง และ 
เครื่องมือควบคุมการบริโภคสื่อผ่านเทคโนโลยีโดยผู้ปกครอง 
 

เครือรัฐออสเตรเลีย 
 ออสเตรเลียมี The Australian Communications and Media Authority (ACMA) เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลตามกฎหมาย โดยทําหน้าที่บริหารงานด้านการบรอดแบรนด์ การส่ือสาร และเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
การกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อของเครือรัฐออสเตรเลีย มีการจัดทําและบังคับใช้ข้อปฏิบัติหรือ code หลากหลาย
ฉบับ และมีการกํากับดูแลเนื้อหาปรากฏทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่  

1) การกํากับดูแลโดยรัฐ – มีการกําหนดเง่ือนไขตามใบอนุญาตและกําหนดมาตรฐานการประกอบ
กิจการ โดย ACMA รับดําเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนโดยตรง ในแง่เน้ือหา รัฐสภา
กําหนดให้มีมาตรฐานเก่ียวกับเน้ือหาสําคัญบางประเภท เช่นเด็กและเยาวชน   

2) การกํากับดูแลร่วม – โดยกลุ่มอุตสาหกรรมขึ้นทะเบียนข้อปฏิบัติ กับ AMCA และ AMCA ทํา
หน้าที่ในการรับตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขขั้นผู้ประกอบการ  

3) การกํากับดูแลตนเอง – ภาคอุตสาหรรมจัดทําข้อปฏิบัติขึ้นเอง และรับตรวจสอบแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนเอง  

 
 เครื่องมือในการกํากับดูแลเนื้อหาน้ัน เครือรัฐออสเตรเลียมีการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา ซึ่ง
เป็นไปตาม National Classification Code (May 2005) โดยเน้ือหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ต้องมีการจัด
ระดับ ได้แก่ รายการ โฆษณา และการส่งเสริมการตลาด ส่วนเน้ือหาที่ไม่ต้องจัดประเภท ได้แก่ ข่าว เหตุการณ์
ปัจจุบัน และกีฬา โดยการจัดระดับความเหมาะสม จะคํานึงถึงอายุของผู้ชมและผู้ฟัง ได้แก่  
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ตารางที่ 3.2 การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาโดยคํานึงถึงอายุของผู้ชมผู้ฟงั เครือรัฐออสเตรเลีย 
ระดับของผลกระทบ ระดับความเหมาะสม 

เบามาก  G ท่ัวไป (General) 
เบา  PG ควรได้รับแนะนําจากผู้ปกครอง (Parental Guidance Recommended) 
ปานกลาง M เหมาะสําหรับวัยผู้ใหญ่ (Mature) 
รุนแรง เหมาะสําหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีข้ึนไปเท่านั้น (Mature Audience) ซ่ึงมีฉากเกี่ยวกับเร่ืองเพศท่ี

บ่อย ภาษาหยาบคายรุนแรงกว่ารายการระดับ M 
รุนแรงมาก  R18 หรือ RC จํากัดการรับชมเฉพาะบุคคลท่ีอายุ 18 ปีข้ึนไปเท่านั้น 
ท่ีมา: การกํากับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์: ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย หน้า 262 

 
นอกจากน้ี ยังปรากฏการจํากัดเวลาการออกอากาศโดย ระบบการจัดระดับความเหมาะสมของ

รายการของกิจการโทรทัศน์แบบฟรีทีวีทุกประเภท ได้แก่ บริการเชิงพาณิชย์ บริการสาธารณะและบริการ
ชุมชน จะกําหนดใช้ควบคู่ไปกับการจํากัดเวลาออกอากาศหรือ Classification Zone โดยกําหนดให้มี
ช่วงเวลาที่รายการระดับต่างๆ ออกอากาศได้ และมีการจัดทําข้อความแนะนําผู้บริโภค (consumer advice 
text) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสําหรับให้ข้อมูลแก่ผู้ชมเก่ียวกับประเภทของเน้ือหาที่อาจเป็นภัยที่นําไปสู่ระดับความ
เหมาะสมที่ได้รับ โดยแจ้งว่ามีความเข้มข้นหรือความถี่อยู่ที่ระดับใด เพ่ือช่วยให้ผู้ชมสามารถตัดสินใจบนพ้ืน
ฐานข้อมูลได้ว่าจะเลือกดูรายการน้ันหรือไม่ด้วย และ ACMA ยังมีบังคับใช้มาตรฐานฯ ตามการกํากับดูแลแบบ
ภายหลัง (Ex-post) ผ่านกลไกตรวจสอบ เฝ้าระวัง รวมถึงกลไกรับและจัดการเรื่องร้องเรียนและมีบทกําหนด
โทษตามกฎหมาย 

 
การกํากับดูแลเน้ือหาโดย ACMA ของออสเตรเลียประสบปัญหาและอุปสรรคในการเป็นผู้บังคับใช้

กฎหมายจํานวนมาก โดยมีกฎหมายถึง 26 ฉบับและหลักเกณฑ์ 523 หลักเกณฑ์ ACMA ต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งมีผลต่อการกํากับดูแลเนื้อหา พัฒนาการตลาดที่ส่งผลต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรม ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคและยุทธศาสตร์ของชาติเก่ียวกับการสื่อสารแบบ
ดิจิทัล (สํานักงาน กสทช, 2555: 260-268) 
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บทท่ี 4  สถานภาพและปัญหาการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 
 
 ในการศึกษาสถานภาพและปัญหาการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้
การวิจัยเอกสารโดยเน้นการวิเคราะห์กฎหมายและนโยบาย และการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประกอบ
กับ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหาใน กสทช. เพ่ือประมวลถึงสภาวการณ์ ปัญหา
และอุปสรรคในการกํากับดูแลเนื้อหาโดยเน้นในส่วนของ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระของรัฐที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการกํากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
 
 ทั้งน้ี ผู้วิจัยจะนําเสนอถึงพัฒนาการกํากับดูแลวิทยุและโทรทัศน์ ไล่เรียงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และ
ครอบคลุมสองประเภทเนื้อหาหลัก คือ เน้ือหาประเภทรายการ และ เน้ือหาประเภทโฆษณา ตามหัวข้อ ดังน้ี  

1. พัฒนาการของการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย แบ่งเป็น  
1.1 พัฒนาการของโครงสร้างความเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
1.2 พัฒนาของรูปแบบและลักษณะการกํากับดูแลเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 
 การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในช่วงก่อนมี กสทช. 
 การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในช่วงหลังการจัดต้ัง 

กสทช. โดยแบ่งเป็น  
- การกํากับดูแลเน้ือหากิจการวิทยุและโทรทัศน์ในยุค กสทช. ช่วงก่อน คสช. 

(2554-2557) 
- การกํากับดูแลเน้ือหากิจการวิทยุและโทรทัศน์ในยุค กสทช. ช่วงหลัง คสช. 

(2557-ปัจจุบัน) 
2. ปัญหาการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย  

2.1 การขาดกลไกในการติดตามผลของการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการกํากับดูแลเน้ือหาและ
การขาดแรงจูงใจของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านเน้ือหา 

2.2 ความไม่ชัดเจนในขอบเขตงานของหน่วยที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหาและปัญหาด้าน
บุคลากร 

2.3 การไม่แบ่งแยกเกณฑ์สําหรับกํากับดูแลบริการด้านเน้ือหาที่ต่างประเภทกัน 
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2.4 ความไม่ชัดเจนของเกณฑ์ในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาและกลไกการบังคับใช้ 
2.5 อิทธิพลของบริบทแวดล้อมทางการเมืองต่อทิศทางการกํากับดูแลเนื้อหา 

 
4.1 พัฒนาการของการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทศันใ์นประเทศไทย 
 
 ในส่วนของพัฒนาการของการกํากับดูแลเน้ือหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ 
พัฒนาการของโครงสร้างความเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และ พัฒนาของรูปแบบ
และลักษณะการกํากับดูแลเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยครอบคลุมเน้ือหาประเภท
รายการและเน้ือหาประเภทโฆษณา 
 

4.1.1 พัฒนาการของโครงสร้างความเป็นเจ้าของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ์
 ความเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทยในอดีตถูกผูกขาด
โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมตํารวจ เป็นต้น เน่ืองจากหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ี จึง
ทําให้มีอํานาจในการแทรกแซง และลิดรอนเสรีภาพแก่ผู้ที่ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานรัฐน้ัน ตัวอย่างที่ชัดเจน
ตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ การแทรกแซงการนําเสนอข่าวสารในช่วงเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ส่งผล
ให้เกิดการปฏิรูปแนวคิดของการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยในมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ได้มีการ
กําหนดให้คลื่นความถ่ีที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ี และ
กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(พิรงรอง, 2556: 2-3) 
 
 อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ส่งผลให้ไม่เกิดการปฏิรูปคลื่นความถี่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
จนกระทั่งมีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 จึงทําให้มีคณะกรรมการ
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กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สําคัญในการ
จัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 หลังจากที่ กสทช. ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ และ
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว กระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีจึงสามารถดําเนินการ
ต่อได้ ทั้งทางด้านวิทยุโทรทัศน์ และ โทรคมนาคม โดยเริ่มจากการออกประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
พ.ศ.2556” คลื่นความถ่ีที่จะพิจารณาให้ใช้ในการบริการโทรทัศน์ตามประกาศฉบับน้ี แบ่งหมวดหมู่การ
ให้บริการออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 ช่องรายการ (2) ข่าวสารและ
สาระ จํานวน 7 ช่องรายการ (3) ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ จํานวน 7 ช่องรายการ และ (4) ทั่วไปแบบความ
คมชัดสูง จํานวน 7 ช่องรายการ โดยมีเง่ือนไขว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิย่ืนคําขอรับใบอนุญาตในหมวดหมู่
ทั่วไปแบบความคมชัดสูง หรือหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หน่ึงเท่าน้ัน นอกจากน้ันยังมี
การกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล ขั้นตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการประมูล 
ประกาศฉบับน้ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการโทรทัศน์ระดับชาติของไทย  
 
 โครงสร้างของกิจการโทรทัศน์ระดับชาติของไทย ก่อนที่จะมีการประมูลคลื่นความถ่ี มีจํานวนสถานีใน
ระบบแอนะล็อก ทั้งสิ้น 6 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ดําเนินการโดย บริษัท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด ในกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน)) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ดําเนินการโดย กองทัพบก) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
(ดําเนินการโดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กองทัพบก) สถานี 
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (ดําเนินการโดย บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (ดําเนินการโดย กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี) และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551) 
 
 หลังการประมูล โครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
รายละเอียดของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มีดังน้ี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของผู้ได้รบัใบอนญุาตให้บริการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ 

รายชื่อบริษัท เด็ก เยาวชน 
และ

ครอบครัว 

ท่ัวไป  
แบบความ
คมชัดสูง 

ท่ัวไป  
แบบความ
คมชัดปกติ 

ข่าวสาร และ 
สาระ 

รวม 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 1 1 1  3 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 1 1   2 

บริษัท ไทยทีวี จํากัด 1   1 2 

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์  
บรอดคาสต้ิง จํากัด 

 1   1 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด  1   1 

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด  1   1 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จํากัด  1   1 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จํากัด  1 1  2 

บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด   1  1 

บริษัท ทรู ดีทีที จํากัด   1  1 

บริษัท  อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด   1  1 

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด   1  1 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด   1  1 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด    1 1 

บริษัท วอยซ์ ทีวี จํากัด    1 1 

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จํากัด    1 1 

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด    1 1 

บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด    1 1 

บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตต้ิง จํากัด    1 1 

 
 นอกจาก การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลด้วยการประมูล ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็น
เจ้าของในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระดับชาติข้างต้นแล้ว คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลโครงสร้าง และ
การกํากับดูแลเน้ือหา ตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการ
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งในส่วนของข้อกฎหมายท่ีเป็นบทบัญญัติด้านการกํากับดูแล
เน้ือหาจะขอนําเสนอในส่วนต่อไปที่ว่าด้วย กลไกในการกํากับดูแลเนื้อหาภายใต้ กสท. 
 
 สําหรับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลโครงสร้าง ได้แก่ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี การ
กําหนดประเภทใบอนุญาต การครอบงํา/การครองสิทธิข้ามสื่อ และการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี และเป็น
ธรรม 
 
 ประเด็นแรก ได้แก่ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี โดยในมาตรา 41 วรรคสี่ ของ พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2553 บัญญัติไว้ ดังน้ี 
 

“การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ต้อง
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม และต้องดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึง
ในกิจการด้านต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ” 

 
 มาตรา 41 วรรคสี่ กําหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้ง
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์
สาธารณะอ่ืน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของการปฏิรูปคลื่นความถ่ีให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทุกภาคส่วนให้
มากขึ้นกว่าการผูกขาดความเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีเฉพาะหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน 
 
 นอกจากน้ัน ยังมีการกําหนดประเภทการประกอบกิจการเพ่ือให้ กสทช. สามารถบริหารจัดการคลื่น
ความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดในมาตรา 10 ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังน้ี 
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“มาตรา 10 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ โดยใช้
คลื่นความถ่ี มีสามประเภท ดังน้ี 

(1)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ… 
(2)  ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน… 
(3)  ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ…” 

 
 ประเด็นต่อไป ได้แก่ การป้องกันการครอบงํากิจการ และการครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ โดยในมาตรา 31 ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังน้ี 

“มาตรา 31 เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงครอบงํากิจการในลักษณะที่เป็น
การจํากัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย หรือ
กระทําอันเป็นการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน ห้าม
ผู้รับใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด” 

 
 กสทช. จะเป็นผู้กําหนดสัดส่วนการถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ามสื่อ
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการครอบงํากิจการในลักษณะที่เป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย หรือการกระทําอันเป็นการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกัน 
 
 สําหรับประเด็นการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ถูกบัญญัติในมาตรา 32 ของ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังน้ี 
 

“มาตรา 32 เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และป้องกันมิให้มีการ
กระทําอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ ให้การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตอยู่ในบังคับของกฎหมายว่า
ด้วยการแข่งขันทางการค้า และมาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตาม
ลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์” 
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 ตามมาตรา 32 การประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า อย่างไรก็ดี กสทช. สามารถกําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับใช้กับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโดยเฉพาะได้ 
 

4.1.2 พัฒนาการของรูปแบบและลักษณะการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 
 

4.1.2.1 พัฒนาการของรูปแบบและลักษณะการกํากับดูแลเน้ือหาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในช่วงก่อนมี กสทช. 

 การกํากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการ 
 ในช่วงก่อนที่คณะกรรมการ กสทช.จะได้รับการแต่งต้ังขึ้นในปี พ.ศ.2554 เพ่ือทําหน้าที่องค์กรรัฐที่
เป็นอิสระในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม การกํากับดูแลเนื้อหา
กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ได้เริ่มมีพัฒนาการนับต้ังแต่ พ.ศ.2498 โดย พิรงรอง รามสูต และศศิธร  
ยุวโกศล (2546) ได้แบ่งพัฒนาการของการกํากับดูแลเน้ือหา โดยพิจารณาจากองค์กรและกลุ่มบุคคลท่ีกํากับ
ดูแลเป็นเกณฑ์ตามลําดับเวลา ดังน้ี 
 

1. ยุคกระบอกเสียงของรัฐ (พ.ศ.2498-2518)  
 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดังกล่าวถูกผูกขาดโดยรัฐบาล เน่ืองจากมีสภาพวุ่นวายและความขัดแย้งทาง
การเมือง และถูกใช้เพ่ือการโฆษณาทางการเมืองและสร้างจิตสํานึกชาตินิยม กลไกการกํากับดูแลหลัก คือ การ
ตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ (หรือการเซ็นเซอร์) โดยกรมโฆษณาการ และรัฐมิได้มีมาตรการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหรือกํากับดูแลเนื้อหารายการ เน้ือหารายการโทรทัศน์ในขณะนั้นจึงเน้นความ
บันเทิงและการโฆษณา ขณะที่รายการข่าวทําหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล  
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2. ยุคคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)6 (พ.ศ.2518-2535) 
 การจัดต้ัง กบว. และออกกฎระเบียบการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 เน้น
การควบคุมเน้ือหาโดยมีอนุกรรมการตรวจเซ็นเซอร์รายการด้านโฆษณา ภาพยนตร์และละคร การ
วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองและสังคมในรายการข่าวและบันเทิงยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม  

3. ยุคคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.)7 (พ.ศ.2535-2540) 
 รัฐบาลได้ออกระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นการแก้ไข
สาระสําคัญของระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2489 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2530 โดยมีสาระสําคัญในการก่อต้ังคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) และยกเลิกการตรวจพิจารณาเน้ือหารายการ โดยให้
คณะกรรมการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ตรวจพิจารณากันเอง โดยเจ้าหน้าที่ในกองงาน กกช. จะทําหน้าที่ใน
การสอดส่องเน้ือหาหลังออกอากาศ (post-censor) มีการกําหนดเรื่องเวลาในการโฆษณา และการวาง
บทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ให้สถานีช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร สั่งระงับรายการที่ฝ่าฝืน เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งให้ปิดสถานี โดย กกช. ทํางานเน้นหนักด้าน
การกํากับและเซ็นเซอร์เน้ือหา เฝ้าระวังรายการ แต่ยังไม่สามารถดูแลเน้ือหาให้ตอบสนองความต้องการ
หลากหลายของกลุ่มประชาชนได้ 
 

4. ยุคแห่งการปฏิรูปสื่อ (พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) 

                                           
6 คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีจํานวน 17 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายความมั่นคง 7 คน (กรมตํารวจ กรม
ประมวลข่าวกลาง สภาความม่ันคง เสนาธิการทหาร กองทัพบก เรือ อากาศ) กรมไปรษณีย์โทรเลข 2 คน กรมประชาสัมพันธ์ 2 คน สํานัก
นายกรัฐมนตรี 2 คน และจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกฤษฎีการ แห่งละ 1 คน มีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
7 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุแห่งชาติ (กกช.) มีทั้งส้ิน 18 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการได้แก่  

1. ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 8 คน (ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข อธิบดีกรมการปกครอง และเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ)  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ส่ือสารมวลชน 3 คน 
3. ผู้แทนองค์การเอกชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 5 คน ได้แก่ ด้านการพัฒนา 3 คน ด้านสตรีและเด็ก 1 คน และด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค 1 คน 
 ทั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นรองประธานกรรมการ 
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 ยุคแห่งการปฏิรูปสื่อมีความเคลื่อนไหวหลายแนวทาง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ปลดปล่อยสื่อจากการควบคุมของรัฐ การปฏิรูปโครงสร้างสื่อ และการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาใน
สื่อมวลชนให้สนองประโยชน์สาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 ได้บรรจุเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูปสื่อ โดยมาตรา 40 ของ รัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ ซึ่งเป็นทรัพยากร
ของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม และกําหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทําหน้าที่ใน
การจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมบนหลักการของประโยชน์สาธารณะและการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม 
 
 ในช่วงเวลาดังกล่าวการกํากับดูแลเน้ือหายังคงเป็นหน้าที่ของ กกช. จนกระทั่ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญมาตรา 40 คือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ได้กําหนดให้มีการกํากับดูแลสององค์กร ได้แก่ คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งกํากับดูแลโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ซึ่งเป็นองค์กรกํากับดูแลสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย 
กทช. สามารถจัดต้ังได้ในปี พ.ศ.2547 แต่ กสช. ไม่สามารถสรรหาและจัดต้ังได้ จากการสรรหา กสช. ในสอง
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2544 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2548 ประสบปัญหาเดียวกันคือ มีการย่ืนฟ้องไปที่
ศาลปกครองว่าคณะกรรมการสรรหา กสช. กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น กสช. มีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน จึง
นําไปสู่กระบวนการพิจารณายืดเย้ือซึ่งทําให้กระบวนการสรรหา กสช. ต้องหยุดชะงักและจบลงด้วยคําตัดสิน
ของศาลปกครองสูงสุดที่ทําให้กระบวนการสรรหาทั้งสองคร้ังเป็นโมฆะไปในที่สุด ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็น
ช่วงสุญญากาศในการกํากับดูแล ซึ่งนําไปสู่การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ๆ ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นจํานวนมหาศาล
อันเน่ืองมาจากการอ้างสิทธิในคลื่นความถ่ี มีวิทยุขนาดเล็กหรือวิทยุชุมชนมากกว่า 8,000 สถานีทั่วประเทศจึง
เกิดความไร้ระเบียบของการใช้คลื่นความถ่ี และปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้าง 
 
 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 เกิดการรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งได้ล้มเลิก
รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 จนกระทั่งปี พ.ศ.2550 มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้รับการรับรองโดยการลงประชามติ 
จึงมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับสื่ออย่างน้อย 5 ฉบับ รวมถึง พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้แนวทางในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง นอกจากน้ี ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 47 
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ได้กําหนดให้มีองค์กรกํากับดูแลด้านการสื่อสารของประเทศเพียงองค์กรเดียว ซึ่งเป็นการยุบรวมองค์กรกํากับ
ดูแลเดิม โดยมีการร่างและออกกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นแทน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ.2543 เพ่ือเป็นฐาน
ไปสู่การต้ัง กสทช. แต่เน่ืองจากสภาวะการเมืองกระบวนการร่างกฎหมายฉบับใหม่จึงยังไม่สามารถเริ่มต้นได้  
 
 เน่ืองจากยังไม่สามารถจัดต้ังองค์กรอิสระเพ่ือทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลได้ 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ในบทเฉพาะกาลได้กําหนดให้ กทช. เป็น
องค์กรกํากับดูแลเป็นการช่ัวคราว ซึ่ง กทช. ในขณะนั้นได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ขึ้น โดยได้มีการดําเนินงานเพ่ือกํากับดูแล เช่น การออกหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
ชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เป็นต้น (พิรงรอง รามสูต, 2556) 
 
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ทําให้มีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึ้นโดยกระบวนการสรรหาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม พ.ศ.2554 ประเทศไทยจึงได้มี กสทช. 11 ท่าน ซึ่งมีอํานาจในการจัดสรรคลื่นและกํากับดูแลกิจการ
สื่อสารในส่วนบทบาทของ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคล่ืน
ความถี่ฯ พ.ศ.2553 หมวด 2 ว่าด้วยกํากับดูแลการประกอบกิจการ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการข้ึน 2 คณะ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในกิจการเฉพาะทาง ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
มีอํานาจแทน กสทช. ในส่วนที่เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (กสท.) มีอํานาจหน้าที่แทน กสทช. ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
แต่ทั้งน้ีก็มีการใช้อํานาจและรับผิดชอบร่วมกันในบางเรื่อง เช่น การบริหารคลื่นความถ่ี เป็นต้น โดยจะกล่าวถึง
บทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. ในหัวข้อต่อไป  
 

 การกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณา 
 การกํากับดูแลเน้ือหาประเภทโฆษณาเริ่มต้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2510 โดยช่วงก่อนหน้าน้ันเป็น
ช่วงที่ปลอดการควบคุมการโฆษณาโดยรัฐ โดยสามารถแบ่งการกํากับดูแลออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  

1. ช่วงการขออนุญาตก่อนทําโฆษณาและตรวจสอบหลังการทําโฆษณา (pre-censor และ censor 
พ.ศ.2510-2535) 
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 เริ่มต้นจากการตราพระราชบัญญัติยาทําให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาสินค้าประเภทยาต้องนําการ
โฆษณามาขออนุญาตจากคณะกรรมการยาก่อน จนกระทั่งยุคที่มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กบว.) ได้วางระเบียบเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิจารณาโฆษณา 3 ฉบับ ได้แก่ 
ระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทางวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2521 ระเบียบคณะกรรมการบริการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ว่าด้วยการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ พ.ศ.2521 และระเบียบคณะกรรมการการบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ว่าด้วยวิธีการ
โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2523 โดยระเบียบทั้งสามส่งผลให้การโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่มีเสรีภาพ 
เน่ืองจากมีบทบัญญัติที่ซ้ําซ้อนและมีข้อปลีกย่อยที่คล้ายคลึงกัน การกํากับดูแลในช่วงดังกล่าว ประสบปัญหา
ความยุ่งยากและซับซ้อนในกระบวนการพิจารณา มีการดําเนินการหลายขั้นตอน และขาดบรรทัดฐานที่
แน่นอนในการตรวจพิจารณา (ปัญหาอรรถวิสัย) เน่ืองจากอํานาจในการพิจารณาอยู่ที่ตัวบุคคลที่อยู่ใน
คณะกรรมการพิจารณาเป็นหลัก  
 

2. ช่วงของการปรับเปลี่ยนสู่การกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) 
 ปี พ.ศ.2535 หลังการยุบเลิก กบว. รัฐบาลได้จัดต้ังคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) โดยเน้นบทบาทในการกํากับดูแลมากกว่าการควบคุมหรือเซ็นเซอร์เน้ือหา จนกระทั่ง 
พ.ศ.2537 รัฐบาลได้ยกเลิกหน้าที่ควบคุมเซ็นเซอร์โฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์และถ่ายโอนความรับผิดชอบ
ไปอยู่ที่นายสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยสถานีโทรทัศน์ที่อาศัยรายได้จากการโฆษณาในขณะนั้น (ช่อง 3, 5, 7 และ 
9) ร่วมกับสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์ขึ้น
เพ่ือทําหน้าที่ในการควบคุมเซ็นเซอร์ให้โฆษณาทางโทรทัศน์อยู่ในกรอบระเบียบและกฎเกณฑ์ของราชการ 
 
 คณะกรรมการฯมีการเซ็นเซอร์โฆษณาเป็น 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกับ กบว. คือ ขั้น pre-censor ช้ีแนะ
แนวทางการผลิตภาพยนตร์โฆษณา และขั้น censor ซึ่งคณะกรรมการฯจะพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้
ออกอากาศได้หรือไม่ โดยโฆษณาทุกช้ินยังคงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กกช. และสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เช่นเดิม 
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 ในช่วงปี พ.ศ.2540 เริ่มปรากฏการกํากับดูแลกันเอง โดยมีการจัดต้ังสภาโฆษณา8ขึ้น โดยมีการ
ปรับปรุงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา นอกจากน้ียังปรากฏการเปล่ียนแปลงทางสาระสําคัญของกฎหมาย 
เช่น พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2535 (ตราขึ้นใช้แทน พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ.2517) ซึ่งมีผล
ให้ผู้ประกอบการไม่ต้องย่ืนขออนุญาตก่อนทําการโฆษณาด้วย 
 การกํากับดูแลในช่วงก่อนการมี กสทช. นั้น กกช. เป็นหน่วยงานกํากับดูแลหลักและยังมีหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการกํากับดูแลโฆษณา ได้แก่ 

 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์9 ซึ่งประกอบด้วยนายสถานี หรือตัว
แทนที่ได้รับมอบหมายจากสถานีโทรทัศน์ 3, 5, 7, 9 และ ITV และตัวแทนจากสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย ทําหน้าที่ในการร่วมพิจาณาภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์โดยอาศัย
หลักเกณฑ์เดียวกับ กบว. ในอดีต 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)10 กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึงอาหาร ยาและ
เครื่องมือแพทย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยมี “คณะอนุกรรมการการตรวจพิจารณาการโฆษณายา” ทําหน้าที่ใน
การตรวจสอบภาพยนตร์โฆษณาก่อนออกอากาศหลังยุบเลิก กบว.  

