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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจ การ
โทรทัศนของไทยกับตางประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย และญี่ปุน รวมทั้ง
ศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของไทย
ตลอดหาแนวทางแกไขปญหาและยกรางกฎหมายที่เหมาะสมกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตใน
กิจการโทรทัศน ใชวิธีการวิจัยเอกสารทางกฎหมายไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรฐานจริยธรรมผู รับ
ใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน หนังสือหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของของประเทศไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เครือรัฐออสเตรเลียและญี่ปุน ประกอบขอมูลการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก เจาหนาที่รัฐ ผูประกอบ
ธุรกิจในกิจการโทรทัศน นักวิชาการและประชาชนผูบริโภครวมจำนวน 19 คน และการเสวนากลุมของผูรับ
ใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนจำนวน 14 คน ผลการศึกษาพบวา ประเทศสหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
และญี ่ ป ุ  น ใช ร ู ป แบบการกำกั บ ดู แลผู  ร ั บ ใบอนุญ าตในกิจ การโทรทัศนโ ดยภาครัฐ โดยประเทศสหราช
อาณาจักรมีคณะกรรมการ เครือรัฐออสเตรเลียมีองคการการสื่อสารและสื่อแหงออสเตรเลีย สวนประเทศ
ญี่ปุนมีกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร เปนองคกรกำกับดูแลในสวนที่เกี่ยวกับการรับใบอนุญาต เนื้อหา
และผังรายการ และสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมไดใชระบบกำกับดูแลกันเอง โดยใชองคกรที่ไมใชภาครัฐ
กำกับดูแล ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบกำกับดูแลรวมกัน มีคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการ
สื่อสาร ทั้งในสวนการอนุญาต เนื้อหาหรือผังรายการ ตลอดจนมาตรฐานจริยธรรมดวย ในสวนประเทศไทย
นั้นมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กำกับดูแลการออก
ใบอนุญาต กำกับผังรายการ และเนื้อหาที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ แตยังไมมีหนวยงานที่ทำหนาที่ในการ
กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
คำสำคัญ: 1.มาตรฐาน, 2.จริยธรรม , 3.ผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน

1

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Email; phatchamonj@gmail.com
2
รองศาสตราจารยประจำคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
3
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัททรู คอเปอเรชั่น จำกัด(มหาชน).
4
ผูชวยศาสตราจารยประจำคณะนิศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.34- Vol 26 No.1 January - June 2021

Abstract
This research is aimed at comparative study of ethical standards of the television
license holders of Thailand and foreign countries i.e. United Kingdom, United States,
Commonwealth of Australia and Japan, studying problems of law enforcement in relation to
ethical standards of the television license holders of Thailand, exploring solution and
proposing a bill being suitable for ethical standards of the television license holders. The
research made use of a document research method to laws relating to ethical standards of
the television license holders, textbook or related research works of Thailand, United Kingdom,
United States, Commonwealth of Australia and Japan together with in-depth interviews to
groups of interested people i.e. government officials, television entrepreneurs, academics and
consumers totaling 19 persons and with a focus group research method among 14 participants
to discuss about a bill being suitable for ethical standards of the television license holders.
The research found that United Kingdom, Commonwealth of Australia and Japan currently
applies the statutory regulation system to regulate the television license holders. The
regulator of United Kingdom is the Office of Communications (Ofcom). Commonwealth of
Australia’s regulator is the Australian Communications and Media Authority (ACMA) and
Japan’s regulator is the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC). They regulate
on obtaining license, contents and broadcast schedule and ethical standards-related in the
self-regulation system through non-state organizations. Meanwhile, United States applies the
co-regulation system that regulated by the Federal Communications Commission (FCC) and
other non-state organizations covering license, contents, broadcast schedule and ethical
standards. In respect of Thailand’s regulator, the National Broadcasting and
Telecommunications Commission (NBTC) regulates issuance of license, broadcast schedule
and contents affecting to national security but there has not yet had any government agency
being obliged to determine ethical standards of the television license holders.
