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(I) 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจัยเรื่องแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพรายการ เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมือง และเพ่ือน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพ่ือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design) อัน
ประกอบไปด้วยการวิจัยย่อยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน ๕ ครั้งใน 5 ภูมิภาค การตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) สถานีโทรทัศน์
ช่องดาวเทียมที่น าเสนอแนวคิด จุดยืน หรืออุดมการณ์ทางการเมือง และการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการผ่านการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ ภูมิภาค จ านวน 2,066 ตัวอย่าง แล้วสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยหลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ (Statistical Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่าข้อดีของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองประกอบไปด้วยการ
แสดงถึงหลักคิดที่มีความต่างกันได้ แสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงหลักการ
สังคมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน เป็นการตรวจสอบ
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยการขุดคุ้ยข้อมูลบางอย่างของฝ่ายตรงข้าม  อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาหลายประการ อาทิ การ
ออกอากาศขาดความสมดุลในการน าเสนอ เป็นการน าเสนอข้อมูลฝ่ายเดียว การน าเสนอที่ขาดหลักฐานในการน าเสนอ น าเสนอ
ความจริงไม่ครบถ้วนทุกมิติ ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ชมหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ส่งเสริมการใช้
ดุลพินิจ ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม และสร้างความเชื่อ การเครื่องมือในการผลิตซ้ าทางความคิด เพ่ือแบ่งแยกระหว่างกลุ่มที่มี
ความคิดเห็นสอดคล้อง และกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ถ้อยค ามีความรุนแรง ปลูกฝังความเกลียดชังข้ึนมาในสังคม ดังน้ันจึงมี
ความจ าเป็นในการก ากับดูแลโดยการก าหนดให้มีการรายงานแหล่งที่มาของเงินทุน และรายได้เพ่ือป้องกันอิทธิพลของฝ่าย
การเมืองในการครอบง าสื่อ การพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อสารมวลชนที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดเพ่ือป้องกันเน้ือหารายการที่สร้างความเกลียดชัง ป้องกันเน้ือหาเชิงโฆษณาชวนเชื่อ การน าเสนอเน้ือหาที่มี
ความเป็นกลางและเป็นจริง การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการก าหนดสิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของ
สถานี โดยการตรวจสอบอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน นักวิชาการ วิชาชีพสื่อ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในทุกภูมิภาค 
และทุกระดับ 
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(II) 
 

Abstract 
 

The study on regulation approach for political satellite channels that broadcast news from political 
fractions has the objectives to evaluate channel quality from political satellite in order to improve the content 
quality; to study the approaches and measures to regulate political satellite; and to develop rules and regulations 
to oversee the operation of political satellite for National Broadcasting and Telecommunication Office in the 
future. 

This study employed mixed methodology study under embedded design method, which comprised 
of qualitative and quantitative research.  Qualitative research included in-depth interviews with professionals, 
experts, and policy regulators; focus group discussions conducted in 5 regions of Thailand; and media 
monitoring and analysis on key political satellite channels.  Quantitative research included survey of citizens’ 
opinion toward political satellite channels, which included survey of 2,066 samples from 5 regions in the 
country.  The qualitative data were then analyzed using content analysis method, which was then validated 
by quantitative data analysis using statistical analysis. 

The results revealed the pros of political satellite channels in term of venue to express diverse 
political opinions, which reflected the democratic principal; as well as the clear distinction of political 
ideologies.  The channels also investigated misconducts from the opposing parties.  However, there were 
various problems regarding these channels including; lack of balance in term of contents as many of the 
information was one-sided data, which lacked appropriate coverage from all aspects and lacked of supporting 
evidences.  There were few opportunities from audiences with opposing views to express their opinions in the 
channels.  Many of the contents did not encourage rational decisions as they were prone to propaganda and 
aimed to instigated beliefs that led to social division and reproduction of certain political views. There were 
frequent usages of violence languages and hate speeches that led to social violence as witnessed in the past.  
Thus, it was necessary to devised regulations to appropriately control the structure and conducts of these 
media through mandatory report of capital and revenue sources to prevent political fractions’ control over 
them, as well as development of mass communication ethical standards aimed specifically at political 
satellite channels.  Also, several criterion and indices were suggested to prevent hate speech and 
propaganda, as well as ensuring that the contents were factual and impartial, preventing discrimination, 
included the right to reply, and ensured fairness in all operational processes.  The appropriate involvement 
from citizen groups, academics, media professionals, and stakeholders from all regions of the country and 
from all levels of the societies was important to participatory monitor these political satellite channels. 
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กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
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โทรคมนาคมแห่งชาติ 

พรบ. พระราชบัญญัติ 

ส านักงาน กสทช.  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

สอทช. สภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน 

BBC บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation) 

CSA คณะกรรมการก ากับวีดีทัศน์ และเสียงแห่งประเทศฝรั่งเศส (The Conseil 
supérieur de l'audiovisuel) 

DVB มาตรฐานส าหรับการออกอากาศวีดีทัศน์ในระบบดิจิตอลของสหภาพยุโรป 
(Digital Video Broadcasting) 

EU สหภาพยุโรป (European Union) 

FCC คณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
Federal Communications Commission)  

FRC คณะกรรมการกลางก ากับกิจการวิทยุ (Federal Radio Commission) 
ภายหลังเปล่ียนเป็นคณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสารแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (FCC) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการส่ือสาร ค.ศ. 1934 
(Communication Act of 1934) 

JBA สมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อประโยชน์เชิง
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พาณิชย์แห่งชาติ (Japan Commercial Broadcasters Association) 

MIC กระทรวงมหาดไทย และการส่ือสาร ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal 
Affairs and Communications, Japan) 

N/A น ามาใช้ไม่ได้ (Non Applicable) หรือ ไม่ปรากฏข้อมูล (Not Available) 

NHK บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Broadcasting 
Corportation) 

OfCom ส านักงานการส่ือสารแห่งสหราชอาณาจักร 

PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
Public Broadcasting Service) 

TLCS ใบอนุญาตประเภทประเภทผู้ให้บริการเนื้อหาท่ีได้รับใบอนุญาต (Television 
Licensable Content Service) เป็นประเภทใบอนุญาตส าหรับบริการเนื้อหา
โทรทัศน์เพื่อการออกอากาศในช่องทางดาวเทียม (Satellite) โครงข่ายส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic communications network) เช่น บริการ
อินเทอร์เน็ต และเคเบิ้ลโทรทัศน์ รวมถึงมัลติเพล็กส าหรับส่งสัญญาณวิทยุ 
(Radio Multiplexing) 



(๑) 
 

 
 
 

บทน า 
 

๑.๑ ที่มาและความส าคัญของประเด็นที่ท าการศึกษา 

 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของ
ชาติจนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองท่ีน าเสนอผ่าน
ส่ือโทรทัศน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมเป็น
ช่องทางในการปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดต้ังส่ื อโทรทัศน์ดาวเทียมใน
ลักษณะเดียวกันเพื่อใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนท่ีเคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมือง
แต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกัน
ท้ังส้ิน อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีส่ือกระบอกเสียงทางการเมือง  จ านวนมาก 
ด้วยเหตุนี้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมจึงกลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ซึ่งถือเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเช่ือ
มากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงท่ีมีข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ือ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการท าลายล้างต่อ
ฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปีท่ีผ่านมา ส่ือโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอ
ข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพส่ือ  ช้ีให้เห็นว่า  ส่ือโทรทัศน์ท่ีเป็นเคเบิ้ลทีวี หรือ 
ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมท้ังมีการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบท่ี
เจาะลึก   ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หาก
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง 
จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง  
 ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ได้ออกค าส่ัง คสช.ท่ี ๙๗/๒๕๕๗  และค าส่ังท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะลดทอนการ
น าเสนอทางการเมืองท่ีน าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
ตามค าส่ังดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองลงได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมยังความ
เป็นอัตลักษณ์ในความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ใน
ลักษณะนี้ โดยท่ี ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางท่ีชัดเจนส าหรับส่ือ

บทที่ ๑ 
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โทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และ
อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา  
 จากประสบการณ์การท างานของส านักงาน กสทช.ในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น กล่าวได้ว่า ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของการประกอบกิจการโทรทัศน์ซึ่งใช้เป็นการท่ัวไป
กับการกิจการโทรทัศน์ทุกประเภท ยังขาดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ท่ี
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มท่ีเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง มีข้อสังเกตและค าถามหลาย
ประการท่ีจ าเป็นต้องน าไปสู่ข้อสรุปเชิงนโยบาย เช่น บุคคลท่ีเป็นนักการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกกลุ่มการเมือง ควรมีข้อจ ากัดในการจัดรายการทางโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไร? หรือ ช่องรายการโทรทัศน์ท่ี
เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองควรมีการเปิดเผยแหล่งท่ีมาของเงินทุนสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน ระดับใด ? หรือ 
คุณสมบัติของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวควร
เป็นอย่างไร? รวมตลอดถึง ค าถามท่ีว่า ช่องโทรทัศน์ท่ีเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองควรจะถูกจัดเป็นประเภทโทรทัศน์ท่ี
เป็นการเฉพาะหรือไม่? ข้อสังเกตและค าถามดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นท่ีมาและความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการศึกษาใน
โครงการนี้  
 โดยท่ีส านักงาน กสทช. มีหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ท่ี ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการ ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษา
สภาพการณ์และปัญหาของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางหรือมาตรการท่ีเป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวต่อไป  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1)  เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง 
รวมตลอดถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 
 2)  เพื่อประเมินคุณภาพรายการท่ีช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   
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 3)  เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมือง  
 4)  เพื่อน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับ
ดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 

๑.๓ ข้ันตอนการด าเนินงาน 
การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพจ านวนท้ังส้ิน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ (Media Monitoring & Analysis) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
o แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
o การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงและ

เปรียบเทียบกรณีศึกษาเพื่อศึกษารวบรวมแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีในต่างประเทศ 

o การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

o รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมือง
ในต่างประเทศ  

o โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน า เสนอข่าวสารใน
ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ  

o รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ 

o รายการอ้างอิง (Reference) 

 การตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 
o การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และแนวทางคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาใน

โครงการนี้ คือสถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมท่ีน าเสนอแนวคิด จุดยืน หรืออุดมการณ์ทาง
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การเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความเป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความ
เช่ือมโยงกับนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อมมา
ท าการศึกษาอย่างน้อย ๓ สถานี โดยใช้เกณฑ์ด้านความเช่ือมโยงของความเป็นเจ้าของ
กิจการ (Ownership) กับกลุ่มนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 

o การตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรายการท่ี
เกี่ยวข้องกับการเมืองจากสถานีท่ีเลือกมา โดยวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ความเป็นอิสระ (Independence) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of 

Expression)  
 หน้าท่ีในการเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลาง ( Impartial) และเป็นความจริง 

(Accuracy)  
 กฎระเบียบป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Rules preventing discrimination) และ 
 สิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules on 

fairness) 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
o การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่าย
นโยบายจ านวน ๕-๑๐ คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากคุณสมบัติท่ีก าหนด ได้แก่ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลการออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีเสนอข่าวการเมือง (ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีเสนอข่าวการเมือง) 

o หัวข้อแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) ประกอบด้วย 
 รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง

การเมืองในประเทศไทย 
 ปัญหาของช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย

ทางการเมืองในประเทศไทย 
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(๕) 
 

 โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองท่ีเหมาะสมในประเทศไทย 

 รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารใน
ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองท่ีเหมาะสมในประเทศไทย 

 กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในต่างประเทศ 
และในประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และแนวทางคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาในโครงการนี้ 
คือสถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมที่น าเสนอแนวคิด จุดยืน หรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างใด
อย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง กลุ่ม
การเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ก็ได้มาท าการศึกษาอย่างน้อย ๓ 
สถานี 

ในการศึกษานี้ ก าหนดให้ “กลุ่มการเมือง” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ท้ังผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ประกอบการช่องรายการ(สถานี) ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอแนวคิด จุดยืน หรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความเป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความ
เช่ือมโยงกับนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ก็ได้ 
จ านวน 4 สถานี ประกอบด้วย  
o Peace TV สถานีของกลุ่ม นปช. 
o TV 24 สถานีท่ีสนับสนุนกลุ่มพรรคเพื่อไทย 
o ช่อง ASTV สถานีท่ีสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
o สถานี T-News สถานีท่ีมีจุดยืนในการต่อต้านระบอบทักษิณ 
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(๖) 
 

 แนวทางการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่าย
นโยบายจ านวน ๕-๑๐ คน พร้อมแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย
เพื่อท าการสัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ดังนี้ 

o พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ   กสทช. 

o ดร.ธนกร ศรีสุขใส    อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตกิจการโทรทัศน์ 

o ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  อดีต ผอ.มีเดีย มอนิเตอร์/นักวิชาการด้านส่ือ 

o ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

o นายเถกิง สมทรัพย์  ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง ช่อง บลู
สกาย 

o นายสุรเชษฐ์ สุรธนไชย ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง ช่อง พีซ 
ทีวี 

 แนวทางการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
จากภูมิภาคต่างๆอย่างน้อย ๕ คร้ัง พร้อมค าถามประกอบแนวทางในการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion Guide) 

โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน ๕ ครั้ง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลางจัดท่ีจังหวัดชลบุรี 
ภาคใต้จัดท่ีจังหวัดกระบี่ ภาคเหนือจัดท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 

หัวข้อแนวทางในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guide) ประกอบด้วย 
o รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมือง

ในประเทศไทย 
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o ปัญหาของช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง
การเมืองในประเทศไทย 

o โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารใน
ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองท่ีเหมาะสมในประเทศไทย 

o รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองท่ีเหมาะสมในประเทศไทย 

o กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมืองในประเทศไทย 

o วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในต่างประเทศ และใน
ประเทศไทย 

o ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 แนวทางการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ ภูมิภาคประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาค
กลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตัวอย่าง  

การวิจัยเชิงปริมาณประกอบไปด้วยการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก 
๕  ภูมิ ภาคประกอบ ด้วย  กรุ ง เทพมหานคร  ภาคกลาง  ภาค ใ ต้  ภ าคเหนื อ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกจาก
ประชาชนชาวไทยท่ีมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวนท้ังส้ิน ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ คน (กรมการ
ปกครอง, ๒๕๕๘) โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมั่นท่ี ๙๕% ความคลาดเคล่ือนท่ี ± ๕% ดังสูตรของ 
Yamane (๑๙๖๗) ดังนี้ 

n      =         N 

                                 ๑+ N(e)๒ 

   .... n        =   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
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(๘) 
 

   .... N       =   จ านวนประชากร 

   .... e        =   ๐.๐๒ ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ ๙๘ 

 แทนค่าในสูตรดังนี้ 

  n    =             ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ 

                                 ๑+ ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ (๐.๐๒)๒ 

n      =   ๒,๐๖๖.๐๔ 

จะเห็นได้ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ควรมีจ านวนขั้นต่ า ๒,๐๖๗ ตัวอย่าง แต่เพื่อ
ความครบถ้วนของข้อมูลในการวิจัยเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการ จึงมีการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเป็นจ านวนท้ังส้ิน ๒,๐๗๐ ตัวอย่าง โดยจ าแนกออกเป็นโควตาตามพื้นท่ีภาคจ านวน ๕ ภาค 
ครอบคลุมท้ังประเทศไทย ดังนี้ 

ตารางที่ 1.3-1  จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามภาค 

จ านวน 
ภาค 

กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ รวม 

รวม ๔๑๔ ๔๑๔ ๔๑๔ ๔๑๔ ๔๑๔ ๒,๐๗๐ 

 

เครื่องมือท่ีจะใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
 สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร

ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  
 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และ

การประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
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(๙) 
 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การได้มาซ่ึงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) เชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) 
และการตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่
สามารถใช้เป็นแนวทางการในการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

การเก็บรวมรวมข้อมูล และการได้มาซึ่งข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุมกลุ่มย่อย และ
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ โดยข้อมูลท้ังหมดจะ
ถูกน ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบรองรับ
ภายใน (Embedded Design) อันประกอบไปด้วยการวิจัยย่อยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วสรุป
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัย
หลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Analysis) ท้ังสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเพิ่มให้คุณภาพ
ผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล (ถ้ามี) 
สถานท่ีในการเก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นท่ี จ านวน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วยพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
รายละเอียดของแผนงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และการน าเสนอรายงานมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 



(๑๐) 
 

ตารางที่ 1.3-2  รายละเอียดของแผนงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และการน าเสนอรายงาน 

แผนงาน ระยะเวลาการท างาน และการเสนอรายงาน 
วัน 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐ ๑๗๐ ๑๘๐ 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงและเปรยีบเทียบกรณีศึกษา
เพื่อศึกษารวบรวมแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการ
ก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษา
ตัวอย่างท่ีดีในต่างประเทศ 

x x x       

                        

ส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report)     x                               

ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบายจ านวน ๕-
๑๐ คน 

      x     
                        

จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภูมิภาคต่างๆ อย่างน้อย 
๕ ครั้ง 

        x x 
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(๑๑) 
 

แผนงาน ระยะเวลาการท างาน และการเสนอรายงาน 
วัน 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐ ๑๗๐ ๑๘๐ 

ศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ (Media Monitoring & 
Analysis) สถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมท่ีน าเสนอแนวคิด จุดยืน 
หรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความเช่ือมโยงกับนักการเมือง กลุ่ม
การเมือง หรือพรรคการเมืองท้ังทางตรงและทางออ้ม 

        x x x x 

                    

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ 
ภูมิภาคประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          x x x x 
                  

ส่งมอบรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)                 x                   

ผลการศึกษา และจัดท าแนวทางการตรวจสอบ และร่างมาตรการที่
เหมาะสมในการตรวจสอบ 

            
      

x x x x x x x x 
  

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                   x 
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(๑๒) 

๑.๔ ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research Design) แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยใช้
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบกัน ซึ่งมีหัวใจ
หลักส าคัญ ๕ ประการได้แก่ 

  การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ เพื่อยืนยันถูกต้องกับความเป็นจริง 

 การสนับสนุนผลให้สมบูรณ์ (Complementary) เป็นการน าผลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมา
ขยายความอธิบายผลซึ่งกันและกัน ท้ังการแสดงผลเชิงเนื้อหา และการแสดงผลเชิงสถิติตัวเลข 

 การพัฒนา (Development) หมายถึง ความสามารถน าผลการวิจัยเพื่อไปพัฒนาการวิจัยครั้งต่อๆ ไปให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 การเริ่มต้น (Initiation) หมายถึง ศักยภาพในการน าผลการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อไปค้นหาข้อสงสัย ความ
ขัดแย้ง หรือ กรอบแนวคิดใหม่ๆ ท่ีได้จากผลการวิจัย อันสามารถน าไปต้ังเป็นค าถามการวิจัย หรือ 
พัฒนาการวิจัยต่อๆ ไปได้ 

 การขยายความ (Expansion) หมายถึง โอกาสในการขยายขอบเขตการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัย และปรับ
กระบวนทัศน์ได้ท้ังแนวกว้าง และแนวลึก (Greene, Caracelli, & Graham, 1989) 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design) อันประกอบไป
ด้วยการวิจัยย่อยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยหลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical 
Analysis) เพื่อเพิ่มให้คุณภาพผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนงานการวิจัยตามกรอบแนวทางการด าเนิน
โครงการดังต่อไปนี้ 
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(๑๓) 

ภาพท่ี 1.4-1  กรอบการวิจัยโครงการ 

 

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการ (ภายใต้ความร่วมมือ) เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง มีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการดังต่อไปนี้ 

 สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลช่องดังกล่าว  

 ผลการศึกษาเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง  

 แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง  
 องค์ความรู้ และผลการศึกษาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม

ของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช.ในอนาคต 
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(๑๔) 

 
 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในบทนี้จะครอบคลุมถึงแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับความส าคัญของการพัฒนาส่ือสารมวลชนตามหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน รวบรวมแนวทางและ
มาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดีใน
ต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1   แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างเข้มแข็ง และปรองดอง  มีเสาหลักประการ
ส าคัญประการหนึ่งคือส่ือท่ีดีมีคุณภาพ โดยส่ือมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Public Participation) และเพิ่ม
ขีดความสามารถ (Empowerment) ของประชาชน ผ่านการสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในในกลไกต่างๆ ของสังคม ของ
รัฐ และของประเทศ โดยการให้ข้อมูล การศึกษา และผลักดันให้ประชาชนแสดงบทบาทของความเป็นพลเมือง (Citizenship) 
ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาของมนุษย์ (Human Development) ได้อย่างยั่งยืน (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 2015) ผลการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการ สถาบันการศึกษา และองค์การ
ระหว่างประเทศหลายแห่งแสดงถึงความส าคัญของส่ือในการเสริมสร้างประชาธิปไตย สถาบัน และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โดยส่ือมีบทบาทส าคัญส าหรับการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย (Democratic participatory’ role of the media) ใน
ฐานะเป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนไปสู่ความหลากหลาย (Diversity) เปิดโอกาสในการแสดงออกอย่างเท่าเทียม 
(Plurality) และการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง (Change) (McQuail, 1987) การสร้างการตรวจสอบ (Das, 2011) 
และความโปร่งใส (Transparency) (Norris, 2006) อันน าไปสู่การป้องกันปัญหาคอรัปช่ัน ป้องกันปัญหาการขาดวินัย
ทางการเงิน และความตกลงลับท่ีไม่ซื่อสัตย์ต่างๆ ของภาครัฐ (Sen, 1999) ท้ังยังมีส่วนส าคัญต่อการการพัฒนา และ
ปฏิรูปสถาบันท่ีเข้มแข็งโดยการสร้างให้เกิดการรับผิดชอบ (Accountability) ให้กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม (Jebril, 
Stetka, & Loveless, 2013)  

หลักการของพัฒนาส่ือท่ีดีคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) ซึ่ง
เป็นกลไกส าคัญภายใต้หลักการประชาธิปไตย (Democratic Principle) และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ดัง
ปรากฏในแถลงการณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งกล่าว
ว่า 

บทที่ ๒ 
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“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ท้ังนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะจะถือเอาความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซงและท่ีจะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านส่ือใด และโดยไม่
ค านึงถึงพรมแดน”1 

 

มาตรา ๑๐ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป (European 
Convention on Human Right and Fundamental Freedoms) ก าหนดเสรีภาพของการแสดงออก (Freedom of 
expression) ภายใต้หลักการประชาธิปไตย โดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐ แต่ในขณะเดียวกันเสรีภาพการแสดงออกมา
พร้อมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยการแสดงออกดังกล่าวต้องไม่มีการน าเสนอท่ีกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น กฎหมายก าหนดให้การแสดงออกต้องเป็นประโยชน์ต่อ
ความมั่นคงของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ ความปลอดภัยของประชาชน อีกท้ังยังก าหนดให้การแสดงออกไม่
กระทบช่ือเสียง ข้อมูลท่ีได้รับในความเช่ือมั่น หรือ ความเป็นกลางของตุลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการถือเอาความเห็น และแสดงข้อมูล และ
ความคิดโดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรรัฐ และไม่จ ากัดพรมแดน มาตรานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการท่ีรัฐจะ
ออกใบอนุญาตการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ (มาตรา ๑๐.๑)”2 

“เสรีภาพในการแสดงออกมาพร้อมกับหน้าท่ี และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับพิธี สถานการณ์ เงื่อนไข หรือ 
การลงโทษท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย และจ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย โดยเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง
ของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ ความปลอดภัยของประชาชน เพื่อป้องกันความไม่เป็นระเบียบหรือ
อาชญากรรม เพื่อปกป้องสุขภาพหรือจริยธรรม เพื่อปกป้องช่ือเสียงหรือสิทธิของผู้อื่น เพื่อป้องกันการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีได้รับในความเช่ือมั่น หรือ เพื่อรักษาอ านาจ และความเป็นกลางของตุลาการ (มาตรา ๑๐.๒)”3 

                                            
1 ข้อที่ ๑๙ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) ถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก 
และเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศ 
สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท าเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก ทั้งน้ี ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ 
ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับน้ีในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยระบุว่า  “Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this right includes the right to hold opinions without interference and to seek, receive and 
impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” 
2 มาตรา ๑๐.๑ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป (European Convention on Human Right and 
Fundamental Freedoms) (Article ๑๐.๑) ระบุว่า “Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to 
hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. 
This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.” 
3 อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป (European Convention on Human Right and Fundamental 
Freedoms) ได้รับการรับรองจากการประชุมสมัยที่ ๔ ณ กรุงโรม ค.ศ. ๑๙๕๐ ระบุว่าในมาตรา ๑๐.๒  (Article ๑๐.๒) ไว้ดังน้ี “The exercise of these 
freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as 
are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public 
safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of 
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(๑๖) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) เป็นหลักการส าคัญในสังคม
ประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันหลักการของประชาธิปไตย และเสรีภาพยังต้องอาศัยการก ากับดูแลส่ือเพื่อให้การ
ออกอากาศสอดคล้องกับหลักการของความเป็นธรรม (Fair) การเปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีหลากหลายมีโอกาสในการ
แสดงออกทางความคิดอย่างเท่าเทียมหลายฝ่ายตามแนวคิดพหุนิยม (Plurality) โดยการออกอากาศต้องประกอบไป
ด้วยข้อมูลท่ีเป็นความจริง (Accurate) และความเป็นกลาง (Impartial) โดยไม่โอนเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อ
ป้องกันมิให้เสรีภาพการแสดงออกทางความคิดในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์น าไปสู่การสร้างให้เกิดอคติ (Bias) การ
เลือกปฏิบัติ (Discriminate) และสร้างความเกลียดชัง (Hate) ท่ีจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), 2007) 

 

2.1.1  ผลการทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงการอ้างอิงและ
เปรียบเทียบกรณีศึกษาเพื่อศึกษารวบรวมแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ 

หลักการส าคัญของการก ากับดูแลส่ือ อันประกอบไปด้วย ความเป็นธรรม (Fair) การเปิดโอกาสให้มี
การแสดงออกทางความคิดอย่างเท่าเทียม (Plurality) การแสดงข้อมูลท่ีเป็นความจริง (Accurate) มีความเป็นกลาง 
(Impartial) ปราศจากอคติ (Bias) การเลือกปฏิบัติ (Discriminate) และสร้างความเกลียดชัง (Hate) เป็นหลักการ
ส าคัญของสังคมประชาธิปไตยท่ีสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของหลายประเทศ เช่น  

(1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้สิทธิพื้นฐานแก่พลเมือง ตามบัญญัติว่าด้วยสิทธิ
พื้นฐานของพลเมือง (Bill of Right) เพื่อแสดงหลักการในแบ่งแยกอ านาจระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และ
ประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ ากัดสิทธิของรัฐบาลกลาง ไม่ให้มีการใช้อ านาจมากเกินไป โดยเฉพาะอ ย่างยิ่ง
อ านาจรัฐท่ีเกี่ยวกับการควบคุม (Regulate) เสรีภาพด้านการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech) 
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 (Amendment I) ได้ก าหนดห้ามมิให้ รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาบัญญัติกฎหมายเพื่อ
จัดต้ังศาสนา หรือ จ ากัดเสรีภาพด้านการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพของส่ือ อีกท้ังยังให้สิทธิแก่
ประชาชนในการรวมตัวกันอย่างสงบ และสันติ รวมถึงการให้สิทธิในการร้องเรียนต่อรัฐบาลในความเสียหายท่ีเกิดขึ้น4  

รัฐบัญญัติว่าด้วยการส่ือสาร ค.ศ. 1934 (Communication Act of 1934) เป็นกฎหมายหลักท่ี
ก ากับดูแลการออกอากาศท้ังในระบบคล่ืนความถี่ ไม่ใช้คล่ืนความถี่ และผ่านระบบสายสัญญาณของประเทศ

                                                                                                                                                 
others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the 
judiciary.” 
4 Amendment I:  Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government 
for a redress of grievances.  
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(๑๗) 

สหรัฐอเมริกา โดยมาตรา 1 [47 U.S.C. 151] (SEC. 1. [47 U.S.C. 151]) ว่าด้วยการจัดต้ัง คณะกรรมการกลาง
ก ากับกิจการส่ือสาร (The Federal Communications Commission - FCC) ก าหนดให้ FCC มีหน้าท่ีก ากับดูแลการ
ส่ือสารทั้งทางระบบสาย และระบบคล่ืนวิทยุ เพื่อให้ประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงบริการส่ือสาร โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยพื้นฐานของเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา ประเทศต้น
ก าเนิด (National Origin) หรือ เพศ โดยส่งเสริมให้การส่ือสารท้ังทางระบบสาย และระบบคล่ืนวิทยุมีความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยมีราคาท่ีสมเหตุสมผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศ 
(National Defense) การปกป้องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (Safety of Life and Property) และ
ประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายของรัฐบาลกลาง ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีหน่วยงานดังกล่าวได้รับตามกฎหมาย5 

(2)  ประเทศญ่ีปุ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1946 (Constitution of Japan of 1946) เป็นรัฐธรรมนูญท่ี
บัญญัติขึ้นหลังจากท่ีประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดสันติภาพ การ
รักษาความปลอดภัย ความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มีหลายมาตราท่ี
ก าหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยภายใต้ 

 มาตรา 11 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการประกันต่อปวงชนตาม
รัฐธรรมนูญนี้6  

 มาตรา 19 ก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด และสติสัมปชัญญะ7  

 มาตรา 21 ก าหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมชน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงเสรีภาพของส่ือ โดยก าหนดห้ามมิใช้มีการตรวจผ่านเนื้อหาของส่ือ (Censorship)8 และ 

 มาตรา 23 ก าหนดใหม้ีเสรีภาพทางวิชาการ9 
 

                                            
5 SEC. 1. [47 U.S.C. 151] PURPOSES OF ACT, CREATION OF FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION: For the purpose of regulating 
interstate and foreign commerce in communication by wire and radio so as to make available, so far as possible, to all the people of 
the United States, without discrimination on the basis of race, color, religion, national origin, or sex, a rapid, efficient, Nationwide, and 
world-wide wire and radio communication service with adequate facilities at reasonable charges, for the purpose of the national 
defense, for the purpose of promoting safety of life and property through the use of wire and radio communication, and for the 
purpose of securing a more effective execution of this policy by centralizing authority heretofore granted by law to several agencies 
and by granting additional authority with respect to interstate and foreign commerce in wire and radio communication, there is 
hereby created a commission to be known as the ''Federal Communications Commission,'' which shall be constituted as hereinafter 
provided, and which shall execute and enforce the provisions of this Act. 
6 Article 10: The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental 
human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations as 
eternal and inviolate rights. 
7 Article 19. Freedom of thought and conscience shall not be violated. 
8 Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. No 
censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated. 
9 Article 23.  Academic freedom is guaranteed. 
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(๑๘) 

พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. ๑๙๕๐ และฉบับท่ีเกี่ยวข้อง หมายเลข ๖๕ ค.ศ. 
๒๐๑๐ (The Broadcast Act and Other Related Acts (Act No. ๖๕ of ๒๐๑๐)) แห่งประเทศญี่ปุ่น ก าหนดการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ของประเทศภายใต้ ๓ หลักการเพื่อสร้างสวัสดิภาพประชาชน (Public Welfare) และการ
พัฒนาท่ีดี (Sound Development) โดยประกอบไปด้วยเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเป็นกลาง การน าเสนอข้อมูลท่ี
เป็นความจริง และการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ต้องมีความเป็นอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 รับประกันใหก้ารกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ต้องเผยแพร่อย่างครอบคลุมแก่ประชาชนโดยท่ัวไป 
และสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

 สร้างให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออก ผ่านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ โดยรับประกันความเป็น
กลาง (Impartial) การน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นความจริง (Truth) และความเป็นอิสระของการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
(Autonomy) 

 สนับสนุนให้การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีดี (Development 
of sound democracy) โดยการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์10 

 
(3)  สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรมิได้มีการตรารัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก 

อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรมีกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และจารีตประเพณีซึ่งถูกใช้ร่วมกันเป็น
กฎหมายหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหากฎบัตร  ค.ศ. 1215 (Magna Carta) ฎีกาสิทธิ ค.ศ. 1628 
(Petition of Right 1628) บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689 (Bill of Right 1689) และ
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (The Human Rights Act 1998) ซึ่งก าหนดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนดังนี้ 

 สิทธิเสรีภาพทางความคิด สติสัมปชัญญะ และศาสนา (The right to freedom of thought, 
conscience and religion); 

 สิทธิเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็น (The right to freedom of expression); 
 

                                            
10 Article ๑ The purpose of this Act is to regulate broadcasting so as to conform to public welfare and to achieve its sound 
development subject to the following principles:  

(i) To guarantee that broadcasting is disseminated to the greatest extent possible to the general public and that its benefits 
are achieved; 

(ii) To ensure freedom of expression through broadcasting by guaranteeing the impartiality, truth and autonomy of 
broadcasting; 

(iii) To enable broadcasting to contribute to the development of sound democracy by clarifying the responsibilities of the 
persons involved in broadcasting. 
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(๑๙) 

โดยท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับสิทธิ เสรีภาพดังกล่าวโดยไม่มีการเลือกปฏิบั ติ (Without 
Discrimination) (Political and Constitutional Reform Committee, House of Commons, 2015) 

พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ (Communication Act ๒๐๐๓) แห่งสหราชอาณาจักรได้ให้
ความส าคัญกับหลักการดังกล่าวเช่นกัน โดยได้ก าหนดหน้าท่ีให้กับส านักงานการส่ือสาร (OfCom) เพื่อการรักษาความ
หลากหลายของการประกอบการ (Plurality) (มาตรา ๓ (๒) (d))11 การปกป้องสาธารณชนจากการถูกเลือกปฏิบัติ 
(มาตรา ๓ (๒) (f) (i)) และการป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว (มาตรา ๓ (๒) (f) (ii))12 การรับประกันให้เกิด
เสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา ๓ (๔) (g))13 และการรักษาความเป็นกลาง (Impartiality) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง (มาตรา ๓๒๐ (๒) (a))14 

 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายท้ังรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

ในต่างประเทศ ล้วนแต่ให้ความส าคัญในการก ากับดูแล และหน้าท่ีของส่ือให้สอดคล้องกับหลักการแห่งประชาธิปไตย 
เสรีภาพ ความเป็นกลาง และความเป็นจริง การป้องกันการเลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ความเป็นธรรม ซึ่งสามารถอธิบาย
อย่างละเอียดดังต่อไปนี้ 

a.  ความเป็นอิสระ (Independence) และเสรภีาพในการแสดงออก (Freedom of 
Expression) 

การก ากับดูแลอย่างเหมาะสมมีความจ าเป็นในการสร้างส่ือท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง 
และเสรีภาพในการแสดงออก โดยการก ากับดูแลส่ือเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก 
และป้องกันสิทธิ และผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีเสรีภาพในการแสดงออกท่ีปราศจากการควบคุมอาจส่งผลกระทบได้ พร้อม
กันนั้นในการก ากับส่ือตามหลักการประชาธิปไตยมีความจ าเป็นในการสร้างหน่วยงานก ากับท่ีเป็นอิสระ และกฎระเบียบ
ท่ีเป็นอิสระจากรัฐหรือการเมืองอันสามารถสร้างความเป็นกลางท่ีจ าเป็นในการก ากับดูแลได้ 

กฎหมายในหลายประเทศให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นอิสระของส่ือผ่านการจัดต้ังหน่วยงาน
ก ากับ ท่ี เป็นอิสระ ตัวอย่าง ท่ีส า คัญ ท่ีประสบความส า เร็ จ คือ พระราชบัญญั ติการ ส่ือสาร ค.ศ.  ๒๐๐๓ 
(Communication Act ๒๐๐๓) แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้มีการจัดต้ังส านักงานการส่ือสาร (OfCom) เพื่อเป็น
หน่วยงานก ากับพิเศษ (Super-regulator) ท่ีเป็นอิสระจากการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลอุตสาหกรรม
ส่ือสารท้ังหมด (Gibbons, 2012) ผ่านการผสานรวมอ านาจในการออกกฎระเบียบในการก ากับดูแลท้ังทางด้านการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ส่ือสารโทรคมนาคม คล่ืนวิทยุ (Spectrum) การก ากับเนื้อหา และการปกป้องผู้บริโภคใน
ด้านการส่ือสาร กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้อ านาจแก่ส านักงานการส่ือสาร (Ofcom) ในการป้องกันองค์กรจากความ

                                            
11 Article ๓ (๒) (d) the maintenance of a sufficient plurality of providers of different television and radio services; 
12 Article ๓ (๒) (d)  (i) unfair treatment in programmer included in such services; and 

(ii) unwarranted infringements of privacy resulting from activities carried on for the purposes of such services. 
13 Article ๓ (๔) (g) the need to secure that the application in the case of television and radio services of standards falling within 
subsection (๒)(e) and (f) is in the manner that best guarantees an appropriate level of freedom of expression; 
14 Article ๓๒๐ Special impartiality requirements (๒) (a) Those matters are (a) matters of political or industrial controversy 
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(๒๐) 

ขัดแย้ง และข้อโจมตีทางการเมือง จากหลักการของกฎหมายท่ีเน้นสร้างให้เกิดความเป็นกลางของหน่วยงานก ากับ อาทิ
เช่น  

 การก าหนดสัดส่วนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าร่วมมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการในระดับ
ต่างๆ  (Proportionality) โดยก าหนดท้ังในด้านความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ อาทิ มาตรา 12 
(5) ว่าด้วยสมาชิกของคณะกรรมการก ากับเนื้อหา (Content Board) ได้ก าหนดให้สมาชิกต้องมา
จากอังกฤษ (a) สกอตแลนด์ (b) เวลส์ (c) และ ไอร์แลนด์เหนือ (d) ท้ังยังก าหนดให้สมาชิกต้อง
สามารถเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ และทัศนคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ 
อีกด้วย15  

 ความสอดคล้องของการก ากับดูแล (Consistency) โดยกฎระเบียบ และการตัดสินของส านักงาน
การส่ือสาร (OfCom) สอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการตามมาตรา 
3 (1) ท่ีก าหนดให้ส านักงานฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนในด้านการส่ือสาร (a) 
และส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้บริโภคในตลาดท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันเสรี (b)16 

 หลักการความโปร่งใส (Transparency) ส านักงานการส่ือสาร (OfCom) มีการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ โดยเน้นหลักการขอค าปรึกษา (Consultation) การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการตอบกลับช้ีแจงข้อมูล อีกท้ังยังมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ และประกาศอีกหลายประการท่ีสร้างให้เกิดความโปร่งใสต่อการด าเนินการ ของ
องค์กร 

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ส านักงานการส่ือสาร (OfCom) มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน
ในการให้การปกป้องคุ้มครอง ได้แก่ ประชาชนพลเมือง ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้
พิการ ชนกลุ่มน้อย (มาตรา 3 (4)) และยังครอบคลุมการรักษาสภาพตลาดให้มีการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรมอีกด้วย  

 ความรับผิดชอบ (Accountability) โดยส านักงานการส่ือสาร (OfCom) มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ
กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยการด าเนินการด้านการบัญญัติกฎระเบียบ
ใดๆ ต้องยึดถือหลักความรับผิดชอบต่อกลุ่มต่างๆ เป็นส าคัญ (Better Regulation Task Force, 
2005) 

 

                                            
15 12 (5) there is a different member of the Board capable of representing the interests and opinions of persons living in that part of 
the United Kingdom.   
16 3 (1) (a) to further the interests of citizens in relation to communications 
matters; and (b) to further the interests of consumers in relevant markets, where appropriate by promoting competition. 
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(๒๑) 

การรักษาความเป็นอิสระ (Independence) ยังพบในกฎหมายฝรั่งเศสท่ีก าหนดหลักการการสร้าง
ความหลากหลายของการประกอบการออกอากาศ (Pluralism) ซึ่งจ าแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ความหลากหลาย
ภายนอก (External pluralism) และความหลากหลายภายใน (Internal pluralism) โดยความหลากหลายภายนอก 
หมายถึง การมีจ านวนผู้ประกอบการหลายรายโดยการก ากับดูแลผ่านกฎหมายก าหนดเจ้าของกิจการ โครงสร้างการถือ
หุ้น (Ownership Structure) และเจ้าของกิจการไขว้ (Cross-Ownership) ซึ่งอยู่ในกระบวนการออกใบอนุญาตภายใต้
อ านาจของคณะกรรมการก ากับวีดีทัศน์ และเสียงแห่งประเทศฝรั่งเศส (The Conseil supérieur de l'audiovisuel - 
CSA) และความหลากหลายภายใน หมายถึง ความหลากหลายของรายการท่ีออกอากาศในช่องต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับของ CSA เช่นกัน โดยครอบคลุมถึงการสร้างความหลากหลายของรายการท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง (Political 
pluralism) และรายการท่ีออกอากาศระหว่างช่วงการเลือกตั้ง (Electoral campaigns) 

CSA ได้มีการด าเนินการจัดท าแนวทางก ากับความหลากหลายภายใน (Internal pluralism 
guideline) อันประกอบไปด้วยหลักการจัดสรรเวลาอย่างเท่าเทียม (Equal time provision) ภายใต้หลักการดังกล่าวมี
การก าหนดระเบียบจัดสรรเวลา ๓ ส่วน (Three-Thirds Rule) ในการออกอากาศเกี่ยวกับการเมืองท้ังหมด หมายความ
ว่า สถานีต้องก าหนดเวลาการออกอากาศออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกส าหรับข้าราชการ ส่วนท่ีสองแก่พรรค
การเมืองท่ีสนับสนุนรัฐบาล และส่วนท่ีสามให้แก่พรรคการเมืองท่ีเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาล ภายหลังจากเดือน
มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๐ CSA ได้ปรับนโยบายด้านความหลากหลายทางการเมืองจากระเบียบจัดสรรเวลา ๓ ส่วนมาเป็น
ระเบียบใหม่โดยก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองท่ีมิได้อยู่ในสภาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการออกอากาศโทรทัศน์  
(“Equitable” access to television for those political parties not represented in Parliament) โดย
ก าหนดให้สัดส่วนการออกอากาศส าหรับพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาการ
ออกอากาศส าหรับนักการเมืองในรัฐบาล และพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภา โดยระยะเวลาออกอากาศส าหรับ
พรรคการเมืองท่ีไม่ได้มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งในสภาต้องได้รับการออกอากาศในระยะเวลาท่ีเท่าเทียม ภายหลัง CSA ยัง
ก าหนดการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation of the Coverage of Politics by the Media) เพื่อใช้
ประกอบการประเมินเวลาการออกอากาศซึ่งเป็นตัวแปรเชิงปริมาณอีกด้วย โดยการประเมินเชิงคุณภาพประกอบไป
ด้วย ความยาวของการออกอากาศ (Duration) รูปแบบรายการ (Format) และลักษณะของผู้ชมรายการ (Audiences)  
อย่างไรก็ตาม CSA ยังไม่มีความชัดเจนมากนักในการประยุกต์ใช้แนวทางประเมินเชิงคุณภาพประกอบ หรือ แนว
ทางการก ากับผ่านตัวแปรเชิงคุณภาพดังกล่าว (OPEN SOCIETY INSTITUTE, 2005) 

b.  หน้าที่ในการเสนอเนือ้หาที่มีความเป็นกลาง (Impartial) และเปน็ความจริง (Accuracy) 

การรายงานข่าวเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องได้รับการก ากับเป็นพิเศษ เนื่องจากข่าวมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความ
เช่ือ และพฤติกรรมของประชาชน อันส่งผลต่อสังคม และสถาบันในวงกว้างได้   การรับชมข่าวอาจกระตุ้นให้สังคมท่ีมี
ความขัดแย้งอยู่แล้วพัฒนาความรุนแรงในสังคมเพิ่มขึ้นหรืออาจน าไปสู่การจลาจล ( (Paletz & Dunn, 1967) สร้าง
ให้เกิดอคติ (van Dijk, 1995) หรือ สร้างให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมากยิ่งขึ้น (Prior, 2013) ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นท่ีมาตรฐานส าหรับการรายงานข่าวที่ดีก าหนดให้การน าเสนอข่าวต้องเป็นความจริงเท่านั้น โดยเฉพาะอย่าง
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(๒๒) 

ยิ่งในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนื่องจากส่ือดังกล่าวมีพลังในการสร้างความน่าเช่ือถือให้ กับประชาชน ดังนั้น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าท่ีในการรักษามาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข่าว การแก้ไขข้อผิดพลาด และมี
กระบวนการในการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO), 2007) ในหลายประเทศมีกฎหมายก าหนดให้การออกอากาศรายการข่าวด้วยความเป็น
กลาง (Impartiality) และความจริง (Accuracy) อาทิเช่น ในสหราชอาณาจักรหลักการความเป็นกลาง และความจริง
ได้รับความส าคัญ และถูกบัญญัติไว้ในส่วนท่ี ๓๑๙(๒)(c) และ (d) ส่วนท่ี ๓๑๙(๘) และส่วนท่ี ๓๒๐ ของ
พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยก าหนดหลักการไว้ว่าการรายงานข่าวใดๆ ต้องรายงานด้วยหลักการของ
ความจริงท่ีเพียงพอ (Due Accuracy) และหลักการน าเสนอด้วยความเป็นกลางอย่างเหมาะสม (Due Impartiality) 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นกลาง และความจริงอาศัยหลักการของความเพียงพอ และความเหมาะสม (Due) ซึ่ง
สามารถจ าแนกออกเป็น ๒ ประเด็นส าคัญได้แก่หลักการความเพียงพอ (Adequate) และความเหมาะสม 
(Appropriate) ตามหัวข้อ เนื้อหา และลักษณะรายการท่ีมีการออกอากาศ การน าเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางอย่าง
เหมาะสม (Due Impartiality) หมายถึง การน าเสนอข่าวท่ีมีความเป็นกลางโดยเหมาะสมกับหัวข้อท่ีมีการออกอากาศ 
ชนิดประเภทของรายการ และช่อง และความคาดหวังของผู้ชมต่อเนื้อหา ท้ังนี้ความเป็นกลางมิได้หมายความว่าต้องมี
การออกอากาศแนวคิดต่างๆ ด้วยเวลาท่ีเท่าเทียมกัน หรือ ต้องมีการออกอากาศทุกทัศนคติมุมมองท่ีมีต่อประเด็น
ดังกล่าว (OfCom, 2015) 

นอกจากการรายงานข่าวท่ีเป็นกลางแล้ว ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร มีการก าหนดให้
รายการท่ีไม่ใช่รายการข่าว (Non-news programming) ต้องรักษาความเป็นกลางด้วย ถึงแม้ว่าการด าเนินการ
ดังกล่าวมิได้หมายความว่าห้ามการออกอากาศทัศนคติ และแนวคิดต่างๆ แต่ภาระหน้าท่ีขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินรายการใน
การสร้างให้เกิดความเหมาะสมของการน าเสนอทัศนคติ และแนวคิดท่ีแตกต่าง โดย ผู้ออกอากาศต้องรักษาความเป็น
กลางไว้ ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นกลางทางด้านการเมือง (Political Impartiality) โดยการจัดรายการทางด้าน
การเมืองควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกทางความคิด และการอภิปรายทางการเมืองจากมุมมองท่ีหลากหลาย และมี
ความส าคัญต่อประเด็นดังกล่าวโดยผู้ออกอากาศต้องไม่แสดงออกของแนวคิดหรือจุดยืนทางการเมืองของตน (OfCom, 
2015) 

 
c.  กฎระเบียบปอ้งกันการเลือกปฏิบัติ (Rules preventing discrimination) 

การก าหนด และบังคับใช้กฎระเบียบท้ังทางด้านกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการป้องกัน
การออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมีลักษณะกีดกัน ไม่วาจะเป็นมุมมองของผู้เข้าร่วมรายการ หรือ แขกของรายการ  ท่ี
ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ ฯลฯ เป็นส่ิงส าคัญส าหรับส่ือสารมวลชนเพื่อป้องกันมิ
ให้มีการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวไปสู่สาธารณชน  (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization, 2011) 
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d.  สิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules on 
fairness)  

ส่ือสารมวลชนควรน าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นธรรม (Fair) โดยการปฏิบัติกับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
อย่างไรก็ตามในการออกอากาศอาจมีข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น อันส่งผลให้ปัจเจก องค์กร หรือ กลุ่มในสังคมได้รับความ
เสียหาย ดังนั้นส่ือสารมวลชนมีหน้าท่ีในการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นหากบุคคล องค์กร  หรือ กลุ่มในสังคมไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการออกอากาศในรายการ โดยการให้สิทธิในการตอบกลับช้ีแจงอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และต้อง
ด าเนินการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวควรมีการก าหนดเป็นระเบียบขั้นตอน
ประกอบการออกอากาศเพื่อความโปร่งใส (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
(UNESCO), 2007) 

 

2.1.2  ผลการทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

การศึกษากฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
คือ 

(1)  กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(2)  กฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ีในการเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นความจริง (General 

obligations for impartiality and Accuracy) 
(3)  กฎหมายเกี่ยวกับป้องกันการเลือกปฏิบัติ  (Rules preventing discrimination 
(4)  กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการโต้ตอบ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules 

on fairness) 
 

(1)  กฎหมายเก่ียวกับความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
โดยหลักการ ความเป็นอิสระของส่ือนั้น หมายถึงส่ือจะต้องมีความเป็นอิสระในการเสนอข้อมูลทางส่ือ

สาธารณะ โดยปราศจากการแทรกแซง ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความสมดุลระหว่างการใช้เสรีภาพของส่ือและการป้องกัน
สิทธิ ผลประโยชน์อื่นๆ และเสรีภาพ ของผู้ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลของส่ือด้วย  

เนื่องจากการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. จะต้องค านึงถึงเรื่อง “การสร้างส่ือท่ีมีความเป็น
อิสระ และปราศจากการแทรกแซง” และเรื่อง “การสร้างดุลระหว่างการให้เสรีภาพในการแสดงออก และการป้องกัน
ผลกระทบจากการใช้เสรีภาพนั้นๆ” กฎหมายส าคัญท่ีก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คือ “รัฐธรรมนูญ”  

ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 โดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (รสช) อันมีผลเป็นการยกเลิกรรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 แต่รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวนี้
ยังได้ก าหนดให้น าบทบัญญัติต่างๆ ในหมวดพระมหากษัตริย์ (หมวด 2) มาใช้ไ ด้ต่อไป (มาตรา 2) และยังก าหนดให้
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คงไว้ซึ่งความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองอยู่แล้วด้วย (มาตรา ๔)  

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้น มาตรา 18 วรรค 2 
ก าหนดให้เอกสิทธิ (การไม่ถูกฟ้องร้องบังคับคดีในเรื่องท่ีได้มีการแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม)  
แก่สมาชิก สนช. รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมของ สนช. เช่น กรรมาธิการของ สนช. ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และ
ผู้รายงานการประชุมตามค าส่ังของ สนช. หรือคณะกรรมาธิการ รวมถึงผู้ด าเนินการถ่ายทอดการประชุม สนช. ทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดท่ีได้รับอนุญาตจาก สนช. ด้วย อย่างไรก็ดี เอกสิทธ์นี้จะน ามาใช้อ้าง
ไม่ได้ หากว่าถ้อยค าท่ีกล่าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็น
ความผิดอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก สนช.” 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือสารมวลชนนั้น จึงสามารถน า
หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาใช้ได้ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) ส่ือมวลชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น พูด เขียน โฆษณา และส่ือความหมายโดยวิธีอื่นใดได้ (มาตรา 
45 วรรคแรก)   

2) การออกค าส่ังของรัฐในเรื่องต่อไปนี้ ย่อมท าไม่ได้ เว้นแต่ กฎหมายท่ีก าหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน (มาตรา 45) 
ได้แก่  

 การส่ังปิดสถานีสถานีโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  (มาตรา 45 
วรรค 3)  

 การส่ังห้ามส่ือมวลชนเสนอข่าวหรือหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือบางส่วน หรือ
แทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 การส่ังให้ต้องน าข่าวหรือเนื้อหาให้ตรวจเซ็นเซ่อร์ก่อนน าออกเผยแพร่ (เว้นแต่จะกระท าใน
ระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม) 

3) คุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้
ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ (มาตรา 
(มาตรา 46 วรรคแรก)  

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ) ท่ีมีการประกาศออกมาอย่างเป็น
ทางการแล้วเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ก็ได้มีข้อบัญญัติในการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในท านอง
เดียวกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ดังนี้  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๕) 

1) เสรีภาพในการแสดงความคิดของบุคคลท่ัวไป กล่าวคือมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ
พูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอื่น การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าว
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน (มาตรา 34 วรรคแรก) 

2) เสรีภาพทางวิชาการของนักวิขาการ  กล่าวคือนักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้
เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้อง
เคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น (มาตรา 34 วรรค 2) 

3) เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน กล่าวคือมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือแสดงความ
คิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35 วรรคแรก) โดยรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีส่ือมวลชนด้วย แต่ต้องแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ด้วย (มาตรา 35 วรรคท้าย) 

4) เพื่อการคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
ส่ือมวลชน ห้ามรัฐกระท าการต่อไปนี้ (มาตรา 35) 

 ส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพของส่ือมวลชน 

 ออกค าส่ังให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน าไปโฆษณาในส่ือ (การเซ็นเซ่อร์) 
(เว้นแต่จะกระท าในระหว่างท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม)  

 ห้ามให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการของเอกชน (หากมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการ
ดังกล่าว ต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประชาชนทราบ)  

5) ห้ามการตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมท้ังการกระท าด้วย
ประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในส่ิงส่ือสารท้ังหลาย ท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกัน เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา ๓๖)   

 
นอกจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญจะมีข้อก าหนดท่ีให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ

ส่ือมวลชนแล้ว พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้มี กสทช. ขึ้นเป็นองค์กรก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ 
และให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  โดยมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติการใดๆ แทน 
กสทช. ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ (มาตรา 35)  และได้ก าหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพของบุคคลในการส่ือสารถึงกันโดย



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๖) 

ทางโทรคมนาคม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์คล่ืนความถี่ท่ีใช้ใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (มาตรา 27 (13))  

ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีเสนอข่าวทางการเมืองนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ 
“พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551” ซึ่งก าหนดให้กิจการโทรทัศน์
ดาวเทียมซึ่งเป็น “กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี่” จึงไม่ต้องขอรับ “การจัดสรรคล่ืนฯ” 
(มาตรา 4 วรรค 4) แต่ก็จะต้องได้รับ “ใบอนุญาต” ก่อนประกอบกิจการ (มาตรา 7) โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบ 3 ปี (มาตรา 8) 
และใบอนุญาตนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ (มาตรา 9) นอกจากนั้น ในการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ขอจะต้องระบุรายการต่างๆ ตามท่ี กสทช. ได้ออกประกาศก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการต้องเสนอ “แผน
บริการกิจการ” เพื่อให้ กสทช. พิจารณาด้วย (มาตรา 16 วรรคแรก)  
 นอกจากนี้ตามประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพส่ือวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพ
วิทยุ – โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -โทรทัศน์ภาค
ประชาชน (สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ซึ่งได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไว้คือ จะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างของส่ือภาคประชาชนท่ีดี รักษา
ไว้ซึ่งสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทยในการแสดงความคิดเห็นของท้ังบุคคลและส่ือมวลชนด้วย และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ 
ท่ีว่า วิทยุและโทรทัศน์ต้องน าเสนอเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และไม่ ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  
 

(2)  กฎหมายเก่ียวกับหน้าทีใ่นการเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นความจริง (General 
obligations for impartiality and Accuracy) 

เนื่องจากการรายงานข่าวหรือเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
นอกจากผู้ประกาศข่าว อ่านข่าว หรือเสนอเนื้อหาแล้ว ยังมีผู้ด าเนินรายการอีกด้วยท่ีมีส่วนส าคัญในการควบคุมรายการ 
และมีผู้เข้ารับชมและรับฟังเป็นจ านวนมากคือเป็นสาธารณะ และเนื้อหารายการมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเช่ือ และ
พฤติกรรมของประชาชนท่ัวไป และหากเป็นข่าวหรือเนื้อหาด้านการเมือง ก็อาจท าให้ผู้รับข้อมูลเกิดอคติ หรืออาจ
กระตุ้นให้สังคมท่ีมีความขัดแย้งอยู่แล้วพัฒนาความรุนแรงในสังคมเพิ่มขึ้นหรืออาจน าไปสู่การจลาจล หรืออาจสร้างให้
เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้น  การรายงานข่าวหรือเสนอเนื้อหาในรายการ จึงต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง “หน้าท่ีในการ
เสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นความจริง” โดยเฉพาะต้องค านึงถึงหลักการส าคัญต่อไปนี้ 

1) ความถูกต้องเท่ียงตรง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าเสนอหรือเป็นส่ือกลางของข้อมูลท่ีถูกต้อง
เท่ียงตรงต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ต้องไม่แสดงหรือสอดแทรกความคิดเห็นของตนเองลงไปใน



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๗) 

รายงานข่าว ต้องตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลก่อนน าเสนอ ไม่อคติ เอนเอียง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี 
หรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน ไม่บิดเบือนแต่งเติม มีการจ าแนกให้ผู้รับสารเข้าใจว่า
เป็นรายการข่าวท่ีประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือเป็นรายการท่ีประกอบด้วยความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

2) การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคส่ือ  ต้องให้ความส าคัญกับการวิจัยและการพัฒนารายการ
และให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคส่ือ ส่งเสริมให้มีเกิดการมีส่วนร่วมของผู้
รับชมอย่างกว้างขวาง เปิดพื้นท่ีให้มีการวิพากษ์ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ต้องให้ความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีถูกพาดพิง กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องราวนั้น ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้แหล่งข่าวในการช้ีแจงหรือปฏิเสธ และอภิปรายโต้เถียงบนฐานของข้อมูล 
ความจริงและเหตุผล โดยเสมอหน้ากันบนหลักการประชาธิปไตย 

3) การเป็นกลางต่อทุกฝ่าย ต้องไม่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะ
ประเด็นส าคัญท่ีมีความขัดแย้งสูง ต้องน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน สมดุลและเป็นธรรม และประการส าคัญคือ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและสังคมเป็นส าคัญ ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะถือใบประกอบกิจการเพื่อบริการ
ธุรกิจ บริการชุมชน หรือบริการสาธารณะ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กรส าคัญ
สูงสุดเหนือผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีสถานการณ์วิกฤต เหตุการณ์ความไม่สงบ 
จลาจล สงคราม หรือความแตกแยกของผู้คนในสังคม ควรยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นส่ิงส าคัญ
สูงสุด 