 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)11 กํากับดูแลเนื้อหาโฆษณาทางวิทยุและ
โทรทัศน์ในขั้นตอนหลังจากเน้ือหาโฆษณานําออกอากาศไปแล้ว ผ่านกองคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

                                           
8 สภาโฆษณา ประกอบด้วย สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ส่ือ นักวิชาการโฆษณาและผู้บริโภคฝ่ายละ 3 
คน มีจํานวนท้ังส้ิน 15 คน เป็นกรรมการ 
9 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ทําหน้าที่ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทั้งก่อนออกอากาศ (pre-censor) 
โดยการตรวจจากร่างเนื้อหาโฆษณาหรือ สตอร่ีบอร์ด และการพิจารณาเทปโฆษณาพร้อมใบอนุญาตการตรวจเซ็นเซอร์ (post-censor) โดยคณะ
กรรมการฯ จะเวียนไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ทุกวันอังคาร-วันศุกร์โดยมีลักษณะการทํางานที่ยืดหยุ่น หากมีปัญหาก็จะแจ้งให้ทางผู้ผลิตแก้ไข
เนื้อหาให้เหมาะสมก่อนนําออกอากาศ 
10 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีอํานาจในการกํากับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรทัศน์ โดยดูแลไม่ให้โฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง ดูแลให้โฆษณาได้รับอนุมัติข้อความเสียงและภาพก่อนนําออกอากาศและมีอํานาจในการส่ังระงับโฆษณาท่ีออกอากาศไปแล้วได้
หากพบว่ามีการกระทําผิดกฎหมาย โดย อย. พิจารณาเน้ือหาโฆษณาโดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ยา 
พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2531 และพิจารณาถึงประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความเหมาะสมและไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดี โดยจากการยุบ
เลิก กบว. ปี พ.ศ.2535 ทําให้ อย. เป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่มีอํานาจในการตรวจสอบภาพยนตร์โฆษณาก่อนออกอากาศ  
11 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบเน้ือหาโฆษณาท่ีนําเสนอผ่าน
ทุกส่ือว่าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 22 ที่ว่าด้วยการโฆษณาไม่เป็นธรรมหรือไม่ และรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือรับแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับโฆษณาที่มีเนื้อหาเป็นเท็จ เกินความจริง เส่ือมเสียศีลธรรม โดย สคบ. มีคณะกรรมการพิจารณาโฆษณาท่ีมีอํานาจในการพิจารณาระงับการ
โฆษณาหรือแก้ไขเน้ือหาที่เป็นปัญหาได้  
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โฆษณา โดยมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบโฆษณาท่ีนําเสนอผ่านสื่อรวมถึงป้ายโฆษณา และรับ
ฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหาย หรือโฆษณาที่เป็นเท็จ เกินความจริง  

 สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย12 ดําเนินการกํากับดูแลทั้งกระบวนการก่อนออกอากาศ 
และกระบวนการหลังออกอากาศผ่านการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และส่งเสริมการกํากับ
ดูแลผ่านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา พัฒนาสู่ระบบการกํากับดูแลตนเองอย่างเต็มรูปแบบ 

 การกํากับดูแลเน้ือหากิจการวิทยุและโทรทัศน์ในช่วงก่อนมี กสทช. ประสบปัญหาการขาดกลไกการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก กกช. มีข้อจํากัดด้านบุคลากร และมีอํานาจไม่เต็มที่เน่ืองจากยังอยู่ใน
โครงสร้างของรัฐ 
 

4.1.2.2 การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในช่วงหลังการจัดต้ัง 
กสทช. 
 การเกิดขึ้นของ กสทช. ทําให้ประเทศไทยมีองค์กรกํากับดูแลเน้ือหาที่ชัดเจนมากขึ้น โดย กสทช. มี
ภารกิจสําคัญในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่มีอยู่แล้ว ให้เข้ามาอยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยใช้เคร่ืองมือ
คือ กฎ ระเบียบ และประกาศที่อยู่ในอํานาจขององค์กร และยังมีภารกิจในการพัฒนาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี เมื่อสภาพการเมือง
ของไทยที่มีความเปล่ียนแปลงในช่วงปี พ.ศ.2557 จากการทําการรัฐประหารโดย คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)13 นําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 คสช. ได้มีการออก
มาตรการควบคุมสื่ออย่างชัดเจน และในทางปฏิบัติได้อาศัย กสทช. เป็นกลไกสําคัญในการควบคุมเน้ือหาที่
นําเสนอผ่านสื่อ โดยเฉพาะเน้ือหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
 

                                           
12 สมาคมธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเองอย่างเต็มรูปแบบ โดย
เก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาเน้ือหางานโฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทางของสมาคมโดยแบ่งเป็นกระบวนการออกอากาศซึ่งเป็นการพิจารณา 
pre และ post censor และหลังออกอากาศ โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ รับเร่ืองร้องเรียนและมีบทลงโทษกรณีไม่เป็นไปตาม
จรรยาบรรณ 
13 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศยึดอํานาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
หลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเร่ิมเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและล้มล้างอิทธิพลของ พันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
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 ในงานวิจัยน้ีจะนําเสนอการกํากับดูแลเนื้อหาเฉพาะในส่วนของการกํากับดูแลโดยรัฐ (สําหรับงานวิจัย
เก่ียวกับการกํากับดูแลตนเองได้แยกศึกษาโดยละเอียดอีกฉบับหน่ึง) โดยจําแนกการกํากับดูแล ออกเป็น 2 
ช่วง ได้แก่  

1. การกํากับดูแลเนื้อหากิจการวิทยุและโทรทัศน์ในยุค กสทช. ช่วงก่อน คสช. (2554-2557) 
2. การกํากับดูแลเนื้อหากิจการวิทยุและโทรทัศน์ในยุค กสทช. ช่วงหลัง คสช. (2557-ปัจจุบัน) 

 การกํากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการ 
สภาพเน้ือหารายการในยุคก่อนเกิดกสทช. 

 นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2543 สภาพภูมิทัศน์สื่อของประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการ
เกิดขึ้นของผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่ืน นอกเหนือจากฟรีทีวี เช่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมที่เพ่ิมขึ้นเป็น
จํานวนมาก แต่ยังมิได้มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโดยทั้งฟรีทีวีและโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
มีสภาพปัญหาทางเน้ือหาที่เกิดขึ้นปรากฏตามการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ พบลักษณะเน้ือหาที่อาจเป็นภัยใน
รายการประเภทละครว่ามีความรุนแรง อคติและภาพตัวแทนและเรื่องเพศ ความรุนแรงทางกายภาพทั้งต่อ
ร่างกายต่อจิตใจ ต่อวัตถุ ทางเพศ14 และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง สังคม ทางเพศ ทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ15 ขณะที่การศึกษารายการประเภทการ์ตูนเด็กในสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีมีความรุนแรงทั้งร่างกายจิตใจ
และวัตถุ มีการนําเสนอเน้ือหาเรื่องเพศ ใช้ภาษาลามกหยาบโลน (มีเดียมอนิเตอร์, อ้างโดย ชนัญสรา อรนพ ณ 
อยุธยา, 2556) 
 
 ขณะที่โทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียมมีการ
ขยายตัวอย่างมากโดยมีผลการศึกษาเก่ียวกับปัญหาของเนื้อหาในเคเบิลทีวี เช่น ปัญหาเน้ือหาโฆษณา การ
                                           
14 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การตบตี การต่อยการใช้ปืนยิง การฆ่า 2) ความรุนแรงต่อจิตใจ เช่น การด่า การกักขัง
หน่วงเหน่ียว การเพิกเฉย การดูถูกเหยียดหยาม การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกกีดกัน การหักอก ทําให้ผิดหวัง 3) ความรุนแรงทางเพศ เช่นการ
พูดจาข่มขู่ ลวนลาม คุกคาม ลิดรอนอิสรภาพทั้งในส่วนตัวและสาธารณะ การมองอย่างมีเจตจํานงทางเพศ การสัมผัส การข่มขืน และ 4) ความ
รุนแรงต่อวัตถุ เช่น การท้ิง การทําลาย การแย่งกรรมสิทธิ์ในการครอบครองวัตถุ 
15 1) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มีรากฐานมาจากความไม่เท่าเทียมหรือความแตกต่างในสังคม ได้แก่ 
ชนชั้น/อาชีพ ค่านิยม/ทัศนคติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และความพิการ 
   2) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางเพศ หมายถึง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มีรากฐานมาจากความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ 
(อคติทางเพศ) ซึ่งส่งผลเชิงลบต่อเพศใดเพศหนึ่ง 
   3) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางการเมือง หมายถึง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างท่ีมีรากฐานมาจากความไม่เท่าเทียมเชิงอํานาจ รูปแบบการ
ปกครองท่ีก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม  ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มสังคมหน่ึงๆ  
   4) ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มีรากฐานมาจากความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ สูญเสียผลประโยชน์ เสียโอกาส ถูกรังเกียจกีดกันขับไล่ หรือขาดสิทธิต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต การศึกษา การ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 
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ออกอากาศที่ไม่เป็นไปตามผังรายการที่แจ้งสมาชิกไว้ การแพร่ภาพรายการโดยไม่ได้ตรวจสอบรายการก่อน
ออกอากาศ มีเน้ือหารายการท่ีไม่เหมาะสมแต่ไม่มีองค์กรในการกํากับดูแลเนื้อหารายการ และมีการใช้เคเบิล
ทีวีในทางการเมืองใช้ในการหาเสียง ปลุกป่ันและชักชวนให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองปัญหาการเรี่ยไรทาง
เคเบิลทีวี ปัญหาการพนันและปัญหาลิขสิทธ์ิรายการขณะที่เน้ือหาในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ปรากฏ
ปัญหาด้านเน้ือหาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย อวดอ้างข้อมูล อวดอ้างอานุภาพวัตถุมงคลโดยพระสงฆ์ 
ส่งเสริมอบายมุข แสวงหาผลประโยชน์จากการทํานายดวง นําเด็กและเยาวชนมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคล และลบหลู่ ดูหมิ่นความเช่ืออ่ืนๆ 
 
 นอกจากน้ี ประเด็นปัญหาสําคัญในระดับสังคมวงกว้าง คือ การใช้สื่อโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือประโยชน์
ทางการเมืองโดยสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจํานวนมากถูกใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการโฆษณาชวนเช่ือทาง
การเมือง และนําเสนอเฉพาะข้อมูลและความเห็นของกลุ่มตนเองอย่างมีอคติเป็นฝักฝ่าย ขณะที่พฤติกรรมผู้ชม
ก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยเลือกรับเฉพาะช่องที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ตนเองสนใจ และปิดก้ัน
การเปิดรับจากสื่ออ่ืน ซึ่งปรากฏปัญหาเก่ียวกับการเผยแพร่เน้ือหาที่สร้างความเกลียดชังมีวัตถุประสงค์ที่มี
แนวโน้มสร้างความเข้าใจที่ผิดหรือมีอคติต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างรุนแรง (ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ, อ้างโดย 
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, 2556) ซึ่งในส่วนน้ีถูกพิจารณาทั้งโดยรัฐบาลในยุคต่างๆ คือ รัฐบาลประชาธิปัตย์ 
(2552-2554) และ รัฐบาลเพ่ือไทย (2554-2557) ตลอดจน คสช. ในเวลาต่อมา ว่าเป็นสาเหตุสําคัญของความ
แตกแยกในสังคมไทย เมื่อ คสช. ยึดอํานาจและประกาศนโยบายแม่นํ้า 5 สายเพ่ือปฏิรูปประเทศ การปฏิรูป
สื่อจึงถูกกําหนดเป็นหน่ึงใน 11 ภาคส่วนที่ต้องถูกปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 
 
การกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ในยุค กสทช. ช่วงก่อน คสช. (2554-2557) 
 

ในส่วนน้ี ผู้วิจัยจะนําเสนอสาระสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อดังต่อไปน้ี  

 โครงสร้างการกํากับดูแลเนื้อหาภายใต้ กสท. 

 กลไกการกํากับดูแลเนื้อหาภายใต้ กสท. 

 กระบวนการในการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้ กสท. 

 ปัญหาในการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการโดย กสท. 
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โครงสร้างการกํากับดูแลเนื้อหาภายใต้ กสท. 
 เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้
ถูกแต่งต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 เพ่ือทําหน้าที่เป็นองค์กรอิสระในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์แนวทางการกํากับดูแลเนื้อหาก็มีความชัดเจนมากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ระบอบการกํากับดูแลโดยหน่วยงาน
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายและมีการส่งเสริมการกํากับดูแลตนเองของผู้ให้บริการวิทยุและโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้น
ภายใต้บทบัญญัติใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ.2553 หมวด 2 ว่าด้วยการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการข้ึน 2 คณะเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในกิจการเฉพาะทาง ได้แก่ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีอํานาจหน้าที่แทน กสทช. ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจการ
โทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผ่านกฎ ระเบียบและประกาศที่อยู่ในอํานาจขององค์กร โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 33 และมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 กสท. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  
 
 ในด้านการดูแลเนื้อหาและผังรายการน้ัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ได้มีการ ได้มีการแต่งต้ัง 
“คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ” ขึ้น ตามคําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 19/2555 (กสทช., 2555) โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  

1) จัดทําหลักเกณฑ์เพ่ือกําหนดมาตรฐานของเน้ือหารายการและผังรายการสําหรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการแต่ละประเภทเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต 

2) ให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในการกําหนดกลไกหรือเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลจากการกํากับดูแลเนื้อหาและผังรายการต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

3) รายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของเน้ือหารายการและผังรายการและผลการ
เฝ้าระวังเน้ือหารายการของผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

4) วินิจฉัยและจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือออกคําสั่งแก้ไขผังรายการที่
ผู้รับใบอนุญาตนําส่งหรือขอเปล่ียนแปลงตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
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กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  

5) ประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแลด้านเน้ือหารายการและผังรายการเพ่ือลดระดับการกํากับ
ดูแลในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม  

6) ร้องขอให้บุคคลดําเนินการช้ีแจงหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่  

7) จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อหารายการ
และผังรายการและจัดการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้รับใบอนุญาตเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น
ประกอบการศึกษา วิเคราะห์และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

8) จัดทําข้อเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการพิจาณาแต่งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ 
โดยให้คณะทํางานดังกล่าวมีระยะเวลาการปฏิบัติงานครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 

9) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มอบหมาย 

 
 นอกจากน้ี ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 27 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ กสทช. ในส่วนของ
กิจการวิทยุโทรทัศน์ ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี ให้ใบอนุญาต กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิค ฯลฯ จึง
เป็นที่มาของ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ รวมถึงผังรายการว่าตรงตามประเภทใบอนุญาตที่ขอมา
หรือไม่ และเคยมีประวัติถูกลงโทษทางปกครองด้านเนื้อหาหรือไม่ ก่อนจะพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งถ้า
ผู้ประกอบการมีประวัติการถูกลงโทษทางปกครองด้านเน้ือหา ก็อาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ต่อใบอนุญาตได้ 
 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ไม่มีการกล่าวถึง
อํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลเนื้อหาโดยตรง ของ กสทช. ในแง่ของการมีอนุกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่ช่วย
ดูแลตรงน้ีโดยเฉพาะ แต่ในมาตรา 31 ของกฎหมายฉบับน้ีกลับมีการกําหนดให้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ซึ่งต่อมา เมื่อจัดต้ัง กสทช. และ กสท. แล้วก็ได้มีการ
จัดต้ังคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นพร้อมกับสํานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เป็น
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หน่วยงานสนับสนุนและดําเนินการรับเร่ืองราวร้องเรียนเก่ียวกับการกระทําใดๆ อันอาจเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงก็จะมีขอบเขตการทํางานที่คาบเก่ียวกับการกํากับดูแลเน้ือหาที่เป็นโฆษณา
ของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการอยู่บ้าง 

 
ย่ิงไปกว่าน้ัน ในอีกกฎหมายที่เป็นเคร่ืองมือในการกํากับดูแลของ กสทช. คือ พ.ร.บ.การประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ในมาตรา 39 ยังมีการกล่าวถึงอํานาจในการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจัดทํามาตรฐานและข้อบังคับทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ รวมทั้งในมาตรา 40 ของกฎหมายเดียวกันมีการกําหนดให้ กสทช. รับเรื่อง
ร้องเรียนความเสียหายจากการออกอากาศที่เป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ ซึ่งตรงน้ีเป็นที่มาของ “สํานักส่งเสริม
การแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง” ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
กํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (จะกล่าวถึงบทบาทของหน่วยน้ีโดยละเอียดในหัวข้อ 
บทบาทของ กสทช. ในการกํากับดูแลเนื้อหาที่ผิดจริยธรรม) 

 
โดยสรุป ทั้งสามอนุกรรมการ คือ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ คณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง
ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และหน่วยสนับสนุนที่เป็นสํานักต่างๆ ในสํานักงาน กสทช. ภายใต้สาย
งานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างหลักของการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุ
และโทรทัศน์ของ กสทช. โดยมีขอบเขตการทํางานที่คาบเก่ียวกัน 
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แผนภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างและอํานาจหน้าทีข่องคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเนื้อหา 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์ 

คณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
กํากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 

หน่วยสนับสนุน
คณะอนุกรรมการ 

สํานักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน์ (บส.) 

สํานักกํากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (ผส.) 

สํานักส่งเสริมการแข่งขันและ
กํากับดูแลกันเอง (สส.) 

อํานาจหน้าท่ีในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
กํากับดูแลเนื้อหา 

รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระทําใดๆ  

อันอาจเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

กํากับดูแล ตรวจสอบและ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผังรายการ เนื้อหารายการและ
โฆษณาของผู้ประกอบกิจการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ประกาศ กสทช. 

รับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไม่ได้ผิดตาม
กฎหมายมาตรา 37 แต่อาจผิด
จริยธรรม และดําเนินการส่ง
เร่ืองต่อให้องค์กรวิชาชีพท่ี

เกี่ยวข้อง 
การกํากับดูแลท่ีมี
ความคาบเก่ียวกัน 

การกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณาท่ี
เป็นการเอาเปรียบ 

ผู้บริโภค 

การกํากับดูแลเนื้อหารายการ
และโฆษณา 

การกํากับดูแลเนื้อหารายการ
และโฆษณา 

ท่ีผิดจริยธรรม 

 
กลไกการกํากับดูแลเนื้อหาภายใต้ กสท. 
 นับแต่ กสท. ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลของวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้ กสทช. 
ต้ังแต่ พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้มีการใช้กลไกในรูปแบบต่างๆ เพ่ือกํากับดูแล
เน้ือหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ดังต่อไปน้ี 

1) กลไกด้านกฎหมาย 
กลไกด้านกฎหมายที่ใช้โดย กสท. ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาในวิทยุและโทรทัศน์ สามารถสรุปให้เห็นเป็น

ด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
เน้ือหาที่ต้องห้าม 

 กฎหมายหลักในการกํากับดูแลเนื้อหากิจการวิทยุและโทรทัศน์ในยุค กสทช. คือ พ.ร.บ.การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะใน มาตรา 37 ซึ่งมีสาระสําคัญระบุเก่ียวกับ
เน้ือหาที่ต้องห้ามไม่สามารถเผยแพร่ออกอากาศดังน้ี 
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“ห้ามมิให้ออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง 

ใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม
วรรคหน่ึง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมี
อํานาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการน้ันได้ทันที และให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากการละเลย
ของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขตามที่
สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้” 

 
นับแต่ กสท. และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่และมี

กระบวนการในการรับเรื่องราวร้องเรียน สอบสวน และ วินิจฉัยในกรณีต่างๆ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 จนถึง 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ปรากฏว่ามีกรณีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา 37 และได้รับโทษทางปกครอง
รวมทั้งสิ้น 9 กรณี ดังนําเสนอในตารางที่ 4.2  
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ตารางที่ 4.2 แสดงกรณีเนือ้หาท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าผดิมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และได้รับบทลงโทษทางปกครอง  

(เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 - มิถุนายน พ.ศ.2558) 
ปี กรณีเนื้อหาท่ีผิดกฎหมาย 

2555 1. กรณีรายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ (Thailand Got Talent) 2012 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้
เข้าแข่งขัน เปลือยอกวาดภาพ โทษปรับทางปกครอง 500,000 บาท  

2556 2. กรณีรายการปากโป้ง ช่อง 8 อาร์เอส มีการนํามารดาและเด็กท่ีถูกข่มขืนมาสัมภาษณ์ โทษปรับทาง
ปกครอง 500,000 บาท  

3. กรณีการ์ตูนเทพเจ้าหมัดดาวเหนือ ช่อง Gang Catoon มีภาพท่ีไม่เหมาะสม โป๊เปลือยและมีฉากแสดงถึง
การร่วมเพศ โทษปรับทางปกครอง 100,000 บาท 

2557 4. กรณีรายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ (Thailand Got Talent) 2013 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้
เข้าแข่งขัน สิทธัตถะ เอเมอรัล ซ่ึงมีลักษณะเป็นออทิสติก ถูกเหยียดหยามจากคณะกรรมการฯ โทษปรับ
ทางปกครอง 500,000 บาท 

5. กรณีภาพยนตร์เร่ือง วันนรกกัดไม่เหลือซาก ช่อง M-Channel มีภาพท่ีไม่เหมาะสม โทษปรับทาง
ปกครอง 50,000 บาท 

6. กรณีซีรีส์เร่ือง Dexter ช่อง Fox Crime มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่อง โทษปรับทาง
ปกครอง 50,000 บาท 

7. กรณีรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ สถานีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส โทษปรับทางปกครอง 50,000 บาท 

2558 8. กรณีรายการ “อากาศเป็นใจ” สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ไทยทีวีผู้ดําเนินรายการแต่งกายวาบหวิวไม่เหมาะสม 
โทษปรับ 50,000 บาท  

9. กรณีรายการ sexy online และรายการแฟชั่นทริก ช่อง ช่อง S.E.X.Y Woman TV ของบริษัท Media 
point จํากัด เป็นรายการท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมทรามส่งผลกระทบกับศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัยจากข้อมูลเอกสารการประชุมของ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
นอกจาก มาตรา 37 แล้ว กสท. ยังมีอํานาจในการกํากับดูแลด้านเนื้อหาผ่านการกําหนดสัดส่วน

รายการที่เป็นข่าวสาร หรือ สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การออกอากาศแจ้งข่าว หรือเตือนภัยให้
ประชาชนทราบ การออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม และ การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการ
กํากับดูแลกันเอง 
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การกําหนดสัดส่วนเน้ือหารายการ 
 การกําหนดสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือ สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อยู่ในมาตรา 33 
และ มาตรา 34 ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังน้ี 

“มาตรา 33 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถ่ีแต่ละประเภท ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการ ดังต่อไปน้ี 

1) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องกําหนดให้มีรายการที่เป็น
ข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

2) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องกําหนดให้มีรายการท่ีเป็น
ข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือท้องถิ่นที่รับบริการ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ 

3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องกําหนดให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสาร 
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้า” 

 
“มาตรา 34 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ

การประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดสําหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท” 

 
 จากมาตรา 33 จะเห็นว่ากฎหมายกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท จะต้องกําหนดให้มีรายการ
ที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือชุมชน หรือท้องถิ่นที่รับบริการ ตามสัดส่วนที่
กําหนด 
 
 ทั้งน้ี กสทช. ได้มีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ.2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 โดยมีตัวอย่างสาระสําคัญ เช่น  

(1) การกําหนดการจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ได้แก่ กิจการบริการสาธารณะ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กิจการบริการชุมชน 
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยต้องมีรายการที่ผลิตโดยชุมชน หรือท้องถิ่นที่รับบริการใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด และ กิจการทางธุรกิจ ในสัดส่วนไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยกิจการระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นจะต้องมีรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
ผลิตเองในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด  

(2) รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง รายการข่าวสาร 
รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริม
การศึกษาจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

(3) การจัดให้มีการออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรับเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยวันละ 60 นาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวัน และระหว่าง
ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

(4) การกําหนดให้ออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนาทั้ง
ในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชนในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. 

(5) การกําหนดให้รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13 ไม่ให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป 

(6) การกําหนดให้รายการท่ีมีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น18 ไม่ให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 22.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป 

(7) การกําหนดให้รายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ ฉ ไม่ให้ออกอากาศใน
ช่วงเวลาก่อน 24.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอากาศได้จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป  
เป็นต้น 

 
การกําหนดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา  
นอกจากการกําหนดสัดส่วนเน้ือหารายการแล้ว ยังมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นคําอธิบายเพ่ิมเติมจากภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 เช่น หลักการและแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ ข้อแนะนําในการผลิตรายการ ข้อแนะนําสําหรับผู้ชม และผู้ปกครอง ข้อแนะนําในการ
ประเมินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ การแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการ
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โทรทัศน์ วิธีการแสดงสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม เป็นต้น (รายละเอียด
เก่ียวกับการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาจะอยู่ในส่วนต่อไป) 
 

การแจ้งข่าวหรือเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
 สําหรับการออกอากาศแจ้งข่าว หรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการเมื่อ
รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ เก่ียวกับการแจ้งข่าว หรือ เตือนภัยให้ประชาชนทราบ ในกรณี
ที่มีภัยพิบัติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 35 
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังน้ี 

“มาตรา 35 ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด ซึ่งมีความจําเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้
ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ดําเนินการตามท่ีร้องขอน้ัน” 

 
 นอกจากน้ี กสทช. ยังมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีสาระสําคัญในการให้ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประสานความร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน 
และออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ
และการปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการทั้งก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 
 

การส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง 
หน้าที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงของ กสทช. ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลด้านเน้ือหา ได้แก่ การ

ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการกํากับดูแลกันเอง ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ดังน้ี 
 

“มาตรา 39 ให้คณะกรรมการ ดําเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรใน รูปแบบต่างๆ เพ่ือทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของ
การประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้



 

51 

มาตรฐานทางจริยธรรม” 
 จากมาตรา 39 กฎหมายกําหนดให้ กสทช. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ 
และผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ
กันเอง  
 

การคุ้มครองผู้บริโภค 
 การกํากับดูแลด้านเนื้อหา นอกจากจะกํากับดูแลโดย กสทช. และ กลุ่มวิชาชีพแล้ว กฎหมายยังเปิด
ช่องให้มีการกํากับดูแลจากภาคประชาชน โดยการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 บัญญัติ ดังน้ี 

“มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบ
การดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
มิให้ดําเนินการใดๆในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งน้ี โดยให้ กสทช. 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา และเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ี กสทช. กําหนด” 

 
เง่ือนไขในการรับใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

 นอกจากน้ัน ยังมีการกําหนดกลไกการกํากับดูแลทั้งการกํากับดูแลตนเอง และระบบการกํากับดูแล
โดยภาคประชาชนต่อผู้รับใบอนุญาต ในข้อ 13 ขอบเขตและเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 ดังน้ี 

“ข้อ 13 ขอบเขตและเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
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13.5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

13.7 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเน้ือหารายการ ผังรายการ 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

13.8 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีกระบวนการในการกํากับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ตามกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม” 

 
2) การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในโทรทัศน์  

 นอกจากการใช้มาตรา 37 เพ่ือกําหนดประเภทเน้ือหาท่ีต้องห้ามและวิธีการในการกํากับดูแลแล้วใน
ส่วนของโทรทัศน์ กสทช. ยังได้ใช้ระบบการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหามาเป็นอีกกลไกในการกํากับ
ดูแลเนื้อหาด้วย ในเบ้ืองต้น กสท. ได้มีการออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งกําหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดทํา
และเสนอผังรายการ และสัดส่วนรายการของสถานีเสนอต่อคณะกรรมการก่อนให้ออกอากาศอย่างน้อย 15 
วัน และต้องนําเสนอผังหลักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

หลังจากได้ออกหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มาสัก
ระยะหน่ึง ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ทาง กสท. ได้มีการออกแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ เพ่ือเป็นคู่มือให้กับผู้ประกอบการในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ด้วย
ตนเอง สาระสําคัญเก่ียวกับแนวทางดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังน้ี  

หลักการและแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสม  
 การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ชมเป็นเครื่องมือในการให้คําแนะนํากับผู้ชม มี
หลักการในการจัดระดับ คือ การเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการที่ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ให้กับผู้ชมส่งเสริมและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง รักษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
และการได้รับข้อมูลข่าวสาร คํานึงถึงความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และศักด์ิศรี และสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเน้ือหาและเฝ้าระวังสื่อ  
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 การจําแนกเน้ือหาของรายการโทรทัศน์เป็นไปตามช่วงอายุของผู้ชม โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ เนื้อหาที่ควรมีการจํากัด และเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม โดยมีนิยามและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.3 การจําแนกเนือ้หารายการโทรทัศน์ตามชว่งอายุของผู้ชม 
 เนื้อหาที่ควรมีการจํากัด เนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม 

นิยาม ระบบการจําแนกเนื้อหาและการนําเสนอของ
รายการโทรทัศน์เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนจาก
ภาพ เสียง เนื้อหาของรายการท่ีไม่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้  

ระบบการพิจารณาเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ี
สนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน อันจะนําไปสาการสร้างสรรค์
รายการท่ีมีคุณภาพ  

