
 

ปญหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน :  
ศึกษากรณีการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน 

 

นาถนิภา โรจนะ* 
รองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ** 

 

บทคัดยอ 
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายของ

ประเทศไทยและในตางประเทศเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน และอํานาจหนาท่ีของ

สถานีโทรทัศนและหนวยงานภาครัฐในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน รวมท้ังศึกษาถึงสิทธิ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหา 

ท่ีเกิดจากการบังคับใชกฎหมายการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน  

จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน พ.ศ. 2551 กําหนดใหสถานีโทรทัศนมีหนาท่ีควบคุมเนื้อหากอนออกอากาศ หากมีการ

ออกอากาศเนื้อหาที่มีลักษณะตองหามออกอากาศ สถานีโทรทัศนในฐานะผูรับใบอนุญาตตอง

ดําเนินการระงับการออกอากาศ หากผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจ 

ทําคําส่ังระงับการออกอากาศไดทันทีกอนการสอบสวนขอเท็จจริง แตเนื่องจากหลักเกณฑการ

พิจารณาเนื้อหาซ่ึงตองหามออกอากาศไมชัดเจน จึงเปนชองทางใหสถานีโทรทัศนรวมท้ังเจาหนาท่ี

ของรัฐเขาแทรกแซงการแสดงความคิดเห็นของผูผลิตละครโทรทัศน และจํากัดสิทธิของประชาชน

ในการรับรูขอมูลขาวสาร ขณะเดียวกันกลไกการคุมครองผูเสียหายจากการประกอบกิจการ

โทรทัศนโดยองคกรวิชาชีพก็ไมมีสภาพบังคับ เนื่องจากประเทศไทยไมมีการรวมกลุมขององคกร

วิชาชีพดานละครโทรทัศน จึงทําใหผูเสียหายไมไดรับการเยียวยาภายในองคกรฝายปกครอง  

ตองไปใชสิทธิทางศาลเทานั้น ซึ่งอาจมีกระบวนการที่ยุงยาก และลาชากวา นอกจากนี้กฎหมาย

เก่ียวกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนไมมีการกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม

เนื้อหาละครโทรทัศนเทาท่ีควร ขณะท่ีกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไมมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล

กิจการโทรทัศนกลับสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการควบคุมเนื้อหารวมท้ังประเมิน

คุณภาพเนื้อหาละครโทรทัศน แตความเห็นของประชาชนดังกลาวเปนเพียงขอเสนอแนะแก

สถานีโทรทัศนไมมีสภาพบังคับแตอยางใด   

จากการศึกษาปญหาดังกลาวในระบบกฎหมายของประเทศตางประเทศ พบวา 

กฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียมีความนาสนใจ

และนํามาเปนตนแบบของกฎหมายไทยได ทุกประเทศมีหลักเกณฑการควบคุมเนื้อหาที่ชัดเจน  

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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มีองคกรวิชาชีพเขามาควบคุมเนื้อหาของส่ือมวลชนดวยกัน ดังนั้น จึงไมเกิดปญหาการใชดุลพินิจ

ของสถานีโทรทัศนเขาแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชน รวมท้ังมีองคกร

วิชาชีพมาคานอํานาจของสถานีโทรทัศนและเจาหนาท่ีรัฐในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน 

ประกอบกับกระบวนการพิจารณาเร่ืองรองเรียนขององคกรกํากับดูแลกิจการโทรทัศนของ

ตางประเทศจะกําหนดข้ันตอนท่ีชัดเจน โดยกําหนดใหการรองเรียนตองรองไปยังสถานีโทรทัศน 

เพ่ือใหสถานีโทรทัศนไดทบทวนแกไข รวมท้ังในกระบวนพิจารณาขององคกรกํากับดูแลไดเปด

โอกาสใหผูรับใบอนุญาตไดช้ีแจงขอเท็จจริง กอนการพิจารณาลงโทษ นอกจากน้ีในการกําหนด

กฎหมายหรือหลักเกณฑในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวม ประเทศไทยจึงควรนําแนวคิดจากตางประเทศดังกลาวมาปรับใชอยางเหมาะสม 

เพ่ือปองกันการแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูผลิตละครโทรทัศนและคุมครอง

สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน โดยวิธีการแกไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 เพ่ือควบคุมใหเนื้อหาละครโทรทัศนเปนประโยชน