4) ข้อความท่ีแสดงถึงความเกลียดชัง (Hate Speech) ปัญหาการแตกแยกของสังคมไทยปัญหาหนึ่ง
เกิดจากความขัดแย้งทางความคิดของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ตามท่ีปรากฏให้เห็นในสถานการณ์
ความขัดแย้งการเมือง การแบ่งพรรคแบ่งพวก ความขัดแย้งทางเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ใน
พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งทางเพศ เป็นต้น ความขัดแย้งท่ีกล่าวมานั้นจะไม่
เกิดปัญหาขึ้นหากความขัดแย้งนั้นไม่แปรเปล่ียนจากความคิดไปสู่ภาษาผ่านการพูด การเขียน 
การแสดงออกด้วยกิริยา ท่าทาง หรือสัญลักษณ์ต่างๆ  จึงเป็นท่ีมาของการเกิดข้อความแห่งความ
เกลียดชัง (hate speech)  

National  Telecommunications  &  Information  Administration (NTIA),  United  States  
Department  of Commerce ให้ความหมายของ Hate  Speech คือ ค าพูดใดๆ ท่ีสุ่มเส่ียงต่อการท าให้เกิดการ
กระท าท่ีเข้าข่ายมีความผิดทางกฎหมาย ซึ่งค าพูดนั้นอาจจัดว่าเป็นอาชญากรรมได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญ และเป็นวาทกรรมใดๆ ท่ีสร้างบรรยากาศของความเกลียดชังและอคติ ซึ่งอาจ
ส่งเสริมให้อาชญากรรมจากความเกลียดชัง อีกท้ังนักวิชาการของไทยยังให้ค าจ ากัดความ Hate Speech ว่าเป็นการ
แสดงออกท้ังทางค าพูด ข้อเขียนและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รูปแบบอื่นๆต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมุ่งโจมตี 
แสดงความเกลียดชัง ประจาน สบประมาท หรือข่มขู่ผู้ถูกกล่าวถึงอย่างร้ายแรง โดยมีฐานอคติเกี่ยวกับเช้ือชาติ ชนช้ัน 
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(๒๘) 

ความฝักใฝ่ทางเพศ สถานท่ีเกิด อุดมการณ์ทางการเมือง กลุ่มวัฒนธรรม ศาสนา หรือคุณลักษณะอื่นท่ีน าไปสู่การ
แบ่งแยก (ณัตถยา สุขสงวน, 2557) ในขณะท่ีเกษม เพ็ญภินันท์ (2557) ได้อธิบายว่า Hate Speech จะถูกน ามาใช้
เพื่อลดทอนคุณค่า หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริงของอีกฝ่าย ก็ท าให้การสนทนาด้วยเหตุด้วยผลไม่อาจะเกิดขึ้น แต่เป็นการ
แลกเปล่ียนด้วยอารมณ์และผลักให้สังคมมีวุฒิภาวะน้อยลง (เกษม เพ็ญภินันท์, 2557) 

จากการโครงการศึกษาเฮทสปีชในเว็บไซต์การเมืองและทีวีดาวเทียมช่องการเมืองมีเดียมอนิเตอร์ 
(มีเดียมอนิเตอร์, 2555) พบว่ามีการใช้วิธีการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ เฮทสปีชออกมา 3 รูปแบบ ได้แก่  

 1.การลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Dehumanized) คือ การเหยียดหยามหรือเปรียบเทียบคน
กลุ่มหนึ่งๆกับส่ิงท่ีน่ารังเกียจ ต้อยต่ า ด้อยคุณค่า ไร้สิทธิ์ พบถึง 4 ลักษณะ ได้แก่ เปรียบเทียบกับสัตว์ เช่น ควายแดง 
พรรคแมลงสาป การเหยียดชนช้ัน เช่น ไพร่ ขี้ข้า ทาส หรือเปรียบกับอมนุษย์ เช่น ผีเปรต ซอมบี้ อสูรกาย และเหยียด
เช้ือชาติ ถิ่นก าเนิดของฝ่ายตรงข้าม เช่น คนเหนือ คนอีสานของฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 

2. การลดคุณค่า (Devalued) คือการกล่าวโจมตี การด่าทอ กลุ่มคนด้วยคุณค่าด้านลบ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อลดทอนความส าคัญ ลดทอนคุณค่าของตัวตน ค่านิยมการกระท า และอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่ม
คนดังกล่าว เช่น การด่าทอ ได้แก่ ช่ัวร้าย โหดเห้ียม โง่เขลา คนโกหก ข้ีคลาด น่าขยะแขยงน่ารังเกียจ บ้า เสียสติ หน้า
ด้าน ฯลฯ 

3.การช้ีน าสู่ความรุนแรง (Treat) คือ การแสดงออกที่อาจน าไปสู่การปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง เช่น 
การข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย การกล่าวปลุกปั่นโดยมุ่งหวังให้เกิดความรุนแรง การต่อสู้ การปะทะ ฯลฯ 

ตัวกลางหรือส่ือเป็นเครื่องมือของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน การใช้ถ้อยค าท่ีแสดงถึงความเกลียด
ชัง (Hate Speech) ผ่านส่ือมวลชน ท้ังท่ีเป็นส่ือด้ังเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และส่ือใหม่ เช่น ส่ือออนไลน์ 
รูปแบบการส่ือสารแบบ Social Media เช่น Facebook Twitter เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยการท างานของ hate 
speech ผ่านทางส่ือมวลชนซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ปรากฏผลให้เห็นชัดเจนในเหตุการณ์ "ปราบนกพิราบ" 
เดือนตุลาคม 2519 รวมถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงของกลุ่มเส้ือสารพัดสีท่ีด ารงอยู่ในสังคมไทยมานับปี อีกท้ังความ
ขัดแย้งเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา และ เพศ ซึ่งอคติแห่งความเกลียดชังท่ีเกิดจากความแตกต่างถูกส่งผ่านทางส่ือทุกแขนง
อย่างต่อเนื่อง จนหลายครั้งจบลงด้วยความรุนแรงท่ีถูกรายงานถ่ายทอดผ่านทางส่ือมวลชนอีกครั้งหนึ่ง 

ความเกลียดชังผ่านส่ือออนไลน์มี ท้ัง ท่ีเป็นค าพูด ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก 
ภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว เพลง และการส่ือความหมายในเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ มีท้ังท่ีเป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ การ
ผสมผสานเนื้อหาใหม่กับเนื้อหาท่ีมีการผลิตไว้แล้ว และการน าเสนอเนื้อหาท่ีผลิตไว้แล้วในรูปแบบใหม่ผ่านพื้นท่ี
ออนไลน์ซึ่งเข้าถึงได้โดยมีเทคโนโลยีเครือข่าย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ข้อความเกลียดชังผ่านส่ือออนไลน์จึงเป็นการคุกคาม หรือการกล่ันแกล้งรังแกกันผ่านส่ือออนไลน์ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการท าร้ายทางอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งส่งผลในทางจิตวิทยาอันอาจส่งผลให้เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า 
หดหู่ไปจนถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งสอดคล้องวารุณี กิตติสุทธิ์ ท่ีอธิบายถึงลักษณะและระดับความรุนแรงท่ีเกิดจากความ
เกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีท้ังกล่าวหา กล่าวโทษรุนแรง ประณามให้ร้าย ดูหมิ่น เหยียดหยาม ท าให้ตลกขบขัน
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หรือลดคุณค่า ท าให้ด้อยค่าในสายตาผู้อื่น เยาะเย้ยอย่างรุนแรง สมน้ าหน้า ทับถม ไปจนถึงเปรียบเทียบในลักษณะท่ีท า
ให้ผู้อื่นไม่ใช่คน (พิรงรอง รามสูต รณะนันท์, 2556) 

ท่ีผ่านมาการควบคุมข้อความท่ีแสดงถึงความเกลียดชัง (Hate Speech) ถูกควบคุมดูแลโดยกฎหมาย
หมิ่นประมาท แต่ท่ีใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับการท างานของส่ือมากท่ีสุดก็คือ มาตรา 37 ของพระราชบัญญัติกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ท่ีก าหนดแบบครอบจักรวาลไว้ว่า "ห้ามมิให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหา
สาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน" 

ปัจจุบันจึงต้องมีการก ากับดูแลมีการควบคุมการส่งผ่านเนื้อหาแห่งความเกลียดชังในหลายระดับ  ท้ัง
ให้ส่ือคุมกันเอง ด้วยการท าสัตยาบรรณร่วมกันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังให้องค์กรของรัฐอย่างคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามามีบทบาท ด้วยการ (เช่น) 
ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อก าหนดลักษณะเนื้อหาท่ีห้ามออกอากาศในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่ือสารความเกลียดชัง ก าหนดหรือส่งเสริมให้โทรทัศน์ดิจิตอล ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เปิด
พื้นท่ีเพื่อให้คู่ขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ได้พูดคุย สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และลดความเข้าใจผิดอันเกิดจากอคติและ
ความเกลียดชัง รวมไปถึงข้อเสนอให้ออกกฎหมายใหม่เข้ามาควบคุม hate speech เป็นการเฉพาะ โดยไม่ลืมท่ีจะ
เสนอให้ต้องตระหนักถึงเสรีภาพในการส่ือสารและการปกป้องให้ส่ือยังคงเป็นตลาดแห่งความคิด (market place of 
idea) อยู่ด้วย 

ในขณะท่ีข้อเสนอในการก ากับดูแลจากงานวิจัย การก ากับดูแลส่ือท่ีเผยแพร่เนื้อหาท่ีสร้างความเกลียด
ชัง (พิรงรอง รามสูต รณะนันท์, 2556) ระบุว่าการก ากับดูแลเนื้อหาท่ีสร้างความเกลียดชังท่ียังไม่มีจุดประสงค์ท่ี
ชัดเจนจึงไม่ต้องก ากับดูแลด้วยกฎหมาย และควรจะได้รับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น การก ากับ
ดูแลตนเองควรเน้นไปท่ีตัวผู้ใช้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเกลียดชัง ส่วนเนื้อหาท่ีสร้างความเกลียดชังควร
เป็นการก ากับดูแลตนเอง โดยเน้นไปท่ีกี่ก ากับดูแลผ่านตัวกลางในลักษณะท่ีเป็นการให้บริการเพื่อสร้างความรับผิดชอบ
การให้การศึกษาและการส่งเสริมอ านาจแก่ผู้ใช้ และแสดงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบจากผู้ใช้บริการ 

ส าหรับเนื้อหาท่ียุยงให้กระท าการท่ีอาจเป็นการใช้ความรุนแรงอันเนื่องมาจากความเกลียดชัง ควรใช้
ท้ังการก ากับดูแลตนเอง คือสอดส่องจับตาดูแต่มีการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหา การเอาเนื้อหาออก การกล่ันกรองเนื้อหา
ตามกรอบของกฎหมาย อีกท้ังยังต้องใช้ก าหมายก ากับดูแล ด้วย 2 โมเดล คือการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 
และการใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ (Notice and Takedown) การก ากับดูแลโดยผู้ใช้ท่ีเป็นมวลชน อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย 
และการก าหนดความรับผิดชอบของตัวกลาง 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในการก ากับดูแลเนื้อหาดังกล่าว จึงได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกต้ัง และกฎหมายก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อให้การน าเสนอข่าวหรือ
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เนื้อหาเป็นไปด้วยความเป็นกลางอย่างเหมาะสม (Due Impartiality) กับเรื่องท่ีออกอากาศ ชนิดประเภทของรายการ 
และช่อง และความคาดหวังของผู้ชมต่อเนื้อหารายการนั้นๆ   

ตามมาตรา 46 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่ง
การประกอบวิชาชีพ (มาตรา (มาตรา 46 วรรคแรก) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ) ก็ได้มี
ข้อบัญญัติในการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในท านองเดียวกันในมาตรา 35 ว่าประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน
แม้จะมีเสรีภาพในการเสนอข่าวก็ต้องการแสดงความคิดเห็นตาม “จริยธรรมแห่งวิชาชีพ” ซึ่งย่อมหมายความว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานตามหลักความเป็นกลางและความเป็นจริง อันเป็นส่วนส าคัญของจริยธรรมวิชาชีพ
นั่นเอง  

นอกจากนั้น  พระราชบัญญั ติอง ค์กร จัดสรรคล่ืนความถี่ และก ากั บการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ยังได้ให้อ านาจ กสทช. ในการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง เป็นธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม
การอนุญาต (มาตรา 27 (6)) รวมท้ังให้อ านาจ กสทช. ในการส่งเสริมการจัดท า “มาตรฐานทางจริยธรรม” โดยองค์กร
วิชาชีพด้วย (มาตรา 39) แต่กฎหมายมาตรานี้ก าหนดไว้อย่างกว้างว่ามาตรฐานทางจริยธรรมให้ควรต้องค านึงถึงเรื่อง
ใดบ้าง แต่ยังไม่ได้เน้นเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารสาธารณะและการคุ้มครองผู้บริโภคส่ือจากโทรทัศน์ อีกท้ังไม่ได้ระบุ
ให้ควรต้องค านึงถึงหลักผลประโยชน์สาธารณะ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการ
ยอมรับการตรวจสอบ หลักธรรมาภิบาล และหลักความคุ้มค่าด้วย นอกจากนั้น มาตรฐานจริยธรรม ก็ควรต้องระบุให้
ชัดเจนถึงเรื่องการประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยึดกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือมวลชน ในการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เป็นแนวทางเกียรติภูมิ และศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรต้องระบุในเรื่อง
ความไม่อคติหรือความเป็นอิสระต่อกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ รวมท้ังอิทธิพลทางการเมืองด้วย  

กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องหน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการเสนอเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นความจริงนั้น คือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งให้อ านาจแก่ กสทช. ในการก ากับดูแล (มาตรา 27) และห้ามการออก
รายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ด้วย (มาตรา 37) โดยให้
เป็นหน้าท่ีของ “ผู้รับใบอนุญาต” ในการตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ (มาตรา 37) 

มีข้อสังเกตว่า กฎหมายฉบับนี้ให้อ านาจ กสทช. ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต
รายการ และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบ
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(๓๑) 

ต่างๆ เพื่อท าหน้าท่ีจัดท า “มาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ” และควบคุมการประกอบวิชาชีพ
หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรม โดยมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ต้องค านึงถึง การคุ้มครองการได้รับข้อมูล
ข่าวสารสารธารณะของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
รวมท้ังคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและวิชาชีพองค์กร ซึ่งในการควบคุมดังกล่าวให้แต่ละองค์กร
จัดต้ังคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมข้ึนโดยมีองค์ประกอบและให้ค านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพ
และวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (มาตรา 39) อย่างไรก็ดี บทบัญญัติในมาตรานี้ ไม่ครอบคลุมถึง
เรื่อง “การเสนอข่าวทางการเมือง” แต่อย่างใด  

นอกจากนั้น กสทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้
คล่ืนความถ่ี ไม่ว่าจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ ในเรื่องสัดส่วนรายการและผังรายการไว้ด้วย 
ซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาตในการตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น 
ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กสทช. ท่ีได้วางไว้ส าหรับเรื่องการจัดท าผังรายการหรือไม่ (มาตรา 33 และประกาศ 
กสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ และ ฉบับท่ี ๓)) ในข้อท่ีว่า ผังรายการต้องมีสัดส่วนรายการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการของสถานีท่ีให้บริการต่อ กสทช. ก่อนเริ่มให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องจัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการ รวมถึงก าหนดช่วงเวลา
การออกอากาศ ตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภทด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่จัดให้มีขึ้น หรือ
ตรวจสอบ หรือ ระงับการออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระอันก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเส่ือม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง (มาตรา ๓๗) หรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระท าของ
ตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกัน
ตามสมควรแล้ว (มาตรา ๓๐) 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังให้
อ านาจแก่ กสทช. ไว้หลายประการคือ  

1) ออกค าส่ังด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ “ระงับการออกอากาศทันที” หากว่าเป็นรายการท่ีเนื้อหา
สาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าท่ีตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการ) และหากมีการฝ่า
ฝืนค าส่ัง กสทช. มีอ านาจส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตได้  (มาตรา 37)  
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2) ประกาศก าหนดช่วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได้ (มาตรา ๓๔) 

3) ส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้อง หากว่าผังรายการนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี 
กสทช. ประกาศก าหนด (มาตรา ๓๔) 

4) จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อ
ประโยชน์แก่การส่งเสริมและการพัฒนากิจการโทรทัศน์ ซึ่งรวมท้ังประเมินโอกาสในการเข้าสู่
ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย ประเมินคุณภาพรายการด้วย (มาตรา ๕๑)  

มีข้อสังเกตว่า กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการ
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าท่ีต้องจัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืน
ความถ่ีไว้หลายหมวดหมู่ ซึ่งครอบคลุมถึงหมวดเรื่องบริการโทรทัศน์ประเภทข่าวท่ัวไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การน าเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือความเห็นท่ีส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง ซึ่งต้องจัดล าดับให้อยู่ใน
ล าดับท่ี 2 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อนด้วย (ข้อ 4 (2) 

นอกจากนั้น กสทช. ยังได้ออกประกาศท่ีน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคส่ือโทรทัศน์ไว้ด้วย คือ เรื่อง “การ
กระทาท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕” แต่ประกาศนี้เพียงแต่
เน้นเฉพาะผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น ไม่ได้เน้นเรื่องข้อมูลท่ีส่ือได้น าเสนอโดยตรง โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเมือง อีกท้ังแม้แต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556” ก็เน้นเรื่องการควบคุมด้านคุณภาพและราคาของ
สินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีซื้อขายกันเท่านั้นเช่นกัน  

ท้ังนี้ กรณีท่ีมีการเสนอข่าวหรือข้อมูลทางโทรทัศน์ดาวเทียมโดยไม่ค านึงถึงหน้าท่ีในการรักษาความ
เป็นจริงและความกลางนั้น ผู้ท่ีได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการท่ีออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว อาจร้องเรียนต่อ กสทช. ได้ (ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 40) ซึ่งตามประกาศ กสทช. เรื่อง “การก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ” 
(ข้อ ๗) ให้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีสามารถน ามาร้องเรียนได้เรื่องหนึ่ง นอกจากนั้น หากมีผู้เห็นว่ามีความไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้องในเรื่อง “เนื้อหาและผังรายการในกิจการโทรทัศน์” ก็สามารถน าเรื่องนี้มาร้องเรียนได้เช่นกัน กรณีเช่นนี้ กสทช. 
จะส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปให้ “องค์กรควบคุมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ” เพื่อให้ด าเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย 
และให้คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เมื่อองค์กรควบคุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพได้แจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผล
โดยเร็วด้วย (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 40) 

ในส่วนของประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพส่ือวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ 
– โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้ก าหนด



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๓๓) 

มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ-โทรทัศน์ภาค
ประชาชน (สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ซึ่งได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
หน้าท่ีในการเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นความจริง (General obligations for impartiality and 
Accuracy) ไว้คือ ส่ือจะต้องน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทันต่อ
สถานการณ์ และการน าเสนอข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใด ๆ ต่อประชาชนจะต้องเป็นไปตามหลักการของ
กฎหมาย สอดคล้องกันนโยบาย และกฎเกณฑ์ขององค์กรท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ท่ีว่า ต้องน าเสนอและ
เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องภายใต้พื้นฐานความรู้และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และ ข้อ ๗(๑) ท่ีว่า ต้องน าเสนอ
เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่สาธารณชน ด้วยความถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วน โดยปราศจากอคติ  
 

(3)  กฎหมายเก่ียวกับปอ้งกันการเลือกปฏิบัติ  (Rules preventing discrimination) 
เนื่องจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น มีผู้เช้ารับชมเป็นจ านวนมากท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่าง

กันท้ังในเรื่องเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานหรือประกอบอาชีพ หรือ เพศ ฯลฯ ดังนั้น 
การน าเสนอเนื้อหาจึงพึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วย ดังนั้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 

โดยหลักการแล้ว ส่ือมวลชนต้องมีจริยธรรมในการท าส่ือ ผู้ปฏิบัติงานด้านส่ือจึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีตาม
หลักการ โดยเฉพาะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงประชาชนคนส่วนมาก เพื่อให้ประชาชนส่วนมากได้
เข้าบริการของส่ือ และเพื่อประโยชน์ของส่ือท่ีถูกใช้ประโยชน์ด้วยประชาชนจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อให้
ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกชนช้ันทางสังคมหรือรายได้  ต้องค านึงถึงความ
เสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนท้ังในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นชนบทห่างไกล คนพิการท่ีมีข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงส่ือวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนท่ีมี
ความแตกต่างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น อีกท้ังต้องค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ทัศนคติ รสนิยม พื้นท่ี ภูมิล าเนา เช้ือชาติ ในการน าเสนอข่าวสาร สาระ บันเทิง ท้ังในแง่เนื้อหารายการและ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ควรมีการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัว ไม่ผูกขาด เพื่อเป็นทางเลือกใน
การน าเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน์ท่ีตอบสนองความสนใจท่ีหลากหลายในสังคม  

ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ก าหนดให้ยกเลิกอ านาจของรัฐบาลในการควบคุม
ส่ือโดยตรงและให้มีองค์กรใหม่เรียกว่า “องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ” ท าหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และก าหนดให้ “คล่ืนความถี่ท่ีใช้ในการส่ง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ” 
โดยก าหนดให้การก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
ท้ังในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมท้ังการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม (มาตรา 47) 
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(๓๔) 

นอกจากนั้น ยังมีข้อก าหนดห้ามจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การ รักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขัน (มาตรา ๔๓) 

ท้ังนี้เพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงส่ือโดยอิทธิพลทางการเมือง รัฐธรรมนูญจึงได้ห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเจ้าของกิจการท าการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือ
แทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น สาธารณะของบุคคล (การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการจงใจ
ใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ (มาตรา 46 วรรคสาม) รวมท้ังห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นใน
โทรทัศน์ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะด าเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ท่ีสามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นใน
กิจการดังกล่าว (มาตรา 48) อีกท้ังยังคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนให้ได้ท าหน้าท่ีตามหลัก
จริยธรรมของวิชาชีพอย่างแท้จริงให้ปลอดจากการแทรกแซงจากท้ังอ านาจของรัฐบาลและเจ้าของธุรกิจ โดยก าหนดให้
พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการโทรทัศน์มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้
ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการ
นั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ” (มาตรา 46 วรรคแรก)  

ข้อบัญญัติดังกล่าว ได้น ามาปรับใช้วางไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ) ด้วย โดยเห็นได้ว่า
เป็นการให้ความส าคัญกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติของส่ือไว้ด้วย กล่าวคือป้องกันการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการของส่ือ โดยการก าหนดห้ามรัฐให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชน
อื่นของเอกชน และหากได้ให้ไปก็จะต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประชาชนทราบด้วย 
(มาตรา 35 วรรค 5) อีกท้ังยังห้ามไม่ให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการโทรทัศน์ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย (มาตรา 98 (3)) 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความเป็นกลางของส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้น กฎหมายของคณะกร รมการ
เลือกตั้ง (กกต.) ท่ีส าคัญอีกสามฉบับได้ให้ความส าคัญโดยก าหนดไว้ดังนี้คือ 

1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และการด าเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ. 2551  กล่าวคือ ก าหนดให้การหาเสียงสามารถท าได้โดยการใช้
รายการโทรทัศน์ (ข้อ 6 (6)) โดยท่ีผู้สมัครรับการเลือกต้ังจะต้องหลีกเล่ียงการใช้วิชาชีพหรือ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ส่ือสารมวลชน ส่ือโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นัก
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(๓๕) 

ดนตรี พิธีกร ส่ือมวลชน เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกต้ังแก่ตนเอง หรือผู้สมัคร
อื่น ในช่วงท่ีมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจนถึงวันเลือกต้ัง 
(ข้อ 7 (2))  

2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการด าเนินการใด ๆ ของพรรค
การเมือง ผู้สมัครรับเลือกต้ัง และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ. 2550 กล่าวคือก าหนดให้การหาเสียง
สามารถท าได้โดยการใช้รายการโทรทัศน์ (ข้อ 6 (6)) โดยท่ีผู้สมัครรับการเลื อกต้ังจะต้อง
หลีกเล่ียงการใช้วิชาชีพหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ส่ือสารมวลชน ส่ือโฆษณา 
เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร ส่ือมวลชน เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกต้ังแก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น ในช่วงท่ีมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้ มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาฯจนถึงวันเลือกต้ัง (ข้อ 7 (2)) นอกจากนั้น ยังห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง รับเชิญไปออกรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง ในช่วงท่ีมีประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง (ข้อ 7 (3)) และห้าม
บุคคลดังกล่าวซื้อเวลาออกอากาศทางสถานีเพื่อโฆษณาหาเสียงด้วย (ข้อ 10) 

3) ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ัง เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 ก าหนดเรื่องการจัดสรรเวลาออกอากาศส าหรับ
การหาเสียงของพรรคการเมืองไว้ โดยมีช่วงก าหนดเวลา และก าหนดให้สถานีจัดสรรเวลาให้
พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงตามเวลาท่ีก าหนดโดยหมุนเวียนจนครบทุกพรรคการเมือง (ข้อ 
14) โดยพรรคการเมืองใดจะได้ออกอากาศล าดับใด ให้ส านักงาน กกต. ด าเนินการประชุม
ร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง (ข้อ 15) นอกจากนั้น พรรคการเมือง
จะต้องรับผิดชอบต่อข้อความหรือถ้อยค าท่ีปรากฏในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ท่ีพรรคการเมืองต้อง
จัดท าขึ้น โดยให้อ านาจแก่ กกต. ในการส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือระงับการออกอากาศเทป
หรือวัสดุโทรทัศน์ของพรรคการเมืองนั้นได้หากพบว่าข้อความท่ีออกอากาศนั้นลักษณะต้องห้าม 
ท้ังนี้ ยังมีข้อก าหนดท่ีเน้นถึงความเป็นกลางของส่ือในเรื่องให้จัดสรรเวลาอื่นท่ีทัดเทียมให้พรรค
การเมืองได้ออกอากาศในกร๊ท่ีสถานีใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถออกอากาศเทปได้ตามก าหนด (ข้อ 
19) อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้สถานีเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคออกรายการได้อย่างเท่าเทียมกัน 
เพื่อแสดงวิสัยทัศน์หรืออภิปรายเชิงนโยบาย หรืออาจจัดรายการให้พรรคการเมือง ตอบข้อ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วย (ข้อ 20) 

ท้ังนี้ในประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพส่ือวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ – 
โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -โทรทัศน์ภาคประชาชน 
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(๓๖) 

(สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
เลือกปฏิบัติ  (Rules preventing discrimination) ไว้คือ จะต้องให้บริการแก่สาธารณะและประชาชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยให้มีความถูกต้อง เท่ียงตรง และชอบธรรมต่อทุกฝ่าย อีกท้ังยังต้องให้บริการด้วยมาตรฐาน คุณภาพ ความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม และหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ภาครัฐมีต่อประชาชนเป็นส าคัญ และท่ีส าคัญจะต้องยึดถือประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศชาติ
ประชาชนโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่แอบแฝงหรือมีประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ   ซึ่งตรงกับ 
ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗
(๘) ท่ีว่า ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
(4)  กฎหมายเก่ียวกับสิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and 

rules on fairness) 

เนื่องจากผู้ประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมพึงต้องมีหน้าท่ีในการรักษากฎแห่งความเป็นธรรม
และพึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีถูกพาดพิงอย่างไม่เป็นธรรมต้องมีสิทธิในการตอบโต้ข้อมูลท่ีส่ือผ่านโทรทัศน์นั้นได้ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจึงได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญาและแพ่งเรื่องการหมิ่นประมาท และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมท้ังกฎหมายก ากับดุแลกิจการโทรทัศน์ด้วย  

ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ 2550 ได้ให้สิทธิในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนไว้ในมาตรา 61 
ว่า ผู้บริโภคส่ือย่อมได้รับความคุ้มครองในการรับ “ข้อมูลท่ีเป็นความจริง” และมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนให้มีการแก้ไข
เยียวยาความเสียหายได้ด้วย ในขณะท่ีร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ)  ก าหนดไว้เพียงส้ันๆ ในมาตรา ๔๖ ว่า
สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ซึ่งก็น่าจะหมายรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคส่ือด้วยเช่นกัน  

นอกจากนั้น กฎหมายแพ่งและอาญายังก าหนดความรับผิดส าหรับการออกรายการท่ีเป็นเท็จแล้วท า
ให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและเกียรติคุณของผู้อื่นไว้ด้วย โดยในกฎหมายอาญาก าหนดให้การใส่ความผู้อื่นโดย
ประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง มีความผิดฐานหมิ่นประมาท และยังก าหนดให้ การ
หมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพ ต้องระวางโทษหนักขึ้นด้วย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
326 และมาตรา 328) ซึ่งผู้เสียหายย่อมสามารถใช้สิทธิในการน าคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้มีการลงโทษอาญาได้ อีกท้ังยังมี
สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกในฐานละเมิดตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ประกอบมาตรา 
447)  

ในส่วนของการก ากับดูแล พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได้ก าหนดไว้ ว่าให้องค์กรการประกอบอาชีพและวิชาชีพท าหน้าท่ีควบคุมกันเองในการด าเนินงานของส่ือ
โทรทัศน์ โดยต้องมีการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมขององค์กรไว้ด้วย (มาตรา 39) ซึ่งหมายถึงองค์กรเหล่านี้จะต้องมีการ
ออกกฎความเป็นธรรม (rules on fairness) รวมท้ังการก าหนดสิทธิเรื่องการตอบสิทธิในการตอบกลับ (right to 
reply) ส าหรับผู้ท่ีถูกพาดพิงหรือเสียหายจากข้อมูลในส่ือไว้ด้วย และให้องค์กรต้องมีหน้าท่ีในการเยียวยาแก่ผู้เสียหายท่ี
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(๓๗) 

ได้รับผลกระทบจากรายการท่ีออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิของเขา อย่างไรก็ดี กฎหมายนี้ไม่ได้มีข้อก าหนดท่ี
ชัดเจนในเรื่องของการเสนอข่าวทางการเมืองและผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการเสนอข่าวทางการเมืองแต่
อย่างใด  

ในด้านประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพส่ือวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ – 
โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -โทรทัศน์ภาคประชาชน 
(สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ซึ่งได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการ
ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules on fairness) ได้บัญญัติไว้ คือ จะต้องยึดมั่นและ
ยืนหยัดท่ีจะกระท าการในส่ิงท่ีถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักแห่งความยุติธรรม และจะต้องยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชนสาธารณะ และข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ (๔) ท่ีว่า การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลหากเกิดความ
ผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไขความผิดพลาดทันที พร้อมท้ังขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 

 
2.1.3  รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองใน

ต่างประเทศ 
กฎหมายในหลายประเทศห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเป็นเจ้าของช่องรายการโทรทัศน์ 

ในขณะท่ีในบางประเทศได้มีความพยายามในการก ากับดูแลเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลท่ีมีอ านาจบริหารประเทศมีอิทธิพล
ต่อหน่วยงานก ากับส่ือ หรือ มีอิทธิพลต่อสถานีโทรทัศน์ท่ีออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธ ารณะ อย่างไรก็ตามมีความ
แตกต่างกันในรูปแบบโครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล พรรคการเมือง และช่องโทรทัศน์ รวมถึงโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

1. การก ากับดูแลท่ีเป็นอิสระ แต่ช่องโทรทัศน์สามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองได้ อย่างเช่น รูปแบบ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. การก ากับดูแลท่ีเป็นอิสระ และช่องโทรทัศน์ไม่สามารถแสดงจุดยืนทางการเมือง อย่างเช่น 
รูปแบบของสหราชอาณาจักร 

3. การก ากับดูแล และช่องโทรทัศน์ท่ีได้รับอิทธิพลจากรัฐบาล เช่น ประเทศญี่ปุ่น 

(1)  สหรัฐอเมริกา 

โครงสร้างของการออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่  

1. การออกอากาศเพื่ อประโยชน์สาธารณะ (Public Broadcasting) คือ สถานี  Public 
Broadcasting Service (PBS) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม 
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(๓๘) 

PBS มิได้เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อประโยชน์แต่เพียงรายเดียวของประเทศ เนื่องจากกฎหมายของประเทศส่งเสริมให้การ
ออกอากาศโทรทัศน์ตอบสนองต่อท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือ องค์กรไม่แสวงหาก าไร
อื่นๆ สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการไม่แสวงหาก าไร (Non-Commercial) อย่างไรก็ตามใบอนุญาตประเภท
ดังกล่าวห้ามมิให้มีการออกอากาศรายการท่ีสนับสนุนผู้ลงสมัคร/พรรคการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Federal 
Communications Commission, 2012) 

2. การออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) ประกอบไปด้วยบริษัท
ส่ือขนาดใหญ่จ านวน 5 บริษัท ได้แก่ (1) National Broadcasting Company (NBC) (2) CBS (3) the American 
Broadcasting Company (ABC) (4) the Fox Broadcasting Company (Fox) และ (5) the CW Television 
Network. 

โดยสถานีโทรทัศน์ท้ังหมดถูกก ากับโดยคณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสาร (FCC) ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของสภาคองเกรส อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ของ FCC ยึดหลัก
ตามบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง (Bill of Right) การแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 (Amendment I) ท่ีให้เสรีภาพ
ด้านการส่ือสาร และแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech) โดยเปิดโอกาสให้ช่องโทรทัศน์ต่างๆ ท่ีให้บริการเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎบรรณาธิการทางการเมือง (Political 
editorial rule) ประจ าช่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู้จากประชาชนอย่างแพร่หลายถึงความไม่เป็นกลางของส่ือโทรทัศน์ 
(Groseclose & Milyo, 2005) (Nyhan, 2012) (Budak, Goel, & Rao, 2016) แต่ในขณะเดียวกัน FCC มี
กฎระเบียบจ านวนมากในการก ากับพฤติกรรม และเนื้อหาของช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ ตามหลักการความเป็นธรรม 
(Fairness Doctrine) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกพรรค
การเมืองมีโอกาสการเข้าถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์ สิทธิในการตอบกลับหากถูกพาดพิง และการก าหนดราคา
โฆษณาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งท่ีเป็นธรรม เป็นต้น (Simmons, 1977) 

 

(2)  สหราชอาณาจักร 

โทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การออกอากาศเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (Public Broadcasting) คือ สถานี BBC ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากประชาชน และ การออกอากาศเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) ได้แก่ ITV ซึ่งเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีภูมิภาค รวมถึงการผลิต และแลกเปล่ียนรายการระหว่างสมาชิกใน
เครือข่าย ในอดีต มีใบอนุญาตประกอบการ ITV จ านวนท้ังส้ิน 15 ใบอนุญาต แต่ผลจากการควบรวมกิจการท าให้
ปัจจุบันมีบริษัทท่ีครอบครองใบอนุญาต ITV จ านวนท้ังส้ิน 2  บริษัท (ITV, 2017) 
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(๓๙) 

ส าหรับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในสหราชอาณาจักร เป็นบริการถ่ายทอดรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จากสถานีส่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ท่ีอยู่ภายในบ้านเรือน (Direct Broadcasting Satellite – 
DBS) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

I. สกาย (Sky) เป็นบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยบริษัทสกาย จ ากัด 
(มหาชน) (Sky plc.) ซึ่งให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกซึ่งมีรายการคุณภาพ 
และการออกอากาศท่ีมีความละเอียดสูง (High Definition) และมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดใน
ประเทศ ตัวอย่างของช่องรายการ เช่น ช่อง Fox ช่อง Crime & Investigation ช่อง Comedy 
Central ฯลฯ รวมถึงยังให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมผ่านระบบการเรียกดูตามส่ัง (On-
Demand) (SKY TV, 2017) 

II. ฟรีแซทฟอร์มเดอะสกาย (Freesat from Sky) เป็นบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อประโยชน์
เชิงพาณิชย์แบบไม่เสียค่าสมาชิกรายเดือน แต่ต้องเสียค่าติดต้ังกล่องรับสัญญาณ ซึ่งอยู่ราคาอยู่
ระหว่าง 75 ถึง 150 ปอนด์ (รวมถึงจานรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และการ์ดส าหรับรับชม) 
ฟรีแซทฟอร์มเดอะสกายเป็นหนึ่งในบริการของบริษัทสกาย จ ากัด (มหาชน) (Sky plc.) ซึ่ง
สมาชิกสกายทีวีที่ไม่ต้องการช าระค่าบริการรายเดือนสามารถเปล่ียนการ์ดส าหรับรับชมเพื่อมาใช้
บริการฟรีแซทฟอร์มเดอะสกายได้ ช่องท่ีให้บริการบนฟรีแซทฟอร์มเดอะสกายประกอบไปด้วย
ช่องโทรทัศน์ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free-to-air and free-to-view channels) ทุกช่องในประเทศ 
แต่การออกอากาศไม่ใช้ระบบการออกอากาศท่ีมีความละเอียดสูง อีกท้ังยังไม่มีบริการรายการ
เรียกดูตามส่ัง (On-Demand) (SKY TV, 2017) 

III. ฟรีแซท (Freesat) เป็นบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์แบบไม่เสียค่า
สมาชิกรายเดือน ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง BBC และ ITV ผู้รับชมต้องเสียค่าติดต้ังกล่องรับ
สัญญาณ โดยฟรีแซทให้บริการช่องออกอากาศท่ีมีความละเอียดสูง (High Definition) จ านวน
ท้ังส้ิน 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง BBC One HD ช่อง BBC Two HD ช่อง ITV HD ช่อง Channel 4 HD 
และช่อง NHK World HD นอกจากนั้นยังมีบริการรายการเรียกดูตามส่ัง (On-Demand) ผ่าน
ช่อง BBC iPlayer อย่างไรก็ตามหากต้องการรับชมรายการเรียกดูตามส่ัง ผู้ชมต้องติด
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ท่ีความเร็วอย่างน้อย 1 Mbit/s และมีสายสัญญาณ Ethernet อีกด้วย 
(Freesat, 2017) 

 
โครงสร้างการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสหราชอาณาจักรอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีเป็น

อิสระ และเป็นกลางทางการเมือง กฎหมายห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเป็นเจ้าของกิจการออกอากาศ
โทรทัศน์ในทุกช่องทาง (OfCom, 2009) อีกท้ังหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเช่น OfCom ยังมีสถานะเป็นองค์กรอิสระท่ี
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(๔๐) 

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมื อง  ผ่านโครงสร้ างการบริหาร ท่ีให้ความส า คัญจากการเป็น ตัวแทน 
(Representative) ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Baldwin, Cave, & Lodge, 2011) 

  
(3)  ประเทศญ่ีปุ่น 

โทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การออกอากาศเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (Public Broadcasting) คือสถานีกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (NHK) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุน
จากประชาชน และ การออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) ซึ่งในปัจจุบันมีท้ังส้ิน ๕ 
ช่องหลัก ได้แก่ นิปปอนทีวี (Nippon TV) ออกอากาศผ่านช่อง ทีวีอาซาฮี (TV Asahi) ทีบีเอส (TBS) ฟูจิทีวี (Fuji TV) 
และทีวีโตเกียว (TV Tokyo) ประกอบกับในแต่ละท้องถิ่น ยังมีช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินประจ าท้องถิ่นหรือประจ า
จังหวัดท่ีไม่มีเก็บค่าบริการอีกจ านวนมาก 

ส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย ๒ ระบบได้แก่
ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite – BS) และดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 
(Communication Satellite – CS) โดยดาวเทียม BS ให้บริการช่อง NHK จ านวน ๒ ช่อง และช่องโทรทัศน์วาววาว 
(WOWWOW) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชนท่ีออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในขณะท่ีดาวเทียม CS ให้บริการ
ช่องรายการของ สกาย เพอร์เฟค ทีวี (Sky PerfecTV! Now) ซึ่งเป็นบริการประเภทบอกรับค่าสมาชิก (Video 
Research Ltd., 2014) 

รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
และการส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications - MIC) นอกจากนั้นรัฐบาลซึ่งบริหารประเทศ
ยังมีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการบริการ (Board of Governors) ของบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (NHK) ซึ่งเป็นสถานีออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะรายใหญ่ และรายเดียวของประเทศ ท าให้รัฐบาลมี
อิทธิพลอย่างสูงต่อการก าหนดนโยบายท่ีส่งผลต่อน าเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านทางช่องโทรทัศน์ทุกประเภท ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันมีการพยายามปฏิรูปการก ากับดูแลการออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยการสร้างรูปแบบการก ากับดูแลท่ีเป็นอิสระ
จากรัฐบาล ในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ FCC (Baker & McKenzie, 2008)  

 
2.1.4  โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ

ฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ 
ลักษณะโครงสร้างของการหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในต่างประเทศ สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบท่ีส าคัญ คือ 

(๑) การก ากับโดยองค์กรอิสระ (Independent Regulator) เป็นรูปแบบโครงสร้างของหน่วยงาน
ก ากับท่ีเป็นอิสระจากอ านาจของรัฐบาล โดยมีหน้าท่ีในการรักษาความเป็นกลางของส่ือจากการแทรกแซงของรัฐบาล 
ซึ่งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวมักจะมีคณะกรรมการบริหารท่ีเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ ผ่านการ
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(๔๑) 

เลือกต้ังกันเองแทนท่ีจะเป็นการแต่งต้ังจากรัฐบาล ตัวอย่างขององค์กรอิสระท่ีก ากับดูแลส่ือดังกล่าว เช่น Federal 
Communication Commission (FCC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา Ofcom ของ สหราชอาณาจักร the Conseil 
Superieur de l'Audiovisuel (CSA) ในประเทศฝรั่งเศส Broadcasting Commission ในประเทศสวีเดน 
Commissariat for the Media ของประเทศฮอลแลนด์ (Kelly, Mazzoleni, & McQuail, 2004) 

(๒) การก ากับโดยหน่วยงานรัฐ (Government Regulator)  เป็นรูปแบบการก ากับส่ือท่ีหน่วยงาน
ของรัฐ (สังกัดรัฐบาลหรือสังกัดรัฐสภา) มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล การก าหนดแหล่งท่ีมาทางการเงินของส่ือ การอุดหนุน
ส่ือ หรือ การออกใบอนุญาต หน่วยงานดังกล่าวมักมีสถานะในระดับกระทรวง ( Ministry) หรือ ระดับกรม 
(Department)  อาทิเช่น The Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) ในประเทศญี่ปุ่นท่ีมี
หน้าท่ีก ากับการใช้คล่ืนความถี่ ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ โทรคมนาคม และโทรทัศน์ รวมถึงโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม (Valaskivi, 2007) 

นอกจากนั้น รูปแบบของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ตามวัตถุประสงค์ของการออกอากาศ ได้แก่ 

(๓) การออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Broadcasting) เป็นการออกอากาศเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชน สังคม หรือ สถาบันต่างๆ ท่ีเป็นกลไกส าคัญทางสังคม เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบันด้านนิติ
บัญญัติ หรือ สถาบันการศึกษา ในรูปแบบไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit) โดยท่ัวไปกฎหมายก ากับดูแลการออกอากาศ
เพื่อประโยชน์สาธารณะมักก าหนดให้การออกอากาศดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อสังคม และประชาชน โดยไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความต้องการทางตลาด (Market Demand) หรือ ความต้องการของเจ้าของกิจการ/ผู้บริหาร (Owner’s 
Demand) อย่างไรก็ตามพบว่าในหลายประเทศ การออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะอาจตอบสนองต่อพรรค
การเมืองหรือผู้มีอ านาจปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้น ในขณะท่ีบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มยุโรป 
และอเมริกาเหนือได้มีความพยายามในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ท่ีออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้มีความ
เป็นกลาง และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมืองต่างๆ ท่ีมีอ านาจในการปกครอง โดยในประเทศท่ีมีการ
พัฒนาการก ากับดูแลการออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะ พบว่ามีหลักการส าคัญ 5 ประการท้ังในเชิงนโยบาย และ
เชิงกฎหมายเพื่อเสริมสร้างให้การออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะมีความเป็นกลางทางการเมือง อันประกอบไปด้วย 

(i) หลักการให้บริการอย่างครอบคลุม (Provision of a universal service) หมายถึง การ
ออกอากาศเพื่อให้บริการโทรทัศน์สามารถเข้าถึงประชาชนท่ีเป็นพลเมืองของประเทศในทุกพื้นท่ี 
อย่างครอบคลุม  

(ii) ระบบการช าระค่าบริการ (Finance System) หมายถึง หลักการท่ีประชาชนทุกคน หรือ อย่าง
น้อยคือผู้ชมท่ีสามารถรับชมการออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะ (เช่น ในกรณีของสหราช
อาณาจักร และประเทศญี่ปุ่น) ควรเป็นผู้ช าระค่าบริการเพื่อให้ผู้ผลิตรายการท่ีออกอากาศเพื่อ



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๔๒) 

ประโยชน์สาธารณะมีรายได้โดยตรงจากภาคประชาชน และรักษาความเป็นกลางในการ
ออกอากาศได้  

(iii) การควบคุมโดยประชาชน (Public Control) หมายถึง การควบคุมการออกอากาศเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยตัวแทนจากภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพื่อให้การออกอากาศมีความเป็น
ธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง และเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้มีอ านาจในรัฐบาลใน
ขณะนั้น 

(iv) การออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะต้องรับผิดชอบตามหลักการประชาธิปไตยต่อสังคม/
ประเทศ (Democratically Accountable to the Society or Nation) หมายถึง รูปแบบการ
ก ากับดูแลการออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายให้
ด าเนินรายการตามหลักการประชาธิปไตย โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจให้อ านาจแก่รัฐสภา และ/หรือ คณะกรรมการอิสระ
ท่ีมาจากตัวแทนหลายภาคส่วน เป็นผู้ก ากับดูแลการจัดสรรรายได้ และการพิจารณาใบอนุญาต 
และการต่ออายุใบอนุญาต  

(v) คุณภาพบริการ (Quality of Service) หมายถึง การก าหนดเกณฑ์หรือระดับคุณภาพเพื่อเป็น
มาตรฐานในการในควบคุมรูปแบบ เนื้อหาการออกอากาศ และคุณสมบัติอื่นๆ ในการให้บริการ
ของการออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

(๔) การออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) เป็นการออกอากาศท่ี
เอกชนเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นการออกอากาศประเภทนี้จึงมีอิสระมากกว่าการออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะใน
การเลือกกลุ่มผู้รับชมเป้าหมาย (Target Audience) หรือ การโฆษณา โดยความรับผิดชอบหลักของการออกอากาศ
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์มิใช่เพื่อตอบสนองต่อสังคมหรือประชาชน แต่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของ
กิจการ นักลงทุน หรือ ลูกค้าท่ีจ่ายเงินเพื่อการโฆษณาเป็นหลัก ซึ่งกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีก ากับดูแลการ
ออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์จึงเป็นการก าหนดกรอบการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานเพื่อให้ภาคเอกชน
สามารถออกอากาศภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนดประกอบการให้ใบอนุญาต (Licensing) ซึ่งมักครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

(i) ความเป็นเจ้าของ (Ownership Rule) เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้สามารถได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิเช่น สัญชาติ รูปแบบของ
หน่วยงาน/สถาบันท่ีสามารถขอใบอนุญาตดังกล่าว หรือ ความเหมาะสมของคุณสมบัติเจ้าของ
กิจการ (เช่น ไม่เคยถูกค าพิพากษาคดีอาญาให้ต้องโทษจ าคุก เป็นต้น) 

(ii) การควบคุมปริมาณ และเนื้อหาโฆษณา (Permitted amount and content of advertising)  
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(๔๓) 

(iii) การควบคุมแหล่งรายได้อื่นๆ (Control of other means of finance) เช่น การควบคุมการ
อุดหนุน และการสนับสนุนประเภทต่างๆ (Sponsorship) 

(iv) การควบคุมเนื้อหา (Content Regulation) เป็นการควบคุมส่วนผสมของเนื้อหารายการประเภท
ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จ าแนกออกเป็น 2 หมวดหมู่ส าคัญ ได้แก่ เนื้ อหาด้านข้อมูลข่าวสาร 
(Information) และเนื้อหาบันเทิง (Entertainment) ท่ีให้อนุญาตการออกอากาศแก่ช่องท่ีได้รับ
ใบอนุญาตออกอากาศเชิงพาณิชย์ ท้ังยังครอบคลุมถึงการควบคุมเนื้อหารายการท่ีเป็นอันตรายต่อ
เด็กเยาวชน หรือสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนบางกลุ่ม (Content potentially harmful to 
the young or causing offence) อาทิเช่น เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการเหยียดผิว การดูหมิ่น
เหยียดหยาม เป็นต้น นอกจากนั้นบางครั้งกฎระเบียบดังกล่าวยังก าหนดให้บางสถาบัน/บางกลุ่ม 
เช่น สถาบันการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม สามารถออกอากาศเนื้อหาท่ี
ต้องการได้อีกด้วย 

(v) กระบวนการในการร้องเรียน และสิทธิในการตอบกลับ (Procedures for complaints and 
rights of reply) หมายถึง กระบวนการในการจัดการกับการร้องเรียน และสิทธิของผู้เสียหาย
จากการโดนพาดพิงในการออกอากาศในการด าเนินการช้ีแจงตอบกลับ รวมถึงหน้ าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ได้รับใบอนุญาตการออกอากาศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าว 

การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างการก ากับช่องรายการโทรทัศน์ใน 3 ประเทศท่ีเป็นประเทศกรณีศึกษา 
มีหลักการในการก ากับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพื่อควบคุมมิให้ผลประโยชน์ทางการเมือง (Political Interest) 
เข้ามามีบทบาทในการก าหนดทิศทาง และเนื้อหาในการออกอากาศ ซึ่งหลักการดังกล่าวเรียกว่าอาจมีช่ือเรียกแตกต่าง
กันไป เช่น ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า “ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality)” และในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเรียกว่า “ความเป็นธรรม (Fairness)” (The University of Leicester, 2015) 

 
(1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติของการก ากับช่องรายการโทรทัศน์ เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาต้ังแต่รัฐบัญญัติว่าด้วยวิทยุ ค.ศ. 
1927  (the Radio Act of 1927) จัดต้ังคณะกรรมการกลางก ากับกิจการวิทยุ (Federal Radio Commission - 
FRC) ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นคณะกรรมการกลางก ากับกิจการส่ือสาร (The Federal Communications 
Commission - FCC) สถานะของ FCC เป็นหน่วยงานอิสระในระดับสหพันธรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของสภาคองเก
รส (Congress) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการส่ือสาร ค.ศ. 1934 (Communication Act of 1934) โดยมีหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานหลักในการก ากับการส่ือสารทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ ระบบสาย ระบบดาวเทียม และเคเบ้ิล ใน 50 รัฐ และ
ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาต่างๆ ผ่านการออกกฎหมาย กฎระเบียบ และส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ตาม
ภารกิจหลักดังต่อไปนี้ 
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 ส่งเสริมการแข่งขัน นวัตกรรม และการลงทุนในบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

 สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร้างกรอบการแข่งขันท่ีเหมาะสมต่อการปฏิวั ติ
อุตสาหกรรมส่ือสาร  

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สูงสุดของคล่ืนความถ่ีท้ังระดับภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 

 ปรับปรุงกฎหมายด้านส่ือเพื่อให้เทคโนโลยีใหม่สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับความหลากหลาย และ
ท้องถิ่น  

 เป็นผู้น าในการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณูปโภคด้านการส่ือสารของชาติ (Federal 
Communications Commission, 2017) 

โดยการด าเนินการของ FCC ท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ส าคัญมี
ดังต่อไปนี้ 

 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระดับท้องถิ่น (Licensing stations locally)  โดย
สภาคองเกรส และ FCC ได้ก าหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นใบอนุญาตระดับ
ท้องถิ่น มิใช่ใบอนุญาตฯ ในระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหารายการท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการแข่งขันเสรีในตลาด และการควบคุมจาก
ประชาชน  

 การก าหนดคล่ืนความถี่เพื่อประโยชน์อันมิใช่เชิงพาณิชย์ (Setting aside spectrum for 
noncommercial use) ในปี ค.ศ. 1952 FCC ได้ก าหนดให้ช่องโทรทัศน์จ านวน 242 ช่องเป็น
ช่องเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และก าหนดให้ร้อยละ 25 ของช่องโทรทัศน์ท้ังหมดถูกใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่สาธารณะ  

 หลักเกณฑ์การน าพาช่องรายการโทรทัศน์ท่ีสามารถรับชมได้เป็นการท่ัวไป (Must-carry rules) 
สภาคองเกรส ได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการเคเบิ้ลโทรทัศน์ต้องออกอากาศเนื้อหารายการจากช่อง
ท้องถิ่นจ านวนสูงสุดถึง 1 ใน 3 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด หลักเกณฑ์ดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้
ผู้ออกอากาศทางโทรทัศน์ในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเนื้อหารายการข่าวของโทรทัศน์ท้องถิ่น  
(Federal Communications Commission, 2015) 

หลักการส าคัญในการก ากับดูแลการส่ือสารของ FCC คือหลักการออกกฎระเบียบอย่างมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักการ “แจ้ง และแสดงความคิดเห็น” (Notice and Comment) ซึ่งหมายถึง กระบวนการออกกฎระเบียบ ท่ี 
FCC จะแจ้งต่อสาธารณชนถึงแนวทาง หรือ รูปแบบการปรับเปล่ียนกฎระเบียบเพื่ อให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็น
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ตอบกลับมาต่อประเด็นดังกล่าว โดย FCC ต้องพิจารณาความคิดเห็นดังกล่าวประกอบการก าหนดกฎระเบียบ เพื่อการ
ก ากับดูแล (Federal Communications Commission, 2015) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The Public Broadcasting Service - PBS) ถูกจัดต้ังขึ้นมาในปี ค.ศ. 1970 เพื่อให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์
เพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีไม่แสวงหาก าไร ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (The Board of Directors) 
จ านวน 9 คน ซึ่งมีการก าหนดให้สมาชิกจ านวน 4 คนมาจากพรรค Republican และสมาชิกจ านวน 4 คนมาจาก
พรรค Democrat โดยประธานคณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งต้ังโดยประธานาธิบดี และรับรองจากสภาคองเกรส 
ซึ่งรูปแบบการก ากับดูแลดังกล่าวพยายามสร้างให้เกิดความบริหารท่ีถ่วงดุลระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรคของ
ประเทศ เนื้อหารายการส่วนใหญ่ของ PBS จะเป็นรายการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ข่าว วัฒนธรรม บทสัมภาษณ์ 
และรายการท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ การด าเนินการขององค์การฯ เป็นรูปแบบบรรษัทไม่แสวงหาก าไร 
(Non-Profit Corporation) ท่ีเป็นอิสระ โดยมีแหล่งรายได้มาจากเงินบริจาคของสมาชิก เงินอุดหนุนจากรัฐ และ
ค่าธรรมเนียมจากสถานีโทรทัศน์ในเครือข่ายท่ีน าเนื้อหารายการไปออกอากาศ  (PBS, 2016) 

 
(2)  สหราชอาณาจักร 

โครงสร้างของหน่วยงานก ากับการออกอากาศทางโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรได้พัฒนารูปแบบการ
ก ากับมาสู่รูปแบบการก ากับโดยองค์กรอิสระเพื่อให้การก ากับดูแลมีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในระยะ
ยาว และลดปัญหาการแทรกแซงจากพรรคการเมือง หรือ รัฐบาลท่ีปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้น โดยการแบ่งแยก
หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย/กฎระเบียบ และหน่วยงานท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายออกจากกัน 
(Rittberger & Wonka, 2011)  

การพัฒนาของการก ากับดูแลการออกอากาศทางโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร รวมถึงโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมในระยะแรกประสบกับปัญหาอุปสรรคในการหาจุดสมดุลของการก ากับดูแลระหว่างความเป็นอิสระของ
หน่วยงานก ากับ (Independence) และความรับผิดชอบต่อสังคม/ประเทศ (Accountability)  

โดยการออกอากาศทางโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรเริ่มต้นจากการจัดต้ังบรรษัทแพร่ภาพกระจาย
เสียงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation - BBC) ในปี ค.ศ. 1926 โดย BBC มีคณะกรรมการจากตัวแทน
ภาคประชาชน (Public Board) ท่ีมีหน้าท่ีก ากับกิจการของบรรษัท การมีตัวแทนจากภาคประชาชนเป็นการสะท้อน
มุมมองของการก ากับท่ีมองว่าคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรสาธารณะ (Public Property) จึงจ าเป็นต้องบริการจัดการโดย
ตัวแทนประชาชน เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นหลัก (Gibbons, Regulating the Media, 1998) อย่างไรก็ตามในระยะ
ก่อต้ัง BBC มีสถานะเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งภายหลังคณะกรรมาธิการ 2 คณะ ได้แก่ Sykes Committee และ 
Crawford Committee มีบทบาทส าคัญในการสร้างให้การก ากับดูแล BBC เป็นอิสระจากการเมือง โดย Sykes 
Committee ได้เสนอแนะให้ BBC มีการจัดต้ังเป็นองค์กรอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และ Crawford 
Committee ได้เสนอแนะให้มีการเปล่ียนสถานะของ BBC จากบริษัทมาเป็นบรรษัท (Public Corporation) โดยผ่าน
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พระบรมราชานุญาต (Royal Charter) จัดต้ัง BBC อันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า BBC ไม่ต้องขึ้นตรงต่อสภา 
และไม่มีความผูกพันกับกิจกรรมทางการเมือง ตามหลักการความเป็นอิสระของมาตรฐานจริยธรรมของบรรณาธิการ 
(BBC’s Editorial Independence) และความเป็นกลาง (Impartiality) (Briggs, 1961) อย่างไรก็ตามในช่วง ค.ศ. 
1970-1990 หลักการทั้งสองประการของ BBC ได้รับแรงกดดันจากรัฐบาล และกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาวิกฤติคลองซุเอซ 
สงครามเกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland War) หรือ ความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือ จนภายหลัง BBC มีการปฏิรูปองค์กร
โดยการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหารายการ (BBC Trust) เพื่อก าหนดมาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชน 
(Service Licenses for programming) ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว BBC ได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้บริการแก่ประชาชน
โดยยึดหลักความเป็นอิสระของมาตรฐานจริยธรรมของบรรณาธิการ และความเป็นกลาง ซึ่ง  BBC ต้องยื่นเสนอต่อ 
OfCom เพื่อพิจารณาอีกด้วย (Gibbons, Media Law in the United Kingdom, 2012) 

ส าหรับการก ากับช่องรายการโทรทัศน์ รวมถึงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีออกอากาศเชิงพาณิชย์ เริ่มต้น
จากการจัดต้ังส านักงานโทรทัศน์อิสระ ( Independent Television Authority - ITA) ขึ้นในปี ค.ศ. 1954 ซึ่ง
ภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น ส านักงานกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อิสระ (Independent Broadcasting Authority - IBA) 
เพื่อก ากับช่องรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ โดยโครงสร้างของ IBA เลียนแบบรูปแบบคณะกรรมการก ากับดูแลท่ีเป็น
อิสระ (Independent Regulatory Commissions) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากพระราชบัญญัติการส่ือสาร 
ค.ศ. 2003 ได้มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้มีการจัดต้ังส านักงานการส่ือสาร (OfCom) เพื่อเป็นองค์กรอิสระในการก ากับดูแล
ส่ือทุกประเภท ท้ังการออกอากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม และการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ โดยอ านาจของ
หน่วยงานก ากับต่างๆ ล้วนถูกถ่ายโอนไปให้ OfCom ท้ังส้ิน  (Baldwin, Cave, & Lodge, 2011) 
 

(3)  ประเทศญ่ีปุ่น 
 การก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น   อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาล โดยผ่าน

กระทรวงมหาดไทย และการส่ือสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications - MIC) ซึ่งก ากับดูแลท้ัง
การออกอากาศภาคพื้นดินแบบไม่เสียค่าสมาชิก (Free-to-air TV) การออกอากาศผ่านทางเคเบิ้ลโทรทัศน์ และการ
ออกอากาศผ่านดาวเทียม โดยผู้ประกอบการออกอากาศประเภทไม่เสียค่าสมาชิก ไม่ว่าจะออกอากาศผ่านทาง
ภาคพื้นดิน เคเบ้ิลโทรทัศน์หรือผ่านดาวเทียม จะถูกจัดเป็นผู้ประกอบการออกอากาศหลัก (Core Broadcasters) และ
มีการก ากับดูแลเป็นพิเศษ (Baker & McKenzie, 2008) 

บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Broadcasting Corportation -NHK) 
เป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์ท่ีมีการออกอากาศเพื่อประโยชน์สาธารณะรายเดียวของประเทศ โดยให้บริการกระจาย
เสียง และแพร่ภาพ ผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินจ านวน 4 ช่อง โดยเนื้อหาหลักเป็นเนื้อหาด้านการศึกษา และเนื้อหาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และวัฒนธรรม และวิทยุจ านวน 3 ช่อง ซึ่งน าเสนอรายการข่าว  รายการเพื่อการศึกษา และ
รายการสาระบันเทิงส าหรับครอบครัว ฯลฯ นอกจากนั้น NHK ยังให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
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จ านวน 2 ช่อง โดยใช้ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite - BS) โดยเป็นการ
ออกอากาศแบบความคมชัดสูง (High Definition) ซึ่งน าเสนอรายการประเภทข่าว กีฬา เพลง ละคร รายการส าหรับ
เยาวชน และการเตือนภัยต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีเอ็นเอชเค เวิลด์ (NHK World) ซึ่งให้บริการแพร่ภาพและกระจาย
เสียงภาคต่างประเทศด้วย (บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2016) 

สมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์แห่งชาติ (Japan 
Commercial Broadcasters Association - JBA) เป็นสมาคมไม่แสวงหาก าไร (Non-profit incorporated 
association) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 21 เมษายน ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการออกอากาศของ
ผู้ประกอบการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีหน้าท่ีตามข้อ 3 ของวัตถุประสงค์การ
ก่อต้ัง (Article of Incorporation) “เพื่อวัดระดับการพัฒนาทางจริยธรรมของการออกอากาศ การออกอากาศ และ
ส่งเสริมสวัสดิการประชาชนผ่านการประกอบการ รวมถึงเพื่อการพัฒนา และสร้างกระบวนการให้สมาชิกสามารถแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกันฉันมิตร17 โดย JBA มีการก าหนดมาตรฐานการ
ออกอากาศ (Broadcasting Standards) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสมาชิก ซึ่งเป็นหลักการก ากับดูแลกันเองผ่าน
มาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบการฯ (The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA), 2015)  
 

2.1.5  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย
ทางการเมืองในต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หมวดหลัก อัน
ประกอบไปด้วยการก ากับเชิงโครงสร้าง (Structure) การก ากับด้านสาธารณูปโภค ( Infrastructure) การก ากับด้าน
ขอบเขตการออกอากาศ (Distribution) การก ากับด้านการเข้าถึง (Access) การก ากับพฤติกรรม (Conduct) และการ
ก ากับเนื้อหา (Content) 

ท้ังยังสามารถแบ่งรูปแบบการก ากับออกเป็นการก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) ซึ่งมีกฎหมาย 
และกฎระเบียบบัญญัติไว้อย่างชัดเจน หรือ การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ (Less Formal) อาทิเช่น ประมวลจริยธรรม
การประกอบการ (Code of Conduct) แรงกดดันในอุตสาหกรรม หรือ วัฒนธรรม (The University of Leicester, 
2015) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

                                            
17 Article 3 “to measure the improvement of broadcasting ethics level, broadcasting and to promote public welfare through 
business, as well as sake of its advancement, and processes for the members to solve common problem with an objective to be 
made compatible with the mutual friendship together” 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๔๘) 

ตารางที่ 2.1-3  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

กฎหมายด้านส่ือสารมวลชน (Provisions of media 

laws) 

เงื่อนไขในการประกอบการ (Channel operating 

conditions) 

กฎระเบียบด้านการถือหุ้นไขว้ (Cross-ownership rules) 

กฎระเบียบด้านการเป็นเจ้าของกิจการ (Rules about 

owners) เช่น ประเภทองค์กรท่ีสามารถเป็นเจ้าของ
กิจการช่องรายการโทรทัศน์ สัญชาติ และความ
เหมาะสมของคุณสมบัติ ฯลฯ 

นโยบายของพรรคการเมือง 
(Political party policy) 

แรงกดดันทางธุรกิจ (Industry 

pressure) 

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

มาตรฐานเทคนิค (Technical standards) 

กฎระเบียบด้านการเป็นเจ้าของกิจการด้านการส่งต่อ
สัญญาณ/ดาวเทียม/เคเบิ้ลโทรทัศน์ 
(Transmitter/satellite/cable ownership rules) 

ความตกลงระหว่างประเทศ 
(International agreements) 

มาตรฐานทางอุตสาหกรรม 
(Industry standards) 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

ข้อก าหนดการให้บริการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
อย่างท่ัวถึง (Universal coverage requirements) 

กฎระเบียบด้านใบอนุญาตของผู้รับชมโทรทัศน์ 
(Receiver license regulations) 

ช่ัวโมงของการออกอากาศ (Hours of broadcasting) 

ความแตกต่างของภูมิภาค และ
ท้องถิ่น (Regional and local 

variations) 

การเข้าถึง (Access) ระยะเวลาจัดสรรให้กับพรรคการเมือง (Political party 

airtime) 

รายการท่ีเข้าถึงของชนกลุ่มน้อย (Minority access) 

รายการท่ีรัฐบาลสามารถออกอากาศได้(Government 

access) 

จริยธรรมการประกอบการด้าน
ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง 
และความสมดุล (Fairness, 

neutrality and balance rules) 

บริการท้องถิ่น (Local 

community service) 

การก ากับพฤติกรรม ลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง (Copyright and จริยธรรมการประกอบการด้าน



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๔๙) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

(Conduct) performance dues) 

กฎระเบียบ และกลไกการก าหนดความรับผิดชอบ 
(Rules and mechanisms of accountability) 

โฆษรา และการแสดง (Rules for 

advertising and performance) 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

กฎหมายก ากับเนื้อหา (Content laws) เช่น เนื้อหา
ลามกอนาจาร รุนแรง เหยียดผิว ฯลฯ 

โควตาเนื้อหา (Content quotas) ก าหนดประเภทของ
เนื้อหาท่ีออกอากาศ 

จริยธรรมของผู้ผลิตรายการท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามก
อนาจาร รุนแรง เหยียดผิว 
(Producer codes for sex, 

violence, etc.) 