หลักเกณฑ์ การพิจารณาจากภาพ เสียง เนื้อหาและเจตนาใน
การผลิต วิธีการในการนําเสนอภาพหรือเสียง 
น้ําหนักการเดินเร่ืองและมุมกล้อง ท่ีทําให้ผู้ชมรับรู้
ในทางไม่เหมาะสม มีผลต่อพฤติกรรมใน 3 ประเด็น 
(-3) ได้แก่  
1. พฤติกรรมและความรุนแรง เช่น การใช้ความ

รุนแรงต่อตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งมีชีวิตและวัตถุ การ
ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ลดทอนศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์  

2. เร่ืองทางเพศพิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหา
ท่ีอาจทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การสนทนาหรือใช้คําพูดท่ี
ล่อแหลม  

3. ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื้อหาท่ีอาจ
ทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสมในเร่ืองการใช้
ภาษา ไวยากรณ์ การใช้ภาษาล่อแหลม หม่ิน
เหม่ สื่อความหมายเชิงลบ ก้าวร้าว ดูหม่ิน  

การพิจารณาเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ีสนับสนุน
ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน โดยใช้เกณฑ์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
6 ประเด็น (+6) ได้แก่ 
1. เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด  
2. เนื้อหาท่ีส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ ความรู้

ในศาสตร์ต่างๆ  
3. เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
4. เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ

ชีวิต  
5. เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ 

เข้าใจและชื่นชมความหลากหลาย  
6. เนื้อหาท่ีส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคน

ในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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ระดับความเหมาะสมและมิติด้านเน้ือหาที่เก่ียวข้อง  
 ประกาศแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ได้ระบุถึงเกณฑ์การประเมินระดับ
ความเหมาะสมของเนื้อหา (คอนเทนท์ เรทต้ิง) ในแต่ละรายการว่าให้พิจารณาจากระดับความชัดแจ้งของ
เน้ือหาที่อาจเป็นภัยและควรจํากัดใน 3 มิติ คือ พฤติกรรมและความรุนแรง ภาษา และ เรื่องทางเพศ โดยแบ่ง
ระดับความชัดแจ้งของเน้ือหาแต่ละมิติออกเป็น 4 ระดับจากน้อยไปมาก (ระดับ 0 - ระดับ 3) แต่ไม่ได้ระบุถึง
เน้ือหาในเชิงส่งเสริมในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังน้ี  
 
ตารางที่ 4.4 ระดับความเหมาะสมของเนือ้หากับระดับความชัดแจ้งของเนื้อหาท่ีอาจเปน็ภัยและควรจํากัด

ที่ปรากฏในมิติต่างๆ 
ระดับความเหมาะสมและสัญลักษณ์

ท่ีใช้ 
พฤติกรรม 

และความรุนแรง 
ภาษา เรื่องทางเพศ 

 

0 1 1 

 

0 1 0 

 

1 1 1 

2 1 1 

2 2 2 

 

3 3 3 

ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย จากแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 



 

55 

ทั้งน้ี การแบ่งระดับชัดแจ้งของเน้ือหาจาก 0-3 ในแต่ละมิติของเน้ือหาที่พิจารณาว่าอาจเป็นภัยและ
ควรจํากัด มีสาระสําคัญเป็นแนวทาง สรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 4.5 รายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละระดับของความชัดแจ้งของเนื้อหาแบ่งตามมิติของเนื้อหาท่ี

พิจารณาว่าอาจเปน็ภัยและควรจํากัด 
ระดับของความชัดแจ้งของ

เนื้อหา 
พฤติกรรม 

และความรุนแรง 
ภาษา เรื่องทางเพศ 

0 ไม่มี 
เว้นแต่เป็นการสาธิตเพ่ือ
ความรู้ หรือ เป็นการแสดงท่ี
ตัวละครไม่ใช่มนุษย์และไม่
นําเสนอชี้นําชักจงู 

ไม่มี 
ไม่มีการใช้ภาษาท่ีไม่
เหมาะสม ล่อแหลม หม่ิน
เหม่ สื่อ ความหมายในเชิง
ลบ/ไม่มีการใช้ภาษาท่ีไม่
สุภาพ ก้าวร้าว รุน แรง ดู
หม่ิน  ลดทอนศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์/ไม่มีภาษาแสลง 

ไม่มี 
ไม่มีการแต่งกายท่ีไม่มิดชิด 
ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
และประเพณีเว้นแต่เป็นไป
ตามบริบทของเรื่องท่ีไม่พบ
บ่อยหรือเป็น Dress code 
หรือเป็นเร่ืองในจินตนาการ
ของการ์ตูนเด็กไม่มีการ
แสดงออกถึง สัมพันธภาพ
ทางเพศและค่านิยมทางเพศ
ท่ีไม่เหมาะสม 

1 ไม่มี/มีได้บ้าง 
เว้นแต่ เป็นไปตามบริบทของ
เร่ือง และ 
มีได้บ้าง สําหรับการใช้ไสย
ศาสตร์เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ 
เร่ืองเหนือ ธรรมชาติ การ
แสดงให้เห็น เหตุการณ์ หรือ
อันตรายร้ายแรง เป็นต้นแต่
ต้องไม่ปรากฏบ่อยหรือเป็น
เร่ืองในจินตนาการของ
การ์ตูนเด็ก 

มีได้บ้าง 
มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง
โดยไม่เป็นองค์ประกอบท่ีพบ
บ่อยในการนําเสนอ 
ส่วนภาษาแสลงมีได้บ้าง หาก
เป็นคําพูดใน ชีวิตประจําวัน 
ตามยุคสมัย ต้อง ไม่หยาบ
คาย หรือก้าวร้าว 

ไม่มี/มีได้บ้าง 
ไม่มีภาพสรีระ/การแต่งกายท่ี
โป๊ ไม่มิดชิด เจตนาย่ัวยุ
กามารมณ์ ไม่พบบ่อยหรือ
เป็น Dress code และ ไม่มี
ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่
เหมาะสมกับสังคมไทย 
ยกเว้นตามบริบทของเร่ืองท่ี
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
มีได้บ้าง แสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศแต่ต้อง
ไม่ปรากฏบ่อย ไม่ชี้นําชักจูง 
ไม่เน้นแสดงข้ันตอนการ
กระทําท่ีชัดเจน 
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ระดับของความชัดแจ้งของ
เนื้อหา 

พฤติกรรม 
และความรุนแรง 

ภาษา เรื่องทางเพศ 

2 มีได้ตามบริบทของเรื่อง 
โดยสามารถแสดง
กระบวนการ ของการกระทํา
ได้ แต่ต้องไม่นําเสนอใน
ลักษณะชี้นํา ชักจูงให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ ยกเว้น 
การใช้ความรุนแรงต่อ 
ตนเองท่ีต้องไม่เน้นให้เห็น
ข้ันตอน การกระทํา และผล
ท่ีชัดเจนเพื่อลดความรุนแรง 

มีได้ตามบริบทของเรื่อง 
โดยไม่ทําให้เกิดความเข้า ใจ
ทางภาษา ผิดเพ้ียน 

มีได้ตามบริบทของเรื่อง 
ต้องไม่แสดงพฤติกรรมท่ีส่อ
ไปในทางลามกอนาจาร/มี
ภาพสรีระและการแต่งกายท่ี
ไม่มิดชิดได้บ้าง ตามบริบท
ของเรื่องท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ 

3 มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ กฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 
หากเป็นพฤติกรรมโหดร้าย
ป่าเถ่ือนผิดมนุษย์ต้องไม่เน้น
ข้ันตอน  ผู้ถูกกระทํา และผล
จากการถูกกระทําท่ีชัดเจน 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ กฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ 
ระเบียบ กฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้อง 
หากเป็นสัมพันธภาพทางเพศ
ผิดประเพณีผิดกฎหมายหรือ
ผิดธรรมชาติ ต้องไม่เน้น
ข้ันตอนการกระทําอย่าง
ชัดเจน และต้องไม่ขัดต่อ กฎ 
ระเบียบ และ กฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย จากแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 

 
 อน่ึง เป็นที่น่าสังเกตว่า การจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาในเรื่องเพศ สําหรับ เรท ท. และ น.13 
มีการซ้ําซ้อนกันอยู่คือ ทั้งสองอยู่ในระดับความชัดแจ้งที่ 1 คือ  

 มี การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่
สื่อความหมายทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ได้บ้างตามบริบทของเร่ืองแต่ต้องไม่เป็นองค์ประกอบที่
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บ่อยในการนําเสนอ หรือ นําเสนอในลักษณะช้ีนํา หรือชักจูง และไม่เน้นแสดงถึงขั้นตอนการ
กระทําที่ชัดเจน  

 ไม่มี ค่านิยมเร่ืองเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย เว้นแต่ เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือเป็นเรื่องในจินตนาการ หรือการ์ตูนสําหรับเด็ก หรือเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกับสภาพปัญหาสังคม หรือสะท้อนสังคมที่เป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ 

 
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาออกอากาศของเรท ท. หรือทั่วไป ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาใดๆ ขณะที่ น.13 จะ

ออกได้เฉพาะ 20.30-05.00 น. เท่าน้ัน (ดูตารางที่ 4.6 ซึ่งแสดงรายละเอียดการกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การออกอากาศรายการตามระดับความเหมาะสมของเนื้อหา ด้านล่างน้ี) จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า ผู้ผลิตและ
สถานีน่าจะเลือกจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาเป็น ท. มากกว่า เพ่ือจะได้มีข้อจํากัดในการขายโฆษณาท่ี
จะปรากฏในช่วงของรายการน้อยกว่า เพราะจะสามารถออกอากาศได้ตลอดเวลา  
 

การกําหนดช่วงเวลาในการออกอากาศรายการตามระดับความเหมาะสม 
 นอกเหนือจากเรื่องของการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหาในมิติต่างๆ แล้ว กลไกย่อยสําคัญที่ผูก
โยงให้เกิดผลในการกํากับดูแลเนื้อหาโดยเฉพาะสําหรับโทรทัศน์ก็คือ การกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศ ตาม
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ ซึ่งปรากฏเป็นข้อกําหนดในข้อ 8 และข้อ 10 ของประกาศเร่ือง
หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาระสําคัญอยู่ที่การกําหนด
ช่วงเวลาการออกอากาศ ตามระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ โดยเน้นการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากการเข้าถึงเน้ือหาท่ีอาจเป็นภัยและไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ซึ่งสรุปให้เห็นชัดเจนได้ตาม
ตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการกําหนดช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการออกอากาศรายการตามระดับความ
เหมาะสมของเนื้อหา ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บรกิาร

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาท่ีออกอากาศได้ 

ป. 
ไม่จํากัดช่วงเวลา ด. 

ท.  
น.13 20.30 - 05.00 น. 
น 18 22.00 - 05.00 น.  
ฉ และ เนื้อหาท่ี กสทช. กําหนด 6 ลักษณะ16 24.00 - 05.00 น. 

 
อน่ึง การผูกโยงช่วงเวลาการออกอากาศกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหานับเป็นพัฒนาการที่

สําคัญสําหรับการกํากับดูแลเน้ือหาในโทรทัศน์เมื่อเปรียบเทียบกับในยุคก่อนจะมี กสทช. ที่มีระบบการจัด
ระดับความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ไม่ได้ผูกโยงกับช่วงเวลาทําให้การบังคับใช้ขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
ผู้ผลิตและสถานีที่ออกอากาศเนื้อหาสามารถกําหนดเรทหรือระดับความเหมาะสมของเน้ือหา แต่ไม่ต้องคํานึง
ว่าช่วงเวลาที่ออกอากาศจะตรงกับระดับความเหมาะสมหรือไม่ เพราะไม่ได้มีเง่ือนทางกฎหมายที่ผูกโยงทั้งสอง
ส่วนเข้าด้วยกัน  

 
การออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการ และแนวทางการจัดระดับความ

เหมาะสมของเน้ือหารายการจึงเปรียบเสมือนนวัตกรรมของการกํากับดูแลเน้ือหาสําหรับสังคมไทย เพราะโดย
หลักคิดของการจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา (คอนเทนท์ เรทต้ิง) เน้นให้ผู้ชมโทรทัศน์มีทางเลือกในการ
รับชม โดยไม่ถูกเซ็นเซอร์เน้ือหาจากสถานี หรือ องค์กรที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน ก็เป็นการ

                                           
16 (1) มีการกระทําซึ่งอาจเข้าข่ายลามกอนาจาร หรือยั่วยุทางเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ หรือมีเน้ือหาทางเพศ 
หรือการแต่งกายที่ล่อแหลมหรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพ เสียง เนื้อหาและพฤติกรรมต่างๆ  
   (2) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงหรือนําไปสู่ความรุนแรง ทารุณ โหดร้าย ที่ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกทางจิตใจอย่าง
รุนแรง  
   (3) การนําเสนอท่ีก่อเกิดการอคติ การเลือกปฏิบัติ การกระทําอันขัดต่อหลักมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์  
   (4) การใช้ภาษา หรือมีพฤติกรรมขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ  
   (5) มีการกล่าวอ้างหรือจูงใจให้เชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอํานาจพิเศษ หรือมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ  
   (6) ชี้นําหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพ่ือจูงใจหรือสนับสนุนให้เล่นการพนัน 
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ส่งเสริมให้ผู้ผลิตเน้ือหาและสถานีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกําหนดเรทให้เหมาะสมและ
เที่ยงตรงกับเน้ือหาท่ีปรากฏ ตลอดจนการดูแลให้การเผยแพร่ออกอากาศเน้ือหานั้นๆ ตรงกับเรทที่กําหนดไว้
และเวลาที่อนุญาต 

 
อย่างไรก็ดี ประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการดังกล่าวแม้จะมีบทบังคับทางกฎหมายแต่มิได้

ระบุบทลงโทษในกรณีที่ผู้ประกอบการฝ่าฝืนไว้ หากมีการกําหนดเรทไม่ตรงกับเน้ือหา หรือมีการออกอากาศ
ผิดช่วงเวลาที่ระบุตามเรท ทาง กสท. โดยการวินิจฉัยเบ้ืองต้นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหา
รายการก็สามารถจะทําได้เพียงตักเตือนผู้ประกอบการท่ีทําผิดเท่าน้ัน 
 

3) การส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลตนเองทางจริยธรรมของสื่อ  
นอกจากบทบาทการกํากับดูแลเนื้อหาโดยการบังคับใช้มาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการแล้ว 
กสทช. ยังมีภาระตามกฎหมายท่ีจะต้องส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนเพื่อทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพควบคุม
กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา 39 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ) ซึ่งในส่วนน้ี ทาง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง ได้พยายามและต้องรับเรื่องร้องเรียนความเสียหายจากการ
ออกอากาศที่เป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิโดยให้ กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียนต่อให้องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ (มาตรา 40 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ) ซึ่งในทั้งสองส่วนมักจะคาบเก่ียวกับประเด็นด้าน
จริยธรรมในสื่อ  

 
ในส่วนของการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการกํากับดูแลตนเองคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแล

กันเองได้มีบทบาทในการจัดทําและพัฒนาข้อมูลฐานวิชาชีพ จัดทําร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติกลาง (guideline/ 
guidance notes) โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้รับใบอนุญาต การให้ข้อเสนอแนวทางและมาตรการ
ที่เป็นแรงจูงใจเพ่ือให้มีการดําเนินการกํากับตรวจสอบกันเอง และได้มีการจัดให้มีการลงนามในบันทึกความ
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เข้าใจ กับ 11 องค์กรวิชาชีพ เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ในการกํากับดูแลกันเอง และสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพ 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.255617 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ในบางกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาซึ่งไม่ได้เป็นการผิดกฎหมายในส่วนของ
เน้ือหาต้องห้ามตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ แต่อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรม คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองได้มีบทบาทในฐานะผู้ร่วมพิจารณาและดําเนินการส่งเรื่องต่อให้องค์กรวิชาชีพที่
เก่ียวข้องตามกรณีต่างๆ ที่ได้ประมวลมาในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงผลการดําเนนิการพิจารณาเนื้อหาเขา้ข่ายผิดจริยธรรมของคณะอนุกรรมการสง่เสริม

การกํากับดูแลกันเอง 
ท่ี กรณี ผลการดําเนินการ 

1 เครือข่ายแม่หญิงพะเยาและตัวแทนเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคส่ือ วิทยุ โทรทัศน์ จังหวัดพะเยาร้องเรียนขอให้
ตรวจสอบจริยธรรมผู้ผลิตและเผยแพร่ละครเรื่อง “แรง
เงา” พาดพิงผู้หญิงอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยาด้วย
คําพูดไม่เหมาะสมในละคร 

กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 7 
มกราคม พ.ศ.2557 มีมติการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียนให้สํานักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ
ในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

2 ร้องเรียนการออกอากาศรายการ “Thailand Got 
Talent” กรณี “นายสิทธัตถะ เอมเมอรัล” ว่าละเมิด
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมรายการ 

1. อนุกรรมการฯ เชิญผู้แทนช่อง 3, workpoint และ
สภาวิชาชีพฯ เข้าหารือร่วมกัน (ประชุมอนุกรรมการฯ 
คร้ังท่ี 2/2556 วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2556) 
2. จัดส่งหนังสือเป็นทางการให้สภาวิชาชีพดําเนินการ
ตามมาตรา 40 
3. สภาวิชาชีพฯ ดําเนินการจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้
ให้สมาชิกของสภาฯ ให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณสื่อ และ
ช่อง 3 จัดสรรเวลาออกอากาศเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส
และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาให้ความรู้ 

                                           
17 องค์กรวิชาชีพ 11 องค์กรที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้แก่ 1. สภาวิชาชีพกิจการการเผยแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศ
ไทย) 2. สมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย 3. สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน 
4. สมาคมส่ือสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความม่ันคง 5. สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย 6. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศ
ไทย) 7. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 8. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 9. สมาคมสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 10. สมาคมเคเบิ้ลทีวี
แห่งประเทศไทย 11. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
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ท่ี กรณี ผลการดําเนินการ 
3 ผู้ชมรายการร้องเรียนการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการจับกุม

ผู้ค้ายาเสพติด และมีการพาดพิงว่าผู้ต้องหาเป็นชาวเขา 
ซ่ึงทําให้ชาวเขาเส่ือมเสียชื่อเสียง 

1. มีหนังสือแจ้งสภาวิชาชีพนักข่าวฯ ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 
พ.ศ.2556 
2. สภาวิชาชีพนกัข่าวแจ้งตอบกลับว่าได้ดําเนินการมี
หนังสือถึงสมาชิกฯ ให้ระมัดระวังการนําเสนอข่าวใน
ลักษณะดังกล่าวแล้ว 

4 ร้องเรียนพิธีกรรายการ “ถูกใจใช่เลย” กรณีแต่งกาย
เลียนแบบฮิตเลอร์ ซ่ึงผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่เหมาะสม 

มีหนังสือแจ้งสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการ
กระจายเสียง (ประเทศไทย) เลขท่ี สทช. 4014/31075 
ลงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2556 

5 แจ้งให้ทบทวนการจัดระดับความเหมาะสมรายการ 
“killer karaoke” ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์  

มีหนังสือแจ้งสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการ
กระจายเสียง (ประเทศไทย) ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 

6 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
รายการข่าวสามมิติ กรณีนําเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ
มาแถลงข่าว โดยเป็นการละเมิดต่อสิทธิเด็ก 

1. หนังสือถึงสภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
2. มีหนังสือแจ้งสํานักเนื้อหาและผังรายการ (ผส.) ให้
พิจารณาเร่ืองร้องเรียน ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2557  
3. มีหนังสือถึงสาํนักกฎหมาย (มส.) ขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติกรณีผิดกฎหมายประกอบการฯ และกฎหมายอื่น
ด้วย ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
4. สภาวิชาชีพนกัข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีหนังสือ
แจ้งให้สมาชิกภายในสังกัด ระมัดระวังการนําเสนอข่าว
ตามข้อบังคับ 

7 เร่ืองร้องเรียนกรณีรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ออกอากาศ
สาวพม่าท่ีมีปัญหาด้านร่างกาย (หน้าอกโต) และ
ออกอากาศโดยไม่มีการตรวจสอบภาพและเนื้อหา 

1. มีหนังสือแจ้ง สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
2. สภาวิชาชีพนกัข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีหนังสือ
แจ้งให้สมาชิกภายในสังกัด ระมัดระวังการนําเสนอข่าว
ตามข้อบังคับ 

8 เร่ืองร้องเรียนกรณี “นางวัลลี” ได้รับความเสียหายจาก
รายการโทรทัศน์นําเร่ืองราวชีวิตไปร้องเรียน 

สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณา 
(กรณีดังกล่าวนางวัลลีได้ร้องเรียนไปยังสภาวิชาชีพฯ 
ด้วย) 
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ท่ี กรณี ผลการดําเนินการ 
9 สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 

(ประเทศไทย) ขอให้จัดส่งเร่ืองร้องเรียน 3 รายการคือ 
“นางฟ้าติดปีก” “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น 2” และ “รายการ
ผัวชั่วคราว” ท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ให้สภาฯ ดําเนินการ
พิจารณา 

 

 นอกจากการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพแล้ว ทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
กํากับดูแลกันเองยังได้จัดเวทีการส่งเสริมความรู้ในการกํากับดูแลตามแนวทางจริยธรรม เพ่ือเป็นการให้ความรู้
กับนักวิชาชีพสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่อ และสาธารณชนที่มีความสนใจ เช่น 

 การเสวนาหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อกับการสื่อสารที่สร้างความขัดแย้งในสังคม” 
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 

 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือกําหนดแผนงานแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 11 
องค์กร วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2557 

 การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือการกํากับดูแลกันเองในหัวข้อ “มาตรฐานการนําเสนอข่าวการเมือง”  
วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 

เป็นต้น 
 
กระบวนการในการกํากับดูแลเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้ กสท. 

กสทช. มีวิธีการในการกํากับดูแลเนื้อหาทั้งการเฝ้าระวัง และการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ชมและผู้ฟัง
รายการโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) การเฝ้าระวังเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม 
 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 กสทช. ได้ก่อต้ัง “ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย” 
เพ่ือทําหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบเน้ือหารายการที่ละเมิดผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
หรือกรณีหมิ่นประมาท หรือโฆษณาเกินจริง โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเผยแพร่โฆษณาท่ีไม่ได้ผ่าน
การอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ออกอากาศผ่านฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุ
หลักและวิทยุชุมชน ศูนย์ตรวจสอบฯ มีกระบวนการตรวจสอบโดยระบบซอฟต์แวร์และตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่ติดตาม (มอนิเตอร์) สปอตโฆษณาและเน้ือหารายการตลอด 24 ช่ัวโมงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ
การตรวจสอบดังกล่าวใช้เทคโนโลยีเทียบเคียงเสียง หรือ ออดิโอ ฟิงเกอร์ ปริ้นท์ (audio finger print) จึง
สามารถรายงานการออกอากาศทั้งหมดของโฆษณาหรือเน้ือหาท่ีกําหนด ให้ตรวจสอบว่ามีการออกอากาศท่ี
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ช่องหรือรายการใดในช่วงเวลาใด จํานวนการออกอากาศเท่าไหร่ พร้อมจัดเก็บเน้ือหาโฆษณา เน้ือหารายการ
และไฟล์เสียงที่ออกอากาศย้อนหลังเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเน้ือหาการออกอากาศ โดยจะมีการแสดงผลการ
ทํางานแบบทันที (real time) ทั้งระบบจะเก็บฐานข้อมูลโฆษณาไว้บนเซอร์ฟเวอร์เป็นเวลา 60 วัน (เดลินิวส์, 
2557) 
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2) การรับและจัดการเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน 
 กสทช. ได้จัดให้มีกลไกรับและจัดการเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎดังกล่าว 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียน
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีลักษณะหน่ึงของคําร้องเรียนที่เก่ียวกับเนื้อหารายการและ
ผังรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะนําเข้าสู่กระบวนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
ของ กสทช. 
 คําร้องเรียนเก่ียวกับเน้ือหารายการและผังรายการเป็นอํานาจหน้าที่ ในการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมีมติวินิจฉัยว่า ข้อร้องเรียนมี
ลักษณะเน้ือหาเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 น้ัน จะต้อง
ได้รับโทษทางปกครองตามกฎหมาย จึงจะส่งต่อยัง กสท. พิจารณา โดยประเภทเน้ือหาที่อาจได้รับการ
ร้องเรียน มีดังต่อไปน้ี 

1) เน้ือหารายการผิดกฎหมาย คือ เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 37 เช่น ลามกอนาจาร เป็นต้น  
2) เน้ือหารายการไม่ตรงกับระดับความเหมาะสม เช่น เน้ือหารายการท่ีมีภาพ เสียง หรือเน้ือหาที่ไม่

เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องอยู่ในระดับ น.18 แต่กลับจัด
อยู่ในระดับ ท. เป็นต้น  

3) เน้ือหารายการไม่เหมาะสม เช่น มีการใช้คําหยาบคาย เป็นต้น  
 
 แต่หากพิจารณาข้อร้องเรียนแล้วพบลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ก็จะส่ง
ให้กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง เพ่ือส่งเร่ืองต่อให้แก่องค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพ ตามที่กําหนดไว้ตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 เพ่ือให้ดําเนินการ
เยียวยาให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว แต่ที่ผ่านมามีเพียงบางกรณีเท่าน้ันที่ กสทช. ส่งเร่ืองให้แก่องค์กรวิชาชีพในการ
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้าน้ี 
 
 ขั้นตอนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผังและเนื้อหารายการ  
 ขั้นตอนและกระบวนการในการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหา
รายการเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ เรื่อง กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  

1. ประชาชนย่ืนคําร้องเรียน18 เก่ียวกับผังรายการและเน้ือหารายการมายัง สํานักงาน กสทช. ด้วย
วิธีการใด วิธีการหน่ึง (สายด่วน 1200, จดหมายหรือบันทึกข้อความ, เว็บไซต์ กสทช., ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์, ย่ืนด้วยตนเองและอ่ืนๆ) เมื่อสํานักงาน กสทช. ได้รับคําร้องเรียนด้านเน้ือหาและ
ผังรายการจะส่งให้กับคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

2. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ รับคําร้องเรียน แล้ว จะแจ้ง
การรับคําร้องเรียน กําหนดระยะเวลา ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เป็นหนังสือ ให้ผู้ยื่นคําร้องเรียนทราบภายใน 5 วันทําการ (นับต้ังแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ได้รับคําร้องเรียนดังกล่าว) ในกรณีที่คําร้องเรียนไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องเรียนทราบ ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน พร้อมกําหนด
ระยะเวลาการแก้ไข โดยต้องไม่เกิน 15 วัน  

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการดําเนินการ
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง พร้อม
ความเห็น เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ โดยต้องไม่เกิน 45 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- การพิจารณาประเภทใบอนุญาต เน้ือหา ผังรายการ เวลาการออกอากาศ ระดับเรทต้ิง  

                                           
18 คําร้องเรียนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง กําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องมีสาระสําคัญ ได้แก่  

- ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ยื่นคําร้องเรียน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําร้องเรียน  
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ถ้ามี) อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
- ข้อเท็จจริงหรือการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งพยานเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จหรือหรือการ

กระทําดังกล่าว  
- คําขอหรือความประสงค์ขอผู้ยื่นคําร้องเรียน  
- ลายมือชื่อของผู้ยื่นคําร้องเรียน  

 ในการย่ืนคําร้องเรียนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวาจา หรือวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือจากหนังสือ ให้สํานักงาน กสทช. รับเร่ือง
ร้องเรียนไว้ แต่จะต้องจัดทําบันทึกร้องเรียนนั้น โดยต้องมีรายละเอียด ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่บันทึกคําร้องเรียน ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
ที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นคําร้องเรียน ข้อเท็จจริง หรือการกระทําอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน ลายมือชื่อผู้ยื่นคําร้องเรียน กรณีที่ไม่
สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้บันทึกเหตุดังกล่าวและลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กํากับไว้เป็นหลักฐาน  
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- การพิจารณาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน จากหลักฐาน เช่น เทปรายการ (โดยแจ้ง
ขอจากผู้ประกอบการ) ในกรณีที่ไม่ได้รับเทปรายการจากผู้ประกอบการจะพิจารณา
จากเว็บไซต์ยูทูป (ถ้ามี) 

- กรณีที่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศ จะมีการพิจารณาระดับเรทต้ิงภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศด้วย จากน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

- กรณีที่เป็นวิทยุ ฝ่ายเลขาฯ จะส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักแผน
และวิศวกรรม ทําการตรวจสอบ เฝ้าระวังและสําเนาการออกอากาศส่งกลับมายัง
ฝ่ายเลขาฯ  

3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคําร้องเรียน โดยต้องให้แล้วเสร็จในเวลาอันสมควรแต่ต้องไม่เกิน 30 
วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณา โดยประเด็นต่างๆ ที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อน เน่ืองจาก 
(ร่าง) หลักเกณฑ์กํากับเน้ือหารายการวิทยุและโทรทัศน์ ยังมิได้มีการประกาศใช้ ที่ผ่านมา คณะ
อนุกรรมการฯ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ มาช้ีแจงข้อเท็จจริง และผู้เช่ียวชาญ (หน่วยงาน
ภายนอก) มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา   

ในกรณีที่คําร้องเรียนต้องมีการพิจารณาของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องก่อนให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
ส่งให้หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน โดย
การพิจารณาให้ความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่ถือเป็นกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการ  

เมื่อไ ด้รับความเห็นของหน่วยงานภายนอกที่ เ ก่ียวข้องแล้วใ ห้ เจ้าหน้าที่หรือ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคําร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 

4. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ มีมติในการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอคําร้องเรียน พร้อม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการต่อ กสท. ภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันที่คณะอนุกรรมการมีมติ  

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานกระบวนการพิจารณาคําขอ หรือคําร้องเรียนให้กลุ่มงานกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สํานักงาน กสทช. เพ่ือรายงานต่อสาธารณะทราบ ตาม
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มาตรา 59 (6) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.255319 

                                           
19 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ มาตรา 59 (6) ระบุให้สํานักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือวิธีการอ่ืนที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูล (6) รายการเร่ืองร้องเรียน 
ความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภคและผู้รับใบอนุญาตและจํานวนเร่ืองที่ยังค้างพิจารณา  
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แผนภาพที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการรบัและจัดการเร่ืองร้องเรียนด้านผังและเนื้อหารายการ

 
 

  

กสทช.รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

ตรวจสอบหลักฐานประกอบเร่ือง
ร้องเรียน 

แจ้งผู้ร้องเรียนให้ส่ง
หลักฐานที่ถูกต้อง 

ไม่ครบ 

แจ้งข้อร้องเรียนไปยัง
ผู้ประกอบการ 

แจ้งรับเร่ืองร้องเรียนยัง 
ผู้ร้องเรียน  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและ

พยานหลักฐาน 

ครบ 

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการดําเนินการ

พิจารณา 

เนื้อหาผิด
กฎหมาย 

ผิดระดับ
ความ

เหมาะสม

เนื้อหาไม่
เหมาะสม 

(เนื้อหาผิด
จริยธรรม) 

ลงโทษทางปกครอง แจ้งปรับระดับความ
เหมาะสม 

ตักเตือน 
(อนุกรรมการส่งเสริม
การกํากับดูแลกันเอง) 

ชี้แ
จง

ข้อ
เท็

จจ
ริง

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (องค์กรวิชาชีพ) 

ผู้ประกอบการ ผู้ร้องเรียน 
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อย่างไรก็ดี ตามท่ีมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 กําหนดไว้ว่าเรื่องร้องเรียนที่มี
การกระทําผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรม กสทช. จะส่งเรื่องต่อให้แก่องค์กรควบคุมหรือประกอบวิชาชีพ แต่
ตามสายงานของการแบ่งงานกันทําที่เป็นอยู่ใน กสท. ทุกเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับเน้ือหายกเว้น เรื่องของ
การโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุฯ เน้ือหาก่อน แล้วทางอนุฯ 
เน้ือหาจะพิจารณาว่าจะส่งต่อให้คณะอนุฯ ส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง เพ่ือส่งต่อให้องค์กรวิชาชีพสื่อที่
เก่ียวข้องอีกทีหน่ึง ทว่าต้ังแต่มีการแต่งต้ังคณะอนุฯ เน้ือหามาต้ังแต่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันก็ไม่พบว่ามีกรณี
ข้อร้องเรียนด้านเนื้อหาที่ถูกส่งต่อไปให้คณะอนุฯ กํากับดูแลกันเอง และองค์กรวิชาชีพสื่อพิจารณาเลยแม้แต่
กรณีเดียว  
 
ปัญหาในการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการโดย กสท. 

1) ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการตีความและบังคับใช้มาตรา 37  
ประเด็นสําคัญที่พบจากการพิจารณาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหา

รายการในการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามข้อร้องเรียน คือ การตีความกฎหมายมาตรา 37 ซึ่งจาก
กระบวนการร้องเรียนจะเห็นได้ว่า ประเด็นที่เข้ามาสู่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ จะ
ผ่านการพิจารณาในเบ้ืองต้น โดยฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ แต่กลับไม่ปรากฏแนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่ฝ่ายเลขานุการฯ ใช้ในการวินิจฉัยว่าประเด็นใดที่เข้าข่ายตามกฎหมาย หากจะเป็นการ
ตีความตามกรอบของมาตรา 37 ตามความเข้าใจของฝ่ายเลขานุการเท่าน้ัน 

 
 ในเบ้ืองแรกของการดําเนินการ กสท. ได้พยายามจะสร้างความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติการในสํานักงานจึง
ได้มีการจัดทําประกาศเพ่ือกําหนดนิยามและรายละเอียดของเน้ือหาที่เข้าข่ายต้องห้ามออกอากาศให้ชัดเจน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการของ กสทช. ได้ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลเนื้อหา
รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.... ต่อมา เมื่อได้มีการเผยแพร่ออกไป ได้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านอย่างกว้างขวางจากองค์กรวิชาชีพ วิชาการและภาคประชาสังคมโดย วรพจน์  
วงศ์กิจรุ่งเรือง (2556) จากโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy watch) ได้วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาของร่างประกาศฉบับดังกล่าว ไว้พอสรุปได้ ดังน้ี 

1. หมวดที่ 1 ของร่างประกาศในเรื่องนิยามท่ีตีความจากมาตรา 37 มีประเด็น 
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- เน้ือหายังไม่มีความชัดเจน กํากวมและไม่มีการอธิบายเพ่ิมประกอบการตีความ เปิดให้มีการ
ใช้ดุลยพินิจมากเกินไป อาจทําให้การตีความเป็นไปในทิศทางที่จะหาประโยชน์ 

- เน้ือหาต้องห้ามหลายข้อไม่ได้เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง  
- ร่างประกาศยังไม่ได้ให้นํ้าหนักกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเท่าที่ควร ซึ่งสะท้อน

จากการออกแบบประกาศท่ีครอบคลุมเกินไป  
- ร่างประกาศยังไม่ได้มุ่งคุ้มครองผู้ที่ควรได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล คือเด็กและเยาวชน  
- ร่างประกาศไม่ได้คํานึงถึงเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ช่วยคุ้มครองกลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบจาก

เน้ือหา  
2. หมวดที่ 2 ของร่างประกาศฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรการในการออกอากาศเนื้อหารายการ ได้สะท้อน

ความพยายามในการกํากับกระบวนการผลิตเน้ือหา ซึ่งเป็นการก้าวล้ําเข้าไปสู่วิธีการทํางานของ
ผู้ผลิตเน้ือหาและกองบรรณาธิการ 

3. หมวดที่ 3 ของร่างประกาศว่าด้วยการกํากับดูแล มีประเด็นได้แก่ 
- การอนุญาตให้ กสทช. มีคําสั่งด้วยวาจาหรือหนังสือให้ระงับการออกอากาศเน้ือหาต้องห้าม

ในส่วนที่เหลือได้ทันที จากน้ันจึงได้ กสทช. ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในภายหลังได้ 
กระบวนการดังกล่าวขัดกับหลักการสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธ์ิและคุกคามสิทธิ
เสรีภาพในการทํางานของสื่อ  

- ร่างประกาศดังกล่าวมิได้กําหนดขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน 

- ร่างประกาศดังกล่าวไม่ได้กําหนดบทลงโทษและวิธีการลงโทษโดยคํานึงถึงหลักการแบบค่อย
เป็นค่อยไปและเหมาะสม 

 
 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 องค์กรวิชาชีพสื่อ 4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีการย่ืนจดหมายให้ กสทช. พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขร่างประกาศ 
เน่ืองจากมีสาระขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พร้อมเสนอยกร่างประกาศฯ ดังกล่าวใหม่โดยเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อมูลและแสดงความเห็น (ไทยรัฐ, 2556) ซึ่งในวัน
เดียวกันน้ัน กสท. มีมติ 3:1 เสียง มีมติผ่านร่างดังกล่าว (ประชาไท, 2556) 
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 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ส่งหนังสือบันทึกความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ กสทช. เรื่องร่างประกาศฉบับดังกล่าว ต่อประธานกรรมการ กสทช. โดยขอให้มีการพิจารณา
ทบทวนการจัดทําร่างประกาศ เน่ืองจากการออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะบทบัญญัติใน
มาตรา 37 ไม่ได้กําหนดอํานาจ กสทช. ในการกําหนดรายละเอียดหรือกรอบของรายการท่ีห้ามไม่ให้
ออกอากาศ อีกทั้งยังเก่ียวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเน้ือหาขาดความชัดเจนและคลุมเครือ 
(ไทยรัฐ, 2556) ซึ่งต่อมา กสท. ได้พิจารณาและมีมติส่งเรื่องให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วยตีความ
ทางกฎหมายต่ออํานาจและขอบเขตของการออกประกาศกํากับดูแลเน้ือหาฉบับดังกล่าว ในเดือนมกราคม 
พ.ศ.2557 ซึ่งท้ายที่สุด ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ข้อวินิจฉัยว่า มาตรา 37 ไม่ได้ระบุให้
อํานาจแก่ กสทช. ในการออกประกาศเพ่ิมเติมเพ่ือกํากับดูแลเน้ือหา จึงทําให้ความพยายามท่ีจะออกแนวทาง
ในการกํากับดูแลเนื้อหาตามมาตรา 37 อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต้องยุติลง แม้จะมีการพูดถึงกันในระดับ
อนุกรรมการฯ ว่าจะออกคู่มือหรือแนวทางสําหรับกํากับดูแลเนื้อหาให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นผู้ผลิตเน้ือหาหรือ
ผู้ประกอบการ แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในที่สุด 
 
 อน่ึง มาตรา 37 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ผลกระทบต่อเสรีภาพสื่อและความชัดเจนของเน้ือหาสาระ
ของกฎหมาย ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือ มาตรา 37 บัญญัติลักษณะของรายการที่ต้องห้ามออกอากาศไว้อย่าง
กว้างๆ โดยมีถ้อยคําที่เปิดช่องว่างให้ กสทช. สามารถใช้ดุลพินิจตีความกฎหมาย เช่น “ความมั่นคงของรัฐ” 
“ความสงบเรียบร้อย” “ศีลธรรมอันดี” และ “ลามกอนาจาร” เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นถ้อยคําที่มีปัญหาในการ
บังคับใช้ในกฎหมายหลายฉบับว่ามีความกว้างเกินไป ยากท่ีผู้ผลิตรายการจะทราบได้ว่ารายการแบบใดที่ผลิต
แล้วจะออกอากาศได้  
 
 จากประเด็นการตีความมาตรา 37 ที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทําให้ กสทช. ไม่อาจตีความได้ว่าเน้ือหา
รายการบางรายการขัดต่อมาตรา 37 หรือไม่ จึงก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมเมื่อ 
กสทช. มีความพยายามในการวินิจฉัยเน้ือหารายการบางรายการว่าเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายหรือไม่ โดย
จําเป็นต้องมีการเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายการเข้ามาเสนอความเห็น แต่
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละฝ่าย ดังตัวอย่าง กรณีซีรีส์ชุด ฮอร์โมน วัย
ว้าวุ่น ซึ่งเป็นรายการบันเทิงเน้นผู้รับกลุ่มวัยรุ่นที่มีเน้ือหาค่อนข้างล่อแหลมเก่ียวกับ เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
การใช้ความรุนแรง และความสัมพันธ์ของวัยรุ่น ถึงแม้กรณีซีรีส์ชุด ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น จะไม่ได้นําไปสู่การตัดสิน
ลงโทษทางปกครอง แต่กระบวนการของการวินิจฉัยกินเวลายาวนานข้ามปี เน่ืองจากทางคณะอนุกรรมการ
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ด้านผังรายการและเนื้อหารายการไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยตนเองว่ากรณีดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 37 
หรือไม่ จึงต้องอาศัยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จํานวนมากมาให้ความคิดเห็น ซึ่งการตีความถึง
ประโยชน์และผลกระทบของเน้ือหาซีรีส์ดังกล่าวก็มีความแตกต่างหลากหลาย จนในที่สุดก็ไม่สามารถสรุปเป็น
ทิศทางใดทิศทางหน่ึงว่ามีความผิดหรือไม่ 
 
กล่องข้อความที่ 4.1 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีการตีความตามมาตรา 37 ซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น 

ซีซ่ัน 1 
กรณี การตีความตามมาตรา 37: ซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซีซ่ัน 1 

 
 สํานักงาน กสทช. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนขอให้ตรวจสอบละครเรื่อง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ท่ี
ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ช่อง ONE ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00-22.40 น.โดยผู้ร้องเรียนเห็นว่ามี
เนื้อหาท่ีมาเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนท่ีรับชม เช่น ฉากนักเรียนทะเลาะวิวาท ฉากสูบบุหร่ี (ไม่มีคําเตือนข้ึนท่ีหน้าจอ
โทรทัศน์) และฉากมีเพศสัมพันธ์ในห้องน้ําชาย ซ่ึงอาจเป็นการชี้นําเด็กและเยาวชนให้เลียนแบบพฤติกรรมได้ จึงขอให้
ตรวจสอบเนื้อหาของละครดังกล่าวท่ีออกอากาศไปแล้วและยังไม่ได้ออกอากาศ หรือระงับการออกอากาศในตอนต่อไป  
 คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้เชิญผู้แทนบริษัทจีเอ็ม
เอ็มแกรมม่ี จํากัด (มหาชน) เข้าชี้แจงต่ออนุกรรมการฯ โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ว่า ต้ังใจให้เป็นละครชีวิตสําหรับวัยรุ่น ต่อมา
มีการปรับให้เป็นละครสําหรับครอบครัว โดยแจ้งว่าตอนผลิตมีความกังวลในการส่ือสารประเด็นแรงๆ ของวัยรุ่นสู่สังคม แต่
ไม่ได้มีเป้าหมายในเร่ืองเรทติ้ง แต่มีเจตนาในการสะท้อนภาพสังคมปัจจุบัน โดยคณะอนุฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการฟังข้อ
ชี้แจงจากบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไม่เพียงพอต่อการตัดสินว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรา 37 หรือไม่เนื่องจากเทคนิคของการนําเสนอ  
 ต่อมาคณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคมสงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต สมาคม
ผู้ปกครองและครู ด้านพระพุทธศาสนา ด้านวารสารศาสตร์ ด้านจิตวิทยา ผู้นําชุมชน ผู้อํานวยการโรงเรียน อาจารย์ประจํา
คณะครุศาสตร์ รวมจํานวน 10 คน เสนอข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาละครโดยมีความเห็นท้ังในเชิงประโยชน์ และเชิงผลกระทบของ
ละครต่อสังคมดังนี้ 
 ประโยชน์ – ละครเร่ืองนี้ช่วยสะท้อนสังคม ตีแผ่ความจริงของชีวิตวัยรุ่นสังคมไทยในปัจจุบัน มีการนําเสนอท่ี
สามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้ โดยการใช้ภาพสื่อความหมาย ใช้เทคนิคทางด้านของศิลปะทางด้านการเล่าเร่ืองทําให้เห็นถึงผลลัพธ์ 
เป็นเหมือนสื่อท่ีใช้ในการสอนเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีเพศสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมสอนให้รู้จักป้องกันและหา
ทางออก 
 ผลกระทบ – ละครเรื่องนี้อาจส่งผลให้บรรทัดฐานทางสังคมเปลี่ยนไป ในประเด็นด้านการรักนวลสงวนตัวของ
นักเรียนหญิง การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนแม้จะมีการนําเสนอส่วนบทสรุปของตัวละครให้เห็นถึงผลท่ีปรากฏจากพฤติกรรมเชิง
ลบแต่เป็นการนําเสนอช้าเกินไป  
 ในการประชุมคร้ังถัดมาคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าข้อมูลความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
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ต่างๆ ท่ีฝ่ายเลขานุการฯนําเสนอยังมิได้มีการสรุปแยกให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอย่างชัดเจน และได้ให้
คณะอนุกรรมการฯ นําข้อมูลไปวิเคราะห์อย่างละเอียด จนกระทั่งการประชุมคร้ังท่ี 7/2557 วันจันทร์ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2557 
ท่ีประชุมได้พิจารณาว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีความซับซ้อน ไม่อาจตัดสินได้ชัดว่าถูกหรือผิดเนื่องจากมีเรื่องท่ีเป็น
นามธรรม โดยให้มีการเชิญผู้แทนช่อง GMM ONE เข้าแลกเปลี่ยนความเห็น ซ่ึงจากการประชุมคร้ังท่ี 8/2557 วันท่ี 22 
เมษายน พ.ศ.2557 ผู้แทนช่อง GMM ได้ชี้แจงยืนยันวัตถุประสงค์ในความหวังดีต่อสังคมและพร้อมนําข้อเสนอในการปรับปรุง
ละครซีซ่ัน 2  
 การประชุมคณะอนุกรรมการคร้ังท่ี 9/2557 วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มีการพิจารณาและลงมติร่วม โดยท่ี
ประชุมเสียงข้างมากมีความเห็นว่าละครดังกล่าวขัดต่อมาตรา 37 โดยเป็นการนําเสนอเนื้อหาท่ีเข้าข่ายเป็นการกระทบต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนและเห็นว่าเป็นการกระทําผิดโดยจงใจ ตลอดจนมีมติให้ลงโทษปรับทางปกครองเป็นเงิน 50,000 
บาท โดยได้มีการเสนอเข้าท่ีประชุม กสท. ในวันจันทร์ท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 แต่มีมติให้ถอนวาระดังกล่าว 
 จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเชิญผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม มาให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจว่า การจะตีความว่าสิ่งใดผิดศีลธรรมหรือลามกอนาจารหรือไม่นั้นยังเป็นข้อถกเถียงให้กับ
ผู้ผลิตและผู้เขียนบทโดยในมุมมองของกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่ามีประเด็นขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม โดย
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ละครเรื่องนี้มีการใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์สื่อความหมายทําให้ผู้ชมต้องตีความ การตัดสินว่า
เข้าข่ายขัดต่อมาตรา 37 หรือไม่ ต้องพิจาณาใน 2 ประเด็น คือ ด้านท่ีเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีสื่อออกมาผ่าน
คําพูดหรือภาพที่ปรากฏ อีกด้านหนึ่ง คือ นามธรรม โดยต้องตีความให้ลึกซ้ึง ซ่ึงท่ีประชุมได้มีการตีความว่าละครส่งผล
กระทบ ดังนี้ 1) มีเนื้อหาส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและปทัสถานขนบธรรมเนียมและประเพณีในเร่ืองความซ่ือสัตย์ต่อคู่ครอง
และผัวเดียวเมียเดียว 2) ส่งผลกระทบต่อสถาบันสงฆ์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพบูชาทางพระพุทธศาสนา 3) ส่งผลกระทบต่อ
สถาบันการศึกษาและภาพลักษณ์ครู โดยท่ีประชุมยังคงยืนยันมติตามเสียงข้างมากในการลงโทษปรับทางปกครองต่อบริษัท 
GMM  
 ต่อมา วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 บ.จีเอ็มเอ็ม ได้ส่งหนังสือท่ีอ้างอิงจากหนังสือของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ท่ีชื่นชมว่าละครชุดดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองนําไปใช้ในการดูแลวัยรุ่น อันจะ
เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และ บ.จีเอ็มเอ็ม ยังได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าว โดยท่ีประชุม กสท. ได้มี
การถอนวาระการพิจารณาบทลงโทษ 

 
 ขณะเดียวกัน การกําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เป็นสําคัญ 
โดยไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าความผิดในระดับใดที่ควรจะถูกเปรียบเทียบปรับที่ค่าธรรมเนียมเท่าใด ตัวอย่างที่ดี
ตัวอย่างหน่ึงคือ กรณีแรกของการลงโทษปรับทางปกครองจากความผิดด้านเน้ือหาในรายการโทรทัศน์ คือกรณี
เปรียบเทียบปรับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จากการที่รายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ (Thailand Got 
Talent) 2012 นําเสนอภาพหญิงสาวเปลือยอกวาดรูป เป็นเงิน 500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราการลงโทษปรับที่
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สูงที่สุดสําหรับความผิดตามมาตรา 37 (ดูรายละเอียดในกล่องข้อความท่ี 4.2) ซึ่งอัตราการลงโทษปรับดังกล่าว
ไม่ได้ปรากฏว่ามีเกณฑ์ใดๆ เป็นแนวทางท่ีชัดเจน นอกไปจากว่า เป็นการนําเสนอเน้ือหาที่คณะอนุกรรมการ
เห็นว่า “มีลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง” ตามมาตรา 37 อีกทั้ง “ไม่ได้เป็นรายการสดและออกอากาศในช่วงเวลาที่เด็กและ
เยาวชนรับชม” ประกอบกับการที่ช่อง 3 เป็นช่องใหญ่ มีผู้รับชมจํานวนมาก การปรากฏภาพของหญิงสาวใน
ลักษณะดังกล่าวจึงค่อนข้างสร้างกระแสสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ผ่าน
กระดานสนทนา หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 
กล่องข้อความที่ 4.2 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีรายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ (Thailand Got 

Talent) 2012 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีชอ่ง 3 
กรณีศึกษา: รายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ (Thailand Got Talent) 2012  

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 สํานักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบและมีผู้ส่งหนังสือร้องเรียนจํานวน 31 รายต่อ รายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์20 ซี
ซ่ันท่ี 2 (Thailand Got Talent 2012) ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันอาทิตย์ ซ่ึงเทปรายการท่ี
ออกอากาศวันอาทิตย์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2555 (ช่วงเวลา 18.30-19.15 น.) ปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันหญิง ถอดเสื้อเปลือยอก
กลางรายการและใช้หน้าอกวาดภาพศิลปะ โดยสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและมีความเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสมและ
ขัดต่อมาตรา 37  
 คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้เชิญผู้แทน
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะผู้รับใบอนุญาต และบริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ในฐานะผู้ผลิตรายการมา
ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยผู้แทนของสถานี ยอมรับว่าตัดสินใจผิดพลาดและยอมรับผิด ขณะที่ผู้ผลิตรายการแสดงความขอโทษว่า
ไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใด 
 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีนี้มีความผิดในส่วนเนื้อหารายการท่ีมีลักษณะลามกอนาจาร 
หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงตามมาตรา 37 อีกท้ังไม่ได้

                                           
20 รายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ เป็นรายการประเภทเรียลลิต้ีโชว์ การประกวดที่เฟ้นหาคนที่มีความสามารถโดดเด่นโดยไม่จํากัดรูปแบบการ
แสดง เพศ อายุและจํานวนผู้แสดง โดยบริษัทยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย จํากัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการบริเทน ก๊อททาเลนท์ (Britain Got Talent) จาก
ประเทศสหราชอาณาจักร มาออกอากาศในประเทศไทย โดยให้ บริษัทเวิร์คพ้อยท์ เอนเทอเทนเม้นท์ จํากัด ร่วมกับบริษัทโซนี่มิวสิค เป็นผู้ผลิต
รายการ โดยรายการดังกล่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันอาทิตย์ โดยซีซั่นที่ 2 ออกอากาศระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 2 
กันยายน พ.ศ.2555 
 รายการดังกล่าวมีกติกาการแข่งขัน โดยให้ผู้แข่งขันแสดงความสามารถของตนเองภายใน 5-10 นาที โดยมีกรรมการ 3 คน หาก
กรรมการคนใดไม่ชอบการแสดงน้ันจะกดปุ่มสีแดง (ปุ่มบัซเซอร์ Buzzer) หากกรรมการทั้ง 3 คนกดปุ่มบัซเซอร์ครบการแสดงจะต้องหยุดลงทันที 
และกรรมการจะตัดสินว่าการแสดงดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ โดยมีการคัดเลือก 3 รอบได้แก่ รอบออดิชั่น รอบเซมิไฟนอล และรอบไฟนอล 
โดยการแสดงในรอบไฟนอลจะให้ผู้ชมทางบ้านเป็นผู้ลงคะแนนโหวตผ่านทาง SMS  
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เป็นรายการสดและออกอากาศในช่วงเวลาท่ีเด็กและเยาวชนรับชม ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอ กสท. ลงโทษปรับทาง
ปกครองเป็นเงิน 500,000 บาท และสั่งให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตรวจสอบและงดเว้นมิให้เกิดการเผยแพร่รายการใน
ลักษณะนี้ซํ้าอีกต่อไป โดยเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 กสท. มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ  

  
ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังมีอีกประเด็นที่เก่ียวข้องกัน คือ การบังคับใช้มาตรา 37 กับเน้ือหาที่นําเสนอผ่านสื่อที่

มีความแตกต่างทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการแพร่ภาพและกระจายเสียง ซึ่งเป็นไปได้ว่า สื่อต่าง 
แพลทฟอร์มเหล่าน้ี อาจใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ีซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะต่างกัน มีขอบเขตในการ
ให้บริการ และเง่ือนไขในการให้บริการที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน (Terrestrial TV) กับ เคเบิล
ทีวี/โทรทัศน์ดาวเทียม (Cab/Sat) แม้ทั้งคู่จะเป็นสื่อโทรทัศน์ที่นําเสนอเน้ือหาประเภทโสตทัศน์ เหมือนกัน แต่
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินมีขอบเขตการให้บริการที่กว้างขวางกว่า บนเง่ือนไขของการเป็นฟรีทีวี (Free TV) คือเป็น 
โทรทัศน์พ้ืนฐาน ขณะที่ Cab/Sat เป็นโทรทัศน์แบบเสียเงินเพ่ือรับชม หรือ เพย์ทีวี (Pay TV) ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะการบอกรับสมาชิกหรือการเสียค่าอุปกรณ์เพ่ือเช่ือมต่อสัญญาณก็ตาม ทั้งน้ี จากข้อมูลตามตารางที่ 7
ซึ่งแสดงถึงกรณีเน้ือหาท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าผิดมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และได้รับบทลงโทษทางปกครอง จะเห็นได้ว่า การวินิจฉัยความผิดตามมาตรา 37 
และการกําหนดโทษปรับทางปกครองระหว่างฟรีทีวี และ เพย์ทีวีไม่ได้ถูกกําหนดบนฐานที่แตกต่างกันแต่อย่าง
ใด ซึ่งตามหลักอันเป็นสากลแล้ว กรอบของการกํากับดูแลสําหรับสื่อฟรีทีวี และเพย์ทีวีไม่ควรจะเหมือนกัน 
เพราะ ในส่วนของเพย์ทีวี ผู้ใช้บริการเสียเงินเพ่ิมเพราะต้องการเปิดรับเน้ือหาที่ตรงกับความสนใจ หรือ
ต้องการเน้ือหาที่มีความหลากหลายมากกว่า อีกทั้ง Cab/Sat จัดอยู่ในกิจการประเภทที่ไม่ได้อาศัยการจัดสรร
คลื่นความถ่ี ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะที่มีอยู่จํากัด จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังว่าเพย์ทีวี ควรจะมีพันธกิจ
ทางสาธารณะเท่ากับฟรีทีวีที่ใช้คลื่นความถ่ีที่อาศัยการจัดสรรคลื่นความถ่ีจากกสทช.  
 

2) ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการและช่วงเวลาที่ออกอากาศตามผัง
รายการ 

แม้ทาง กสทช. จะได้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ตามด้วยแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์แล้ว แต่ก็ยังปรากฏว่าผู้ผลิตรายการและสถานีโทรทัศน์ที่ยังคงจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา
รายการและกําหนดช่วงเวลาออกอากาศไม่สอดคล้องกับลักษณะเน้ือหาที่ปรากฏจริงในรายการ โดยมีแนวโน้ม
ที่จะให้เรทตํ่ากว่าระดับเน้ือหาจริง และมักจะให้เรท “ท.ทั่วไป” กับเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่ เพราะทําให้ไม่มี
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ข้อจํากัดในการจัดผังรายการเน่ืองจากออกอากาศเวลาใดก็ได้ และยังเอ้ือในแง่ของการนําเน้ือหามาเผยแพร่
ใหม่ (การรีรัน - Rerun) อีกด้วย คําร้องเรียนเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนในลักษณะน้ีมักจะเข้ามาสู่การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการอยู่เนืองๆ ดังในสองกรณีที่จะนําเสนอให้เห็น
โดยสังเขปในกล่องข้อความข้างล่างน้ี ที่คณะอนุกรรมการด้านเน้ือหาฯ และ กสท. ได้มีมติให้ผู้รับใบอนุญาตที่
ถูกร้องเรียนคือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อาร์เอส จัดทําผังรายการและกําหนด
ช่วงเวลาของการนําเสนอละครเรื่อง “กุหลาบไฟ” และ ละครเรื่อง “ผัวช่ัวคราว” ตามลําดับ ให้สอดคล้องกับ
ระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ ซึ่งหลังจากพิจารณาเน้ือหาที่ออกอากาศแล้วได้มีคําสั่งให้ปรับระดับ
ความเหมาะสมของละครท้ังสองเรื่องจาก ท. เป็น น.13 เน่ืองจากมีเน้ือหาในเรื่องเพศ ภาษาและความรุนแรง 
ที่เกินกว่าจะอยู่ในระดับ ท. 
 
กล่องข้อความที่ 4.3 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีการจัดระดับความเหมาะสม ละครเรื่อง “กุหลาบ

ไฟ” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
กรณีศึกษา: การจัดระดับความเหมาะสม ละครเร่ือง “กุหลาบไฟ” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 กรณีนี้มีผู้ร้องเรียนมายัง กสทช. ขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม (โดยใช้คู่มือกรมประชาสัมพันธ์) ละคร
เร่ือง กุหลาบไฟ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศ เวลา 20.30-22.45 น. ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2556 โดยละครเรื่องดังกล่าวกําหนดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์เป็น “ท” (ท่ัวไป) ซ่ึงตามหลักกําหนดเรื่องเพศ 
ภาษาและความรุนแรงท่ีระดับ 11/1 แต่พบว่าเนื้อหาท่ีนําเสนอมีฉากความรุนแรง ฉากสถานท่ี การใช้ภาษาและการแต่งกายท่ี
ไม่เหมาะสม จึงไม่ควรจัดระดับความเหมาะสมโดยใช้สัญลักษณ์ “ท”  
 ผู้ร้องจึงขอให้สํานักงาน กสทช. 1) ตักเตือนสถานีและให้สถานีจัดระดับความเหมาะสมของละครเร่ืองนี้ใหม่ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ 2) ขอความร่วมมือไปยังสถานีพึงให้ความสําคัญต่อการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ให้ตรงกับเนื้อหารายการโดยคํานึงถึงช่วงวัยของกลุ่มผู้ชม 
 ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลของละครกุหลาบไฟ และจัดทําการวิเคราะห์ฉากละครท่ีผู้ร้องเรียนได้
แนบคลิปมาด้วย 8 ฉาก โดยอ้างอิงแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของสํานักงาน กสทช. พบว่า ในภาพรวมมีการ
นําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรุนแรง ท่ีเกินกว่าระดับท่ีกําหนดไว้สําหรับรายการ “ท” อยู่หลายฉาก 
 ต่อมา ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ได้เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลกรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละคร
โทรทัศน์ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยท่ีประชุมได้ขอความร่วมมือให้ช่อง 3 จัดทําคําชี้แจงฉากถูกร้องเรียนท้ัง 8 จุด 
และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทําการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ พบว่า มีฉากเกินระดับ ท. 
จํานวน 5 ฉากและฉากท่ีไม่เกินระดับ ท. จํานวน 3 ฉาก ซ่ึงการออกอากาศผิดไปจากผังรายการน้ันเข้าข่ายมาตรา 34 กสท. 
สามารถสั่งให้แก้ไขผังให้เป็นไปตามระดับ แต่ถ้ามีคําสั่งแล้วผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมแก้ไขจึงจะถือเป็นความผิด โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปความเห็นและมีมติท่ีประชุมว่า กรณีดังกล่าว เห็นว่าช่อง 3 จัดระดับความเหมาะสมไม่ถูกต้อง โดย
ละครเรื่องดังกล่าวควรอยู่ในระดับ น.13 และเห็นสมควรมีคําสั่งตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง
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และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 แก้ไขผังรายการให้ถูกต้อง ท้ังนี้ การออกอากาศละคร
ดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วจึงถือว่าความผิดเร่ืองจัดผังรายการผิดระดับได้สําเร็จแล้ว และถือเป็นเร่ืองเหตุพ้นวิสัยจะให้แก้ไขได้ จึงมี
ควรแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ต่อมาเม่ือวันจันทร์ท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ท่ีประชุม กสท. มีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะอนุกรรมการฯ และสํานักงาน กสทช. เสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกคําสั่งทางปกครองไปถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3  

 
กล่องข้อความที่ 4.4 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีศึกษาการจัดระดับความเหมาะสม ละครเร่ือง  

“ผัวชั่วคราว” สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 
กรณีศึกษา: การปรับระดับความเหมาะสม ละครเรื่อง “ผัวชั่วคราว” สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

 บริษัท อาร์ เอส เทเลวิชั่น ผู้ประกอบการโทรทัศน์ช่อง 8 ได้มีหนังสือแจ้งขอปรับปรุงผังรายการมายังสํานักงาน 
กสทช. ซ่ึงสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.2) ขอให้สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
ตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหารายการละครเรื่อง “ผัวชั่วคราว” ว่าสอดคล้องกับระดับความเหมาะสมท่ีช่องรายการระบุ
มาคือ “ท. ท่ัวไป” หรือไม่ และสามารถออกอากาศในเวลาตามท่ีช่องระบุมาในผังรายการ คือ ทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 
20.15-21.15 น. และออกอากาศซํ้า ในเวลา 08.00-09.00 น. และเวลา 12.15-13.15 น. โดยไม่ขัดกับข้อ 11 ของ
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ในเร่ือง
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือไม่   
 คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการได้พิจารณาในท่ีประชุมคร้ังท่ี 20/2557 วันท่ี 28 กรกฎาคม 
พ.ศ.2557 โดยมีความเห็นว่าการจัดระดับความเหมาะสมของละครเร่ืองดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงาน 
กสทช. เร่ือง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ รวมถึงเนื้อหารายการมีหลายตอนท่ีอาจไม่
สอดคล้องกับ มาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ  
 ในการประชุมคร้ังท่ี 22/2557 วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทอาร์เอสฯ ประกอบด้วย ผอ.
สถานี ผู้จัดละครและคณะ ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกละคร การตรวจสอบความเหมาะสม 
ความรุนแรงทางเพศและภาษา หลักการพิจารณาเน้ือหาว่าเนื้อหาใดท่ีจํากัดสําหรับผู้ชมและเนื้อหาใดท่ีควรส่งเสริม การ
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนําเสนอ จุดเด่นของละคร โดยระบุว่าท่ีจัดระดับละครเร่ืองนี้เป็น ท.ท่ัวไป เพราะเห็นว่าละครเร่ืองนี้มิได้
จํากัดเฉพาะกลุ่มและต้องดูจนจบจึงจะสามารถเข้าใจสิ่งท่ีละครจะสอนและมีการออกอากาศซํ้าในช่วงเวลาอ่ืนๆ โดยท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าการพิจารณาในการประชุมเป็นการพิจารณาในเรื่องของการจัดระดับความ
เหมาะสมของละครเท่านั้น โดยยังไม่พิจารณาว่าเป็นเนื้อหาต้องห้ามตามมาตรา 37 หรือไม่ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าภาพรวมของเรื่องมีความรุนแรงไม่เหมาะกับผู้ชมทุกกลุ่มเป็นการท่ัวไป แต่เหมาะกับกลุ่มผู้ชมท่ีจะต้องมี
วิจารณญาณมากในระดับหนึ่ง การท่ีช่องจัดระดับความเหมาะสมเป็นระดับ ท.ท่ัวไป น่าจะไม่ถูกต้องตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการฯ ข้อ 11 
 การประชุมคร้ังท่ี 23/2557 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 ท่ีประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเนื้อหาละครไม่
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สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีของระบบครอบครัวในสังคมไทย ไม่เหมาะกับผู้รับชมทุกกลุ่มท่ีจะสามารถกําหนด
ระดับ “ท” ได้ตามที่ผู้ประกอบการเสนอ โดยเนื้อหาเหมาะกับบุคคลท่ีมีอายุเกินกว่า 18 ปีข้ึนไปและจะต้องออกอากาศใน
ช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ซ่ึงขณะพิจารณาละครเร่ืองดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกอากาศและใกล้จบแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติ
เห็นควรให้ช่อง 8 ปรับเปล่ียนระดับความเหมาสมจาก “ท” เป็น “น.18” โดยในกรณีนี้มีประเด็นเร่ืองกระบวนการ
พิจารณา เนื่องจากบริษัทอาร์เอสฯ ได้จัดส่งผังรายการเพ่ือพิจารณาก่อนออกอากาศ 15 วัน แต่เร่ืองดังกล่าวยังไม่ได้
พิจารณาอนุมัติโดยนําความเห็นของคณะอนุกรรมการแจ้งหน่วยงานตรวจสอบใบอนุญาตนําเร่ืองปรับผังรายการดังกล่าว
เข้าสู่ท่ีประชุม กสท. วันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2557  

 
อน่ึง เป็นที่น่าสังเกตว่า ในรายการละครท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ ผู้ผลิตและทางสถานี

มักจะอาศัยช่องโหว่ของการกําหนดเรทท่ีมีการซ้ําซ้อนกันอยู่ในเรื่องความชัดแจ้งด้านเรื่องทางเพศ ของ เรท ท. 
และ น.13 ซึ่งทั้งสองเรทกําหนดทุกมิติที่พึงพิจารณาสําหรับเรื่องทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น สรีระและการแต่งกาย 
การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศท่ีส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจน ค่านิยมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับความชัด
แจ้งที่เท่ากันคือระดับที่ 1 ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ด้วยสภาวะการแข่งขันกันอย่างสูงของโทรทัศน์โดยเฉพาะ
หลังจากเร่ิมเปลี่ยนภาพสู่ระบบดิจิทัลที่มีผู้เล่นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ผู้ประกอบการก็ย่อมต้องการจําใช้
ประโยชน์จากเน้ือหารายการซึ่งเป็นทั้งผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาของตนให้ได้มากที่สุด แม้ว่าใน
เบ้ืองแรกละครจะถูกผลิตมาเพ่ือออกในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ โดยเฉพาะช่วงหลังข่าวภาคค่ํา ซึ่งเป็นซูเปอร์ไพรม์
ไทม์ที่มีคนเปิดรับโทรทัศน์มากที่สุด แต่การให้เรทไว้ที่ระดับ ท. ย่อมทําให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะนํามา
เผยแพร่ใหม่อีกรอบในช่วงเวลากลางวัน (day-time TV) ได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงพบเห็นความเฟ้อของการให้เรท 
ท. สําหรับรายการละคร ทั้งๆ ที่ไม่ตรงกับเน้ือหาที่ปรากฏจริง 

 
ในแง่หน่ึง ปัญหาที่สะท้อนออกมาในเรื่องน้ีช้ีให้เห็นว่า ทาง กสท. ยังขาดกลไกในการติดตามผลของ

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหา ถึงแม้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 และแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์จะออกมาได้สักพักใหญ่แล้ว แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีกลไกในการติดตามผลว่าผู้ประกอบการมีความ
เข้าใจและมีความเที่ยงตรงในการนําเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ได้จริงแค่ไหน เพียงใด ซึ่งการติดตามผลดังกล่าวจะทํา
ให้ กสท. สามารถเรียนรู้และประเมินได้ว่าแต่ละนโยบายและแต่ละมาตรการที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และมีการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการเพียงใด หาก กสท. กลับใช้แนวทางแบบเชิงรับ (passive) ด้วยการรับ
เรื่องราวร้องเรียนเป็นหลัก กระน้ันก็ตาม แม้จะเป็นการรับเรื่องราวร้องเรียน กสท. ก็สามารถประเมินผล
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กระทบของการกํากับดูแลโดยการประมวลจากกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าเป็นไปในทิศทางใด และ
สะท้อนปัญหาของการกํากับดูแลในลักษณะใดบ้าง 

 
3) ปัญหาการกํากับดูแลที่ซ้ําซ้อนกันจากการไม่แบ่งงานกันทําให้ชัดเจนระหว่างเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย

และเน้ือหาที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรม 
นอกเหนือจากปัญหาจากเรื่องของบังคับใช้และการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีแล้ว อีก

ปัญหาหน่ึงซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในการกํากับดูแลเน้ือหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้ กสท. คือ การแบ่งงาน
กันทําระหว่างอนุกรรมการในเรื่องของการกํากับดูแลเนื้อหา จากโครงสร้างที่มีอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เน้ือหารายการทําหน้าที่กํากับดูแลตามมาตรา 37 และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง 
ส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลกันเองตามจริยธรรมโดยองค์กรวิชาชีพสื่อและโดยองค์กรสื่อ ระบบการทํางานที่ควร
จะเป็นก็คือมีการแบ่งแยกเน้ือหาที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน และเน้ือหาที่ไม่ผิดกฎหมายแต่อาจเป็นภัยและผิด
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และส่งให้อนุกรรมการทั้งสองแยกกันพิจารณา ทว่าในความเป็นจริง ทุก
เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเน้ือหาในส่ือวิทยุและโทรทัศน์ยกเว้นเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับโฆษณาด้านอาหารและยา
จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการก่อน และขึ้นกับการพิจารณา
ของกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวว่าจะส่งเรื่องต่อไปที่ใดหรือไม่ แต่เท่าที่ผ่านมา ก็ไม่ปรากฏว่ามี
การส่งต่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง หรือส่งเรื่องต่อให้องค์กร
วิชาชีพสื่อแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 กําหนดไว้ว่าเรื่อง
ร้องเรียนที่มีการกระทําผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรม กสทช. จะส่งเร่ืองต่อให้แก่องค์กรควบคุมหรือประกอบ
วิชาชีพ  

 
ในกรณีหน่ึง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ผู้ร้องเรียนได้ดําเนินการส่งเร่ืองร้องเรียนให้ กสทช.สุภิญญา 

กลางณรงค์ ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองโดยตรงในทางหน่ึง และส่งเร่ืองเข้า
สู่ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนของสํานักงาน กสทช. ในอีกทางหน่ึง จึงทําให้เรื่องดังกล่าวถูกพิจารณาโดยสอง
คณะอนุกรรมการภายใต้หลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่แตกต่างกัน จนนําไปสู่การกํากับดูแลที่ซ้ําซ้อน
และส่งผลให้ผู้ถูกกํากับดูแลมีความเส่ียงต่อการถูกดําเนินคดีหรือลงโทษซ้ําในความผิดฐานเดียวกันทั้งจาก 
กสทช. และจากองค์กรควบคุมประกอบวิชาชีพ กรณี รายการไทยแลนด์ ก็อททาเลนท์ พ.ศ.2556 ‘สิทธัตถะ  
เอเมอรัล’ 
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กล่องข้อความที่ 4.5 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีศึกษารายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ พ.ศ.2556 
‘สิทธัตถะ เอเมอรัล’ 

กรณีศึกษา: รายการไทยแลนด์ ก็อททาเลนท์ พ.ศ.2556 ‘สิทธัตถะ เอเมอรัล’ 
 รายการไทยแลนด์ ก๊อททาเลนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซ่ึงออกอากาศเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2556 
ระหว่างเวลา 18.30-19.15 น. มีเนื้อหารายการช่วงหนึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีใช้ชื่อว่า ‘สิทธัตถะ เอเมอรัล’ ข้ึนแสดง โดยบุคคล
ดังกล่าวมีลักษณะพิเศษและกรรมการของรายการได้วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะอันละเมิดสิทธิ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และทํา
ให้ผู้เข้าแข่งขันโดนหัวเราะเยาะ กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อได้เข้าย่ืนหนังสือต่อ กสทช. และมีข้อร้องเรียนรวม 4 ประการ ได้แก่ ขอให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตของผู้เข้าแข่งขันคนดังกล่าว  

1) หากพบว่ามีความผิดปกติด้านสุขภาพจิตหรือพิการลักษณะใดตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอให้มีการ
ดําเนินการต่อสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัทเวิร์คพ้อยท์เอนเตอร์เทนเม้นท์ 

2) ขอให้เชิญสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงมาพิจารณาและดําเนินการใช้กลไกการ
กํากับดูแลอย่างเต็มท่ีในกรณีท่ีพิสูจน์แล้วว่าผิดจริงตามกฎข้อบังคับต่างๆ และ 

3) ขอให้ กสทช. ใช้โทษข้ันสูงสุดกับช่อง 3 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37  
 
 จากกรณีดังกล่าว ผู้ร้องได้มีการพิจารณาความผิดของผู้ให้บริการเป็น 2 กรณี คือ เนื้อหามีลักษณะอันผิดกฎหมาย 
และ การกระทําผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพขององค์กรกํากับดูแล ดังนั้น กสทช. จึงดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน
โดยคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
กํากับดูแลกันเอง โดยมีแนวทางพิจารณา แต่ละคณะดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง ได้จัดการหารือร่วมกันระหว่างประธานสภาวิชาชีพกิจการแพร่
ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และบริษัทเวิร์คพ้อยท์เอนเตอร์เทนเม้นท์ ในฐานะ
ผู้ผลิต ผลจากการหารือสรุปว่ามีความผิดจริง โดยสภาพวิชาชีพฯ ได้ต้ังคณะอนุกรรมการจริยธรรมเพื่อตรวจสอบข้อเรียกร้อง 
พร้อมมีแนวทางเยียวยา ได้แก่ 1. จัดการเสวนาในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์” และ 2. สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 จะจัดสรรเวลาการออกอากาศรายการท่ีให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ สภาวิชาชีพฯ จะ
ดําเนินการสอบสวนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และได้ตักเตือนบริษัทเวิร์คพ้อยในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว 

2. คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ เห็นว่าข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏเป็นการกระทําโดยจงใจนําเนื้อหารายการท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรงมาออกอากาศอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 
แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ และ กสทช. สั่งปรับ เป็นเงิน 500,000 บาท  

 
4) ปัญหาจากการเน้นแนวทางการกํากับดูแลเชิงลบมากกว่าการส่งเสริมและให้แรงจูงใจกับ

ผู้ประกอบการและการสร้างความรู้เท่าทันสื่อให้ผู้เปิดรับสื่อ 
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ถึงแม้ กสทช. จะมีหลักการในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ที่แบ่งเน้ือหาออกเป็นสอง 
ประเภท คือ เนื้อหาที่ควรมีการจํากัด และเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม แต่ในทางปฏิบัติ กสท. กลับเน้นแต่ใน
แนวทางของการกํากับดูแลเนื้อหาที่ต้องห้าม และการลงโทษผู้ประกอบการท่ีพบว่ามีการนําเสนอเน้ือหาที่ถูก
ตีความว่าขัดกับมาตรา 37 เป็นหลัก แม้ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองจะมีการจัด
เสวนาไตรภาคีกับผู้ประกอบการที่ผลิตเน้ือหาในวิทยุและโทรทัศน์และผู้บริโภคอยู่เป็นระยะๆ แต่ก็มักจะเน้น
ในประเด็นของเนื้อหาท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น เน้ือหาที่สร้างความเกลียดชังทางการเมือง หรือ ละครที่นําเสนอ
เรื่องการข่มขืนว่าเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นต้น แต่สําหรับเน้ือหาที่ควรส่งเสริม เช่น รายการที่ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ให้กับผู้ชม รายการที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
ศักด์ิศรี และรายการที่ช่วยเสริมสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบเนื้อหาและเฝ้าระวังสื่อ ซึ่งก็อยู่ในขอบเขตของ
เน้ือหาที่ควรมีการส่งเสริมตามแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมด้านเน้ือหาของ กสทช. เอง 

 
ย่ิงในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลมีการแข่งขันอย่างสูง ทําให้การถูกตรวจสอบด้านเนื้อหา 

หรือการถูกโทษปรับทางปกครองถูกมองว่าเป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านโทรทัศน์
จึงเห็นว่า กสทช. โดย กสท. น่าจะปรับเปลี่ยนแนวทางในการกํากับดูแลมาเป็นการส่งเสริม หรือให้แรงจูงใจ
สําหรับการสร้างเน้ือหาที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า 

 
ในประเด็นน้ี อดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อํานวยการบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) ได้แสดงทัศนะไว้ในหนังสือ “ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปเน้ือหา ปฏิรูปคน” ของ สมาคมนักข่าววิทยุ
โทรทัศน์ไทยไว้ว่า 
 

“หน่วยงานกํากับดูแลต้องทําหน้าที่ส่งเสริมด้วยไม่ใช่ทําตัวเป็นตํารวจ พวกเราก็ตาย
สิ เราไม่ใช่ผู้ร้ายนะ ประมูลมาต้ัง 5 หมื่นล้าน มาคอยจับผิดเรียกไปลงแส้อย่างเดียวเลยก็ไม่
ไหวนะ” 
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5) ปัญหาการไม่มีมาตรการท่ีชัดเจนสําหรับกํากับดูแลสื่อในบริบทดิจิทัลและบริบทสื่อหลอมรวม 
แม้ กสท. จะต้ังธงเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นหมุดหมายหลักในแผนแม่บทด้านกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์ โดยเน้นต่อสาธารณะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากจะทําให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ในด้านการรับชมแล้วยังทําให้เกิดการจัดสรรการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุโทรทัศน์ที่มีอยู่จํากัดให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า กสท. ยังไม่ได้มีการวางแผนที่จะปรับรูปแบบการกํากับดูแลเนื้อหา
ในทีวีดิจิทัลในลักษณะที่เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือใหม่ๆ ให้สามารถนํามาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลใน
กล่องรับสัญญาณ set top box ได้ เช่น ภายในกล่องรับสัญญาณสามารถท่ีจะติดต้ังระบบ V-chip เป็น
เครื่องมือในการจํากัดการเข้าถึงรายการที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถคัดเลือกรายการที่มีเน้ือหาไม่
เหมาะสมแล้วต้ังรหัสไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปดูได้ หรืออาจจัดให้มีตัวบ่งช้ีลักษณะเนื้อหา (Content 
Descriptor)21 โดยกําหนดให้มีข้อความอธิบายลักษณะของเน้ือหาที่นําเสนอ สําหรับป้องกันการเข้าถึงเน้ือหา
ที่ไม่เหมาะสมกับวัยและเพศของผู้รับชม แม้เครื่องมือในลักษณะที่ว่าน้ีจะมีการนํามาใช้บ้างแล้วในต่างประเทศ
ที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล แต่ประเทศไทยยังไม่นํามาใช้ในกิจการโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการ
ประยุกต์เคร่ืองมือเหล่าน้ัน และนํามาใช้เพ่ือพัฒนาการกํากับดูแลเน้ือหารายการในกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน ทาง กสท. ยังมีแนวทางในการกํากับดูแลสื่อแบบแยกส่วนอย่างสิ้นเชิงจาก กทค. 

(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม) โดยเฉพาะในส่วนของบริการเน้ือหาแพร่ภาพและกระจายเสียงที่ไม่ได้ส่ง
เพ่ือการรับชมแบบพร้อมกันบนพ้ืนฐานของการมีผังรายการ แต่เป็นการรับชมท่ีผู้รับบริการสามารถเลือกและ
ควบคุมรายการท่ีต้องการรับชมได้ตามความต้องการ (demand-pullnon-linear service) เช่น รายการ
ประเภทวีดิทัศน์ตามคําขอ (Video-on-demand) และอินเทอร์เน็ตทีวี เป็นต้น ซึ่งในส่วนน้ี เป็นการจําเป็น

                                           
21 การกําหนดตัวบ่งชี้ลักษณะเน้ือหา (Content Descriptor) คือ การกําหนดตัวอักษรบ่งชี้รายละเอียดของเน้ือหา เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ปกครองถึง
ลักษณะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการ เคร่ืองมือชนิดนี้มักใช้ควบคู่กับสัญลักษณ์ความเหมาะสมตามช่วงอายุ (FCC, 1997a อ้างถึงใน ชนัญสรา 
อรนพ ณ อยุธยา, 2556: 137) อธิบายว่าเนื้อหารายการน้ันความเหมาะสมกับผู้ชมในช่วงอายุใด และมีเนื้อหาอันไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในระดับสูง ได้แก่ 
 “D” (Suggestive Dialogue) หมายถึง เนื้อหามีบทบรรยายหรือบทพูดที่ต้องได้รับคําแนะนํา (ส่วนใหญ่หมายถึงบทพูดที่มีเนื้อหาเก่ียว
เร่ืองทางเพศ) 
 “L” (Coarse or Crude Language) หมายถึง เนื้อหามีภาษาที่หยาบคาย 
 “S” (Sexual Situations) หมายถึง เนื้อหามีฉากทางเพศ 
 “V” (Violence) หมายถึง เนื้อหามีความรุนแรง และ 
 “FV” (fantasy violence) หมายถึง เนื้อหาแนวจินตนาการที่มีความรุนแรง (ใช้เฉพาะรายการสําหรับเด็ก) 
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อย่างย่ิงที่ กสท. ควรจะใช้หลักการกํากับดูแลที่แบ่งเป็นระดับ (graduated regulation) โดยกฎแบ่งออกเป็น 
2 ระดับ ประกอบด้วยข้อกําหนดพ้ืนฐาน (basic tier) ที่ใช้กับสื่อทุกประเภท กับข้อกําหนดเฉพาะบริการที่มี
ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน แม้อินเทอร์เน็ตจะมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 และ กระทรวงไอซีที เป็นกฎหมายหลักและเจ้าภาพดูแลอยู่ แต่ กสท. ก็พึงที่จะต้องแสวงหา
แนวทางอันเป็นมาตรฐานกลางในการกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโสตทัศน์ที่บูรณาการความร่วมมือและแนวทาง
ในการกํากับดูแลร่วมกัน ระหว่าง กสท. กทค. และ กระทรวงไอซีที 
 
การกํากับดูแลเนื้อหารายการในวิทยุและโทรทัศนใ์นยุค กสทช. ช่วงหลัง คสช. (2557-ปัจจุบัน) 
 
 ปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกคร้ัง สื่อถูกใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การต่อสู้ทางการเมือง โดยกลุ่ม กปปส.22 เป็นกลุ่มการเมืองที่มีบทบาทมานับต้ังแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2556 โดย
มีการประกาศปิดกรุงเทพเพ่ือเรียกร้องการจัดการปกครองรูปแบบใหม่ จนกระทั่งในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 กองทัพบกประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และได้ออกประกาศควบคุมสื่อห้ามก่อให้เกิด
ความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกองทัพ และมีการส่งกําลังเข้าควบคุมการทํางานของสื่อ 
 
 จนกระทั่งในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เกิดการประกาศรัฐประหารโดยการยึดอํานาจการ
ปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทําให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยทุกช่องทั้งระบบ
แอนะล็อก ดิจิทัล ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุหลักและวิทยุชุมชนต้องหยุดการออกอากาศรายการปกติและแพร่
สัญญาณรายการของกองทัพบกเท่าน้ัน โดย คสช. ได้ออกประกาศที่เก่ียวข้องกับการควบคุมและกํากับดูแลสื่อ 
โดยให้เหตุผลในลักษณะเดียวกันว่าเพ่ือให้ประชาชนทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องอันจะส่งผลต่อความ
สงบเรียบร้อยของประเทศ โดยมีประกาศที่เก่ียวข้องกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์และเน้ือหาข้อมูลข่าวสาร 
ดังต่อไปน้ี  
  
                                           
22 กลุ่ม กปปส. มืชื่อเต็มว่า “คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข” เป็นกลุ่มที่มีบทบาทในวิกฤตการเมืองไทย ช่วง พ.ศ.2556-2557 โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเลขาธิการฯ กลุ่ม กปปส. ใช้
ธงชาติไทยและการเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์ และมีการชุมนุมคร้ังใหญ่ในกรุงเทพมหานครท่ีเรียกว่าปฏิบัติการ “ชัทดาวน์กรุงเทพ” โดยมีเป้าหมาย
ในการขจัดอิทธิพลของ พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กดดันให้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออก และจะดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศผ่านสภาประชาชนที่มิได้มาจากการเลือกต้ัง โดย กลุ่ม กปปส. ได้ยุติการชุมนุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จากการ
รัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นําโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา  
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ตารางที่ 4.8 แสดงเนื้อหาประกาศ คสช. ที่เก่ียวข้องกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์และเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร 
ประกาศ สาระสําคัญ 

ฉบับท่ี 4/2557 
(22 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
เร่ือง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์และ
สถานีวิทยุชุมชน 

ขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลทุกช่อง งดรายการประจําของสถานีและถ่ายทอด
รายการจากวิทยุกองทัพบกเพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  

ฉบับท่ี 14/2557 
(22 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
เร่ือง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ห้ามสื่อทุกประเภทสัมภาษณ์บุคคลท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งราชการและให้
อํานาจผู้ว่าฯ และตํารวจระงับการชุมนุมหรือกิจกรรมท่ีต่อต้านการทํางาน
ของ คสช. 