Keywords : 1.Standards, 2. Ethical 3.Television License Holders
1.บทนำ

การประกอบธุรกิจของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนในประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง
อยู 2 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กำหนดใหมีหนวยงานที่ทำหนาที่กำกับดูแลทั้งกิจ การ
โทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ “กสทช.” โดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให
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กสทช. มีอำนาจพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใชคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรทัศน และกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาต รวมทั้งอำนาจในการ
พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม และกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข
หรือคาธรรมเนียมการอนุญาต และสวนการกำกับดูแลจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพในประเทศไทยนั้น
กฎหมายกำหนดใหผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนใชกลไกการกำกับดูแลกันเองโดยอาศัยจริยธรรมทาง
วิชาชีพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 39 กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการสงเสริม
การรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆ เพื่อทำหนาที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
ถึ งแม ว  า รั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยจะรับ รองและคุ มครองการใช สิ ทธิและเสรี ภาพผูรับ
ใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนไวก็ตาม แตการใชสิทธิและเสรีภาพของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนตอง
กระทำภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว กลาวคือ ไมไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนและหามมิใหมีการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย
ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทำมิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
รวมไปถึงการใชเสรีภาพในการเสนอขาวและความคิดเห็นของนักขาวและกองบรรณาธิการ ที่สามารถกระทำ
ไดโดยไมขัดตอจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ
ดวยเหตุดังกลาว ตั้งแตใชบังคับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มีปญหาทางกฎหมายและปญหาในการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน ดังนี้
1.ปญหาไมมีองคกรกำกับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนที่
เปนเอกภาพ จึงจำเปนตองศึกษาและวิเคราะหปญหารูปแบบการกำกับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสม
กับผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนเพื่อใหเปนตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมาย
2. ปญหาไมมีบทบัญญัติการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพในกิจการโทรทัศนมีหลายประเภทและมีธรรมชาติของสื่อที่แตกตางกัน
3. ปญหาไมมีสภาพบังคับของมาตรฐานทางจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
ดังนั้น จึงสมควรศึกษาวิเคราะหการพัฒนากฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพในกิจการ
โทรทัศน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนใน
ดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพ การคุมครองผูบริโภคหรือสวัสดิภาพของประชาชนตอไป
2.วัตถุประสงคของการศึกษา
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1. เพื ่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บมาตรฐานจริ ย ธรรมของผู  ร ั บ ใบอนุ ญ าตในกิ จ การโทรทั ศ น ไ ทยกั บ
ตางประเทศที่สำคัญ
2. เพื่อศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการ
โทรทัศนไทย
3.สมมติฐานการศึกษา
โดยผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนยังไมมีองคกรกำกับดูแลและกำหนดมาตารฐานทางจริยธรรม
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. 2551 ทำใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังไมไดรับการคุมครองเทาที่ควร ดังนั้น หากมีการเพื่อศึกษา
