หลักเกณฑและกลไกในการใหความคุมครอง
และการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
Rules and Devices to Protect
and Control the Freedom of the Press under the Constitution of
the Kingdom of Thailand, B.E. 2540
วนิดา แสงสารพันธ
ทยาลัยกรุงเทพ------------------------------------------------

บทคัดยอ
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑและกลไกในการใหความคุมครองและควบคุมการใช
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เฉพาะในหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิเสรีภาพของชน
ชาวไทยวา หลักเกณฑและกลไกดังกลาวจะสงผลใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารไดมากขึ้นหรือไม
อีกทั้งกลไกตาง ๆ ที่กําหนดในรัฐธรรมนูญจะสามารถควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมิใหลวงละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่นและไมขัดหรือแยงกับกลไกในการใหความคุมครองและควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่มีผลใชบังคับ
อยูในปจจุบันอีกดวย และผลการศึกษาวิจัยพบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดเพิ่มความคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นหลายประการ ไดแก สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Right to Know) เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น (Freedom of Expression) พรอมทั้งหลักประกันการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไปพรอมๆ กัน การใหความ
คุมครองแกคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุ วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมใหเปนทรัพยากรการสื่อสารของชาติที่ตอง
ใช เ พื่อ ประโยชน ส าธารณะ และรวมถึง การให ค วามคุ ม ครองแก ตั วผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่อ มวลชนเป น กรณี พิเ ศษ โดย
สื่อมวลชนสามารถที่จะใชสิทธิเสรีภาพนี้ไดภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) ที่กําหนดใหการใชสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลจําตองมีขอบเขตของกฎหมายกํากับการใชอยูเสมอ รัฐในฐานะผูมีอํานาจปกครองยอมมีสิทธิโดยชอบธรรมใน
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหมีผลเปนการจํากัดหรือควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไดภายใตเหตุผล
ที่สําคัญสี่ประการ ไดแก เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อคุมครองสิทธิ
สวนบุคคลหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนได
นั่นเอง อันเปนที่มาของมาตรการทางกฎหมายที่เปนกลไกในการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไว
และในกฎหมายลําดับรองอื่นทั้งที่เปนกฎหมายพิเศษและกฎหมายที่มีผลใชบังคับ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบวา จากการ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดเพิ่มความคุมครองแกการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกลาวนั้นได
สงผลใหหลักเกณฑและกลไกตางๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายลําดับรองเฉพาะในสวนที่มีเนื้อหาขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญไมสามารถใชบังคับไดอีกตอไป นอกจากนี้ รัฐจําตองดําเนินการยกรางกฎหมายลําดับรองที่สําคัญอีกสอง
ฉบับที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเปนการเฉพาะ คือ กฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซึ่งเปนกฎหมายกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจของรัฐในการควบคุมการใช
คลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน และกฎหมายวาดวยความรับผิดทางกฎหมายจากการดําเนินการตามหนาที่ของสื่อมวลชนตาม
มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญขึ้นโดยเร็ว เพื่อรองรับใหสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญเกิดผลใชบังคับไดจริงและ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหผูที่เปนสื่อมวลชนตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเปนการเฉพาะเกิดความรูและความเขาใจในอํานาจหนาที่ของตนและใชอํานาจไดอยางถูกตองตอไป
ABSTRACT
This paper is conducted to study rules and devices employed to protect and control the freedom of the press
under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 1997. The focus is especially on the content in the
third chapter regarding rights and liberties of the Thai people, displaying if those rules and devices would give
the press more freedom to present news or not, and if all devices written in the Constitution would be able to
control the freedom of the press neither to violate the right of other people nor to contrast with the devices that
protect and control the freedom of the press used presently. The finding of this paper reveals that the provisions
of the current Constitution have provided more protections on the freedom of the press in many aspects: the
right to know, the freedom of expression, the protection on transmission frequencies for radio or television
broadcasting and radio telecommunication as national communication resources for public interests, including
the specialty protection on any person engaging in media business or media profession. However, the press can
enjoy this freedom as much as only provided by law.
Furthermore, in order to follow the rule of law, given that a person must use their freedom within the
restriction of law, the State, as the sovereignty, has a lawful right to determine measures to restrict or control the
freedom of the press under four major reasons: maintaining the security of the State, maintaining public order
and good morals, protecting the privacy rights or the reputation of other person, and preventing the deterioration
of the mind or health of the public. These reasons have brought about legal measures, which are devices to
control the freedom of the press as mentioned earlier and in other subordinate laws, both special laws and
applicable laws. The study has shown that such changes by increasing the protection on freedom of the press
have caused rules and devices in subordinate laws, solely the content contrasting to the provisions, no longer
applicable. In addition, the State has to expeditiously draft two more subordinate laws, specialty in controlling
freedom of the press, in order to make freedom of the press, according to the Constitution, truly enforced and
more effective. The first law is the law on radio and television broadcasting businesses, giving details about the
State’s authority to control transmission frequencies for radio or television broadcasting. The other law is about
the liability resulting from proceeding the duty of the press according to Section 41 in the Constitution. These
two subordinate laws are able to assist press and State officers, whose duty especially involves controls on
freedom of the press, to know and to understand their own authority and responsibility in order to be able to
precisely use the authority they have.