ฉบับท่ี 15/2557  
(22 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิล โทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล และสถานีวิทยุชุมชน 

ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล 
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล จํานวน 14  สถานี และสถานีวิทยุชุมชน ได้แก่ 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี 5, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น, 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี, สถานีโทรทัศนด์าวเทียมเอเชียอัพเดท, 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล, 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี, 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮ็อททีวี, 
สถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว, สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และสถานี
วิทยุชุมชนท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายท่ีกําหนดให้หยุด
ออกอากาศในทันที 

ฉบับท่ี 18/257 
(22 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
เร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

ให้งดเว้นการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 7 ลักษณะ ได้แก่ 
1. ข้อความอันเป็นเท็จ หรือท่ีส่อไปในทางหมิ่นประมาทหรือสร้างความ
เกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาทและพระบรม 
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
2. ข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ รวมท้ังหม่ินประมาทบุคคลอ่ืน 
3. การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เจา้หน้าท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ  
5. ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ย่ัวยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง 
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ประกาศ สาระสําคัญ 
หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร 
6. การชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าท่ี
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
7. การขู่จะประทุษร้ายหรือทําร้ายบุคคล อันนําไปสู่ความต่ืนตระหนก 
หวาดกลัวแก่ประชาชน แต่ไม่ได้ระบุโทษของการฝ่าฝืนเอาไว้  

ฉบับท่ี 23/2557 
(23 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
เร่ือง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ระบบแอนาล็อกและ
สถานีวิทยุกระจายเสียง 

อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 5, NBT, 
โมเดิร์นไนน์, ไทยพีบีเอส ช่อง 3 และช่อง 7 สามารถออกอากาศรายการ
ประจําของสถานีโทรทัศน์ได้ตามปกติ และประกาศฉบับท่ี 27/2557 ได้
อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทัลจํานวน 23 ช่อง (ยกเว้นช่อง Voice 
TV ท่ีมีคําสั่งตามกฎอัยการศึกห้ามออกอากาศ) ทีวีดาวเทียม กว่า 200 ช่อง 
(ยกเว้น 14 ช่องตามคําสั่งกฎอัยการศึก) และเคเบิลทีวีระบบบอกรับสมาชิก 

ฉบับท่ี 32/2557 
(24 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
เร่ือง ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุ
ชุมชนท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายและสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

ให้ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีจํานวน 2,899 สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการ จํานวน 4,671 สถานี 

ฉบับท่ี 65/2557 
(14 มิถุนายน พ.ศ.2557) 
เร่ือง การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและระบบผ่าน
ดาวเทียม 

คสช. ได้อนุญาตให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ว๊อยซ์ทีวี และสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม ทีนิวส์ ออกอากาศรายการประจําของสถานีได้ตามปกติ 

ฉบับท่ี 97/2557 
(18 กรกฎาคม พ.ศ.2557) 
เร่ือง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสาธารณะ 

เป็นการนําประกาศฉบับท่ี 14 และ 18 มารวมกัน ห้ามบุคคลและสื่อทุก
ประเภทสัมภาษณ์นักวิชาการและอดีตข้าราชการจนอาจขยายความขัดแย้ง
หรือนําไปสู่ความรุนแรงพร้อมท้ังห้ามสื่อทุกประเภทนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 7 
ลักษณะเหมือนในประกาศฉบับท่ี 18 โทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนคือสั่งระงบัการ
จําหน่ายจ่ายแจกระงับรายการ และดําเนินคดีในความผดิฐานนั้นๆ ตามแต่
เนื้อหาของรายการ 

ฉบับท่ี 103/2557 
(30 กรกฎาคม พ.ศ.2557) 
เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความ

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศฉบับท่ี 97 ในส่วนของ “การวิพากษ์วิจารณ์
การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือ
ทําลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยข้อมูลอันเป็น
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ประกาศ สาระสําคัญ 
สงบแห่งชาติฉบบัท่ี 97/2557 เท็จ” 
ท่ีมา: ประมวลโดยผู้วิจัย 

 
กสทช. กับการกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ภายใต้กฎหมาย คสช. 
 หลังการรัฐประหาร กสทช. ยังคงทําหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ต่อไป หากแต่เป็นอํานาจที่อยู่ภายใต้การปกครองโดย คสช. โดยผ่านกลไกกฎหมายฉบับเดิมและ
ประกาศตามข้างต้น ทั้งน้ี คสช. ได้มีการเฝ้าระวังเน้ือหาที่อาจส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย
ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 ได้มีการต้ังคณะกรรมการข้ึน 5 ชุด23 เพ่ือทําหน้าที่ตรวจติดตามสื่อ อยู่ภายใต้
ส่วนงานการรักษาความเรียบร้อย สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยคณะติดตามข้อมูลด้านสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ ให้ กสทช. เป็นประธานคณะทํางาน โดยมีหน้าที่ในการช้ีแจงให้กับประชาชนและสื่อมวลชน
ต่างๆ ได้เข้าใจถึงการทํางานของ คสช. พร้อมกับระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่อไปในทางสร้างความ
เกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อมูลที่เป็นเท็จ โดยหากพบข้อมูลที่เป็นเท็จที่กระทบต่อการทํางาน
ของ คสช. ให้รายงานข้อมูลให้หัวหน้า คสช. 
 
 กสทช. ได้มีการออกประกาศการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปในทิศทางของ คสช. 
โดยมีประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการ
ออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 79/2557 เรื่อง เง่ือนไขในการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ เพ่ือให้การดําเนินการตาม
ประกาศ คสช. มีความชัดเจนในการปฏิบัติและเพ่ือให้การเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 
 กฎหมายสําคัญที่ คสช. ใช้ในการควบคุมและกํากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 2 ฉบับ ได้แก่ 
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 โดยประกาศฉบับที่ 97/2557 มี
เน้ือหาสาระที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ คสช. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และมี
                                           
23 คณะกรรมการตรวจติดตามส่ือ 5 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามข้อมูลส่ือวิทยุและโทรทัศน์ มี กสทช. เป็นประธาน คณะกรรมการด้าน
ส่ือส่ิงพิมพ์ มี ตํารวจสันติบาลเป็นประธาน คณะทํางานด้านข่าวสารส่ือสังคมออนไลน์ มี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็น
ประธาน และคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ มี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะทํางาน  
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บทลงโทษในการระงับการออกอากาศโดยทันทีในกรณีของวิทยุโทรทัศน์ และสามารถดําเนินการเอาผิดตาม
กฎหมายได้ด้วย ซึ่งฉบับดังกล่าวมีเสียงคัดค้านอย่างหนักจากสมาคมวิชาชีพสื่อ 4 องค์กร เน่ืองจากถือเป็นการ
แทรกแซงการทําหน้าที่สื่อโดยตรง จึงได้มีการหารือกับผู้แทน คสช. และนําไปสู่การออกประกาศฉบับที่ 
103/2557 ที่แก้ไขข้อความในประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ คสช. เป็น “การวิพากษ์วิจารณ์การ
ปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือทําลายความน่าเช่ือถือของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ” เพ่ือผ่อนปรนให้สื่อวิจารณ์ได้บ้างแต่ห้ามวิจารณ์การปฏิบัติงานโดยมี
เจตนาไม่สุจริตและทําลายความน่าเช่ือถือด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จหากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพ
สอบสวนทางจริยธรรมโดยถือเป็นการให้องค์กรวิชาชีพสื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการกํากับดูแลเนื้อหาได้ (พิรงรอง 
รามสูต, 2558) 
 
 สําหรับการกํากับดูแลเนื้อหาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มการเมืองที่ถูก
ประกาศยุติการออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 15 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 กสทช. ได้จัดให้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการประชุม “แนวทางปฏิบัติตามประกาศ คสช.” โดยอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม จํานวน 8 สถานี ได้แก่ 1.สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี 2.สถานีฟ้าวันใหม่ จากสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมบลูสกาย 3.สถานีพีเพิลแชนแนล จากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี 4.สถานีบุญนิยม จาก
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี 5.สถานีพีซทีวี จากบริษัท รวยทันที 6.สถานีไฟว์ทีวี จากสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมเอ็มวี 5 7.สถานีดีเอ็นซี นิวส์ จากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นซี และ 8.สถานี 24 ทีวี จาก
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น สามารถออกอากาศได้อีกครั้งภายใต้เง่ือนไขพิเศษ โดยเน้ือหาสาระของการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอ้างอิงตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 และ 103 และมีบทลงโทษที่เคร่งครัดและรุนแรง 
คือ การเพิกถอนใบอนุญาตทันที ขณะท่ีสถานีอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน MOU จะถูกกํากับดูแลโดยมาตรา 37 แห่ง 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองหรือการโดนระงับการออกอากาศรายการเท่าน้ัน (พิรงรอง 
รามสูต, อ้างแล้ว) โดย MOU มีเน้ือหาดังน้ี  
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กล่องข้อความที่ 4.6 แสดงเน้ือหาบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกับ กสทช. 
บันทึกข้อตกลงระหว่างสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกับ กสทช. 

 บริษัทยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยจัดทําผังรายการไม่ให้มีเนื้อหาขัด
ต่อประกาศ คสช. ฉบับดังกล่าว และเงื่อนไขการเป็นผู้รับใบอนุญาต นอกจากน้ียังห้ามมิให้เชิญบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
นักวิชาการหรือผู้ท่ีเคยเป็นข้าราชการ รวมท้ังผู้ท่ีเคยปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรอิสระมาให้
สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดหรือขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้แก่สังคม
รวมท้ังอาจนําไปสู่การใช้ความรุนแรง 
 สถานีมีหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้รับแจ้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท้ังนี้ ให้บุคคลดังกล่าวรวมท้ัง
บุคคลอ่ืนใดงดเว้นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ ดังต่อไปน้ี (1) ข้อความอันเป็นเท็จ หรือท่ีส่งไปในทางหมิ่นประมาท
หรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (2) ข่าวสารท่ีจะเป็น
ภัยต่อความม่ันคงของชาติ รวมทั้งหม่ินประมาทบุคคลอื่น (3) การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเจ้าหน้าท่ีของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (4) ข้อมูลเสียง ภาพ วิดีทัศน์ ความลับของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ (5) ข้อมูลข่าวสารท่ีส่อให้เกิดความสับสน ย่ัวยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิด
ความแตกแยกในราชอาณาจักร (6) การชักชวนซ่องสุมให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าท่ีและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (7) การขู่จะประทุษร้ายหรือทําร้ายบุคคล อันนําไปสู่ความต่ืนตระหนก หวาดกลัว
แก่ประชาชน 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่า บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
อาจจะถูกสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพท่ีผู้นั้นเป็นสมาชิกและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์สําหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก อย่างเคร่งครัดโดยข้อกําหนดในการหารายได้ของผู้รับใบอนุญาตจากโฆษณาและบริการธุรกิจ
ตลอดท้ังวัน เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละห้านาที 
 หากสํานักงาน กสทช. ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อตกลงอาจพิจารณาถอนใบอนุญาตทันที 

 
 กสทช. ได้ดําเนินการการกํากับดูแลเนื้อหาตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 และ 
MOU ข้างต้น โดยมีการทํางานร่วมกับ คณะทํางานติดตามสื่อฯ ส่วนงานการรักษาความเรียบร้อย สํานัก
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการติดตามเฝ้าระวังเน้ือหาทางวิทยุและโทรทัศน์ด้านการเมืองซึ่งจะ
ส่งข้อมูลให้กับ กสทช. ซึ่งหากมีประเด็นด้านเน้ือหา กสทช. ก็จะส่งให้กับคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เน้ือหารายการเป็นผู้พิจารณา ตามกลไกของ กสทช. 
 
 ในระยะแรก กสทช. ในระดับคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการ ได้มีการเชิญ
ผู้ประกอบการเข้าช้ีแจงข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและตักเตือนกรณีการออกอากาศท่ีขัดต่อประกาศ คสช. เช่น 
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นิวส์วัน ฟ้าวันใหม่ พีซทีวี และทีนิวส์ โดยตักเตือนเก่ียวกับการนําเสนอเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมขัดต่อเง่ือนไขตาม 
MOU เช่น การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายประชานิยม การแสดงถึงอัตลักษณ์ของการแบ่งสีแบ่งฝ่ายของ คสช. 
เป็นต้น (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558) และมีกรณีที่สําคัญที่ กสทช. ได้ลงโทษผู้ประกอบการท่ีละเมิดกฎ
ด้วยโทษตาม MOU คือ การเพิกถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวี 
 
กล่องข้อความที่ 4.7 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศนด์าวเทียมพซีทีวี 

กรณีศึกษา: การเพิกถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์พีซทีวี 
 คณะทํางานติดตามสื่อฯ ส่วนงานการรักษาความเรียบร้อย สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ติดตาม 
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ในช่วงเดือนเมษายน พบว่า รายการมองไกล ช่อง
พีซทีวี ซ่ึงมีผู้ดําเนินรายการเป็นแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.)24 หรือกลุ่มคนเสื้อแดง มีการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสม ทําให้ประชาชนเกิดความสับสน เข้าใจผิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม เป็นการกระทํา
ผิดต่อบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท พีซเทเลวิชั่น จํากัด และสํานักงาน กสทช. โดยคณะทํางานติดตามสื่อฯ ได้ส่งข้อมูลให้ 
กสทช. พิจารณาและดําเนินการตามข้อตกลง  
 กสท. ได้มีการประชุมครั้งท่ี 14/2558 วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2558 ท่ีประชุมเสียงข้างมากมีความเห็นว่า เนื้อหา
รายการมองไกล ช่องพีซทีวี มีลักษณะท่ีก่อให้เกิดความสับสน ย่ัวยุ สร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรซ่ึงเป็นการขัด
ต่อบันทึกข้อตกลง ซ่ึงก่อนหน้านี้ กสท. ได้เคยเชิญให้นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานกลุ่ม นปช. ในฐานะผู้บริหารช่องพีซทีวี 
มาสอบถามถึงผังรายการและชี้แจงว่าเนื้อหาบางรายการ เช่น รายการมองไกล ท่ีนายจตุพรเป็นผู้ดําเนินรายการนั้นมีเนื้อหาท่ี
รุนแรง มีการต่อว่า คสช. และ กสทช. ยังมีการติดตามเฝ้าระวังการนําเสนอเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์พีซทีวีอย่างต่อเนื่อง และ
ได้เคยมีมติในการประชุมคร้ังท่ี 11 และ 12 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ตักเตือนบริษัทพีซทีวี ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมี
การพักใช้ใบอนุญาตการประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน (ระหว่างวันท่ี 10 เมษายน - 16 เมษายน พ.ศ.2558) ซ่ึงใน
คร้ังนี้ กสทช. เห็นว่าบริษัทพีซทีวี ยังคงออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมีลักษณะเช่นเดิม ซ่ึงเป็นการกระทําความผิดซํ้า ท่ี
ประชุมจึงมีมติกําหนดโทษทางปกครองให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องพีซทีวี โดยมี
หนังสือคําสั่งถึงบริษัทในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2558 
 บริษัทพีซทีวี ได้มีหนังสือ ในวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 อุธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยอ้างว่าเนื้อหา
รายการมิได้ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกและกระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยประกาศ กสทช. ซ่ึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
คําสั่งของ กสทช. นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งกําหนด
มาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคําพิพากษาโดยสั่งทุเลาการบังคับใช้คําสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท่ีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผู้ประกอบ

                                           
24 แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มคนเส้ือแดง เป็นกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองที่มีบทบาทในสงครามการเมือง
เส้ือสีของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2550-2553 และ พ.ศ.2556-2557 โดยเป็นกลุ่มสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  
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กิจการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไว้ จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาซ่ึงส่งผลให้พีซทีวี สามารถกลับมาออกอากาศตามปกติได้
ต่อไป ท้ังนี้ ศาลพิจารณาเห็นว่าคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตพีซทีวีของ กสทช. นั้นถือได้ว่าเป็นคําสั่งทางปกครองท่ีน่าจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กสทช. เพียงแต่รวบรวมเอกสารตามคําร้องเรียนจากคณะทํางานติดตามสื่อกรมทหารสื่อสาร แจ้งว่า
รายการ “มองไกล” ท่ีออกอากาศทางพีซทีวีมีเนื้อหาขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 97/2557 
และฉบับท่ี 103/2557 และได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการถือเป็นการดําเนินการโดยเร่งรัดและไม่ปรากฏ
หลักฐานในสํานวนหรือในชั้นไต่สวนว่า กสทช. ได้เปิดโอกาสให้บริษัทพีซทีวี ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานท้ังท่ีคําสั่งดังกล่าว
เป็นคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทพีซฯ จําเป็นท่ีต้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐาน ตาม
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  
ท่ีมา : ประมวลจากรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และ 
http://www.dailynews.co.th/politics/335357 
 

 การที่ กสทช. ได้กํากับดูแลและติดตามเฝ้าระวังเน้ือหาสื่อโทรทัศน์และวิทยุอย่างใกล้ชิด ตามประกาศ 
และอํานาจของ คสช. ยังส่งผลให้ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมีการกํากับดูแลตนเอง ด้วยการ
เซ็นเซอร์ตนเองโดยการระงับการออกอากาศรายการ ซึ่ง กสทช. โดยคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เน้ือหารายการมีการเชิญผู้ประกอบการเข้าหารือทําความเข้าใจ ดังกรณีรายการ Wake up Thailand 
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลว๊อยซ์ ทีวี 
 

กล่องข้อความที่ 4.8 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีการเซ็นเซอร์ตนเองของรายการ Wake up 
Thailand สถานีโทรทัศน์ชอ่งว๊อยซ์ ทีวี 

กรณีศึกษา: การเซ็นเซอร์ตนเองของรายการ Wake up Thailand สถานีโทรทัศน์ช่องว๊อยซ์ ทีวี 
 คณะทํางานติดตามสื่อของ คสช. ได้มีหนังสือถึงสํานักงาน กสทช. เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เร่ือง รายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ การออกอากาศรายการทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี โดยแจ้งว่ารายการ Wake up Thailand ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ ทีวี (VOICE TV) เม่ือวันท่ี 5 และ 9 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.30-08.30 น. มีการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารท่ีไม่เหมาะสม โดยวิพากษ์วิจารณ์ดังนี้ แนวทางการเขียนบทเฉพาะกาลในร่าง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท่ีแต่งต้ังลูกเมียดํารงตําแหน่งและกินเงินเดือน การท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองโดยผู้ดําเนินรายการนําเสนอข้อมูลท่ีทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้เสียชีวิตจากการกระทําของ
ทหาร ไม่ควรได้รับการเยียวยาและการจัดต้ังสภาขับเคลื่อนปฏิรูป โดยคณะทํางานติดตามสื่อ แจ้งว่าการนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของรายการดังกล่าว ทําให้ประชาชนเกิดความสับสน เข้าใจผิดและผิดต่อ MOU 
 คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการได้เชิญผู้แทนบริษัทว๊อยซ์ ทีวี เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจใน
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 11/2558 วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยที่ประชุมพิจารณาจากเนื้อหารายการ
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ประกอบคําชี้แจงของผู้แทนบริษัทแล้วเห็นว่า เนื้อหารายการดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการ
เมืองโดยอ้างอิงการนําเสนอของสื่ออ่ืนๆ แม้จะมีถ้อยคํารุนแรงและไม่เหมาะสม แต่ยังไม่มีลักษณะท่ีจะทําให้ประชาชนเกิด
ความสับสนซ่ึงอาจเข้าข่ายมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ และ MOU แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาดังกล่าวยังคงมีความ
สุ่มเสี่ยงท่ีอาจทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนหรือสับสนในเนื้อหารายการอันเนื่องมาจากวิธีการนําเสนอ จึงเห็น
ควรขอให้บริษัทในการใช้ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบในการการตรวจสอบเนื้อหาก่อนออกอากาศ และให้
พิจารณาความเหมาะสมของผู้ดําเนินรายการที่ต้องมุ่งเน้นรายงานข้อเท็จจริง ละเว้นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคําท่ีรุนแรง
และเว้นการนําเสนอความคิดเห็นส่วนบุคคล โดยออกเป็นหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท 
 ต่อมา คณะทํางานติดตามสื่อฯ ได้ส่งหนังสือถึง กสทช. ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2558 เร่ือง รายงานการติดตาม
ตรวจสอบการออกอากาศรายการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี เพ่ิมเติมโดยแจ้งว่าช่องรายการ VOICE TV นําเสนอเนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เหมาะสม โดยรายการ Daisy Dose มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และรายการ Wake Up Thailand ท่ีออกอากาศเม่ือ 
13 มีนาคม พ.ศ.2558 มีการพูดและวิพากษ์วิจารณ์เร่ือง 10 ตระกูลถือครองรายใหญ่ของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้
มีการประชุมคร้ังท่ี 13/2558 ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2558 มีความเห็นให้เชิญผู้แทนบริษัทเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงอีกคร้ัง 
โดยการประชุมฯ คร้ังท่ี 14/2558 ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2558 ผู้แทนบริษัทฯ ได้เข้าชี้แจ้งข้อเท็จจริง และที่ประชุมมีมติใน
การทําหนังสือขอความร่วมมือ  
 สํานักงาน กสทช. ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนขอให้ตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการ Wake up 
Thailand ท่ีออกอากาศเม่ือวันท่ี 27-28 เมษายน พ.ศ.2558 ผู้ดําเนินรายการมีการใช้คําพูดในลักษณะให้ร้ายรัฐบาล และ
สํานักงาน กสทช. ได้มีการตรวจสอบการออกอากาศและพบว่า รายการ Wake Up Thailand ออกอากาศวันท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีการนําเสนอข้อมูลท่ีอาจเข้าข่ายเป็นเนื้อหารายการท่ีไม่เหมาะสมขัดต่อมาตรา 37 และผิด MOU โดย
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เชิญผู้แทนจากบริษัทว๊อยซ์ ทีวี มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงอีกครั้ง โดยมีความเห็นว่า ให้บริษัทว๊อยซ์ ทีวี ต้องดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอเน้ือหารายการ Wake 
Up Thailand ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นเพ่ือไม่ให้ขัดต่อข้อกฎหมายและ MOU โดยบริษัทว๊อยซ์ 
ทีวี ได้มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงผังรายการโดยมีการงดการออกอากาศรายการ Wake Up Thailand เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ 

 
 จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่า กสทช. ได้ทําหน้าที่เป็นกลไกหน่ึง ของ คสช. ในการควบคุมและกํากับดูแล
เน้ือหาสื่อ โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ของ คสช. โดยเฉพาะ
การกํากับดูแลเน้ือหารายการทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีโทษที่รุนแรงถึงขั้นการเพิกถอน
ใบอนุญาต อย่างในกรณีของพีซทีวี หรือ หากเป็นกรณีที่ไม่ได้รุนแรงเท่าก็เป็นการเรียกมาตักเตือนหรือปรามให้
ระมัดระวัง ซึ่งก็สามารถพิจารณาได้เป็นการคุกคามสื่อในลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความกลัว ทําให้นักวิชาชีพสื่อโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติการด้านข่าวสารต้องเซ็นเซอร์ตนเองจากการนําเสนอเน้ือหาที่
อาจเป็นปัญหาทางการเมือง 
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ปัญหาของการกํากับดูแลเนือ้หาในวิทยุโทรทัศน์โดย กสท. ในยุค คสช. 
1. ปัญหาความเป็นอิสระของ กสท. ในการกํากับดูแลเนื้อหาที่มีนัยยะทางการเมือง 
2. ปัญหาการกํากับดูแลภายใต้หลักนิติธรรม และการมีแบบแผนปฏิบัติที่ดี  

 
 
 



แผนภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างการกํากับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทศัน์ในช่วงหลังการรัฐประหารโดย คสช. (22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน) 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผู้ประกอบกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ วิทยุธุรกิจ วิทยุสาธารณะ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ดิจิทัล โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ขอบเขตการกํากับดูแล* 3,054 สถานี 630 สถานี 193 สถานี 27 ช่อง 701 ช่อง 
กฎหมาย/ประกาศ ประกาศ คสช. ที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสาธารณะ 

ประกาศ คสช. ที่ 103/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 37 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 
กฎหมายอื่นๆ เช่น พ.ร.บ.การพนัน เป็นต้น  

วิธีการ  คณะทํางานติดตามสื่อ ส่วนงานการรักษาความเรียบร้อย สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
การเฝ้าระวังเนื้อหา โดยศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย กสทช. 24 ชม. 
การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาและผังรายการ  

*หมายเหตุ: จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (กสทช.) 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กสท.) 

คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
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 การกํากับดูแลเนื้อหาประเภทโฆษณา 
 สภาพเน้ือหาโฆษณาในภาพรวม พบว่า สื่อวิทยุมักมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมายมากที่สุด โดยข้อมูลการ
เฝ้าระวังสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพทางคล่ืนวิทยุในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ.2557 ในโครงการ
สร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ ความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 10 จังหวัดและสํานักงาน กสทช. พบการโฆษณา
หารและยาที่ผิดกฎหมายทั้ง 10 จังหวัดที่มีการเฝ้าระวัง โดยมีการโฆษณาอาหารและยาโอ้อวดเกินจริง ผลจาก
อาการเฝ้าระวัง 3 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ทางสื่อวิทยุ 33 คลื่น ใน 10 จังหวัด แบ่งเป็นคลื่นหลักจํานวน 31 
คลื่น ออนไลน์จํานวน 2 คลื่น ทั้งน้ี พบว่า มีวิทยุ 29 คลื่น (ร้อยละ 88) มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด
กฎหมาย พบทั้งสิ้นจํานวน 103 รายการ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจํานวน 54 
รายการ ผลิตภัณฑ์ยา 35 รายการ และผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 13 รายการ และโฆษณาสถานพยาบาลจํานวน 
1 รายการ 
 
 ขณะที่สภาพการณ์โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงภายใต้การปกครองของ คสช. จากการวิจัยในหัวข้อ 
สถานการณ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุท้องถิ่นภายหลังการจัดระเบียบการออกอากาศ จ.ลพบุรี โดย 
ภญ.ตุลาภรณ์ รุจิระยรรยง (เว็บไซต์ way magazine, 2558) ระบุว่า การจัดระเบียบสถานีวิทยุถือเป็นการจัด
ระเบียบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย โดยในช่วงแรกมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดแต่ต่อมา 
พบว่า ปัญหาโฆษณาสุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือโอ้อวดเกินจริงน้ันได้กลับมาอีกครั้ง โดยจากการสุ่มตรวจ
รายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นจํานวน 14 สถานีจาก 35 สถานีในจังหวัดลพบุรี โดยเทียบเคียงกับ
กฎหมาย พบว่า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 1 ช้ิน จากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทั้งหมด 758 ครั้ง/305 ช้ินโฆษณา มีโฆษณาที่ผิดกฎหมายถึง 483 ครั้ง/254 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 73.40 
 
 ขณะที่ มีเดียมอนิเตอร์ ได้ทําการศึกษาการโฆษณาอาหารและเครื่องด่ืมในรายการสําหรับเด็กทางฟรี
ทีวี 4 ช่อง เมื่อปี พ.ศ.2557 พบว่า มีโฆษณาแฝงในทุกรูปแบบมากท่ีสุดในรายการที่มีเน้ือหาระดับ ท. ที่
ออกอากาศในช่วงเวลาสําหรับเด็ก (เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2557) 
 
 สําหรับโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 10 
จังหวัด ได้มีการเฝ้าระวังระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2557 พบว่า เกือบ 100% มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพผิดกฎหมาย โดยส่วนใหญ่มีเน้ือหาเก่ียวกับการลดนํ้าหนัก ลดความอ้วน เน้นความขาว สวยใสและการ
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รักษา บําบัด ป้องกันสารพัดโรค โดยผู้ประสานงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ระบุว่า จํานวนโฆษณาโทรทัศน์ดาวเทียม-เคบิลทีวี 18 ช่อง พบ 17 ช่องมีโฆษณาผิดกฎหมาย 
และเป็นช่องที่ กสทช. เคยสั่งปรับไปแล้ว 5 ช่อง ส่วนช่องที่เหลือพบโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จํานวน 85 
ผลิตภัณฑ์และไม่เคยถูก กสทช. สั่งปรับ (เว็บไซต์ Way Magazine, อ้างแล้ว) 
 โดยภาพรวม การโฆษณาในปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นเท็จ เกินจริง ไม่มีรสนิยมและความเหมาะสม มี
การโฆษณาแฝง เน่ืองจากผู้ผลิตสื่อโฆษณาส่วนหน่ึงมีความบกพร่องด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ไม่คํานึงถึง
กฎหมายด้านการโฆษณา เพราะผู้ประกอบการบางส่วน ไม่ได้เป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ หรือไม่ได้สังกัด
สมาคมวิชาชีพ นอกจากน้ีผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาบางส่วนไม่มีพ้ืนฐานด้านการสื่อสารมวลชนหรือด้านโฆษณา 
ไม่มีแนวปฏิบัติ หรือการคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพโฆษณา จึงใช้สื่อโฆษณาผิดวัตถุประสงค์ อีกทั้งปัญหาด้าน
การกํากับดูแลการโฆษณาทั้งระบบที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เป็นหน่ึงเดียว ทั้งกระบวนการตรวจ
พิจารณาโฆษณา การรับเร่ืองร้องเรียน การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน การลงโทษและการเยียวยา (ศรัญญ์ทิตา, 
2558) 
 
โครงสร้างและกลไกการกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณา 
 การกํากับดูแลโฆษณาในปัจจุบันมีหน่วยงานสําคัญที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับโครงสร้างคือ คณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ขณะที่ กสทช. จะเน้นการกํากับดูแลภายหลังการออกอากาศโดยเฉพาะในด้านการกํากับ
ดูแลเพ่ือการคุ้มครอง โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นหน่วยงานในลักษณะกํากับดูแล
กันเองของภาคอุตสาหกรรมโฆษณา มีหน้าที่ในการตรวจพิจารณาสื่อโฆษณาก่อนนําไปแพร่ภาพทางโทรทัศน์ 
ซึ่งนับต้ังแต่ปี พ.ศ.2537-ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7, 9 และ
ตัวแทนจากบริษัทโฆษณา อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย (จะกล่าวถึงบทบาทของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยในหัวข้อต่อไป) คณะกรรมการดังกล่าว
จะทําการประชุมพิจารณาเน้ือหาโฆษณาที่ส่งเข้ามาทุกวันทําการราชการโดยเวียนการจัดพิจารณาไปตาม
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการ ซึ่งค่าใช้จ่ายของการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะเป็น
หน้าที่ของแต่ละสถานีที่เป็นเจ้าภาพในวันน้ันๆ ทั้งน้ี สมาชิกที่ทําหน้าที่ตรวจพิจารณาเน้ือหาจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนใดๆ เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่มาทําร่วมกันโดยสมัครใจ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อน่ึง 
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หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ใช้คือกฎหมายที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากคณะกรรมการมิใช่หน่วยงานภาครัฐและไม่มี
กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ จึงจําเป็นต้องใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องมาเป็นกรอบและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ตามกระบวนการ ผู้โฆษณาจะต้องย่ืนเอกสารเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจพิจารณา โดยมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบกลั่นกรองเน้ือหาใน 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1) Pre-censor หรือการตรวจสอบกลั่นกรองเน้ือหาก่อนการผลิต คือ การย่ืนภาพร่างเร่ืองโฆษณา 
(storyboard) พร้อมด้วยข้อความโฆษณา (copy script) ที่จะใช้ในการผลิต เพ่ือตรวจสอบระดับ
ความเหมาะสมของเน้ือหาและข้อความในโฆษณาว่าไม่ผิดไปจากหลักเกณฑ์ใดๆ ตามท่ีกฎหมาย
ระบุ โดยในขั้นตอนน้ีมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับกลุ่มสินค้าประเภทต่อไปน้ี 
- ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร ยาหรือเครื่องมือแพทย์ ต้องแนบใบอนุญาตโฆษณาที่ได้รับการ

อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- สินค้าหรือบริการที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะชิงโชค ต้องแนบใบอนุญาตชิง

โชค  
- เครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ ต้องแนบใบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ

เครื่องด่ืม หรือใบจดทะเบียนบริษัท ใบจดทะเบียนช่ือเคร่ืองหมายการค้า จากกรม
สรรพสามิตร 

- เครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของคาแฟอีน ต้องแนบใบอนุญาตขึ้นทะเบียนตําหรับอาหารพร้อม
ฉลากยา 

2) Post-censor หรือการตรวจสอบกลั่นกรองเน้ือหาหลังผลิต คือ การตรวจเทปโฆษณาที่แล้วเสร็จ
โดยทําสําเนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาอนุญาตอีกครั้งว่าไม่มีเน้ือหาและข้อความท่ี
นอกเหนือไปจากผลการอนุญาตในการเซ็นเซอร์ก่อนผลิต หรือมีการฝ่าฝืนจากคําสั่งที่ให้แก้ไข 
โดยภาพยนตร์โฆษณาที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาแล้วเท่าน้ันจึงจะสามารถนําไปออกอากาศ
เผยแพร่ได้  

 
ทั้งน้ี สามารถสรุปกระบวนการของการตรวจสอบโฆษณาของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์

โฆษณาทางโทรทัศน์ ได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี  
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แผนภาพที่ 4.3 แสดงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการตรวจพจิารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน ์

 
 

จากการทํางานของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งได้ดําเนินการมา
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ พ.ศ.2537 นับแต่ กบว. ซึ่งเป็นหน่วยเซ็นเซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของภาครัฐได้ถูกยุบเลิกไป 
พบว่า การพิจารณาส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของการผ่านให้ออกอากาศได้ หรือ การให้นําเน้ือหากลับไปแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและนํามาผ่านกระบวนการ post-censor อีกคร้ังหน่ึง จะมีเพียงส่วนน้อยที่
จะถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้ออกอากาศไปเลย ซึ่งตัวอย่างหน่ึงที่เป็นที่รู้จักกันดี ก็คือ กรณีของโฆษณา ชุดขอโทษ 
ประเทศไทย ซึ่งเป็นโฆษณาการตลาดทางสังคม (social marketing ad) จัดทําโดยกลุ่มพลังบวก เพ่ือรณรงค์

ชุดเซ็นเซอร์โฆษณา 

บริษทัส่งรายละเอียดของสินค้าเบื้องต้นเพื่อ  
pre-censor

บริษทัส่งเทปโฆษณา/รายละเอยีด พรอ้มใบอนญุาตการ
ตรวจเซ็นเซอร์เพื่อ post-censor

รับเทปโฆษณา/ตรวจเอกสาร  

บริษัทติดตามผลการตรวจเซน็เซอร์  

เทปที่ผ่านเซ็นเซอร์ 

บริษทัรับเทปคืนเพื่อ
ออกอากาศ

เทปที่ไม่ผ่านเซน็เซอร-์แจ้งบรษิัทกลับไป
แก้ไข-ตรวจเซ็นเซอร์อกีครัง้  

บริษัทรับเทปคนืเพ่ือออกอากาศ  

รวบรวมเทปโฆษณา/เอกสาร  

นําไปเซ็นเซอรร์วมกับช่อง 3, 5, 7, 9 



   

98 

ทางสังคมให้สังคมไทยซึ่งบอบชํ้ามาจากความขัดแย้งอย่างรุนแรงในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงใน 
พ.ศ.2553 และปฏิบัติการ “กระชับพ้ืนที่” โดยทหารที่ตามมา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขเยียวยาปัญหาต่างๆ ร่วมกันดูรายละเอียดโดยสังเขปของกรณีการเซ็นเซอร์โฆษณา
ขอโทษประเทศไทย ในกลอ่งข้อความท่ี 4.9   
 
กล่องข้อความที่ 4.9 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีศึกษาการเซ็นเซอร์โฆษณาชุดขอโทษประเทศไทย 

กรณีศึกษา: การเซ็นเซอร์โฆษณาชุดขอโทษประเทศไทย 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ได้ทําการตรวจพิจารณา
เซ็นเซอร์ห้ามโฆษณาชุด “ขอโทษประเทศไทย” ของเครือข่ายพลังบวก ออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจากโฆษณาชุดดังกล่าว
มีภาพความรุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 ภาพการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พันธมิตร
ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ การปะทะกันระหว่างทหารกับกลุ่มคนเสื้อแดงและภาพอาคารต่างๆ ท่ีถูกไฟไหม้จนวอดในช่วงของการ
ชุมนุม ตลอดจนมีภาพธงชาติไทยฉีกขาด โดยกรรมการฯ ได้ระบุว่า โฆษณาชุดดังกล่าวผิด พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
มาตรา 22 วงเล็บ 4 ห้ามไม่ให้แพร่ภาพสิ่งท่ีทําให้เกิดความแตกแยก เสื่อมเสียหรือความสามัคคีในหมู่ประชาชน อย่างไรก็ดี 
โฆษณาชุดดังกล่าวยังสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์และยูทูปโดยไม่ผิดกฎหมาย  

 
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดูแลโฆษณาที่
มีการแสดงสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์ของอาหาร โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงอาหาร ยาและเคร่ืองมือแพทย์ 
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายห้ามทําการโฆษณาเพ่ือการค้า  

 
 อํานาจหน้าที่ของ อย. ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางโทรทัศน์ คือ ดูแลไม่ให้โฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง ดูแลให้โฆษณาได้รับอนุมัติข้อความ เสียงและภาพก่อนนําออกอากาศ และสั่งระงับโฆษณา
หลังออกอากาศไปแล้วได้  
 
 การพิจารณาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ รวมถึงอาหาร ยาและเครื่องมือแพทย์ผู้ขออนุญาต
จะต้องย่ืนภาพร่างหรือสตอรีบอร์ด พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับ อย. โดยนักวิชาการอาหารและยา กลุ่ม
กํากับและตรวจสอบการโฆษณาจะทําหน้าที่พิจารณาคําขอ กรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะอนุญาตให้โฆษณา
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ได้ แต่กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะไม่สามารถออกอากาศได้ ทั้งน้ี อย. จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์สําคัญ
อย่างหน่ึง คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวมีเลขที่ใบอนุญาตการโฆษณาอาหาร (ฆอ.) จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) จึงจะจะอนุญาตให้โฆษณาได้ 
 การกํากับดูแลของ อย. เป็นการกํากับดูแลโดยภาครัฐ มีอํานาจการควบคุมตามกฎหมายและลงโทษ
ทางปกครองกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยอํานาจจากกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เป็นต้น 
 

3. สํานักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
 สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีบทบาทในการกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ใน
ขั้นตอนสุดท้ายหลังจาก กระบวนการกํากับดูแล คือ หลังจากที่เน้ือหาออกอากาศไปแล้ว โดยมีหน้าที่ ดูแลการ
โฆษณาท่ีไม่มีการแสดงสรรพคุณ คุณภาพ คุณประโยชน์ของอาหาร สคบ. จะดําเนินนโยบายการกํากับดูแล
ผ่านกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ขอบเขตหน้าที่ของกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณามี 
2 ประการ คือ  

1) ตรวจสอบเน้ือหาโฆษณาที่นําเสนอผ่านทุกสื่อว่าปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา 
22) ว่าด้วยโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  

2) รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการโฆษณา หรือรับแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับโฆษณาที่เป็นเทจ็ เกินความจริง  

 
 สาระสําคัญในการคุ้มครองเก่ียวกับการได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและ
เพียงพอเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ การโฆษณาเพ่ือจําหน่ายสินค้าหรือให้บริการต่างๆ ต้องมีการใช้ถ้อยคําหรือ
ข้อความท่ีไม่มีลักษณะไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ ทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญของสินค้าหรือบริการ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเป็นการส่วนรวม ก่อให้เกิดการสนับสนุนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทําให้
เกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือจะนําไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ ก่อให้เกิด
ความแตกแยกหรือความสามัคคีในหมู่ประชาชน และอย่างอ่ืนที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าจะเกิดจากการท่ีผู้
โฆษณาจะใช้วิธีการหรือการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการอ่างอิงรายงานผลการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สถิติ หรือ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง  
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 กลไกการกํากับดูแลโฆษณาของ สคบ. ดําเนินการโดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มีองค์ประกอบคือผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 13 
คน ทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลโฆษณาสินค้าหรือบริการ และมีอํานาจในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือ
ดําเนินการพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามอบหมาย ซึ่งตาม
มาตรา 27 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ หากเห็นว่าการโฆษณาใดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสามารถที่จะให้ผู้
โฆษณา ดําเนินการ ได้แก่  

1) ระงับการโฆษณา 
2) ทําการแก้ไขข้อความหรือวิธีการโฆษณา ห้ามการใช้ข้อความโฆษณาบางอย่าง หรือกําหนดให้ผู้

โฆษณาแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภค 
 
 ดังตัวอย่างกรณีศึกษา: การระงับโฆษณาเคร่ืองด่ืมย่ีห้อ “เปปทีน” ชุด “อยากเป็นหมอ” 
 
กล่องข้อความที่ 4.10 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปกรณีศึกษาการระงบัโฆษณาเครื่องด่ืม “เปปทีน” 

ชุด “อยากเปน็หมอ” 
กรณีศึกษา: การระงับโฆษณาเครื่องด่ืม “เปปทีน” ชุด “อยากเป็นหมอ” 

 เม่ือปี พ.ศ.2556 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (สพท.) ได้มีหนังสือเรียกร้องให้บริษัท โอสถสภา จํากัด ผู้นําเข้าและจัดจําหน่าย
เคร่ืองด่ืม “เปปทีน” ไม่ให้นํานักศึกษาแพทย์มาเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาเคร่ืองด่ืมดังกล่าว โดยเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ทําหนังสือถึงบริษัทโอสถสภาฯ ขอความร่วมมือในการงดแพร่ภาพการโฆษณา
เครื่องด่ืม เปปทีน โดยระบุว่า จากการหารือร่วมกับแพทยสภาและสํานักงาน อย. พบประเด็นในโฆษณาท่ีก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อผู้บริโภค ได้แก่  

1) การโฆษณาเกี่ยวกับสรรพคุณของเคร่ืองด่ืมท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของสมอง และสื่อให้
เข้าใจว่าเม่ือด่ืมแล้วจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะด้านแพทย์ได้  

2) การโฆษณาสื่อให้เข้าใจว่าเม่ือเข้าร่วมโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบจะสอบติดท่ัวประเทศ  
3) ความเหมาะสมของการนํานักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ มาโฆษณาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยท่ี

เกี่ยวข้อง  
4) การสื่อให้เข้าใจว่าหากร่วมโครงการเตรียมสมองพร้อมสอบจะทําให้ได้เรียนแพทย์เกี่ยวกับสมองหรือแพทย์

เกี่ยวกับตา ซ่ึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นเพียงสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเท่านั้น การที่จะ
เป็นแพทย์ซ่ึงเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมองหรือตา หรืออ่ืนๆ จะต้องเรียนต่อโดยสอบเข้าเฉพาะด้านท่ีสูงกว่าปริญญา
ตรีและการเข้ามหาวิทยาลัยตามปกติ 
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 โดย สคบ. ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทโอสถสภาระงับการแพร่ภาพโฆษณาดังกล่าว โดยบริษัทโอสถสภา ได้ระงับ
การแพร่ภาพโฆษณาดังกล่าวในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 เพ่ือยุติเร่ือง  

 
4. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
 การกํากับดูแลโฆษณาโดย กสทช. เป็นการกํากับดูแลภายหลังการออกอากาศเป็นหลัก ทั้งการเฝ้า
ระวังโฆษณา และการรับเรื่องร้องเรียนโดยผู้บริโภค โดย กสทช. โดยบอร์ดเล็กด้านวิทยุและโทรทัศน์ คือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. มีกฎหมาย 2 ฉบับหลักๆ ที่ใช้ในการกํากับดูแล 
ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ พ.ศ.
2551 
 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.2553 ในมาตรา 31 กําหนดให้ กสทช. มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่น่าจะ
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จากผู้ประกอบกิจการ ทั้งที่อาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็น
การค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด 
ขณะที่ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ พ.ศ.2551 กําหนดให้ กสทช. กําหนด
เง่ือนไขในการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการและสามารถยุติรายการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ได้รวมท้ังต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสื่อรวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพเพ่ือมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนหากกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย กสทช. จะมีอํานาจลงโทษทางปกครองกับสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่
ทําการกระจายเสียงและแพร่ภาพโฆษณาน้ันๆ ทั้งในแง่โทษปรับหรือการไม่ต่อใบอนุญาตโดยมีคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคทําหน้าที่ในการพิจารณาก่อนส่งให้ กสทช. พิจารณา 
 
 ตามอํานาจอันกําหนดไว้ในมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.2553 ดังกล่าวไป
ข้างต้น กสทช. ได้กําหนดประกาศเร่ือง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซึ่งได้กําหนดลักษณะอันถือเป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคไว้เบ้ืองต้น 11 ประการ และสามารถประกาศกําหนดเพ่ิมเติมได้ตามท่ี คณะกรรมการ กสทช. 
เห็นสมควร โดยลักษณะทั้ง 11 ประการมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
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(1) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพน้ันๆ มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยว่าเป็นการดําเนินการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

(2) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเน้ือหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค้าน้ัน หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง 

โดยการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระทําให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค้าจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

- ทําให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของ
สินค้าหรือบริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

- มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิดข้อมูลที่สําคัญหรือให้
ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจได้ กํากวม ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดในบริการหรือสินค้าน้ัน 

- การละเว้นการนําเสนอข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือสินค้า ซึ่ง
หากผู้บริโภคทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้าน้ัน 

(3) การกําหนดเง่ือนไขในการให้บริการท่ีมีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อข้อกําหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(4) การกระทําโดยอาศัยอํานาจทางการตลาดเพ่ือบังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตนหรือของผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหน่ึงรายใดหรือหลายราย อย่างไม่เป็นธรรม 

(5) การกระทําใดๆ ที่มีลักษณะกีดกันมิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติอัน
เป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นในการเข้าถึงบริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์
ดังกล่าว 

(6) การดําเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มากกว่าหน่ึงรายขึ้นไปซึ่ง
ร่วมกันกําหนดเง่ือนไขการเข้าถึงบริการอันมีลักษณะบังคับให้ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการของผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั้นรายใดรายหน่ึงหรือสร้างภาระเกินสมควรใน
การเข้าถึงบริการน้ัน 
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(7) กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการให้บริการ หรือระงับหรือหยุดการให้บริการโดย
ไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(8) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หรือบ่อยคร้ังที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเน่ือง 

(9) การออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่รวมกันเกินหน่ึงใน
แปดของขนาดพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์ อันเป็นการรบกวนการรับชมรายการของผู้บริโภคโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 

(10) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพ่ิมเสียงดัง เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสารรายการ หรือ
การโฆษณานั้นหรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(11) การออกอากาศรายการในลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นยํ้าในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 
 ในแง่ของการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว กสท. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี
กองงานสนับสนุนในสํานักงาน กสทช. คือ สํานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ทํา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองและวินิจฉัยในเบ้ืองต้นก่อนจะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาต่อไปในข้ันของ
บอร์ด กสท.  
 
 อย่างไรก็ดี ในแง่ของการปฏิบัติจริง เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับโฆษณาท่ีเข้ามาสู่ กสทช. มักจะมีประเด็นที่
ซ้อนทับกันอยู่เสมอระหว่างการเอาเปรียบผู้บริโภคกับการมีเน้ือหาท่ีเป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม ซึ่งจากการ
ตกลงของสมาชิกบอร์ด กสท. อย่างไม่เป็นทางการในการประชุมครั้งหน่ึงในช่วงแรกเร่ิมที่ กสทช. เริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ใน พ.ศ.2554 ได้มีการกําหนดว่า หากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาโฆษณาที่เกี่ยวกับอาหาร และ ยา 
การโฆษณาซึ่งเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค (ซึ่งภายหลังได้มีการออกประกาศการกระทําที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคดังกล่าวไปแล้ว) จะส่งให้สํานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้ดูแล ส่วนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
เน้ือหาโฆษณาในลักษณะอ่ืนเช่นเน้ือหาที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม จะส่งให้ทางสํานักกํากับผังและเน้ือหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ

เน้ือหารายการเป็นผู้ดูแล แต่แม้จะมีนโยบายการแบ่งงานกันทําในลักษณะน้ีแล้ว ในทางปฏิบัติก็ยังพบปัญหา
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ถึงความซ้อนทับและคาบเกี่ยวกันของสายงานการรับผิดชอบอยู่ดี จนบางครั้งทําให้การทําหน้าที่กํากับดูแลด้าน
เน้ือหาขององค์กรมีอุปสรรคและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น 
 

นอกจากน้ี ทางสํานักคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ใน 
กสทช. ยังได้มีความพยายามที่จะออกมาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องด่ืมในรายการเด็กทาง
โทรทัศน์ เน่ืองจากมีองค์กรในภาคประชาสังคมที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการตรวจสอบส่ือและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ร่วมกันมีหนังสือขอให้ กสทช. ออกมาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารและเคร่ืองด่ืมในรายการเด็ก
ทางโทรทัศน์ ทั้งน้ี องค์กรเหล่าน้ีอ้างถึงการศึกษาวิจัยที่พบว่า การโฆษณาอาหารและเครื่องด่ืมในรายการ
สําหรับเด็กทางฟรีทีวี มีการโฆษณาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมมากถึงร้อยละ 
94 และโฆษณาดังกล่าวมากกว่าครึ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและวัยรุ่น โดยใช้กลยุทธ์การโฆษณาที่โน้ม
น้าว เชิญชวนให้เกิดการซื้อและการบริโภค รวมทั้ง โฆษณาจํานวนหนึ่งไม่มีการแสดงเลขที่ใบอนุญาตการ
โฆษณาอาหาร (ฆอ.) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกล่าวอ้างว่าไม่ใช่ การโฆษณาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้เชิงวิชาการ การส่งเสริมสังคม ฯลฯ องค์กรใน
ภาคประชาสังคมเหล่าน้ี จึงมีข้อเสนอว่า กสทช. ควรออกระเบียบข้อบังคับที่กําหนดให้ไม่มีการโฆษณาอาหาร
และเครื่องด่ืมในรายการสําหรับเด็ก หรือกําหนดให้ผลิตภัณฑ์เดียวกันจัดทําโฆษณาแยกกัน คือ โฆษณาที่มี
เน้ือหาไม่เป็นพิษภัยต่อเด็กเพ่ือเผยแพร่ในช่วงเวลา / รายการสําหรับเด็ก และโฆษณาที่มีเน้ือหาสําหรับคน
ทั่วไป เหล่าน้ีได้นําไปสู่การออกแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในรายการสําหรับเด็กปฐมวัยและ
รายการสําหรับเด็ก (ดูกล่องข้อความท่ี 4.11) 
 

กล่องขอ้ความที่ 4.11 แนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในรายการสําหรบัเด็กปฐมวัยและ
รายการสําหรบัเด็ก 

แนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในรายการ 
สําหรับเด็กปฐมวัยและรายการสําหรับเด็ก (ป และ ด) 

1. ไม่ให้มีการส่งเสริมการขายโดยวิธีการชิงรางวัล การแลกรับของรางวัล หรือการกระทําในลักษณะอ่ืนใด ทุก
รูปแบบ เช่น การใช้ของเล่น ของแถม ของแจก ของแลกซ้ือ การชิงรางวัล การเล่นเกม เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายท่ี
เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าในรายการ ป และ ด 

2. ไม่ให้มีการโฆษณาโดยใช้หุ่น ตัวการ์ตูน บุคคลและตัวละคร ท่ีเด็กรู้จักเป็นอย่างดี หรือหลีกเลี่ยงการใช้เด็กวัย 
3-12 ปี เป็นผู้แสดง รวมท้ังการใช้เสียงเด็กบรรยาย หรืออยู่ในรายการสําหรับเด็กมาใช้รับรองสินค้า บริการ รวมท้ังการกระทํา
ใดๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยมุ่งหมายเพ่ือให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการในรายการ ป และ ด  
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3. ไม่ให้มีการโฆษณาในลักษณะเป็นการจูงใจให้เด็กเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทําให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น เช่น คุณประโยชน์ ความเร็ว ขนาด สี ความทนทาน เป็นต้น หรือ
โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง หรือเกินกว่าความเป็นจริง หรือไม่เป็นธรรม 
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในรายการ ป และ ด 

4. ไม่ให้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการท่ีอยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน ซ่ึงใช้ข้อความทางการค้าอย่าง
เดียวกันหรือต่างกันเกินชั่วโมงละ 4 คร้ัง และไม่เกิน 2 คร้ังภายในเวลาออกอากาศคร่ึงชั่วโมงในรายการ ป และ ด 

5. ไม่ให้มีการโฆษณาสินค้าและบริการ ท่ีมีเนื้อหาหรือคําสนับสนุนการบริโภคเกินจําเป็น มีราคาเป็นจุดขาย โน้ม
น้าว ชี้ชวน เร่งรัด กดดันให้ซ้ือ หรือนําไปสู่นําไปสู่ความเข้าใจว่า หากได้บริโภคสินค้าหรือบริการจะเหนือกว่าผู้ท่ีไม่ได้บริโภค 
หรือหากไม่ได้บริโภคสินค้าหรือบริการ จะด้อยกว่าผู้ท่ีได้บริโภคในรายการ ป และ ด 

6. ไม่ให้มีการโฆษณาแฝง เช่น ในบทบาทผู้แสดงหรือผู้นําเสนอในรายการ การเห็นสินค้าในส่วนเนื้อหารายการ 
การกล่าวถึงสินค้าในบทพูดในรายการ ป และ ด 

7. ไม่ให้มีการสนับสนุนรายการ (Sponsorship) โดยสินค้าหรือบริการท่ีเป็นอันตราย หรือไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ 
และไม่ให้มีการอ้างถึงสินค้า บริการ และเคร่ืองหมายการค้า (Product Placement + Tie-in) ในรายการ ป และ ด 

8. ไม่ให้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการบ่อยคร้ังท่ีเป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่องในรายการ ป 
และ ด ได้แก่ 

 8.1 รายการสําหรับเด็กปฐมวัยและรายการสําหรับเด็กท่ีมีความยาวไม่เกินกว่า 30 นาที และมีการโฆษณา
บริการหรือสินค้าคั่นในรายการ 

 8.2 รายการสําหรับเด็กปฐมวัยและรายการสําหรับเด็กท่ีมีความยาวเกินกว่า 30 นาที และมีการโฆษณาบริการ
หรือสินค้าคั่นในรายการในช่วงระยะเวลาการออกอากาศ 30 นาทีแรก หรือการโฆษณาบริการหรือสินค้าคั่นในรายการท่ี
ออกอากาศติดต่อกันไม่ถึง 15 นาทีหลังจากมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าคร้ังก่อน 

9. โฆษณาในรายการ ป และ ด ต้องเป็นโฆษณาท่ีมีระดับความเหมาะสม ป ด และ ท เท่านั้น 
ท่ีมา: สํานักคุ้มครองบริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  

 
 อย่างไรก็ดี ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ใน
กสท. แล้ว ทว่าจากการปรึกษาหารือในระดับบอร์ด คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 พบว่า มีปัญหาการตีความเก่ียวกับประเด็นเรื่องการกํากับดูแลเนื้อหาโฆษณา
ว่าน่าจะเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักกํากับผังและเน้ือหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.) มากกว่า มติการประชุมของ กสท. ในครั้งน้ันจึงมอบหมายให้ทาง ผส. รับเรื่องร่างไป
ดําเนินการต่อ ซึ่ งตามสายงานทาง ผส . จะต้องนําร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการด้วย หากจากตรวจสอบหัวข้อวาระการประชุมของคณะ
อนุฯ เน้ือหาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ยังไม่พบว่ามีการนําเรื่องน้ีเข้าสู่การพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่ง
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หากร่างประกาศผ่านการพิจารณาของคณะอนุฯ เน้ือหาแล้ว ก็ต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสท. ต่อไป
ตามลําดับ ก่อนจะมีการจัดประชาพิจารณ์ต่อไป  
 