รูปแบบองคกรการกำกับดูแลมาตรฐานจริยธรรม จัดทำประมวลมาตรฐานกำหนดสภาพบังคับมาตรฐาน
จริยธรรมผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน รวมถึงการคุมครองเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดมาตรฐาน
จริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน จะมีผลใหการดำเนินการของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
เปนไปดวยความเรียบรอยตามเจตนารมณของกฎหมาย
4.ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิ จ ั ย หนั งสื อ หรื อบทความทางวิช าการ แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ย วกับ มาตรฐานจริย ธรรมผู  รั บ
ใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของประเทศไทยและตางประเทศไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุน
2. ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ไดแก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) เจาหนาที่กลุมงานสงเสริมการ
แขงขันและการกำกับดูแลกันเอง (สส.) และสำนักงานคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจ การ
โทรทัศน (บส.)องคกร สหพันธ สมาพันธ และสภาวิชาชีพเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
5.แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.ความหมายของจริยธรรม
จริย ธรรม หมายถึ ง ธรรมที ่ เปน ขอประพฤติ ปฏิบ ัติ ศี ล ธรรมหรือกฎศีล ธรรม จริย ธรรม ตรงกั บ
ภาษาอังกฤษคำวา ethics หรือจริยศาสตร ซึ่งเปนศาสตรที่วาดวยความประพฤติหรือการกระทำของมนุษย
(ethics: science of moral; rules of conduct) เปนปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยการแสวงหาความดีสูงสุดของ
ชีวิตมนุษยแสวงหากฎเกณฑในการตัดสินความประพฤติของมนุษยวาอยางไหนถูก ไมถูกดีไมดี ควรไมควร และ
พิจารณาปญหาเรื่องสภาพของคาทางศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน,2556:303)
2.หลักจริยธรรมทั่วไปของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
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พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 มาตรา 39 กำหนดให กสทช. มีอำนาจหนาที่ในการสงเสริมการ
รวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆ เพื่อทำหนาที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม และ
การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมควรคำนึงถึงเรื่องการไดรับขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชนและการ
คุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมทั้งการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพขององคกรดวยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสื่อที่ตองมีกรอบ
หลักการจริยธรรมกำหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับผูประกอบวิชาชีพ จึงไดสนับสนุนใหมีแนว
ปฏิบัติการทำหนาที่สื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธำรงไวซึ่ง
คุณคาและบรรทัดฐานวิชาชีพสื่อ
3. รูปแบบการกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
การกำกับดูแล (regulation) หมายถึง กฎ หรือ ระเบียบที่ออกโดยผูที่มีอำนาจรองรับเพื่อใชในการ
ควบคุมหรือดูแลการปฏิบัติหรือพฤติกรรมใดๆ และยังหมายความรวมถึงกิจกรรมการควบคุมหรือดูแล และ
สถานภาพของการถูกดูแลใหปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบนั้นๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหนึ่งๆ มี 3
รูปแบบ ไดแก
3.1 การกำกั บ ดู แ ลโดยตรง (direct regulation) หมายถึ ง การมี อ งค ก รกำกั บ ดู แ ลตาม
กฎหมายซึ่งจะเปนองคกรของภาครัฐที่มีอำนาจพัฒนากฎ ระเบียบในการกำกับดูแล ตลอดจนรักษา สอดสอง
เฝาระวัง และ บังคับใชกฎ ระเบียบเหลานั้นผานกลไกของภาครัฐไดโดยตรง
3.2 การ
กำกับดูแลตนเอง หรือ การกำกับดูแลกันเอง(self-regulation) หมายถึง การที่กลุมผูประกอบการ บริษัทหรือ
ปจเจกบุคคลรวมตัวกันในรูปขององคกรที่มีฐานสมาชิกเพื่อสรางอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของกันและกัน
การเป น สมาชิ ก ขององค ก รต อ งเป น ไปโดยสมั ครใจ และสมาชิกต องรว มมื อ กั น รา งกฎ กติกา มารยาท