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
ปจจุบันประเทศไทยอยูในชวงรอยตอที่สําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ลวนเปนไปเพื่อที่จะแกไขปญหาและวิกฤตการณที่ประเทศ
กําลังเผชิญอยู รวมทั้งมุงที่จะสรางรากฐานในอนาคตใหแก
สังคม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและสงผลกระทบตอสังคม
สวนรวมเปนอยางมาก คือ การปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นใน
ป พ.ศ. 2540 อันเปนปที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนและเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เปดโอกาสใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานตอประเทศไทย ทั้งการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน ดานรูปแบบการบริหาร
การจัดการการปกครอง รวมตลอดถึงการจัดตั้งหนวยงาน
ตางๆ ขึ้นมาดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ
ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นแล ว แต ก อ ให เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ในการ
เรียกรองและการพิทักษสิทธิของตนเองและมีความตื่นตัว

ทางการเมืองในหมูประชาชนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับภาย
ใตรูปแบบการปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตยซึ่งเปน
การปกครองโดยประชาชนนั้น สิทธิในการแสดงความคิด
เห็นโดยเสรีของประชาชน (Freedom of Expression) อัน
เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการเขาไปมีสวนรวมในการปกครองประเทศ
ดังนั้น การที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ที่จะมีสวนรวมในการปกครองได ประชาชนจําตองไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ โดยเหตุนี้ สื่อมวลชนจึง
เปนผูที่มีบทบาทอยางสําคัญในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ที่เกิดขึ้นในสังคมไปสูความรับรูของประชาชน และโดยที่
การใชสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของสื่อ มวลชนในการแสวงหา
ขาวสารและรายงานขาวสารสูความรับรูของประชาชนเปน
ภารกิจในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐภายใตเงื่อน
ไขที่วารัฐจะตองไมดําเนินการใดอันมีผลเปนการคุกคาม
หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารและ

ในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนซึ่งลวนแลว
แตเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest)
อยางไรก็ตาม การใชสิทธิของสื่อมวลชนดังกลาวยอม
จะตองตกอยูภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเชนกัน ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหบุคคลอื่นไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การใชสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเชนกัน และนับแต
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิ
ราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จะพบวา กฎหมายไดให
ความสําคัญกับการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
สื่ อ มวลชนเพิ่ ม มากขึ้ น โดยสั ง เกตได จ ากบทบั ญ ญั ติ ใ น
รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหารับรองและใหความคุมครอง รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชสิทธิแ ละเสรีภาพของ
สื่อมวลชนเอาไวในรัฐธรรมนูญหลายๆ ฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521 และฉบับป พ.ศ. 2534
ตอมาในป 2540 ไดมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ขึ้ น ใช บั ง คั บ ซึ่ ง จั ด ได ว า เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ถู ก ยกร า งขึ้ น
ภายใตเจตนารมณที่จะปฏิรูปการเมือง ดังนั้น บทบัญญัติ
ตางๆ ในรัฐธรรมนูญจึงเปนไปภายใตความมุงหมาย 3
ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการ
เมืองใหมีเสถียรภาพ ประการที่สอง เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองและการตรวจสอบการใชอํานาจ
รัฐ และประการสุดทายซึ่งจัดวาเปนหลักการที่สําคัญและ
เปนหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ เพื่อสงเสริม
และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยจะพบวา
รัฐธรรมนูญไดกําหนดหลักการเพื่อรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนไวกวาสามสิบมาตราในหมวดที่วาดวยสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ทั้งยังกําหนดใหสิทธิเสรีภาพ
นั้นมีผลใชบังคับไดจริงและใหมีผลผูกพันองคกรของรัฐ
ทุกองคกรใหตองปฏิบัติตาม ซึ่งในสวนของสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนนั้นมีการบัญญัติไวเปนพิเศษหลายๆ กรณี
โดยเฉพาะการใหความคุมครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น (Freedom of Expression) ไมวาจะเปนสิทธิในการ
พูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา หรือการสื่อสารถึงกัน
ด วยวิ ธี การอื่ นใด ซึ่ งนอกจากการกํ าหนดความคุ มครอง
ดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดกําหนดหลักการ
ใหม ๆ ที่ จั ด ได ว าเป น “หลั ก ประกั น ” การทํ าหน า ที่ ข อง
สื่ อมวลชนไว กล าวคื อ ในอดี ตที่ ผ านมา ในกรณี ที่ มี การ

ปฏิวัติหรือรัฐประหาร ผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารมักจะ
เข า ยึ ด หรื อ ควบคุ ม การนํ า เสนอข า วสารของสถานี วิ ท ยุ
สถานีโทรทัศน หรือสื่ออื่นๆ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการ
นําเสนอขาวสารหรือมีการโฆษณาชวนเชื่อไปในทางที่เปน
ประโยชนตอฝายตน ดังเชนที่ไดเกิดขึ้นในชวงเหตุการณ
เดื อนพฤษภาคมในป 2535 อั นเป นการกระทํ าที่ ลิ ดรอน
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญดังกลาว ซึ่งภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ
ป จจุ บั น จึ งได กํ าหนดให การสั่ งป ดโรงพิ มพ สถานี วิ ทยุ
สถานีโทรทัศนโดยรัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐอันจะมีผล
เปนการจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนั้นจะกระทํา
ไมไดอีกตอไป
อยางไรก็ตาม แมสื่อมวลชนจะไดรับความคุมครองใน
การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะ แต
มิได หมายความว าสื่อมวลชนจะสามารถใช สิทธิ เสรี ภาพ
ดังกลาวโดยปราศจากขอบเขตหรือปราศจากการควบคุมแต
อยางใด ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชนที่มี
ตอประชาชน ซึ่งในบางกรณีอาจกอใหเกิ ดผลกระทบต อ
บุคคลอื่นไดนั่นเอง ดังนั้น เพื่อใหความคุมครองและรองรับ
สิทธิของสื่อมวลชนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมลวงละเมิดสิทธิของบุคคลใด รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันจึงไดกําหนดเงื่อนไขการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนไวแตกตางจากรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานมา
หลายประการ เพราะฉะนั้ น กลไกต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่ อมวลชนจึ งมีทั้ ง
กลไกในการใหความคุมครองและกลไกในการควบคุมการ
ใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวไปพรอมๆ กัน เพื่อใหการใชสิทธิ
เสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนสอดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมิไดถูกกําหนดขึ้น
ในรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว หากแตกระจัดกระจายอยูใน
กฎหมายลู ก อื่ น อี ก หลายฉบั บ ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู ก อ น
รัฐธรรมนูญฉบับ ปจจุบันและมิไดมีการแกไขเนื้อหาให
สอดรับกับหลักการใหมๆ ของรัฐธรรมนูญแตประการใด
จึงสงผลใหหลักเกณฑและกลไกในการควบคุมและการ
คุมครองการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ปรากฏใน
กฎหมายต า งๆ เกิ ดความลัก ลั่ น และก อ ให เกิ ดป ญ หากั บ
สื่อมวลชนในการกระทําการตามหนาที่ของตน