แหล่งที่มา (The University of Leicester, 2015) 

 
รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง

การเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น มีรายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้ 

  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง
การเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี ผู้ประกอบกิจการดทรทัศน์ 
สามารถบรรณาธิการของช่องโทรทัศน์สามารถสนับสนุน (Endorse) หรือ ต่อต้าน (Oppose) ผู้สมัครรับเลือกตั้งในช่อง
ของตนได้ แต่การแสดงจุดยืนทางการเมืองต้องถูกก าหนดอยู่ในกฎบรรณาธิการทางการเมือง (Political editorial 
rule) ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมีกฎหมายส าคัญคือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้ง ค.ศ. 2002 
(Bipartisan Campaign Reform Act of 2002) ซึ่ง FCC เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 2.1-4  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย
ทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ (1) ใบอนุญาตประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ (Commercial) และ (2) ใบอนุญาตประกอบ

ไม่ปรากฏ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๐) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

กิจการไม่แสวงหาก าไร (Non-Commercial) ส าหรับ
ใบอนุญาตประเภทท่ี 2 ห้ามมิให้มีการออกอากาศ
รายการท่ีสนับสนุนผู้ลงสมัคร/พรรคการเมืองกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง (Federal Communications Commission, 
2012) 

FCC ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเชิงโครงสร้างด้านการถือ
หุ้นไขว้ (Cross-Media Ownership) ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 
2003 เป็นต้นมา โดยอนุญาตให้มีการถือหุ้นไขว้ใน
อุตสาหกรรมส่ือ  ระเบียบดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัท
ขนาดใหญ่สามารถเป็นเจ้าของกิจการโทรทัศน์สูงสุด
จ านวน 3 ช่อง กิจการวิทยุจ านวน 8 ช่อง 
หนังสือพิมพ์จ านวน 1 ฉบับ และบริการเคเบิ้ล
โทรทัศน์จ านวน 1 ช่องภายในพื้นท่ีเมืองใดเมืองหนึ่ง 
(Scott, 2004)  

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

FCC มีหน้าท่ีในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านระบบ
สาธารณูปโภคการส่ือสาร (Federal Communications 
Commission, 2017) 

ไม่ปรากฏ 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

การออกอากาศผ่านดาวเทียมในประเทศสหรัฐฯ จะ
สามารถรับชมรายการที่ผลิตจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 
(“Local-into-local” service) เท่านั้น โดยมีข้อยกเว้น 3 
ประการ ได้แก่ (1) ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
จัดเป็นครัวเรือนท่ีการออกอากาศโทรทัศน์ไม่
ครอบคลุม (Unserved household) (2) รายการท่ี
ออกอากาศจากนอกท้องถิ่น มีการรับชมอย่าง
แพร่หลาย (Significantly viewed) และ (3) FCC 

ก าหนดให้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีดังกล่าวต้อง
ออกอากาศช่องรายการท่ีผลิตนอกท้องถิ่นผ่านการออก
ระเบียบท่ีเรียกว่า Market Modification (Federal 
Communications Commission, 2016) 

ไม่ปรากฏ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๑) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

การเข้าถึง (Access) รัฐบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้ง ค.ศ. 2002 
(Bipartisan Campaign Reform Act of 2002) 
ก าหนดให้ FCC มีหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายระหว่างการ
เลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) โดยมีหลักการ
ก ากับการเข้าถึงประกอบด้วย (1) ให้พรรคการเมืองท่ี
แข่งขันในการเลือกตั้งทุกฝ่ายมีโอกาสอย่างเท่าเทียมใน
การหาเสียง (Equal opportunities for political 

opponents) ผ่านทางส่ือวิทยุ โทรทัศน์ เคเบ้ิล และ
ดาวเทียม (2) ให้ผู้สมัครมีโอกาสเข้าถึงส่ือในระดับท่ี
เหมาะสม (Reasonable Access)18 (3) ก ากับค่าโฆษณา
ท่ีส่ือสามารถเรียกเก็บจากผู้สมัคร (Charges for 

Political Advertising) (4) ก ากับการอุดหนุนการโฆษณา
ทางการเมือง (Sponsorship) และ (5) การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 
(Federal Communications Commission, 2015) 

หากผู้ประกอบการออกอากาศทางโทรทัศน์ รวมถึง
โทรทัศน์ดาวเทียมอนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังรายใด
รายหนึ่งออกอากาศบนช่องของตน ผู้ประกอบการต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่กล่าวมา 

ไม่ปรากฏ 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

U.S.C. § 73.1944 (a) ห้ามมิใช้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกประเภทมีอ านาจในการ
ตรวจสอบเนื้อหา (Censor) ท่ีออกอากาศโดยผู้สมัคร19 

ช่องโทรทัศน์ต่างๆ ท่ีให้บริการ
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

รวมถึงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

                                            
18 สถานีสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกอากาศกับผู้สมัครในอัตราที่ “ต่ าที่สุดของสถานี” ในลักษณะรายการประเภทเดียวกัน และใช้ระยะเวลาในการ
ออกอากาศเท่ากัน ภายในระยะเวลา 45 วันก่อนการเลือกต้ังขั้นต้น (Primary or runoff election) และภายใน 60 วันก่อนการเลือกต้ังทั่วไป (General or 
special election) (Federal Communications Commission, 2015) 

19 Section 73.1941 [47 CFR §73.1941] Equal Opportunities (a) General requirements. Except as other-wise indicated in § 
73.1944, no station licensee is required to permit the use of its facilities by any legally qualified candidate for public office, but if 
any licensee shall permit any such candidate to use its facilities, it shall afford equal opportunities to all other candidates for that 
office to use such facilities. Such licensee shall have no power of censorship over the material broadcast by any such candidate. 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๒) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

กฎหมายภาษีห้ามมิให้ช่องโทรทัศน์เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี) ท าการสนับสนุน
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มิฉะนั้น
สถานะการได้รับการยกเว้นภาษีของช่องดังกล่าวจะถูก
ยกเลิก20 

สามารถแสดงจุดยืนทาง
การเมืองได้ หากพฤติกรรม

ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
กฎบรรณาธิการทางการเมือง 

(Political editorial rule) (Federal 
Communications Commission, 

2015) 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

กฎหมายสหรัฐฯ มิได้ห้ามการโฆษณาทางการเมือง 
และมิได้ห้ามมิให้มีการโจมตีทางการเมืองระหว่าง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

บรรณาธิการของช่องโทรทัศน์
สามารถสนับสนุน (Endorse) 

หรือ ต่อต้าน (Oppose) ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในช่องของตนได้ แต่
การแสดงจุดยืนทางการเมือง

ต้องถูกก าหนดอยู่ในกฎ
บรรณาธิการทางการเมือง 

(Political editorial rule)  ของ
ช่องดังกล่าว (Federal 

Communications Commission, 
2015) 

 

ในสหราชอาณาจักร กฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรมก าหนดให้การออกอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง
ต้องมีความเป็นกลาง โดยเนื้อหาของ BBC จะถูกพิจารณาตามมาตรฐานจริยธรรมของบรรณาธิการ BBC (BBC’s 
editorial values) และเงื่อนไขการให้บริการสาธารณะ (Public service obligations) นอกจากนัน้ BBC ยังมี
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบอาชีพนักข่าว (BBC Ethical Code for Journalists) โดยมาตรฐานท้ังสองมี
หลักการส าคัญคือ “การน าเสนอเนื้อหาต้องเป็นกลางทางการเมือง” (Politically Impartial Content) ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 

                                            
20 Tax-exempt status of a 501(c)(3) organization 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๓) 

ตารางที่ 2.1-5  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย
ทางการเมืองในสหราชอาณาจักร 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ ให้อ านาจแก่ 
OfCom มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลตลาดส่ือสารเพื่อ
ปกป้องพลเมือง ผู้บริโภค และก ากับโครงสร้างของการ
ออกอากาศให้มีผู้ประกอบการท่ีหลากหลาย และมีการ
แข่งขันท่ีเสรีอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมการออก
ใบอนุญาตกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ เนื้อหาออกอากาศ 
และการสร้างการแข่งขันที่เสรีอย่างเป็นธรรมในธุรกิจ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (OfCom, 2017)  

การก ากับเชิงโครงสร้างส าคัญอันหนึ่งคือการก าหนดให้
พรรคการเมืองไม่สามารถเป็นเจ้าของใบอนุญาต
ประกอบกิจการออกอากาศโทรทัศน์ (OfCom, 2009) 

ไม่ปรากฏ 

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

OfCom มีหน้าท่ีในการส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีใน
การออกอากาศทางโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ผ่านการ
ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
รวมถึงการเช่ือมโยงระบบส่ือสารต่างๆ (OfCom, 2017) 

ไม่ปรากฏ 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

OfCom มีข้อก าหนดด้านเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอย่าง
ครอบคลุม (Universal Service Condition) (มาตรา 38 
(1) (b)) ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบใช้คล่ืนความถี่ โครงข่ายส่ือสาร และเครือข่าย
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องอนุญาตให้มีการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ผ่านทางเครือข่ายท่ีได้รับอนุญาต 

ไม่ปรากฏ 

การเข้าถึง (Access) OfCom มีหน้าท่ีในการก ากับโฆษณาการเมือง (Political 

Advertising) โดยมาตรา 321 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การส่ือสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ ห้ามมิใช้มีการออกอากาศ

มาตรฐานในการให้บริการแก่
ประชาชน (Service Licenses for 

programming) ของ BBC ก าหนดให้



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๔) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โฆษณาการเมืองบนการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทุก
ประเภท21 แต่พรรคการเมืองต่างๆ จะได้รับจัดสรร
เวลาเพื่อแถลงนโยบายแก่ประชาชน 

การออกอากาศของ BBC เป็น
บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ต้องเข้าถึงได้โดยพลเมือง 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

การก ากับดูแลพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการออกอากาศ
อยู่บนหลักการที่ประชาชนต้องได้รับการปกป้องจาก
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และได้รับการปกป้องสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว (OfCom, 2017) 

มาตรฐานในการให้บริการแก่
ประชาชน (Service Licenses for 

programming) ของ BBC 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

พระราชบัญญัติการส่ือสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ ห้าม
ออกอากาศโฆษณาการเมือง แต่พรรคการเมืองจะได้รับ
การจัดสรรเวลาเพื่อออกอากาศ ซึ่งไม่ถูกจัดเป็นการ
โฆษณา (OfCom, 2014) 

เนื้อหาของ BBC จะถูกพิจารณา
ตามมาตรฐานจริยธรรมของ
บรรณาธิการ BBC (BBC’s 

editorial values) และเงื่อนไข
การให้บริการสาธารณะ (Public 

service obligations) นอกจากนั้น 
BBC ยังมีมาตรฐานจริยธรรม

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพนักข่าว 
(BBC Ethical Code for 

Journalists) โดยมาตรฐานท้ัง

                                            
21 มาตรา 321 (3) ก าหนดลักษณะของโฆษณา และ/หรือ รายการที่มีเน้ือหาทางการเมืองครอบคลุมถงึ  
(a) ส่งผลถึงผลลพัธ์ของการเลือกต้ังหรือลงประชามติ (influencing the outcome of elections or referendums, whether in the United Kingdom 
or elsewhere); 
(b) ส่งผลถงึการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ กระบวนการนิติบัญญัติ (bringing about changes of the law in the whole or a part of the United 
Kingdom or elsewhere, or otherwise influencing the legislative process in any country or territory); 
(c) ส่งผลถงึนโยบายหรือการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่น ภูมิภาค หรือรัฐบาลกลาง (influencing the policies or decisions of local, regional or 
national governments, whether in the United Kingdom or elsewhere); 
(d) ส่งผลถงึนโยบายหรือการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลทีป่ระกอบอาชีพเพื่อรับใช้สาธารณะ (เช่น ข้าราชการ) (influencing the policies or decisions of 
persons on whom public functions are conferred by or under the law of the United Kingdom or of a country or territory outside the 
United Kingdom); 
(e) ส่งผลถึงนโยบายหรือการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลที่มีหน้าที่ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ (influencing the policies or decisions of persons 
on whom functions are conferred by or under international agreements); 
(f) ส่งผลถึงทัศนคติของประชาชน หรือ เป็นข้อโต้เถียงสาธารณะ (influencing public opinion on a matter which, in the United Kingdom, is a 
matter of public controversy); 
(g) ส่งเสริมผลประโยชน์ของพรรค หรือ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพื่อประโยชน์เชิงการเมือง (promoting the interests of a party or other group of persons 
organised, in the United Kingdom or elsewhere, for political ends). 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๕) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

สองมีหลักการส าคัญคือ “การ
น าเสนอเนื้อหาต้องเป็นกลาง
ทางการเมือง” (Politically 

Impartial Content) 

 

 ในประเทศญี่ปุ่น MIC ในฐานะท่ีเป็นกระทรวงฯ ท่ีก ากับดูแลส่ือสารมวลชน การก ากับดูแลส่ือฯ จึงอยู่ภายใต้
อิทธิพลของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ภาครัฐให้อิสระแก่ส่ือสารมวลชนในการก าหนดมาตรฐานการออกอากาศ โดย JBA 
ซึ่งมีสถานะเป็นสมาคมไม่แสวงหาก าไร ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยผู้ประกอบการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานการออกอากาศ (Broadcasting Standards) เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับสมาชิก ท้ังในด้านการก าหนดให้มีความเป็นกลางในการออกอากาศ (Impartial) ห้ามมิให้มีการออกอากาศท่ี
สนับสนุนพรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเมือง ห้ามมิให้มีการออกอากาศประเด็นใดๆ ท่ีส่งผลต่อการหาเสียงเลือกต้ัง การระบุ
ให้การออกอากาศทัศนคติต่อการเมือง หรือ เศรษฐกิจต้องมีการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีชัดเจน และข้อก าหนดให้ต้องใช้
วิจารณญาณในการน าเสนอข้อมูลท่ีอาจสร้างความสับสนหรือความไม่เป็นระเบียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 2.1-6  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย
ทางการเมืองในประเทศญ่ีปุ่น 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

MIC มีการก ากับโครงสร้างการถือหุ้นโดยห้ามมิใช้มีการ
เป็นเจ้าของกิจการโทรทัศน์เกิน 1 สถานี ส าหรับใน
กรณีโทรทัศน์ดาวเทียม พิจารณาจากสัดส่วนการถือ
หุ้นเกินร้อยละ 33.33333 (Baker & McKenzie, 
2008)  

นโยบายของรัฐบาลมีอิทธิพลต่อ
การออกอากาศโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม 

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

ระบบการส่ือสารผ่านดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น
ครอบคลุม 2 ช่องทางได้แก่ (1) การออกอากาศผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
(Broadcasting Satellite - BS)  และ (2) ดาวเทียมเพื่อ

ไม่ปรากฏ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๕๖) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

การส่ือสาร (Communications Satellite – CS) มี
ศักยภาพในการออกอากาศผ่านระบบความคมชัดสูง 
(HD) 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

การออกอากาศผ่านดาวเทียมท้ัง 2 ระบบของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถรับชมได้ท้ังประเทศ 

ไม่ปรากฏ 

การเข้าถึง (Access) รัฐบาลกลางของประเทศญี่ปุ่นควบคุม MIC ทางตรง 
และควบคุม NHK ทางอ้อม (ผ่านการแต่งต้ังสมาชิก
คณะกรรมการบริการ (Board of Governors)  ตาม
มาตรา 31 ของ พรบ. กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์) ท า
ให้รัฐบาลมีโอกาสในการเข้าถึงส่ือในช่องทางต่างๆ 
มากกว่าพรรคฝ่ายค้าน 

ไม่ปรากฏ 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

พรบ. กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ มาตรา 4 การ
ออกอากาศต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
(Politically Impartial) 

JBA มีการก าหนดมาตรฐานการ
ออกอากาศ (Broadcasting 

Standards) เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับสมาชิก อย่างไรก็
ตามมาตรฐานดังกล่าวมิได้เป็น
กฎหมาย และความล้มเหลวใน

การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
มิได้น าสู่การลงโทษโดยกฎหมาย 

(Baker & McKenzie, 2008) 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

พรบ. กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. ๑๙๕๐ และ
ฉบับท่ีเกี่ยวข้อง หมายเลข ๖๕ ค.ศ. ๒๐๑๐ มาตรา 4 
ก าหนดให้เนื้อหาของการออกอากาศต้องมีความเป็น
กลางทางการเมือง (Politically Impartial) และต้อง
น าเสนอความคิดท่ีหลากหลายในประเด็นส าคัญทาง
การเมือง (Put forwards all perspectives on 
controversial issues) 

มาตรฐานการออกอากาศ 
(Broadcasting Standards) ข้อ 11 

ก าหนดให้มีความเป็นกลางในการ
ออกอากาศ (Impartial) ห้ามมิให้มี
การออกอากาศท่ีสนับสนุนพรรค
การเมือง หรือ กลุ่มการเมือง ข้อ 
12 ห้ามมิให้มีการออกอากาศ
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(๕๗) 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

ประเด็นใดๆ ท่ีส่งผลต่อการหา
เสียงเลือกต้ัง ข้อ 13 ระบุให้การ
ออกอากาศทัศนคติต่อการเมือง 
หรือ เศรษฐกิจต้องมีการระบุ

แหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีชัดเจน และ
ข้อ 14 ก าหนดให้ต้องใช้

วิจารณญาณในการน าเสนอข้อมูล
ท่ีอาจสร้างความสับสนหรือความ

ไม่เป็นระเบียบ22 

 

2.2   สมมติฐาน/ข้อสนันิษฐาน 

โครงการเรื่องแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง มี
ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

Ho๑:  ความเป็นอิสระ (Independence) เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) หน้าท่ีในการ
เสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลาง ( Impartial) และเป็นความจริง (Accuracy) กฎระเบียบป้องกันการเลือกปฏิบัติ 
(Rules preventing discrimination) และสิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and 
rules on fairness) ส่งผลต่อแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมือง 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 JBA’s Broadcasting Standards 11. Politics shall be handled impartially so as not to favor any particular political party or faction. 12. 
Matters under suspicion of pre-election campaigning shall not be handled. 13. With regard to opinions on politics or the economy, 
responsible sources shall be made clear. 14. Caution shall be exercised in the handling of materials which may cause political and/or 
economic confusion or disorder. 
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(๕๘) 

 

2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการฯ มีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

ภาพท่ี 2.3-1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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(๕๙) 

 
 
 

อภิปรายผล 
 

3.1   ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ 
และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบในรายงานขั้นกลางนี้คณะผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน ๖ คนซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในขอบเขตการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย กสทช.
จ านวน ๒ คน (พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส) นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์หรือด้านส่ือสาร  
มวลชน จ านวน ๒ คน (ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์) และผู้แทนผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ของกลุ่มการเมืองจ านวน ๒ คน (นายเถกิง สมทรัพย์ และนายสุรเชษฐ์ สุรธนไชย)  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 

 ๑)  สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 -  ทางผู้ให้ข้อมูลจาก กสทช.มองว่าการน าเสนอข่าวสารของช่องโทรทัศน์การเมือง ยังคงอัตลักษณ์
ความเป็นฝักฝ่ายท่ีชัดเจน เป็นลักษณะของส่ือเลือกข้างโดยถ้าเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายท่ีตนสนับสนุนก็จะน าเสนอแต่
ข้อมูลด้านดีเพียงด้านเดียว แต่ถ้าเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็จะน าเสนอเฉพาะข้อมูลด้านลบ ซึ่งหากส่ือส่ือ
การเมืองยังคงน าเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวต่อไปย่อมเป็นการตอกย้ าความเป็นฝักฝ่ายในสังคม ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งและแตกแยกยากท่ีจะหาข้อยุติ เนื่องจากกลุ่มผู้ชมมีความพอใจท่ีจะเปิดรับส่ือท่ีถูกจริตกับทัศนคติของตัวเองโดย
ปิดกั้นหรือปฏิเสธข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่ง การจะคาดหวังให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการตัดสินข้อเท็จจริงจากข้อมูล
ท่ีเปิดรับจึงเกิดขึ้นได้ยาก ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการก ากับดูแลส่ือการเมืองหรือช่องการเมืองจาก 
กสทช.หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 -  ทางกลุ่มนักวิชาการมองว่าปัญหาความแตกแยกและขัดแย้งมาจากประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมือง
และมิติทางสังคม น ามาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้ทางการเมืองท้ังในและนอกระบบ โดยส่ือการเมืองถูก
น ามาใช้ในการระดมมวลชน ส่ือการเมืองจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้น 

 -  กลุ่มผู้ประกอบการช่องการเมืองมองว่าประเด็นความขัดแย้งเป็นความเป็นจริงของสังคม ส่ือหรือ
โทรทัศน์ช่องการเมืองเป็นเพียงผู้น าเสนอข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นบนพื้นฐานของมุมมอง ความเช่ือ และจุดยืนของแต่ละ
สถานี ท้ังนี้ โดยเช่ือว่าสังคมจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และแม้แต่ละสถานีจะมีจุดยืนท่ี
แตกต่างกัน และประชาชาในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสารย่อมจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   

บทที่ ๓ 
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(๖๐) 

 ๒)  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  

 -  ทาง กสทช. มองว่าการก ากับส่ือหรือโทรทัศน์ช่องการเมืองในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายและแนวทาง
ท่ีชัดเจน การก ากับเนื้อหารายการส่ือท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองในปัจจุบันเป็นการใช้ค าส่ัง คสช.ท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 
และค าส่ัง คสช.ท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ กล่าวคือการห้ามเนื้อหารายการหรือข้อมูลข่าวสาร “ท่ีส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุก
ปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” ทาง กสทช.ยังต้องการให้มีแนวทางการก ากับ
ดูแลส่ือการเมืองท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

 -  ทางฝ่ายนักวิชาการมองว่า กสทช. ในฐานะหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลส่ือ จะต้องใช้
หน่วยงานท่ีเป็นอิสระและเป็นกลางในการวินิจฉัยข้อร้องเรียนแทนการใช้ดุลพินิจของ กสทช. เอง ควบคู่ไปกับการใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และจ าเป็นต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับการท าหน้าท่ีของส่ืออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อให้
สังคมสามารถสร้างมาตรการในการตรวจสอบส่ือจากสังคม นอกจากนี้ ยังควรให้การส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคมใน
การให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันส่ือ อีกท้ัง ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของส่ือ (Code of 
Practice )  

 -  ฝ่ายผู้ประกอบการส่ือการเมืองมองว่า ภาครัฐควรจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของส่ือ และการ
บังคับใช้กฎหมายขอให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม แต่จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเห็นได้ว่า รัฐมีความ
โน้มเอียงท่ีจะบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายท่ีเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเป็นหลัก  

 ๓)  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 (๑)  เนื้อหารายการ 

-  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเห็นด้วยในหลักการเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ 

-  ส่วนประเด็นเรื่องการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นจริง นั้น ฝ่าย กสทช. เห็นว่า
การท่ีส่ือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝักฝ่ายทางการเมืองนั้น ปัจจัยหนึ่งคือส่ือยังขาดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความ
ขัดแย้งท่ีรอบด้าน ส่ือจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
ส่วนฝ่ายนักวิชาการเห็นว่าส่ือต้องระมัดระวังในการสร้างความเกลียดชังหรือ Hate Speech และ กสทช. 
จะต้องสนับสนุนให้ส่ือสร้างมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นมืออาชีพท่ีมีความเป็นกลางและน าเสนอความจริง 
ขณะท่ีฝ่ายผู้ประกอบการส่ือการเมืองนั้น เห็นว่าความเป็นกลางไม่มีอยู่จริง  

(๒)  คุณภาพรายการ  

-  กสทช.ให้ข้อมูลว่าท่ีผ่านมายังไม่มีการประเมินคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์การเมืองท่ี
ชัดเจน ซึ่งในกรณีนี้ กสทช.ยินดีท่ีจะให้การสนับสนุนในการประเมินคุณภาพรายการของส่ือการเมืองให้ชัดเจนมากขึ้น 
ส่วนนักวิชาการมองว่าเป็นหน้าท่ีของ กสทช.ในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพรายการเพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์
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(๖๑) 

และใช้ข้อมูลท่ีได้เป็นเครื่องในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ขณะท่ีผู้ประกอบกิจการส่ือการเมืองเห็นว่า คุณภาพ
รายการขึ้นอยู่กับผู้รับชม ถ้าผู้รับชมได้ประโยชน์จากการชมรายการ รายการนั้นๆก็เป็นรายการท่ีมีคุณภาพ 

(๓)  ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน กับผลประโยชน์
โดยรวมของชาติ 

-  มุมมองของ กสทช.กับฝ่ายนักวิชาการเห็นตรงกันว่าสังคมจะต้องสร้างให้เกิดความสมดุล
ระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือ กับผลประโยชน์โดยรวมของชาติ เสรีภาพจึงต้องมาพร้อมกับความ
รับผิดชอบ ขณะท่ีส่ือการเมืองยังคงมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับจุดยืนของกลุ่มตนเป็นส าคัญ โดยท่ีฝ่าย
ส่ือมองว่าผลประโยชน์ของชาติอยู่ท่ีผลประโยชน์ของประชาชน (อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐ)  

 (๔)  การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

-  กสทช. มองว่า ส่ือการเมืองหรือโทรทัศน์ช่องการเมืองส่ือการเมือง จะต้องมีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มการเมืองในบางมิติ เช่น ความเป็นอิสระทางการเงิน ความเป็นอิสระในการบริหาร และความเป็นอิสระในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ส่วนกรณีของจุดยืนหรือแนวคิดของสถานีอาจจะมีความสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับกลุ่ม
การเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นสามารถยอมรับได้ ขณะท่ีนักวิชาการเห็นด้วยท่ีจะไม่ให้นักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่ือ ไม่ว่าจะในทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือทางแนวคิด ส่ือกับกลุ่มการเมืองควรจะต้องแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน ส่วนฝ่ายผู้ประกอบการช่องการเมืองให้ข้อมูลว่าบุคลากรของช่องการเมืองโดยส่วนใหญ่ก็เป็น
บุคลากรในวงการส่ือสารมวลชนท่ีมีความเข้าใจในบทบาทของส่ืออยู่แล้ว ส่วนบุคลากรท่ีเป็นนักการเมืองหรือกลุ่ม
การเมืองอาจมีบ้างแต่ไม่มากนัก และไม่มีอิทธิพลในการบริหารสถานี อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการสถานี กลุ่มผู้ประกอบการช่องการเมืองไม่มีรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว  

-  ในประเด็นของกฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัตินั้น มีข้อมูลจากทุกกลุ่ม
ตรงกันว่า ปัจจุบันไม่มีมาตรการในการป้องกันการการเลือกปฏิบัติของส่ือหรือองค์กรส่ือ แม้ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือหลายองค์กร และมีการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่พบ
มาตรฐานการปฏิบัติท่ีชัดเจน การก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือก็ยังไม่เกิดขึ้น จึงเป็นการยากท่ีจะให้ส่ือใน
สถานการณ์ปัจจุบันยึดมั่นในหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  

-  หลักการว่าด้วยสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานีก็เช่นเดียวกับกรณี
การป้องกันการเลือกปฏิบัติท่ียังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

-  อย่างไรก็ตาม หลักการว่าด้วยจรรยาบรรณและหลักการว่าด้วยการปฏิบัติท่ีดีของส่ือได้ถูก
น ามาใช้ในองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๒) 

(๕)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

-  ข้อเสนอของ กสทช. คือต้องการให้องค์กรผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องการเมืองเปิดเผย
ข้อมูลท่ีส าคัญขององค์กร ประกอบด้วย เงินลงทุนและท่ีมาของเงินลงทุน กลุ่มผู้สนับสนุนและรายได้ ประวัติของ
ผู้บริหารสถานีและบุคลากรส าคัญ การผลิตเนื้อหารายการและการบริหารจัดการภายใน โดยให้ผู้ประกอบการแสดง
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส าคัญในการยื่นขอรับใบอนุญาต หรือยื่นขอต่อใบอนุญาต 

-  นักวิชาการเสนอว่า กสทช. จะต้องมีแนวทางและมาตรการท่ีชัดเจน และประชาสัมพันธ์
แนวทางดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึงและแพร่หลาย ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
รู้เท่าทันส่ือ และการเฝ้าระวังเนื้อหารายการ 

-  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการช่องการเมือง เสนอว่ามาตรการใดๆท่ีจะออกมาก็ตาม กสทช. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค 

 
3.2   ผลการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการ

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภูมิภาคต่างๆ อย่างน้อย ๕ ครั้ง 
 

การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการท้ังส้ิน 5 ครั้ง 
ในพื้นท่ี 5 ภาคของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.2-7  ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยในพืน้ที่ 5 ภาคของประเทศไทย 

คร้ังที่ ภาค วันที่ สถานที่จัด 

1 กรุงเทพมหานคร วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องการ์เด้น ๒ ช้ัน ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดท่ี จ.ขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพรีเมียม เลาจ์ ช้ันล็อบบ้ี โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.

ขอนแก่น 

3 ภาคเหนือ จัดท่ี        วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนันทา ๓, ๔ ช้ัน ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๓) 

คร้ังที่ ภาค วันที่ สถานที่จัด 

จ.เชียงใหม่ อินน์ จ.เชียงใหม่ 

4 ภาคกลางและภาค
ตะวันออก จัดท่ี       

จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องชมทะเล ๒ ช้ัน ๒ โรงแรมบางแสน เฮ
อริเทจ จ.ชลบุรี 

5 ภาคใต้จัดท่ี จ. กระบี่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อ่าวนางคลิฟวิว รีสอร์ท 
จ. กระบี ่

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี

น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
เนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง รวมถึงข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแล
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย และมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

 
1)  สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการ

เมืองของกลุ่มการเมือง 
กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี

น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมองเห็นว่าช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองมองเห็นว่าการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมการเมือง เกิดจากปัญหาท่ีรัฐบาลในอดีตได้ควบคุม และ
แทรกแซงส่ือสารมวลชน โดยใช้อ านาจของรัฐ และอ านาจทุนในการควบคุมส่ือ จนท าให้กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง
ทางการเมืองไม่มีพื้นท่ีในการแสดงออกจึงได้มีการจัดต้ังช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองขึ้น และ
ขยายวงกว้างเพื่อการแสดงออกทางการเมืองในจุดยืนของตน และเป็นช่องทางการต่อสู้ทางความคิดการเมือง อย่างไรก็
ตามการมุ่งประเด็นไปท่ีช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง อาจเป็นการศึกษาท่ีไม่
ครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากส่ือประกอบไปด้วยหลายช่องทาง ประกอบกันเป็นห่วงโซ่ของส่ือ ท่ีไม่สามารถตัดห่วงโซ่ใด
ห่วงโซ่หนึ่งออกไปได้ ท้ังส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และส่ือใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่หลายไปมาก และเป็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีปรากฏการณ์ข่าว
ปลอม (Faked News) ซึ่งกระจายอยู่โดยไม่มีการบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการออกข่าวอยู่จ านวนมาก 
ซึ่งในปัจจุบันช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมือง ต้องแข่งขันกับส่ือช่องทางอื่นๆ ซึ่งสาเหตุท่ียัง
สามารถประกอบการอยู่ได้สืบเนื่องจากมีฐานกลุ่มผู้ชมอยู่ และมีต้นทุนต่ าในการผลิต โดยมองว่ามีข้อดี-ข้อเสียของช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ดังนี้ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๔) 

ข้อดี 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมีการก ากับดูแลมากกว่าช่องทาง
อื่นๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่อการบริการจัดการของช่อง 
บรรณาธิการสถานี ผังรายการ และเนื้อหาการน าเสนอของรายการ มากกว่า 

ข้อเสีย 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองถูกแทรกแซง ถูกบังคับใช้
กฎระเบียบซึ่งเป็นสองมาตรฐาน ถูกใช้อคติ ถูกก ากับดูแลเนื้อหาจนขาดเสรีภาพในการแสดงออก 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่ือสารมวลชนกลุ่มอื่นๆ 
มองเห็นข้อดี-ข้อเสียของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ว่ามีข้อดี-ข้อเสีย
ดังต่อไปนี้ 

ข้อดี 

 สร้างการรับรู้/ต่ืนตัว ทางการเมือง (Political Consciousness) สร้างให้เกิดการพูดคุย วิพากษ์ทาง
การเมืองอย่างแพร่หลาย 

 เป็นกลไกการตรวจสอบ มีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งทุนท่ีมีสนับสนุนทางการเมือง ข้อมูลเปิดโปง 
พรบ. นิรโทษกรรม ตรวจสอบคดีอดีตนายกฯ ท่ีหนีทหาร หรือ การตรวจสอบการประชุมของสมาชิก
สนช. เป็นต้น 

ข้อเสีย 

 มีการใช้ข้อมูล และค าพูดเท็จ แต่พูดซ้ าต่อเนื่องจนสร้างความเช่ือคล้อยตาม 

 มีการใช้เนื้อหา ถ้อยค าท าให้มีความรู้สึกว่าพวกเองมีความถูกต้อง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และกล่าวหาว่า
กลุ่มอืน่ๆ ด้อยค่ากว่า หรือโง่กว่า 

 มีการใช้ถ้อยค ารุนแรง สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)  

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มนักการเมือง แสดงความคิดเห็นว่าช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเกิดจากการต่อสู้ทางการเมือง ในลักษณะสงคราม
การออกอากาศ (Air War) ซึ่งต่อสู้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ในยุคท่ียังไม่มีการพัฒนา
ส่ือออนไลน์มากนัก โดยผู้มีอ านาจในสมัยนั้นใช้อ านาจเงิน และอ านาจรัฐ ครอบง าส่ือท าให้มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
เพียงบางมุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจ จึงท าให้มีการต่อสู้ทางความคิด และการเมือง ประกอบกับการขาดการก ากับ
ดูแลในยุคนั้น เนื่องจากช่องว่างของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ. ก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้เป็นช่องว่างของการจัดต้ังทีวีดาวเทียม



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๕) 

การเมือง และวิทยุชุมชนอย่างเสรี ไร้การก ากับดูแล และเป็นกลไกในการต่อสู้สงครามการออกอากาศ (Air War) อย่าง
แพร่หลาย จากกลุ่มการเมืองต่างๆ อาทิการชุมชนของพันธมิตร ใช้ช่อง AST การชุมนุมของ นปช. ใช้ช่อง Asia 
Update และการชุมนุมของ กปปส. ใช้ช่อง Blue Sky โดยมองว่ามีข้อดี ดังต่อไปนี้ 

ข้อดี 

 แสดงถึงหลักคิดท่ีมีความต่างกันได้ ซึ่งสะท้อนถึงหลักการสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย โดยสังคม
ปรองดองมิใช่ไม่ใช่สังคมท่ีคิดต่างกันไม่ได้ แต่เป็นสังคมท่ีคิดต่างกันได้ แต่ไม่มีความรุนแรง  

 เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน 

ข้อเสีย 

 หากขาดการก ากับดูแล สามารถสร้างให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มภาคประชาชน นักวิชาการ และองค์กร
ท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องการการตรวจสอบส่ือ และสิทธิมนุษยชน เล็งเห็นว่าช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมีข้อดี-ข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

ข้อดี 

 เป็นการตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยการขุดคุ้ยข้อมูลบางอย่างของฝ่ายตรงข้าม 

 เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการส่ือสาร 

 เป็นการแสดงออกถึงอุดมการณ์ทางการเมือง 

 เป็นช่องทางในการรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มการเมืองต่างๆ  

ข้อเสีย 

 ขาดความสมดุลในการน าเสนอ เป็นการน าเสนอข้อมูลฝ่ายเดียว เพื่อน าเสนอประเด็นท่ีเป็นประโยชน์
ทางการเมืองของฝ่ายตน 

 ขาดหลักฐานในการน าเสนอ น าเสนอความจริงไม่ครบถ้วนทุกมิติ บางครั้งเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มี
ข้อมูลหลักฐานประกอบ 

 ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ชมหรือผู้ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ วิจารณ์  

 ไม่ส่งเสริมการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม สร้างความเช่ือมากกว่า 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๖) 

 การผลิตซ้ าทางความคิด เพื่อแบ่งแยกระหว่างกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นสอดคล้อง และกลุ่มท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่าง เป็นการสร้างการแบ่งแยกข้าง แบ่งแยกข้ัว 

 เนื้อหา ถ้อยค ามีความรุนแรง ปลูกฝังความเกลียดชังขึ้นมาในสังคม น าไปสู่ความรุนแรง 

 มีการใช้เนื้อหา และการน าเสนอท่ีลดค่าความเป็นมนุษย์ (Dehumanized) ลดคุณค่าของมนุษย์ 
(Devalue) และการข่มขู่คุกคามด้วยความรุนแรง (Violence)  

โดยหากน ามาจัดกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียจากมุมมองของกลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) กลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ดังในตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.2-8  ตารางสังเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จากมุมมองของกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่

น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้ประกอบการ
สื่อสารมวลชนกลุ่มอื่นๆ 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มภาคประชาชน 
นักวิชาการ และองค์กรท่ี
ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่เก่ียวข้องการการ
ตรวจสอบสื่อ และสิทธิ

มนุษยชน 

ข้อดี 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมืองมีการก ากับ
ดูแลมากกว่าช่องทางอื่นๆ 
เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่อ
การบริการจัดการของช่อง 
บรรณาธิการสถานี ผัง
รายการ และเน้ือหาการ
น าเสนอของรายการ มากกว่า 

ข้อดี 

 สร้างการรับรู้/ต่ืนตัว ทาง
การเมือง (Political 
Consciousness) สร้างให้
เกิดการพูดคุย วิพากษ์ทาง
การเมืองอย่างแพร่หลาย 
 เป็นกลไกการตรวจสอบ มี
การตรวจสอบข้อมูลแหล่งทุน
ที่มีสนับสนุนทางการเมือง 
ข้อมูลเปิดโปง พรบ. นิรโทษ
กรรม ตรวจสอบคดีอดีต
นายกฯ ทีห่นีทหาร หรือ การ
ตรวจสอบการประชุมของ
สมาชิกสนช. เป็นต้น 

ข้อดี 

 แสดงถึงหลักคิดที่มีความ
ต่างกันได้ ซึ่งสะท้อนถึง
หลักการสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตย โดยสังคม
ปรองดองมิใช่ไม่ใช่สังคมที่คิด
ต่างกันไม่ได้ แต่เป็นสังคมที่
คิดต่างกันได้ แต่ไม่มีความ
รุนแรง  
 เป็นการแสดงออกถึง
จุดยืนทางการเมืองอย่าง
ชัดเจน 

ข้อดี 

 เป็นการตรวจสอบฝ่าย
ตรงข้ามทางการเมืองโดยการ
ขุดคุ้ยข้อมูลบางอย่างของฝ่าย
ตรงข้าม 
 เป็นการแสดงออกถึง
เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เสรีภาพในการสื่อสาร 
เป็นการแสดงออกถึง
อุดมการณ์ทางการเมือง 

 เป็นช่องทางในการ
รับทราบปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
กลุ่มการเมืองต่างๆ  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๗) 

กลุ่มผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่

น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้ประกอบการ
สื่อสารมวลชนกลุ่มอื่นๆ 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มภาคประชาชน 
นักวิชาการ และองค์กรท่ี
ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่เก่ียวข้องการการ
ตรวจสอบสื่อ และสิทธิ

มนุษยชน 

ข้อเสีย 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมืองถูก
แทรกแซง ถูกบังคับใช้
กฎระเบียบซึ่งเป็นสอง
มาตรฐาน ถูกใช้อคติ ถูก
ก ากับดูแลเน้ือหาจนขาด
เสรีภาพในการแสดงออก 

ข้อเสีย 

 มีการใช้ข้อมูล และค าพูด
เท็จ แต่พูดซ้ าต่อเน่ืองจน
สร้างความเชื่อคล้อยตาม 
 มีการใช้เน้ือหา ถ้อยค าท า
ให้มีความรู้สึกว่าพวกเองมี
ความถูกต้อง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
และกล่าวหาว่ากลุ่มอื่นๆ ด้อย
ค่ากว่า หรือโง่กว่า 
 มีการใช้ถ้อยค ารุนแรง 
สร้างความเกลียดชัง (Hate 
Speech) 

ข้อเสีย 

 หากขาดการก ากับดูแล 
สามารถสร้างให้เกิดความ
ขัดแย้ง ความแตกแยกใน
สังคม 

ข้อเสีย 

 ขาดความสมดุลในการ
น าเสนอ เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลฝ่ายเดียว เพ่ือน าเสนอ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ทาง
การเมืองของฝ่ายตน 
 ขาดหลักฐานในการ
น าเสนอ น าเสนอความจริงไม่
ครบถ้วนทุกมิติ บางครั้งเป็น
การกล่าวอ้างโดยไม่มีข้อมูล
หลักฐานประกอบ 
 ขาดการเปิดโอกาสให้
ประชาชนผูช้มหรือผู้ที่มคีวาม
คิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ 
วิจารณ์  
 ไม่ส่งเสริมการใช้ดุลพินิจ 
ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม 
สร้างความเชื่อมากกว่า 
 การผลิตซ้ าทางความคิด 
เพ่ือแบ่งแยกระหว่างกลุ่มที่มี
ความคิดเห็นสอดคล้อง และ
กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่าง 
เป็นการสร้างการแบ่งแยกข้าง 
แบ่งแยกข้ัว 
 เน้ือหา ถ้อยค ามีความ
รุนแรง ปลูกฝงัความเกลียดชัง
ข้ึนมาในสังคม น าไปสู่ความ
รุนแรง 
 มีการใช้เน้ือหา และการ
น าเสนอที่ลดค่าความเป็น
มนุษย์ (Dehumanized) ลด



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๘) 

กลุ่มผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่

น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้ประกอบการ
สื่อสารมวลชนกลุ่มอื่นๆ 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มภาคประชาชน 
นักวิชาการ และองค์กรท่ี
ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่เก่ียวข้องการการ
ตรวจสอบสื่อ และสิทธิ

มนุษยชน 

คุณค่าของมนุษย์ (Devalue) 
และการข่มขู่คุกคามด้วย
ความรุนแรง (Violence) 

 

2)  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง มีทัศนคติว่าปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลมีดังนี้ 

 การขาดความสมดุลในการก ากับดูแลทุกๆ ส่ือให้เท่าเทียมกัน การปิดหรือส่ังห้ามประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง จะส่งผลให้การน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองหลบหนีไปยังช่องทางอื่นๆ ท่ีมีปัญหาในการตรวจสอบ และก ากับดูแลมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งยากในการตรวจสอบ และก ากับดูแล  

 การให้อ านาจส่ือในการก ากับดูแลกันเองไม่เหมาะสมกับกรณีผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง เนื่องจากผู้ประกอบการต่างๆ ไม่สามารถตกลงหา
มาตรการร่วมกันในการก ากับดูแลกันเองได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่ือสารมวลชนกลุ่มอื่นๆ 
มองเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลคือปัญหา 

 การใช้อ านาจในปัจจุบันขององค์กรก ากับดูแลส่ือ อย่างเช่น กสทช. อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ และไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. ท่ีควรเป็นองค์กรอิสระในการก ากับดูแลส่ืออย่างแท้จริง  

 หน่วยงานก ากับท่ีเป็นของรัฐ มักมีการใช้อ านาจในทางท่ีผิด ต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้า
มาร่วมก ากับดูแลส่ือมากยิ่งขึ้น ท้ังภาคประชาชน ภาคส่ือสารมวลชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
และท้องถิ่น 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๖๙) 

 หน่วยงานก ากับมีวิธีคิดแบบข้าราชการมากเกินไป ไม่ค านึงถึงบริบท ความแตกต่าง และ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นท าให้ไม่เข้าใจปัญหาท่ีเป็นปัญหาพื้นฐานทางการเมืองท่ีถูกหยิบยกมาต่อสู้
ในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวการเมือง 

 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยการเน้นการรวมศูนย์กลางด้านอ านาจ และการ
ตัดสินใจ อาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีส่งผลให้เกิดช่องโทรทัศน์ท่ีเสนอข่าวการเมืองอย่าง
แท้จริง ควรให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ และการจัดการตนเอง โดยมีพื้นท่ีให้คนในท้องถิ่น
แสดงออกทางความคิด มีเวทีส่ือให้กับท้องถิ่น และกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาส รวมถึงยังขาดการกระจาย
อ านาจให้ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นร่วมกันในการก ากับดูแลส่ือในระดับพื้นท่ีอีกด้วย 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มนักการเมืองแสดงความคิดเห็นว่าปัญหา
อุปสรรคในการก ากับดูแลประกอบไปด้วย 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. ความครอบคลุมของกฎระเบียบ เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการสร้างเนื้อหาท่ีเป็น
ตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของส่ือ ท่ีท าให้การก ากับดูแลไม่สามารถครอบคลุมถึง 

2. การพิจารณาประเด็นในการก ากับดูแลท่ีควรเพิ่มเติม 

3. การก าหนดหลักคิดส าคัญในการก ากับดูแลส่ือ โดยควรยึดหลักคิดท่ีว่า “สังคมปรองดอง ไม่ใช่
สังคมท่ีคิดต่างกันไม่ได้ แต่เป็นสังคมท่ีคิดต่างกันได้ แต่ไม่มีความรุนแรง” 

อีกท้ังยังเสนอแนะว่าปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลในปัจจุบันคือการใช้หลักคิดเชิงกฎหมายในการ
ก ากับดูแลมากเกินไป ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาการควบคุมเชิงสังคม เช่น ผลงานของ Media Monitor ในการ
ตรวจสอบเนื้อหาของส่ือ เพื่อสร้างให้เกิดสังคมท่ีมีความต่ืนตัว รับรู้เท่าทันส่ือ และการสร้างให้เกิดพื้นท่ีส่ือส าหรับการ
ถกเถียงเชิงสาธารณะ ท่ีเปิดโอกาสในการเชิญคนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล หรือ กลุ่มท่ีมีอ านาจในการ
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท่ีเป็นกลุ่มภาคประชาชน นักวิชาการ และองค์กร
ท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องการการตรวจสอบส่ือ และสิทธิมนุษยชนมองเห็นปัญหาว่า 

 การก ากับดูแลของภาครัฐไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และเทคโนโลยี  

 การขาดการบูรณาการการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหนักการก ากับดูแลเฉพาะช่วงท่ีมีการ
เลือกตั้ง  

 กลไกของรัฐไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมในการก ากับดูแลส่ือ กลไกของการก ากับดูแลส่ือมีการบริหาร
แบบรวมศูนย์ ไม่กระจายอ านาจ ไม่มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลจากระดับท้องถิ่น กลุ่มประชาชนท่ีมี



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๗๐) 

แนวคิดเป็นกลางทางการเมือง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไม่สามารถเข้ามาร่วมก ากับดูแลส่ือได้
อย่างเหมาะสม 

 ปัญหาการผูกขาดของส่ือโดยกลุ่มทุน กลุ่มผู้มีอ านาจเงิน และอ านาจการเมือง ท าให้เกิดการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ขาดความเป็นกลาง 

 ประชาชนยังขาดความเข้มแข็งในการรับส่ือ (Media Literacy) ขาดความสามารถช่ัง ตวง และวัด
คุณภาพของส่ือได้อย่างเหมาะสม และขาดความตระหนักรู้ในข้อมูล  

 

3)  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อประเด็น
ข้อเสนอต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เนื้อหารายการ  

ข้อเสนอแนะต่อประเด็นด้านเนื้อหารายการท่ีเสนอแนะโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) เสนอว่า กสทช. ควรมีการประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาทางการเมืองว่าควรมีลักษณะใด ไม่มีลักษณะใด 
และควรมีขอบเขตแค่ไหน โดยควรมีการด าเนินการก ากับดูแลด้านเนื้อหา ท้ังในเชิงส่งเสริม และเชิงห้ามปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้

เนื้อหาท่ีควรอนุญาต/ส่งเสริม 

o เนื้อหาท่ีเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย 

o เนื้อหาควรเปิดกว้างต่อการน าเสนอทางความคิดเห็น และอุดมการณ์ทางการเมือง  

o เนื้อหาควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบผู้มีอ านาจภาครัฐ 

o เนื้อหาท่ีส่งเสริมสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน และการเมืองภาคพลเมือง 

o เนื้อหาท่ีเคารพความหลากหลายทางความคิด แสดงจุดยืนอุดมการณ์ท่ีหลากหลาย และการไม่
แบ่งเขาแบ่งเรา 

o เนื้อหาท่ีส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ดุลพินิจ ใช้เหตุผล และการตัดสินใจด้วยจุดยืนของตนเอง 
ไม่เป็นการยัดเยียดหรือน าเสนอข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว 

เนื้อหาท่ีควรห้าม 

o ต้องก าหนดห้ามมิให้มีเนื้อหาท่ีมีประเด็นด้านการสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) การสร้าง
ความแตกแยก และการน าไปสู่ความรุนแรง 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๗๑) 

o เนื้อหาท่ีขาดข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลเท็จ ข้อมูลท่ีไม่เป็นจริง 

o เนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ท่ีสร้างการกระตุ้นให้คล้อยตาม โดยปราศจากเหตุผล 

o เนื้อหาท่ีขัดศีลธรรม และความมั่นคง 

 

(2)  คุณภาพรายการ  

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เสนอว่าประเด็นด้านคุณภาพรายการ ท่ี 
กสทช. ควรเข้าไปด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

o การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคุณภาพรายการในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมืองท่ีดี โดยใช้หลักเกณฑ์ประชาธิปไตย ท่ีเคารพความแตกต่างทาง
ความคิด แต่ต้องมีมาตรฐานไม่สร้างความแตกแยก ความเกลียดชัง เคารพศีลธรรมอันดีในสังคม 

o การพัฒนากลไกในการตรวจสอบคุณภาพรายการของส่ือช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมือง อย่างมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นร่วมในการตรวจสอบ
คุณภาพ 

o พัฒนากลไกท้ังกลไกเชิงบวกผ่านการให้รางวัลกับส่ือท่ีมีคุณภาพ และมีการน าเสนอรายการ
ทางการเมืองท่ีดี มีการประกวดช่องรายการทางการเมือง สร้างมาตรฐาน และสร้างการยอมรับ 
และการลงโทษรายการทางการเมืองท่ีไม่ดี 