ตอประชาชนผูชมละครสูงสุด 

 
1.  บทนํา 

ปจจุบันส่ือสารมวลชนมีหลายรูปแบบไดแก ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร 

ซึ่งโทรทัศนจัดเปนส่ือท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับส่ือประเภทอื่นๆ เนื่องจากปจจุบัน

แทบทุกบานจะมีโทรทัศนไวเพ่ือรับรูขาวสารและความบันเทิงรวมกันในครอบครัว รายการ

โทรทัศนท่ีมีผูชมมากท่ีสุด คือ ละครโทรทัศน (พิรงรอง รามสูตร รณะนันทน และศศิธร ยุวโกศล, 

2546 : 67) เนื้อหาละครโทรทัศนจัดเปนสารหรือความคิดเห็นของผูผลิตละครท่ีประสงค 

จะส่ือสารไปยังผูชมจํานวนมากผานส่ือโทรทัศนดวยรูปแบบรายการประเภทบันเทิง ซึ่งเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนมีความผูกพันใกลชิดกับเสรีภาพของประชาชนในการ

ไดรับขาวสารและการแสดงความคิดเห็น ส่ือมวลชนจึงตองมีหลักประกันสิทธิในการท่ีจะแสวงหา

ขอมูลขาวสารรวมท้ังเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทุกชนิดท้ังดานการเมือง การปกครอง  

การเศรษฐกิจ การทหาร หรือกิจการอ่ืนนําเสนอสูการรับรูของประชาชน แตขณะเดียวกันเนื้อหา

ละครโทรทัศนก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะผูชมท่ีเปนเด็กและเยาวชนซึ่งมี

วุฒิภาวะยังไมเพียงพอ อาจลอกเลียนพฤติกรรมของตัวละครโทรทัศนท่ีไมเหมาะสมกอปญหา

สังคมได เชน การใชกําลังหรืออาวุธเพ่ือตัดสินปญหาความขัดแยงแทนท่ีจะใชวิธีการทางกฎหมาย 

การเสพของมึนเมายาเสพติด การใชความรุนแรงในครอบครัว หรือการใชภาษาหยาบคาย  

รัฐในฐานะผู มีภารกิจในการดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม  และสงเสริมอนุ รักษ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รัฐจึงจําเปนตองใชอํานาจทางปกครองในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนโดยการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน เพ่ือปองกันไมใหสถานีโทรทัศนออกอากาศ

เนื้อหาละครโทรทัศนท่ีไมเหมาะสมและกอใหเกิดปญหาตอสาธารณะได  
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศไดรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นของส่ือมวลชนไวดังท่ีปรากฏในมาตรา 45  

ไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพการโฆษณา และ

การส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนใด การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไดเฉพาะเพ่ือรักษาความ

ม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยู

สวนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ

ปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน การตรวจสอบเน้ือหาของ

ส่ือโดยรัฐจะตองเปนการดําเนินการภายหลังการออกอากาศ ยกเวนในภาวะสงครามเจาหนาท่ีรัฐ

สามารถตรวจสอบเนื้อหากอนการออกอากาศได และในมาตรา 46 ไดบัญญัติถึงหลักประกันของ

ผูประกอบอาชีพส่ือมวลชน โดยหามไมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือ

เจาของกิจการกระทําการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น

สาธารณะของผูประกอบอาชีพส่ือมวลชน เพ่ือปกปองสิทธิเสรีภาพของผูประกอบอาชีพส่ือมวลชน 

ใหผูประกอบอาชีพส่ือมวลชนมีสิทธิจัดตั้งองคกรวิชาชีพรวมท้ังมีกลไกควบคุมกันเองขององคกร

วิชาชีพ นอกจากนี้มาตรา 47 ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถี่

ท่ีใชในการสงวิทยุโทรทัศนเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ

ทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอ่ืน และการ

แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม จัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชน

สาธารณะ การกํากับดูแลกิจการขององคกรของรัฐจะตองปองกันมิใหมีการครอบงําระหวาง

ส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูล

ขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน  การจํากัดสิทธิเสรีภาพ

ส่ือมวลชนตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองจะกระทําไดเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจเทานั้น ดังนั้น 

กฎหมายท่ีกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนจึงเปนกฎหมายที่มีลักษณะเปนการ

จํากัดสิทธิเสรีภาพ บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจึงตองกระทําเทาท่ีจําเปน และไมกระทบตอ

สาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนดวย 

จากการศึกษาพบวา ส่ือมวลชนยังคงถูกแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความเห็น 

อยางตอเนื่อง โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ไมชัดเจนเก่ียวกับเนื้อหาตองหามออกอากาศทําให

สถานีโทรทัศนและองคกรกํากับดูแลของรัฐใชดุลพินิจอยางกวางขวางในการระงับการออกอากาศ

ละครโทรทัศน คําส่ังระงับการออกอากาศเปนคําส่ังทางปกครองแตกฎหมายไมไดเปดโอกาสให

คูกรณีไดช้ีแจงหรือโตแยงคัดคาน ประกอบกับกลไกการคุมครองขององคกรวิชาชีพท่ีจะเขามา

คานอํานาจระหวางสถานีโทรทัศนและเจาหนาท่ีรัฐก็ไมมีผลใชบังคับ นอกจากนี้ในการกําหนด

กฎหมายในการกํากับดูแลเนื้อหาละครโทรทัศนซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนเขามา 

มีสวนรวมก็กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมนอยมากและความเห็นของประชาชนก็ไมมีสภาพบังคับ
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ใหหนวยงานรัฐตองปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีเก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน ทฤษฎีภารกิจของรัฐ ทฤษฎีการมีสวนรวม ตลอดจน

การวิเคราะหปญหาเพ่ือคนหาแนวทางแกไขปรับปรุงการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนท่ีใชอยู

ปจจุบันใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.  ขอความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน 

การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนมีหลักการสําคัญและแนวความคิดตามหลักกฎหมาย

มหาชนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

2.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่ไดรับความ
คุมครองท้ังตามหลักกฎหมายสากลและหลักกฎหมายไทย อีกท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังไดบัญญัติรับรองและคุมครองไวดวย แตอยางไรก็ดี สิทธิและ

เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวมิใชสิทธิเด็ดขาด หากวาสิทธินั้นเปนการขัดตอผลประโยชน

มหาชนหรือความปลอดภัยสาธารณะอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย การดํารงชีพ พลานามัย 

ส่ิงแวดลอม อันมีผลเปนการกระทบตอประโยชนสวนรวมหรือเปนภัยสาธารณะ สิทธิและเสรีภาพ

ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองอาจถูกจํากัดได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพกระทําไดเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว(สุริยา  ปานแปนและอนุวัฒน  

บุญนันท, 2554: 36 - 37)  

 

2.2 แนวคิดการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ เน้ือหาละครโทรทัศนมีอทธิพลตอคน 
ในสังคม ดวยรัฐมีภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะในการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม 

การสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งการจัดทําบริการสาธารณะและอํานาจมหาชน 

ก็มีบทบาทเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เพราะบริการสาธารณะถือเปนภารกิจของรัฐและเคร่ืองมือท่ีรัฐ

ใชก็ใชอํานาจมหาชนหรือใชวิธีบริหารจัดการแบบเอกชนก็ได แตถึงแมรัฐจะเลือกใชวิธีการบริหาร

จัดการแบบเอกชน อํานาจมหาชนก็ยังเปนของรัฐ และเปนอํานาจที่รัฐไมอาจสละได ดังนั้น เม่ือมี

ความจําเปนเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ รัฐก็ตองนําอํานาจมหาชนออกมาใช เพ่ือใหการจัดทํา

บริการสาธารณะของรัฐดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตอประโยชนสวนรวม 

(มานิตย  จุมปา, 2554 : 90-91)  

 

2.3 การควบคุมฝายปกครอง การดําเนินงานของฝายปกครองมีเปาหมายคือ
ประโยชนสาธารณะ การดําเนินการท่ีจะบรรลุเปาหมายฝายปกครองจําเปนตองใชอํานาจมหาชน  

ซึ่งมีลักษณะเปนการใชอํานาจเหนือท่ีอาจกระทบตอปจเจกบุคคล ในขณะท่ีภารกิจของรัฐสมัยใหม

ไดขยายขอบเขตไปอยางกวางขวาง การใชอํานาจมหาชนของรัฐก็จะไปกระทบสิทธิของประชาชน

มากข้ึน จึงตองมีกลไกในการควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองใหอยูภายใตกรอบของ
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กฎหมาย เรียกหลักการนี้วา “หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง” (บรรเจิด  