การศึกษาวิจัยนี้ จะไดทําการศึกษาหลักเกณฑและกลไก
ตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับรองและใหความคุมครองแก
การใช สิ ท ธิ และเสรี ภาพของสื่ อ มวลชนที่ กํ าหนดขึ้ นใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการควบคุมการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชน ประกอบกับแนวทางในการนํากลไกใหมๆ ดัง
กลาวนั้นมาใชใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับเจตนารมณ ของรัฐธรรมนู ญและกฎหมายลํ าดั บรองที่
เกี่ยวของอื่น ทั้งนี้ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
มิใหถูกจํากัดนั่นเอง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑในการใหความคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กําหนดขึ้นในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และศึกษากลไก
การควบคุมสื่อมวลชนเพื่อใหการใชเสรีภาพของสื่อมวลชน
สอดคลอ งกั บ บทบัญ ญั ติข องรัฐ ธรรมนู ญ และไมล ะเมิ ด
สิทธิของบุคคลอื่น
2. เพื่อนําหลักเกณฑที่ศึกษาในขอ 1 มาเปนเกณฑใน
การกําหนดแนวทางการแกไขในกรณีที่หลักเกณฑและกล
ไกในการใหความคุมครองและควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาขัดหรือ
แยงกับกฎหมายลําดับรองอื่น

สมมุติฐานของการวิจัย
1. หลั กเกณฑ เกี่ ยวกับการให ความคุ มครองสิทธิเสรี
ภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
จะส ง ผลให สื่ อ มวลชนมี เ สรี ภ าพในการนํ า เสนอข อ มู ล
ขาวสารไดมากขึ้น และกลไกในการควบคุมการใชสิทธิของ
สื่อมวลชนตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญจะสามารถควบคุม
การใชสิทธิของสื่อมวลชนมิใหลวงละเมิดสิทธิของบุคคล
อื่น
2. หลั ก เกณฑ ใ นกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
สิทธิของสื่อมวลชนปจจุบันในบางฉบับมีเนื้อหาขัดหรือ
แยงกับกลไกในการคุมครองและการควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะทําการศึกษาบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เฉพาะ
ในสวนของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กําหนดไวใน
หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทยในอดี ต และศึ กษาหลั กเกณฑ และกลไกการใช
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนภายใต เ งื่ อ นไขที่ ก ฎหมาย
กําหนด

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับกลไกการใหความคุมครอง
และการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ในครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary
Research) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาวิจัยเอกสาร โดยเปนการศึกษาวิเคราะห
ถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑที่กําหนดของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. การสํารวจกรอบแนวความคิดในการดําเนินงานของ
สื่อมวลชน บทบาทของสื่อมวลชน ตลอดจนภาระหนาที่
ของสื่อมวลชน โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ตํารา งาน
วิจัย และบทความตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจ และ
กําหนดกรอบเบื้องตนในการศึกษา และนําขอมูลจากเหตุการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสื่อมวลชนมาประกอบการศึกษา
3. กําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาและแนว
ทางในการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล
4. ดําเนินการศึกษาวิจัย และวิเคราะหขอมูลจากการ
ศึกษาตามกรอบความคิด
5. สรุปผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาว
6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

บทนิยามศัพท
การศึกษาวิจัยนี้มุงเนนศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลั กเกณฑและกลไกในการคุม

ครองและการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่
กําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ดังนี้
1. หลักเกณฑและกลไกในการคุมครอง หมายถึง หลัก
เกณฑ แ ละกลไกทางกฎหมายที่ กํ า หนดขึ้ น ภายใต วั ต ถุ
ประสงคเพื่อรองรับการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
ลักษณะต างๆ ไมวาจะเปนสิ ทธิ ในการพูด การเขี ยน การ
พิมพ หรือการโฆษณา หรือการสื่อความหมายโดยวิธีการ
อื่น เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถดําเนินการตามหนาที่ของสื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักเกณฑและกลไกในการควบคุม หมายถึง หลัก
เกณฑและกลไกทางกฎหมายอันเปน เครื่องมือ ของรัฐที่
กําหนดขึ้นภายใตวัตถุประสงคเพื่อใชในการกํากับดูแลการ
ใช สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนให อ ยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขที่
กฎหมายกําหนด
3. สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อมวลชนในงานวิจัยนี้
หมายความถึง เฉพาะสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ (Print
Media) และสื่อวิทยุโทรทัศน (Broadcast Media) เทานั้น

สรุปผลการวิจัย
ผลงานการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้
1. หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน จะสงผลใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารไดมากขึ้น เนื่องจากภายใตเจตนารมณของ
การปฏิรูปการเมืองและเพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถที่
จะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับภายใต
รูปแบบการปกครองของรัฐเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเปนการ
ปกครองโดยประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนฉบับที่มีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน จึงไดกําหนดใหความคุมครองแกสิทธิเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีของประชาชน (Freedom of
Expression) อั น เป น เป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน (Fundamental
Rights) ของประชาชนที่มีความสําคัญ ยิ่งต อการเขาไปมี
สวนรวมในการปกครองประเทศเอาไว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะมีสวน
รวมในการปกครองไดมากนอยเพียงใดนั้น ประชาชนจํา
ตองไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เพราะฉะนั้น