จรรยาบรรณ หรือ ขอกำหนดทางจริยธรรม ตลอดจน แนวทางและมาตรฐานทางเทคโนโลยี
3.3 การกำกับดูแลรวมกัน (co-regulation) หมายถึง การที่องคกรกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจตาม
กฎหมาย ไดมอบอำนาจใหองคกรที่เปนตัวแทนในภาคอุตสาหกรรมหรือในภาคสวนอื่นที่เทียบเคียงกันไดไป
พัฒนา พรอมทั้ง บังคับใช กฎ กติกามารยาท หรือมาตรฐานรวมกันในการกำกับดูแลในภาคสวนนั้น ๆ โดยทาง
องคกรกำกับดูแลซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายจะตองใหความเห็นชอบ และเฝาดูระบบการกำกับดูแลนั้น โดยมี
อำนาจที่จะเขาไปแทรกแซงได หากมีความจำเปนจริง ๆ
( The Office of Communications, Online
Protection Report [Online]. 2556)
4.การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของสหราชอาณาจักร
การกำกับดูแลมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของประเทศสหราชอาณาจักร
ใชหลักการใหผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนในฐานะสื่อสารมวลชนกำกับดูแลกันเองภายใตการกำกับของ
Office of Communication(Ofcom)และThe Ofcom Broadcasting Code โดยรั ฐ จะยึ ด หลั ก ความเป น
กลางไมฝกใฝฝายใด (Impartiality) (Office of Communications, 2019 [Online])
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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5.การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาใชการกำกับดูแลมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจโทรทัศนโดยใชร ะบบ
ผสมผสานระหวางการกำกับดูแลกันเอง (Self-Regulation) และระบบกำกับดูแลรวมกัน (Co-Regulation)
โดยมีคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (The Federal Communications Commission) หรือ
FCC เปนหนวยงานหลักในการกำกับดูแล นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสอดสองดูแลทางโทรทัศน (The TV
Parental Guidelines Monitoring Board (TVOMB)) คอยกำกับดูแลดานจริยธรรมหรือความเหมาะสมของ
เนื้อหาอีกดวย(TV Parental Guidelines, About us [Online])
6.การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของเครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลียใชระบบกำกับดูแลตนเอง (self-regulation) และระบบกำกับดูแลรวมกัน (coregulation) ในการกำกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน โดยรัฐจะมีหนาที่กำหนด
มาตรฐานและเงื่อนไขใบอนุญาต สวนมาตรฐานจริยธรรมเปนหนาที่ของสื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองภายใต
ประมวลจริยธรรมนักสื่อสารมวลชน (MEAA Journalist Code of Ethics) (Australian Communications
and Media Authority, Register of broadcasting codes & schemes index (1 3 February 2 0 1 9 )
[Online])
7.การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนใชระบบการกำกับดูแลแบบผสมคลายกับสหรัฐอเมริกาโดยมีกระทรวงมหาดไทยและ
การสื่อสาร (MIC) เปนหนวยงานภาครัฐที่กำกับดูแลระดับชาติ และมี BPO เปนองคกรกำกับดูแลตนเองทำ
หนาที่กำกับดูแลดานจริยธรรมในรายการโทรทัศน (JBA, “Broadcasting Ethics”, (n.d.) accessed on 21
April 2019 [Online])
8.การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน นอกจากบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังมีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคกรที่ทำหนาที่ในการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ
“กสทช.” พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมาย
หรือเครื่องมือที่ใชในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยกำหนดใหการ
ดำเนินกิจการดังกลาวตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. และตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑที่ กสทช.กำหนด เปนตน
สรุปหลักจริยธรรมทั่วไปของผูรับใบอนุญาตในกิจ การโทรทัศน ประกอบวิชาชีพสื่ อสารมวลชนที่
เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆ เพื่อทำหนาที่จัดทำมาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต
มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมควรคำนึงถึงเรื่ องการไดรับ ข อมูล ขาวสาร
สาธารณะของประชาชนและการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพขององคกรดวย รูปแบบการกำกับดูแล
ผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนการกำกับดูแลโดยตรง (direct regulation) การกำกับดูแลตนเอง การกำกับ
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ดูแลรวมกัน (co-regulation) การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของสหราชอาณาจักร การ
กำกับดูแลมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของประเทศสหราชอาณาจักร ใชหลักการ
ใหผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนในฐานะสื่อสารมวลชนกำกับดูแลกันเองภายใตการกำกับของ Office of
Communication(Ofcom)และThe Ofcom Broadcasting Code โดยรัฐจะยึดหลักความเปนกลางไมฝกใฝ
ฝายใด การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาใชการกำกับดู แล
มาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจโทรทัศนโดยใชระบบผสมผสานระหวางการกำกับดูแลกัน เอง
(Self-Regulation) และระบบกำกั บ ดู แลร ว มกั น (Co-Regulation) โดยมี คณะกรรมการกลางกำกั บ ดู แ ล
กิจการสื่อสาร การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของเครือรัฐออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลียใช
ระบบกำกั บ ดู แ ลตนเอง (self-regulation) และระบบกำกั บ ดู แ ลร ว มกั น (co-regulation) ในการกำกั บ
มาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน โดยรัฐจะมีหนาที่กำหนดมาตรฐานและเงื่ อนไข
ใบอนุญาต สวนมาตรฐานจริยธรรมเปนหนาที่ของสื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองภายใตประมวลจริยธรรมนัก
สือ่ สารมวลชน การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของญี่ปุน ประเทศญี่ปุนใชระบบการกำกับดูแล
แบบผสมคลายกับสหรัฐอเมริกาโดยมีกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร (MIC) เปนหนวยงานภาครัฐที่กำกับ
ดูแลระดับชาติ และมี BPO เปนองคกรกำกับดูแลตนเองทำหนาที่กำกับดูแลดานจริยธรรมในรายการโทรทัศน
การกำกับดูแลผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของไทย ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผูรับ
ใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังมีพระราชบัญญัติ
องค ก รจั ด สรรคลื ่ น ความถี ่ แ ละกำกั บ การประกอบกิ จ การวิท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553
6.วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาจะใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชเทคนิคผสมผสาน การวิจัย
เอกสาร(documentary research) ศึ กษากฎหมายไทยและเปรีย บเทีย บกับ ตางประเทศ การสัมภาษณ
(Interview) กลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก เจาหนาที่รัฐ ผูประกอบธุรกิจในกิจการโทรทั ศน นักวิชาการและ
ประชาชนผูบริโภครวมจำนวน 19 คน และการเสวนากลุม(Focus Group) เกี่ยวกับรางกฎหมายที่เหมาะสม
กับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนจำนวน 14 คน
7.ผลการวิจัย
1.เปรียบเทียบมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนไทยกับตางประเทศที่
สำคัญ พบวา
การเปรียบเทียบมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนของไทยกับตางประเทศที่
สำคัญ 4 ประเทศ ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุน ประเทศส
หราชอาณาจักร มีองคกรกำกับดูแลชื่อวา Office of Communication หรือ Ofcom เปนองคกรกำกับดูแล
อิสระดานการสื่อสารของสหราชอาณาจักร รูปแบบขององคกรเปนแบบ Semi-Autonomous Agency เปน
องคกรกำกับดูแลกึ่งอิสระ ซึ่งทำการดูแลรวมกับองคกรกำกับดูแลบริการวีดิทัศนตามคำขอ หรือ Authority of
Television and Video on Demand: ATVOD ทำหนาที่เปนองคกรกำกับดูแลรวมในกิจการวีดิทัศนตามคำ
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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ขอในประเทศอั ง กฤษ โดยกรรมการกำกั บ ดู แ ลของ Ofcom ประกอบด ว ย Lord of Marylebone เป น
ประธาน สมาชิก จำนวน 8 คน ไดรับการแตงตั้งจากฝายบริหาร คือ เลขาธิการรัฐดานการคาและอุตสาหกรรม