 ในขณะเดียวกัน ทางสํานักคุ้มครองบริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ก็ได้มีการพยายาม
ร่างแนวทางสําหรับจัดทําหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ โฆษณา โฆษณาแฝง (product placement) การให้การสนับสนุน
รายการ (sponsorship) และ โฆษณาแบบพ่วงมา (tie-in advertising) ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเกณฑ์โดย
ภาพรวมแล้วเสร็จแล้ว โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากตัวอย่างการกํากับดูแลในต่างประเทศ อย่างในสหราช
อาณาจักรและสิงคโปร์ แต่ท้ายที่สุดก็มาติดปัญหาเดียวกันคือ เรื่องของการตีความขอบเขตอํานาจการกํากับ
ดูแลว่าน่าจะอยู่ที่สํานักกํากับผังและเน้ือหารายการ มากกว่า สํานักคุ้มครองผู้บริโภค จึงทําให้กระบวนการยัง
ชะงักงันอยู่ ไม่มีความเคลื่อนไหวใหม่ใดๆ นับแต่ เมษายน พ.ศ.2558 
 
 นอกจากน้ี กสทช. ได้มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ แนวทางการกํากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์
ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิดกฎหมาย แนวทางการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเก่ียวกับการโฆษณาอาหาร ยา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย แนวทางการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย ในพ้ืนที่ 3 ส่วน ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน กสทช. เขต และเครือข่ายภาค
ประชาชน (เว็บไซต์ กสทช. เพ่ือผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์, 2557) 
 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน กสทช. มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อย. และ สคบ. เพ่ือดําเนินงานด้านการ
กํากับดูแลโฆษณาท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการ
กํากับดูแลโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์โดยได้มีการลงโทษผู้กระทําความผิดในกรณีโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ดังกรณีทีวี
ดาวเทียม OHO Channel  
 

กล่องข้อความที่ 4.12 แสดงสาระโดยสงัเขปกรณีการท่ี กสท. มีมติไม่ต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทยีม 
OHO Channel จากการโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย 
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กรณีศึกษา: ทีวีดาวเทียม OHO Channel โฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย 
 ปี พ.ศ.2557 มีผู้ร้องเรียนมายัง กสทช. ในเรื่องการโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายของช่องทีวีดาวเทียม โดย
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้มีมติไม่ต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 
ช่อง ได้แก่ บริษัท อาธีน่า มีเดีย จํากัด ออกอากาศชื่อช่อง OHO Channel และบริษัท มิกซ์ วาไรต้ี จํากัด ออกอากาศชื่อช่อง
รายการ Mix 24 Variety หลังพบการโฆษณาอาหารและยาท่ีฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาหารและกฎหมายว่าด้วยยา โดยได้เชิญ
ผู้แทนท้ัง 2 บริษัทมาชี้แจง ร่วมกับผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย
บริษัทท้ังสองได้ส่งหนังสือชี้แจงว่าจะควบคุมและป้องกันการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อนหน้านี้ อย. และ กสทช. ได้เคย
ส่งหนังสือแจ้งระงับการออกอากาศหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ไปแล้ว แต่จากการติดตามการออกอากาศยังพบว่ามีการโฆษณา
อาหารและยาผลิตภัณฑ์เดิม ดังนั้น ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเสนอต่อ กสท. ไม่ต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ
ท้ัง 2 ราย เนื่องจากมีการกระทําความผิดว่าด้วยอาหารและยาและถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
การกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 

 
 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2557 สมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สภาวิชาชีพกิจการ
การแพร่ภาพและการกระจายเสียง และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการฟรีทีวี
ดิจิทัลประเภทธุรกิจ 24 ช่อง ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง รวมกลุ่มกันต้ังคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวีแห่งประเทศไทยขึ้น เพ่ือร่วมกันตรวจเน้ือหาและกําหนดมาตรฐานแห่ง
จริยธรรมวิชาชีพ โดยบันทึกข้อตกลงจะนําหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบภาพยนตร์โฆษณาตามแนวทางปฏิบัติ
เดิมที่ฟรีทีวีเดิมใช้อยู่ ในการเข้มงวดไม่ให้มีโฆษณาเกินจริง และจะต้องมีเน้ือหาที่เหมาะสม 
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แผนภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนการพิจารณาโฆษณาประเภทอาหารและยา 
 

 
ท่ีมา:  โศภิษฐ์ ดุษฎีมีลาภ. การควบคุมและกํากับดูแลการโฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย. รายงานโครงการเฉพาะบุคคล 

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555. 

 
 
 
 

Post-Censor  
ตรวจเทป 

ผู้ประกอบการย่ืน 
ขออนุญาต

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ออกอากาศ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดูแลกรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 

เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย ์

คณะกรรมการตรวจพิจารณา
โฆษณา กับสมาคมโฆษณาแห่ง

ประเทศไทย 

Pre-censor  
ย่ืนเอกสาร หลกัฐานการขออนุญาต

โฆษณา 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตรวจสอบหลังออกอากาศ

และรับเรื่องร้องเรียน 
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นอกจากน้ี การกํากับดูแลโฆษณาในประเทศไทยโดยภาครัฐ ยังมีกฎหมายที่เก่ียวข้องอีกหลายฉบับที่มี
สาระสําคัญในการกํากับดูแลการโฆษณาเจาะจงตามประเภทของสินค้า เช่น พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 12 ระบุว่า 
 

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮออล์หรือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนด่ืมโดยตรงหรือโดย
อ้อม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮออล์ทุกประเภท
กระทําได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพ
ของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพ
สัญลักษณ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
เท่าน้ัน  

 
การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์มีกฎหมายประกอบ ได้แก่ กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2553 ที่เก่ียวข้องกัน โดยระบุการโฆษณาภาพสัญลักษณ์ขอเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ
ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสื่อทางกิจการโทรทัศน์ ภาพสัญลักษณ์ต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่
โฆษณาทั้งหมดและใช้เวลาแสดงภาพสัญลักษณ์ไม่เกินร้อยละ 5 ของเวลาโฆษณาทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน 2 
วินาที โดยให้โฆษณาได้ต้ังแต่เวลา 22.00-05.00 น. และให้แสดงภาพสัญลักษณ์ดังกล่าวเฉพาะตอนท้ายของ
การโฆษณาเท่าน้ัน และมีการควบคุมโดยประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบ
ของข้อความคําเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2557 ซึ่งกําหนดการแสดงข้อความเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮออล์ โดยการแสดงข้อความเตือน
แบบเสียงทางโทรทัศน์ต้องรับฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์และสามารถเข้าใจความหมายได้ โดยมีระดับเสียง
เทียบเท่ากับข้อความหลักของโฆษณาและให้แสดงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที ขณะที่การแสดงข้อความ
เตือนแบบตัวอักษร ต้องใช้ต้นแบบที่ขอรับจากสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรม
ควบคุมโรค โดยให้แสดงในตําแหน่งบนสุด และมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพ้ืนที่โฆษณา ทั้งน้ีจะต้อง
แสดงข้อความคําเตือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที 
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 ขณะที่การโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งปรากฏโฆษณาเกินจริงทั้งในสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในวิทยุชุมชน ต่างจังหวัด ซึ่งโฆษณาปุ๋ยหลายชนิดหลอกให้
เกษตรกรเข้าใจผิดว่าใส่แล้วจะได้ผลผลิตปริมาณมาก ยาปราบศัตรูพืชบางย่ีห้ออวดอ้างสรรพคุณว่าใส่ต้นข้าว
แล้วจะมีสารซิลิกามาเคลือบต้นข้าว เพลี้ยกระโดดกัดไม่เข้าซึ่งในทางวิชาการแล้วไม่เป็นความจริงน้ัน 
 

การโฆษณาปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีกฎหมายกํากับ คือ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 แม้จะมีการระบุสาระสําคัญเก่ียวกับการโฆษณาว่าจะต้องไม่แสดงสรรพคุณปุ๋ยเป็นเท็จ
หรือเกินความจริง ไม่ทําให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยทั้งที่ความจริงไม่มีวัตถุหรือ
ส่วนประกอบน้ันในปุ๋ย หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทําให้เข้าใจ และไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน 
แต่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมเร่ืองการเอาผิดกับผู้โฆษณา โดยยังต้องให้กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าทุกข์ฟ้องร้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองงผู้บริโภค (สคบ.) อยู่ (ไทยรัฐ, 2556) โดยมีเดียมอนิเตอร์ ได้ต้ังข้อสังเกต
บางประการต่อกลไกการกํากับดูแลว่าไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกํากับดูแลโฆษณาสารเคมีทางการ
เกษตรทําให้ขาดการตรวจสอบคํากล่าวอ้างในโฆษณาและไม่มีประกาศ/ระเบียบตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
เพราะแม้กระทั่งมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ความว่า … การ
ควบคุมโฆษณาและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายท่ีมีการกําหนดฉลาก ตามมาตรา 20 (1) เป็นสินค้าที่มีการควบคุมฉลาก
โดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม ... ซึ่งเห็นว่าไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใด
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกํากับดูแลโฆษณาวัตถุอันตรายโดยตรง และเน่ืองจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวโยงกับทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักนายกรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติการควบคุมการโฆษณาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชผ่านสื่อต่างๆ จึงตกเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการร้องต่อ สคบ. เป็นรายกรณีไป (แนวหน้า, 2557) 
 

5. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  
 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตนเอง เพ่ือยกระดับวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล มีเสรีภาพในการทํางานพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค ตลอดจนใช้เป็น
มาตรการในการเจรจาต่อรองกับการออกกฎหมาย/ระเบียบควบคุมโฆษณาใหม่ๆ ที่เป็นการจํากัดเสรีภาพใน
การสื่อสารและการทําธุรกิจ  
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บุหงา ชัยสุวรรณ (2556) ได้ทําการศึกษาการกํากับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา กรณีพัฒนาการ
ของกลไกการกํากับดูแลตนเองของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ระบุว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยทํา
หน้าที่เป็นแกนกลางในการส่งเสริมการดําเนินงานด้านการสร้างสรรค์โฆษณาให้มีเสรีภาพภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ โดยมีการต้ัง คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทน 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน ได้แก่ ตัวแทนจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตัวแทนจาก
นักวิชาการโฆษณา ตัวแทนสมาคมการตลาดฯ ตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีตําแหน่งคราวละ 2 ปี มีหน้าที่หลัก 2 ส่วน ได้แก่ การออกข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ของสมาคมฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา และ การพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินกรณีอันเป็นปัญหา
เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา กรณีมีเรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ 

 
 จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ได้ถูกบังคับใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2519 เดิมมี 16 ข้อและมีการปรับปรุงใหม่
ในปี พ.ศ.2546 เหลือ 10 ข้อ ได้แก่ 

1. ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักปฏิบัติและวิชาชีพและอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  

2. ไม่กระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ  
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ไม่กระทําการโฆษณาอันเป็นการดูหมิ่นเช้ือชาติ ศาสนาหรือความเช่ือหรือสิ่งที่เป็นที่เคารพ

สักการะของบุคคลทั่วไป  
5. ไม่กระทําการโฆษณาอันทําให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค้า บริการ การแสดง

หรืออ่ืนๆ หรอืโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนทําให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความสําคัญผิด 
6. ไม่กระทําการโฆษณาโดยใช้ความเช่ือถือเก่ียวกับไสยศาสตร์หรือเรื่องโชคลางมาเป็นข้อจูงใจ  
7. ไม่กระทําการโฆษณาโดยการเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า คําขวัญ ข้อความสําคัญหรืออ่ืนๆ จาก

การโฆษณาของผู้อ่ืน อันทําให้ผู้อ่ืนเห็น หรือได้ยิน จนเกิดความเข้าใจผิด หรือไขว้เขวเก่ียวกับ
สินค้าบริการหรือการแสดงของผู้อ่ืน  

8. ไม่กระทําการโฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิติ ผลการวิจัยหรืออ้างอิงรายงานทางวิทยาศาสตร์ในทางท่ีไม่
สมควรหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยที่สินค้าน้ันไม่มีคุณสมบัติตามท่ีอ้าง  
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9. ไม่กระทําการโฆษณาโดยอ้างตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยท่ีตัวบุคคลหรือสถาบันน้ันไม่มีตัวตนอยู่
จริงและไม่ได้ใช้สินค้า หรือบริการหรือชมการแสดงน้ันจริง 

10. ไม่กระทําการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้เยาว์ ทั้งร่างกายและจิตใจหรือทําให้
ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจูงใจโดยไม่สมควร 

 
 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาได้ออกและปรับแก้ไขจรรยาบรรณให้มีแนวทางในการ
ดําเนินการที่ชัดเจนครอบคลุมย่ิงขึ้น และเมื่อดําเนินการมาระยะหน่ึงได้พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาที่
ละเมิดจรรยาบรรณในลักษณะที่ผู้ประกอบการร้องเรียนกันเอง โดยได้มีการประกาศแนวทางปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังน้ี  

1. แนวปฏิบัติโฆษณาสินค้าสําหรับเด็ก (2551) 
2. แนวปฏิบัติโฆษณาอาหารและขนมขบเคี้ยวที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก (2551) 
3. แนวปฏิบัติโฆษณาที่มีการอ้างอิงผลการวิจัย (2551) 
4. แนวปฏิบัติเรื่องโฆษณาโดยไม่ระบุแบรนด์ (unbrand advertising) 

 
 ในส่วนของการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการโฆษณาละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณามีกรณีการ
ร้องเรียนเข้ามาทางสมาคมโฆษณา โดยได้มีการกลั่นกรองและพบว่าเป็นประเด็นผิดตามกฎหมายต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง จึงได้มีการดําเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น อย. สคบ. นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2551-
2555 มีประเด็นร้องเรียนที่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณารวม 10 เรื่อง  
 
ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

การกํากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเน่ือง จําเป็นที่จะต้องมีการสร้าง
สิ่งแวดล้อมอันเอ้ืออํานวยต่อการปฏิรูปสื่อที่ไปไกลกว่าการปฏิรูปโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิคลื่นความถ่ี 
หรือ การจัดต้ังองค์กรจัดสรรคล่ืนและกํากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ตามที่กฎหมายกําหนด หรือการจัดต้ัง
องค์กรวิชาชีพสื่อที่มีเพียงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญญัติไว้ แต่ไม่มีกระบวนการกํากับดูแลที่แท้จริง สําหรับการ
กํากับดูแลเนื้อหาโดย กสทช. หากจะดําเนินการปฏิรูปจริงๆ ควรเริ่มด้วยการกําหนดเป้าหมายต่อไปน้ี 
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1) การกํากับดูแลที่มีการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบของมาตรการกํากับดูแลแบบก่อนหน้า 
(regulatory impact analysis or assessment)25 และอาศัยหลักฐานหรือการติดตามผลของ
การดําเนินนโยบาย (evidence-based policy)26 เป็นพ้ืนฐานสําคัญ 

2) การกํากับดูแลที่มีลักษณะอันบูรณาการกันอย่างชัดเจนระหว่าง การกํากับดูแลเนื้อหาท่ีผิด
กฎหมายกับ เน้ือหาที่เป็นภัยแต่ไม่ผิดกฎหมาย และการส่งเสริมเน้ือหาที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยใช้กลไกการกํากับดูแลที่เป็นการรุกล้ําหรือแทรกแซงการ
ประกอบกิจการของผู้ถือใบอนุญาตให้น้อยที่สุด 

3) การกํากับดูแลที่อยู่บนฐานของความเป็นมืออาชีพ ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีแบบแผนปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นหลีกเลี่ยงการคุกคามหรือ
แทรกแซงการทํางานของสื่อ ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะ 

4) การกํากับดูแลที่คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพทางการส่ือสารของประชาชน โดยเป็นการตีความ
มาตรา 24 (13) ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ 2553 ที่ระบุให้ กสทช. มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ ระบุให้ กสทช. ส่งเสริมความ
เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ี ในเชิงคุณภาพ มากกว่า 
เชิงปริมาณ 

5) การกํากับดูแลที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของเทคโนโลยีแบบหลอมรวมอย่างเหมาะสม 
6) การกํากับดูแลที่มีการทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสื่อ องค์กรกํากับดูแลตนเองของสื่ออย่าง

เหมาะสม และเปิดกว้างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน กล่าวคือ มีลักษณะอันเป็นพหุภาคีแห่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (multi-stakeholderism) จนไปถึงกํากับดูแลร่วมกัน (co-regulation)  

                                           
25 บทบาทของ RIA คือ การประเมินอย่างละเอียดและเป็นระบบถึงผลกระทบท่ีมีศักยภาพจะเกิดขึ้นได้ของกฎ ระเบียบ หรือมาตรการการกํากับ
ดูแลที่ออกมาใหม่ ตลอดจนการประเมินว่ากฎ ระเบียบ หรือมาตรการนั้นๆ สามารถจะนําไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ เพียงใด 
ความสําคัญและจําเป็นของ RIA มีที่มาจากการท่ี กฎ ระเบียบ หรือมาตรการกํากับดูแลหน่ึงๆ มักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกํากับดูแล และ
มักจะเป็นเร่ืองยากที่จะคาดเดาถึงผลกระทบเหล่านั้น โดยไม่ได้มีการศึกษาอย่างละเอียดและการปรึกษาหารือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเสียก่อน ในเชิง
เศรษฐกิจ ประเด็นของการกํากับดูแลมักจะเน้นไปในเร่ืองของความเส่ียงของการท่ีต้นทุนที่เกิดจากกฎ ระเบียบ หรือ มาตรการกํากับดูแลหน่ึงๆ 
อาจสูงกว่าผลดีที่พึงได้จากกฎนั้นๆ แต่ในเชิงสังคม การมี RIA ก็เพ่ือทําให้แน่ใจว่า กฎจะทําไปสู่การขยายสวัสดิการหรือประโยชน์ที่ผู้ถูกกํากับดูแล
พึงได้รับ และผลดีที่ได้รับต้องมากกว่าต้นทุนของการกํากับดูแลน้ันๆ ส่วนใหญ่ RIA จะต้องจัดทําขึ้นภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างและสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ถึงผลที่พึงประเมินได้ของกฎชุดเดียวกัน 
26 แนวทางการทํานโยบายหรือออกกฎหมายที่มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based policy/ legislation) เป็น
แนวคิดที่อาศัยการเก็บข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ประกอบการร่างและประมวลกฎหมายหรือนโยบายใดๆ 
ตลอดจนเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกหรือบังคับใช้นโยบายและกฎหมายหน่ึงๆ โดยแนวคิดนี้มีที่มาจาก การแพทย์แบบมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidenced-based medicine) ที่ใช้หลักฐานจากการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจที่ปลอดภัยที่สุด
สําหรับการให้การรักษาผู้ป่วย ในวงการการกํากับดูแลส่ือ Ofcom หรือ องค์กรกํากับดูแลส่ือของสหราชอาณาจักร ได้ใช้แนวทางน้ีในการออกและ
ติดตามผลจากนโยบายและมาตรการการกํากับดูแล ที่โดดเด่นก็คือ ในกรณีของการประเมินประสิทธิผลการออกมาตรการควบคุมโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีปริมาณไขมัน เกลือ และน้ําตาลสูงในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนเปิดรับเนื้อหาทางโทรทัศน์ ที่ Ofcom ได้มีการประเมินผ่านการวิจัยอย่าง
เป็นระบบถึงผลของมาตรการดังกล่าว โดยเป็นการเปรียบเทียบอัตราการเปิดรับส่ือโฆษณาในลักษณะดังกล่าวกับสหสัมพันธ์ที่มีต่อ แนวโน้มการ
บริโภคผลิตภัณพ์อาหารในลักษณะท่ีปรากฏในโฆษณา ซึ่งก็พบว่าสามารถสร้างผลกระทบในลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เด็กมีแนวโน้มบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณไขมัน เกลือ และน้ําตาลสูง น้อยลงเม่ือมีการเปิดรับโฆษณาน้อยลง 
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เพ่ือให้การกํากับดูแลเนื้อหาสามารถดําเนินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ สามารถดําเนินการตามข้ันตอน 

(roadmap) ต่อไปน้ี  
1) ออกประกาศ กสทช. เพ่ือกําหนดให้ทุกกฎ ระเบียบ และ มาตรการที่ออกโดย กสทช. อัน

เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลเน้ือหาและผังรายการจะต้องมีการประเมินผลกระทบทางการกํากับ
ดูแล (regulatory impact assessment) ก่อนมีการบังคับใช้จริง เพ่ือลดค่าใช้จ่าย หรือภาระอัน
ไม่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการ และเพ่ือให้แน่ใจว่าจะนําไปสู่ผลทางสังคมท่ีดีกว่า เช่น การ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งการทํา RIA จะต้องทํา
โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในระดับที่ได้รับการรับรอง (certified) ในระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ  

2) แก้ไข หรือ เพ่ิมเติมเป็นเง่ือนไขท้ายประกาศเก่ียวกับการกํากับดูแลเน้ือหาทุกฉบับ ให้มีการ
ติดตามประเมินผลของการดําเนินนโยบาย (evidence-based policy analysis/assessment) 
ของ กสท. จากการออกกฎ ระเบียบ เกณฑ์ หรือ มาตรการกํากับดูแลในเรื่องเน้ือหาและผังรายการ
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่เป็นระบบและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเก็บ วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎ ระเบียบ เกณฑ์ หรือ 
มาตรการกํากับดูแลน้ันๆ อย่างแท้จริง หลังจากที่ได้มีผลบังคับใช้มาระยะหน่ึงแล้ว เช่น 6 เดือน 
1 ปี หรือ 18 เดือน เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการกํากับ
ดูแล และสามารถปรับเปลี่ยน หรือ คงการกํากับดูแลน้ันตามผลจากการติดตามประเมิน อน่ึง 
กสท. อาจพิจารณาที่จะจัดต้ังหน่วยวิจัยภายในองค์กรของตนเอง (in house research unit) 
เพ่ือสร้างศักยภาพในด้านการวิจัยและการติดตามประเมินผลการออกกฎหรือนโยบายใดๆ ให้มี
ความต่อเน่ือง และยั่งยืน แทนท่ีจะเป็นการว่าจ้างให้ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้ทําการวิจัย
ตามโจทย์ต่างๆ เป็นมื้อเป็นคราว (piecemeal) อย่างที่เป็นอยู่ โดยทุนก่อต้ังของหน่วยวิจัย
ภายในน้ีสามารถจะมาจาก กองทุน กทปส. และต่อเน่ืองด้วยงบประมาณที่จัดสรรจาก กสท. เอง 

3) ปรับโครงสร้างของหน่วยกํากับดูแลเน้ือหาให้มีจํานวนผู้ปฏิบัติงานน้อยลง (downsize) และมี
ขอบเขตการทํางานที่ชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกับอนุกรรมการด้านอ่ืน ทั้งน้ีต้องเน้นเฟ้นหาคนท่ีมี
ศักยภาพ ความรู้และทักษะท่ีตรงกับลักษณะงาน โดยเฉพาะในแง่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ ทั้งในแง่ปรัชญา กฎหมาย โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง บทบาทและความ
คาดหวังทางสังคม กระบวนการผลิต และ พัฒนาการทางเทคโนโลยีการเผยแพร่ เพ่ือจะได้
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สามารถแยกแยะเนื้อหาที่ผิดกฎหมายออกจากเน้ือหาที่อาจเป็นภัยแต่ไม่ผิดกฎหมาย หรืออาจผิด
จริยธรรม โดยเน้ือหาท่ีผิดจริยธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมาย ต้องนําเข้าสู่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
กํากับดูแลกันเอง หรือส่งต่อให้องค์กรวิชาชีพของสื่อน้ันๆ โดยตรง แล้วแต่กรณี   

4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ การประชุมกลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับนโยบายและใน
ระดับปฏิบัติการของ กสท. กับกรรมการในคณะอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก เพ่ือนําไปสู่
การปรับมุมมองเก่ียวกับการกํากับดูแลไปพร้อมๆ กันสู่แนวทางที่จํากัดการลงโทษด้วยการ
กําหนดโทษทางปกครองให้น้อยที่สุด แต่กลับไปเน้นเป็นการส่งเสริมการสร้างเน้ือหาที่พึงประสงค์ 
โดยการให้แรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ถือใบอนุญาต โดยสร้างเป็นเง่ือนไขเชิงบวกต่อการ
ต่อใบอนุญาต หรือการลดราคาค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง เช่น การให้โควต้าการผลิตเน้ือหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม อย่างเน้ือหาเก่ียวกับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย หรือ เน้ือหาที่มีความ
หลากหลายในมิติความคิดทางการเมืองเพ่ือสอดรับกับนโยบายการปรองดองแห่งชาติ เป็นต้น 
นอกจากน้ัน ควรปรับลักษณะการกํากับดูแลให้มีแนวโน้มเป็นแบบเชิงรุก (pro-active) มากกว่า
การต้ังรับ (passive) ด้วยการรอการรับเรื่องราวร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาเป็นหลัก 

5) สร้างแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติงานของ กสท. ในด้านการกํากับดูแลเนื้อหาที่สะท้อนถึง
มาตรฐานและขั้นตอนที่เป็นระบบในการกํากับดูแล ทั้งในเรื่องของลักษณะเนื้อหาที่เข้าข่ายว่ามี
ความผิดตามมาตรา 37 ขั้นตอนในการพิจารณาและสืบสวนข้อมูลประกอบการกําหนดโทษทาง
ปกครองที่ได้สัดส่วนกับความผิดและคํานึงถึงแพลทฟอร์มของการนําเสนอ เช่น เป็น ฟรีทีวี หรือ 
เพย์ทีวี และบริการโทรทัศน์ประเภทรับชมพร้อมกันตามผังรายการ (linear) หรือ ประเภทรับชม
ตามเวลาและสถานที่ที่ผู้รับชมกําหนด (non-linear) ตลอดจน การแสดงความโปร่งใสต่อ
สาธารณะด้วยการนําเสนอรายละเอียดโดยสังเขปของกรณีการร้องเรียนด้านเน้ือหา และ ผลการ
พิจารณาต่อสาธารณะผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
(ซึ่งควรจะพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ) ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางในการตอบกลับสําหรับผู้ที่ถูก
ร้องเรียน  

6) ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จาก Set-top box ของทีวีดิจิทัลว่าจะ
สามารถเอ้ือต่อการกํากับดูแลเนื้อหาในระดับผู้ใช้ปลายทาง (end-user) ได้อย่างไรบ้าง ทั้งน้ี เพ่ือ
เป็นการเสริมศักยภาพให้กับผู้ใช้ให้สามารถกํากับดูแลเน้ือหาได้ตามอัธยาศัยในแต่ละครัวเรือน 
และไม่เป็นการละเมิดสิทธิในการรับรู้และเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนไปพร้อมๆ กัน 
นอกจากน้ี ควรมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง กทค. กระทรวงไอซีที 
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กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ เพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะบูรณาการการ
กํากับดูแลเน้ือหาบทแพลทฟอร์มของสื่อหลอมรวมให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่เป็นการปิดก้ัน 
หากเป็นการเอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นพ้ืนฐานของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (digital/creative economy) 

7) ควรเปิดพ้ืนที่การกําหนดนโยบาย การสร้างเกณฑ์ กฎ ระเบียบ หรือมาตรการกํากับดูแลใดๆ ให้
เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วม และการปรึกษาหารือจากภาคอุตสาหกรรมสื่อ และผู้บริโภค ที่ไปไกล
กว่าการจัดประชาพิจารณ์หรือการประชุมกลุ่ม (focus group) แบบพิธีกรรม โดยใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมส่ือใหม่อย่าง ห้องสนทนา ฟอร่ัมออนไลน์ และ สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งน้ี ทาง กสท. 
ที่รับผิดชอบเร่ืองการกํากับดูแลเนื้อหาควรนําเอาข้อเสนอและความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรม
มาปรับใช้หรือเสริมให้นโยบายเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน หากสามารถปรับแก้
กฎหมายเพ่ือสร้างฐานของการกํากับดูแลร่วมกันให้เกิดขึ้นได้ ในด้านที่ไม่ส่งผลต่อสาธารณะมาก
นัก อย่างเร่ืองของการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์จากเน้ือหาที่
เป็นภัย ก็ควรที่จะสร้างให้เกิดเป็นต้นแบบของการกํากับดูแลร่วมกัน ทั้งน้ีโดยต้องมีการสร้างเสริม
ศักยภาพให้กับการกํากับดูแลกันเองของสื่อให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นฐานไว้ก่อน  
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