 

(3)  ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวมของ
ชาติ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนใหญ่มองเห็นว่าเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน เป็นส่ิงส าคัญ แต่ต้องไม่เป็นการน าเสนอแต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องเคารพ และแสดงจุดยืนท่ี
แตกต่าง เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกท่ีหลากหลาย ต้องไม่น าไปสู่ความแตกแยก เกลียดชัง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และ
น าไปสู่ความรุนแรง ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างมีการตอบกลับ และช้ีแจง 

อีกท้ังยังมีความคิดเห็นว่าควรมีกลไกท่ีลดอ านาจของรัฐ กลุ่มทุน และกลุ่มการเมืองในการแทรกแซง 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน การส่งเสริมส่ือท่ีเป็นพื้นท่ีกลาง พื้นท่ีสาธารณะในการแสดงความ
คิดเห็นอีกด้วย 
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(4)  การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนใหญ่ เสนอแนะต่อแนวทางการบริหาร
จัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ไว้
ดังนี ้

o การบริหารจัดการสถานีท่ีไม่แทรกแซงข่าว และต้องก าหนดให้การเสนอข่าวเป็นข้อเท็จจริง
เท่านั้น 

o การส่งเสริมรายการความคิดเห็นต้องมีสิทธิน าเสนอ และในรายการฯ ดังกล่าว ต้องมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นแตกต่าง และหลากหลาย 

o ต้องมีกลไกในการลดอ านาจของพรรคการเมืองในการควบคุมส่ือ ไม่ให้ส่ือตกเป็นเครื่องมือของ
การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) และเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง  

o โครงสร้างการบริหารต้องป้องกันการผูกขาดการประกอบการโดยกลุ่มทุน และกลุ่มผู้มีอ านาจทาง
การเมือง 

o การบริหารจดัการทีวีดาวเทียมการเมืองต้องพัฒนาให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
อื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง มีการตรวจสอบ มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ 
และความเท่ียงธรรม 

o ควรอนุญาตให้ทุกช่องทีวีดาวเทียมการเมืองประกาศจุดยืนทางการเมืองของตนเองออกมา 

o การจัดต้ังส่ือสาธารณะท่ีเป็นกลาง เป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชน
ทุกฝ่าย โดยเป็นอิสระจากการแทรกแซงท้ังจากภาครัฐ และกลุ่มการเมือง 

 

(๕)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในการ
ก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลควรแบ่งมิติการก ากับ
ออกเป็นระดับช้ัน ท้ังส้ิน 4 ระดับดังต่อไปนี้ 

ระดับท่ี 1 ภาคประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับท้องถิ่น ควรมีการสร้างความตระหนัก
รู้เท่าทันส่ือ เพื่อสร้างวิจารณญาณให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
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การก ากับดูแลส่ือท่ีน าเสนอข่าวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในระดับท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบ
เนื้อหารายการ และรายงานสภาพปัญหาต่างๆ 

ระดับท่ี 2 ส่ือสารมวลชน ควรเสริมสร้างกลไกในการก ากับดูแลกันเอง ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรม และมาตรฐานของส่ือในการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ และส่งเสริม
การน าเสนอข้อมูลจากหลากหลายมิติ โดยแสดงแนวคิดท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดการน าเสนอท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์ 
เปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างสามารถน าเสนอข้อมูล ช้ีแจง และตอบกลับ  

ระดับท่ี 3 องค์กรก ากับดูแลส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กสทช. ควรมีอิสระในการก า กับดูแล มีการ
กระจายอ านาจในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้มีกลไกในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ (Media Monitoring & Analysis) อย่าง
ต่อเนื่อง และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

ระดับท่ี 4 องค์กรด้านตุลากร ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเท่าเทียม โดยการตัดสิน
พิพากษาเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานทางสังคม  

  
3.3   ผลการศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 

ในการศึกษานี้ ได้ท าการศึกษาและตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ท่ีท าเสนอข่าวการเมือง โดยการศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary study) เพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นมาของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมือง และการสร้างอัต
ลักษณ์หรือจุดยืนของสถานีแต่ละสถานี ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เนื้อหาและผังรายการ เพื่อท าการศึกษาประเด็นหรือ
เนื้อหาหลักในการน าเสนอ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 

๑)  ภาพรวมของโทรทัศน์ดาวเทียมช่องการเมือง 

ในปัจจุบัน โทรทัศน์ดาวเทียมท่ีเน้นการส่ือสารทางการเมืองท่ีโดดเด่นมีอยู่ด้วยกัน 5 สถานีคือ ช่อง 
PEACE TV ช่องฟ้าวันใหม่ (เดิมช่ือบลูสกาย) ช่องนิวส์วัน (เดิมช่ือ ASTV) ช่อง TV 24 และช่องทีนิวส์ จากการศึกษา
พบว่าช่อง PEACE TV กับ  TV 24 ท่ีมีมาท่ีเดียวกันคือพรรคเพื่อไทย กลุ่ม นปช.และผู้สนับสนุนนายทักษิณ ชินวัตร ใน
การศึกษาข้ันกลางนี้จึงน ามาวิเคราะห์รวมกันไป 

 ผลการศึกษาพบว่า โทรทัศน์การเมืองมีจุดก าเนิดมาต้ังแต่ปี 2548 โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ซึ่งรับรู้ในเชิงสัญลักษณ์ว่า “คนเส้ือเหลือง” น าโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ซึ่งจัดรายการโจมตีรัฐบาลนาย
ทักษิณ ชินวัตร ผ่านสถานี เอเอสทีวี ซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแนวร่วมสนับสนุนการต่อสู้จนสามารถล้มรัฐบาลใน
ขณะนั้นได้ด้วยการรัฐประหาร 2549 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มท่ีสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงใช้วิธีการเดียวกันคือ การ
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จัดต้ังกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือท่ีเรี ยกว่า “กลุ่มเส้ือแดง” และมีพรรคเพื่อ
ไทยเป็นแนวร่วมให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมกับการจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของตัวเองขึ้นเพื่อเป็น
กระบอกเสียงการส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสาร 

 นับจากปี 2549 เป็นต้นมา กลุ่มคนเส้ือเหลืองและฝ่ายเส้ือแดงได้ต่อสู้กันอย่างเข้มข้น พร้อมกับการขยาย
พื้นท่ีการต่อสู้ด้วยการส่ือสารทางการเมืองท่ีเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองสองฝ่ายอย่างชัดเจน กระท่ังยกระดับไปถึง
ขั้นพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคหันมาสนับสนุนสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองอย่างเปิดเผย โดยพรรคประชาธิปัตย์
สนับสนุนการจัดต้ังช่อง “บลูสกาย” ส่วนพรรคไทยรักไทย (ขณะนั้น) สนับสนุนสถานี ASIA UPDATE หรือ TV 24 ใน
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ส่ือเลือกข้าง” อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  

 ปรากฏการณ์ของ “ส่ือเลือกข้าง” คือการใช้ส่ือเป็นช่องทางในการส่งสารเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มตน ดังนั้น การท าหน้าท่ีการก าหนดวาระสาร (Agenda Setting) หรือการคัดเลือกประเด็นข่าวเพื่อ
น าเสนอต่อประชาชนจึงเป็นการคัดเลือกเนื้อหาข่าวสารท่ีถูกจริตกับกลุ่มผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีสนับสนุนของฝ่าย
การเมืองมาก่อน ดังจะเห็นได้ว่าส่ือของกลุ่มเส้ือเหลืองจะน าเสนอ เนื้อหาเฉพาะท่ีเป็นการโจมตีฝ่ายรัฐบาลทักษิณ 
ขณะท่ีฝ่ายของเส้ือแดงก็น าเสนอเฉพาะเนื้อหาท่ีเป็นการโจมตีฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ และแนวร่วม   

 หากพิจารณาเทียบเคียงกับกรอบทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง ก็อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของโทรทัศน์
การเมืองในประเทศไทย เป็นการส่ือสารท่ีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการเมือง โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นการส่ือสารใน
รูปแบบใด ท้ังการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งมีคุณลักษณะการส่ือสาร 4 ประการ คือ หนึ่ง เป็นการส่ือสาร
ทุกรูปแบบท่ีด าเนินการโดยนักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องทางการเมือง สอง มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง สาม การส่ือสาร
ท่ีส่ือมวลชนและผู้เลือกต้ังส่งถึงนักการเมือง  และ 4 กิจกรรมการส่ือสารท่ีส่ือมวลชนน าเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่น 
การรายงานข่าว บทบรรณาธิการ เป็นต้น (แมคแนร์ รออ้างอิง)  

 อย่างไรก็ตาม ในทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองท่ีแท้จริงนั้ น ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการ
ส่ือสารการเมือง  3 องค์ประกอบได้แก่ องค์กรทางการเมือง ส่ือมวลชน และประชาชน ท้ังนี้องค์กรทางการเมืองและ
ประชาชนจะมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมีส่ือเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ ภายใต้
แบบจ าลองนี้ได้เน้นท่ีความเป็นอิสระต่อกันและกันขององค์ประกอบการส่ือสารท้ัง 3 องค์กร คือ องค์กรทางการเมือง 
ส่ือมวลชน และประชาชน โดยความเป็นอิสระนั้น สะท้อนผ่านทางอ านาจการส่ือสารท่ีมีต่อกัน ด้วยการเป็นท้ังผู้ส่งสาร
และรับสาร ดังนั้น ในแง่นี้การส่ือสารของโทรทัศน์ช่องการเมืองในประเทศไทยจึงมิได้สอดคล้องกับทฤษฎีการส่ือสาร
ทางการเมืองของตะวันตก เนื่องจากกลุ่มนักการเมืองกับส่ือมวลชนกลายมาเป็นกลุ่มเดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเกิดขึ้นของโทรทัศน์การเมืองท่ีมีกลุ่มการเมืองคอยสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองจึงเป็นผู้
ก าหนดวาระข่าวสารที่ส่งลงไปยังประชาชนโดยตรง  

 การครอบง าของพรรคการเมืองภายใต้กระบวนการส่ือสารของโทรทัศน์ดาวเทียมจึงเป็นส่วนส าคัญให้เกิด
การแปลงเนื้อหาสารกลายเป็นข้อความท่ีเต็มไปด้วย “การโฆษณาชวนเช่ือ” ให้ผู้รับสารเข้าใจผิดในความจริงของสาร 
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(๗๕) 

และผลของการโฆษณาชวนเช่ือนั้น ล้วนท าให้ผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองหรือองค์กรการเมืองเกิดความ
ฮึกเหิม อันน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนในสังคมเดียวกันจนปัจจุบันนี้  

 หากกล่าวโดยสรุป การส่ือสารทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมือง จึงขาดมิติในความเป็น
ส่ือสารมวลชน ขาดความเป็นอิสระ ในทางกลับกันการส่ือสารดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมืองท่ี
จัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่ือสารไปสู่เป้าหมาย ถ้าเปรียบเทียบองค์กรทางการเมืองกับเจ้าของธุรกิจส่ือสารแล้ว คงมีความ
สอดคล้องกันในมิติ “เจ้าของทุน” ด้วยเหตุนี้เมื่อทุนเป็นปัจจัยการผลิตจึงมีบทบาทส าคัญในการควบคุมกระบวนการ
ผลิตไว้ในก ามือ แต่ทุนท่ีเป็นองค์กรทางการเมืองค านึงถึงรายได้เป็นล าดับรองๆ ซึ่งแตกต่างจากทุนเอกชนท่ีมีเป้าหมาย
รายได้เป็นล าดับต้นๆ ดังนั้นทุนในกระบวนการส่ือสารทางการเมืองจึงมีเป้าหมายการส่ือสารให้บรรลุความต้องการ
ทางการเมืองเป็นส าคัญ 

 

๒)  สถานีโทรทัศน์ ASTV: ต้นแบบสถานีโทรทศัน์ดาวเทียมช่องการเมือง 

 การก่อต้ังสถานี ASTV เริ่มด้วยจุดประสงค์ด้านธุรกิจของกลุ่มผู้จัดการ (Manager Group) ท่ีต้องการ
ขยายกิจการส่ือจากส่ือส่ิงพิมพ์ไปสู่ส่ือโทรทัศน์ แต่ด้วยปัจจัยการเมืองกดดัน บทบาทการส่ือสารจึงเปล่ียนมารับใช้
เป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนในเวลาต่อมา   

 โทรทัศน์ดาวเทียม ASTV เกิดขึ้นในปลายปี 2546 ในยุคนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก 
ซึ่งนายสนธิ ล้ิมทองกุล เป็นเพื่อนรัก และได้รับว่าจ้างจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ผลิตรายการในโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง 
11/1 โดยใช้ช่ือว่า "11 News 1" ด้วยการน าเสนอข่าวตลอด 24 ช่ัวโมงและถ่ายทอดทางยูบีซี (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือ
เป็น ทรูวิช่ัน) ช่อง 8 อีกด้วย แต่การด าเนินธุรกิจและการส่ือสารกลับเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะถูกอ านาจการเมือง
แทรกแซง คอยตรวจสอบเนื้อหา รวมท้ังขัดขวางการออกอากาศอยู่เนื่องๆ  

 นายสนธิ ล้ิมทองกุล ตัดสินใจยกเลิกการออกอากาศกับช่อง 11/1 แล้วไปใช้ช่องสัญญาณจากประเทศ
ฮ่องกงเป็นแม่ข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานีโทรทัศน์ ASTV อย่างเป็นทางการ เปล่ียนจุดยืนจากท่ี
เคยสนับสนุนรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร โดยสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เน้นการส่ือสารเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และประกาศเป็นส่ือมวลชนท าหน้าท่ี "เลือกข้างและไม่เป็นกลาง" จึงสวนทางกับ
อุดมการณ์ส่ือมวลชนท่ีมักเน้นอุดมคติเป็นกลางทางการเมือง 

 การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV เป็นผลพวงมาจากความสัมพันธ์ของผู้บริหารส่ือ กับผู้มีอ านาจ
ทางการเมือง กล่าวคือ การท่ีสถานี ASTV ถูกรัฐบาลขัดขวางและแทรกแซงการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนในสมัยนาย
ทักษิณ ชินวัตร นั้น นับเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองขององค์กรทางการเมืองท่ี ช่ือกลุ่มพันธมิตรฯ ท่ีมี
นายสนธิ ล้ิมทองกุล เจ้าของส่ือโทรทัศน์ ASTV เป็นแกนน าคนส าคัญ ด้วยเหตุนี้โทรทัศน์ดาวเทียม ASTV จึงกลายเป็น
กระบอกเสียงท าหน้าท่ีส่งข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพันธมิตรฯไปสู่ประชาชน รวมท้ังยังด ารงบทบาทผู้ผลิตเนื้อหาตาม
แนวทางของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามคือ เครือข่ายอ านาจการเมืองของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาล  
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 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับการท าหน้าท่ีส่ือของโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV คือ ความขัดแย้งในสังคมขยายตัว
ออกไปอย่างกว้างขวาง สังคมเกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายและใช้ “สี” เป็นส่ือสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นพวก 
ส่ิงส าคัญคือ เมื่อกลุ่มพันธมิตรฯและนายสนธิ ล้ิมทองกุล ได้สร้างโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV ขึ้นมาท าหน้าท่ีรับและส่ง
สารทางการเมืองของผู้ชุมนุมสู่ประชาชนอย่างได้ผลส าเร็จ คือ สามารถสร้างอิทธิพลทางความคิดกับผู้รับสารได้อย่างน่า
ท่ึง แต่ความส าเร็จดังกล่าวกลับสร้างผลกระทบย้อนกลับมาสู่กลุ่มพันธมิตรฯและโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV โดยฝ่าย
อ านาจการเมืองตรงข้ามน ารูปแบบการสร้างโทรทัศน์ดาวเทียมมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสาร
ในลักษณะเดียวกัน  

 กลุ่มเส้ือเหลืองและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV รวมท้ังส่ือในเครือผู้จัดการ เน้นการน าเสนอเนื้อหาเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ การเคล่ือนไหวต่อสู้ของ “ภาคประชาชน” โดยในระยะแรก เนื้อหาหลักของการน าเสนอ เน้นท่ีการ
ต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ต่อมาจึงยกระดับมาสู่การเปิดโปงปัญหาคอรัปช่ันของรัฐบาล โดย ทุกประเด็น
ข้าวสาร ได้ผลิตเนื้อหาข้อมูลท่ีเช่ือมโยงให้เป็นความบกพร่องหรือเป็นความผิดของ “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร” ท้ังส้ิน 
ประกอบกับประเด็นเรื่องปัญหาคอรัปช่ันเป็นประเด็นหลักท่ีไวต่อการตอบรับของสังคมไทย ประเด็นเชิงเนื้อหาดังกล่าว
ท่ีถูกผลิตขึ้นจึงถูกน ามาใช้ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการปลุกระดมมวลชนเพื่อขับไล่รัฐบาลควบคู่กันไปด้วย 
กระท่ังน าไปสู่การรัฐประหารในปี 2549 แม้ว่าในเวลาต่อมาพรรคการเมืองท่ีนายทักษิณ ชินวัตรให้การสนับสนุนได้รับ
การจัดต้ังเป็นรัฐบาลท่ีมีนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ ตามล าดับ ส่ือโทรทัศน์ ASTV ก็ยังคงบทบาท
ไม่แตกต่างจากช่วงของการต่อสู้ท่ีด ารงเป้าหมายเดิมไว้ชัดเจนคือ การต่อสู้เพื่อขจัดฝ่ายทักษิณ ชินวัตรหรือระบอบ
ทักษิณ 

 

๓)  พีซทีวี และ TV 24 

 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวี ก่อต้ังขึ้นเมื่อประมาณปลายปี 2556 เดิมช่ือ สถานีโทรทัศน์ UDD 
(United Front of Democracy Against Dictatorship; UDD) หลังจากท่ีแกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติหรือ นปช.เกิดความขัดแย้งกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงแยกตัวออกมาจากสถานีโทรทัศน์ ASIA 
UPDATE ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น TV 2423 แล้วออกมาจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม UDD ซึ่งเป็นอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่ม นปช. นั่นเอง  

 จุดประสงค์ส าคัญของการก่อต้ังสถานี UDD เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมือง กล่าวคือ ประการแรก
สถานการณ์ทางการเมืองเมื่อปลายปี 2556 อันเกิดการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยกดดันให้แกนน า 
นปช. มีความเห็นแตกต่างออกไป จนท าให้แกนน า นปช.ท่ีด าเนินรายการท่ีสถานีเอเชียอัพเดพถูกถอดรายการท้ังหมด 
ประการต่อมา แกนน า กลุ่ม นปช. ซึ่งประกอบด้วยนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. เริ่มก่อต้ังสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมท่ีเป็นของกลุ่ม นปช. เองโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงใช้ช่ือ สถานี UDD และ

                                            
23 ในการศึกษานี้จึงที่บทบาทของ PEACE TV เป็นหลัก 
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ประการท่ีสาม คือเป้าหมายท่ีแกนน า นปช.ต้องการส่ือสารทางการเมืองกับมวลชน ของ นปช. โดยสร้าง “อัตลักษณ์” 
ของสถานีให้เป็นการส่ือสารเพื่อต่อต้านเผด็จการและสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย แต่ด้วยเหตุท่ีผู้บริหารสถานียังมี
ความสัมพันธ์กับนายทักษิณและสนับสนุนนายทักษิณ สถานี UDD จึงถูกจัดเป็นช่องโทรทัศน์การเมืองฝ่ายท่ีสนับสนุน
นายทักษิณและกลุ่ม เพียงแต่อ านาจในการส่ังการสูงสุดของสถานี UDD คือนายจตุพร พรหมพันธ์ ส่วนสถานี ASIA 
UPDATE อ านาจการควบคุมอยู่ท่ีนางเยาวภา วงศ์สวัสด์ิ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร24   

 สถานี UDD เปล่ียนช่ือเป็นสถานี PEACE TV หลังการยึดอ านาจของคณะ คสช. วันท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับอ านาจทางการเมืองของคณะรัฐประหาร เพื่อให้สถานีสามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปได้ เพราะอ านาจเด็ดขาดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี
ท่ียึดอ านาจการเมืองจากพรรคเพื่อไทยและโค่น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลงได้ส าเร็จ สามารถส่ังปิด
สถานีโทรทัศน์ได้ทันที  

 การศึกษายังพบว่า การน าเสนอเนื้อหาในช่วงก่อนและหลังการยึดอ านาจของ คสช.มีความแตกต่างกัน
หลายประการ กล่าวคือ ในช่วงก่อนการยึดอ านาจ การน าเสนอเนื้อหาสามารถท าได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่มีข้อจ ากัด ภายใต้
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีรัฐบาลมาจากการเลือกต้ัง ดังนั้น แม้สถานีพีชทีวีจะแยกตัวออกมาจาก ASIA UPDATE ก็
ตาม แต่เนื้อหาของการน าเสนอยังคงอยู่ท่ีการปกป้องรัฐบาลท่ีมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เนื้อหาท่ี
น าเสนอออกมาจึงมีลักษณะเปรียบเทียบรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความเป็นประชาธิปไตย การปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงถือ
ว่าเป็นการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตย ขณะท่ีการน าเสนอเนื้อหาในช่วงหลังของการยึดอ านาจได้เปล่ียนมาเป็น
ประเด็นการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการ และ(ข้ออ้าง) เรื่องความไม่เป็นธรรมท่ีอดีตรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับ  

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2556-2557 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มการเมืองฝ่ายตรง
ข้ามและชนช้ันกลางในเมืองจากกรณี สมาชิกพรรครัฐเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนน าคน
ส าคัญของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายถาวร เสนเนียม 
เป็นต้น ได้แยกตัวออกมาจัดต้ังกลุ่ม กปปส. เคล่ือนไหวระดมพลังมวลชนขับไล่รัฐบาล พร้อมกับการเปิดตัวสถานี 
“สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ฟ้าวันใหม่” ขึ้นมาเป็นเครื่องมือส่ือสารทางการเมือง ดังนั้น สถานี “ฟ้าวันใหม่” จึงถือเป็น
สถานีคู่แข่งและฝ่ายตรงข้ามของสถานีพีซทีวีอย่างแท้จริง การตอบโต้กันด้วยสงครามข้อมูลข่าวสาร จึงด าเนินไปด้วย
ความเข้มข้น ควบคู่ไปกับการเคล่ือนไหวของมวลชน โดยท่ีพลังของ กลุ่ม กปปส. ยึดพื้นท่ีกลางใจเมืองกรุงเทพ พร้อม
กับล้อมกรอบและเข้าควบคุมสถานท่ีราชการหลายแห่งเพื่อกดดันไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกจากต าแหน่ง โดยชู
ประเด็นการปฏิรูปสังคมครั้งใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง พลังกดดันจากกลุ่มนี้ไม่มีท่าทีจะยุติการเคล่ือนไหวจนกว่าได้ชัยชนะ 
ดังนั้น พลังมวลชนของกลุ่ม นปช. จึงเคล่ือนไหวสนับสนุนและปกป้องรัฐบาล รวมท้ังเป็นพลังเพื่อตอบโต้กลุ่ม กปปส. 
เกิดการเผชิญหน้ากันของสองกลุ่มสองขั้วทางการเมืองโดยไม่มีทางออก น าไปสู่การเข้ายึดอ านาจของคณะ คสช.  และ
ควบคุมสถานการณ์ท้ังหมดไว้   

                                            
24 ข้อมูลจากกลุ่ม นปช. 
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(๗๘) 

 การน าเสนอเนื้อหาของพีชทีวีในช่วงหลังการยึดอ านาจของ คสช.ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการส่ือสารทาง
เดียวเกือบท้ังหมด เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองต่างท่ีเคยจัดขึ้นเป็นประจ าและมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
ถูกระงับท้ังหมด ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบเนื้อหารายการจากฝ่ายรัฐก็เป็นไปด้วยความเข้มข้น เนื่องจาก คสช. 
จัดต้ังคณะติดตามและตรวจสอบส่ือขึ้นมาท าหน้าท่ีตรวจสอบส่ือท่ีน าเสนอเนื้อหาการเมืองเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม 
แกนน า นปช.เกือบท้ังหมดได้แปรสภาพจากแกนน ากลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองมาเป็นผู้ด าเนินรายการทางโทรทัศน์ 
พร้อมกับการปรับเปล่ียนผังรายการเพื่อรองรับกลุ่มแกนน าดังกล่าวที่เน้นการเสนอประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะ โดย
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนส าคัญคือ รายการสนทนาทางการเมืองและข่าวสารทางการเมือง กล่าวคือ ในรายการ
สนทนาทางการเมือง ซึ่งเป็นแก่นหรือรายการส่ือสารทางการเมืองหลักของสถานี จะมีแกน นปช. แทบทุกคนมาจัด
รายการตลอดท้ังสัปดาห์ ประกอบด้วย  

-  รายการมองไกล ด าเนินรายการโดยนายจตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช.  

-  รายการเข้าใจตรงกันนะ ด าเนินรายการโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ นปช.  

-  รายการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อประชาธิปไตย ด าเนินรายการโดยนางธิดา ถาวรเศรษฐ์  

-  รายการเดินหน้าต่อไปท่ีด าเนินรายการโดยนายเหวง โตจิราการ  

ส่วนรายการข่าว จะมีท้ัง 3 ช่วงเวลา คือ ข่าวเช้า 3 ช่ัวโมง ข่าวค่ า 2 ช่ัวโมง และข่าวดึก 1 ช่ัวโมง  

 เมื่อวิเคราะห์ลงรายละเอียดของผังรายการ ยังพบว่า ในรายการสนทนาการเมืองนั้น ผู้ด าเนินรายการจะ
เน้นการน าข่าวสารทางการเมืองท่ัวไปมาแสดงความเห็น หรือกล่าวได้ว่า เป็นรายการข่าววิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง
แทบท้ังส้ิน โดยมีรูปแบบการส่ือสารในลักษณะการปราศรัยทางการเมืองตามรูปแบบของนักการเมืองท่ัวไป ในเนื้อหา
รายการมองไกลของนายจตุพรนั้น มักเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อ
ต้องการส่ือสารให้ผู้รับสารได้เข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีก าลังเกิดขึ้นและด ารงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่แตกต่างจาก
รายการเข้าใจตรงกันนะของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รวมท้ังรายการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อประชาธิปไตย และเดินหน้า
ต่อไป โดยความแตกต่างของแต่ละรายการนั้นอยู่ท่ีการวิธีการน าเสนอ และการเน้นเนื้อหาสาระในรายละเอียดของผู้
ด าเนินรายการแต่ละคนเป็นหลัก  

 กล่าวโดยสรุป การน าเสนอของช่องพีชทีวีท้ังก่อนและหลังการยึดอ านาจยังคงเนื้อหาหลักท่ีการแบ่งฝ่าย 
“ประชาธิปไตย” ฝ่าย “เผด็จการ” แม้ว่าในช่วงหลังของการยึดอ านาจจะพยายามลดความเข้มข้นลงเพื่อหลีกข้อห้าม
ของคณะรัฐบาล คสช. ซึ่งมีค าส่ัง คสช. ฉบับท่ี 97/2557 และ ฉบับท่ี 103/2557 
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4) สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ 

 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ ประกาศต้ังขึ้นเมื่อปี 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ด าเนิน
กิจการภายใต้ช่ือ บริษัท ส านักข่าวทีนิวส์ จ ากัด มีนายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม เป็นกรรมการผู้อ านวยการ โดย
มุ่งหวังให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เป็นสถานีข่าวที่สมบูรณ์แบบ ในคอนเซปต์ “สดทุกท่ี ทีนิวส์” 

 จุดยืนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ อยู่ท่ียึดมั่นสถาบันกษัตริย์ สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. และน าเสนอเนื้อหาส่ือสารยืนอยู่ข้างทหาร และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนั้น 
สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ จึงเป็นสถานีเลือกข้างในความหมายการเลือกน าเสนอข่าว นอกจากนี้ ท้ังรูปแบบรายการและการ
น าเสนอข่าวที่ไม่เป็นมิตรกับฝ่าย ดร.ทักษิณ ชินวัตร แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.  

 รายการสนทนาท่ีโดดเด่นของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ คือ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” 
การด าเนินเสนอส่วนใหญ่เน้นโจมตี ต่อต้าน ดร.ทักษิณ พรรคเพื่อไทย และกลุ่ม นปช. รวมท้ังยังเป็นการส่ือสารเพื่อ
สนับสนุนทหารและรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

 
 

ภาพที่ 3.3-1  รายการ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ 
 

 

 
 ตลอดการด าเนินกิจการนั้น สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ ประสบกับปัญหาการเงินเนื่องจากรายได้ไม่
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ จนกระท่ังต้องประกาศปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 แต่ปัจจุบัน
มีการส่ือสารผ่าน “เว็บไซด์ ทีนิวส์ออนไลน์”  
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 อย่างไรก็ตาม รายการ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” ด าเนินรายการโดย นายสนธิญาณ กับนาย
ยุคล วิเศษสังข์ ซึ่งจัดเป็นรายการแม่เหล็กของสถานีโทรทัศน์ ทีนิวส์ในอดีต ได้ปรับย้ายไปจัดท่ีสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 
ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น ของทุกวันจันทร์-ศุกร์ นอกจากนี้ นายสนธิญาณ กับนายยุคล ยังไปจัดรายการแสดง
ความเห็นทางการเมืองรายการ “สด ลึก จริง” ท่ีสถานีโทรทัศน์ ไปรท์ทีวี ในช่วงเช้าเวลา 08.30 - 10.00 น ทุกวัน
จันทร์ – วันศุกร์ รวมท้ังได้น ารายการท่ีนายสนธิญาณกับนายยุคล ด าเนินรายการนั้น มาเผยแพร่ซ้ าในเว็บไซด์ทีนิวส์ 
อีกครั้งหนึ่งด้วย 

 การสุ่มเลือกรายการสนทนาทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ นั้น ได้เน้นท่ีรายการ “ยุคล
ถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” ท่ีจัดในสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เนื่องจาก รูปแบบรายการน าเสนอ และจุดยืนการ
ส่ือสารยังเน้นเนื้อหา วิธีการส่ือสารเหมือนกับท่ีเคยจัดในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ มาก่อน 

 

ภาพที่ 3.3-2  รูปภาพในรายการ “สด ลึก จริง” 

 
 

 
 ส่วนรายการ “สด ลึก จริง” ซึ่งนายสนธิญาณ กับนายยุคล จัดในสถานีโทรทัศน์ไปรท์ทีวี โดยรายการนี้ ผู้
ด าเนินรายการเน้นการแสดงความเห็นกับข่าวทางการเมืองท่ีส าคัญ พร้อมท้ังมีช่วงเวลาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนาย
สนธิญาณในประเด็นการเมืองท่ีเกิดขึ้น 
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ตารางที่ 3.3-1  รายการสนทนาการเมืองสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ 
รายการ ออกอากาศ ประเด็น ทิศทาง 

 
 
 
 
ยุคลถาม
ตรง สนธิ
ญาณฟัน
ธงตอบ 

มกราคม 2560 
 วันที่ 14 

 
- ฟันธง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะเป็น
นายกรัฐมนตรี หลังเลือกต้ัง 
- พรรคประชาธิปัตย์จะหนุน
และร่วมเป็นรัฐบาลกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ 
- หาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้ัง
พรรคการเมืองเอง ประชาชน
จะสนับสนุนอย่างหนาแน่น 

 
รายการจะน าเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ การเลือกต้ัง
ครั้งใหม่ โจมตีพฤติกรรมทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร กับพรรคพวก และการปรองดอง โดยจะชี้ถึง
แนวโน้ม และทิศทางการน าเสนอเน้ือหารายการ ดังน้ี 
1. คาดการณ์ผลเลือกต้ัง โดยประเมินว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี คน
ที่ 30 มีเครื่องชี้วัด 2 ปัจจัย คือ พรรคประชาธิปัตย์ 
สนับสนุนให้เป็นนายกฯในฐานะคนนอก และหาก 
พล.อ.ประยุทธ์ ต้ังพรรคการเมือง ประชาชนจะ
สนับสนุนมากมาย เพราะไม่ต้องการให้พรรคเพ่ือไทย 
ที่เป็นฝ่ายของ ดร.ทักษิณ ได้กลับมามีอ านาจ และใช้
อ านาจทุจริต หาผลประโยชน์ และจะเกิดความวุ่น
ทางการเมืองข้ึนอีกครั้ง ทิศทางเช่นน้ีจะถูกตอกย้ ามาก
ข้ึน 
2. โจมตีพฤติกรรมทางการเมืองฝ่าย ดร.ทักษิณ เพ่ือ
สะท้อนเจตนาด้านร้าย ไม่เคารพสถาบันชั้นสูง 
ต้องการล้มเจ้า บริหารประเทศด้วยนโยบายหา
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะต้ังข้อหาสินบนโรลส์รอยซ์ เกิด
จากการบริหารงานของเครือข่ายทักษิณ ท้ังสิน โดย
รายการมีแนวโน้มการบริหารงานต่างๆมาย้อนทวน 
ซ้ าเติม 
3. แนวโน้มการปรองดอง เน้ือหารายการจะเน้น
ความเชื่อความปรองดองจะเกิดข้ึนได้ ต้องสกัดกั้น 
ไม่ให้ฝ่าย ดร.ทักษิณ หรือพรรคเพ่ือไทย กลับมามี
อ านาจการเมือง และยังบ่งชี้แนวโน้มไปทางสุดโต่งถึง
ข้ันก าจัดฝ่าย ดร.ทักษิณ ให้หมดจากการเมือง  
 
รวมความแล้ว เน้ือหารายการที่น าเสนอน้ัน ล้วนบ่งชี้
ถึงทิศทางสังคมยังมีความวุ่นวาย หนทางปรองดองอาจ
ไมส่ดใส เน่ืองจากรายการเน้นให้เกิดการความชิงชัง 
ย่ัวยุ ปลุกปั่น ส่อให้แตกหักกับอีกฝ่ายหน่ึง ด้วยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงอันยังไม่ยุติในสังคม เพ่ือซ้ าเติม ท าลายฝ่าย
ตรงข้าม 

 วันที่ 29  - ระบุคนเบื้องหลัง สินบน
โรลส์รอยซ์"  
- เรียกร้อง“สมคิด-วราเทพ” 
อดีตรัฐมนตรีสมัยพรรคไทย
รักไทย ออกมาชี้แจง 
 

เมษายน 2560 
 วันที่ 2 

 
- แจกแจงพฤติกรรม ดร.
ทักษิณ จาบจ้วงสถาบันฯ 
- พร้อมกับสงสัย ดร.ทักษิณ 
ไปยุ่งกับพวกล้มเจ้าท าไม ? 

 วันที่ 15 - ดวงเมืองหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 
- ดวงเมืองหลังสงกรานต์ ท่ี
นายทหารและรัฐบาลรับพร
จาก พล.อ.เปรม ติณสูลา
นนท์ ประธานองค์มนตรี 

 
 
 
 

มกราคม 2560 
 วันที่ 16 

 
- ประชาชนต้องการให้มี
ปรองดองก่อนการเลือกต้ัง 
- ประชาชนไม่ต้องการให้
บ้านเมืองวุ่นวายเหมือนก่อน

 
ทิศทางรายการยังก าหนดเน้ือหาต่อต้านฝ่าย ดร.
ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพ่ือไทย พร้อมๆกับเชิดชู
ทหาร รัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพรรค
เพ่ือไทยและ ดร.ทักษิณ  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๒) 

รายการ ออกอากาศ ประเด็น ทิศทาง 

 
สด ลึก 
จริง 

การยึดอ านาจของ คสช. 
 

 
เน้ือหารายการ มีแนวโน้มแย่งชิงพ้ืนที่ นิยาม 
ความหมายทางการเมือง แล้วสร้างระบบคิดให้เชื่อใน
สิ่งที่ได้ฟัง มากกว่าข้อเท็จจริง และค้นหาความจริง 
ดังน้ี 
 
1. ประชาชน ความหมายน้ี รายการ น าผลโพลมา
อ้างอิง แต่ตีคุณค่าประชาชนเป็นส่วนเฉพาะของฝ่าย
ตัวเองต้องการ ดังน้ัน แนวโน้มเน้ือหารายการจึง
น าไปสู่การแบ่งแยกประชาชนเป็นฝ่ายอย่างเด่นชัด 
แล้วต่อต้านฝ่ายพรรคเพ่ือไทย 
2. ความสงบสันติ แนวโน้มเน้ือหารายการจะจ ากัด
พ้ืนที่ความสงบโดยฝ่ายตรงข้ามมีบทบาททางการเมือง
น้อยมาก หรือเป็นเพียงตัวประกอบ 
3. ความปรองดอง ทิศทางจะน าเสนอเน้ือหาความ
ปรองดองในรูปแบบฝ่ายตรงข้ามต้องพ่ายแพ้ ยอม
จ านน หรือถอยห่าง และยุติทางการเมือง 
4. ประชาธิปไตยและรูปแบบการปกครอง เน้ือหา
รายการจะส่อถึงทิศทางการปรับตัวให้มาอยู่ภายใต้การ
ชี้น าของอ านาจข้าราชการ ส่วนประชาธิปไตยเลือกต้ัง
ของประชานจะเป็นเพียงส่วนประกอบเท่าน้ัน 
5. ความดีและความซ่ือสัตย์ จะถูกตอกย้ าให้เป็นเน้ือ
เดียวกันกับอ านาจทหาร ข้าราชการ และสถาบัน 
ดังน้ัน ความดี ความสุจริตทางการเมืองจงึไม่มีอยู่จริง 
 
รวมความแล้ว การแย่งชิงความหมาย นิยามจะถูกตอก
ย้ าผ่านเน้ือหารายการมากข้ึน  

 วันที่ 31 - "รัฐบาลแห่งชาติ" เป็นการ
ไร้เดียงสาทางการเมือง 
 

เมษายน 2560  
 วันที่ 3 

 
- ช าแหละ"ทักษิณ" เรียกร้อง
ความสนใจผ่านเฟซบุ๊ก 
 - รัฐประหารท าให้ 
“ทักษิณ”หนีจ าคุก คดีที่ดิน
รัชดา จนไปอยู่ต่างประเทศ 

 วันที่ 12 - ผู้น าประเทศและ ผู้
บัญชาการเหล่าทัพเข้าขอพร
ประเพณีสงกรานต์จาก"พล
เอกเปรม" เพราะคุณความดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต ถวายชีวิต 
ชาติ ศาสนา 

 
 

3.4   ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ ภูมิภาค 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอ

ข่าวสารของกลุ่มการเมือง จ านวนตัวอย่างท้ังส้ิน 2,070 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นท่ี 20 จังหวัด ในพื้นท่ี 5 ภาคของ
ประเทศไทย อันประกอบไปด้วยพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๓) 

1)  สถานการณ์ และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่ม
การเมือง 

(1)  ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยท่ี 1 หมายถึง มากท่ีสุด และ
เรียงล าดับไปหาน้อย) 

ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือในช่องทางต่างๆ โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุดดังต่อไปนี้ 

อันดับท่ี 1 คือช่องทางส่ือออนไลน์ (รวมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน) คิดเป็นร้อยละ 50.3 

อันดับท่ี 2 คือช่องทางส่ือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 41.2 

อันดับท่ี 3 คือช่องทางส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 33.4 

อันดับท่ี 4 คือช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน คิดเป็นร้อยละ 31.5 

อันดับท่ี 5 คือช่องทางส่ืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 36 

 

ตารางที่ 3.4-1  ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยที่ 1 หมายถึง มากที่สุด 
และเรียงล าดับไปหาน้อย) 

อันดับที ่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ 
หนังสือพิมพ์

รายวัน 

สื่อออนไลน ์(รวม
คอมพิวเตอร์ และ

สมาร์ทโฟน) 
สื่ออื่นๆ 

อันดับท่ี 1 41.2 2.6 1.5 50.7 1.0 
อันดับท่ี 2 37.7 16.8 8.2 21.9 4.8 
อันดับท่ี 3 5.9 33.4 25.9 5.8 5.6 
อันดับท่ี 4 3.5 17.5 31.5 7.8 6.3 
อันดับท่ี 5 2.4 3.3 6.1 .7 36.0 

 
(2)  ช่องทางการรับชมผ่านส่ือโทรทัศน์ (ร้อยละ) 

กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับชมผ่านส่ือโทรทัศน์ดังต่อไปนี้ 

อันดับท่ี 1 คือช่องทางโทรทัศน์ดาวเทียม (ติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม) คิดเป็นร้อยละ 35 

อันดับท่ี 2 คือช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านกล่องดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 32 

อันดับท่ี 3 คือช่องทางโทรทัศน์เคเบ้ิลทีวี คิดเป็นร้อยละ 15 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๔) 

อันดับท่ี 4 คือช่องหลายระบบรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 14 

อันดับท่ี 5 คือช่องทางผ่านระบบ IPTV คิดเป็นร้อยละ 4  

โดยมีรายละเอียดดังในตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.4-2  ร้อยละของช่องทางการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์ 

โทรทัศน์
ภาคพื้นดินผ่าน
กล่องดิจิตอล 

โทรทัศน์
ดาวเทียม 

(ติดต้ังจานรับ
สัญญาณ
ดาวเทียม) 

โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวี 

ผ่านระบบ IPTV 
หลายระบบ

รวมกัน 

32% 35% 15% 4% 14% 
 

(3)  ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารในแต่ละวัน 

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวสารในแต่ละวันจ าแนกตามช่องทางรับชมดังต่อไปนี้ 

ส่ือโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.1 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลา
เฉล่ีย 1-3 ช่ัวโมง 

ส่ือวิทยุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 49.4 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลาเฉล่ีย
น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

หนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56.2 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาเฉล่ียน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

ส่ือออนไลน์ (รวมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 27.8 
รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 1-3 ช่ัวโมง 

ส่ืออื่นๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 38.5 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลาเฉล่ีย
น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๕) 

ตารางที่ 3.4-3  ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารในแต่ละวัน 

ระยะเวลาในการ
รับชม 

สื่อ
โทรทัศน์ 

สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์
รายวัน 

สื่อออนไลน ์
(รวม

คอมพิวเตอร์ 
และสมาร์ท

โฟน) 

 สื่ออื่นๆ 

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 23.0 49.4 56.2 12.6 38.5 
1-3 ช่ัวโมง 45.1 20.3 15.8 27.8 11.6 
3-5 ช่ัวโมง 19.8 4.3 2.3 24.2 3.2 
มากกว่า 5 ช่ัวโมงขึ้น
ไป 

9.1 1.0 .4 25.8 1.1 

 

(4)  ประเภทของข่าวสารที่เปิดรับชมผ่านส่ือดังกล่าว 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมข่าวสารประเภทบันเทิง และเกมส์โชว์มากท่ีสุดในทุกๆ ช่องทาง โดยคิด

เป็น 
ส่ือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 62.7  
ส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 35.2  
หนังสือพิมพ์รายวัน คิดเป็นร้อยละ 24.7  

ส่ือออนไลน์ (รวมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน) คิดเป็นร้อยละ 55.4  
ส่ืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 26.1  

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.4-4  ประเภทของข่าวสารที่เปิดรับชมผ่านสื่อดังกล่าว 

ประเภทข่าวสารที่
รับชม 

สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์
รายวัน 

สื่อออนไลน ์
(รวม

คอมพิวเตอร์ 
และสมาร์ท

โฟน) 

 สื่อ
อื่นๆ 

บันเทิง และเกมส์โชว์ 62.7 35.2 24.7 55.4 26.1 
ข่าวธุรกิจ และ
เศรษฐกิจ 

12.9 15.2 16.7 9.8 6.4 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๖) 

ประเภทข่าวสารที่
รับชม 

สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์
รายวัน 

สื่อออนไลน ์
(รวม

คอมพิวเตอร์ 
และสมาร์ท

โฟน) 

 สื่อ
อื่นๆ 

ข่าวการเมือง 12.2 13.0 22.3 9.4 6.5 
สารคดี และความรู้ 7.3 7.2 9.0 13.3 12.7 
อื่นๆ 1.0 3.3 1.0 1.6 0.7 

 
(5)  การรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 64 ไม่เคยรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมือง อันดับสอง รับชมเอเอสทีวี (ASTV) คิดเป็นร้อยละ 15 และอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 9 รับชม ฟ้าวัน
ใหม่ (Blue Sky) คิดเป็นร้อยละ 9 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 3.4-2  การรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๗) 

(6)  ความถี่ในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมือง (ครั้งต่อสัปดาห์) 

ความถ่ีในการการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมือง (ครั้งต่อสัปดาห์) 
พบว่า 

- ความถ่ีในการรับชมเอเอสทีวี (ASTV)  อยู่ท่ี 2.95 ครั้งต่อสัปดาห์ 

- ความถ่ีในการรับชมพีซทีวี (PEACE TV)  อยู่ท่ี 2.72 ครั้งต่อสัปดาห์ 

- ความถ่ีในการรับชมTV24   อยู่ท่ี 2.60 ครั้งต่อสัปดาห์ 

- ความถ่ีในการรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) อยู่ท่ี 2.57 ครั้งต่อสัปดาห์ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.4-5  ความถ่ีในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง (คร้ังต่อสัปดาห์) 

  ความถ่ีในการรับชม (คร้ังต่อสัปดาห์) 

ความถ่ีในการรับชมเอเอสทีวี (ASTV) 2.95 

ความถ่ีในการรับชมพีซทีวี (PEACE TV) 2.72 

ความถ่ีในการรับชมTV24 2.60 

ความถ่ีในการรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) 2.57 

 

(7)  ระยะเวลาในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองต่อครั้ง (ช่ัวโมง/นาที) 

ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองต่อครั้ง (ช่ัวโมง/
นาที) พบว่า 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมพีซทีวี (PEACE TV)  อยู่ท่ี 2.33 ช่ัวโมง/นาที 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) อยู่ท่ี 2.21 ช่ัวโมง/นาที 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมTV24   อยู่ท่ี 2.11 ช่ัวโมง/นาที 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมเอเอสทีวี (ASTV)  อยู่ท่ี 1.71 ช่ัวโมง/นาที 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๘) 

 

ตารางที่ 3.4-6  ระยะเวลาในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต่อคร้ัง (ชั่วโมง/
นาที) 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชม (ชม/นาที) 
การรับชมพีซทีวี (PEACE TV) 2.3326 

การรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) 2.2165 
การรับชมTV24 2.1105 

การรับชมเอเอสทีวี (ASTV) 1.7152 
(8)  ประเภทรายการท่ีรับชมในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

ประเภทรายการท่ีรับชมในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการรับชมรายการประเภทข่าวมากท่ีสุด ในทุกช่องการเมือง โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ 

- เอเอสทีวี (ASTV)  คิดเป็นร้อยละ 9 

- ฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) คิดเป็นร้อยละ 4.9 

- พีซทีวี (PEACE TV)  คิดเป็นร้อยละ 2.5 

- TV24   คิดเป็นร้อยละ  4.5 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 3.4-7  ประเภทรายการที่รับชมในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

ประเภทรายการที่รับชม 
เอเอสทีวี 
(ASTV) 

ฟ้าวันใหม่ (Blue 
Sky) 

พีซทีวี 
(PEACE TV) 

TV24 

รายการข่าว          9.0           4.9           2.5           4.5  
การเมือง          6.3           4.6           1.8           1.6  
เศรษฐกิจ          1.1           0.3           0.5           0.6  
สังคม วัฒนธรรม          0.3           0.2           0.2           0.5  
สัมภาษณ์          0.4           0.5           0.6           0.4  
อื่นๆ          0.1           0.1             -             0.1  

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๘๙) 

2)  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการ
ประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

(1)  จุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อจุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง ดังต่อไปนี้ 

อันดับท่ี 1 คือ การตรวจสอบ/เปิดโปงข้อมูล  คิดเป็นร้อยละ 17.6 

อันดับท่ี 2 คือ สะท้อนถึงแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกต่าง คิดเป็นร้อยละ 17.5 

อันดับท่ี 3 คือ สะท้อนถึงอุดมการณ์ทางการเมือง  คิดเป็นร้อยละ 12.8 

อันดับท่ี 4 คือ เป็นพื้นท่ีแสดงออกทางความคิด  คิดเป็นร้อยละ 12.7 

อันดับท่ี 5 คือ เสนอแนวคิดท่ีหลากหลายจากส่ือกระแสหลัก คิดเป็นร้อยละ 12.2 

 

ภาพท่ี 3.4-3  จุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๐) 

(2)  ปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ดังต่อไปนี ้

อันดับท่ี 1 คือ สร้างความแตกแยกในสังคม     คิดเป็นร้อยละ 18.5 
อันดับท่ี 2 คือ การน าเสนอเชิงช้ีน าทางความคิด     คิดเป็นร้อยละ 16.5 
อันดับท่ี 3 คือ การน าเสนอท่ีรุนแรง ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง คิดเป็นร้อยละ 16.4 
อันดับท่ี 4 คือ การเลือกปฏิบัติกับบางกลุ่ม     คิดเป็นร้อยละ 15.1 
อันดับท่ี 5 คือ ขาดอิสระในการบริหารจากกลุ่มการเมือง    คิดเป็นร้อยละ 11.6 

ภาพท่ี 3.4-4 ปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง 

 

 

 
 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๑) 

 
(3)  อุปสรรคในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ดังต่อไปนี ้

อันดับท่ี 1 คือ อิทธิพลจากพรรค/กลุ่มการเมือง        คิดเป็นร้อยละ 18.0 

อันดับท่ี 2 คือ การขาดความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก  คิดเป็นร้อยละ 16.1 

อันดับท่ี 3 คือ การขาดจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าวการเมือง
    คิดเป็นร้อยละ 16.1 

อันดับท่ี 4 คือ  ขาดกลไกในการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง        คิดเป็นร้อยละ 13.5 

อันดับท่ี 5 คือ  การขาดการควบคุมกันเองในการด าเนินงานของส่ือ    คิดเป็นร้อยละ 12.7 
 

ภาพท่ี 3.4-5  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๒) 

3)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ที่น าเสนอ
ข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

(1)  ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประเด็นท่ีเป็นปัญหาส าคัญด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน โดยเรียงจาก
ประเด็นท่ีเป็นปัญหามาก ไปหาน้อย 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาอันดับ 1 คือ เนื้อหารายการท่ีปราศจากการยั่วยุ ความรุนแรง การสร้างความ
เกลียดชัง โดยมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ท่ี 2.98 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาอันดับ 2 คือ มาตรการเยียวยาผู้เสียหายจากการออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิด
สิทธิ โดยมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ท่ี 3.15 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาอันดับ 3 คือ ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากพรรคการเมืองโดยมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ท่ี 3.15 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาอันดับ 4 คือ การน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยมีค่าเฉล่ีย
ความเหมาะสมอยู่ท่ี 3.15 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาอันดับ 5 คือ เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นความจริงทุกประการ โดยมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ท่ี 3.16 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๓) 

 

ภาพที่ 3.4-6  ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๔) 

 

(2)  ความจ าเป็นในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการ
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความจ าเป็นในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ คุณภาพ
รายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 
พบว่า ประเด็นส าคัญท่ีประชาชนต้องการให้มีการก ากับดูแลประกอบไปด้วย 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 1 คือ การป้องกันมิให้มีการใส่ร้ายป้ายสี หรือยั่วยุให้เกิด
ความเกลียดชังระหว่างกัน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 2 คือ การตรวจสอบเนื้อหาให้ปราศจากอคติ เอนเอียง 
           คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 3 คือ เนื้อหามีความเป็นกลางอย่างเหมาะสม  
           คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 4 คือ การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลก่อนน าเสนอ 
           คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 5 คือ การไม่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นส าคัญท่ีมีความขัดแย้งสูง     คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๕) 

 

ภาพท่ี 3.4-7  ความจ าเป็นในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการ
ประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๖) 

 

(3)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของ
กลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม
ส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน
ต้องการให้มีการก ากับดูแลดังต่อไปนี้ 

อันดับท่ี 1 การสร้างจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าวการเมือง 
         คิดเป็นร้อยละ 17.3 

อันดับท่ี 2 การขจัด/ลดอิทธิพลจากพรรค/กลุ่มการเมือง     
      คิดเป็นร้อยละ 15.7 

อันดับท่ี 3 การสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก 
       คิดเป็นร้อยละ 15.7 
อันดับท่ี 4 การขจัด/ลดอิทธิพลจากการแทรกแซงจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.9 
อันดับท่ี 5 การสร้างกลไกในการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 13.4 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๗) 

 

ภาพท่ี 3.4-8  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของ
กลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 
 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๘) 

3.5   การอภิปรายผลการวิจัย 
การออกอากาศช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในประเทศไทยมีท้ัง

ข้อดี และข้อเสีย โดยข้อดีประกอบไปด้วยการแสดงถึงหลักคิดท่ีมีความต่างกันได้ แสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น เสรีภาพในการส่ือสาร ซึ่งสะท้อนถึงหลักการสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทาง
การเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน เป็นการตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยการขุดคุ้ยข้อมูล
บางอย่างของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงเป็นช่องทางในการรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มการเมือง
ต่างๆ 

อย่างไรก็ตามการออกอากาศช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองก็มีข้อเสีย
หลายประการ เช่น การขาดความสมดุลในการน าเสนอ เป็นการน าเสนอข้อมูลฝ่ายเดียว เพื่อน าเสนอประเด็นท่ีเป็น
ประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตน การน าเสนอท่ีขาดหลักฐานในการน าเสนอ น าเสนอความจริงไม่ครบถ้วนทุกมิติ 
บางครั้งเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานประกอบ ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ชมหรือผู้ท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่าง วิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ส่งเสริมการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม และสร้างความเช่ือ การเครื่องมือใน
การผลิตซ้ าทางความคิด เพื่อแบ่งแยกระหว่างกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นสอดคล้อง และกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง เป็น
การสร้างการแบ่งแยกข้าง แบ่งแยกข้ัว เนื้อหา ถ้อยค ามีความรุนแรง ปลูกฝังความเกลียดชังขึ้นมาในสังคม น าไปสู่ความ
รุนแรง และมีการใช้เนื้อหา และการน าเสนอท่ีลดค่าความเป็นมนุษย์ ลดคุณค่าของมนุษย์ และการข่มขู่คุกคามด้วย
ความรุนแรง 

ผลการศึกษาการศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือพบว่า โทรทัศน์การเมืองมีจุดก าเนิดมาต้ังแต่ปี 2548 โดย
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ “คนเส้ือเหลือง” น าโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ซึ่งจัดรายการผ่านสถานี 
เอเอสทีวี โจมตีรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร โดยสถานีดังกล่าวมีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นเป็น
แนวร่วมสนับสนุน จนน าไปสู่การรัฐประหาร 2549 ภายหลัง กลุ่มท่ีสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงจัดต้ังกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยเพื่อขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ  “กลุ่มเส้ือแดง” ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนอยู่
เบ้ืองหลัง และจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของตัวเอง เช่น สถานี ASIA UPDATE หรือ TV 24เพื่อเป็นช่องทางการ
ส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสาร ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ “ส่ือเลือกข้าง” ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอิสระของ
ส่ือสารมวลชน  

ผลกระทบจากการท่ีกลุ่มอ านาจทางการเมืองเข้ามาสนับสนุน หรือ ครอบครองส่ือ ส่งผลให้การส่ือสารทาง
การเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมืองดังกล่าวขาดมิติในความเป็นส่ือสารมวลชนท่ีเป็นอิสระ เนื้อหาในการส่ือสาร
กลายเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีจัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละฝ่าย โดยเน้นการสร้างสังคมเกิด
การแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยมีการใช้ “สี” เป็นส่ือสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นพวก มีเนื้อหาการปลุกระดม
มวลชนเพื่อขับไล่ฝ่ายตรงข้าม ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าส่ือได้ถูกใช้เครื่องมือส่ือสารทางการเมือง มีการตอบโต้กันด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารท่ี



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙๙) 

บิดเบือน และแสดงเนื้อหาข้อเท็จจริงเพียงมุมเดียว เนื้อหามีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน และมีการปลุกระดมโดยใช้
ข้อความท่ีแสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ และความรุนแรง 

ประชาชนโดยท่ัวไปก็เล็งเห็นถึงปัญหาของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง โดยผลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี
น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง เล็งเห็นว่าการน าเสนอของช่องฯ ดังกล่าว สร้างความแตกแยกในสังคม มีการ
น าเสนอเชิงช้ีน าทางความคิด การน าเสนอท่ีรุนแรง ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติกับบางกลุ่ม และขาด
อิสระในการบริหารจากกลุ่มการเมือง 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการก ากับดูแลกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 
ซึ่งถึงแม้ว่าการก ากับเนื้อหารายการส่ือท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองในปัจจุบันเป็นการใช้ค าส่ัง คสช.ท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 
และค าส่ัง คสช.ท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ กล่าวคือการห้ามเนื้อหารายการหรือข้อมูลข่าวสาร “ท่ีส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุก
ปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” แต่มีความจ าเป็นท่ีการพัฒนาการก ากับดูแล
ส่ือการเมืองท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการก ากับดูแลท่ีดีตามหลักการประชาธิปไตย ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) ของประชาชน โดยค านึงถึงความหลากหลาย (Diversity) เปิดโอกาสใน
การแสดงออกอย่างเท่าเทียม (Plurality) และการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง (Change) การสร้างการตรวจสอบ 
และความโปร่งใส (Transparency) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) ซึ่งกล่าวว่า 

“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ท้ังนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพท่ีจะจะถือเอาความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซงและท่ีจะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านส่ือใด และโดยไม่ค านึงถึง
พรมแดน” 

การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมืองสามารถสร้าง
ให้มีบรรทัดฐานท่ีดีในการก ากับดูแลกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง  เมื่อ
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลดการใช้ดุลพินิจ น าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของส่ือ (Code of Practice) และการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็น
ธรรมต่อไป 
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สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

4.1 สรุปผลสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

ผลจากการศึกษาพบว่าสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมืองเท่าท่ีผ่านมา ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองได้เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยได้รับการสนับสนุน และถูกใช้เป็นเครื่องมือจากกลุ่มการเมืองเพื่อการต่อสู้ทางการเมือง โดยโทรทัศน์การเมืองใน
ประเทศไทย เริ่มต้นก าเนิดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการออกอากาศผ่านสถานี เอเอสทีวีโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย หรือท่ีเรียกว่า “คนเส้ือเหลือง” น าโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ซึ่งการออกอากาศมีเนื้อหาหลักในการ
โจมตีรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร และมีแนวร่วมสนับสนุนคือ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้น โดย
ความขัดแย้งระหว่างนายสนธิ ล้ิมทองกุลกับนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น โดยนายสนธิ ล้ิมทอง
กุล ได้ผลิตรายการในโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง 11/1 โดยใช้ช่ือว่า "11 News 1" จากการจ้างของกรมประชาสัมพันธ์ 
ช่อง 11 News 1 เป็นการน าเสนอข่าวตลอด 24 ช่ัวโมงและถ่ายทอดทางยูบีซี ช่อง 8 อีกด้วย แต่การออกอากาศ 
และการด าเนินธุรกิจถูกอ านาจทางการเมืองแทรกแซง และถูกตรวจสอบเนื้อหา จนท าให้นายสนธิ ล้ิมทองกุล ตัดสินใจ
ยกเลิกการออกอากาศกับช่อง 11/1 แล้วไปใช้ช่องสัญญาณจากประเทศฮ่องกงเป็นแม่ข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของสถานีโทรทัศน์ ASTV อย่างเป็นทางการ เปล่ียนจุดยืนจากท่ีเคยสนับสนุนรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร 
และประกาศเป็นส่ือมวลชนท าหน้าท่ี "เลือกข้างและไม่เป็นกลาง" จึงสวนทางกับอุดมการณ์ส่ือมวลชนท่ีมักเน้นอุดม
คติเป็นกลางทางการเมือง 

การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV เป็นผลพวงมาจากความสัมพันธ์ของผู้บริหารส่ือ กับผู้มีอ านาจทาง
การเมือง กล่าวคือ การที่สถานี ASTV ถูกรัฐบาลขัดขวางและแทรกแซงการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนในสมัยนายทักษิณ 
ชินวัตร นับเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองขององค์กรทางการเมืองท่ีช่ือกลุ่มพันธมิตรฯ ท่ีมีนายสนธิ ล้ิม
ทองกุล เจ้าของส่ือโทรทัศน์ ASTV เป็นแกนน าคนส าคัญ ด้วยเหตุนี้โทรทัศน์ดาวเทียม ASTV จึงกลายเป็น
กระบอกเสียงท าหน้าท่ีส่งข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพันธมิตรฯไปสู่ประชาชน รวมท้ังยังด ารงบทบาทผู้ผลิตเนื้ อหาตาม
แนวทางของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามคือ เครือข่ายอ านาจการเมืองของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาล โดย
ในระยะแรก เนื้อหาหลักของการน าเสนอ เน้นท่ีการต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ต่อมาจึงยกระดับมาสู่การ
เปิดโปงปัญหาคอรัปช่ันของรัฐบาล โดย ทุกประเด็นข้าวสาร ได้ผลิตเนื้อหาข้อมูลท่ีเช่ือมโยงให้เป็นความบกพร่องหรือ
เป็นความผิดของ “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร” ท้ังส้ิน ประกอบกับประเด็นเรื่องปัญหาคอรัปช่ันเป็นประเด็นหลักท่ีไวต่อ
การตอบรับของสังคมไทย ประเด็นเชิงเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกผลิตขึ้นจึงถูกน ามาใช้ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการ

บทที่ 4 
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ปลุกระดมมวลชนเพื่อขับไล่รัฐบาลควบคู่กันไปด้วย การปลุกระดมผ่านสถานี เอเอสทีวี ได้น าไปสู่การเดินขบวนประท้วง
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็นวงกว้าง และน าไปสู่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549  

 อีกสถานีหนึ่งท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองคือ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2555 
ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภายใต้ช่ือ บริษัท ส านักข่าวทีนิวส์ จ ากัด และมีนายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม เป็น
กรรมการผู้อ านวยการ โดยมุ่งหวังให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เป็นสถานีข่าวท่ีสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิด “สดทุกท่ี ที
นิวส์” โดยสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ มจุีดยืน ยึดมั่นสถาบันกษัตริย์ สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. และน าเสนอเนื้อหาส่ือสารยืนอยู่ข้างทหาร และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนั้น สถานีโทรทัศน์
แห่งนี้ จึงเป็นสถานีเลือกข้างในความหมายการเลือกน าเสนอข่าวซึ่งมีรูปแบบรายการและการน าเสนอข่าวเป็นขั้วตรง
ข้ามกับฝ่าย ดร. ทักษิณ ชินวัตร และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.  