สิงคะเนติ, 2554: 19) การควบคุมฝายปกครองจะกระทํา 2 วิธีดังนี้ 

(1) การควบคุมกอนดําเนินการ เปนการควบคุมแบบปองกัน จะควบคุมในข้ันตอน

ตระเตรียมการกอนท่ีฝายปกครองจะมีคําส่ังหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง การแสดงเจตนา             

ของฝายปกครองเพ่ือทําคําส่ังทางปกครองมีข้ันตอนเร่ิมตั้งแตคิดตระเตรียมจนถึงออกคําส่ัง 

ทางปกครอง เพ่ือปองกันมิใหออกคําส่ังทางปกครองโดยมิชอบ และไมเหมาะสม จึงเกิด

กระบวนการควบคุมแบบนี้ข้ึน ไดแก 1) การควบคุมโดยการปรึกษาหารือองคกรท่ีปรึกษา  

เชน ขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎหมายหรือใหคําปรึกษาทางกฎหมาย  

2) การควบคุมโดยการใหประชาชนมีสวนรวม เชน การโตแยงคัดคานกอนท่ีหนวยงาน 

ทางปกครองจะมีคําส่ังทางปกครอง การปรึกษาหารือกับกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสีย การรับฟง 

ความคิดเห็นของผู ท่ีเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียโดยตรง เพ่ือใหประชาชนสามารถปองกัน

ผลประโยชนของตนกอนฝายปกครองจะดําเนินการ 3) การควบคุมโดยการใหประชาชนไดรับรู

และเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและการใหเหตุผลในคําส่ังทางปกครอง 

(2) การควบคุมภายหลังการดําเนินการหรือการควบคุมแบบแกไข เปนการควบคุม

ภายหลังฝายปกครองมีคําส่ังทางปกครอง วิธีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ัง 

ทางปกครองภายหลังดําเนินการ มีผลทางกฎหมาย 2 ประการ ไดแก 1) ถือวาคําส่ังตกเปนโมฆะ 

ผลทางกฎหมายถือวา คําส่ังทางปกครองดังกลาวไมเคยเกิดข้ึน เปนกรณีคําส่ังทางปกครอง 

ท่ีไมชอบดวยกฎหมายอยางรายแรง คําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีท่ีไมมีอํานาจ คําส่ังท่ีขัดตอความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดี 2) ถือวาคําส่ังยังคงสมบูรณอยู แตอาจถูกยกเลิกเพิกถอนได  

เปนกรณีคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายในระดับธรรมดา เชน การออกคําส่ังทางปกครอง

ไมชอบดวยกฎหมายวิธีสบัญญัติ  

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายกอนดําเนินการนี้ เปนการเปดโอกาสให 

ฝายปกครองไดพิจารณาความเหมาะสมในการออกคําส่ังทางปกครอง นอกเหนือไปจาก 

การพิจารณาความชอบดวยกฎหมาย ซึ่งตางจากการควบคุมภายหลังการดําเนินการท่ีมุงเนนไปท่ี

ความชอบดวยกฎหมาย แตอยางไรก็ดีการควบคุมกอนดําเนินการท่ีมีการกําหนดข้ันตอน 

ท่ีซับซอนมากไป จะทําใหการออกคําส่ังทางปกครองลาชาไมทันการ ฝายปกครองจึงมักละเลย 

การควบคุมรูปแบบนี้ หรือทําพอเปนพิธี จึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุมภายหลังการดําเนินการ

มาเสริมดวย (มานิตย  จุมปา, 2554: 561-564)  

 

2.4 ทฤษฎีการมีสวนรวม ในระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมของประชาชน 
เปนสิ่งสําคัญ การมีสวนรวมของประชาชนกระทําไดท้ังทางตรงโดยตัวประชาชนเอง และทางออม

โดยผานผูแทนในการกําหนดนโยบายตางๆ ของรัฐท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม เนื่องจากความเห็นของประชาชนเปนส่ิงท่ี

สะทอนความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ีแทจริง ขณะเดียวกันก็เปนกลไกที่ชวยใหผูมีสวนรวม
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เกิดความรูสึกความเปนเจาของ ผูมีสวนรวมยอมยินยอมรับหลักเกณฑท่ีรัฐกําหนดไดอยางสมัครใจ 

และลดปญหาขอขัดแยง (ชาญชัย  แสวงศักดิ์, 2552: 101) 

 
3.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศนตามกฎหมายประเทศ
ไทยและกฎหมายตางประเทศ 

การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนเปนการใชอํานาจทางปกครองอยางหนึ่ง ซึ่งจะตอง

อยูภายใตหลักนิติรัฐและมีกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ อีกท้ังในการบังคับใชในปจจุบันก็ยังพบ

ปญหาและพบชองวางทางกฎหมายเกิดข้ึนหลายประการ ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงกฎหมาย 

ท่ีเ ก่ียวของกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนตามกฎหมายประเทศไทยและกฎหมาย

ตางประเทศ ดังตอไปนี้  

 

 3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายประเทศไทย 
 (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 45 ไดรับรอง

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเอาไว ในขณะเดียวกันส่ือมวลชนก็มีสถานะเปน

ประชาชนของประเทศเชนเดียวกัน ส่ือมวลชนก็ยอมไดรับความคุมครองจากบทบัญญัติดังกลาว

ดวยเชนกัน เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการเสนอ

ขาวสารทางส่ือตาง ๆ รวมท้ังเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนในการบริโภคขาวสารจากส่ือ         

ท่ีมีคุณภาพอยางเสรี รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหความคุมครองแกส่ือมวลชนใหพนจากการคุกคาม

ของรัฐ เจาของกิจการหรือส่ือมวลชนดวยกันเองดําเนินการแทรกแซงการทํางานของสื่อมวลชนอ่ืน  

และหามรัฐมิใหส่ังการใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาท่ีตรวจกอนนําไปเผยแพรในโทรทัศน 

แตมิไดหมายความวา ส่ือมวลชนจะสามารถใช สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  

โดยปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแตอยางใด รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดขอยกเวนอันเปนการจํากัดขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวไว กลาวคือ 

การใชสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนนั้นอาจถูกจํากัดได โดยจะตองปรากฏวามีกฎหมายกําหนดเปน

การเฉพาะวาสามารถจํากัดได สอดคลองกับหลักการบริการสาธารณะคือ เม่ือมีความจําเปน

เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ รัฐก็ตองนําอํานาจมหาชนออกมาใช เพ่ือใหการจัดทําบริการ

สาธารณะของรัฐดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตอประโยชนสวนรวม 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังเปดโอกาสใหส่ือมวลชนสามารถท่ีจะตั้งองคกรข้ึนมา             

เพ่ือทําหนาท่ีในการปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม ท้ังยังมีมาตรการในการควบคุม

กันเองของส่ือมวลชนในการกําหนดมรรยาทและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และไดให

ความคุมครองคล่ืนความถี่วิทยุโทรทัศน โดยกําหนดใหคล่ืนความถี่ท่ีใชในกิจการวิทยุโทรทัศน

เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ การใชประโยชนจากคล่ืนความถี่กํากับดูแล

กิจการโทรทัศนจึงตองถูกกํากับดวยแนวความคิดวา “เพ่ือประโยชนสาธารณะ”  
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 (2) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายหลักในการกํากับดูแลกิจการโทรทัศนโดยใชกลไกการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนซึ่งเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับใบอนุญาตเทานั้น มีหลักเกณฑ 

ในการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศน ท่ีสําคัญไดแก มาตรา 37 กําหนดใหผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ี

ตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะเนื้อหา กอใหเกิดการลมลาง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีผลกระทบตอ 

ความม่ันคงของรัฐ มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การกระทํา

ซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หากผู รับใบอนุญาตไมดําเนินการส่ังใหระงับการออกอากาศ 

กรรมการซึ่ งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจสั่ งดวยวาจาหรือเปนหนัง สือใหระ งับ 

การออกอากาศรายการนั้นไดทันที ท้ังใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวทันที 

และหากสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง 

คณะกรรมการจะมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควรหรืออาจพักใช 

หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดหลักเกณฑการควบคุมกันเองของ

ผูประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมขององคกร และคุมครอง 

การไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะของประชาชน รวมท้ังคุมครองผูเสียหายจากการประกอบ

กิจการโทรทัศนใหองคกรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพเยียวยาใหแกผูเสียหาย 

 (3) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 28 กําหนดให คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตองจัดใหมีการรับฟง

ความเห็นจากประชาชนกอนท่ีจะออกกฎระเบียบท่ีมีผลตอกระทบประชาชน โดยกําหนดมาตรฐาน

ในการรับฟงความคิดเห็นไวในดานตาง ๆ กสทช. มีหนาท่ีตองใหขอมูลแกประชาชนกอนการ 

รับฟงความคิดเห็น และเม่ือไดรับขอคิดเห็นแลว กสทช. มีหนาท่ีตองตอบในเร่ืองท่ีสําคัญๆ  