“สื่อมวลชน” จึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขอ
มูลขาวสารที่เกิดขึ้นในสังคมไปสูความรับรูของประชาชน
ภายใตเงื่อนไขที่วารัฐจะตองไมดําเนินการอันเปนการคุก
คามหรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาขาวสาร
และในการนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนซึ่งลวน
แลวแตเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest)
ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิให
บุคคลอื่นไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใชสิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเชนกัน และเมื่อพิจารณาจากหลัก
เกณฑในการใหความคุมครองและการควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว จะ
พบวาในกรณีของหลักเกณฑในการใหความคุมครองการ
ใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้น จะถูกกําหนดเอาไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายที่อยูในลําดับสูงที่สุด
ของกฎหมายทั้งระบบในทุกยุคทุกสมัยโดยมีเนื้อหาสาระ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนั้น
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันฉบับนี้
นั้น นับไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดกําหนดรองรับ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไวชัดเจนมากที่สุด ดังนี้
1.1 การคุมครองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
(Right to Know) กลาวคือ โดยที่เสรีภาพในการแสดงออก
ซึ่งความคิดเห็น (Freedom of Expression) เปนสิทธิขั้นพื้น
ฐานที่ซึ่งจัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการแสดงความ
คิดเห็นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อจะตองมีการคิดและวิเคราะห
ไดดวยตนเองกอน ซึ่งจําเปนที่จะตองมีหลักประกันในการ
ที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางเพียงพอจากแหลงขอ
มูลทั้งหลายดวย ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเปนผูมีบทบาทอยาง
สูงในการปกครองรูปแบบดังกลาว เพราะจะเปนผูทําหนาที่
ในการแสวงหาขอมูลขาวสาร รวมทั้งความคิดเห็นทุกชนิด
นําเสนอสูความรับรูของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ อันเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจ
ตอกิจการบานเมืองและเขามีสวนรวมแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นในทางการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
โดยกฎหมายกําหนดรองรับใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับ
ทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในความครอบครองของ
ทางราชการได
1.2 กําหนดรองรับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(Freedom of Expression) ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น

โดยการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา หรือการสื่อ
ความหมายดวยวิธีการอื่นใด ทั้งยังไดกําหนดใหหลักประกัน
การใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไปพรอมๆ กัน เพื่อให
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นสามารถดําเนินตอไป
ไดอยางเสรี โดยกําหนด “หาม” มิใหรัฐสั่งใหมีการปดโรง
พิมพ สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนอัน
สงผลใหเปนการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามที่กฎหมายกําหนด และหามมิใหรัฐออกคําสั่งใหนํา
ขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณา
ในหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เวนแตในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือการรบ แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยมีการตราเปนกฎหมาย
เพื่อกําหนดอํานาจใหออกคําสั่งเชนนั้นเทานั้น ตลอดจน
กําหนดหามมิใหรัฐกระทําการใดอันเปนการใหเงินหรือ
ทรั พย สิ นอย างอื่ นอั นเป นการอุ ดหนุ นหนั งสื อพิ มพ หรื อ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเสรีโดยไมตกอยูภายใต
อาณัติของบุคคลใดนั่นเอง
1.3 กําหนดใหความคุมครองแกคลื่นที่ใชในการสง
วิทยุ วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเอาไว โดยกําหนด
ให “คลื่นความถี่” ดังกลาว เปนทรัพยากรการสื่อสารของ
ชาติที่ตองใชเพื่อประโยชนสาธารณะ กลาวคือ การดําเนิน
การในการใช ประโยชน จากคลื่ นดังกลาวจะตองเป นการ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการ
แข งขั นโดยเสรี อย างเป นธรรม โดยกฎหมายกํ าหนดให
จะตองมีการจัดตั้ง “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ” เพื่อทําหนาที่
ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
ขึ้นอีกดวย
1.4 กําหนดใหความคุมครองแกตัวผูประกอบวิชา
ชีพสื่อมวลชนเปนกรณีพิเศษ อันเปนบทบัญญัติที่เปนการ
กําหนดหลักประกันในเรื่องเสรีภาพในการนําเสนอขอมูล
ขาวสารและการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ไมวา
จะเปนสื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน หรือสื่ออื่น
ใด ทั้งนี้ ไมวาผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นจะเปน
พนักงานของรัฐ ลูกจางของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานและลูกจางในบริษัทเอกชนก็ตาม ใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรมของตนไดภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
เอาไวเทานั้น เพื่อที่จะใหสื่อมวลชนสามารถทําหนาที่ของ
ตนไดอยางเปนกลางและไมตกอยูภายใตอาณัติของบุคคลใด
2. กลไกในการควบคุมการใชสิทธิของสื่อมวลชนตาม
ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
ควบคุมการใชสิทธิของสื่อมวลชนมิใหลวงละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักเกณฑ
ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการใชสิทธิของสื่อมวลชนใน
ปจจุบันไมขัดหรือแยงกับกลไกในการคุมครองและการ
ควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กลาวคือ ภายใตหลักของการปก
ครองภายใตกฎหมาย (The Rule of Law) ที่วาไมมีเสรีภาพ
ใดที่จะไดรับความคุมครองโดยปราศจากขอบเขต เพราะ
ฉะนั้ น นอกเหนื อ จากการให ค วามคุม ครองการใช สิ ท ธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบันยังไดกําหนดใหตองมีการควบคุมการใช
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไวดวย ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิให
การใช สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของสื่ อ มวลชนนั้ น ก อ ให เ กิ ด ความ
เสียหายแกบุคคลอื่นหรือตอสังคมสวนรวม โดยสามารถ
จํา แนกหลั ก เกณฑ แ ละกลไกในการควบคุ ม การใช สิ ท ธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนได ดังนี้
2.1 การจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนภายใตเหตุผลเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกัน
หรื อ ระงั บ ความเสื่ อ มทรามทางจิ ต ใจ หรื อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้ การกระทําดังกล าวจะต องมีการตราเป น
กฎหมายในลําดับของ “พระราชบัญญัติ” ขึ้นใชบังคับดวย
2.2 การกําหนดขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพเอาไว
ภายใตเงื่อนไขสามประการ กลาวคือ บุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ และไมขัด
ตอศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผูที่ถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
2.3 การกําหนดใหมีหลักประกันในการใชสิทธิเสรี
ภาพแกบุคคลโดยกําหนดหามมิใหรัฐดําเนินการใดอันมีผล
เป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ ก ฎหมาย