 รายการสนทนาท่ีโดดเด่นของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ คือ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” 
การด าเนินเสนอส่วนใหญ่เน้นโจมตี ต่อต้าน ดร.ทักษิณ พรรคเพื่อไทย และกลุ่ม นปช. รวมท้ังยังเป็นการส่ือสารเพื่อ
สนับสนุนทหารและรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

 ภายหลัง กลุ่มท่ีสนับสนุนรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น จึงด าเนินการจัดต้ังกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยเพื่อขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ “กลุ่มเส้ือแดง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมของพรรค
เพื่อไทย พร้อมกับจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของตัวเอง เช่น สถานี ASIA UPDATE ซึ่งอ านาจการควบคุมอยู่ท่ีนาง
เยาวภา วงศ์สวัสด์ิ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร หรือภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น TV 24 เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสาร
ทางการเมืองกับผู้รับสาร  

 ภายหลังพีซทีวี ได้แยกตัวออกมาจากสถานี ASIA UPDATE โดยประวัติการก่อต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซ
ทีวี ก่อต้ังขึ้นปลายปี พ.ศ. 2556 เดิมช่ือ สถานีโทรทัศน์ UDD (United Front of Democracy Against 
Dictatorship; UDD) แต่หลังจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างแกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ หรือ นปช. กับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ทางแกนน า นปช. จึงแยกตัวออกมาจากสถานีโทรทัศน์ ASIA UPDATE 
ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น TV 24 แล้วออกมาจัดต้ังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม UDD ซึ่งช่ือดังกล่าวมาจากอักษรย่อ
ภาษาอังกฤษของกลุ่ม นปช.  

 การก่อต้ังสถานี UDD มีวัตถุประสงค์ส าคัญจากปัจจัยทางการเมือง ได้แก่ การท่ีสถานีเอเชียอัพเดทถอด
ถอนรายการท่ีแกนน า นปช. เคยด าเนินการรายอยู่ออกท้ังหมด ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน
ระหว่างแกนน า นปช. กับพรรคเพื่อไทย อันสืบเนื่องจากการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทย ในช่วง
ปลายปี 2556 ประการท่ีสองคือความต้องการของกลุ่ม นปช. โดยแกนน า กลุ่ม นปช. ซึ่งประกอบด้วยนายจตุพร 
พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ซึ่งไม่ต้องการอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงเริ่มก่อต้ังสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมท่ีเป็นของกลุ่ม นปช. เอง โดยใช้ช่ือ สถานี UDD และประการท่ีสาม คือเป้าหมายในการสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานี UDD ให้เป็นช่องทางการส่ือสารต่อต้านเผด็จการ และสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานียัง
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มีความสัมพันธ์ และสนับสนุน นายทักษิณ ชินวัตร สถานี UDD จึงถูกจัดเป็นช่องโทรทัศน์การเมืองฝ่ายท่ีสนับสนุนนาย
ทักษิณ ชินวัตร โดยอ านาจในการส่ังการสูงสุดอยู่ท่ีนายจตุพร พรหมพันธ์   

สถานี UDD ได้ถูกเปล่ียนช่ือเป็นสถานี PEACE TV ภายหลังจากการยึดอ านาจของคณะ คสช. วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 เพื่อให้สถานีสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับอ านาจทางการเมือง
ของคณะรัฐประหาร เพราะอ านาจเด็ดขาดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
นายกรัฐมนตรีที่ยึดอ านาจการเมืองจากพรรคเพื่อไทย และยึดอ านาจจาก น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลงได้
ส าเร็จ ท าให้ คสช. มีอ านาจสามารถส่ังปิดสถานีโทรทัศน์ได้ทันที 

การศึกษายังพบว่า การน าเสนอเนื้อหาในช่วงก่อนและหลังการยึดอ านาจของ คสช. มีความแตกต่างกันหลาย
ประการ กล่าวคือ ในช่วงก่อนการยึดอ านาจ การน าเสนอเนื้อหาสามารถท าได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่มีข้อจ ากัด ภายใต้
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีรัฐบาลมาจากการเลือกต้ัง ดังนั้น แม้สถานีพีชทีวีจะแยกตัวออกมาจาก ASIA UPDATE ก็
ตาม แต่เนื้อหาของการน าเสนอยังคงอยู่ท่ีการปกป้องรัฐบาลท่ีมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เนื้อหาท่ี
น าเสนอออกมาจึงมีลักษณะเปรียบเทียบรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความเป็นประชาธิปไตย การปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงถือ
ว่าเป็นการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตย ขณะท่ีการน าเสนอเนื้อหาในช่วงหลังของการยึดอ านาจได้เปล่ียนมาเป็น
ประเด็นการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการ และ(ข้ออ้าง) เรื่องความไม่เป็นธรรมท่ีอดีตรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับ โดยการ
น าเสนอเนื้อหาของพีชทีวีในช่วงหลังการยึดอ านาจของ คสช.ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการส่ือสารทางเดียวเกือบ
ท้ังหมด เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองต่างท่ีเคยจัดขึ้นเป็นประจ าและมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ถูกระงับ
ท้ังหมด ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบเนื้อหารายการจากฝ่ายรัฐก็เป็นไปด้วยความเข้มข้น เนื่องจาก คสช. จัดต้ังคณะ
ติดตามและตรวจสอบส่ือขึ้นมาท าหน้าท่ีตรวจสอบส่ือท่ีน าเสนอเนื้อหาการเมืองเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม แกนน า 
นปช.เกือบท้ังหมดได้แปรสภาพจากแกนน ากลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองมาเป็นผู้ด าเนินรายการทางโทรทัศน์ พร้อมกับ
การปรับเปล่ียนผังรายการเพื่อรองรับกลุ่มแกนน าดังกล่าวที่เน้นการเสนอประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะ โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ส่วนส าคัญคือ รายการสนทนาทางการเมืองและข่าวสารทางการเมือง กล่าวคือ ในรายการสนทนา
ทางการเมือง ซึ่งเป็นแก่นหรือรายการส่ือสารทางการเมืองหลักของสถานี จะมีแกน นปช. แทบทุกคนมาจัดรายการ
ตลอดท้ังสัปดาห์ 

ผลกระทบจากการท่ีกลุ่มอ านาจทางการเมืองเข้ามาสนับสนุน หรือ ครอบครองส่ือ ส่งผลให้ การส่ือสารทาง
การเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมืองดังกล่าวขาดมิติในความเป็นส่ือสารมวลชนท่ีเป็นอิสระ เกิดปรากฏการณ์ “ส่ือ
เลือกข้าง” เนื้อหาในการส่ือสารกลายเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีจัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
ฝ่าย โดยเน้นการสร้างสังคมเกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยมีการใช้ “สี” เป็นส่ือสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็น
พวก มีเนื้อหาการปลุกระดมมวลชนเพื่อขับไล่ฝ่ายตรงข้าม ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองเป็นปรากฏการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าส่ือได้ถูกใช้เครื่องมือส่ือสารทางการเมือง มีการตอบโต้กันด้วยสงคราม
ข้อมูลข่าวสารท่ีบิดเบือน และแสดงเนื้อหาข้อเท็จจริงเพียงมุมเดียว เนื้อหามีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน และมีการปลุก
ระดมโดยใช้ข้อความท่ีแสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ และความรุนแรง   
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ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลพบว่ามีปัญหาในการก ากับดูแลในหลายระดับ โดยสามารถจ าแนกออกได้เป็น
ระดับดังต่อไปนี้ 

1. ระดับองค์กรก ากับดูแล 

ในปัจจุบัน การใช้อ านาจในปัจจุบันขององค์กรก ากับดูแลส่ือ อย่างเช่น กสทช. อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ 
และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรเพื่อการก ากับดูแลส่ือท่ีเป็นองค์กรอิสระ และขาดการ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมก ากับดูแลส่ือมากยิ่งขึ้น ท้ังภาคประชาชน ภาคส่ือสารมวลชน กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และท้องถิ่น อีกท้ังการก ากับดูแลยังขาดการค านึงถึงบริบท ความแตกต่าง และ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นท าให้ไม่เข้าใจปัญหาท่ีเป็นปัญหาพื้นฐานทางการเมืองท่ีถูกหยิบยกมาต่อสู้ใน
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวการเมือง 
 
โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยการเน้นการรวมศูนย์กลางด้านอ านาจ และ
การตัดสินใจ อาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีส่งผลให้เกิดช่องโทรทัศน์ท่ีเสนอข่าวการเมืองอย่าง
แท้จริง ควรให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ และการจัดการตนเอง โดยมีพื้นท่ีให้คนในท้องถิ่น
แสดงออกทางความคิด มีเวทีส่ือให้กับท้องถิ่น และกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาส รวมถึงยังขาดการกระจายอ านาจ
ให้ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นร่วมกันในการก ากับดูแลส่ือในระดับพื้นท่ีอีกด้วย 
 

2. ระดับการใช้อ านาจในการก ากับดูแล 

การก ากับดูแลยังขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเป็นอิสระจากกลุ่มการเมืองด้านความเป็นอิสระทาง
การเงิน ความเป็นอิสระในการบริหาร และความเป็นอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพเนื้อหาในการออกอากาศ ขาดมาตรการในการก ากับดูแลเพื่อป้องกันการการ
เลือกปฏิบัติของส่ือหรือองค์กรส่ือ และมาตรการก ากับดูแลภายใต้หลักการว่าด้วยสิทธิในการช้ีแจง ตอบ
กลับ และกฎความเป็นธรรม 

 

การก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองยังขาดความสมดุล
ในการก ากับดูแลทุกๆ ส่ือให้เท่าเทียมกัน การปิดหรือส่ังห้ามประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองบางช่อง ในขณะท่ียอมให้บางช่องออกอากาศต่อไปได้ อาจส่งผลให้
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองหลบหนีไปยังช่องทางอื่นๆ ท่ีมีปัญหาในการตรวจสอบ และก ากับดูแล
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งยากในการตรวจสอบ และก ากับดูแล 
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3. ระดับการก ากับดูแลกันเอง 

ในขณะท่ีการให้อ านาจส่ือในการก ากับดูแลกันเองอาจไม่เหมาะสมกับกรณีผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย เนื่องจากผู้ประกอบกิจการ
ต่างๆ มีการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่สามารถตกลงหามาตรการร่วมกันในการก ากับดูแลกันเองได้อย่าง
เหมาะสม 

 

4.2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี 
และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ประกอบไปด้วย 

1) เนื้อหารายการ 

เนื้อหารายการควรด าเนินการภายใต้หลักการเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ การน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความ
เป็นกลางและเป็นจริง โดยการพัฒนาส่ือสารมวลชนให้มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพมาก
ขึ้น ควรมีการควบคุมเนื้อหารายการท่ีสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจาก
มุมมองท่ีหลากหลายในรายการ โดยการพัฒนากฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัตินั้น การจัดท า
หลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานีภายใต้หลักการว่าด้วยจรรยาบรรณและ
หลักการว่าด้วยการปฏิบัติท่ีดีของส่ือสารมวลชน 

2) คุณภาพรายการ  

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์การเมืองท่ีชัดเจน โดยการจัดท าหลักเกณฑ์ 
และตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพรายการของส่ือการเมืองให้ชัดเจนมากขึ้น โดยการประเมินอย่างมีส่วนร่วมท้ังภาค
ประชาชน ภาคส่ือสารมวลชน ภาควิชาการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ท้ังในส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น 

3) ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวมของชาติ 

การพัฒนาหลักการของสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือ กับ
ผลประโยชน์โดยรวมของชาติ โดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือสารมวลชนจึงต้องมาพร้อมกับความ
รับผิดชอบ ส่ือสารมวลชนต้องมีจุดยืนเพื่อให้ความส าคัญกับการท าหน้าท่ีของส่ืออย่างอิสระ โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของชาติเป็นส าคัญ และไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง และรัฐบาลท่ีมีอ านาจในขณะนั้น  
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4) การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง  

การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทางการเมืองของกลุ่มการเมืองจะต้องมีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
การเมืองในบางมิติ เช่น ความเป็นอิสระทางการเงิน ความเป็นอิสระในการบริหาร ความเป็นอิสระทางแนวคิด และ
ความเป็นอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ส่วนกรณีของจุดยืนหรือแนวคิดของสถานีอาจจะมีความสอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นสามารถยอมรับได้  

 

4.3 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการทีเ่หมาะสมส าหรบัการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

 
 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมืองท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เป็นข้อเสนอแนะท่ีผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิผ่าน
หลักการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายท่ีดี ท้ังกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย และในต่างประเทศ ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย 
และการสนทนากลุ่มนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ นักการเมือง ข้าราชการ ตัวแทนภาคประชาชน และผู้ประกอบการ ช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  และการศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ 
(Media Monitoring & Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีต่อการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง จ านวนตัวอย่างท้ังส้ิน 
2,070 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นท่ี 20 จังหวัด ในพื้นท่ี 5 ภาคของประเทศไทย โดยสามารถสรุปแนวทาง และ
มาตรการที่เหมาะสม ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1) แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลการเนื้อหารายการ 
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลการเนื้อหารายการ ควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อสารมวลชนที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

โดยก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของส่ือสารมวลชนของสถานี โดยค านึงหลักการเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ การน าเสนอ
เนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นจริง การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และสิทธิในการตอบกลับ และกฎความ
เป็นธรรม 

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดเพื่อปอ้งกันเนื้อหารายการที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)   



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๐๖) 

โดยก าหนดห้ามมิให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมีการใช้ค าพูด 
ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว เพลง และการส่ือความหมายใน
เชิงสัญลักษณ์อื่นๆ มีท้ังท่ีเป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ การผสมผสานเนื้อหาใหม่กับเนื้อหาท่ีมีการผลิตไว้แล้ว 
และการน าเสนอเนื้อหาท่ีผลิตไว้แล้วในรูปแบบใหม่ ท่ีมีลักษณะการลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
(Dehumanized) การลดคุณค่า (Devalued) และการช้ีน าสู่ความรุนแรง (Treat) โดยการร่วมตรวจสอบ
เนื้อหาการออกอากาศอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีบทลงโทษต่อช่องท่ีละเมิด  

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดเพื่อปอ้งกันเนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)  

ควรจัดท าแนวทางการประเมินเนื้อหาท่ีสร้างการกระตุ้นให้คล้อยตาม โดยปราศจากเหตุผล โดยก าหนด
หลักเกณฑ์จัดกลุ่มเนื้อหาท่ีจัดเป็นเนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) และก าหนดให้ช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองจัดท าหลักเกณฑ์ภายในสถานีเพื่อป้องกันการ
ออกอากาศเนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือเพื่อใช้ในการก ากับดูแลตนเอง และด าเนินการตรวจสอบเนื้อหาการ
ออกอากาศอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และมีบทลงโทษต่อช่องท่ีละเมิด 

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดด้านการน าเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเปน็จริง  

โดยก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองพัฒนาหลักการ
จริยธรรมสถานีด้านการน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลางและเป็นจริง  และหากพบว่าเนื้อหาท่ีมีการ
ออกอากาศมีข้อมูลท่ีไม่เป็นข้อเท็จจริง ให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็วท่ีสุด พร้อมกับ
การตรวจสอบเนื้อหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบการตรวจสอบด้วยสถานีเอง ร่วมกับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับบทลงโทษหากมีการด าเนินการท่ีบกพร่อง 

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดด้านการป้องกันการเลือกปฏิบัติ  

โดยเนื้อหารายการที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองท่ี
หลากหลายในรายการ เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันสามารถมาร่วมในรายการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองดังกล่าว   

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดด้านสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานี  

โดยช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีถูกกล่าว
พาดพิงในรายการ มีโอกาสช้ีแจง และตอบกลับภายใต้รายการเดียวกัน หรือ อย่างน้อยภายในระยะเวลา 
1 สัปดาห์หลังจากมีการออกอากาศท่ีพาดพิงถึงบุคคลดังกล่าว 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๐๗) 

2) แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลคุณภาพรายการ 

แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลคุณภาพรายการ ควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี ้

- การก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคุณภาพรายการในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมืองที่ดี  

โดยใช้หลักเกณฑ์ประชาธิปไตยมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 ท่ีก าหนด “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” โดยเคารพความแตกต่างทางความคิด แต่ต้องมีมาตรฐาน
ไม่สร้างความแตกแยก ความเกลียดชัง เคารพศีลธรรมอันดีในสังคม 

- การพัฒนากลไกในการตรวจสอบคุณภาพรายการของสื่อช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมือง อย่างมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินร่วมในการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ส านักงาน กสทช. ควรพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครส่ือสารมวลชน นักวิชาการ และภาคประชาชนในพื้นท่ี
ต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพรายการของส่ือสารมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือท่ี
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง โดยจัดท ากลไกให้มีการรายงานคุณภาพรายการท่ีมีการ
ออกอากาศ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายการเพื่อน าเสนอต่อส านักงาน กสทช.  

- การพัฒนากลไกให้รางวัลกับสื่อที่มีคุณภาพ และมีการน าเสนอรายการทางการเมืองที่ดี  

ส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมการผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ โดยจัดให้มีการประกวดช่องรายการ และ
เนื้อหารายการทางการเมืองท่ีดีเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน และสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ส่ือสารมวลชน  

3) แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลการบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการ
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

- กลไกในการลดอ านาจของพรรคการเมืองในการควบคุมสื่อ ไม่ให้สื่อตกเป็นเคร่ืองมือของการโฆษณา
ชวนเชื่อ (Propaganda) และเป็นเคร่ืองมือของพรรคการเมือง 

ก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต้องแสดงแหล่งท่ีมาของ
เงินทุน และแหล่งท่ีมาของรายได้ โดยการช้ีแจงแหล่งท่ีมาของเงินทุน และแหล่งท่ีมาของรายได้มิให้มาจาก
พรรคการเมือง หรือ แนวร่วมของพรรคการเมือง 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๐๘) 

- โครงสร้างการบริหารต้องป้องกันการผูกขาดการประกอบการโดยกลุ่มทุน และกลุ่มผู้มีอ านาจทาง
การเมือง 

ก าหนดห้ามมิให้ผู้มีต าแหน่งทางการเมือง หรือ กลุ่มทุนท่ีมีรายได้จากการประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมือง 

- การบริหารจัดการสถานีที่ไม่แทรกแซงข่าว และต้องก าหนดให้การเสนอข่าวเป็นขอ้เท็จจริงเท่านั้น 

ควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนการบริหารสถานี และการผลิตรายการข่าว โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีป้องกันการ
แทรกแซงจากผู้บริหาร หรือ เจ้าของสถานีต่อการผลิตเนื้อหารายการ และก าหนดให้การผลิตข่าวต้องใช้
จริยธรรมของส่ือสารมวลชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง โดยมีกลไกในการแก้ไขข่าวที่ผิดพลาด  

- การส่งเสริมรายการความคิดเห็นต้องมีสิทธิน าเสนอ และในรายการฯ ดังกล่าว ต้องมีสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นแตกต่าง และหลากหลาย 

ก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองด าเนินการจัดท า
แผนการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างหลากหลายในช่องรายการของตน เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ออกอากาศแนวคิดทางการเมืองท่ีครอบคลุมหลายมิติ 

- การบริหารจัดการทีวีดาวเทียมการเมืองต้องพัฒนาให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง มีการตรวจสอบ มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความ
เที่ยงธรรม 

ส่งเสริมให้มีการแต่งต้ังให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน วิชาการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้ามา
เป็นคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ และก ากับเนื้อหาท่ีมีการออกอากาศในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ี
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง โดยต้องครอบคลุมกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างทางการ
เมืองให้มากท่ีสุด 

- การอนุญาตให้ทุกช่องโทรทัศน์ดาวเทียมการเมืองประกาศจุดยืนทางการเมืองของตนเองออกมา 

อนุญาตให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองก าหนดประกาศ
บรรณาธิการสถานี โดยแสดงอุดมการณ์ และแนวคิดทางการเมืองของช่องตนเอง เพื่อก าหนดแนวทางใน
การบริหารจัดการสถานี อย่างไรก็ตามประกาศบรรณาธิการสถานีต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมของส่ือสารมวลชนท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน 
กสทช. ก าหนด 
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- การจัดต้ังสื่อสาธารณะท่ีเป็นกลาง เป็นพื้นที่สาธารณะท่ีแสดงออกทางความคิดเห็นของประชาชนทุก
ฝ่าย โดยเป็นอิสระจากการแทรกแซงทั้งจากภาครัฐ และกลุ่มการเมือง 

ส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมให้มีการออกอากาศประเด็นทางการเมืองผ่านส่ือสาธารณะท่ีเป็นกลาง โดย
มีรายการท่ีแสดงความคิดเห็นเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุกฝ่ายในประเด็นทางด้านการเมือง 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวฒุิ  

หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผดิชอบฝ่ายนโยบาย 
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แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ผูท้รงคณุวฒุิ  

หรือนักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญ และผูร้บัผดิชอบฝ่ายนโยบาย 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของชาติ
จนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองท่ีน าเสนอผ่านส่ือ
โทรทัศน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการ
ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดต้ังส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะเดียวกันเพื่อใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนท่ีเคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์
ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกันท้ังส้ิน อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
ได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีส่ือกระบอกเสียงทางการเมือง25 จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมจึง
กลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพล
ต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเช่ือมากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงท่ีมี
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ือ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการท าลายล้างต่อฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปี
ท่ีผ่านมา ส่ือโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพส่ือ26 
ช้ีให้เห็นว่า  ส่ือโทรทัศน์ท่ีเป็นเคเบ้ิลทีวี หรือ ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมท้ังมี
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบท่ีเจาะลึก27  ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี 
ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้ออกค าส่ัง คสช.ท่ี ๙๗/๒๕๕๗  และค าส่ังท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะลดทอนการน าเสนอทาง
การเมืองท่ีน าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามค าส่ัง
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่มการเมืองลงได้

                                            
25 หมายถึง สื่อของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอข่าวสารสนับสนุนแนวทางของตนเอง และโจมตีแนวทางของฝ่ายตรงข้าม 
26 พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
27 ผลการวิจัยของ “มีเดีย มอนิเตอร์” 
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เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมยังความเป็นอัตลักษณ์ใน
ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ในลักษณะนี้ โดยท่ี 
ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางท่ีชัดเจนส าหรับส่ือโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง 
ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าท่ี
ผ่านมา  

โดยท่ีส านักงาน กสทช. มีหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการท่ีเป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภท
ดังกล่าวต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๑. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง รวมตลอด
ถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 

๒.๒. เพื่อประเมินคุณภาพรายการท่ีช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   

๒.๓. เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง  

๒.๔. เพื่อน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 

๓. ประเด็นค าถาม 

๓.๑. สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง 

๓.๒. ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  

๓.๓. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๑๙) 

๓.๓.๑. เนื้อหารายการ  

๓.๓.๑.1. เสรีภาพในการแสดงออก 

๓.๓.๑.2. การน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลาง และเป็นจริง 

๓.๓.๒. คุณภาพรายการ  

๓.๓.๓. ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวม
ของชาติ 

๓.๓.๔. การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

๓.๓.๔.1. ความเป็นอิสระของสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 

๓.๓.๔.2. กฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัติ 

๓.๓.๔.3. สิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานี 

๓.๓.๕.ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๐) 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสนทนาประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเหน็
จากผู้ประกอบกจิการและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องจากภูมภิาคต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๑) 

 

แบบสนทนาประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
จากภูมิภาคต่างๆ 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของชาติ
จนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองท่ีน า เสนอผ่านส่ือ
โทรทัศน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการ
ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดต้ังส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะเดียวกันเพื่อใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนท่ีเคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์
ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกันท้ังส้ิน อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
ได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีส่ือกระบอกเสียงทางการเมือง28 จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมจึง
กลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพล
ต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเช่ือมากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงท่ีมี
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ือ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการท าลายล้างต่อฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปี
ท่ีผ่านมา ส่ือโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพส่ือ29 
ช้ีให้เห็นว่า  ส่ือโทรทัศน์ท่ีเป็นเคเบ้ิลทีวี หรือ ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมท้ังมี
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบท่ีเจาะลึก30  ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี 
ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้ออกค าส่ัง คสช.ท่ี ๙๗/๒๕๕๗  และค าส่ังท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะลดทอนการน าเสนอทาง
การเมืองท่ีน าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตาม ค าส่ัง
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่มการเมืองลงได้
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมยังความเป็นอัตลักษณ์ใน
ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ในลักษณะนี้ โดยท่ี 

                                            
28 หมายถึง สื่อของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอข่าวสารสนับสนุนแนวทางของตนเอง และโจมตีแนวทางของฝ่ายตรงข้าม 
29 พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
30 ผลการวิจัยของ “มีเดีย มอนิเตอร์” 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๒) 

ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางท่ีชัดเจนส าหรับส่ือโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง 
ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าท่ี
ผ่านมา  

โดยท่ีส านักงาน กสทช. มีหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภท
ดังกล่าวต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1  เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง รวม

ตลอดถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 
2.2  เพื่อประเมินคุณภาพรายการท่ีช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   
2.3  เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง  
2.4  เพื่อน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง

โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 
3.  ประเด็นค าถาม 

3.1  สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง 

3.2  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  
3.3  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ 

3.3.1   เนื้อหารายการ  
3.3.๑.1 เสรีภาพในการแสดงออก 
3.3.๑.2 การน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความเป็นกลาง และเป็นจริง 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๓) 

3.3.๒ คุณภาพรายการ  
3.3.๓ ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวมของ

ชาติ 
3.3.๔ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร

ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  
3.3.๔.1 ความเป็นอิสระของสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 
3.3.๔.2 กฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัติ 
3.3.๔.3 สิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานี 

3.3.๕ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๔) 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ  

(Media Monitoring & Analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๕) 

 

แบบประเมินตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของชาติ
จนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองท่ีน าเสนอผ่านส่ือ
โทรทัศน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการ
ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดต้ังส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะเดียวกันเพื่อใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนท่ีเคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์
ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกันท้ังส้ิน อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
ได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีมีส่ือกระบอกเสียงทางการเมือง31 จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมจึง
กลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพล
ต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเช่ือมากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงท่ีมี
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเช่ือ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการท าลายล้างต่อฝ่ายท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปี
ท่ีผ่านมา ส่ือโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพส่ือ32 
ช้ีให้เห็นว่า  ส่ือโทรทัศน์ท่ีเป็นเคเบ้ิลทีวี หรือ ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมท้ังมี
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบท่ีเจาะลึก33  ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี 
ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้ออกค าส่ัง คสช.ท่ี ๙๗/๒๕๕๗  และค าส่ังท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะลดทอนการน าเสนอทาง
การเมืองท่ีน าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามค าส่ัง
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่มการเมืองลงได้
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ท้ังนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า ส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมยังความเป็นอัตลักษณ์ใน

                                            
31 หมายถึง สื่อของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอข่าวสารสนับสนุนแนวทางของตนเอง และโจมตีแนวทางของฝ่ายตรงข้าม 
32 พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
33 ผลการวิจัยของ “มีเดีย มอนิเตอร์” 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๖) 

ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ในลักษณะนี้ โดยท่ี 
ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางท่ีชัดเจนส าหรับส่ือโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง 
ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าท่ี
ผ่านมา  

โดยท่ีส านักงาน กสทช. มีหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภท
ดังกล่าวต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1  เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง 

รวมตลอดถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 
2.2  เพื่อประเมินคุณภาพรายการท่ีช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   
2.3  เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม

การเมือง  
2.4  เพื่อน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแล

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๗) 

 

 

3.  แบบประเมินตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 

ก. ชื่อสถานี........................................................................................................................................................................  

ข. ชื่อรายการ ................................................................................................................................................................... 

ค. วันที่ออกอากาศ............................................................................................................................................................. 

ง. เวลาที่ออกอากาศ (น.) เริ่ม........................................................        สิ้นสุด................................................................ 
จ. หัวข้อในรายการที่ส าคญั 
1. ........................................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................................................................ 
ฉ. รายละเอียดข่าวสารทางการเมือง ทีเ่ก่ียวข้องกับบุคคลทางการเมือง 
1. ชื่อ/นามสกุล บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ .......... ..................ครั้ง 
2. ชื่อ/นามสกุล บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
3. ชื่อ/นามสกุล บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ .......... ..................ครั้ง 
4. ชื่อ/นามสกุล บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ......................... ...ครั้ง 
5. ชื่อ/นามสกุล บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ....... .....................ครั้ง 

ช. รายละเอียดข่าวสารทางการเมือง ทีเ่ก่ียวข้องกับพรรคการเมือง 
1. ชื่อพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
2. ชื่อพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
3. ชื่อพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ................ ............ครั้ง 
4. ชื่อพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
5. ชื่อพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๘) 

การตรวจสอบเนื้อหารายการ 

1. มีรายการข่าวส าคัญประจ าวันที่รายการไม่ได้ออกอากาศหรือไม่ 
 ไม่มี        

 มี โปรดระบุ  

๑.๑. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ชื่อช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อให้มากที่สุดเท่าที่
จะตรวจสอบได้ ................................................................................................................ .................................. 

๑.๒. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ชื่อช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อให้มากที่สุดเท่าที่
จะตรวจสอบได้ .................................................................................................................................................. 

๑.๓. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ชื่อช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อให้มากที่สุดเท่าที่
จะตรวจสอบได้ ..................................................................................................................................... ............. 

๑.๔. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ชื่อช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อให้มากที่สุดเท่าที่
จะตรวจสอบได้ ................................................................................................................ .................................. 

๑.๕. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ชื่อช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อให้มากที่สุดเท่าที่
จะตรวจสอบได้ ................................................................................................................ .................................. 

 

2. มีเน้ือหารายการที่จ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มที่ต่างความคิดหรือไม ่
 ไม่มี        

 มี โปรดระบุ  

2.1. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

2.2. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 
            
............................................................................................................................................................................................
.. 

2.3. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 
            
............................................................................................................................................................................................
.. 

2.4. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 
            
............................................................................................................................................................................................
.. 

2.5. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 
            



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒๙) 

3. มีเน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไมเ่ป็นจริงหรือไม่ 
 ไม่มี        

 มี โปรดระบุ  

3.๑. เน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไม่เป็นจริง.................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

3.๒.  เน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไม่เป็นจริง ................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................  

3.๓. เน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไม่เป็นจริง.................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

3.๔. เน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไม่เป็นจริง.................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

3.๕. เน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไม่เป็นจริง.................................................................................. 
            
............................................................................................................................................................................................
.. 

 

4. มีเน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ/ฝักใฝ่/โอนเอียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือไม ่
 ไม่มี        

 มี โปรดระบุ  

4.๑. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................  

4.๒.  เน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ .................................................. 

4.๓. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

4.๔. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..................... 

4.๕. เน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 
            
............................................................................................................................................................................................
.. 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๐) 

5. ผู้ที่ถูกพาดพิงในรายการได้มีโอกาสในการชี้แจง ตอบกลับ และได้รับความเป็นธรรมหรือไม ่
 ไม่ได้รับโอกาสช้ีแจง        

 ได้รับโอกาสช้ีแจง โปรดระบุ  

5.๑. เน้ือหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจง................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน ............................ ........ ปี ............................. 

5.๒. เน้ือหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจง................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน ............................ ........ ปี ............................. 

5.๓. เน้ือหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจง................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน ............................ ........ ปี ............................. 

5.๔. เน้ือหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจง................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน ............................ ........ ปี ............................. 

5.๕. เน้ือหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสชี้แจง................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................................. 

ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน ............................. ....... ปี ............................. 

 

การตรวจสอบคุณภาพรายการ 

6. สัดส่วนของผังรายการ 
6.๑. รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ...................... ชม. ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ................................ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 
6.๒. รายการอื่นๆ ...................... ชม. ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ................................ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

 

7. ความสอดคล้องของผังรายการกับเน้ือหารายการ 
 สอดคล้อง        

 ไม่สอดคล้อง โปรดระบเุนื้อหารายการท่ีไม่สอดคล้องกับผังรายการ 
............................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

.................. 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๑) 

8. การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมอืงของกลุ่มการเมือง 
8.๑. รายการที่ออกอากาศแสดงถึงความเป็นอิสระของสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมจากอิทธิพล

ของกลุ่มการเมืองหรือไม ่
 มีอิสระจากอิทธิพลของกลุ่มการเมือง        

 ไม่มีอิสระจากอิทธิพลของกลุ่มการเมือง โปรดระบเุนื้อหารายการ 
............................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

.................. 

 

8.๒. รายการที่ออกอากาศแสดงว่าสถานีมีการด าเนินการเพือ่ป้องการการเลอืกปฏิบัติหรือไม ่
 มีการด าเนินการเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ        

 ไม่มีการด าเนินการเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ โปรดระบเุนื้อหารายการ 
................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................

.................. 

 

8.๓. รายการที่ออกอากาศไดเ้คารพสิทธใินการชี้แจง ตอบกลับ และแสดงถึงความเป็นธรรมของสถานีหรือไม ่
 เคารพสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และแสดงถึงความเป็นธรรม        

 ไม่เคารพสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และแสดงถึงความเป็นธรรม โปรดระบเุนื้อหารายการ 
...................................................... 

............................................................................................................................................................................................

.................. 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๒) 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความคดิเห็นประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๓) 

 

 
รายการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ เร่ือง  

แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 
ที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน 

 
--------------------------------- 

 

1. ความเป็นมาของการศึกษา 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจน
น ามาสู่วิกฤติของชาติจนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมจึงกลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง 
และฝ่ายการเมือง โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเชื่อมากกว่าความจริงและไม่ได้
น าเสนอข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะ
ของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการ
ท าลายล้างต่อฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเองกล่าวได้ว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาสื่อ
โทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชนซ่ึงส่งผลต่อความคิดของผู้
เสพสื่อ  หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผล เสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

จากประสบการณ์การท างานของส านักงาน กสทช.ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น กล่าวได้ว่า 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ซ่ึงใช้เป็นการทั่วไปกับการกิจการโทรทัศน์ทุกประเภท ยังขาดความเหมาะสม

หมายเลขแบบสอบถาม ................... 

ชื่อ/สกุลผู้สัมภาษณ์.............................. 

จังหวดั.................................................. 

ภาค (เลือกเพียงข้อเดียว) 

 กรุงเทพมหานคร 
 ภาคเหนือ 
 ภาคกลาง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคใต ้

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๔) 

และสอดคล้องกับการก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองหรือกลุ่มที่เป็นฝักฝ่ายทางการเมือง โดยที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซ่ึงเป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การ
ประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแล
การประกอบกิจการ ซ่ึงต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
ส านักงาน กสทช. จะต้องมีแนวทางหรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา
วิจัยเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวต่อไป 

ข้อมูลประกอบการส ารวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับช่องรายการประเภทการขาย
สินค้าทางไกล (Tele-shopping) และการก ากับดูแลที่เหมาะสม ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมดถือเป็นความลับทางการวิจัย และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล และบุคคลรอบ
ข้างทั้งหมด นอกจากนี้ในการน าเสนอผลการวิจัยจะเป็นการน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1. ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่  เป็น   ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย 
(จบการสัมภาษณ์ ขอบคุณ) 

2.2. อายุ 
 ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (จบการสัมภาษณ์ ขอบคุณ)  18-25 ป ี  26-30 ป ี

 31-40 ป ี   41-50 ป ี   51-60 ป ี  61 ปขีึ้นไป 

2.3. เพศ     ชาย    หญิง  
2.4. อาชีพ (เลือกเพียงข้อเดียวที่เหมาะสมที่สุด)    

 พนักงานเอกชน  รับราชการ  เจ้าของกจิการ   ค้าขาย 

 วิชาชพีพิเศษ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ)  นักเรียน/นักศึกษา  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๕) 

 อาชีพอิสระ  รับจ้าง   เกษตรกร   ปศุสัตว์/ประมง 

 แม่บ้าน/พ่อบา้น  เกษียน   อาชีพอื่นๆ......... 
 

2.5. ระดับรายได้ส่วนตัว (บาท/เดือน) 
 10,000 หรอืน้อยกวา่   10,001-20,000  20,001-30,000
 30,001-40,000     40,001-50,000  50,001-60,000
 60,001-70,000       70,001-80,000           80,001-90,000
 90,001-100,000  มากกวา่ 100,000 

 

3. สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมทีน่ าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

3.1. ท่านเคยรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง ช่องใดบ้าง 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการ

เมือง 

ความถ่ีในการรับชม 
(คร้ังต่อสัปดาห์) 

ระยะเวลาในการ
รับชมต่อคร้ัง 

ประเภทรายการที่รับชม 

 ไม่เคยรับชม (ข้ามไปข้อ 3.2) 

 เอเอสทีวี (ASTV)          

 

..................... 
..................... ช่ัวโมง 
..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ์ 

 อื่นๆ โปรดระบุ
.......................  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๖) 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการ

เมือง 

ความถ่ีในการรับชม 
(คร้ังต่อสัปดาห์) 

ระยะเวลาในการ
รับชมต่อคร้ัง 

ประเภทรายการที่รับชม 

 ฟ้าวันใหม่ (Blue Sky)   

 

..................... 
..................... ช่ัวโมง 
..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ์ 

 อื่นๆ โปรดระบุ
....................... 

 พีซทีวี (PEACE TV) 

 

..................... 
..................... ช่ัวโมง 
..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ์ 

 อื่นๆ โปรดระบุ
....................... 

 TV24                             

 

..................... 
..................... ช่ัวโมง 
..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ์ 

 อื่นๆ โปรดระบุ



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๗) 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการ

เมือง 

ความถ่ีในการรับชม 
(คร้ังต่อสัปดาห์) 

ระยะเวลาในการ
รับชมต่อคร้ัง 

ประเภทรายการที่รับชม 

....................... 

 

3.2. ท่านคิดว่าประเด็นใดบ้างเป็นจุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง (ตอบได้หลายข้อ) 

 การตรวจสอบ/เปิดโปงข้อมูล    เป็นการสะท้อนจุดยืน
ประชาธิปไตย 

 สะท้อนถึงอุดมการณ์ทางการเมือง   สะท้อนแนวคิดทางการเมืองที่
แตกต่าง 

 เสนอแนวคิดที่หลากหลายจากสื่อกระแสหลัก  เป็นกลไกสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 เป็นพื้นที่แสดงออกทางความคิด    แสดงถึงเสรีภาพในการ
แสดงออก 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 
 

3.3. ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างเป็นปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง (ตอบได้หลายข้อ) 

 ขาดอิสระในการบริหารจากกลุ่มการเมอืง   การน าเสนอเชิงชี้น าทาง
ความคิด 

 สร้างความแตกแยกในสังคม    การน าเสนอที่รุนแรง ยั่วยุ สร้าง
ความเกลียดชัง  

 การเลือกปฏิบัตกิับบางกลุ่ม    ไม่เปิดโอกาสให้คน/กลุ่มที่ถกู
พาดพิงออกอากาศช้ีแจง 

 ไม่เปิดโอกาสใหก้ลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกอากาศ   



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๘) 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 
 

3.4. ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างเป็นอุปสรรคในการก ากับดูแล (ตอบได้หลายข้อ) 
 การขาดจริยธรรมแห่งวิชาชพีสื่อในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการน าเสนอข่าวการเมือง 

 การขาดการควบคุมกันเองในการด าเนนิงานของสื่อ 

 การขาดความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก 

 การแทรกแซงจากรัฐ 

 อิทธพิลจากพรรค/กลุ่มการเมือง 

 ความเป็นอิสระของหน่วยงานก ากับดูแลสื่อ 

 ขาดกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓๙) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(140) 

4. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอขา่วสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การ
บริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะต่อเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหาร
จัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ 

เหมาะสม
อย่างย่ิง 

 

(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 

(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างย่ิง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 

 

 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 

(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(1) 

ด้านเน้ือหารายการ 

1. การน าเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

          

2. เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความ
จริงทุกประการ 

          

3. เนื้อหารายการที่ปราศจากการยัว่ย ุ
ความรุนแรง การสร้างความเกลียดชัง 

          

4. การน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวขอ้งอย่างรอบดา้น สมดุลและ
เป็นธรรม 

          



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(141) 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การ
บริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะต่อเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหาร
จัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ 

เหมาะสม
อย่างย่ิง 

 

(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 

(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างย่ิง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 

 

 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 

(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(1) 

5. เนื้อหามีความเป็นกลางอยา่งเหมาะสม           

คุณภาพรายการ 

6. ผู้ด าเนินรายการมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

          

7. การเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ถกูพาดพิงมา
ชี้แจงตอบกลับ 

          

8. การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อน
น าเสนอ 

          

9. การตรวจสอบเนื้อหาใหป้ราศจากอคติ 
เอนเอียง 

          

10. การป้องกันมิให้มกีารใส่ร้ายปา้ยส ีหรือ           



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(142) 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การ
บริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะต่อเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหาร
จัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ 

เหมาะสม
อย่างย่ิง 

 

(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 

(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างย่ิง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 

 

 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 

(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(1) 

ยั่วยุให้เกิดความเกลยีดชังระหวา่งกัน 
11. การไม่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่

ชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะ
ประเด็นส าคัญที่มีความขัดแย้งสูง 

          

การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องฯ 

12. กฎบรรณาธกิารทางการเมืองประจ า
ช่อง 

          

13. การตรวจสอบจากบรรณาธิการสถาน ี           

14. ความเหมาะสมของผังรายการ           

15. ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากพรรคการเมือง 
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(143) 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความเหมาะสมของเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การ
บริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะต่อเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหาร
จัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ 

เหมาะสม
อย่างย่ิง 

 

(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 

(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างย่ิง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 

 

 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 

(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างย่ิง 

(1) 

16. ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากรัฐบาล/หนว่ยงานก ากับ 

          

17. มาตรการเยียวยาผู้เสียหายจากการ
ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธ ิ

          



(๑๔๔) 
 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย (ตอบได้หลายข้อ) 

 การสร้างจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับการน าเสนอข่าวการเมือง 

 การพัฒนาการควบคุมกันเองในการด าเนินงานของสื่อ 

 การสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก 

 การขจัด/ลดอิทธิพลจากการแทรกแซงจากรัฐ 

 การขจัด/ลดอิทธิพลจากพรรค/กลุ่มการเมือง 

 ความสร้างความเป็นอิสระของหน่วยงานก ากับดแูลสื่อ 

 การสร้างกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 
 
 

 

- ขอขอบพระคุณส าหรับขอ้มูลอันมีค่า - 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๔๕) 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๔๖) 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๔๗) 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพการจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๔๘) 

ครัง้ที่ 1  กรุงเทพมหานคร  

วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องการ์เด้น ๒ ช้ัน ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๔๙) 

ครัง้ที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องพรีเมียม เลาจ์ ช้ันล็อบบ้ี โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๐) 

ครัง้ที่ 3  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องนันทา ๓, ๔ ช้ัน ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๑) 

ครัง้ที่ 4  ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องชมทะเล ๒ ช้ัน ๒ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๒) 

ครัง้ที่ 5  ภาคใต้ จ. กระบี่ 

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อ่าวนางคลิฟวิว รีสอร์ท จ. กระบี่ 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๓) 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ใบลงทะเบียนการจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๔) 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1  กรุงเทพมหานคร 

วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องการ์เด้น ๒ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๕) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๖) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๗) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๘) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕๙) 

 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๐) 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

วันเสาร์ท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องพรีเมียม เลาจ์ ชั้นล็อบบี้  

โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๑) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๒) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๓) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๔) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๕) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๖) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๗) 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 3  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม ่

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องนันทา ๓, ๔ ชั้น ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๘) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖๙) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๐) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๑) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๒) 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 4  ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องชมทะเล ๒ ชั้น ๒ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๓) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๔) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๕) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๖) 

 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๗) 

 

 

 

 

ครั้งที่ 5  ภาคใต้ จ. กระบ่ี 

วันเสาร์ท่ี 18 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อ่าวนางคลิฟววิ รีสอร์ท จ. กระบ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๘) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗๙) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๘๐) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๘๑) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๘๒) 

ประวัตินักวิจัย 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิที่ก าหนด คุณวุฒิที่
น าเสนอ 

ประสบการณ์
ที่ก าหนด 

ประสบการณ์
ที่น าเสนอ 

๑ ผู้จัดการ
โครงการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บรรพต วิรุณราช 

ขั้นต่ าระดับ
ปริญญาเอก 
สาขา
สังคมศาสตร์ หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวกับ
หัวข้อท่ีศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ปริญญาเอก 
ด้านรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๓๔ ปี 

๒ รองผู้จัดการ
โครงการ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อิสระ สุวรรณบล 

- ปริญญาเอก
ด้านPublic 
Enterprise 
Manageme
nt 

- 52 ปี 

๓ นักวิจัยหลัก 
(คนท่ี ๑) 

 

ดร.ช านาญ งามมณี
อุดม 

เป็นนักวิจัยท่ี
เช่ียวชาญด้าน
การบริหารองค์กร 
หรือการพัฒนา
องค์กร หรือหรือ
การพัฒนาสังคม 
หรือบริหารธุรกิจ 
โดยมีวุฒิ
การศึกษาข้ันต่ า
ระดับปริญญาเอก 

ปริญญาเอก
ด้าน
บริหารธุรกิจ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๑๑ ปี 

๔ นักวิจัยหลัก ดร.สุชนนี เมธิโยธิน เป็นนักวิจัยท่ี ปริญญาเอก มี ๑๒ ปี 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๘๓) 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิที่ก าหนด คุณวุฒิที่
น าเสนอ 

ประสบการณ์
ที่ก าหนด 

ประสบการณ์
ที่น าเสนอ 

(คนท่ี ๒) 

 

เช่ียวชาญด้าน
การบริหารองค์กร 
หรือการพัฒนา
องค์กร หรือหรือ
การพัฒนาสังคม 
หรือบริหารธุรกิจ 
โดยมีวุฒิ
การศึกษาข้ันต่ า
ระดับปริญญาเอก 

ด้าน
บริหารธุรกิจ 

ประสบการณ์
ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๕ นักวิจัยหลัก 
(คนท่ี ๓) 

 

ดร.พรรษา รอดอาตม์ เป็นนักวิจัยท่ี
เช่ียวชาญด้าน
ส่ือสารมวลชน 
หรือนิเทศศาสตร์ 
โดยมีวุฒิ
การศึกษาข้ันต่ า
ระดับปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 
ด้าน
ส่ือสารมวลช
น 

มี
ประสบการณ์
ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๒๐ ปี 

๖ นักวิจัยหลัก 
(คนท่ี ๔) 

 

รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต เป็นนักวิจัยท่ี
เช่ียวชาญด้าน
รัฐศาสตร์หรือ
นิติศาสตร์โดยมี
วุฒิการศึกษาข้ัน
ต่ าระดับปริญญา
เอก 

ปริญญาเอก 
ด้านการ
บริหารการ
พัฒนา 
(นโยบาย
สาธารณะ) 
หลักสูตร
นานาชาติ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๓๔ ปี 

๗ นักวิจัยหลัก รศ.ดร.มัลลิกา พินิจ เป็นนักวิจัยท่ี ปริญญาเอก มี ๓๕ ปี 
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(๑๘๔) 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิที่ก าหนด คุณวุฒิที่
น าเสนอ 

ประสบการณ์
ที่ก าหนด 

ประสบการณ์
ที่น าเสนอ 

(คนท่ี ๕) 

 

จันทร์ เช่ียวชาญด้าน
รัฐศาสตร์หรือ
นิติศาสตร์โดยมี
วุฒิการศึกษาข้ัน
ต่ าระดับปริญญา
เอก 

ด้าน
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ 

ประสบการณ์
ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๘ นักวิจัยหลัก 
(คนท่ี ๖) 

 

ดร.เสกสรรค์ ทองค า
บรรจบ 

 ปริญญาเอก 
ด้านการวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์
ประยุกต์ 

 

 ๒๗ ปี 

๙ ผู้ช่วย
นักวิจัย 

นางญานนิทร วงษ์วิทิต มีวุฒิการศึกษาข้ัน
ต่ าระดับปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท 
ด้าน
กฎหมาย 

 ๒๐ ปี 

๑๐ ผู้ช่วย
นักวิจัย 

นางสาวนันทญา สุจินต
วงษ ์

มีวุฒิการศึกษาข้ัน
ต่ าระดับปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท 
ด้าน
กฎหมาย 

 ๘ ปี 

๑๑ ผู้ช่วย
นักวิจัย 

นางจุฑามาศ บุญมา มีวุฒิการศึกษาข้ัน
ต่ าระดับปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท 
ด้านพืชสวน 

 ๑๙ ปี 
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(๑๘๕) 

 

๑.  หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บรรพต  วิรุณราช  
ต าแหน่งปัจจุบัน  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
มือถือ ๐๘๑-๙๔๙ ๘๕๔๘   
ส านักงาน ๐๓๘-๓๙๔ ๙๐๐  
โทรสาร ๐๓๘-๓๙๒ ๐๒๔ 
E-mail : Banpot.buu@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญาตร ี การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน ๒๕๒๕ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๒ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๐ 
 

 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :   

- คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (สมัยท่ี ๒) 
- ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแก้ว ค าส่ังมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๐๙๓๘/๒๕๕๖ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแสนสุข 
- คณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(สมัยท่ี ๒) 
- คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ประธานคณะกรรมการประจ าโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว 

mailto:Banpot.buu@gmail.com
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(๑๘๖) 

- คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจ โรงเรียนสาธติอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
- 
 
- 
 

คณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการจัดการงบประมาณและแผนการบริหารงานบุคคล โรงเรียน
สาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  

ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต :    
วันที่เร่ิมด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  (สมัยท่ี ๑) 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการรับจ่าย และการบริหารการเงิน

และทรัพย์สิน 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดีฯ 
๘ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการประสานงานโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการปฏิบัติการต ารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ทอมก. (ท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เลขท่ี ๓/๒๕๕๖) 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ค าส่ังมหาวิทยาลัย

บูรพา ๐๙๙๘/๒๕๕๕ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหายางพารา (ส านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ) 
๒ เมษายน ๒๕๕๖ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมประชาสัมพันธ์ (ประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน) 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ค าส่ังมหาวิทยาลัยบูรพา เลขท่ี ๑๕๓๔/
๒๕๕๖ (สมัยท่ี ๑) 
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(๑๘๗) 

รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัยที่ได้รับ  
ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให ้
๒๕๔๙ BEST PRACTICE PAPER AWARD on topic “Higher 

Education Quality Administration in Thailand เมื่อ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๕๕๑ ใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสท่ีสร้างนวัตกรรมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)  
จังหวัดนนทบุรี 

๒๕๕๒ ใบเกียรติคุณผู้ท าประโยชน์อันเนื่องมาจากการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาผู้ควบคุมงานนิพนธ์ โดยน าผลงานมาใช้พัฒนาเมื่อวันท่ี 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

โครงการพัฒนาอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

๒๕๕๓ บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ าปี ๒๕๕๓ สาขาบริหารการศึกษา คณะกรรมการอ านวยการจัด
งาน นิตยสารเส้นทางไทย 

๒๕๕๔ ใบประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการศึกษา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตท างานวิจัยในพื้นท่ีจริง เพื่อน าปัญหามา
ศึกษาวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๕๔ รางวัล “ระฆงัทอง” บุคคลแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขานักพัฒนา
องค์กรดีเด่น 

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๕ โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๕๕๕ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 
 

๒๕๕๕ รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี ๒๕๕๕” มูลนิธิสังคมไทย และ
คณะกรรมการอ านวยการจัด
งาน นิตยสารเส้นทางไทย 

๒๕๕๕ รางวัลบุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีสยาม” ประจ าปี ๒๕๕๕ เพื่อ
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคุณค่า
วัฒนธรรม 

โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์
ราชัน “รัฐ ราษฎร์ รวมใจภักดิ์ 
รักสามัคคี ถวายความดี เพื่อพ่อ
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(๑๘๘) 

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให ้
หลวง” 

๒๕๕๖ รางวัล “คนดีสังคมไทย ประจ าปี ๒๕๕๖” สาขาท า
คุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับสังคมและประเทศชาติ 

คณะกรรมการอ านวยการจัด
งาน นิตยสารเส้นทางไทย 

๒๕๕๖ โล่รางวัลเกียรติยศ ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานกรม
ประชาสัมพันธ์  

งานครบรอบ ๘๐ ปี กรม
ประชาสัมพันธ์ 

๒๕๕๖ CEO Thailand Award ๒๐๑๓ ผู้บริหารแห่งปี ๒๕๕๖ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๗ รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กร
ดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๗ 

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๗ รางวัลบุคคลดีเด่น “แม่พิมพ์แห่งชาติดีเด่น” สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญงิใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ 

๒๕๕๗ รางวัลบุคคลคุณธรรมแห่งปี  มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

๒๕๕๗ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

๒๕๕๘ น าคณะอาจารย์รับพระราชทานเหรียญท่ีระลึก เนื่องในโอกาส
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา วันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

๒๕๕๘ รางวัล “คนไทยตัวอย่าง ประจ าปี ๒๕๕๘” ต้นแบบคนดี ใต้ร่ม
พระบารมีพ่อของแผ่นดิน  

สมาคมส่ือมวลชลสัมพันธ์
ประเทศไทย 

๒๕๕๘ รางวัล ASEAN AWARD 2015   สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศ
ไทย 

๒๕๕๘ รางวัลมาลัยสยาม “ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ
และศาสนา” ประจ าปี 2558 

สมาคมส่ือมวลชลสัมพันธ์
ประเทศไทย 

 ๒๕๕๘ รางวัล “คนดีของแผ่นดิน” มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

 ๒๕๕๘ รางวัล THAILAND LEADER AWARDS 2015 ชมรมสมาพันธ์ส่ือสารมวลชน
แห่งประเทศไทย 

 ๒๕๕๘ รางวัล "คนดีศรีสยาม" รางวัลญาณสังวร โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์
ราชัน 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๘๙) 

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให ้
๒๕๕๙ รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ “รางวัลพิฆเนศวร” สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๙ รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ “รางวัลสยามไยรา”  สมาคมส่ือมวลชนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย 

 
ผลงานการเป็นที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการวิจัย 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษากับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย  
กระทรวงการคลัง ในระดับ A เลขทะเบียนท่ีปรึกษาเลขท่ี ๑๐๖๕ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช มี
ผลงานการเป็นท่ีปรึกษา/หัวหน้าโครงการวิจัย ดังนี้ 
 

ผลงานวิจัย 
๒๕๕๙ ๑. หัวหน้าโครงการโครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้า

ทางไกล (Tele-shopping) (กสทช.) 
๒. หัวหน้าโครงการโครงการติดตามผลและประเมินผลการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

๓. หัวหน้าโครงการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน และ
ส ารวจความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวที่ อพท. เข้าไปพัฒนาในพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและ
พื้นท่ีเช่ือมโยง (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 
 

๒๕๕๘ ๑. หัวหน้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและตราสินค้าของสหกรณ์ ภายใต้โครงการ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ตลาดอย่างยั่งยืน (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) 

๒. หัวหน้าโครงการปรับปรุงตัวชี้วัดระดับโครงการเพือ่จัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๓. หัวหน้าโครงการการพัฒนา Touch Point ต้นแบบ Low Carbon Tourism (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๔. หัวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele 
– shopping) (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙๐) 

 

๒๕๕๗ ๑. ท่ีปรึกษาโครงการจัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาอาคารก่อสร้าง
สถานท่ีพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) 

๒. ท่ีปรึกษาโครงการส ารวจเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมอินโดจีน (โรงแรมอินโดจีน จังหวัด
สระแก้ว) 

๓. หัวหน้าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลกของ 
UNWTO (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๔. หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในชุมชนท่องเท่ียวแบบ
คาร์บอนต่ า (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๕. หัวหน้าโครงการจัดท าเกณฑ์และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การยุติภารกิจในพื้นท่ีพิเศษ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน) 

๖. หัวหน้าโครงการประเมินผลการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเท่ียวคาร์บอนต่ าส าหรับภาคี
เครือข่ายศักยภาพสูงของ อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน) 

๗. ท่ีปรึกษาโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจแปรรูปนม 
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI) 

๘. หัวหน้าโครงการบริหารข้อมูลข่าวสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ ภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่น และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 

๒๕๕๖ ๑. ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Application เพื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ใน ๕ กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

๒. ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Application เพื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เทอม ๒ ใน ๕ กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙๑) 

๓. ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

๔. หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น "รัฐสภาของเรา" 
ประจ าปี ๕๖ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 

๕. ท่ีปรึกษาโครงการประชุมผู้น าพุทธศาสนาโลกเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) 

๖. โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์ /กลุ่มการเกษตรกร (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) 

๗. โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๘. ประเมินผลการใช้เงินกู้ กพส.พัฒนาธุรกิจโคนมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๙. โครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาค
เกษตร (ASPL) แผนพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตร (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๐. โครงการการจัดช้ันลูกหนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๑. โครงการศึกษาลู่ทางการขยายตลาดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกร (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๒. โครงการพัฒนากิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๓. ประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชด าริ 
(กปร.)) 