แมจะไมไดผูกพันวา กสทช. ตองเห็นดวยกับความคิดเห็นนั้น  

 

 3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศนของตางประเทศ 
การควบคุมเนื้อหาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ

ออสเตรเลีย จะมีการจัดทํามาตรฐานดานเนื้อหาโดยการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา

รายการ (rating) เปนการจัดประเภทเนื้อหารายการโทรทัศนใหเหมาะสมกับผูชมแตละวัย  

การจํากัดเวลาออกอากาศ เปนการจํากัดชวงเวลาในการออกอากาศสําหรับเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม  

รวมท้ังการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชโดยจัดทําระบบรหัสปองกันสําหรับบริการโทรทัศน 

แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือใหผูปกครองสามารถเขารหัสรายการที่เห็นวาไมเหมาะสมกับเด็ก 

และเยาวชนท่ีจะรับชมท่ีบานได  

การรับเร่ืองรองเรียนกฎหมายของตางประเทศสนับสนุนใหมีการรองเรียนโดยตรง 

ผานหนวยรับเร่ืองรองเรียนของสถานีโทรทัศนกอน เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีสามารถแกไข 
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เร่ืองรองเรียนไดรวดเร็ว หากผูรองเรียนไมพอใจสามารถสงเร่ืองรองเรียนตอมาท่ีหนวยงานกํากับ

ดูแลกิจการโทรทัศน นอกจากนี้ในกฎหมายของประเทศออสเตรเลียยังกําหนดเพ่ิมเติมใหอํานาจ

องคกรวิชาชีพในการควบคุมเนื้อหาท่ีละเมิดหลักปฏิบัติ (code of practice) ซึ่งรางโดย 

ภาควิชาชีพ ผูรองเรียนจะตองย่ืนคํารองไปท่ีสถานีโดยตรงกอน เพ่ือสงตอไปยังองคกรวิชาชีพ 

ในการควบคุมดูแล แตอยางไรก็ดีองคกรกํากับดูแลก็ยังคงมีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองรองเรียน

ไดหากการดําเนินการขององคกรวิชาชีพไมมีประสิทธิภาพ  

 

4.  วิเคราะหปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน 
การควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนนั้นมีความมุงหมายเพ่ือควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดสัดสวน

ระหวางประโยชนสาธารณะกับเสรีภาพของบุคคล ท้ังนี้การควบคุมตองมีข้ันตอนท่ีชัดเจน 

เหมาะสม จากการศึกษากฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัสนนั้นยังมีปญหา 

และอุปสรรคในทางกฎหมายดังนี้ 

 

 4.1 ปญหาเก่ียวกับการใชอํานาจขององคกรกํากับดูแลกิจการโทรทัศนในการควบคุม
เน้ือหาละครโทรทัศน 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

มาตรา 37 ใหอํานาจกรรมการที่ กสท. มอบหมายออกคําส่ังระงับการออกอากาศละครโทรทัศน 

ท่ีมีเนื้อหาตองหามออกอากาศซึ่งเปนคําส่ังทางปกครอง แตกฎหมายไมไดบัญญัติใหโอกาสผูรับ

ใบอนุญาตไดช้ีแจง โตแยงคัดคานคําส่ัง หรือพิจารณาเปล่ียนแปลงแกไขตัวเอง จึงขัดตอหลักการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง  

นอกจากนี้ กสทช. ไดจัดทํารางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... หมวด 3 การกํากับดูแล ซึ่งเปนมาตรการ 

ในการกํากับดูแลท่ีอางอิงมาตรา 37 ไดเพ่ิมอํานาจใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถออกคําส่ังระงับ

การออกอากาศหรือเปนหนังสือได ซึ่งเปนขอกําหนดท่ีเกินกวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

ท่ีกําหนดใหเปนอํานาจของกรรมการที่ กสท. มอบหมายเทานั้น 

 

 4.2 ปญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบกิจการโทรทัศนโดยองคกรวิชาชีพ 
แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46 ไดบัญญัติ

หลักประกันของผูประกอบอาชีพส่ือมวลชนใหมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพ 

และความเปนธรรม รวมท้ังมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ แตดวยรายการโทรทัศน