กําหนดรับรองไว เวนแตจะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน โดยจะ
กระทบกระเทื อ นสาระสํา คั ญ แห งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น
มิได
2.4 การกําหนดใหความคุมครองแกสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว
โดยกําหนดหามมิใหมีการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่ง
ขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีการใดไปยังสาธารณชน อัน
มี ผ ลเป น การละเมิ ด หรื อ กระทบถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวของ
บุคคลอื่น เวนแตการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนตอ
สาธารณชน
ซึ่งเมื่อ พิจารณาจากหลั กเกณฑและกลไกในการให
ความคุมครองและควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกลาว จะพบวา สงผลใหกลไกในการควบคุมการใช
สิทธิ และเสรีภาพของสื่อมวลชนที่กําหนดไวในกฎหมาย
ลูกอื่นตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังนี้
กรณีของพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 นั้น จะ
พบวา หลั ก เกณฑในกฎหมายที่ มี ผลเป นการควบคุม สื่ อ
สิ่งพิมพโดยการกําหนดอํานาจแก “เจาพนักงานการพิมพ”
ในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการ
ขออนุญาตจัดทําสื่อสิ่งพิมพ การตรวจขาวหรือเนื้อหากอน
ตี พิ ม พ ตลอดจนมี อํ า นาจในการสั่ ง พั ก ใช ห รื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตหรือออกคําสั่งงดการเปนผูโฆษณา บรรณาธิการ
หรือเจาของหนังสือพิมพ เปนตน อยางไรก็ตาม ภายหลัง
จากที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น มี ผ ลใช บั ง คั บ ในป พ.ศ.
2540 แลว บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายหลัก
ที่มีฐานะสูงสุดในระบบกฎหมาย ไดกําหนดหลักเกณฑ
และกลไกในการคุมครองและควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนเพิ่มเติมขึ้น โดยเฉพาะในมาตรา 39 แหง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไดกําหนดหลักเกณฑในการ
คุมครองการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเอาไว
อยางกวางขวางครอบคลุมเนื้อหาหลายประเด็น ซึ่งลวนแลว
แตเกี่ยวของโดยตรงตอการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นมีลักษณะขัดแยง
กับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484 หลาย
ประการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากทฤษฎีกฎหมายและลําดับศักดิ์
ของกฎหมายแลว จะพบวา พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.

2484 เปนกฎหมายที่อยูในลําดับศักดิ์ต่ํากวารัฐธรรมนูญ
ดังนั้น บทบัญญัติใดของกฎหมายที่มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นๆ ยอมไมมีผล
ใชบังคับไดอีกตอไป เชน อํานาจของเจาพนักงานการพิมพ
ในการออกคําสั่งใหปดโรงพิมพ หลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบั ติ ข องผู พิ ม พ ห รื อ ผู โ ฆษณาหรื อ บรรณาธิ ก ารหรื อ
เจาของหนังสือพิมพ อํานาจในการตรวจขาวกอนการตี
พิมพหรือโฆษณาซึ่งขัดกับหลักการที่กําหนดในมาตรา 39
แหงรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย จึงสงผลใหบ ท
บัญญัติดังกลาวไมสามารถใชบังคับไดอีกตอไป
กรณี ข องพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น พ.ศ. 2498
โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงไดกําหนดใหประชาชน
เปนเจาของคลื่นความถี่ทั้งหมด โดยกําหนดให “คลื่น
ความถี่เปนทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชนส าธารณะ”
และกําหนดใหมีการจัดตั้ง “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ” ขึ้น
เพื่อทําหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดของประชาชน
ทั้งในระดั บ ชาติ และระดั บ ท อ งถิ่น ทั้ งในด า นการศึ กษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะ
อื่นๆ รวมทั้งเพื่อใหมีการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม จึงไดมี
การยกรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการกําหนด
ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ทั้งในดานการจัดสรรคลื่นความถี่
และวิ ธี ก ารในการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การวิ ท ยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดย
กฎหมายไดกําหนดใหมีคณะกรรมการอิส ระขึ้น มาสอง
คณะ คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ (กสช.) มีอํานาจหนาที่ในเรื่องเกี่ยวกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และคณะกรรม
การกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเปนกรณีเฉพาะ ซึ่งในกรณีที่
เกี่ ย วกั บ คลื่น วิ ท ยุ แ ละคลื่ น โทรทัศ น นั้ น คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.)
จะเปนองคกรที่เขามาทําหนาที่แทน“คณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ” หรือ กกช.
ตามระเบี ย บว า ดว ยวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิท ยุ โ ทรทั ศ น
พ.ศ. 2535 (เดิม) ประกอบกับใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่