(Secretary of State of Trade and Industry)
ประเทศสหรัฐอเมริกา องคกรกำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน คือ คณะกรรมการการสื่อสารแหง
สหพันธ (Federal Communication Commission หรือ FCC) รูปแบบขององคกรเปนแบบองคกรกำกับดูแล
ที่มีอิสระอยางเต็มที่ มีสถานะเปนองคกรกึ่งตุลาการ (Quasi – judicial organization) และองคกรของรัฐที่
เปนอิสระ (Independent government agency) ขึ้นตรงตอสภาคองเกรส (Congress) รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ออกกฎขอบังคับ การสื่อสารระหวางประเทศและระหวางมลรัฐ โดยใชวิทยุกระจายเสียงโทรทัศนทางสาย
ดาวเทียมและเคเบิ้ล (เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.โทรคมนาคม 1934 (Telecommunication Act
1934)
ประเทศออสเตรเลีย องคกรกำกับดูแล คือ องคการสื่อและการสื่อสารแหงออสเตรเลีย หรือ The
Australian Communications and Media Authority: ACMA รู ป แบบขององค กรเป น แบบองค กรกำกั บ
ดูแลที่ตั้งขึ้นภายในกระทรวงของรัฐบาล แตมีโครงสรางแยกตางหากจากหนวยงานของรัฐ เปนหนวยงานใน
การบริหารงานดานบรอดแบนด ดานการสื่อสาร และดานเศรษฐกิจดิจิตอล (เกิดจากการรวมตัวกันระหวาง
องคการกระจายเสีย งแห งออสเตรเลีย หรือ Australian Broadcasting Authority: ABA กับองคการการ
สื ่ อสารแห งออสเตรเลี ย หรื อ Australian Communications Authority: ACA) กรรมการกำดับ ดูแลของ
ACMA ประกอบดวย สมาชิกจำนวน 7 คน เปนสมาชิกที่ทำงานเต็มเวลา จำนวน 3 คน และสมาชิกที่เปน
กรรมการโดยตำแหนง จำนวน 4 คน (ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน สมาชิกประจำ 1 คน สมาชิกพิเศษ 4
คน และสมาชิกสมทบพิเศษอีก 1 คน)
ประเทศญี่ปุน องคกรกำกับดูแลของประเทศญี่ปุน คือ บรรษัทการกระจายเสียงแหงญี่ปุน หรือ
Nippon Hoso Kyokai: NHK เปนองคกรอิสระจากทางรัฐบาลและเอกชนในการปฏิบัติงาน เปนองคกรที่
รับผิดชอบการการะจายเสียงเพื่อสาธารณชน (Public Broadcasting) โดยไมพึ่งการโฆษณา การผลิตและการ
นำเสนอรายการเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งเปนผลมาจากผลของ
กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศญี่ปุน ไดแก พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน ค.ศ. 1950
(The Broadcast Act 1950) พระราชบั ญ ญัติป  อ งกัน ของรางวั ล ที ่แสดงเหตุ ผ ลไม ไ ด และการโฆษณาที่
ห ล อ ก ล ว ง ( Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations 1 9 6 2 )
พระราชบั ญ ญั ต ิ ธ ุ ร กรรมพาณิ ช ย ค.ศ. 1976 (Act on Specified Commercial Transactions 1976)
พระราชบั ญญั ต ิ โ ทรคมนาคม พ.ศ. 1996 (The Telecommunications Act of 1996) พระราชบั ญ ญั ติ
รายการโทรทั ศ น ส ำหรั บ เด็ ก ค.ศ. 1990 (The Children's Television Act of 1990) และ/หรื อ
พระราชบัญญัติเคเบิ้ลโทรทัศน ค.ศ. 1992 (The Cable Act 1992)
2.ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
ไทย พบวา
ประเทศไทย นั้นองคกรกำกับดูแลของประเทศไทย คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเปนองคกรของรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 และ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 จัดตั้งขึ้นเพื่อใหมั่นใจวาเปนองคกร
ที่กำกับดูแลใหมีการแขงขันที่เสรีและเปนธรรม เพื่อประโยชนตอผูบริโภค จึงเปนองคกรที่เปนอิสระทำหนาที่
วารสารปรัชญาปริทรรศน
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จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และการประกอบกิจการดังกลาวตองคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่นทั้งในดานการศึกษาวัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐประโยชนสาธารณะ
อื่น และการแขงขันโดยเสรี อย างเป นธรรม รวมทั้งตองจัดใหภ าคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนิ น การ
สือ่ มวลชนสาธารณะ
แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการกำกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตใน
กิจการโทรทัศน รวมทั้งองคกรที่ทำหนาที่กำกับมาตรฐานจริยธรรมหรือพิจารณาชี้ขาดการกระทำอันละเมิด