ประเภทบันเทิงยังไมมีการรวมตัวขององคกรวิชาชีพดานละครโทรทัศนหรือรายการโทรทัศน

ประเภทบันเทิงมีผลใหกลไกการควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ รวมท้ังการคุมครองผูเสียหาย
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จากการประกอบกิจการโทรทัศนโดยองคกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ไมสามารถมีผลใชบังคับไดเชนกัน  

 

 4.3 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบการกระทําทางปกครองขององคกร
กํากับดูแลเน้ือหาละครโทรทัศน  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

มาตรา 37 ใหอํานาจกรรมการที่ กสท. มอบหมายออกคําส่ังระงับการออกอากาศละครโทรทัศน 

ท่ีมีเนื้อหาตองหามออกอากาศกอนเร่ิมกระบวนการสอบสวน เนื่องจากคําส่ังระงับการออกอากาศ

เปนคําส่ังทางปกครอง ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 

กําหนดใหคําส่ังทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณีมีโอกาส 

ท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง และแสดงพยานหลักฐานของตน  

โดยที่คําส่ังระงับออกอากาศเปนคําส่ังท่ีกระทบสิทธิ รวมท้ังไมเปดโอกาสใหคูกรณีไดรับทราบ

ขอเท็จจริงท่ีเพียงพอและไมกําหนดใหมีการโตแยงคัดคาน จึงเปนบทบัญญัติท่ีขัดตอหลักการ

ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง  

 

 4.4 ปญหากฎหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบังคับใชกฎหมายใน
การกํากับดูแลเน้ือหาละครโทรทัศน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 47 บัญญัติให 

คล่ืนความถี่ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติ 

เพ่ือประโยชนสาธารณะ กสทช. ตองกํากับดูแลใหกิจการโทรทัศนดําเนินการโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม 

ความม่ันคงของรัฐประโยชนสาธารณะอ่ืน และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและจัดให 

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ จะกําหนดใหความคล่ืนความถ่ี 

ท่ี ใช ในการออกอากาศโทรทัศนท รัพยากรสื่ อสารของชาติ เ พ่ือประโยชนสาธารณะ  

แตพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไดกําหนดการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

ทําหนาท่ีของ กสทช.เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพียงแสดงความคิดเห็น ไมมี 

สภาพบังคับให กสทช. ตองปฏิบัติตาม ขณะเดียวกันหากมีกรณีท่ี กสทช. เห็นวามีเหตุฉุกเฉิน

หรือมีความจําเปนเรงดวน กสทช. สามารถกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นระยะเวลา

ส้ันเพียงใดก็ได ดังนั้น การกําหนดระเบียบ ประกาศ ของ กสทช. จึงเปนการกระทําโดยหนวยงาน

รัฐเพียงฝายเดียวเทานั้น ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมไดเขามามีบทบาทในการควบคุมเนื้อหาของ

ส่ือหลายบทบาท ไดแก เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

แหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

แหงชาติ พ.ศ. 2551 และไดจัดทําโครงการศึกษาและเฝาระวังส่ือเพ่ือสุขภาวะของสังคม  
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สรางหนวยเฝาระวังทางสังคม โดยใหประชาชนสมัครเขามาเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ของส่ือ แตความเห็นของประชาชนก็ไมสามารถมีผลใชบังคับเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม 

ไมมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแลส่ือโทรทัศน  

 

5.  ขอเสนอแนะ 
จากปญหาเ ก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและการมีสวนรวมของประชาชน 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551  

และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ

ทางกฎหมายในตางประเทศจึงเห็นควรเสนอการแกไขปญหาดังตอไปนี้ 

 

 5.1 แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจขององคกรกํากับดูแลกิจการโทรทัศน 
ในการควบคุมเน้ือหาละครโทรทัศน 

ยกเลิกมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน พ.ศ. 2551 และไมควรประกาศใชรางประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการกํากับดูแลเนื้อหารายการ

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... ท่ีกําหนดใหอํานาจกรรมการหรือเจาหนาท่ี

ในการสั่งดวยวาจาหรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการละครโทรทัศนกอนเร่ิม 

การสอบสวนขอเท็จจริง และเห็นควรใหกําหนดกระบวนการพิจารณาเร่ืองรองเรียนกิจการ

โทรทัศนจะตองรองเรียนตอสถานีโทรทัศนกอน เพ่ือเปดโอกาสใหสถานีโทรทัศนไดรับรูปญหา

และดําเนินการแกไข แตถาผูรองเรียนไมพอใจการดําเนินการของสถานีโทรทัศนก็สามารถ

รองเรียนตอ กสทช. ท่ีเปนองคกรกํากับดูแลกิจการโทรทัศนใหลงโทษสถานีโทรทัศนผู รับ

ใบอนุญาตได เนื่องจากการควบคุมเนื้อหาละครโทรทัศนเปนการใชอํานาจทางมหาชน ผูเสียหาย

ยอมมีสิทธิดําเนินคดีในศาลปกครองซึ่งเปนองคกรภายนอกฝายปกครองใหเขามาควบคุม 

การกระทําของฝายปกครองได  

 

 5.2 แนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการโทรทัศนโดย
องคกรวิชาชีพ 

บัญญัติกฎหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพโทรทัศนข้ึนใหมเปนกฎหมายแมบทระดับ

พระราชบัญญัติซึ่งกําหนดโครงสรางขององคกรวิชาชีพ และระบบการควบคุมมาตรฐาน 

การประกอบวิชาชีพ เพ่ือใหองคกรวิชาชีพสามารถใชอํานาจมหาชนในการดําเนินภารกิจท่ีเปนไป

เพ่ือประโยชนสาธารณะ และในชวงท่ียังไมมีการตรากฎหมายจัดตั้งองคกรวิชาชีพ เพ่ือแกไข

ปญหาเบื้องตน เห็นควรแกไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและแพรกิจการ

โทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 39 โดยเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการในกรณีท่ียังไมมี

522



 

การรวมตัวกันจัดตั้งองคกรวิชาชีพ ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพ 

โดยการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพดังกลาวจะตองคํานึงถึงความเห็นของตัวแทน

พนักงานและลูกจางขององคการ ผูผลิตรายการ ผูรับชมและรับฟงรายการ และผูทรงคุณวุฒิ  

ดานนิเทศศาสตร วารสารศาสตร และส่ือสารมวลชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  

 

 5.3 แนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับความไมชัดเจนของเน้ือหาละครโทรทัศนซึ่งตองหาม
ออกอากาศ 

แกไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและแพรกิจการโทรทัศน  

พ.ศ. 2551 โดยยกเลิกมาตรา 37 เก่ียวกับเนื้อหาซ่ึงตองหามออกอากาศ เพ่ือยกเลิกขอกําหนด

เก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีกอให เกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐความสงบเรียบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซ่ึงซ้ําซอนกับกฎหมายอาญา และแกไขประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง แนวทางการจัดระดับ

ความเหมาะสมของรายการโทรทัศนตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เ ร่ือง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการสําหรับ 

การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2556 โดยกําหนดเรตต้ิงใหเนื้อหาท่ีมีลักษณะ

ลามกอนาจารหรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

อยางรายแรง โดยกําหนดใหมีเรตติ้งสําหรับเนื้อหาดังกลาวเปนเรตติ้งหามออกอากาศ  

 

 5.4 แนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมเน้ือหา
ละครโทรทัศน 

โอนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการกํากับดูแลส่ือปลอดภัยใหมาอยูในอํานาจ

หนาท่ีของ กสทช. โดยแกไขพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ใหมีการจัดตั้ง

หนวยงานควบคุมดานเนื้อหาเปนหนวยงานหนึ่งใน กสทช. มีอํานาจควบคุมเนื้อหาในส่ือ 

ทุกประเภทท้ังกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง เชนเดียวกับของประเทศอังกฤษ 

รวมท้ังกําหนดใหหนวยงานดังกลาวนําผลการประเมินคุณภาพส่ือมาใชในการทบทวนมาตรการ

กํากับดูแลเนื้อหาอยางตอเนื่อง ตามแนวทางคณะกรรมการดานเนื้อหาของ Of com ประเทศ

อังกฤษ และกําหนดใหมีคณะกรรมการดานเนื้อหาท่ีมีองคประกอบจากประชาชนหลายภาคสวน 

เชน องคกรคุมครองผูบริโภค ผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรม พอแมผูปกครอง เด็กและเยาวชน  

ผูพิการหรือผูดอยโอกาสดานตางๆ เปนตน และคณะกรรมการดานเนื้อหาจะตองมีอํานาจควบคุม

เนื้อหาในส่ือทุกประเภทท้ังกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง  
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