ของนายกรั ฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัม พันธ
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือเจาหนาที่อื่นใดที่เกี่ยว
ของกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การ
อนุญาตและการกํากับดูแล หรือการควบคุมการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิท ยุกระจายเสียงและวิท ยุ
โทรทัศน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหโอนมาเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ” (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) แลวแตก รณี โดยการใชอํานาจในการ
กํากับดูแลวิทยุและโทรทัศนของคณะกรรมการดังกลาวจะ
ตองไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปจจุบันที่
กํ า หนด “ห า ม” มิ ใ ห มี รั ฐ ดํ า เนิ น การใดอั น มี ผ ลเป น การ
สั่งปด โรงพิม พ สถานีวิท ยุกระจายเสีย ง หรือ สถานีวิท ยุ
โทรทัศน เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดรับรอง
เอาไว
กรณีความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และความรับผิดทางอาญาในคดีหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น เนื่องจากความรับผิดทั้ง
สองกรณี เ ป น ความรั บ ผิ ด ที่ ก ฎหมายกํ า หนดขึ้ น เพื่ อ คุ ม
ครองชื่อเสียง เกียรติคุณของบุคคลทั่วไป ดังนั้น ในกรณี
ที่การทําหนาที่ของสื่อมวลชนไปกระทบสิทธิของบุคคล
อื่ น เป น ผลให บุ ค คลนั้ น ต อ งเสื่ อ มเสี ย ต อ ชื่ อ เสี ย งหรื อ
เกียรติคุณ บุคคลดังกลาวก็ยอมมีสิทธิฟองรองดําเนินคดี
ตอสื่อมวลชนทั้งในทางแพงและอาญาในคดีละเมิดและ
คดี ห มิ่ น ประมาทคู กั น ไป ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาประกอบกั บ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะพบวาไดกําหนดรองรับ เสรี
ภาพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของสื่ อ มวลชนเอาไว ใ น
มาตรา 39 และบทบัญญัติมาตรา 41 ที่กําหนดใหความคุม
ครองแกตัวผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อใหสามารถ
ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ข องตนได ภ ายใต เ งื่ อ นไข
ที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับมาตรา 34 ที่ใหความคุม
ครองสิทธิสวนบุคคลมิใหถูกละเมิด ซึ่งจะพบวาบทบัญญัติ
ดังกลาวมีหลักการที่สอดคลองตองกัน คือ รองรับเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนและใหความคุมครองกับสิทธิสวนบุคคล
ไปพรอมๆ กัน ซึ่งยอมหมายความวา ขาวสารที่สื่อมวลชน
นํ า เสนอนั้ น แม จ ะเป น การนํ า เรื่ อ งของบุ ค คลอื่ น ไปเป ด
เผยตอสาธารณชนก็ตาม การนําเสนอขาวสารดังกลาวก็ไม

เปนความผิด หากการนําเสนอขาวกอใหเกิดประโยชนตอ
สาธารณชนสวนรวม
กรณี ข องกฎหมายอื่ น นั้ น จะพบว า หลั ก เกณฑ แ ละ
กลไกในการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
จะปรากฏในกฎหมายอื่นๆ ที่สําคั ญ คือ พระราชบัญ ญั ติ
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่ง
เป น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ภายใต เ หตุ ผ ลที่ จ ะนํ า กฎหมายนี้
มาใชในการแกไขสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่น
คงของรัฐซึ่งมีความรายแรงมากจนอาจกระทบตอเอกราช
และบูรณภาพแหงอาณาเขต และกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับอันตราย
หรือเดือดรอนจนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไม
อาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได
จึงจําตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับ
สถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ เพื่อใหรัฐสามารถรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทั้งปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดย
เร็ว โดยกําหนดอํานาจในการควบคุมการใชสิทธิของสื่อ
มวลชนบางประการ คือ กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
ในการออกขอกําหนดอันมีผลเปนการหามมิใหมีการเสนอ
ขาว หามการจําหนาย หรือการทําใหแพรหลาย ซึ่งหนังสือ
สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใดที่มีขอความที่อาจทําใหประชาชน
เกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทํา
ใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอ
ความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ
ฉุ ก เฉิ น หรื อ ทั่ ว ราชอาณาจั ก รได นอกจากนี้ ในกรณี ที่
สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย การใชกําลังประทุษรา ยตอ ชี วิ ต ร า งกาย หรื อ ทรั พ ยสิ น หรื อ มี เหตุ อื่ น ตามที่
กฎหมายกําหนด กฎหมายยังไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศให
สถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรง
และกฎหมายยังไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจใน
การที่จะประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่ง
ตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท
หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับ
หรือยับยั้งการติดตอหรือการสื่อสารใด เพื่อปอง กันหรือ
ระงับเหตุการณรายแรง ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลมดวย อัน
สงผลกระทบตอเสรีภาพในการพิมพและเสรีภาพในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา 39 แห ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันที่กําหนด
“หาม” รัฐมิใหดําเนินการใดๆ อันสงผลใหเปนการจํากัด
เสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
กําหนดไว เวนแตในกรณีที่เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพภาย
ใตเงื่อนไขพิเศษที่กฎหมายกําหนดไวสี่ประการ กลาวคือ
หากเป นการกระทํ าภายใตเงื่อนไขเพื่ อรักษาความมั่นคง
ของรัฐ การกระทําเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนบุคคล การ
กระทําเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และการกระทําเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ การดําเนิน
การใดๆ อันมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคลตามเงื่อน
ไขดังกลาว จะกระทําไดก็ตอเมื่อรัฐไดตราเปนกฎหมาย
เพื่อใชบังคับเปนกรณีพิเศษเทานั้น ซึ่งจะพบวารัฐสามารถ
ตราพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขึ้นใชบังคับไดตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดแลว คือ เปนไปภายใตเหตุผลเพื่อความมั่นคงและมี
การตราเปนกฎหมายใชบังคับเปนกรณีเฉพาะ
เพราะฉะนั้น โดยผลของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
และกลไกในการคุมครองและควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ดังกลาวขางตน จะพบวา สงผลใหกฎหมายลําดับรองอันเปน
กฎหมายที่กําหนดรายละเอียดในการควบคุมการใชสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
และกลไกตางๆ ที่ปรากฏในกฎหมายทุกฉบับแลว จะพบวา
หลักเกณฑในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
สื่อมวลชนตามที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนั้น กําหนดใหความคุม
ครองกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมากขึ้นและมีความ
ชัดเจนและสามารถใชบังคับไดจริง ทั้งนี้เห็นไดจากการที่
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหความคุมครองแกสิทธิเสรีภาพที่
สําคัญๆ ของสื่อมวลชนไวหลายประการ อาทิ สิทธิในการ
รับรู และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ นที่ ให ความคุ ม
ครองครอบคลุมแกสื่อมวลชนทุกแขนงไมวาจะเปนสื่อสิ่ง
พิม พ สื่อ วิท ยุ และสื่อ โทรทัศ น ก็ ต าม นอกจากนี้ภ ายใต