 

๒๕๕๕ ๑. หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวบรวมน้ านมดิบสู่การปฏิบัติตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีท่ีดีในการผลิต (GMP) (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๒. หัวหน้าโครงการประเมินผลและแบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรม



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙๒) 

ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักพัฒนานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์) 

๓. หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการรัฐสภาของ
เรา (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 

๔. หัวหน้าโครงการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา(โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา) 

๕. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้นแบบการสร้าง PEA Front Office เพื่อรองรับผู้ใช้บริการของ 
กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: PEA) 

๖. หัวหน้าโครงการการด าเนินการติดต้ังระบบภาพและเสียงห้องประชุมและห้องเรียนคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

๒๕๕๔ ๑. หัวหน้าโครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
(ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง) 

๒. หัวหน้าโครงการประเมินผลโครงการปลูกยางพาราในท่ีแห่งใหม่ (ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง) 

๓. หัวหน้าโครงการศึกษารูปแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาและเผยแพร่
พระพุทธศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 

๔. หัวหน้าโครงการศึกษาการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน (กรมการขนส่งทางบก) 

 
ประสบการณ์ด้าน ASEAN 

 วิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์ และ Supply Chain ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันท่ี ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 วทิยากรบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียน แก่ก าลังพลภายในหน่วย กรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค์ฯ 
ณ ค่ายนวมินทราชินี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ จัดโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่ง



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙๓) 

ประเทศไทย (ไฮเมท) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (สสมท.) ณ โรงแรมสยามซิต้ี กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ท่ีปรึกษาและผู้น าคณะนักธุรกิจของบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด ศึกษาลู่ทางการลงทุนและ
พบปะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแผนการและการลงทุน ( BOI), 
กระทรวงการค้าและการลงทุน และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ผู้ริเริ่มโครงการ “ผู้บริหารพบศิษย์เก่า” มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ผู้ด าเนินการอภิปรายงานเสวนา “โอกาสหรือภัยคุกคามของข้าราชการไทยในการเตรียมความพร้อมเมื่อ
เข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ให้กับข้าราชการไทยท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมทางภาษาแก่ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าในเขตพื้นท่ีบางแสน เพื่อเตรียมพร้อมเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area)” เมื่อ
วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (จัดอบรมระหว่างวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 ให้การต้อนรับรองประธานสหพันธ์แม่หญิงลาวแห่ง สปป.ลาว และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมแม่หญิงลาว ใน
โอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม ในโครงการอบรมผู้ช่วยญาติ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ร่วมประชุมหารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเรื่องการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมกับ นายสหวัฒน์ แน่น
หนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการงานบายศรีสู่ขวัญชมรมนิสิตจีนมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประโยชน์เมื่อเข้าสู่ประชาคม 
ASEAN+C เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภัยคุกคาม หรือโอกาสของนักบัญชีเมื่อเข้าสู่
ข้อตกลงประชาคมอาเซียน” ให้แก่บคุคลภายนอก เมื่อวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ผู้น าการต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะนิสิตระดับปริญญาโท MBA จากวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาดูงาน และสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอน ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันท่ี ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙๔) 

 เป็นแกนกลางในการประสานงานการเจรจาตกลงการค้าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราออกจ าหน่าย ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างประธานกองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง และนักธุรกิจจีน ต าแหน่ง
กรรมการบริหารบริษัท KL Bangkok LTD,PART เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่การ
แข่งขันระดับประชาคม ASEAN” ให้กับบุคคลภายนอก เมื่อวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน 
สู่ข้อตกลง ASEAN ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นท่ี ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ร่วมการจัด “นิทรรศการ ASEAN+C” ของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ผู้น าคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด่านศุลกากร
ช่องเม็ก พร้อมฟังบรรยาย “รู้เราก่อนออกสู่ ASEAN+C ในการน าเข้าส่งออก” จากด่านศุลกากรช่องเม็ก 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนักธุรกิจ สปป.ลาว 
เพื่อฟังประสบการณ์ต้ังแต่เริ่มท าธุรกิจใน สปป.ลาว จนถึงปัจจุบัน และรับฟังแนวทางในการเข้ามาลงทุน 
ณ สปป.ลาว จากประธานหอการค้า เมืองปักเซ แขวงจ าปาสัก เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ 
โรงแรมจ าปาสักแกรนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ผู้น าคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษากลยุทธ์ของบริษัท
ดาวเรือง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผลิตกาแฟส าเร็จรูปดาวเรือง และสินค้าผลไม้อบ
กรอบ ซึ่งส่งออกไปท่ัวเอเชีย และยุโรป เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “หลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ของ
ประเทศไทย” ให้แก่บุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก MORIHIKO HIRAMATSU,PH.D. President, 
Oita OVOP International Exchange Promotion Committee ผู้ก่อต้ัง OVOP ของประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การเข้าถึงธุรกิจอาเซียน” ให้แก่ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังกรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน
วิทวัส  ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันท่ี ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙๕) 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสการตลาดระหว่างประเทศ เมื่อเข้าสู่ข้อตกลง 
AFTA” ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “AEC ๓+๖ มีผลกระทบอย่างไรกับเศรษฐกิจไทย” 
ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของ
มนุษย์ รุ่นท่ี ๒ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายด้านบริหารจัดการ สภาพเศรษฐกิจ  และข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ศึกษาส ารวจเส้นทางร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนายกเทศมนตรีเบตง จังหวัดยะลา 
และศึกษาแนวโน้มธุรกิจ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๑-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานสังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยเข้าพบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (H.E  Sok Siphana) และ นักธุรกิจ ณ ประเทศกัมพูชา วันท่ี ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานสังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เข้าพบนัก
ธุรกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ออกรายการช่ัวโมงธุรกิจ (Nation) เตรียมประชากรภาคธุรกิจ รับประชาคมอาเซียน เมื่อ ๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ศึกษาดูงานร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี ๔ (BOI แหลมฉบัง) เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ณ 
เวียงจันทน์ ศึกษาด้านการลงทุนท่ีกระทรวงแผนการและการลงทุน ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
วิทยากรบรรยายพิเศษ :  
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ กรอบแนวทางการจัดท าหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.๒), ยุทธศาสตร์ของการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ, 
การจัดการโครงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ความรู้พื้นฐานการจัดการสวัสดิการสังคม และกระบวนการพัฒนา
สังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย, การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ, การบริหารราชการยุคใหม่
, การเขียนแผนงานและการท างานให้ส าเร็จโดยใช้หลัก Balance Scorecard, แนวคิดการบริหารงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเทคนิคการให้บริการงานไกล่เกล่ียในศาล, กลยุทธ์ ๕F กับการแข่งขัน, การบริหารประเด็น, 
การพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อความก้าวหน้า เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง, การประเมินผลโครงการมิติใหม่, การฝึกปฏิบัติ
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(๑๙๖) 

ระดมสมองเพื่อสร้างงานใหม่เชิงกลยุทธ์, การด ารงชีวิตกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน, ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย, 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงาน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การท างานเป็นทีม, PMQA 
เป็นต้น 
 บรรยายให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงการคลังและข้าราชการ

กรมสรรพากร,ข้าราชการสรรพากรภาค ๓ , ภาค ๕ และ ภาค ๙, กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สภาพนักงาน มหาวิทยาลัย
บูรพา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, สหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี, ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยท่ี ๑ จังหวัดกระบี่, ข้าราชการส านักงานสรรพากรภาค ๖ จังหวัดนครปฐม, 
กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร, มณฑลทหารบกท่ี ๑๔ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร , ส านักงานศาลยุติธรรม, วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI  

๑. Wiroonratch, B. ๒๐๐๘. Educational Quality Administration of a higher education institute 
in Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities. ISSN ๑๖๘๕-๖๖๐๐. Volume 
๖ No.๒, July – December ๒๐๐๘.  

๒. Wiroonratch, B. ๒๐๑๐. The relationship between personal factors on work life quality 
and operation for vision and mission achievement of students of Graduate School of 
Commerce. ISSN ๑๖๘๕-๖๖๐๐. Volume ๘, No.๑.  

๓. Wiroonratch, B. ๒๐๑๒. Doctoral dissertations in the field of humanities and social 
sciences of Burapha University. Journal of Science, Technology, and Humanities. ISSN 
๑๖๘๕-๖๖๐๐. Volume ๑๐, No.๑, pp. ๔๔-๕๔.  

๔. Wiroonratch, B. ๒๐๑๓. Evaluation process of rubber replanting aid in Eastern and 
Northwestern Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities. ISSN ๑๖๘๕-
๖๖๐๐. Volume ๑๑, No.๑, pp. ๖๖-๗๕. 

 
การร่วมงานสัมมนาวิชาการ/การประชุม ระดับนานาชาติ 
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(๑๙๗) 

๑. The First International Conference on China Economy Developing Strategy & Sino-
Thailand International Education Exchange. Place: Administrative Building ๙th floor of 
Yunnan College of Business Management China. January ๑๐, ๒๐๑๑.   

๒. The GBP Kick-off  Weekend. CIBER Center for International Business Education and 
Research. Washington, DC, March ๑๑-๑๓,๒๐๑๑ 

๓. The ๑st ASEAN+ C Symposium on Business Management Research. Graduate School 
of Commerce, Burapha University. June ๑๕, ๒๐๑๑. 

๔. The CIBER GBP. Center for International Business Education and Research.  
Washington, DC, March ๙-๑๑,๒๐๑๒ 

 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

๑. วันท่ี ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ น าเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
“๑๐th Anniversary of the Graduate School of Commerce, Burapha University : ๒๐๐๖ 
Global Business Conference” ในระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล 
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ น า เสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๒ โครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

๓. วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ น าการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยร าไพพรรณี เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ ๑๐๕ ปี เรื่อง “วิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

๔. วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ๕๓ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รูปแบบการลงทุนใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนักลงทุนไทยท่ีเป็นกลุ่มนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
และเครือข่าย  (A Model of Investment in the Lao People’s Democratic Republic by a 
group of Graduate School of Commerce (GSC) students and networks)  
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(๑๙๘) 

๕. วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๓ The 
๑st ASEAN+C Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๖. วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๔ The 
๒nd  ASEAN+C Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗. วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๕ The 
๕th  ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๘. ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาเรื้อรัง การค้า การลงทุนชายแดนไทย-สปป.
ลาว” ในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๘ “สร้างสรรค์สังคมสู่
ประชาคมอาเซียน” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
งานเขียนต ารา หรือ หนังสือ 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งท่ี ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ จ านวน ๕๐๐ เล่ม ISBN ๙๗๔ 
๓๘๔ ๔๓๙ ๓ ส านักพิมพ์ เอ. เอส. เทคนิคการพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพฯ. 

- น าเสนอแนวคิดทางวิชาการ ในหนังสือ นวัตกรรมการบริหาร ประสบการณ์ของผม สุทธิชัย  สังขมณี 
. ๒๕๕๒. บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซ็ต จ ากัด ฉะเชิงเทรา. 

 
บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ 
 บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 บรรณาธิการวารสาร Journal of Global Business Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 

 
งานจดสิทธิบัตร 

๑. จดข้อมูลสิทธิบัตร ประเภทงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่ือส่ิงประดิษฐ์ แบบพับปฏิทิน ตามเลขท่ีค าขอ 
๑๒๐๒๐๐๐๘๑๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ (ผลงานร่วม) 

๒. จดข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน วรรณกรรม ช่ือผลงาน .ผาบ่องโมเดล. ตามค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 
๑๙๕๖๔๐ เมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ (ผลงานร่วม) 
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(๑๙๙) 

๓. จดข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ช่ือผลงาน “แก้วลายดอกบัวตอง Buatong, Flower Mae 
Hong Son, By GSC” ตามค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี ๒๐๙๒๐๗ เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
(ผลงานร่วม) 

 
บทความวิชาการ (Article) 

บรรพต  วิรุณราช. ๒๕๕๒. เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์. วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีท่ี 
๔ ฉบับท่ี ๑ หน้า ๕-๑๑. 

 
บทความวิจัย 

บรรพต  วิรุณราช และสุชนนี เมธิโยธิน. ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร. ๘ (๑), ๘๕ – ๙๖. 

บรรพต  วิรุณราช. (๒๕๕๗). ศักยภาพการท าสวนยางพาราของผู้ท่ีไม่มีสวนยาง.วารสารวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๓๑ (๒), ๓๕-๖๓. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๔.ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงแผนการและ
การลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บูรพาปริทัศน์ 
ฉบับพิเศษครบรอบ ๑๕ ปี เล่มท่ี ๑. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๔.สภาพปัญหาในการท างานท่ีส่งผลต่อความต้องการในการฝึกอบรม
ของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท ไทยโพลิเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ.วารสาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๕ ปี เล่มท่ี ๑. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๔.การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขต
ปลอดอากรของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี.รายงานบทความวิชาการและงานวิจัย
การประชุมวิชาการ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๓ The ๑st 
ASEAN+C Symposium on Business Management Research.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา: วนอุทยานแก้วโกมล อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.วารสารวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๐๐) 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคล าปาง.วารสาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว อ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
รายงานบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ  

ครั้งท่ี ๒.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.การเกษตรในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
รายงานบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓. 

  ฯลฯ 
 
ประสบการณ์ด้านให้การศึกษางานนิพนธ ์

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษา: วนอุทยานแก้วโกมล  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคล าปาง                
๓. แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔. การเกษตรในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา:โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๕. กระบวนการยืดอายุดอกบัวตองดอยแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวท่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออ าเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบยั่งยืน 
๗. การผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ีระลึกท่ีมีสัญลักษณ์ทุ่งดอกบัวตอง 
๘. การศึกษาวิจัยการปฏิบัติการการเพิ่มปริมาณนักท่องเท่ียวชาวไทยโดยบริษัททัวร์และเว็ปไซด์ในการมา

ท่องเท่ียวทุ่งดอกบัวตอง 
๙. การศึกษาสถานการณ์  การจัดการขยะมูลฝอย  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล

ฝอย ศึกษากรณีเทศบาล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
๑๐. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หลังนักวิจัย (ส่งเสริม) ออกจากพื้นท่ี กรณี

หมู่บ้านผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๑. การศึกษาปัจจัยด้านการตลาด บริการ มีผลต่อการตัดสินใจพักค้างคืนใน จังหวัดแม่ฮ่องสอนของ

นักท่องเท่ียว 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๐๑) 

๑๒. การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพิ่มมูลค่าของกระเทียม ( Value Added)   ในกรณีบ้านแม่สุริน อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๓. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขกลุ่มผู้ตัดเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หลังนักวิจัย(ส่งเสริม)ออกจากพื้นท่ี 
กรณีหมู่บ้านผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๔. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสนใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยตามพระราชด าริ 
(ปางอุ๋ง) 

๑๕. การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามมาตรการเมาไม่ขับ  ในเขตอ าเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
๑๖. การตลาดผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ีระลึกท่ีมีสัญลักษณ์ทุ่งดอกบัวตอง 
๑๗. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการซื้อของท่ีระลึกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๘. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๙. สมรรถนะของผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจการค้าชายแดน 

บริเวณด่านพรมแดนบ้านห้วยผ้ึง ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒๐. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียวทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
๒๑. การศึกษาระบบการด าเนินงานจัดการให้ค าปรึกษาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหลัก

ส่ีพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ ์
๒๒. ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลหลักห้า อ าเภอ

บ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๓. การศึกษาการจัดต้ังธนาคารปุ๋ยจุลินทรีย์ EM กรณีศึกษา : บ้านโคกหลวง  หมู่ท่ี ๔ ต าบลโรงเข้  อ าเภอ

บ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   
๒๔. ศึกษาการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพท่ีมีผลต่อการประหยัดพลังงานของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย 

กรณีศึกษา : ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวดัสมุทรสาคร 
๒๕. ศึกษาการคัดแยกขยะเพื่อขาย : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบล

หลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๗. ศึกษาการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบการประหยัดไฟของผู้ใช้ไฟ กรณีศึกษา 

: ในเขตเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๘. การศึกษาการจัดการระบบการคัดกรองสายตาในเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนช้ันประถมศึกษา (อายุ ๓-

๑๒ปี) ในเขตเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๐๒) 

๒๙. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน  ต้อกระจกในชุมชน  กรณีศึกษา 
: สถานีอนามัยโรงเข้  เทศบาลต าบลหลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

๓๐. การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคต้อกระจกและต้อหินในชุมชน กรณีศึกษา : สถานีอนามัยโรงเข้  
เทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

๓๑. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจผู้ใช้จุลินทรีย์ EM จากธนาคาร EM : เทศบาลต าบลหลักห้า 
อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

๓๒. แรงจูงใจในการเข้าร่วมการคัดแยกขยะเพื่อขาย กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหลักห้า  จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๓. การตลาดปลาสลิดท่ีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

และส่วนประสมทางการตลาดท่ีท าให้ตัดสินใจซื้อปลาสลิด 
๓๔. การน ากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม 
๓๕. แนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีแรงงาน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของ

บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
๓๖. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นก๋วยเต๋ียวเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาเส้นก๋วยเต๋ียวตราพ่อครัว 
๓๗. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทีมีแหล่งก าเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐ

ประเทศจีนในจังหวัดชลบุรี 
๓๘. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า (SA City Line) และรถไฟฟ้าด่วน 

(SA Express Line) ของชาวต่างชาติผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๓๙. การเพิ่มขีดความสามารถของระบบ Logistics and supply chain เพื่อพัฒนาศักยภาพของธรุกิจส่งออก 

กรณีศึกษา บริษัทในเครือ ปตท. 
๔๐. ความคาดหวังและทัศนคติของผู้บริโภคกาแฟในกรุงเทพมหานครต่อการ Rebranding ของ ร้านกาแฟ

สตาร์บัคส์ 
๔๑. ความคาดหวังการออกแบบพัฒนารถยนต์ท่ีนั่งส่วนบุคคล 
๔๒. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และอเมริกันท่ีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

ท างานของพนักงาน 
๔๓. ศึกษากระบวนการยอมรับ Tablet สัญชาติไทย ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง 
๔๔. เครือข่ายระหว่างบุคคลและความสอดคล้องของวัฒนธรรมท่ีมีต่อความส าเร็จของการส่งออกผ้าคลุมผม

และกะปิเยาะห์ในจังหวัดนราธิวาส 
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(๒๐๓) 

๔๕. กระบวนการยอมรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากประเทศจีนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

๔๖. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคัดเลือก Global Suppliers กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการประกอบช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

๔๗. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปลูกผักเพื่อการส่งออกของเกษตรกรภาคกลาง ฯลฯ 
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(๒๐๔) 

 
๒.  รองหัวหน้าโครงการ 
นายอิสระ สุวรรณบล  
ต าแหน่งปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา ส านักงานท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
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The Australian National 
University 

2522 

 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 

- แต่งหนังสือจ านวน 15 เล่ม บทความมากกว่า 200 เรื่อง 
- บรรณาธิการ ปัญหานมหลวง (2517 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- รูปแบบบริหารกรุงเทพมหานครในอุดมคติ (2540 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
- การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีพึงปรารถนา (2540 ส านักงาน ก.พ.) 
- การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้โทษในประเทศและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องเบ้ืองต้น

ร่วมกับ เสริน ปุณณะหุตานนท์ และคณะรางวัลผลงานนักวิจัยดีเย่ียม พ.ศ. 2518 
- ปัญหาแรงงานไทยในบริษัทญี่ปุ่น 2514 
- ภูเก็ตมหานคร 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- แผนลงทุนจังหวัดภูเก็ต 2538 
- แผนลงทุนจังหวัดพังงาน 2538 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๐๕) 

- แผนลงทุนจังหวัดนครพนม 2538 
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองชลบุรี 2544 

 
ประสบการณ์ท างาน 

1. ผู้อ านวยการศูนย์รัฐวิสาหกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. หัวหน้าภาครัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักรัฐมนตรี 
4. ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. กรรมการและอนุกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ 
6. กรรมการท่ีปรึกษารัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 
7. อธิการโรงเรียนนาวิกวาณิชย์ 
8. อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการทัพโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสาม

พราน โรงเรียนนายทหารอาวุโส 
9. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
11. ท่ีปรึกษาอาวุโสธนาคารโลก 
12. ท่ีปรึกษาอาวุโส ธนาคารพัฒนาอาเซีย 
13. ท่ีปรึกษาอาวุโส DANIDA 
14. ท่ีปรึกษาอาวุโส GTZ 
15. ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท A-Seven 
16. ประธานกรรมการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมส านักนายกรัฐมนตรี 
17. ประธานสมาคมนมแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
18. ประธานผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหาร คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
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(๒๐๖) 

 

๓.  นักวิจัยหลัก (คนที่ ๑) 
เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร หรือการพัฒนาองค์กร หรือหรือการพัฒนาสังคม หรือบริหารธุรกิจ 

ดร.ช านาญ งามมณีอุดม  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
มือถือ ๐๘๑-๗๔๓ ๔๔๓๖   
โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๙๒๐๑๘-๒๐ 
โทรสาร ๐๓๘-๓๙๒๐๒๔ 
E-mail: bobchamnan@gmail.com 

 

 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระหว่าง

ประเทศ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๓ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๕ 

ปริญญาเอก Ph.D. Commerce Magadh University ๒๕๕๑ 
 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัย 
๒๕๕๘  โครงการศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดธุรกิจ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๐๗) 

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 
๒๕๕๗  โครงการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร) 

๒๕๕๗  โครงการจัดต้ังเว็ปไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

๒๕๕๖  โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ท่ีมีการเติบโตสูงของประเทศไทย 
(SME High Growth Sectors)” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๖  โครงการวิจัย “โครงการพัฒนาชุมชน/พื้นท่ีเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าบนแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & 
Design Center - TCDC)) 

๒๕๕๖  โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ าสูญเสียของการประปา
นครหลวง (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการประปานครหลวง) 

๒๕๕๕  โครงการวิจัย “กิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ใน
ต่างประเทศ” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว)) 

๒๕๕๕  โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)) 

๒๕๕๕  โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ (e-
Learning) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) 

๒๕๕๔  โครงการผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการ ASEAN Investor Forum ) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 
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(๒๐๘) 

๒๕๕๔  โครงการจัดต้ัง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในเบ้ืองต้นในการพัฒนา MICE Tourism ในภาคตะวันออก  
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) 

๒๕๕๔  โครงการผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการจัดต้ัง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  การศึกษานโยบาย และการบริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย
ย่อย ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and Medium Enterprises 
(MSMEs) Policies and Service Provision among ASEAN Member Countries - 
AMCs) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา) 

๒๕๕๔  โครงการ ASEAN Investor Forum (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม CSR ของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islam Bank of 
Thailand – iBank)) 

๒๕๕๔  โครงการ Feasibility Study on the establishment of an integrated national SMEs 
service center and related requirements among ASEAN member countries 
(Phase ๑) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว)) 

๒๕๕๔  การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคง กับข้อ
เรียกร้องของกลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กระทรวงยุติธรรม) 

๒๕๕๓  โครงการ “Insight into ‘Finding Service’ Business – ๒๐๐๙ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน)) 

๒๕๕๒  โครงการพัฒนาแผนแม่บทบรอดแบนด์แห่งชาติ และ การก ากับดูแล (ระยะท่ี ๑) (ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)) 
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(๒๐๙) 

๒๕๕๒  โครงการการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และ โครงการการจัดท า
แผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการประปานครหลวง) 

๒๕๕๒  โครงการ “Market Survey of Data Communication Services in Thailand, ๒๐๐๘” 
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 

๒๕๔๙  โครงการ “Application of Geographical Information System (GIS) for Bangkok and 
metropolitan survey” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)) 

 

 
ผลงานการวิจัยเชิงวิชาการ 
การศึกษานโยบาย และการบริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Policies and Service 
Provision among ASEAN Member Countries - AMCs), ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔, มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
“The Study of Senses and their Impacts on Purchase Decisions”, had been conducted during 
๒๐๐๖-๒๐๐๘, Magadh University 
 
ผลงานการวิจัยภาคธุรกิจ 
การวิจัยธุรกิจปิโตรเคมี 
“การศึกษาความเป็นไปได้โครงการถังก๊าซคอมโพสิท (Feasibility Study of Composite Gas Tank)”, had been 
conducted in Bangkok & metropolitan during April – July, ๒๐๐๙, funded by PTT Public Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจการเงินการธนาคาร 
“Insight into Saving Preference Research”, had been conducted in Bangkok & metropolitan 
during August – October, ๒๐๐๙, funded by Kiatnakin Bank Public Co., Ltd. 
 
“Automobile Hire-Purchase Market Study, ๒๐๐๘”, had been conducted in nationwide during 
June - September, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Leasing Co., Ltd. 
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(๒๑๐) 

“Sub-Segment Financial Management Lifestyle Research (Finance in A Month) – MASS Segment 
Research”, had been conducted in Bangkok and metropolitan areas during March, ๒๐๐๘, 
funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
“K-Cyber User Interface & Web Portal Design Research - Applying Qualitative and Observation 
Techniques into Research Design”, had been conducted in Bangkok and metropolitan areas 
during February, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
“Private Wealth (PW) Entrepreneurs’ Characteristics, Financial Management, and Desire – 
Comparison between Reasons for Choosing Main Personal Bank and Main Business Bank”, had 
been conducted in Bangkok and metropolitan areas during September, ๒๐๐๗, funded by 
Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
“KBank Internet Banking (K-CYBER BANKING) Market & Need Research”, had been conducted in 
Bangkok and metropolitan areas during June – August, ๒๐๐๗, funded by Kasikorn Bank Public 
Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
“Understanding Consumer Cognitive Evaluation Processes and Dimensions – Qualitative 
Research Targeting at SlimFit TV”, had been conducted in Bangkok during April, ๒๐๐๗, funded 
by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Air Purifier Market Survey” had been conducted nationwide during January, ๒๐๐๗, funded by 
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Retailers’ Satisfaction and Demands” had been conducted nationwide during July, ๒๐๐๖, 
funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Digital-Still Camera Market Study” had been conducted during February – March, ๒๐๐๖, 
funded by Samsung Asia Pte., Ltd., which is Samsung Regional Head Quarter based in Singapore 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๑๑) 

 
“Mystery Shoppers – Participative, Unobtrusive Observation and Evaluation” had been 
conducted to measure sales staffs’ performance through interaction, verbal, and visual 
evaluation, during October ๒๐๐๕, funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Evaluating Delivery and Service Staffs’ Performance through Visual Evidences – Participative, 
Unobtrusive Observation and Evaluation” had been conducted to measure delivery and service 
staffs’ performance through interaction, verbal, and visual evaluation, during October, ๒๐๐๕, 
funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 

“Evaluating Service Staffs’ Performance of Thai Samsung Electronics Co., Ltd.”, had been 
conducted to measure service center staffs’ performance, during October, ๒๐๐๕, funded by 
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
การวิจัยด้านสาธารณูปโภค 
“Customer Satisfaction toward Service Delivery ๒๐๐๙”, had been conducted in Bangkok and 
Metropolitan areas during April – October, ๒๐๐๙, funded by Metropolitan Waterworks Authority 
(MWA), a State Enterprise under the Ministry of Interior, Royal Government of Thailand. 
 

“Customer Satisfaction toward Service Delivery ๒๐๐๘”, had been conducted in Bangkok and 
Metropolitan areas during April – October, ๒๐๐๘, funded by Metropolitan Waterworks Authority 
(MWA), a State Enterprise under the Ministry of Interior, Royal Government of Thailand. 
 
การวิจัยด้านสินค้าอุปโภคบริโภค 
“Perception and Benefits-Sought toward Natural Silk Cosmetic Qualitative Research”, had been 
conducted during April, ๒๐๐๗, funded by Chul Cumvong Farm Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
“Satisfaction Study on Food Retail ๒๐๑๐”, had been conducted during June ๒๐๑๐ – January 
๒๐๑๑, funded by Central Pattana, Public Co., Ltd. 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๑๒) 

“CSI Marketing Campaign” had been conducted during ๒๐๑๐, funded by Central Pattana, Public 
Co., Ltd. 
 
“Market Potential & Consumer Needs Surveyt: The LIV @ Changwattana”, had been conducted 
during May-June, ๒๐๑๐, funded by SMC Motors Co., Ltd. 
 
“JJ Center Project Market Intelligent Support”, has been conducted during March-April, ๒๐๑๐, 
funded by JJ Center Co., Ltd. 
 
“Seri Center Population Profiling Research”, had been conducted during October – November, 
๒๐๐๘, funded by Seri Center Management Company Limited 
 
“Exploratory Study of Customers’ Needs toward Retail Establishment – CentralWorld Shopping 
Complex”, had been conducted during April, ๒๐๐๗, funded by CentralWorld Co., Ltd., leading 
premium retailer and developer in Thailand. 
 
การวิจัยธุรกิจโรงพยาบาล 
 “Breast Clinic Demand Survey”, had been conducted in Bangkok and Metropolitan areas during 
October – November, ๒๐๐๖, funded by Piyavate Hospital, which is one of leading international 
hospital in Thailand. 
 
การวิจัยธุรกิจอาหาร Fast Food 
“GIS Data Mapping for A&W members and Data Synchronization to GIS”, had been conducted 
nationwide during October – July, ๒๐๐๖, funded by A&W Restaurant (Thailand) Co., Ltd. 
 
“GIS Data Mapping of A&W Restaurants in Thailand”, had been conducted nationwide during 
October – December, ๒๐๐๕, funded by A&W Restaurant (Thailand) Co., Ltd. 
 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๑๓) 

การวิจัยธุรกิจอื่น ๆ  
“Cushion and Packaging Market Study”, had been conducted nationwide during August, ๒๐๐๗, 
funded by local packaging company. 
 
“Karshine Brand Personality Qualitative Research”, had been conducted in December, ๒๐๐๕, 
funded by Karshine Co., Ltd., one of leading local car cosmetic company. 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๑๔) 

 
๔.  นักวิจัยหลัก (คนที่ ๒) 

เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร หรือการพัฒนาองค์กร หรือหรือการพัฒนาสังคม หรือบริหารธุรกิจ 

ดร.สุชนนี เมธิโยธิน 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
มือถือ ๐๘๕-๖๙๙ ๓๖๑๙ 
E-mail : marketingcooking๖๖@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๓ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

การบริหารองค์กร
และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ๒๕๔๗ 

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ๒๕๕๒ 

 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- รองบรรณาธิการ วารสาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 

- จัดท าหนังสือ GSC SUCCESS STORIES กรณีศึกษาทางธุรกิจ  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๑๕) 

- กรรมการบริหารหลักสูตร Ph.D. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กรและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์ ) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการพัฒนาวารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการส่งเสริมนวัตกรรมทางการจัดการประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการโครงการ “การแข่งขันวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจผันผวน” วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการสอบป้องกันเค้าโครงงานนิพนธ์นิสิตปรญิญาโท 
 
วิทยากรและบรรยายพิเศษ 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “การเจรจาต่อรอง” 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการเหตุการณ์ชุมนุม เรื่องการตลาดปัจจุบัน 
- วิทยากร บรรยายพิเศษ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในหัวข้อ “การจัดท า

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม และการฝึกปฏิบัติการ” 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ  กรมพัฒนาท่ีดินในการจัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ กรม
พัฒนาท่ีดิน ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และจัดท าผลงาน” 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ในหัวข้อ “โอกาสการตลาดระหว่าง
ประเทศเมื่อเข้าสู่ข้อตกลง AFTA” 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่วิทยาเขตนครปฐม 
- วิทยากร บรรยายพิเศษ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ

พลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ในหัวข้อ “ การจัดการตลาดส าหรับนักบริหารยุคใหม่” 

- ผู้น าเข้าเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน       
 ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒  
- ท่ีปรึกษาด้านการตลาด บริษัทนีโอ ทาร์เก็ต จ ากัด  
รายละเอียดงาน : Re-Brand U-Star 

- ผู้น าเข้าเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน 
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(๒๑๖) 

รายละเอียดงาน: น าเข้าเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน  
-    อาจารย์พิเศษด้านการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
-    ท่ีปรึกษาศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย 

 ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุณาสิน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
รายละเอียดงาน: วางแผนด้านการตลาดเพื่อกระจายอะไหล่ฮิตเตอร์ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมธิโยธิน จ ากัด 
รายละเอียดงาน: วางแผนด้านการตลาดและการขาย สินค้าเกี่ยวกับเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้า  
 

ผลงานทางวิจัย 
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑. นักวิจัยโครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง) 
๒. นักวิจัยโครงการประเมินผลโครงการปลูกยางพาราในท่ีแห่งใหม่ (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑. นักวิจัยโครงการประเมินผลและแบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์) 

๒. นักวิจัยโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการรัฐสภาของเรา  
(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 

๓. นักวิจัยโครงการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
(โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา) 

๔. นักวิจัยโครงการวิจัย ต้นแบบการสร้าง PEA Front Office เพื่อรองรับผู้ใช้บริการของ กฟภ.  
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: PEA) 

 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑  นักวิจัยโครงการประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น "รัฐสภาของเรา" ประจ าป ี๕๖  
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(๒๑๗) 

(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 
ปี ๒๕๕๗ 

๑. นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในชุมชนแบบคาร์บอนต่ า(องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๒. นักวิจัยโครงการการจัดท าเกณฑ์และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ยุติภารกิจพื้นท่ีพิเศษ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๓. นักวิจัยโครงการบริหารข้อมูลข่าวสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
ภาพลักษณ์ความเช่ือมั่น และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน) 

๔. นักวิจัยโครงการพัฒนาตู้รับช าระเงินอัตโนมัติ (PEA GENIUS II) ขยายงานท่ัวประเทศ (การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค: PEA) 

 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 ศึกษาดูงานการลงทุนท่ี ส.ป.ป.ลาว 
 ศึกษาดูงานปักกิ่งแฟร์ ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานฮ่องกงแฟร์ ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานท่ีเซี่ยงไฮ้แฟร ์ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานท่ีกวางเจา แหล่งค้าส่งขนาดใหญของประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานการลงทุนท่ีประเทศพนมเปญ  
 ศึกษาดูงานการลงทุนท่ีประเทศเวียดนาม 
 ศึกษาดูงานต้นแบบOTOP ท่ีประเทศญี่ปุ่น (OVOP) 

 
การฝึกอบรม 
 ผ่านการอบรมกิจกรรมพัฒนาบุคลลากรเพื่อ SMEs (TRAIN THE TRAINER) ฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิคการ

เป็นวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ SMEs ต้องท าอย่างไร” ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อย (สสว.) 

 ผ่านการอบรมเรื่อง การบริหารงานวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ่านการอบรมเรื่องความส าเร็จด้วยหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัย จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
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(๒๑๘) 

 ผ่านการอบรมเรื่อง ฝ่าวิกฤติธุรกิจออนไลน์ด้วยกลยุทย์ CRM จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผ่านการอบรมด้าน E-Commerce กับบริษัท ตลาด ดอท คอม จ ากัด 
 ผ่านการอบรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กับ บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
 ผ่านการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่น ๗/๒๕๔๙ จากโรงเรียน เรียลเอสเตทเทรนนิ่ง ประเทศไทย  
 สัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จังหวัดเชียงใหม่ 
 สัมมนา “เหลียวหลังแลหน้า เตรียมพร้อมแรงงานไทย สู่ข้อตกลง AFTA” โดย เอกอัครราชทูตไทย ประจ า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ปฐมนิเทศ โครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อออกแบบระบบรถไฟฟ้าเบ้ืองต้นเมืองพัทยา 
 ผ่านการอบรมการเขียนโครงการเสนอแผนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
  ผ่านการอบรม “การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา” ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน          

 
ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย 
 การศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณการส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” 
 ความรู้ความสามารถขององค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานในการปล่อยสินเช่ือของ ธนาคารกสิกร

ไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี 
 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคาร  กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือยูนิลีเวอร์ จากบริษัท พรหมเสน่ห์ จ ากัด 
 ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยทางจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ : กรณีศึกษาในเขต

จังหวัดชลบุรี 
 การศึกษากลยุทธ์การตลาดและคุณภาพงานบริการของธุรกิจสปาในจังหวัดชลบุรี 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนช่ันแนล  เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด(มหาชน) 
 รูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้า โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
 การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตระหนักถึงปัญหาในการตัดสินใจสร้างบ้าน 
 การศึกษาปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อครีมบ ารุง

ผิวหน้า (กลุ่มไวท์เทนนิ่ง) ของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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(๒๑๙) 

 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์แรงม้าเครื่องยนต์ 
Commercial ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการตั้งใจซื้อตุ๊กตา ยี่ห้อ Blythe 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายเครื่องครัวของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา จังหวัดชลบุรี(กรณีศึกษามัธยมปลาย) 
 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางของ

ผู้บริโภคชาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับกาแฟลดน้ าหนักของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ผลกระทบทางสังคมจากการเปิดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 การส่ือสารแบบบูรณาการกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถาบันให้บริการในระดับบัณฑิตศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 การบริโภคกับการออมของคนท างานผู้ถือบัตรเครดิตท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี 
 การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในโรงงานอุตสาหกรรม 
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(๒๒๐) 

 

๕.  นักวิจัย (คนที่ ๓) 
เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ 

 
ดร.พรรษา รอดอาตม์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีที่จบ สถาบันการศึกษา วิชาเอก/สาขา ชื่อปริญญา 

ปริญญาตร ี ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย การประชาส ัมพ ันธ ์ นิเทศศาสตรบั์ณฑ ิต 
(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

ปริญญาโท ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลย ั ส ื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์มหาบัณฑ ิต  

ปริญญาเอก ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ส ื่อสารระหว่าง
ประเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
(สาขาส ื่อสารมวลชน) 

 

ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีการส่ือสารทั้งกระบวนการทัศน์เก่าและใหม่ การส่ือสารระหว่างประเทศ การส่ือสารทาง
วัฒนธรรม การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัยท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ การ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หลักการตลาด 
การโน้มน้าวใจทางธุรกิจและการส่ือสารองค์กร 

 

ประสบการณ์การท างาน 

งานวิจัย: สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)  

๑. หัวหน้าโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โทรทัศน์ดิจิตอล)  

๒. นักวิจัยโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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(๒๒๑) 

ต ารา:     กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าส่ือสารสอน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

การสอน:  

อาจารย์ประจ า  

อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน  

-   ระดับปริญญาตรี: การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การวางแผนส่ือประชาสัมพันธ์ การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ Special Project (ภาคภาษาอังกฤษ) และ
วิทยากรพิเศษในรายวิชาต่างๆ  

-   ระดับปริญญาโท: ความรู้เบื้องต้นทางส่ือสารมวลชน สัมมนาการจัดการส่ือสารองค์กร อาจารย์ที่
ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานโครงการเฉพาะบุคคล และวิทยากรพิเศษในรายวิชา
ต่างๆ 

 

อาจารย์พิเศษ : 

๑. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ (รังสิตและกล้วยน้ าไท) (ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 
รายวิชา: การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง  

๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) หัวข้อ: วาทวิทยา การ
ประชาสัมพันธ์กีฬา และหลักการน าเสนอข่าว  

๓. วิทยาลัยนวัตกรรมการส่ือสารและสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ปีการศึกษา 
๒๕๕๖) รายวิชา: ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร 

 

 

 

วิทยากรพิเศษ:  
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(๒๒๒) 

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  

- ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ “การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” หัวข้อ “โทรทัศน์
ดิจิตอล” และหัวข้อ “การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ”  

- ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หัวข้อ “สถานการณ์โทรทัศน์ดิจิตอล” และหัวข้อ “นโยบาย
การส่ือสารโทรทัศน์ดิจิตอล” และปีการศึกษา ๒๕๕๕ หัวข้อ “สัมพันธบทจากนิทานพื้นบ้านสู่
การ์ตูนและละครจักรๆวงศ์ๆ ทางโทรทัศน์: กรณีศึกษานิทานพื้นบ้าน “สังข์ทอง””  

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

- ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต”  

๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วทิยาลัยนวัตกรรมการส่ือสารและสังคม  

- ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ”  

 

งานด้านอื่นๆ  

หัวหน้าโครงการจัดทาคู่มือถอดบทเรียนการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
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(๒๒๓) 

 

๖.  นักวิจัย (คนที่ ๔) 
เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  วงษ์วิทิต 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
นักวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ 
ส านักงาน ๐๒-๙๓๔ ๔๘๓๙ 
มือถือ  ๐๘๑-๙๓๑ ๑๓๙๗ 
E-mail: sumaleew๒๐๐๒@yahoo.com 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

ประกาศนียบัตร  ปกศ. สูง วิชาชีพครู วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ๒๕๑๘ 
ปริญญาตร ี นิติศาสตร์บัณฑิต  - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๒๕ 
ปริญญาตร ี เนติบัณฑิตย์ไทย 

(น.บ.ท.) 
- เนติบัณฑิตยสภา ๒๕๒๖ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย  

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๒ 

ปริญญาโท M.C.J. กฎหมาย Howard University, School of 
Law, USA 

๒๕๓๗ 

ปริญญาเอก Ph.D. การบริหารการ
พัฒนา (นโยบาย
สาธารณะ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๖ 

mailto:sumaleew2002@yahoo.com
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(๒๒๔) 

คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
หลักสูตรนานาชาติ 

ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัย 
๒๕๕๖  กฎหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) 
๒๕๕๖  กฎหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโลจิสติกส์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 
๒๕๕๕  การเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ  (สัญญาท่ีปรึกษา 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) 
๒๕๕๕  โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (สัญญาท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.))  

๒๕๕๑  กฎหมายท่ีพึงประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ (สัญญา
ท่ีปรึกษา สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย)   

๒๕๕๑  โครงการศึกษาแนวทางการจัดการน้ าในพื้นท่ีอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ  
(สัญญาท่ีปรึกษา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   

๒๕๕๑  การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชน (มาตรา ๖๓) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม) 

๒๕๕๐  โครงการศึกษาวิเคราะห์การเปิดตลาดการค้าไทย – ปากีสถาน  (สัญญาท่ีปรึกษา กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

๒๕๕๐  โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สัญญาท่ีปรึกษา สภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   

๒๕๕๐ 
 

 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างระบบพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย” (สัญญาท่ีปรึกษา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๒๕๔๘  โครงการศึกษากลยุทธ์การเจรจาจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (สัญญาท่ีปรึกษา 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
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(๒๒๕) 

 
๒๕๔๘  โครงการศึกษาวิเคราะห์โอกาสการขยายการค้าของไทยภายใต้เขตการค้าเสรี BIMSTEC 

(สัญญาท่ีปรึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
๒๕๔๗.  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล) 

๒๕๔๗  การท่องเท่ียวทางน้ า: การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ข้อตกลง GATS (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

๒๕๔๓  กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีควรจะเป็นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  (ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

๒๕๓๘  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการผูกขาดธุรกิจโทรคมนาคมไทยกับนโยบายเปิดเสรี
ตามข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าการบริการ (ทุนอุดหนุนการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ) 

๒๕๓๔  ผลบังคับของอนุสัญญากรุงเบอรน์ท่ีมีต่อประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง) 

๒๕๓๒  ความคิดเห็นของนักกฎหมายท่ีมีต่อการตีความกฎหมายว่าละเมิดอันเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 
ต าราและบทความ 
๒๕๓๖, ๒๕๔๑, ๒๕๔๘, 
๒๕๕๐, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, 
๒๕๕๕, ๒๕๕๖ 

 กฎหมายว่าด้วย ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ 

๒๕๓๖  กฎหมายว่าการประกันภัย 
๒๕๔๒  แนวคิดและหลักการ: พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๕๔๗, ๒๕๔๘, ๒๕๔๙, 
๒๕๕๐, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, 
๒๕๕๓, ๒๕๕๔ 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 

๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖  กฎหมายลิขสิทธิ์ 
๒๐๐๘ (๒๕๕๑)  E-commerce and Copyright Issues 
๒๐๐๕ (๒๕๔๘)  Agenda Setting on Telecommunications Services Policy: Two 
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(๒๒๖) 

Case Studies 
๒๕๔๗  อีคอมเมิสซ์กับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
๒๕๔๗  เทคนิคการเขียนบทความทางนิติศาสตร์ 
๒๕๔๕  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
๑๙๙๘ (๒๕๔๑)  The Impact of Privatization Policy on Budget Deficit in Thailand 
๑๙๙๗ (๒๕๔๐)  EU Telecommunication Law Under the GATS 
๒๕๓๘  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักกฎหมาย (Computer for lawyer) 
๑๙๙๓  Defamation Litigation in Thailand  
๑๙๙๓  ASEAN, APEC, and Free Trade Area: The Thai Viewpoint 
๑๙๙๓  Special ๓๐๑: The Effectiveness of United States Intellectual 

Property Protection in Foreign Countries, ๑๙๙๒.  
๑๙๙๑  Contributory and Comparative Negligence 
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๗.  นักวิจัย (คนที่ ๕) 
เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

 
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

บ้านเลขท่ี ๕๘๗ ซอยลาดพร้าว๘๐ ถนนลาดพร้าว  
แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
โทรศัพท์  ๐๘๑-๗๒๐๗๙๔๕ 

 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ปีที่จบ สถาบันการศึกษา วิชาเอก/สาขา ชื่อปริญญา 

ปริญญาตร ี

(ภาษาไทย) 

๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต 

(เกียรตินิยม ดี) 

ปริญญาเอก 

(ภาษาไทย) 

๒๕๒๔ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

ปริญญาเอก 

(เกียรตินิยม ดีมาก) 

ปริญญาเอก 

(ภาษาอังกฤษ) 

๑๙๘๑ UNIVERSITE DE  NICE International 
Law 

Doctarat 

D’Universite En Droit 

 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
๒๕๒๖-ปัจจุบัน 

๒๕๓๐,๒๕๓๘,๒๕๔๐ 

๒๕๓๗,๒๕๔๒ 

-อาจารย์ประจ า 

-หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

-กรรมการประจ าส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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(๒๒๘) 

๒๕๕๓ -รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ 

การอบรม/ดูงาน 
ล าดับที่ หัวข้ออบรม/ดูงาน สถานที่อบรม/ดูงาน ปี พ.ศ. 

๑ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปี 
๒๕๕๑ 
เรื่อง “กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา” 
 

อาคารพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มร. ๒๕๕๑ 

๒ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เตรียมการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒” 

โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี ๒๕๕๒ 

๓ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “นักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” รุ่นท่ี ๕ ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง 

อาคารพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มร. ๒๕๕๓ 

๔ หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บย.ป.) รุ่นท่ี ๓ 

ส านักงานศาลปกครอง ๒๕๕๕ 

๕ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “รู้และเข้าใจ
ลิขสิทธิ์...ก่อนท าผิดไม่รู้ตัว” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ ๒๕๕๙ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ต ารา 
 -กฎหมายเอกชน ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง พิมพ์ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 -กฎหมายพาณิชย์นาวี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง พิมพ์ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 -กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 

บทความ 
 -เสรีภาพแห่งท้องทะเล วารสารรามค าแหง ปีท่ี ๒๖ ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ์ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 -มลพิษทางทะเลและเนื่องจากน้ ามัน วารสารรามค าแหง ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๓ 
 -การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน วารสารรามค าแหง ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 -เขตเศรษฐกิจจ าเพาะกับสิทธิประโยชน์ของรัฐชายฝ่ัง วารสารรามค าแหง ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๓
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(๒๒๙) 

 
๘.  นักวิจัย (คนที่ ๖) 
ดร.เสกสรรค ์ ทองค าบรรจบ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพาจังหวัดชลบุรี 

 
ข้อมูลติดต่อ :  

ท่ีอยู่ ๑๙/๘๑ หมู ่๑๑ หมู่บ้านเลคการ์เด้นทาวน์นี่โครงการ ๒ ซอย ๕  
ต.คลองหลวงแพ่ง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์มือถือ: ๐๘-๑๔๐๓-๐๔๙๐  

 
การศึกษา : 
 
ปีการศึกษา  สาขาวิชา      สถาบัน 
พ.ศ. ๒๕๔๕  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  
พ.ศ. ๒๕๓๒  ศษ.บ. (การประถมศึกษา)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  
 
ประสบการณ์ท างาน : 
 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ปีที่ท างาน 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ศูนย์วิจัยธุรกิจและสังคมศาสตร์ 

(CRIB&SSc)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  

๑๙๙๖ – ๒๐๐๒ 

รักษาการผู้อ านวยการ  ศูนย์วิจัยการศึกษา (ERC)  
สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (RIAU)  

๒๐๐๒ – ๒๐๐๓ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย บริษัทอินสปายรีเสิร์ชจ ากัด ๒๐๐๓ – ๒๐๐๕ 
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(๒๓๐) 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ปีที่ท างาน 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU)  

๒๐๐๕ – ๒๐๐๙ 

อาจารย์ประจ า ภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)  

๒๐๐๙ -Present 

 
ความถนัดและความสนใจ: 
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการประเมินผล (การศึกษา, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม, ธุรกิจ, 
ประชาสัมพันธ์และการตลาด)  
Quantitative Research & Evaluation Research Methodology (Education, Social Sciences, 
Psychology, Social Psychology, Advertising, Business and Marketing)  
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี(Mixed Methods Research Methodology)  
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงทดลองและเชิงส ารวจ(Design and Analysis in 
Experimental and Survey Research)  
การสร้างมโนทัศน์พื้นฐานและการวัดตัวแปร(Conceptualization and Measurement: Design and 
Analysis)  
การออกแบบการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัย(Sampling Design)  
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติระดับพหุตัวแปร(Statistical Design: Univariate and 
Multivariate Analysis)  

 
-traits Multi-methods Model, 

Multilevel SEM, Moderation Effects, Power Analysis, Monte Carlo Simulation, etc.  
-level LGCM, ect.  

 
ประสบการณ์ในการสอนและรายวิชาที่สอน: 
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(๒๓๑) 

ปริญญาตรี 
Learning Assessment  
Educational Research  
Research for Educational Development  
Research for Learning and Teaching Development  

ปริญญาโท 
Research and Statistics II  
Research and Statistics III  
Factor Analysis  
Regression Analysis  
Statistics for Research II  
Multivariate Statistical Analysis  
Seminar in Educational Research and Statistics  
Introduction to Computer  
Computer for Education and Research  
Educational Measurement  
Measurement of Attitude  
Measurement and Evaluation  
Seminar in Educational Measurement  
Research Methods in Education  

ปริญญาเอก 
Cognitive Development  
Advanced Statistical Inference  
Multivariate Statistical Analysis  
Experimental Design and Analysis  
Structural Equation Modeling (SEM)  
Seminar in Test and Measurement  
Research Methodology in Behavioral Science  

ผลงานทางวิชาการ : 
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(๒๓๒) 

ผลงานวิจัย 
Factors Concerning Students on Probation. (๑๙๙๗)  

๑๙๙๗)  
versity Graduates in Academic Year. (๑๙๙๘)  

๒๐๐๐)  
๒๐๐๑)  

ity Graduates in Academic Year. (๒๐๐๒)  
การศึกษาสมรรถภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓)  
การศึกษาการใช้ความรุนแรงในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓)  
ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล(ทุนสนับสนุนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล)  
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (Reputation Survey)  
(ทุนสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัด, ๒๕๔๔)  
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ประจ าปี ๒๕๔๘  
(ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙  
(ทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ)์  
โครงการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๔๙  
(ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑๐) (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจ าปี ๒๕๔๙  
(ทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง)  
โครงการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๐  
(ตัวชี้วัดท่ี ๓.๕ และ ๓.๖) (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๐  
(ตัวชี้วัดท่ี ๓.๙) (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
การประเมินผลปัญหาและอุปสรรคของการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปี ๒๕๕๐ (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการส ารวจวิจัยผู้ฟังรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาคล่ืนความถ่ี AM.๘๓๕  
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(๒๓๓) 

ของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๑ (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคงกับข้อเรียกร้องของกลุ่ม
เคล่ือนไหวต่างๆในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ทุนสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ ๒๕๕๒)  
โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System 
– HiPPS) (ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน กพ.) ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓)  
การส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ทุนสนับสนุนจากธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ ๒๕๕๔)  
การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
(ทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวงปีงบประมาณ ๒๕๕๔)  
โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา(ทุนสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
พัทยาปีงบประมาณ ๒๕๕๕; อยู่ระหว่างด าเนินงานเก็บข้อมูล)  
งานวิจัยเชิงธุรกิจและการตลาด (รถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า, ธุรกิจบ้านจัดสรรและอสังหาริมทรัพย์, 
อุตสาหกรรมยาในสัตว์เล้ียง, การเคหะแห่งชาติ, ฯลฯ)  

 
การสอนและการบรรยายพิเศษ:  

๑. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  
เรื่อง “Data Analysis in Business & Social Sciences Research” ในปีการศึกษา ๒๐๐๑  

๒. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  
เรื่อง “Data Analysis in Business & Social Sciences Research” ในปีการศึกษา ๒๐๐๒  

๓. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  
เรื่อง “Research Methodology: Design and Analysis” ในปีการศึกษา ๒๐๐๓  

๔. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบริษัทเอพีฮอนด้าจ ากัด (ประเทศไทย)  
เรื่อง “การสุ่มตัวอย่างและการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง”  

๕. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบริษัทเอพีฮอนด้าจ ากัด (ประเทศไทย)  
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ”  

๖. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
เรื่อง “การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ”  
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(๒๓๔) 

๗. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง “การวัดประเมินผลและแนวทางการตัดเกรด”  

๘. วิทยากรอบรมให้กับองค์การจัดการน้ าเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง “แนวทางและขั้นตอนในการท างานวิจัยด้านวิชาการ”  

๙. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนิสิตปริญญาเอกสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง “Multidimensional Scaling: แนวคิดและการประยุกต์ใช้”  

๑๐. อาจารย์บรรยายพิเศษด้านการวัดประเมินระเบียบวิธีวิจัยและสถิติให้กับนักศึกษาปริญญาโท 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

๑๑. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
๑๒. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  
๑๓. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง 
๑๔. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
๑๕. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๖. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทคณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๗. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
๑๘. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
๑๙. กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๐. กรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๑. กรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๒. ผู้ตรวจสอบบทความ (Peer reviewer) วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม (Journal of Architectural  

Research and Studies: JARS) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๓. กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๔. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๓๕) 

๒๕. กรรมการและเลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๖. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๗. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยวัดผลและสถิติคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๓๖) 

 

๙.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางญานินทร วงษ์วิทิต 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ  
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ 
ส านักงาน ๐๒-๙๓๔ ๔๘๓๙ 

 

ประวัติการศึกษา  

ปีที่จบ พ.ศ. คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา 

๒๕๕๗ ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๓๘ ปริญญาตร ี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ปี พ.ศ. รายละเอียด 

ปัจจุบัน นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ  

๒๕๓๘–๒๕๕๗ ผู้ช่วยนักวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิทิต 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๓๗) 

 

๑๐.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวนันทญา สุจินตวงษ์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีอากร 
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

๔๔๒/๑๘ ถนนลาดพร้าว ๙๔ แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
มือถือ  ๐๙๔-๗๙๕-๕๖๙๒ 
Email: nanthaya.taxsolutions@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

ปีที่จบ พ.ศ. คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา 

๒๕๕๗ ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายภาษีอากร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๓ ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ
นักกฎหมาย (English for 
Lawyer) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๑ ปริญญาตร ี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

อบรมพิเศษ 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

๒๕๕๘ (๖ 
สัปดาห์)  

General English Program, University of Otago Language Centre and 
Foundation Year, ประเทศนิวซีแลนด์ 

๒๕๕๗  เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อดังนี ้
- ภาษีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๓๘) 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

- ภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน 
- Corporate Legal Risk 
- Business Contract: Legal & Tax Strategies 
- Family Business 

๒๕๕๓ (๑ 
สัปดาห์)  

ศึกษาดูงานด้านโทรคมนาคมท่ี ACMA และ Telstra, ประเทศออสเตรเลีย 

๒๕๕๓ (๔ วัน)  อบรมนักวิจัยช้ันสูง ผลงาน Workshop การท าเค้าโครง งานวิจัยได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัลท่ี ๒, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๕๕๒ (๗ 
สัปดาห์)  

Intensive English Program, Indiana University :The Certificate in 
English as a Second Language in recognition of program 
participation, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒๕๕๑ (๔ 
สัปดาห์)          

การอบรมโครงการทนายความส่ิงแวดล้อม รุ่นท่ี ๕ หลักสูตร กฎหมาย 
ส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น, สภาทนายความ 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ปี พ.ศ. รายละเอียด 

ปัจจุบัน นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีอากร 

๒๕๔๙–๒๕๕๗ ผู้ช่วยนักวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิทิต 

 
 
งานวิจัย ต ารา และบทความ 

งานวิจัย 
ปี พ.ศ. รายละเอียด 

๒๕๕๗ โครงการวิจัย เรื่อง โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชนท่ี



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๓๙) 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 
๔๐ (สัญญาท่ีปรึกษา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) 

๒๕๕๖ โครงการวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) 

๒๕๕๖ โครงการวิจัย เรื่อง กฎหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโลจิ
สติกส์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

๒๕๕๕ การเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ (สัญญาท่ี
ปรึกษา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) 

๒๕๕๕ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (สัญญาท่ี
ปรึกษา คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)) 

๒๕๕๑ โครงการวิจัยเรื่อง กฎหมายท่ีพึงประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์งานภาพยนตร ์(สัญญาท่ีปรึกษา สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย 

๒๕๕๑ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการน้ าในพื้นท่ีอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบ
เศรษฐกิจ (สัญญาท่ีปรึกษา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๒๕๕๑ โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการประชุมกลุ่ม ครอบครัวและชุมชน (มาตรา ๖๓) ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

๒๕๕๐ โครงการศึกษาวิเคราะห์การเปิดตลาดการค้าไทย – ปากีสถาน (สัญญาท่ีปรึกษา กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

๒๕๕๐ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สัญญาท่ีปรึกษา
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๒๕๕๐ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างระบบพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม
ส าหรับ ประเทศไทย (สัญญาท่ีปรึกษา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๔๐) 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๔๑) 

 

๑๑.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางจุฑามาศ บุญมา 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยนักวิจัย 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

๒๙/๑๑ หมู่ ๕ ซอยล าลูกกา ๑๑/๖ ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
มือถือ ๐๘๗-๙๖ ๘๘๖๔ 
Email: juthamas.harach@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

(เกษตรศาสตร์) 
พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐ 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) 

พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๔ 

 
 

ประวัติการท างานวิจัย 
ผลงานวิจัย 
o เลขานุการโครงการวิจัย “โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 

(Tele-shopping)” (๒๕๕๘) 
o เลขานุการโครงการวิจัย “ศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาด

ของธุรกิจ” (๒๕๕๘) 
o เลขานุการโครงการจัดต้ังเว็บไซด์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน (Establishment of 

ASEAN ME Service Center (Phases II)) (๒๕๕๗) 
o เลขานุการโครงการวิจัย “โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนท่ีต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วน



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๔๒) 

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๐” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) (๒๕๕๗) 
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I 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพรายการ เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมือง และเพื่อน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design) อัน
ประกอบไปด้วยการวิจัยย่อยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน ๕ ครั้งใน 5 ภูมิภาค การตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) สถานีโทรทัศน์
ช่องดาวเทียมที่น าเสนอแนวคิด จุดยืน หรืออุดมการณ์ทางการเมือง และการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการผ่านการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ ภูมิภาค จ านวน 2,066 ตัวอย่าง แล้วสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยหลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ (Statistical Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่าข้อดีของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองประกอบไปด้วยการ
แสดงถึงหลักคิดที่มีความต่างกันได้ แสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงหลัก การ
สังคมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน เป็นการตรวจสอบ
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยการขุดคุ้ยข้อมูลบางอย่างของฝ่ายตรงข้าม  อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาหลายประการ อาทิ การ
ออกอากาศขาดความสมดุลในการน าเสนอ เป็นการน าเสนอข้อมูลฝ่ายเดียว การน าเสนอที่ขาดหลักาานในการน าเสนอ น าเสนอ
ความจริงไม่ครบถ้วนทุกมิติ ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ชมหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ส่งเสริมการใช้
ดุลพินิจ ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม และสร้างความเช่ือ การเครื่องมือในการผลิตซ้ าทางความคิด เพื่อแบ่งแยกระหว่างกลุ่มที่มี
ความคิดเห็นสอดคล้อง และกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ถ้อยค ามีความรุนแรง ปลูกฝังความเกลียดชังขึ้นมาในสังคม ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นในการก ากับดูแลโดยการก าหนดให้มีการรายงานแหล่งที่มาของเงินทุน และรายได้เพื่อป้องกันอิทธิพลของฝ่าย
การเมืองในการครอบง าสื่อ การพัฒนามาตราานทางจริยธรรมของสื่อสารมวลชนท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
หลักเกณฑ์ และตัวช้ีวัดเพื่อป้องกันเนื้อหารายการที่สร้างความเกลียดชัง ป้องกันเนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือ การน าเสนอเนื้อหาที่มี
ความเป็นกลางและเป็นจริง การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการก าหนดสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของ
สถาน ีโดยการตรวจสอบอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน นักวิชาการ วิชาชีพสื่อ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในทุกภูมิภาค 
และทุกระดับ 
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Abstract 
 

The study on regulation approach for political satellite channels that broadcast news from political 
fractions has the objectives to evaluate channel quality from political satellite in order to improve the content 
quality; to study the approaches and measures to regulate political satellite; and to develop rules and regulations 
to oversee the operation of political satellite for National Broadcasting and Telecommunication Office in the 
future. 