สิทธิของประชาชนหรือบทกำหนดโทษไวโดยเฉพาะจึงตองมีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
ของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนเพื่อเปนการกำหนดมาตราฐานจริยธรรมใหเปนรูปธรรมและมีผลบังคับ
ใชไดตามกฎหมาย
8.อภิปรายผล
1.เปรียบเทียบมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนไทยกับตางประเทศที่
สำคัญ พบวา
เมื่อประเทศไทยยังไมมีการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการ เพื่อใหมีมาตรฐาน
จริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนตามแบบอยางประเทศอื่น เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และญี่ปุน ควรที่ประเทศไทยจะตองมีบทบัญญัติทางกฎหมายใหชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในระยะแรกควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากเปน
กฎหมายที่ใหอำนาจ กสทช.เปนหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตใหผูประกอบการในกิจการโทรทัศน และ
ใหกสทช. เปนผูควบคุมและออกใบอนุญาตตามเงื่อนไขตามกฎหมายเชนเดิม
แต ใ นส ว นเกี ่ ย วกั บ มาตรฐานจริ ย ธรรมของผู  ร ั บ ใบอนุ ญ าตในกิ จ การโทรทั ศ น ควรมี ก ารให มี
คณะกรรมการสงเสริมและกำกับจริยธรรมผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน อีกคณะหนึ่งซึ่งแตงตั้งจากผูมี
คุณสมบัติและลักษณะตองหามกฎหมายและมีความรูความเชี่ยวชาญดานกิจการโทรทัศน ดานกฎหมาย ดาน
การคุมครองผูบริโภคหรือสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนจาก
มหาวิทยาลัย มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกำกับจริยธรรมผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จัดทำแผน
ในการส งเสริ มและกำกั บ จริ ย ธรรมผู  ร ั บ ใบอนุญ าตในกิจ การโทรทัศนใหสอดคลองกับ นโยบายและแผน
ระดับชาติหรือยุทธศาสตรของชาติและกำหนดขอบังคับและจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนใน
การใหบริการ รวมทั้งเพื่อคุมครองประชาชนผูบริโภคจากการประกอบกิจการโทรทัศน และ กำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ องคประชุม การรับคำรองทุกขกลาวโทษ การพิจารณา บทลงโทษ
และการอุทธรณคำสั่ง
2.ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน
ไทย พบวา
การแกไขเพิ่ มกฎหมายดั งกล าว เปนการนำรูป แบบการกำกับโดยรัฐ หรือการกำกั บดูแลโดยตรง
(direct regulation) และการกำกั บ ดู แ ลร ว มกั น (co-regulation) โดยให ร ั ฐ มี อ ำนาจหน า ที ่ ใ นการออก
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ใบอนุญาตและกำกับเงื่อนไขใบอนุญาตตามแบบเครือรัฐออสเตรเลียและญี่ปุน ซึ่งเปนไปตามหลักคลื่นเปนของ
สาธารณประโยชนอันเปนของรัฐและหลักความมั่นคงของชาติ ในขณะเดียวกันก็ใหเสรีภาพผูรับใบอนุญาตใน
กิจการโทรทัศนมีเสรีภาพภายใตหลักของรัฐธรรมนูญกฎหมายรวมทั้งเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ แตรัฐยัง
ตองมีบทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชนกัน จึงตองนำการกำกับดูแลรวมกันมาใชในการ
กำกับและสงเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนอันมีลักษณะคลายกับแบบของ
เครือรัฐออสเตรเลีย อเมริกาและญี่ปุนนั่นเอง
9.ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ
ในการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน เพื่อใหมีมาตรฐานตามหลัก
วิชาชีพสงเสริมผูกอบธุรกิจในกิจการโทรทัศน และคุมครองสิทธิประชาชนผูบริโภค ควรมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เนื ่ องจากเปน กฎหมายที่ใหอำนาจ กสทช.เปน หนว ยงานที่เปน ผูออก
ใบอนุญาตใหผูประกอบการในกิจการโทรทัศน และใหหนวยงานและคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐาน
จริยธรรมของผูรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน โดยมีบทบัญญัติทางกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับการสงเสริมหรือ
กำกับจริยธรรม บทลงโทษ การสอบสวนการละเมิดจริยธรรม เปนตน
ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมหรือจริยธรรมที่เหมาะสมกับผูรับใบอนุญาตใน
กิจการโทรทัศน รวมถึงการจัดทำประมวลจริยธรรมหรือจริยธรรมที่เหมาะสมกับสื่อมวลชนอื่น ๆ ดวย
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