หลักเกณฑการใหความคุมครองดังกลาว จึงไดกอเกิดความ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในกฎหมายลําดับรองอื่นตามมา ทั้งใน
ดานการใหความคุมครอง และควบคุมดังจะเห็นไดจากหลัก
การที่เปลี่ยนแปลงไปของพระราชบัญญัติการพิมพพระราชบัญญัติวิทยุและโทรทัศน พ.ศ.2498 หลักเกณฑและกลไก
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หลักเกณฑและ
กลไกตามประมวลกฎหมายอาญา และหลั ก เกณฑ แ ละ
กลไกตามกฎหมายอื่ น ดั ง กล า วข า งต น ซึ่ ง ความเปลี่ ย น
แปลงเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นไดวาหลักเกณฑในการให
ความคุม ครองสิท ธิเสรีภ าพของสื่อ มวลชนที่กํา หนดใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้นสงผลใหสื่อมวลชนมีเสรีภาพ
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารไดมากขึ้น ตลอดจนกลไก
ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม การใช สิ ท ธิ ข องสื่ อ มวลชนที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไวนั้นเปนกลไกที่สามารถนํามาใชใน
การควบคุมการใชสิทธิของสื่อมวลชนมิใหลวงละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอื่นไดอยางเปนระบบ กลาวคือ หากการนําเสนอ
นั้นเปนประโยชนสาธารณะ สื่อมวลชนก็ไมตองรับผิด ซึ่ง
ยอมหมายความวาขาวสารที่สื่อมวลชนนําเสนอนั้นแมจะ
เปนการนําเรื่องของบุคคลอื่นไปเปดเผยตอสาธารณชนก็
ตาม การนําเสนอขาวสารดังกลาวก็ไมเปนความผิดหากการ
นําเสนอขาวกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณชนสวนรวม
นอกจากนี้ ภายใต ความเปลี่ ยนแปลงของบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนูญที่แมจะมีผลใชบังคับภายหลังกฎหมายฉบับอื่นที่
เกี่ยวของกับการใชสิทธิของสื่อมวลชน ซึ่งหลักเกณฑใน
กฎหมายอื่ นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช สิ ท ธิ เ สรี ภาพของสื่ อ มวลชนแมจะขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
บางประการก็ตาม กฎหมายดังกลาวก็ยังคงมีผลใชบังคับ
อยูตอไป หากแตเฉพาะกรณีของบทบัญญัติที่มีเนื้อหาขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเทานั้นที่จะไมมีผล
ใช บั ง คั บ อี ก ต อ ไปตามกฎหมาย และจะต อ งนํ า เอาหลั ก
เกณฑ ใ หม ที่ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ มาใช บั ง คั บ ในกรณี
นั้ น ๆ แทนดั ง เช น ในกรณี ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารพิ ม พ
พ.ศ. 2484 เปนตน

ขอเสนอแนะของงานวิจัย
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑและกลไกในการใหความ
คุมครองและการควบคุมการใชสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของแลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่

ของสื่อมวลชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการแกไข
กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บสื่ อมวลชนที่ จํ าต องเปลี่ ยนแปลง
หลักการบางประการใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อใหสื่อมวลชนสามารถ
ที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสับสนในการใชบังคับกฎหมายอีกดวย กลาวคือ
ในกรณีของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.
2484 ที่มีเนื้อหาขัดแยงกับหลักเกณฑและกลไกใหมๆ ของ
รัฐธรรมนูญ เชน บทบัญญัติที่เปนอํานาจของเจาพนักงาน
การพิมพในการออกคําสั่งใหปดโรงพิมพ หลักเกณฑเกี่ยว
กับคุณสมบัติของผูพิมพ หรือผูโฆษณา หรือบรรณาธิการ
หรือเจาของหนังสือพิมพ อํานาจในการตรวจขาวกอนการ
ตีพิมพหรือโฆษณาซึ่งขัดกับหลักการที่กําหนดในมาตรา
39 แหงรัฐธรรมนูญ สวนกรณีของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน
นั้น โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหประชาชน
เปนเจาของคลื่นความถี่ทั้งหมด ทั้งยังกําหนดให “คลื่น
ความถี่เปนทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชนส าธารณะ”
และกําหนดใหมีการจัดตั้ง “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ” ขึ้น
เพื่อทําหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดของประชาชน
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท อ งถิ่ น นั้ น อั น ได แ ก คณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.) มีอํานาจหนาที่ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจาย
เสี ยงและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคมเปนกรณีเฉพาะ ทั้งยังกําหนดใหบรรดาอํานาจ
หน าที่ ข องนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี อธิ บ ดี ก รมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข หรือเจาหนาที่อื่นใด
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารคลื่ น ความถี่ การจั ด สรรคลื่ น
ความถี่ การอนุญาตและการกํากับดูแลหรือการควบคุมการ
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น และ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหโอนมา
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ” (กสช.) และคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทช.) แลวแตกรณี นอกจากนี้ เมื่อ
คณะกรรมการไดอนุญาตใหบุคคลไดเขาใชประโยชนจาก
คลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ห รื อ โทรทั ศ น ต ามเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมาย

กําหนดแลว วิธีการใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจาย
เสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละการกํ า กั บ ดู แ ลการใช ค ลื่ น
ความถี่ จะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ก ฎหมายฉบั บ นี้
ประกอบกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจาย
เสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น ซึ่ ง จะเป น กฎหมายที่ กํ า หนด
รายละเอี ย ดและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ วิ ท ยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดไว (ซึ่ ง ในป จ จุ บั น (พ.ศ. 2549)
กฎหมายดังกลาวยังอยูในระหวางดําเนินการยกราง) และ
ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนดังกลาว พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ไดกําหนดใหการใชอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ” (กสช.) นั้นใหเปนไปตามกฎหมายเดิม
ที่ ยั ง มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู ซึ่ ง ย อ มหมายความถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ก ระจายสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น พ.ศ. 2498
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 14 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2498 และระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายลูกอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดเฉพาะเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักการที่กําหนดไว
ในรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 39 และมาตรา 40 นั่น เอง เพราะ
ฉะนั้น เพื่อใหก ารดําเนิ นการกํ ากับ ดูแ ลคลื่น ความถี่เกิ ด
ประสิท ธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนส วนรวม
อยางแทจริง รัฐจึงควรที่จะเรงดําเนินการยกรางกฎหมายวา
ดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวจะตองอยูภาย
ใต เ งื่ อ นไขของรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 39 และ 40 อั น เป น
กฎหมายแมบทอีกดวย นอกจากนี้ เพื่อ เปนหลักประกัน
แก ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนให ส ามารถดํ า เนิ น การ
ตามอํานาจหนาที่ของตนไดอยางเสรีนั้น รัฐควรที่จะเรง
ดําเนินการยกรางกฎหมายลูกที่จะออกตามความในมาตรา
41 แหงรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายที่กําหนดรายละเอียด
ของการใหความคุมครองการทําหนาที่ของสื่อมวลชนขึ้น
เปนกรณีเฉพาะขึ้นโดยเร็ว เพื่อกําหนดใหความคุมครองแก
สื่อมวลชนทั้งที่เปนพนักงานหรือลูกจางของเอกชน รวม
ทั้งสื่อมวลชนที่เปนขาราชการพนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย
ใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีโดยปราศจาก

การแทรกแซงของผูใด รวมทั้งผูที่เปนเจาของกิจการสื่อสารมวลชนหรือผูบังคับบัญชาของตนดวย ทั้งนี้ เพื่อให
สื่อมวลชนมีหลักประกันทางกฎหมายในการกระทําการ
ตามหนาที่ของตนวาจะไมถูกฟองรองหรือดําเนินคดีใดๆ
ทั้งในทางแพงและทางอาญาหากเปนการแสดงความคิด
เห็นโดยอยูภายใตขอจํากัดของรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยู
ภายใตอาณัติของบุคคลใดและเปนการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชนจะตองไมขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพของตน
สื่อ มวลชนก็ย อ มที่จ ะไดรั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมาย
อยางแนนอน
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ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2. ประมวลกฎหมายอาญา
3. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
4. พระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ. 2484
5. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2498
6. พระราชบัญ ญัติอ งคก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกํา กับ
กิจการวิท ยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543
7. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537)
9. ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2518
10. ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2535

อาจารยวนิดา แสงสารพันธ สําเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง) มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ ป จ จุ บั น เป น อาจารย ป ระจํ า คณะนิ ติ ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการประเภท
งานวิจัย 1) รายงานการศึกษาวิเคราะหเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ในกรอบภารกิจของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2543
2) โครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถานศึกษาของรัฐเปนองคการมหาชน เสนอตอสํานัก
งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2546 3)
โครงการศึก ษากฎหมายเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การ
ศึกษาตามโครงสรางใหมของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ
ตอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2546 4) โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายบริหารงาน
บุคคล และการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เสนอตอสถาบันราชภัฎสวนดุสิต 5) โครงการ
วิจัยกลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 เสนอต อ สมาคมนั ก ข า วนั ก
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย 6) โครงการวิจัยหลักเกณฑ
และกลไกในการใหความคุมครองและควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 เสนอต อ สถาบั น วิ จั ย
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประเภทหนังสือ ตํารา 1) หนังสือ
แนวทางในการยกรางกฎหมายลําดับรอง และบทความที่
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2545 2) บทวิเคราะหทาง
วิชาการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ...
เสนอตอสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2546 3) “การ
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล” วารสารนักบริหาร ปท่ี
21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2544 4) หนังสือหลัก
กฎหมายสื่ อ สารมวลชน สํ านั ก พิม พวิ ญ ู ช น, สิง หาคม
2547. 5) หนังสือหลักรัฐธรรมนูญวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมายโดยประชาชน สํ า นั ก พิ ม พ วิ ญ ู ช น, มกราคม
2548. 6) “ศาลปกครองกับการฟองร องคดีปกครอง”
วารสารนักบริหาร ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549
7) “เสรีภาพของสื่อ เสรีภาพของประชาชน” วารสารกฎหมาย
ใหม ปที่ 4 ฉบับที่ 72 มิถุนายน 2549 8) ประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรวิชาชีพทนายความ สภาทนาย ความ
พ.ศ. 2540 และเอกสารประกอบการสอน 1) วิชาหลักกฎหมายมหาชนเบื้ อ งต น สํ านั กพิ มพ มหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพ
กันยายน 2547