This study employed mixed methodology study under embedded design method, which comprised 
of qualitative and quantitative research.  Qualitative research included in-depth interviews with professionals, 
experts, and policy regulators; focus group discussions conducted in 5 regions of Thailand; and media 
monitoring and analysis on key political satellite channels.  Quantitative research included survey of citizens’ 
opinion toward political satellite channels, which included survey of 2,066 samples from 5 regions in the 
country.  The qualitative data were then analyzed using content analysis method, which was then validated 
by quantitative data analysis using statistical analysis. 

The results revealed the pros of political satellite channels in term of venue to express diverse 
political opinions, which reflected the democratic principal; as well as the clear distinction of political 
ideologies.  The channels also investigated misconducts from the opposing parties.  However, there were 
various problems regarding these channels including; lack of balance in term of contents as many of the 
information was one-sided data, which lacked appropriate coverage from all aspects and lacked of supporting 
evidences.  There were few opportunities from audiences with opposing views to express their opinions in the 
channels.  Many of the contents did not encourage rational decisions as they were prone to propaganda and 
aimed to instigated beliefs that led to social division and reproduction of certain political views. There were 
frequent usages of violence languages and hate speeches that led to social violence as witnessed in the past.  
Thus, it was necessary to devised regulations to appropriately control the structure and conducts of these 
media through mandatory report of capital and revenue sources to prevent political fractions’ control over 
them, as well as development of mass communication ethical standards aimed specifically at political 
satellite channels.  Also, several criterion and indices were suggested to prevent hate speech and 
propaganda, as well as ensuring that the contents were factual and impartial, preventing discrimination, 
included the right to reply, and ensured fairness in all operational processes.  The appropriate involvement 
from citizen groups, academics, media professionals, and stakeholders from all regions of the country and 
from all levels of the societies was important to participatory monitor these political satellite channels. 
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อักษรย่อ (Abbreviations) ค าอธิบาย (Explanations)  

พาณิชย์แห่งชาติ (Japan Commercial Broadcasters Association) 

MIC กระทรวงมหาดไทย และการส่ือสาร ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal 
Affairs and Communications, Japan) 

N/A น ามาใช้ไม่ได้ (Non Applicable) หรือ ไม่ปรากฏข้อมูล (Not Available) 

NHK บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Broadcasting 
Corportation) 

OfCom ส านักงานการส่ือสารแห่งสหราชอาณาจักร 

PBS องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
Public Broadcasting Service) 

TLCS ใบอนุญาตประเภทประเภทผู้ให้บริการเน้ือหาที่ได้รับใบอนุญาต (Television 
Licensable Content Service) เป็นประเภทใบอนุญาตส าหรับบริการเน้ือหา
โทรทัศน์เพื่อการออกอากาศในช่องทางดาวเทียม (Satellite) โครงข่ายส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic communications network) เช่น บริการ
อินเทอร์เน็ต และเคเบิ้ลโทรทศัน์ รวมถึงมัลติเพล็กส าหรับส่งสัญญาณวิทยุ 
(Radio Multiplexing) 
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บทน ำ 
 

๑.๑ ที่มำและควำมส ำคัญของประเด็นที่ท ำกำรศึกษำ 

 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของ
ชาติจนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอผ่าน
สื่อโทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเป็น
ช่องทางในการปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดตั้งสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมใน
ลักษณะเดียวกันเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนที่เคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมือง
แต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกัน
ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสื่อกระบอกเสียงทางการเมือง  จ านวนมาก 
ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมจึงกลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ซึ่งถือเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชาชนมากที่สุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเชื่อ
มากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลใน
ลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการท าลายล้างต่อ
ฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอ
ข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพสื่อ  ชี้ให้เห็นว่า  สื่อโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิ้ลทีวี หรือ 
ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมทั้งมีการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบที่
เจาะลึก   ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หาก
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง 
จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง  
 ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ได้ออกค าสั่ง คสช.ที่ ๙๗/๒๕๕๗  และค าสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือที่จะลดทอนการ
น าเสนอทางการเมืองที่น าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
ตามค าสั่งดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองลงได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังความ
เป็นอัตลักษณ์ในความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ใน
ลักษณะนี้ โดยที่ ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนส าหรับสื่อ

บทที่ ๑ 
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โทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และ
อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา  
 จากประสบการณ์การท างานของส านักงาน กสทช.ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น กล่าวได้ว่า ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของการประกอบกิจการโทรทัศน์ซึ่งใช้เป็นการทั่วไป
กับการกิจการโทรทัศน์ทุกประเภท ยังขาดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มที่เป็นฝักฝ่ายทางการเมือง มีข้อสังเกตและค าถามหลาย
ประการที่จ าเป็นต้องน าไปสู่ข้อสรุปเชิงนโยบาย เช่น บุคคลที่เป็นนักการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกกลุ่มการเมือง ควรมีข้อจ ากัดในการจัดรายการทางโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไร? หรือ ช่องรายการโทรทัศน์ที่
เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองควรมีการเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุนสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน ระดับใด ? หรือ 
คุณสมบัติของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาในการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวควร
เป็นอยา่งไร? รวมตลอดถึง ค าถามท่ีว่า ช่องโทรทัศน์ที่เป็นฝักฝ่ายทางการเมืองควรจะถูกจัดเป็นประเภทโทรทัศน์ที่
เป็นการเฉพาะหรือไม?่ ข้อสังเกตและค าถามดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาและความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาใน
โครงการนี้  
 โดยที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไป
ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการ ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษา
สภาพการณ์และปัญหาของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพ่ือให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน  และ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางหรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวต่อไป  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1)  เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง 
รวมตลอดถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 
 2)  เพ่ือประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   
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 3)  เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมือง  
 4)  เพ่ือน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพ่ือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับ
ดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 

๑.๓ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
การวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพจ านวนทั้งสิ้น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
o แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
o การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงและ

เปรียบเทียบกรณีศึกษาเพ่ือศึกษารวบรวมแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการ
ก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ 

o การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

o รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมือง
ในต่างประเทศ  

o โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารใน
ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ  

o รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ 

o รายการอ้างอิง (Reference) 

 กำรตรวจสอบ และวิเครำะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 
o การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และแนวทางคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาใน

โครงการนี้ คือสถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมที่น าเสนอแนวคิด จุดยืน หรืออุดมการณ์ทาง
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การเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความ
เชื่อมโยงกับนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมมา
ท าการศึกษาอย่างน้อย ๓ สถานี โดยใช้เกณฑ์ด้านความเชื่อมโยงของความเป็นเจ้าของ
กิจการ (Ownership) กับกลุ่มนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

o การตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรายการที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองจากสถานีที่เลือกมา โดยวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ความเป็นอิสระ (Independence) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of 
Expression)  

 หน้าที่ในการเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง ( Impartial) และเป็นความจริง 
(Accuracy)  

 กฎระเบียบป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Rules preventing discrimination) และ 
 สิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules on 

fairness) 

 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
o การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่าย
นโยบายจ านวน ๕-๑๐ คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากคุณสมบัติที่ก าหนด ได้แก่ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลการออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่เสนอข่าวการเมือง (ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีเสนอข่าวการเมือง) 

o หัวข้อแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) ประกอบด้วย 
 รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง

การเมืองในประเทศไทย 
 ปัญหาของช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย

ทางการเมืองในประเทศไทย 
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 โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารใน
ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในต่างประเทศ 
และในประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 กำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือก และแนวทำงคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำในโครงกำรนี้ 
คือสถำนีโทรทัศน์ช่องดำวเทียมที่น ำเสนอแนวคิด จุดยืน หรืออุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งท่ีแสดงออกถึงควำมเป็นฝักฝ่ำยชัดเจน โดยอำจจะมีควำมเชื่อมโยงกับนักกำรเมือง กลุ่ม
กำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือไม่ก็ได้มำท ำกำรศึกษำอย่ำงน้อย ๓ 
สถำนี 

ในการศึกษานี้ ก าหนดให้ “กลุ่มการเมือง” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งผู้ผลิตรายการ และ
ผู้ประกอบการช่องรายการ(สถานี) ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอแนวคิด จุดยืน หรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความ
เชื่อมโยงกับนักการเมือง กลุ่มการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ก็ได้ 
จ านวน 4 สถานี ประกอบด้วย  
o Peace TV สถานีของกลุ่ม นปช. 
o TV 24 สถานีที่สนับสนุนกลุ่มพรรคเพ่ือไทย 
o ช่อง ASTV สถานีที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
o สถานี T-News สถานีที่มีจุดยืนในการต่อต้านระบอบทักษิณ 
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 แนวทำงกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง และกำรก ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญ และผู้รับผิดชอบฝ่ำย
นโยบำยจ ำนวน ๕-๑๐ คน พร้อมแบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide) 

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย
เพ่ือท าการสัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ดังนี้ 

o พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ   กสทช. 

o ดร.ธนกร ศรีสุขใส    อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตกิจการโทรทัศน์ 

o ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  อดีต ผอ.มีเดีย มอนิเตอร์/นักวิชาการด้านสื่อ 

o ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์   คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

o นายเถกิง สมทรัพย์  ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง ช่อง บลู
สกาย 

o นายสุรเชษฐ์ สุรธนไชย ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง ช่อง พีซ 
ทีวี 

 แนวทำงกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง และกำรก ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรจัดกำรประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ประกอบกิจกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จำกภูมิภำคต่ำงๆอย่ำงน้อย ๕ ครั้ง พร้อมค ำถำมประกอบแนวทำงในกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group Discussion Guide) 

โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยจ านวน ๕ ครั้ง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลางจัดที่จังหวัดชลบุรี 
ภาคใต้จัดที่จังหวัดกระบี่ ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัด
ขอนแก่น 

หัวข้อแนวทางในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Guide) ประกอบด้วย 
o รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมือง

ในประเทศไทย 
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o ปัญหาของช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง
การเมืองในประเทศไทย 

o โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารใน
ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองที่เหมาะสมในประเทศไทย 

o รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองที่เหมาะสมในประเทศไทย 

o กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมืองในประเทศไทย 

o วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในต่างประเทศ และใน
ประเทศไทย 

o ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 แนวทำงกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง และกำรก ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชน (Survey Research) จำก ๕ ภูมิภำคประกอบด้วย กรุงเทพมหำนคร ภำค
กลำง ภำคใต้ ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒,๐๐๐ ตัวอย่ำง  

การวิจัยเชิงปริมาณประกอบไปด้วยการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก 
๕  ภู มิ ภ าคประกอบด้ วย  กรุ ง เทพมหานคร  ภาคกลา ง  ภาคใต้  ภาค เหนื อ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกจาก
ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ คน (กรมการ
ปกครอง, ๒๕๕๘) โดยการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ ๙๕% ความคลาดเคลื่อนที่ ± ๕% ดังสูตรของ 
Yamane (๑๙๖๗) ดังนี้ 

n      =         N 

                                 ๑+ N(e)๒ 

   .... n        =   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
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   .... N       =   จ านวนประชากร 

   .... e        =   ๐.๐๒ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ ๙๘ 

 แทนค่าในสูตรดังนี้ 

  n    =             ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ 

                                 ๑+ ๕๗,๙๙๒,๘๐๗ (๐.๐๒)๒ 

n      =   ๒,๐๖๖.๐๔ 

จะเห็นได้ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ควรมีจ านวนขั้นต่ า ๒,๐๖๗ ตัวอย่าง แต่เพ่ือ
ความครบถ้วนของข้อมูลในการวิจัยเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ จึงมีการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ิมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒,๐๗๐ ตัวอย่าง โดยจ าแนกออกเป็นโควตาตามพ้ืนที่ภาคจ านวน ๕ ภาค 
ครอบคลุมทั้งประเทศไทย ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1.3-1  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมภำค 

จ ำนวน 
ภำค 

กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ  ภำคกลำง  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภำคใต ้ รวม 

รวม ๔๑๔ ๔๑๔ ๔๑๔ ๔๑๔ ๔๑๔ ๒,๐๗๐ 

 

เครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
 สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร

ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  

 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และ
การประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
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 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 วิธีกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรได้มำซึ่งข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลซึ่งรวมถึงกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Data Analysis) เชิงปริมำณ (Quantitative Data Analysis) 
และกำรตรวจสอบ และวิเครำะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) เพื่อน ำไปสู่ข้อสรุปที่
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงกำรในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรก ำกับดูแลช่องรำยกำรโทรทัศน์
ดำวเทียมที่น ำเสนอข่ำวสำรทำงกำรเมืองของกลุ่มกำรเมือง 

การเก็บรวมรวมข้อมูล และการได้มาซึ่งข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดประชุมกลุ่มย่อย และ
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ โดยข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกน ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบรองรับ
ภายใน (Embedded Design) อันประกอบไปด้วยการวิจัยย่อยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วสรุป
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัย
หลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistical Analysis) ทั้งสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือเพ่ิมให้คุณภาพ
ผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 สถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล (ถ้ำมี) 
สถานที่ในการเก็บข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วยพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
รายละเอียดของแผนงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และการน าเสนอรายงานมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 1.3-2  รำยละเอียดของแผนงำน ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน และกำรน ำเสนอรำยงำน 

แผนงำน ระยะเวลำกำรท ำงำน และกำรเสนอรำยงำน 
วัน 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐ ๑๗๐ ๑๘๐ 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงและเปรียบเทียบกรณีศึกษา
เพ่ือศึกษารวบรวมแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการ
ก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษา
ตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ 

x x x       

                        

ส่งมอบรำยงำนขั้นต้น (Inception Report)     x                               

ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบายจ านวน ๕-
๑๐ คน 

      x     
                        

จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภูมิภาคต่างๆ อย่างน้อย 
๕ ครั้ง 

        x x 
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แผนงำน ระยะเวลำกำรท ำงำน และกำรเสนอรำยงำน 
วัน 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๖๐ ๑๗๐ ๑๘๐ 

ศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & 
Analysis) สถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมท่ีน าเสนอแนวคิด จุดยืน 
หรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความ
เป็นฝักฝ่ายชัดเจน โดยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับนักการเมือง กลุ่ม
การเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม 

        x x x x 

                    

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ 
ภูมิภาคประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          x x x x 
                  

ส่งมอบรำยงำนผลกำรศึกษำขั้นกลำง (Interim Report)                 x                   

ผลการศึกษา และจัดท าแนวทางการตรวจสอบ และร่างมาตรการที่
เหมาะสมในการตรวจสอบ 

            
      

x x x x x x x x 
  

จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                                   x 
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๑.๔ ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research Design) แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดย
ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบกัน ซึ่งมี
หัวใจหลักส าคัญ ๕ ประการได้แก ่

  การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ เพ่ือยืนยันถูกต้องกับความเป็นจริง 

 การสนับสนุนผลให้สมบูรณ์ (Complementary) เป็นการน าผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
มาขยายความอธิบายผลซึ่งกันและกัน ทั้งการแสดงผลเชิงเนื้อหา และการแสดงผลเชิงสถิติตัวเลข 

 การพัฒนา (Development) หมายถึง ความสามารถน าผลการวิจัยเพื่อไปพัฒนาการวิจัยครั้งต่อๆ ไปให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 การเริ่มต้น (Initiation) หมายถึง ศักยภาพในการน าผลการวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือไปค้นหาข้อสงสัย 
ความขัดแย้ง หรือ กรอบแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากผลการวิจัย อันสามารถน าไปตั้งเป็นค าถามการวิจัย หรือ 
พัฒนาการวิจัยต่อๆ ไปได้ 

 การขยายความ (Expansion) หมายถึง โอกาสในการขยายขอบเขตการวิจัยเพ่ือตอบค าถามการวิจัย และ
ปรับกระบวนทัศน์ได้ทั้งแนวกว้าง และแนวลึก (Greene, Caracelli, & Graham, 1989) 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบรองรับภายใน (Embedded Design) อันประกอบ
ไปด้วยการวิจัยย่อยเป็นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นการวิจัยหลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ (Statistical Analysis) เพ่ือเพ่ิมให้คุณภาพผลการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนงานการวิจัยตามกรอบ
แนวทางการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
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ภำพที ่1.4-1  กรอบกำรวิจัยโครงกำร 

 

๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

โครงการ (ภายใต้ความร่วมมือ) เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังต่อไปนี้ 

 สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลช่องดังกล่าว  

 ผลการศึกษาเนื้อหารายการ และคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง  

 แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง  
 องค์ความรู้ และผลการศึกษาเพ่ือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์

ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช.ในอนาคต 

 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

หน้า 2-๑ 

 
 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในบทนี้จะครอบคลุมถึงแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความส าคัญของการพัฒนาสื่อสารมวลชนตามหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน รวบรวมแนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดี
ในต่างประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1   แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างเข้มแข็ง และปรองดอง  มีเสาหลัก
ประการส าคัญประการหนึ่งคือสื่ อที่ดีมีคุณภาพ โดยสื่อมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Public 
Participation) และเพ่ิมขีดความสามารถ (Empowerment) ของประชาชน ผ่านการสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ในกลไกต่างๆ ของสังคม ของรัฐ และของประเทศ โดยการให้ข้อมูล การศึกษา และผลักดันให้ประชาชนแสดงบทบาท
ของความเป็นพลเมือง (Citizenship) ซึ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาของมนุษย์ (Human Development) ได้อย่างยั่งยืน 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015) ผลการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา และองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งแสดงถึงความส าคัญของสื่อในการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย สถาบัน และสังคมที่มีคุณภาพ โดยสื่อมีบทบาทส าคัญส าหรับการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย 
(Democratic participatory’ role of the media) ในฐานะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความ
หลากหลาย (Diversity) เปิดโอกาสในการแสดงออกอย่างเท่าเทียม (Plurality) และการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง (Change) (McQuail, 1987) การสร้างการตรวจสอบ (Das, 2011) และความโปร่งใส (Transparency) 
(Norris, 2006) อันน าไปสู่การป้องกันปัญหาคอรัปชั่น ป้องกันปัญหาการขาดวินัยทางการเงิน และความตกลงลับ
ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่างๆ ของภาครัฐ (Sen, 1999) ทั้งยังมีส่วนส าคัญต่อการการพัฒนา และปฏิรูปสถาบันที่เข้มแข็งโดย
การสร้างให้เกิดการรับผิดชอบ (Accountability) ให้กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม (Jebril, Stetka, & Loveless, 
2013)  

บทที่ ๒ 
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หลักการของพัฒนาสื่อที่ดีคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญภายใต้หลักการประชาธิปไตย (Democratic Principle) และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
ดังปรากฏในแถลงการณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ซึ่งกล่าวว่า 

“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะจะถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและท่ีจะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด 
และโดยไม่ค านึงถึงพรมแดน”1 

 

มาตรา ๑๐ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของยุโรป (European 
Convention on Human Right and Fundamental Freedoms) ก าหนดเสรีภาพของการแสดงออก (Freedom 
of expression) ภายใต้หลักการประชาธิปไตย โดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐ แต่ในขณะเดียวกันเสรีภาพการแสดง
ออกมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแสดงออกดังกล่าวต้องไม่มีการน าเสนอที่กระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น กฎหมายก าหนดให้การแสดงออกต้องเป็น
ประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ ความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งยังก าหนดให้
การแสดงออกไม่กระทบชื่อเสียง ข้อมูลที่ได้รับในความเชื่อมั่น หรือ ความเป็นกลางของตุลากร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

“มนุษย์ทุกคนมเีสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการถือเอาความเห็น และแสดงข้อมูล และ
ความคิดโดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรรัฐ และไม่จ ากัดพรมแดน มาตรานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐ
จะออกใบอนุญาตการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ (มาตรา ๑๐.๑)”2 

                                           
1 ข้อที่ ๑๙ ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ซ่ึงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมยัที่ ๓ ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) ถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก 
และเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยูใ่นปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศ 
สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท าเพือ่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ 
ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรงุปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยระบุว่า  “Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this right includes the right to hold opinions without interference and to seek, receive and 
impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” 
2 มาตรา ๑๐.๑ แห่งอนุสัญญาวา่ด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป (European Convention on Human Right and 
Fundamental Freedoms) (Article ๑๐.๑) ระบุวา่ “Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom 
to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of 
frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.” 
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“เสรีภาพในการแสดงออกมาพร้อมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับพิธี สถานการณ์ เงื่อนไข 
หรือ การลงโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และจ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย โดยเป็นประโยชน์ต่อ
ความมั่นคงของชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน หรือ ความปลอดภัยของประชาชน เพ่ือป้องกันความไม่เป็น
ระเบียบหรืออาชญากรรม เพ่ือปกป้องสุขภาพหรือจริยธรรม เพ่ือปกป้องชื่อเสียงหรือสิทธิของผู้อ่ืน เพ่ือ
ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับในความเชื่อมั่น หรือ เพ่ือรักษาอ านาจ และความเป็นกลางของตุลาการ 
(มาตรา ๑๐.๒)”3 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) เป็นหลักการส าคัญในสังคม
ประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันหลักการของประชาธิปไตย และเสรีภาพยังต้องอาศัยการก ากับดูแลสื่อเพ่ือให้การ
ออกอากาศสอดคล้องกับหลักการของความเป็นธรรม (Fair) การเปิดโอกาสให้กลุ่มที่หลากหลายมีโอกาสในการ
แสดงออกทางความคิดอย่างเท่าเทียมหลายฝ่ายตามแนวคิดพหุนิยม (Plurality) โดยการออกอากาศต้องประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง (Accurate) และความเป็นกลาง (Impartial) โดยไม่โอนเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เพ่ือป้องกันมิให้เสรีภาพการแสดงออกทางความคิดในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์น าไปสู่การสร้างให้เกิดอคติ 
(Bias) การเลือกปฏิบัติ (Discriminate) และสร้างความเกลียดชัง (Hate) ที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และ
วัฒนธรรมของประเทศ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), 
2007) 

 

2.1.1  ผลการทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอ้างอิงและ
เปรียบเทียบกรณีศึกษาเพื่อศึกษารวบรวมแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศ 

หลักการส าคัญของการก ากับดูแลสื่อ อันประกอบไปด้วย ความเป็นธรรม (Fair) การเปิดโอกาส
ให้มีการแสดงออกทางความคิดอย่างเท่าเทียม (Plurality) การแสดงข้อมูลที่เป็นความจริง (Accurate) มีความเป็น

                                           
3 อนุสัญญาว่าด้วยการปกปอ้งสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของยุโรป (European Convention on Human Right and Fundamental 
Freedoms) ได้รับการรับรองจากการประชุมสมัยที่ ๔ ณ กรุงโรม ค.ศ. ๑๙๕๐ ระบุว่าในมาตรา ๑๐.๒  (Article ๑๐.๒) ไว้ดังนี้ “The exercise of 
these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or 
penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial 
integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of 
the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the 
authority and impartiality of the judiciary.” 
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กลาง (Impartial) ปราศจากอคติ (Bias) การเลือกปฏิบัติ (Discriminate) และสร้างความเกลียดชัง (Hate) เป็น
หลักการส าคัญของสังคมประชาธิปไตยท่ีสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของหลายประเทศ เช่น  

(1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยให้สิทธิพ้ืนฐานแก่พลเมือง ตามบัญญัติว่าด้วย
สิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง (Bill of Right) เพ่ือแสดงหลักการในแบ่งแยกอ านาจระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น 
และประชาชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ ากัดสิทธิของรัฐบาลกลาง ไม่ให้มีการใช้อ านาจมากเกินไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอ านาจรัฐที่เกี่ยวกับการควบคุม (Regulate) เสรีภาพด้านการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น (Freedom of 
Speech) โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (Amendment I) ได้ก าหนดห้ามมิให้ รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือจัดตั้งศาสนา หรือ จ ากัดเสรีภาพด้านการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพของสื่อ  อีก
ทั้งยังให้สิทธิแก่ประชาชนในการรวมตัวกันอย่างสงบ และสันติ รวมถึงการให้สิทธิในการร้องเรียนต่อรัฐบาลใน
ความเสียหายที่เกิดข้ึน4  

รัฐบัญญัติว่าด้วยการสื่อสาร ค.ศ. 1934 (Communication Act of 1934) เป็นกฎหมายหลัก
ที่ก ากับดูแลการออกอากาศทั้งในระบบคลื่นความถี่ ไม่ใช้คลื่นความถี่ และผ่านระบบสายสัญญาณของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมาตรา 1 [47 U.S.C. 151] (SEC. 1. [47 U.S.C. 151]) ว่าด้วยการจัดตั้ง คณะกรรมการ
กลางก ากับกิจการสื่อสาร (The Federal Communications Commission - FCC) ก าหนดให้ FCC มีหน้าที่
ก ากับดูแลการสื่อสารทั้งทางระบบสาย และระบบคลื่นวิทยุ เพ่ือให้ประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึง
บริการสื่อสาร โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สี
ผิว ศาสนา ประเทศต้นก าเนิด (National Origin) หรือ เพศ โดยส่งเสริมให้การสื่อสารทั้งทางระบบสาย และระบบ
คลื่นวิทยุมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีราคาที่สมเหตุสมผล เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศ (National Defense) การปกป้องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
(Safety of Life and Property) และประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายของรัฐบาลกลาง ตามอ านาจหน้าที่ที่
หน่วยงานดังกล่าวได้รับตามกฎหมาย5 

                                           
4 Amendment I:  Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
Government for a redress of grievances.  
5 SEC. 1. [47 U.S.C. 151] PURPOSES OF ACT, CREATION OF FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION: For the purpose of 
regulating interstate and foreign commerce in communication by wire and radio so as to make available, so far as possible, to 
all the people of the United States, without discrimination on the basis of race, color, religion, national origin, or sex, a rapid, 
efficient, Nationwide, and world-wide wire and radio communication service with adequate facilities at reasonable charges, for 
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(2)  ประเทศญี่ปุ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1946 (Constitution of Japan of 1946) เป็น
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นหลังจากท่ีประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างให้เกิด
สันติภาพ การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น
ได้มีหลายมาตราที่ก าหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยภายใต้ 

 มาตรา 11 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการประกันต่อปวงชนตาม
รัฐธรรมนูญนี้6  

 มาตรา 19 ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด และสติสัมปชัญญะ7  

 มาตรา 21 ก าหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมชน และเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น รวมถึงเสรีภาพของสื่อ โดยก าหนดห้ามมิใช้มีการตรวจผ่านเนื้อหาของสื่อ (Censorship)8 และ 

 มาตรา 23 ก าหนดให้มีเสรีภาพทางวิชาการ9 
 

พระราชบัญญัติกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. ๑๙๕๐ และฉบับที่เกี่ยวข้อง หมายเลข ๖๕ ค.ศ. 
๒๐๑๐ (The Broadcast Act and Other Related Acts (Act No. ๖๕ of ๒๐๑๐)) แห่งประเทศญี่ปุ่น 
ก าหนดการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ของประเทศภายใต้ ๓ หลักการเพ่ือสร้างสวัสดิภาพประชาชน (Public 
Welfare) และการพัฒนาที่ดี (Sound Development) โดยประกอบไปด้วยเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเป็น
กลาง การน าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง และการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ต้องมีความเป็นอิสระ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

                                                                                                                                        
the purpose of the national defense, for the purpose of promoting safety of life and property through the use of wire and radio 
communication, and for the purpose of securing a more effective execution of this policy by centralizing authority heretofore 
granted by law to several agencies and by granting additional authority with respect to interstate and foreign commerce in wire 
and radio communication, there is hereby created a commission to be known as the ''Federal Communications Commission,'' 
which shall be constituted as hereinafter provided, and which shall execute and enforce the provisions of this Act. 
6 Article 10: The people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights. These fundamental 
human rights guaranteed to the people by this Constitution shall be conferred upon the people of this and future generations 
as eternal and inviolate rights. 
7 Article 19. Freedom of thought and conscience shall not be violated. 
8 Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. 
No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated. 
9 Article 23.  Academic freedom is guaranteed. 
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 รับประกันให้การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ต้องเผยแพร่อย่างครอบคลุมแก่ประชาชน
โดยทั่วไป และสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

 สร้างให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออก ผ่านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ โดยรับประกัน
ความเป็นกลาง (Impartial) การน าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง (Truth) และความเป็นอิสระของการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ (Autonomy) 

 สนับสนุนให้การกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยที่ดี 
(Development of sound democracy) โดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์10 

 
(3)  สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรมิได้มีการตรารัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับประเทศส่วนใหญ่ใน

โลก อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรมีกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และจารีตประเพณีซึ่งถูกใช้
ร่วมกันเป็นกฎหมายหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหากฎบัตร ค.ศ. 1215 (Magna Carta) ฎีกาสิทธิ ค.ศ. 
1628 (Petition of Right 1628) บัญญัติว่าด้วยสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689 (Bill of Right 1689) 
และพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (The Human Rights Act 1998) ซึ่งก าหนดสิทธิเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนดังนี้ 

 สิทธิเสรีภาพทางความคิด สติสัมปชัญญะ และศาสนา (The right to freedom of thought, 
conscience and religion); 

 สิทธิเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็น (The right to freedom of expression); 
 

โดยที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับสิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Without 
Discrimination) (Political and Constitutional Reform Committee, House of Commons, 2015) 

                                           
10 Article ๑ The purpose of this Act is to regulate broadcasting so as to conform to public welfare and to achieve its sound 
development subject to the following principles:  

(i) To guarantee that broadcasting is disseminated to the greatest extent possible to the general public and that its 
benefits are achieved; 

(ii) To ensure freedom of expression through broadcasting by guaranteeing the impartiality, truth and autonomy of 
broadcasting; 

(iii) To enable broadcasting to contribute to the development of sound democracy by clarifying the responsibilities of the 
persons involved in broadcasting. 
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พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ (Communication Act ๒๐๐๓) แห่งสหราชอาณาจักร
ได้ให้ความส าคัญกับหลักการดังกล่าวเช่นกัน โดยได้ก าหนดหน้าที่ให้กับส านักงานการสื่อสาร (OfCom) เพ่ือการ
รักษาความหลากหลายของการประกอบการ (Plurality) (มาตรา ๓ (๒) (d))11 การปกป้องสาธารณชนจากการถูก
เลือกปฏิบัติ (มาตรา ๓ (๒) (f) (i)) และการป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว (มาตรา ๓ (๒) (f) (ii))12 การ
รับประกันให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา ๓ (๔) (g))13 และการรักษาความเป็นกลาง (Impartiality) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการที่เก่ียวข้องกับการเมือง (มาตรา ๓๒๐ (๒) (a))14 

 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์ในต่างประเทศ ล้วนแต่ให้ความส าคัญในการก ากับดูแล และหน้าที่ของสื่อให้สอดคล้องกับหลักการแห่ง
ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเป็นกลาง และความเป็นจริง การป้องกันการเลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ความเป็นธรรม 
ซึ่งสามารถอธิบายอย่างละเอียดดังต่อไปนี้ 

a.  ความเป็นอิสระ (Independence) และเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of 
Expression) 

การก ากับดูแลอย่างเหมาะสมมีความจ าเป็นในการสร้างสื่อที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซง และเสรีภาพในการแสดงออก โดยการก ากับดูแลสื่อเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องเสรีภาพใน
การแสดงออก และป้องกันสิทธิ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่เสรีภาพในการแสดงออกที่ปราศจากการควบคุมอาจ
ส่งผลกระทบได้ พร้อมกันนั้นในการก ากับสื่อตามหลักการประชาธิปไตยมีความจ าเป็นในการสร้างหน่วยงานก ากับ
ที่เป็นอิสระ และกฎระเบียบที่เป็นอิสระจากรัฐหรือการเมืองอันสามารถสร้างความเป็นกลางที่จ าเป็นในการก ากับ
ดูแลได ้

กฎหมายในหลายประเทศให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นอิสระของสื่อผ่านการจัดตั้ง
หน่วยงานก ากับที่เป็นอิสระ ตัวอย่างที่ส าคัญที่ประสบความส า เร็จคือ พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(Communication Act ๒๐๐๓) แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้มีการจัดตั้งส านักงานการสื่อสาร (OfCom) 
เพ่ือเป็นหน่วยงานก ากับพิเศษ (Super-regulator) ที่เป็นอิสระจากการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก ากับดูแล
อุตสาหกรรมสื่อสารทั้งหมด (Gibbons, 2012) ผ่านการผสานรวมอ านาจในการออกกฎระเบียบในการก ากับดูแล
                                           
11 Article ๓ (๒) (d) the maintenance of a sufficient plurality of providers of different television and radio services; 
12 Article ๓ (๒) (d)  (i) unfair treatment in programmer included in such services; and 

(ii) unwarranted infringements of privacy resulting from activities carried on for the purposes of such services. 
13 Article ๓ (๔) (g) the need to secure that the application in the case of television and radio services of standards falling within 
subsection (๒)(e) and (f) is in the manner that best guarantees an appropriate level of freedom of expression; 
14 Article ๓๒๐ Special impartiality requirements (๒) (a) Those matters are (a) matters of political or industrial controversy 
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ทั้งทางด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารโทรคมนาคม คลื่นวิทยุ (Spectrum) การก ากับเนื้อหา และการ
ปกป้องผู้บริโภคในด้านการสื่อสาร กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้อ านาจแก่ส านักงานการสื่อสาร (Ofcom) ในการ
ป้องกันองค์กรจากความขัดแย้ง และข้อโจมตีทางการเมือง จากหลักการของกฎหมายที่เน้นสร้างให้เกิดความเป็น
กลางของหน่วยงานก ากับ อาทิเช่น  

 การก าหนดสัดส่วนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการในระดับ
ต่างๆ  (Proportionality) โดยก าหนดทั้งในด้านความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ อาทิ มาตรา 
12 (5) ว่าด้วยสมาชิกของคณะกรรมการก ากับเนื้อหา (Content Board) ได้ก าหนดให้
สมาชิกต้องมาจากอังกฤษ (a) สกอตแลนด์ (b) เวลส์ (c) และ ไอร์แลนด์เหนือ (d) ทั้งยัง
ก าหนดให้สมาชิกต้องสามารถเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ และทัศนคติของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ อีกด้วย15  

 ความสอดคล้องของการก ากับดูแล (Consistency) โดยกฎระเบียบ และการตัดสินของ
ส านักงานการสื่อสาร (OfCom) สอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักการตามมาตรา 3 (1) ที่ก าหนดให้ส านักงานฯ มีหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของ
ประชาชนในด้านการสื่อสาร (a) และส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้บริโภคในตลาดที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันเสรี (b)16 

 หลักการความโปร่งใส (Transparency) ส านักงานการสื่อสาร (OfCom) มีการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ โดยเน้นหลักการขอค าปรึกษา (Consultation) การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการที่ชัดเจนในการตอบกลับชี้แจงข้อมูล อีกทั้งยังมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ และประกาศอีกหลายประการที่สร้างให้เกิดความโปร่งใสต่อการด าเนินการของ
องค์กร 

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ส านักงานการสื่อสาร (OfCom) มีกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนในการให้การปกป้องคุ้มครอง ได้แก่ ประชาชนพลเมือง ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชน ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย (มาตรา 3 (4)) และยังครอบคลุมการรักษาสภาพตลาดให้มี
การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมอีกด้วย  

                                           
15 12 (5) there is a different member of the Board capable of representing the interests and opinions of persons living in that 
part of the United Kingdom.   
16 3 (1) (a) to further the interests of citizens in relation to communications 
matters; and (b) to further the interests of consumers in relevant markets, where appropriate by promoting competition. 
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 ความรับผิดชอบ (Accountability) โดยส านักงานการสื่อสาร (OfCom) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยการด าเนินการด้านการบัญญัติ
กฎระเบียบใดๆ ต้องยึดถือหลักความรับผิดชอบต่อกลุ่มต่างๆ เป็นส าคัญ (Better 
Regulation Task Force, 2005) 

 

การรักษาความเป็นอิสระ (Independence) ยังพบในกฎหมายฝรั่งเศสที่ก าหนดหลักการการ
สร้างความหลากหลายของการประกอบการออกอากาศ (Pluralism) ซึ่งจ าแนกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ความ
หลากหลายภายนอก (External pluralism) และความหลากหลายภายใน (Internal pluralism) โดยความ
หลากหลายภายนอก หมายถึง การมีจ านวนผู้ประกอบการหลายรายโดยการก ากับดูแลผ่านกฎหมายก าหนด
เจ้าของกิจการ โครงสร้างการถือหุ้น (Ownership Structure) และเจ้าของกิจการไขว้ (Cross-Ownership) ซึ่งอยู่
ในกระบวนการออกใบอนุญาตภายใต้อ านาจของคณะกรรมการก ากับวีดีทัศน์ และเสียงแห่งประเทศฝรั่งเศส (The 
Conseil supérieur de l'audiovisuel - CSA) และความหลากหลายภายใน หมายถึง ความหลากหลายของ
รายการที่ออกอากาศในช่องต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของ CSA เช่นกัน โดยครอบคลุมถึงการสร้างความ
หลากหลายของรายการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (Political pluralism) และรายการที่ออกอากาศระหว่างช่วงการ
เลือกตั้ง (Electoral campaigns) 

CSA ได้มีการด าเนินการจัดท าแนวทางก ากับความหลากหลายภายใน (Internal pluralism 
guideline) อันประกอบไปด้วยหลักการจัดสรรเวลาอย่างเท่าเทียม (Equal time provision) ภายใต้หลักการ
ดังกล่าวมีการก าหนดระเบียบจัดสรรเวลา ๓ ส่วน (Three-Thirds Rule) ในการออกอากาศเกี่ยวกับการเมือง
ทั้งหมด หมายความว่า สถานีต้องก าหนดเวลาการออกอากาศออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่สองแก่พรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาล และส่วนที่สามให้แก่พรรคการเมืองที่เป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาล 
ภายหลังจากเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๐ CSA ได้ปรับนโยบายด้านความหลากหลายทางการเมืองจากระเบียบ
จัดสรรเวลา ๓ ส่วนมาเป็นระเบียบใหม่โดยก าหนดให้ทุกพรรคการเมืองที่มิได้อยู่ในสภาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียม
ในการออกอากาศโทรทัศน์ (“Equitable” access to television for those political parties not 
represented in Parliament) โดยก าหนดให้สัดส่วนการออกอากาศส าหรับพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาการออกอากาศส าหรับนักการเมืองในรัฐบาล และพรรคการเมืองเสียงข้างมาก
ในสภา โดยระยะเวลาออกอากาศส าหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งในสภาต้องได้รับการ
ออกอากาศในระยะเวลาที่เท่าเทียม ภายหลัง CSA ยังก าหนดการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation 
of the Coverage of Politics by the Media) เพ่ือใช้ประกอบการประเมินเวลาการออกอากาศซึ่งเป็นตัวแปร
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เชิงปริมาณอีกด้วย โดยการประเมินเชิงคุณภาพประกอบไปด้วย ความยาวของการออกอากาศ (Duration) 
รูปแบบรายการ (Format) และลักษณะของผู้ชมรายการ (Audiences)  อย่างไรก็ตาม CSA ยังไม่มีความชัดเจน
มากนักในการประยุกต์ใช้แนวทางประเมินเชิงคุณภาพประกอบ หรือ แนวทางการก ากับผ่านตัวแปรเชิงคุณภาพ
ดังกล่าว (OPEN SOCIETY INSTITUTE, 2005) 

b.  หน้าที่ในการเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง (Impartial) และเป็นความจริง (Accuracy) 

การรายงานข่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องได้รับการก ากับเป็นพิเศษ เนื่องจากข่าวมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
ความเชื่อ และพฤติกรรมของประชาชน อันส่งผลต่อสังคม และสถาบันในวงกว้างได้   การรับชมข่าวอาจกระตุ้นให้
สังคมที่มีความขัดแย้งอยู่แล้วพัฒนาความรุนแรงในสังคมเพ่ิมขึ้นหรืออาจน าไปสู่การจลาจล ( (Paletz & Dunn, 
1967) สร้างให้เกิดอคติ (van Dijk, 1995) หรือ สร้างให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมากยิ่งขึ้น (Prior, 
2013) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่มาตรฐานส าหรับการรายงานข่าวที่ดีก าหนดให้การน าเสนอข่าวต้องเป็นความจริง
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เนื่องจากสื่อดังกล่าวมีพลังในการสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับประชาชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการรักษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข่าว การ
แก้ไขข้อผิดพลาด และมีกระบวนการในการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), 2007) ในหลายประเทศมีกฎหมายก าหนดให้การ
ออกอากาศรายการข่าวด้วยความเป็นกลาง (Impartiality) และความจริง (Accuracy) อาทิเช่น ในสหราช
อาณาจักรหลักการความเป็นกลาง และความจริงได้รับความส าคัญ และถูกบัญญัติไว้ในส่วนที่ ๓๑๙(๒)(c) และ (d) 
ส่วนที่ ๓๑๙(๘) และส่วนที่ ๓๒๐ ของพระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยก าหนดหลักการไว้ว่าการ
รายงานข่าวใดๆ ต้องรายงานด้วยหลักการของความจริงที่เพียงพอ (Due Accuracy) และหลักการน าเสนอด้วย
ความเป็นกลางอย่างเหมาะสม (Due Impartiality) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นกลาง และความจริงอาศัยหลักการ
ของความเพียงพอ และความเหมาะสม (Due) ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น ๒ ประเด็นส าคัญได้แก่หลักการความ
เพียงพอ (Adequate) และความเหมาะสม (Appropriate) ตามหัวข้อ เนื้อหา และลักษณะรายการที่มีการ
ออกอากาศ การน าเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางอย่างเหมาะสม (Due Impartiality) หมายถึง การน าเสนอข่าวที่มี
ความเป็นกลางโดยเหมาะสมกับหัวข้อที่มีการออกอากาศ ชนิดประเภทของรายการ และช่อง  และความคาดหวัง
ของผู้ชมต่อเนื้อหา ทั้งนี้ความเป็นกลางมิได้หมายความว่าต้องมีการออกอากาศแนวคิดต่างๆ ด้วยเวลาที่เท่าเทียม
กัน หรือ ต้องมีการออกอากาศทุกทัศนคติมุมมองที่มีต่อประเด็นดังกล่าว (OfCom, 2015) 

นอกจากการรายงานข่าวที่เป็นกลางแล้ว ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร มีการก าหนดให้
รายการที่ไม่ใช่รายการข่าว (Non-news programming) ต้องรักษาความเป็นกลางด้วย ถึงแม้ว่าการด าเนินการ



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

หน้า 2-๑๑ 

ดังกล่าวมิได้หมายความว่าห้ามการออกอากาศทัศนคติ และแนวคิดต่างๆ แต่ภาระหน้าที่ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินรายการ
ในการสร้างให้เกิดความเหมาะสมของการน าเสนอทัศนคติ และแนวคิดที่แตกต่าง โดยผู้ออกอากาศต้องรักษาความ
เป็นกลางไว้ ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นกลางทางด้านการเมือง (Political Impartiality) โดยการจัดรายการทางด้าน
การเมืองควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกทางความคิด และการอภิปรายทางการเมืองจากมุมมองที่หลากหลาย 
และมีความส าคัญต่อประเด็นดังกล่าวโดยผู้ออกอากาศต้องไม่แสดงออกของแนวคิดหรือจุดยืนทางการเมืองของตน 
(OfCom, 2015) 

 
c.  กฎระเบียบป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Rules preventing discrimination) 

การก าหนด และบังคับใช้กฎระเบียบทั้งทางด้านกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือการ
ป้องกันการออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะกีดกัน ไม่วาจะเป็นมุมมองของผู้เข้าร่วมรายการ หรือ แขกของ
รายการ ที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ ฯลฯ เป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
สื่อสารมวลชนเพ่ือป้องกันมิให้มีการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวไปสู่สาธารณชน  (United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization, 2011) 

 
d.  สิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules on 

fairness)  

สื่อสารมวลชนควรน าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นธรรม (Fair) โดยการปฏิบัติกับทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียม อย่างไรก็ตามในการออกอากาศอาจมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันส่งผลให้ปัจเจก องค์กร หรือ กลุ่มในสังคม
ได้รับความเสียหาย ดังนั้นสื่อสารมวลชนมีหน้าที่ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหากบุคคล องค์กร หรือ กลุ่มใน
สังคมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกอากาศในรายการ โดยการให้สิทธิในการตอบกลับชี้แจงอย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ และต้องด าเนินการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวควรมีการก าหนดเป็น
ระเบียบขั้นตอนประกอบการออกอากาศเพ่ือความโปร่งใส (United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization (UNESCO), 2007) 
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2.1.2  ผลการทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

การศึกษากฎหมายไทยที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยคือ 

(1)  กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(2)  กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นความจริง (General 

obligations for impartiality and Accuracy) 
(3)  กฎหมายเกี่ยวกับป้องกันการเลือกปฏิบัติ  (Rules preventing discrimination 
(4)  กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการโต้ตอบ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and 

rules on fairness) 
 

(1)  กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
โดยหลักการ ความเป็นอิสระของสื่อนั้น หมายถึงสื่อจะต้องมีความเป็นอิสระในการเสนอข้อมูล

ทางสื่อสาธารณะ โดยปราศจากการแทรกแซง ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความสมดุลระหว่างการใช้เสรีภาพของสื่อและ
การป้องกันสิทธิ ผลประโยชน์อื่นๆ และเสรีภาพ ของผู้ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อด้วย  

เนื่องจากการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. จะต้องค านึงถึงเรื่อง “การสร้างสื่อที่มีความ
เป็นอิสระ และปราศจากการแทรกแซง” และเรื่อง “การสร้างดุลระหว่างการให้เสรีภาพในการแสดงออก และการ
ป้องกันผลกระทบจากการใช้เสรีภาพนั้นๆ” กฎหมายส าคัญท่ีก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คือ “รัฐธรรมนูญ”  

ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รสช) อันมีผลเป็นการยกเลิกรรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 แต่รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวนี้ยังได้ก าหนดให้น าบทบัญญัติต่างๆ ในหมวดพระมหากษัตริย์ (หมวด 2) มาใช้ได้ต่อไป (มาตรา 2) และ
ยังก าหนดให้คงไว้ซึ่งความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทย
เคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองอยู่แล้วด้วย (มาตรา ๔)  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้น มาตรา 18 วรรค 2 
ก าหนดให้เอกสิทธิ (การไม่ถูกฟ้องร้องบังคับคดีในเรื่องที่ได้มีการแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม)  แก่สมาชิก สนช. รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมของ สนช. เช่น กรรมาธิการของ สนช. ผู้พิมพ์ ผู้
โฆษณา และผู้รายงานการประชุมตามค าสั่งของ สนช. หรือคณะกรรมาธิการ รวมถึงผู้ด าเนินการถ่ายทอดการ
ประชุม สนช. ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอ่ืนใดที่ได้รับอนุญาตจาก สนช. ด้วย อย่างไรก็ดี 
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เอกสิทธ์นี้จะน ามาใช้อ้างไม่ได้ หากว่าถ้อยค าที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ถ้อยค านั้นมีลักษณะเป็นความผิดอาญา หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก สนช.” 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อสารมวลชนนั้น จึงสามารถน า
หลักการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาใช้ได้ โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

1) สื่อมวลชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น พูด เขียน โฆษณา และสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนใดได้ 
(มาตรา 45 วรรคแรก)   

2) การออกค าสั่งของรัฐในเรื่องต่อไปนี้ ย่อมท าไม่ได้ เว้นแต่ กฎหมายที่ก าหนดขึ้นโดยเฉพาะ
เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว
หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 
(มาตรา 45) ได้แก่  

 การสั่งปิดสถานีสถานีโทรทัศน์ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  (มาตรา 
45 วรรค 3)  

 การสั่งห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวหรือหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
แทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 การสั่งให้ต้องน าข่าวหรือเนื้อหาให้ตรวจเซ็นเซ่อร์ก่อนน าออกเผยแพร่ (เว้นแต่จะกระท า
ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม) 

3) คุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น
ภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ 
(มาตรา (มาตรา 46 วรรคแรก)  

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ) ที่มีการประกาศออกมา
อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ก็ได้มีข้อบัญญัติในการให้เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไว้ในท านองเดียวกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ดังนี้  

1) เสรีภาพในการแสดงความคิดของบุคคลทั่วไป กล่าวคือมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพ
ดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ
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หน้า 2-๑๔ 

เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน 
(มาตรา 34 วรรคแรก) 

2) เสรีภาพทางวิชาการของนักวิขาการ  กล่าวคือนักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้
เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้อง
เคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน (มาตรา 34 วรรค 2) 

3) เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน กล่าวคือมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35 วรรคแรก) โดยรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนด้วย แต่ต้องแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยต้อง
ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย (มาตรา 35 วรรคท้าย) 

4) เพ่ือการคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ห้ามรัฐกระท าการต่อไปนี้ (มาตรา 35) 

 สั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพ่ือลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน 

 ออกค าสั่งให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในสื่อ (การเซ็น
เซ่อร์) (เว้นแต่จะกระท าในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม)  

 ห้ามให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจการของเอกชน (หากมีการใช้จ่ายเงินเพ่ือการ
ดังกล่าว ต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประชาชนทราบ)  

5) ห้ามการตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระท า
ด้วยประการอื่นใดเพ่ือให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลาย ที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน เว้นแต่
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา ๓๖)   

 
นอกจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญจะมีข้อก าหนดที่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ

สื่อมวลชนแล้ว พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มี กสทช. ขึ้นเป็นองค์กรก ากับดูแล
กิจการโทรทัศน์ และให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  โดยมีอ านาจหน้าที่
ปฏิบัติการใดๆ แทน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ (มาตรา 35)  และได้ก าหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพของ
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หน้า 2-๑๕ 

บุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (มาตรา 27 
(13))  

ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่เสนอข่าวทางการเมืองนั้น จะต้องอยู่
ภายใต้ “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551” ซึ่งก าหนดให้กิจการ
โทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งเป็น “กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่” จึงไม่ต้องขอรับ “การ
จัดสรรคลื่นฯ” (มาตรา 4 วรรค 4) แต่ก็จะต้องได้รับ “ใบอนุญาต” ก่อนประกอบกิจการ (มาตรา 7) โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่
ครบ 3 ปี (มาตรา 8) และใบอนุญาตนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ (มาตรา 9) 
นอกจากนั้น ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ผู้ขอจะต้องระบุรายการต่างๆ ตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศก าหนดไว้ 
ซึ่งรวมถึงการต้องเสนอ “แผนบริการกิจการ” เพ่ือให้ กสทช. พิจารณาด้วย (มาตรา 16 วรรคแรก)  
 นอกจากนี้ตามประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กร
วิชาชีพวิทยุ – โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) 
ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -
โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ซึ่งได้มี
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไว้คือ จะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างของสื่อ
ภาคประชาชนที่ดี รักษาไว้ซึ่งสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทยในการแสดงความคิดเห็นของทั้งบุคคลและ
สื่อมวลชนด้วย และสอดคล้องกับข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ที่ว่า วิทยุและโทรทัศน์ต้องน าเสนอเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  
 

(2)  กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นความจริง 
(General obligations for impartiality and Accuracy) 

เนื่องจากการรายงานข่าวหรือเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น มีผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย นอกจากผู้ประกาศข่าว อ่านข่าว หรือเสนอเนื้อหาแล้ว ยังมีผู้ด าเนินรายการอีกด้วยที่มีส่ วนส าคัญในการ
ควบคุมรายการ และมีผู้เข้ารับชมและรับฟังเป็นจ านวนมากคือเป็นสาธารณะ และเนื้อหารายการมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมของประชาชนทั่วไป และหากเป็นข่าวหรือเนื้อหาด้านการเมือง ก็อาจท าให้ผู้รับ
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ข้อมูลเกิดอคติ หรืออาจกระตุ้นให้สังคมที่มีความขัดแย้งอยู่แล้วพัฒนาความรุนแรงในสังคมเพ่ิมขึ้นหรืออาจน าไปสู่
การจลาจล หรืออาจสร้างให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น  การรายงานข่าวหรือเสนอเนื้อหาในรายการ จึงต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง “หน้าที่ในการ
เสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นความจริง” โดยเฉพาะต้องค านึงถึงหลักการส าคัญต่อไปนี้ 

1) ความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องน าเสนอหรือเป็นสื่อกลางของข้อมูลที่ถูกต้อง
เที่ยงตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ต้องไม่แสดงหรือสอดแทรกความคิดเห็นของตนเองลงไป
ในรายงานข่าว ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนน าเสนอ ไม่อคติ เอนเอียง ไม่ใส่ร้าย
ป้ายสี หรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน ไม่บิดเบือนแต่งเติม มีการจ าแนกให้ผู้รับ
สารเข้าใจว่าเป็นรายการข่าวที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงหรือเป็นรายการที่ประกอบด้วยความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม 

2) การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ  ต้องให้ความส าคัญกับการวิจัยและการพัฒนา
รายการและให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ ส่งเสริมให้มีเกิดการมี
ส่วนร่วมของผู้รับชมอย่างกว้างขวาง เปิดพ้ืนที่ให้มีการวิพากษ์ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่ถูกพาดพิง กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องราวนั้น ได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แหล่งข่าวในการชี้แจงหรือปฏิเสธ และอภิปราย
โต้เถียงบนฐานของข้อมูล ความจริงและเหตุผล โดยเสมอหน้ากันบนหลักการประชาธิปไตย 

3) การเป็นกลางต่อทุกฝ่าย ต้องไม่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่มีความขัดแย้งสูง ต้องน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ผู้ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน สมดุลและเป็นธรรม และประการส าคัญคือ ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและสังคมเป็นส าคัญ ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะถือใบ
ประกอบกิจการเพื่อบริการธุรกิจ บริการชุมชน หรือบริการสาธารณะ ไม่ควรให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือขององค์กรส าคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในกรณี
สถานการณ์วิกฤต เหตุการณ์ความไม่สงบ จลาจล สงคราม หรือความแตกแยกของผู้คนใน
สังคม ควรยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด 

4) ข้อความที่แสดงถึงความเกลียดชัง (Hate Speech) ปัญหาการแตกแยกของสังคมไทยปัญหา
หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางความคิดของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม ตามที่ปรากฏให้เห็นใน
สถานการณ์ความขัดแย้งการเมือง การแบ่งพรรคแบ่งพวก ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ชาติ
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พันธุ์ ศาสนา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งทางเพศ เป็นต้น ความขัดแย้ง
ที่กล่าวมานั้นจะไม่เกิดปัญหาขึ้นหากความขัดแย้งนั้นไม่แปรเปลี่ยนจากความคิดไปสู่ภาษา
ผ่านการพูด การเขียน การแสดงออกด้วยกิริยา ท่าทาง หรือสัญลักษณ์ต่างๆ  จึงเป็นที่มา
ของการเกิดข้อความแห่งความเกลียดชัง (hate speech)  

National  Telecommunications  &  Information  Administration (NTIA),  United  
States  Department  of Commerce ให้ความหมายของ Hate  Speech คือ ค าพูดใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการท า
ให้เกิดการกระท าท่ีเข้าข่ายมีความผิดทางกฎหมาย ซึ่งค าพูดนั้นอาจจัดว่าเป็นอาชญากรรมได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญ และเป็นวาทกรรมใดๆ ที่สร้างบรรยากาศของความเกลียดชัง
และอคติ ซึ่งอาจส่งเสริมให้อาชญากรรมจากความเกลียดชัง อีกทั้งนักวิชาการของไทยยั งให้ค าจ ากัดความ Hate 
Speech ว่าเป็นการแสดงออกทั้งทางค าพูด ข้อเขียนและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รูปแบบอื่นๆต่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล โดยมุ่งโจมตี แสดงความเกลียดชัง ประจาน สบประมาท หรือข่มขู่ผู้ถูกกล่าวถึงอย่างร้ายแรง โดยมีฐาน
อคติเก่ียวกับเชื้อชาติ ชนชั้น ความฝักใฝ่ทางเพศ สถานที่เกิด อุดมการณ์ทางการเมือง กลุ่มวัฒนธรรม ศาสนา หรือ
คุณลักษณะอ่ืนที่น าไปสู่การแบ่งแยก (ณัตถยา สุขสงวน, 2557) ในขณะที่เกษม เพ็ญภินันท์ (2557) ได้อธิบาย
ว่า Hate Speech จะถูกน ามาใช้เพ่ือลดทอนคุณค่า หรือ บิดเบือนข้อเท็จจริงของอีกฝ่าย ก็ท าให้การสนทนาด้วย
เหตุด้วยผลไม่อาจะเกิดขึ้น แต่เป็นการแลกเปลี่ยนด้วยอารมณ์และผลักให้สังคมมีวุฒิภาวะน้อยลง  (เกษม เพ็ญ
ภินันท์, 2557) 

จากการโครงการศึกษาเฮทสปีชในเว็บไซต์การเมืองและทีวีดาวเทียมช่องการเมืองมีเดียมอนิเตอร์ 
(มีเดียมอนิเตอร,์ 2555) พบว่ามีการใช้วิธีการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ เฮทสปีชออกมา 3 รูปแบบ ได้แก่  

 1.การลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Dehumanized) คือ การเหยียดหยามหรือเปรียบเทียบ
คนกลุ่มหนึ่งๆกับสิ่งที่น่ารังเกียจ ต้อยต่ า ด้อยคุณค่า ไร้สิทธิ์ พบถึง 4 ลักษณะ ได้แก่ เปรียบเทียบกับสัตว์ เช่น 
ควายแดง พรรคแมลงสาป การเหยียดชนชั้น เช่น ไพร่ ขี้ข้า ทาส หรือเปรียบกับอมนุษย์ เช่น ผีเปรต ซอมบี้ อสูร
กาย และเหยียดเชื้อชาติ ถิ่นก าเนิดของฝ่ายตรงข้าม เช่น คนเหนือ คนอีสานของฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 

2. การลดคุณค่า (Devalued) คือการกล่าวโจมตี การด่าทอ กลุ่มคนด้วยคุณค่าด้านลบ โดยมี
จดุประสงค์เพ่ือลดทอนความส าคัญ ลดทอนคุณค่าของตัวตน ค่านิยมการกระท า และอุดมการณ์ทางการเมืองของ
กลุ่มคนดังกล่าว เช่น การด่าทอ ได้แก่ ชั่วร้าย โหดเหี้ยม โง่เขลา คนโกหก ขี้คลาด น่าขยะแขยงน่ารังเกียจ บ้า เสีย
สติ หน้าด้าน ฯลฯ 

3.การชี้น าสู่ความรุนแรง (Treat) คือ การแสดงออกที่อาจน าไปสู่การปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง 
เช่น การข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย การกล่าวปลุกปั่นโดยมุ่งหวังให้เกิดความรุนแรง การต่อสู้ การปะทะ ฯลฯ 
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ตัวกลางหรือสื่อเป็นเครื่องมือของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน การใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงความ
เกลียดชัง (Hate Speech) ผ่านสื่อมวลชน ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ เช่น 
สื่อออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารแบบ Social Media เช่น Facebook Twitter เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยการ
ท างานของ hate speech ผ่านทางสื่อมวลชนซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ปรากฏผลให้เห็นชัดเจนใน
เหตุการณ์ "ปราบนกพิราบ" เดือนตุลาคม 2519 รวมถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงของกลุ่มเสื้อสารพัดสีที่ด ารงอยู่
ในสังคมไทยมานับปี อีกท้ังความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และ เพศ ซึ่งอคติแห่งความเกลียดชังที่เกิดจากความ
แตกต่างถูกส่งผ่านทางสื่อทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง จนหลายครั้งจบลงด้วยความรุนแรงที่ถูกรายงานถ่ายทอดผ่านทาง
สื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง 

ความเกลียดชังผ่านสื่อออนไลน์มีทั้งที่เป็นค าพูด ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก 
ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว เพลง และการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์อ่ืนๆ มีทั้งที่เป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ การ
ผสมผสานเนื้อหาใหม่กับเนื้อหาที่มีการผลิตไว้แล้ว และการน าเสนอเนื้อหาที่ผลิตไว้แล้วในรูปแบบใหม่ผ่านพ้ืนที่
ออนไลน์ซึ่งเข้าถึงได้โดยมีเทคโนโลยีเครือข่าย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ข้อความเกลียดชังผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นการคุกคาม หรือการกลั่นแกล้งรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการท าร้ายทางอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งส่งผลในทางจิตวิทยาอันอาจส่งผลให้เกิดอาการหวาดระแวง 
ซึมเศร้า หดหู่ไปจนถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งสอดคล้องวารุณี กิตติสุทธิ์ ที่อธิบายถึงลักษณะและระดับความรุนแรงที่เกิด
จากความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีทั้งกล่าวหา กล่าวโทษรุนแรง ประณามให้ร้าย ดูหมิ่น เหยียดหยาม ท า
ให้ตลกขบขันหรือลดคุณค่า ท าให้ด้อยค่าในสายตาผู้ อ่ืน เยาะเย้ยอย่างรุนแรง สมน้ าหน้า ทับถม ไปจนถึง
เปรียบเทียบในลักษณะที่ท าให้ผู้อ่ืนไม่ใช่คน (พิรงรอง รามสูต รณะนันท,์ 2556) 

ที่ผ่านมาการควบคุมข้อความที่แสดงถึงความเกลียดชัง (Hate Speech) ถูกควบคุมดูแลโดย
กฎหมายหมิ่นประมาท แต่ที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับการท างานของสื่อมากที่สุดก็คือ มาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดแบบครอบจักรวาลไว้ว่า "ห้ามมิให้
ออกอากาศรายการที่มี เนื้อหาสาระที่ก่อให้ เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน" 

ปัจจุบันจึงต้องมีการก ากับดูแลมีการควบคุมการส่งผ่านเนื้อหาแห่งความเกลียดชังในหลายระดับ 
ทั้งให้สื่อคุมกันเอง ด้วยการท าสัตยาบรรณร่วมกันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งให้องค์กรของรัฐอย่าง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามามีบทบาท 
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ด้วยการ (เช่น) ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพ่ือก าหนดลักษณะเนื้อหาที่ห้าม
ออกอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารความเกลียดชัง ก าหนดหรือส่งเสริมให้โทรทัศน์ดิจิตอล ที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เปิดพ้ืนที่เพ่ือให้คู่ขัดแย้งในประเด็นต่างๆ ได้พูดคุย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลด
ความเข้าใจผิดอันเกิดจากอคติและความเกลียดชัง รวมไปถึงข้อเสนอให้ออกกฎหมายใหม่เข้ามาควบคุม hate 
speech เป็นการเฉพาะ โดยไม่ลืมที่จะเสนอให้ต้องตระหนักถึงเสรีภาพในการสื่อสารและการปกป้องให้สื่อยังคง
เป็นตลาดแห่งความคิด (market place of idea) อยู่ด้วย 

ในขณะที่ข้อเสนอในการก ากับดูแลจากงานวิจัย การก ากับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความ
เกลียดชัง (พิรงรอง รามสูต รณะนันท์, 2556) ระบุว่าการก ากับดูแลเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังที่ยังไม่มี
จุดประสงค์ที่ชัดเจนจึงไม่ต้องก ากับดูแลด้วยกฎหมาย และควรจะได้รับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพการแสดงความ
คิดเห็น การก ากับดูแลตนเองควรเน้นไปที่ตัวผู้ใช้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเกลียดชัง ส่วนเนื้อหาที่
สร้างความเกลียดชังควรเป็นการก ากับดูแลตนเอง โดยเน้นไปที่กี่ก ากับดูแลผ่านตัวกลางในลักษณะที่เป็นการ
ให้บริการเพื่อสร้างความรับผิดชอบการให้การศึกษาและการส่งเสริมอ านาจแก่ผู้ใช้ และแสดงความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบจากผู้ใช้บริการ 

ส าหรับเนื้อหาที่ยุยงให้กระท าการที่อาจเป็นการใช้ความรุนแรงอันเนื่องมาจากความเกลียดชัง 
ควรใช้ทั้งการก ากับดูแลตนเอง คือสอดส่องจับตาดูแต่มีการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้ อหา การเอาเนื้อหาออก การ
กลั่นกรองเนื้อหาตามกรอบของกฎหมาย อีกทั้งยังต้องใช้ก าหมายก ากับดูแล ด้วย 2 โมเดล คือการบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะ และการใช้กฎหมายที่มีอยู่ (Notice and Takedown) การก ากับดูแลโดยผู้ใช้ที่เป็น
มวลชน อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย และการก าหนดความรับผิดชอบของตัวกลาง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในการก ากับดูแลเนื้อหาดังกล่าว จึงได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง และกฎหมายก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพ่ือให้การน าเสนอข่าว
หรือเนื้อหาเป็นไปด้วยความเป็นกลางอย่างเหมาะสม (Due Impartiality) กับเรื่องที่ออกอากาศ ชนิดประเภทของ
รายการ และช่อง และความคาดหวังของผู้ชมต่อเนื้อหารายการนั้นๆ   

ตามมาตรา 46 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ต้องมีการคุ้มครอง
เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อ
จรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ (มาตรา (มาตรา 46 วรรคแรก) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ผ่านประชามติ) ก็ได้มีข้อบัญญัติในการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ในท านองเดียวกันในมาตรา 35 ว่า



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

หน้า 2-๒๐ 

ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแม้จะมีเสรีภาพในการเสนอข่าวก็ต้องการแสดงความคิดเห็นตาม “จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ” ซึ่งย่อมหมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานตามหลักความเป็นกลางและความเป็นจริง อัน
เป็นส่วนส าคัญของจริยธรรมวิชาชีพนั่นเอง  

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ยังได้ให้อ านาจ กสทช. ในการก ากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง เป็นธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (มาตรา 27 (6)) รวมทั้งให้อ านาจ กสทช. ในการส่งเสริมการจัดท า “มาตรฐานทาง
จริยธรรม” โดยองค์กรวิชาชีพด้วย (มาตรา 39) แต่กฎหมายมาตรานี้ก าหนดไว้อย่างกว้างว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมให้ควรต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้าง แต่ยังไม่ได้เน้นเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารสาธารณะและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคสื่อจากโทรทัศน์ อีกทั้งไม่ได้ระบุให้ควรต้องค านึงถึงหลักผลประโยชน์สาธารณะ หลักสิทธิมนุษยชน หลัก
ความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการยอมรับการตรวจสอบ หลักธรรมาภิบาล และหลักความคุ้มค่าด้วย 
นอกจากนั้น มาตรฐานจริยธรรม ก็ควรต้องระบุให้ชัดเจนถึงเรื่องการประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยึด
กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เป็นแนวทางเกียรติภูมิ และ
ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรต้องระบุในเรื่องความไม่อคติหรือความเป็นอิสระต่อกลุ่มผลประโยชน์
ใดๆ รวมทั้งอิทธิพลทางการเมืองด้วย  

กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมในส่วน
ที่เกี่ยวกับการเสนอเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นความจริงนั้น คือ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งให้อ านาจแก่ กสทช. ในการก ากับดูแล (มาตรา 27) และห้าม
การออกรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ด้วย 
(มาตรา 37) โดยให้เป็นหน้าที่ของ “ผู้รับใบอนุญาต” ในการตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการที่มี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ (มาตรา 37) 

มีข้อสังเกตว่า กฎหมายฉบับนี้ให้อ านาจ กสทช. ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กร
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท า “มาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ” และควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานจริยธรรม โดยมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ต้องค านึงถึง การ
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คุ้มครองการได้รับข้อมูลข่าวสารสารธารณะของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและวิชาชีพองค์กร ซึ่งในการ
ควบคุมดังกล่าวให้แต่ละองค์กรจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขึ้นโดยมีองค์ประกอบและให้ค านึงถึงสัดส่วน
ที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (มาตรา 39) อย่างไรก็ดี 
บทบัญญัติในมาตรานี้ ไม่ครอบคลุมถึงเรื่อง “การเสนอข่าวทางการเมือง” แต่อย่างใด  

นอกจากนั้น กสทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่
ใช้คลื่นความถี่ ไม่ว่าจะมีการบอกรับสมาชิกหรือเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่ ในเรื่องสัดส่วนรายการและผังรายการไว้
ด้วย ซึ่งถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตในการตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานในช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมนั้น ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กสทช. ที่ได้วางไว้ส าหรับเรื่องการจัดท าผังรายการหรือไม่ (มาตรา 33 
และประกาศ กสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓)) ในข้อที่ว่า ผังรายการต้องมีสัดส่วนรายการไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้า ที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการของสถานีที่
ให้บริการต่อ กสทช. ก่อนเริ่มให้บริการไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องจัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความ
เหมาะสมของรายการ รวมถึงก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศ ตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภทด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่จัดให้มีขึ้น หรือตรวจสอบ หรือ ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระอัน
ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามก
อนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง (มาตรา 
๓๗) หรือกิจการโทรทัศน์เสมือนเป็นการกระท าของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็น
หรือยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว (มาตรา ๓๐) 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ยังให้อ านาจแก่ กสทช. ไว้หลายประการคือ  

1) ออกค าสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ “ระงับการออกอากาศทันที” หากว่าเป็นรายการที่
เนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน (ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและระงับการออกอากาศรายการ) และ



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

หน้า 2-๒๒ 

หากมีการฝ่าฝืนค าสั่ง กสทช. มีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือพักใช้ หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได้  (มาตรา 37)  

2) ประกาศก าหนดช่วงเวลาของการออกอากาศรายการบางประเภทได้ (มาตรา ๓๔) 

3) สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้อง หากว่าผังรายการนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ กสทช. ประกาศก าหนด (มาตรา ๓๔) 

4) จัดให้มีการประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือ
ประโยชน์แก่การส่งเสริมและการพัฒนากิจการโทรทัศน์ ซึ่งรวมทั้งประเมินโอกาสในการเข้า
สู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย ประเมินคุณภาพรายการด้วย (มาตรา ๕๑)  

มีข้อสังเกตว่า กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดหมวดหมู่บริการโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไว้หลายหมวดหมู่ ซึ่งครอบคลุมถึงหมวดเรื่องบริการโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการน าเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือความเห็นที่ส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง ซึ่งต้อง
จัดล าดับให้อยู่ในล าดับที่ 2 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อนด้วย (ข้อ 4 (2) 

นอกจากนั้น กสทช. ยังได้ออกประกาศที่น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์ไว้ด้วย คือ เรื่อง 
“การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕” แต่ประกาศนี้
เพียงแต่เน้นเฉพาะผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น ไม่ได้เน้นเรื่องข้อมูลที่สื่อได้น าเสนอโดยตรง โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง อีกทั้งแม้แต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556” ก็เน้นเรื่องการควบคุมด้านคุณภาพ
และราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ซื้อขายกันเท่านั้นเช่นกัน  

ทั้งนี้ กรณีที่มีการเสนอข่าวหรือข้อมูลทางโทรทัศน์ดาวเทียมโดยไม่ค านึงถึงหน้าที่ในการรักษา
ความเป็นจริงและความกลางนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็น เท็จหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว อาจร้องเรียนต่อ กสทช. ได้ (ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 40) ซึ่งตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง “การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (ข้อ ๗) ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถน ามาร้องเรียนได้เรื่องหนึ่ง นอกจากนั้น 
หากมีผู้เห็นว่ามีความไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องในเรื่อง “เนื้อหาและผังรายการในกิจการโทรทัศน์” ก็สามารถน า
เรื่องนี้มาร้องเรียนได้เช่นกัน กรณีเช่นนี้ กสทช. จะส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปให้ “องค์กรควบคุมประกอบอาชีพ
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หรือวิชาชีพ” เพ่ือให้ด าเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย และให้คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เมื่อองค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพได้แจ้งผลการด าเนินการ
ให้คณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลโดยเร็วด้วย (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 40) 

ในส่วนของประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพ
วิทยุ – โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -
โทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ซึ่งได้มี
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ในการเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นความจริง (General obligations for 
impartiality and Accuracy) ไว้คือ สื่อจะต้องน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง ทันต่อสถานการณ์ และการน าเสนอข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลใด ๆ ต่อประชาชน
จะต้องเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย สอดคล้องกันนโยบาย และกฎเกณฑ์ขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
และเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ที่ว่า ต้องน าเสนอและเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้พ้ืนฐานความรู้และข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน และ ข้อ ๗(๑) ที่ว่า ต้องน าเสนอเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณชน ด้วยความ
ถูกต้อง แม่นย า และครบถ้วน โดยปราศจากอคติ  
 

(3)  กฎหมายเกี่ยวกับป้องกันการเลือกปฏิบัติ  (Rules preventing discrimination) 
เนื่องจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น มีผู้เช้ารับชมเป็นจ านวนมากที่มีลักษณะที่

แตกต่างกันทั้งในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานหรือประกอบอาชีพ หรือ 
เพศ ฯลฯ ดังนั้น การน าเสนอเนื้อหาจึงพึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วย ดังนั้น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้แก่ 

โดยหลักการแล้ว สื่อมวลชนต้องมีจริยธรรมในการท าสื่อ ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อจึงต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการ โดยเฉพาะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ค านึงถึงประชาชนคนส่วนมาก เพ่ือให้ประชาชน
ส่วนมากได้เข้าบริการของสื่อ และเพ่ือประโยชน์ของสื่อที่ถูกใช้ประโยชน์ด้วยประชาชนจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นทางสังคมหรือรายได้  
ต้องค านึงถงึความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่นชนบทห่างไกล 
คนพิการที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยไม่
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เลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มีความแตกต่างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น อีกทั้งต้องค านึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัศนคติ รสนิยม พ้ืนที่ ภูมิล าเนา เชื้อชาติ ในการน าเสนอข่าวสาร สาระ บันเทิง 
ทั้งในแง่เนื้อหารายการและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ควรมีการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัว ไม่
ผูกขาด เพ่ือเป็นทางเลือกในการน าเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายในสังคม  

ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ก าหนดให้ยกเลิกอ านาจของรัฐบาลในการ
ควบคุมสื่อโดยตรงและให้มีองค์กรใหม่เรียกว่า “องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ” ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และก าหนดให้ “คลื่นความถี่ที่
ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ” โดยก าหนดให้การก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (มาตรา 47) 

นอกจากนั้น ยังมีข้อก าหนดห้ามจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผัง
เมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันการผูกขาดหรือขจัด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน (มาตรา ๔๓) 

ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดการแทรกแซงสื่อโดยอิทธิพลทางการเมือง รัฐธรรมนูญจึงได้ห้ามผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการท าการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวาง
หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น สาธารณะของบุคคล (การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็น
การจงใจใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ (มาตรา 46 วรรคสาม) รวมทั้งห้ามผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของ
กิจการหรือถือหุ้นในโทรทัศน์ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะ
ด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในท านองเดียวกับการ
เป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว (มาตรา 48) อีกทั้งยังคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนให้ได้ท าหน้าที่ตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพอย่างแท้จริงให้ปลอดจากการแทรกแซงจากทั้ งอ านาจของ
รัฐบาลและเจ้าของธุรกิจ โดยก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการโทรทัศน์มีเสรีภาพในการ
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เสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ” 
(มาตรา 46 วรรคแรก)  

ข้อบัญญัติดังกล่าว ได้น ามาปรับใช้วางไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ) ด้วย โดยเห็นได้
ว่าเป็นการให้ความส าคัญกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติของสื่อไว้ด้วย กล่าวคือป้องกันการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการของสื่อ โดยการก าหนดห้ามรัฐให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน และหากได้ให้ไปก็จะต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ประชาชนทราบด้วย (มาตรา 35 วรรค 5) อีกทั้งยังห้ามไม่ให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการโทรทัศน์ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย (มาตรา 98 (3)) 

ในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นกลางของสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้น กฎหมายของคณะกรรมการ
เลือกตั้ง (กกต.) ที่ส าคัญอีกสามฉบับได้ให้ความส าคัญโดยก าหนดไว้ดังนี้คือ 

1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และการด าเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551  กล่าวคือ ก าหนดให้การหาเสียงสามารถท าได้โดย
การใช้รายการโทรทัศน์ (ข้อ 6 (6)) โดยที่ผู้สมัครรับการเลือกตั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้
วิชาชีพหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา เช่น 
นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร สื่อมวลชน เป็นต้น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกตั้งแก่ตนเอง หรือผู้สมัครอ่ืน ในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจนถึงวันเลือกตั้ง (ข้อ 7 (2))  

2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการด าเนินการใด ๆ ของ
พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 กล่าวคือก าหนดให้การ
หาเสียงสามารถท าได้โดยการใช้รายการโทรทัศน์ (ข้อ 6 (6)) โดยที่ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้วิชาชีพหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน 
สื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร สื่อมวลชน เป็นต้น เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใน
การหาเสียงเลือกตั้งแก่ตนเอง หรือผู้สมัครอ่ืน ในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯจนถึงวันเลือกตั้ง (ข้อ 7 (2)) นอกจากนั้น ยังห้ามผู้สมัคร พรรค
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การเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รับเชิญไปออกรายการวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง 
ในช่วงที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวัน
เลือกตั้ง (ข้อ 7 (3)) และห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อเวลาออกอากาศทางสถานีเพ่ือโฆษณาหา
เสียงด้วย (ข้อ 10) 

3) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการสนับสนุนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 ก าหนดเรื่องการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ส าหรับการหาเสียงของพรรคการเมืองไว้ โดยมีช่วงก าหนดเวลา และก าหนดให้สถานีจัดสรร
เวลาให้พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงตามเวลาที่ก าหนดโดยหมุนเวียนจนครบทุกพรรค
การเมือง (ข้อ 14) โดยพรรคการเมืองใดจะได้ออกอากาศล าดับใด ให้ส านักงาน กกต. 
ด าเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ข้อ 15) 
นอกจากนั้น พรรคการเมืองจะต้องรับผิดชอบต่อข้อความหรือถ้อยค าที่ปรากฏในเทปหรือ
วัสดุโทรทัศน์ที่พรรคการเมืองต้องจัดท าขึ้น โดยให้อ านาจแก่ กกต. ในการสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือระงับการออกอากาศเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ของพรรคการเมืองนั้นได้หาก
พบว่าข้อความที่ออกอากาศนั้นลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ยังมีข้อก าหนดที่เน้นถึงความเป็น
กลางของสื่อในเรื่องให้จัดสรรเวลาอื่นที่ทัดเทียมให้พรรคการเมืองได้ออกอากาศในกร๊ที่สถานี
ใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถออกอากาศเทปได้ตามก าหนด (ข้อ 19) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
สถานีเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคออกรายการได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือแสดงวิสัยทัศน์หรือ
อภิปรายเชิงนโยบาย หรืออาจจัดรายการให้พรรคการเมือง ตอบข้อซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นด้วย (ข้อ 20) 

ทั้งนี้ในประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ 
– โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -โทรทัศน์ภาค
ประชาชน (สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
การป้องกันการเลือกปฏิบัติ  (Rules preventing discrimination) ไว้คือ จะต้องให้บริการแก่สาธารณะและ
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และชอบธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งยังต้องให้บริการด้วย
มาตรฐาน คุณภาพ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม 
และหน้าที่ของหน่วยงานที่ภาครัฐมีต่อประชาชนเป็นส าคัญ และที่ส าคัญจะต้องยึดถือประโยชน์สาธารณะและ
ประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนโดยส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่แอบแฝงหรือมี
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ประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ  ซึ่งตรงกับ ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗(๘) ที่ว่า ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
(4)  กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, 

and rules on fairness) 

เนื่องจากผู้ประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมพึงต้องมีหน้าที่ในการรักษากฎแห่งความเป็น
ธรรมและพึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงอย่างไม่เป็นธรรมต้องมีสิทธิในการตอบโต้ข้อมูลที่สื่อผ่านโทรทัศน์นั้น
ได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญาและแพ่งเรื่องการหมิ่นประมาท และกฎหมายข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายก ากับดุแลกิจการโทรทัศน์ด้วย  

ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ 2550 ได้ให้สิทธิในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนไว้ใน
มาตรา 61 ว่า ผู้บริโภคสื่อย่อมได้รับความคุ้มครองในการรับ “ข้อมูลที่เป็นความจริง” และมีสิทธิที่จะร้องเรียนให้
มีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายได้ด้วย ในขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับผ่านประชามติ)  ก าหนดไว้เพียงสั้นๆ ใน
มาตรา ๔๖ ว่าสิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ซึ่งก็น่าจะหมายรวมถึงสิทธิของผู้บริโภคสื่อด้วยเช่นกัน  

นอกจากนั้น กฎหมายแพ่งและอาญายังก าหนดความรับผิดส าหรับการออกรายการที่เป็นเท็จแล้ว
ท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของผู้อ่ืนไว้ด้วย โดยในกฎหมายอาญาก าหนดให้การใส่ความผู้อ่ืน
โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้ อ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง มีความผิดฐานหมิ่นประมาท และยัง
ก าหนดให้ การหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพ ต้องระวางโทษหนักขึ้นด้วย (ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328) ซึ่งผู้เสียหายย่อมสามารถใช้สิทธิในการน าคดีข้ึนสู่ศาลเพ่ือให้มีการ
ลงโทษอาญาได้ อีกทั้งยังมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกในฐานละเมิดตามประมวลแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 423 ประกอบมาตรา 447)  

ในส่วนของการก ากับดูแล พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดไว้ ว่าให้องค์กรการประกอบอาชีพและวิชาชีพท าหน้าที่ควบคุมกันเองในการด าเนินงานของ
สื่อโทรทัศน์ โดยต้องมีการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมขององค์กรไว้ด้วย (มาตรา 39) ซึ่งหมายถึงองค์กรเหล่านี้
จะต้องมีการออกกฎความเป็นธรรม (rules on fairness) รวมทั้งการก าหนดสิทธิเรื่องการตอบสิทธิในการตอบ
กลับ (right to reply) ส าหรับผู้ที่ถูกพาดพิงหรือเสียหายจากข้อมูลในสื่อไว้ด้วย และให้องค์กรต้องมีหน้าที่ในการ
เยียวยาแก่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิของเขา อย่างไรก็ดี 
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กฎหมายนี้ไม่ได้มีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องของการเสนอข่าวทางการเมืองและผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเสนอข่าวทางการเมืองแต่อย่างใด  

ในด้านประมวลจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ 
– โทรทัศน์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555 โดยสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเครือข่าวสภาองค์กรวิชาชีพ วิทยุ -โทรทัศน์ภาค
ประชาชน (สอทช.) โดยจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้หลักค่านิยม 11 ประการ ซึ่งได้มีข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to reply, and rules on fairness) ได้บัญญัติ
ไว้ คือ จะต้องยึดมั่นและยืนหยัดที่จะกระท าการในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักแห่งความยุติธรรม และ
จะต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนสาธารณะ และข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ (๔) ที่ว่า การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร
และข้อมูลหากเกิดความผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไขความผิดพลาดทันที พร้อมทั้งขออภัยในความผิดพลาด
ดังกล่าว 

 
2.1.3  รูปแบบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทางการเมือง

ในต่างประเทศ 
กฎหมายในหลายประเทศห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเป็นเจ้าของช่องรายการ

โทรทัศน์ ในขณะที่ในบางประเทศได้มีความพยายามในการก ากับดูแลเพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลที่มีอ านาจบริหาร
ประเทศมีอิทธิพลต่อหน่วยงานก ากับสื่อ หรือ มีอิทธิพลต่อสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันในรูปแบบโครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล พรรคการเมือง และช่อง
โทรทัศน์ รวมถึงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

1. การก ากับดูแลที่เป็นอิสระ แต่ช่องโทรทัศน์สามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองได้ อย่างเช่น 
รูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. การก ากับดูแลที่เป็นอิสระ และช่องโทรทัศน์ไม่สามารถแสดงจุดยืนทางการเมือง อย่างเช่น 
รูปแบบของสหราชอาณาจักร 

3. การก ากับดูแล และช่องโทรทัศน์ที่ได้รับอิทธิพลจากรัฐบาล เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
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(1)  สหรัฐอเมริกา 

โครงสร้างของการออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลัก ได้แก่  

1. การออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Broadcasting) คือ สถานี Public 
Broadcasting Service (PBS) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากเงินบริจาค และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง อย่างไรก็
ตาม PBS มิได้เป็นสถานีโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์แต่เพียงรายเดียวของประเทศ เนื่องจากกฎหมายของประเทศ
ส่งเสริมให้การออกอากาศโทรทัศน์ตอบสนองต่อท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือ 
องค์กรไม่แสวงหาก าไรอ่ืนๆ สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการไม่แสวงหาก าไร (Non-Commercial) 
อย่างไรก็ตามใบอนุญาตประเภทดังกล่าวห้ามมิให้มีการออกอากาศรายการที่สนับสนุนผู้ลงสมัคร/พรรคการเมือง
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Federal Communications Commission, 2012) 

2. การออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) ประกอบไปด้วย
บริษัทสื่อขนาดใหญ่จ านวน 5 บริษัท ได้แก่ (1) National Broadcasting Company (NBC) (2) CBS (3) the 
American Broadcasting Company (ABC) (4) the Fox Broadcasting Company (Fox) และ (5) the CW 
Television Network. 

โดยสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดถูกก ากับโดยคณะกรรมการกลางก ากับกิจการสื่อสาร (FCC) ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระ ภายใต้การก ากับดูแลของสภาคองเกรส อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ของ FCC ยึด
หลักตามบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง (Bill of Right) การแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (Amendment I) ที่ให้
เสรีภาพด้านการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น (Freedom of Speech) โดยเปิดโอกาสให้ช่องโทรทัศน์ต่างๆ ที่
ให้บริการเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถแสดงจุดยืนทางการเมืองได้ ภายใต้ขอบเขตของกฎบรรณาธิการทาง
การเมือง (Political editorial rule) ประจ าช่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการรับรู้จากประชาชนอย่างแพร่หลายถึงความไม่
เป็นกลางของสื่อโทรทัศน์ (Groseclose & Milyo, 2005) (Nyhan, 2012) (Budak, Goel, & Rao, 2016) แต่
ในขณะเดียวกัน FCC มีกฎระเบียบจ านวนมากในการก ากับพฤติกรรม และเนื้อหาของช่องรายการโทรทัศน์ต่างๆ 
ตามหลักการความเป็นธรรม (Fairness Doctrine) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง ซึ่ง
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองมีโอกาสการเข้าถึงการออกอากาศทางโทรทัศน์ สิทธิในการตอบกลับ
หากถูกพาดพิง และการก าหนดราคาโฆษณาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งที่เป็นธรรม เป็นต้น (Simmons, 1977) 
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(2)  สหราชอาณาจักร 

โทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การออกอากาศเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (Public Broadcasting) คือ สถานี BBC ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากประชาชน และ การออกอากาศเพ่ือ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) ได้แก่ ITV ซ่ึงเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาค รวมถึงการผลิต และแลกเปลี่ยนรายการระหว่างสมาชิก
ในเครือข่าย ในอดีต มีใบอนุญาตประกอบการ ITV จ านวนทั้งสิ้น 15 ใบอนุญาต แต่ผลจากการควบรวมกิจการท า
ให้ปัจจุบันมีบริษัทที่ครอบครองใบอนุญาต ITV จ านวนทั้งสิ้น 2  บริษัท (ITV, 2017) 

ส าหรับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในสหราชอาณาจักร เป็นบริการถ่ายทอด
รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จากสถานีส่งไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ที่อยู่ภายในบ้านเรือน (Direct Broadcasting 
Satellite – DBS) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

I. สกาย (Sky) เป็นบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยบริษัทสกาย 
จ ากัด (มหาชน) (Sky plc.) ซึ่งให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกซึ่งมี
รายการคุณภาพ และการออกอากาศที่มีความละเอียดสูง (High Definition) และมีจ านวน
สมาชิกมากที่สุดในประเทศ ตัวอย่างของช่องรายการ เช่น ช่อง Fox ช่อง Crime & 
Investigation ช่อง Comedy Central ฯลฯ รวมถึงยังให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมผ่าน
ระบบการเรียกดูตามสั่ง (On-Demand) (SKY TV, 2017) 

II. ฟรีแซทฟอร์มเดอะสกาย (Freesat from Sky) เป็นบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์แบบไม่เสียค่าสมาชิกรายเดือน แต่ต้องเสียค่าติดตั้งกล่องรับสัญญาณ 
ซึ่งอยู่ราคาอยู่ระหว่าง 75 ถึง 150 ปอนด์ (รวมถึงจานรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ และ
การ์ดส าหรับรับชม) ฟรีแซทฟอร์มเดอะสกายเป็นหนึ่งในบริการของบริษัทสกาย จ ากัด 
(มหาชน) (Sky plc.) ซึ่งสมาชิกสกายทีวีที่ไม่ต้องการช าระค่าบริการรายเดือนสามารถเปลี่ยน
การ์ดส าหรับรับชมเพ่ือมาใช้บริการฟรีแซทฟอร์มเดอะสกายได้ ช่องที่ให้บริการบนฟรีแซท
ฟอร์มเดอะสกายประกอบไปด้วยช่องโทรทัศน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free-to-air and free-to-
view channels) ทุกช่องในประเทศ แต่การออกอากาศไม่ใช้ระบบการออกอากาศที่มีความ
ละเอียดสูง อีกท้ังยังไม่มีบริการรายการเรียกดูตามสั่ง (On-Demand) (SKY TV, 2017) 

III. ฟรีแซท (Freesat) เป็นบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์แบบไม่เสียค่า
สมาชิกรายเดือน ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง BBC และ ITV ผู้รับชมต้องเสียค่าติดตั้ง
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กล่องรับสัญญาณ โดยฟรีแซทให้บริการช่องออกอากาศที่มี ความละเอียดสูง (High 
Definition) จ านวนทั้งสิ้น 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง BBC One HD ช่อง BBC Two HD ช่อง ITV 
HD ช่อง Channel 4 HD และช่อง NHK World HD นอกจากนั้นยังมีบริการรายการเรียกดู
ตามสั่ง (On-Demand) ผ่านช่อง BBC iPlayer อย่างไรก็ตามหากต้องการรับชมรายการ
เรียกดูตามสั่ง ผู้ชมต้องติดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ความเร็วอย่างน้อย 1 Mbit/s และมี
สายสัญญาณ Ethernet อีกด้วย (Freesat, 2017) 

 
โครงสร้างการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสหราชอาณาจักรอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ

ที่เป็นอิสระ และเป็นกลางทางการเมือง กฎหมายห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเป็นเจ้าของกิจการ
ออกอากาศโทรทัศน์ในทุกช่องทาง (OfCom, 2009) อีกทั้งหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเช่น OfCom ยังมีสถานะ
เป็นองค์กรอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ผ่านโครงสร้างการบริหารที่ให้ความส าคัญจากการเป็น
ตัวแทน (Representative) ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (Baldwin, Cave, & Lodge, 2011) 

  
(3)  ประเทศญี่ปุ่น 

โทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การออกอากาศเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (Public Broadcasting) คือสถานีกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (NHK) ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากประชาชน และ การออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) ซึ่งใน
ปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๕ ช่องหลัก ได้แก่ นิปปอนทีวี (Nippon TV) ออกอากาศผ่านช่อง ทีวีอาซาฮี (TV Asahi) ทีบีเอส 
(TBS) ฟูจิทีวี (Fuji TV) และทีวีโตเกียว (TV Tokyo) ประกอบกับในแต่ละท้องถิ่น ยังมีช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ประจ าท้องถิ่นหรือประจ าจังหวัดที่ไม่มีเก็บค่าบริการอีกจ านวนมาก 

ส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย ๒ ระบบได้แก่
ดาวเทียมเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Satellite – BS) และดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร 
(Communication Satellite – CS) โดยดาวเทียม BS ให้บริการช่อง NHK จ านวน ๒ ช่อง และช่องโทรทัศน์วาว
วาว (WOWWOW) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอกชนที่ออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในขณะที่ดาวเทียม CS 
ให้บริการช่องรายการของ สกาย เพอร์เฟค ทีวี (Sky PerfecTV! Now) ซึ่งเป็นบริการประเภทบอกรับค่าสมาชิก 
(Video Research Ltd., 2014) 
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รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
และการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications - MIC) นอกจากนั้นรัฐบาลซึ่งบริหาร
ประเทศยังมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ (Board of Governors) ของบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพ
แห่งประเทศญี่ปุ่น (NHK) ซึ่งเป็นสถานีออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะรายใหญ่ และรายเดียวของประเทศ ท า
ให้รัฐบาลมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการก าหนดนโยบายที่ส่งผลต่อน าเสนอข่าวสารข้อมูลผ่านทางช่องโทรทัศน์ทุก
ประเภท ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีการพยายามปฏิรูปการก ากับดูแลการออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยการสร้างรูปแบบ
การก ากับดูแลที่เป็นอิสระจากรัฐบาล ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ FCC (Baker & McKenzie, 2008)  

 
2.1.4  โครงสร้างของหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารใน

ลักษณะฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ 
ลักษณะโครงสร้างของการหน่วยงานก ากับช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในต่างประเทศ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบที่ส าคัญ คือ 

(๑) การก ากับโดยองค์กรอิสระ (Independent Regulator) เป็นรูปแบบโครงสร้างของ
หน่วยงานก ากับที่เป็นอิสระจากอ านาจของรัฐบาล โดยมีหน้าที่ในการรักษาความเป็นกลางของสื่อจากการ
แทรกแซงของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวมักจะมีคณะกรรมการบริหารที่เป็นตัวแทนของภาคส่วน
ต่างๆ ในประเทศ ผ่านการเลือกตั้งกันเองแทนที่จะเป็นการแต่งตั้งจากรัฐบาล ตัวอย่างขององค์กรอิสระที่ก ากับ
ดูแลสื่อดังกล่าว เช่น Federal Communication Commission (FCC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา Ofcom ของ 
สหราชอาณาจักร the Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA) ในประเทศฝรั่งเศส Broadcasting 
Commission ในประเทศสวีเดน Commissariat for the Media ของประเทศฮอลแลนด์ (Kelly, Mazzoleni, & 
McQuail, 2004) 

(๒) การก ากับโดยหน่วยงานรัฐ (Government Regulator)  เป็นรูปแบบการก ากับสื่อที่
หน่วยงานของรัฐ (สังกัดรัฐบาลหรือสังกัดรัฐสภา) มีหน้าที่ในการก ากับดูแล การก าหนดแหล่งที่มาทางการเงินของ
สื่อ การอุดหนุนสื่อ หรือ การออกใบอนุญาต หน่วยงานดังกล่าวมักมีสถานะในระดับกระทรวง (Ministry) หรือ 
ระดับกรม (Department)  อาทิเช่น The Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) ใน
ประเทศญี่ปุ่นที่มีหน้าที่ก ากับการใช้คลื่นความถี่ ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ โทรคมนาคม และโทรทัศน์ 
รวมถึงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Valaskivi, 2007) 
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นอกจากนั้น รูปแบบของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการออกอากาศ ได้แก่ 

(๓) การออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Broadcasting) เป็นการออกอากาศเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชน สังคม หรือ สถาบันต่างๆ ที่เป็นกลไกส าคัญทางสังคม เช่น สถาบันทางการเมือง สถาบัน
ด้านนิติบัญญัติ หรือ สถาบันการศึกษา ในรูปแบบไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit) โดยทั่วไปกฎหมายก ากับดูแลการ
ออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะมักก าหนดให้การออกอากาศดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อสังคม และประชาชน 
โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการทางตลาด (Market Demand) หรือ ความต้องการของเจ้าของกิจการ/
ผู้บริหาร (Owner’s Demand) อย่างไรก็ตามพบว่าในหลายประเทศ การออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะอาจ
ตอบสนองต่อพรรคการเมืองหรือผู้มีอ านาจปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่บางประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศในกลุ่มยุโรป และอเมริกาเหนือได้มีความพยายามในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ที่ออกอากาศ เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้มีความเป็นกลาง และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่มีอ านาจในการ
ปกครอง โดยในประเทศที่มีการพัฒนาการก ากับดูแลการออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะ พบว่ามีหลักการ
ส าคัญ 5 ประการทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างให้การออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะมี
ความเป็นกลางทางการเมือง อันประกอบไปด้วย 

(i) หลักการให้บริการอย่างครอบคลุม (Provision of a universal service) หมายถึง การ
ออกอากาศเพ่ือให้บริการโทรทัศน์สามารถเข้าถึงประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศในทุก
พ้ืนที่ อย่างครอบคลุม  

(ii) ระบบการช าระค่าบริการ (Finance System) หมายถึง หลักการที่ประชาชนทุกคน หรือ 
อย่างน้อยคือผู้ชมที่สามารถรับชมการออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (เช่น ในกรณี
ของสหราชอาณาจักร และประเทศญี่ปุ่น) ควรเป็นผู้ช าระค่าบริการเพ่ือให้ผู้ผลิตรายการที่
ออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะมีรายได้โดยตรงจากภาคประชาชน และรักษาความเป็น
กลางในการออกอากาศได้  

(iii) การควบคุมโดยประชาชน (Public Control) หมายถึง การควบคุมการออกอากาศเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะโดยตัวแทนจากภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม เพ่ือให้การ
ออกอากาศมีความเป็นธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง และเป็นอิสระจากการควบคุม
ของผู้มีอ านาจในรัฐบาลในขณะนั้น 
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(iv) การออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะต้องรับผิดชอบตามหลักการประชาธิปไตยต่อสังคม/
ประเทศ (Democratically Accountable to the Society or Nation) หมายถึง รูปแบบ
การก ากับดูแลการออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตาม
กฎหมายให้ด าเนินรายการตามหลักการประชาธิปไตย โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ต่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจให้อ านาจแก่รัฐสภา และ/หรือ 
คณะกรรมการอิสระที่มาจากตัวแทนหลายภาคส่วน เป็นผู้ก ากับดูแลการจัดสรรรายได้ และ
การพิจารณาใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต  

(v) คุณภาพบริการ (Quality of Service) หมายถึง การก าหนดเกณฑ์หรือระดับคุณภาพเพ่ือ
เป็นมาตรฐานในการในควบคุมรูปแบบ เนื้อหาการออกอากาศ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ในการ
ให้บริการของการออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของความ
เป็นกลางทางการเมือง 

(๔) การออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercial Broadcasting) เป็นการ
ออกอากาศที่เอกชนเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นการออกอากาศประเภทนี้จึงมีอิสระมากกว่าการออกอากาศเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในการเลือกกลุ่มผู้รับชมเป้าหมาย (Target Audience) หรือ การโฆษณา โดยความรับผิดชอบ
หลักของการออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์มิใช่เพ่ือตอบสนองต่อสังคมหรือประชาชน แต่เป็นการตอบสนอง
ต่อความต้องการของเจ้าของกิจการ นักลงทุน หรือ ลูกค้าที่จ่ายเงินเพ่ือการโฆษณาเป็นหลัก ซึ่งกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ก ากับดูแลการออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์จึงเป็นการก าหนดกรอบการด าเนินงาน และการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถออกอากาศภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดประกอบการให้ใบอนุญาต (Licensing) 
ซึ่งมักครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

(i) ความเป็นเจ้าของ (Ownership Rule) เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้สามารถได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการการออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิเช่น สัญชาติ 
รูปแบบของหน่วยงาน/สถาบันที่สามารถขอใบอนุญาตดังกล่าว หรือ ความเหมาะสมของ
คุณสมบัติเจ้าของกิจการ (เช่น ไม่เคยถูกค าพิพากษาคดีอาญาให้ต้องโทษจ าคุก เป็นต้น) 

(ii) การควบคุมปริมาณ และเนื้อหาโฆษณา (Permitted amount and content of 
advertising)  

(iii) การควบคุมแหล่งรายได้อ่ืนๆ (Control of other means of finance) เช่น การควบคุม
การอุดหนุน และการสนับสนุนประเภทต่างๆ (Sponsorship) 
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(iv) การควบคุมเนื้อหา (Content Regulation) เป็นการควบคุมส่วนผสมของเนื้อหารายการ
ประเภทต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จ าแนกออกเป็น 2 หมวดหมู่ส าคัญ ได้แก่ เนื้อหาด้านข้อมูล
ข่าวสาร (Information) และเนื้อหาบันเทิง (Entertainment) ที่ให้อนุญาตการออกอากาศ
แก่ช่องที่ได้รับใบอนุญาตออกอากาศเชิงพาณิชย์ ทั้งยังครอบคลุมถึงการควบคุมเนื้อหา
รายการที่เป็นอันตรายต่อเด็กเยาวชน หรือสร้างความไม่พอใจให้ประชาชนบางกลุ่ม 
(Content potentially harmful to the young or causing offence) อาทิเช่น เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิว การดูหมิ่นเหยียดหยาม เป็นต้น นอกจากนั้นบางครั้งกฎระเบียบ
ดังกล่าวยังก าหนดให้บางสถาบัน/บางกลุ่ม เช่น สถาบันการเมือง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สามารถออกอากาศเนื้อหาที่ต้องการได้อีกด้วย 

(v) กระบวนการในการร้องเรียน และสิทธิในการตอบกลับ (Procedures for complaints and 
rights of reply) หมายถึง กระบวนการในการจัดการกับการร้องเรียน และสิทธิของ
ผู้เสียหายจากการโดนพาดพิงในการออกอากาศในการด าเนินการชี้แจงตอบกลับ รวมถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับใบอนุญาตการออกอากาศเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจากประเด็นดังกล่าว 

การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างการก ากับช่องรายการโทรทัศน์ใน 3 ประเทศที่เป็นประเทศ
กรณีศึกษา มีหลักการในการก ากับการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพ่ือควบคุมมิให้ผลประโยชน์ทางการเมือง  
(Political Interest) เข้ามามีบทบาทในการก าหนดทิศทาง และเนื้อหาในการออกอากาศ ซึ่งหลักการดังกล่าว
เรียกว่าอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า “ความเป็นกลางทางการเมือง (Political 
Neutrality)” และในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า “ความเป็นธรรม (Fairness)” (The University of 
Leicester, 2015) 

 
(1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติของการก ากับช่องรายการโทรทัศน์ เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่รัฐบัญญัติว่าด้วยวิทยุ 
ค.ศ. 1927  (the Radio Act of 1927) จัดตั้งคณะกรรมการกลางก ากับกิจการวิทยุ (Federal Radio 
Commission - FRC) ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นคณะกรรมการกลางก ากับกิจการสื่อสาร (The Federal 
Communications Commission - FCC) สถานะของ FCC เป็นหน่วยงานอิสระในระดับสหพันธรัฐ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภาคองเกรส (Congress) ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการสื่อสาร ค.ศ. 1934 (Communication Act 
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of 1934) โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับการสื่อสารทั้งทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ ระบบสาย ระบบ
ดาวเทียม และเคเบิ้ล ใน 50 รัฐ และดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาต่างๆ ผ่านการออกกฎหมาย กฎระเบียบ 
และส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ตามภารกิจหลักดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมการแข่งขัน นวัตกรรม และการลงทุนในบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

 สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร้างกรอบการแข่งขันที่เหมาะสมต่อการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสื่อสาร  

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สูงสุดของคลื่นความถี่ท้ังระดับภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 

 ปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อเพ่ือให้เทคโนโลยีใหม่สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับความหลากหลาย 
และท้องถิ่น  

 เป็นผู้น าในการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณูปโภคด้านการสื่อสารของชาติ 
(Federal Communications Commission, 2017) 

โดยการด าเนินการของ FCC ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระดับท้องถิ่น (Licensing stations locally)  
โดยสภาคองเกรส และ FCC ได้ก าหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นใบอนุญาต
ระดับท้องถิ่น มิใช่ใบอนุญาตฯ ในระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหา
รายการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการแข่งขันเสรีในตลาด และการ
ควบคุมจากประชาชน  

 การก าหนดคลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์อันมิใช่เชิงพาณิชย์ (Setting aside spectrum for 
noncommercial use) ในปี ค.ศ. 1952 FCC ได้ก าหนดให้ช่องโทรทัศน์จ านวน 242 
ช่องเป็นช่องเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และก าหนดให้ร้อยละ 25 ของช่องโทรทัศน์
ทั้งหมดถูกใช้เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ  

 หลักเกณฑ์การน าพาช่องรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป (Must-carry 
rules) สภาคองเกรส ได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการเคเบิ้ลโทรทัศน์ต้องออกอากาศเนื้อหารายการ
จากช่องท้องถิ่นจ านวนสูงสุดถึง 1 ใน 3 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด หลักเกณฑ์ดังกล่าว
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เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ออกอากาศทางโทรทัศน์ในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมเนื้อหารายการข่าวของ
โทรทัศน์ท้องถิ่น (Federal Communications Commission, 2015) 

หลักการส าคัญในการก ากับดูแลการสื่อสารของ FCC คือหลักการออกกฎระเบียบอย่างมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักการ “แจ้ง และแสดงความคิดเห็น” (Notice and Comment) ซึ่งหมายถึง กระบวนการออกกฎระเบียบ 
ที่ FCC จะแจ้งต่อสาธารณชนถึงแนวทาง หรือ รูปแบบการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพ่ือให้สาธารณชนแสดงความ
คิดเห็นตอบกลับมาต่อประเด็นดังกล่าว โดย FCC ต้องพิจารณาความคิดเห็นดังกล่าวประกอบการก าหนดกฎระเบียบ 
เพ่ือการก ากับดูแล (Federal Communications Commission, 2015) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The Public Broadcasting Service - PBS) ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1970 เพ่ือให้บริการออกอากาศทาง
โทรทัศน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหาก าไร ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (The Board 
of Directors) จ านวน 9 คน ซึ่งมีการก าหนดให้สมาชิกจ านวน 4 คนมาจากพรรค Republican และสมาชิก
จ านวน 4 คนมาจากพรรค Democrat โดยประธานคณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี และ
รับรองจากสภาคองเกรส ซึ่งรูปแบบการก ากับดูแลดังกล่าวพยายามสร้างให้เกิดความบริหารที่ถ่วงดุลระหว่างพรรค
การเมืองใหญ่ 2 พรรคของประเทศ เนื้อหารายการส่วนใหญ่ของ PBS จะเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อสังคม อาทิ 
ข่าว วัฒนธรรม บทสัมภาษณ์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ การด าเนินการขององค์การฯ เป็น
รูปแบบบรรษัทไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Corporation) ที่เป็นอิสระ โดยมีแหล่งรายได้มาจากเงินบริจาคของ
สมาชิก เงินอุดหนุนจากรัฐ และค่าธรรมเนียมจากสถานีโทรทัศน์ในเครือข่ายที่น าเนื้อหารายการไปออกอากาศ  
(PBS, 2016) 

 
(2)  สหราชอาณาจักร 

โครงสร้างของหน่วยงานก ากับการออกอากาศทางโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรได้พัฒนา
รูปแบบการก ากับมาสู่รูปแบบการก ากับโดยองค์กรอิสระเพ่ือให้การก ากับดูแลมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศในระยะยาว และลดปัญหาการแทรกแซงจากพรรคการเมือง หรือ รัฐบาลที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้น 
โดยการแบ่งแยกหน้าที่ของหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย/กฎระเบียบ และหน่วยงานที่ก ากับดูแลการปฏิบัติ ตาม
นโยบายออกจากกัน (Rittberger & Wonka, 2011)  
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การพัฒนาของการก ากับดูแลการออกอากาศทางโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักร รวมถึงโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมในระยะแรกประสบกับปัญหาอุปสรรคในการหาจุดสมดุลของการก ากับดูแลระหว่างความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานก ากับ (Independence) และความรับผิดชอบต่อสังคม/ประเทศ (Accountability)  

โดยการออกอากาศทางโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรเริ่มต้นจากการจัดตั้งบรรษัทแพร่ภาพ
กระจายเสียงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation - BBC) ในปี ค.ศ. 1926 โดย BBC มีคณะกรรมการ
จากตัวแทนภาคประชาชน (Public Board) ที่มีหน้าที่ก ากับกิจการของบรรษัท การมีตัวแทนจากภาคประชาชน
เป็นการสะท้อนมุมมองของการก ากับที่มองว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะ (Public Property) จึง
จ าเป็นต้องบริการจัดการโดยตัวแทนประชาชน เพ่ือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก (Gibbons, Regulating the 
Media, 1998) อย่างไรก็ตามในระยะก่อตั้ง BBC มีสถานะเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งภายหลังคณะกรรมาธิการ 2 
คณะ ได้แก่ Sykes Committee และ Crawford Committee มีบทบาทส าคัญในการสร้างให้การก ากับดูแล BBC 
เป็นอิสระจากการเมือง โดย Sykes Committee ได้เสนอแนะให้ BBC มีการจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง และ Crawford Committee ได้เสนอแนะให้มีการเปลี่ยนสถานะของ BBC จากบริษัทมา
เป็นบรรษัท (Public Corporation) โดยผ่านพระบรมราชานุญาต (Royal Charter) จัดตั้ง BBC อันเป็นการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า BBC ไม่ต้องขึ้นตรงต่อสภา และไม่มีความผูกพันกับกิจกรรมทางการเมือง ตามหลักการ
ความเป็นอิสระของมาตรฐานจริยธรรมของบรรณาธิการ (BBC’s Editorial Independence) และความเป็นกลาง 
(Impartiality) (Briggs, 1961) อย่างไรก็ตามในช่วง ค.ศ. 1970-1990 หลักการทัง้สองประการของ BBC ได้รับ
แรงกดดันจากรัฐบาล และกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของรัฐบาลในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาวิกฤติคลองซุเอซ สงครามเกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland War) 
หรือ ความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือ จนภายหลัง BBC มีการปฏิรูปองค์กรโดยการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื้อหารายการ (BBC Trust) เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการให้บริการแก่ประชาชน (Service Licenses for 
programming) ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว BBC ได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยยึดหลักความ
เป็นอิสระของมาตรฐานจริยธรรมของบรรณาธิการ และความเป็นกลาง ซึ่ง  BBC ต้องยื่นเสนอต่อ OfCom เพ่ือ
พิจารณาอีกด้วย (Gibbons, Media Law in the United Kingdom, 2012) 

ส าหรับการก ากับช่องรายการโทรทัศน์ รวมถึงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศเชิงพาณิชย์ 
เริ่มต้นจากการจัดตั้งส านักงานโทรทัศน์อิสระ (Independent Television Authority - ITA) ขึ้นในปี ค.ศ. 1954 
ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อิสระ (Independent Broadcasting Authority - 
IBA) เพ่ือก ากับช่องรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ โดยโครงสร้างของ IBA เลียนแบบรูปแบบคณะกรรมการก ากับ
ดูแลที่เป็นอิสระ ( Independent Regulatory Commissions) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจาก
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พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. 2003 ได้มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้มีการจัดตั้งส านักงานการสื่อสาร (OfCom) เพ่ือ
เป็นองค์กรอิสระในการก ากับดูแลสื่อทุกประเภท ทั้งการออกอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม และการบริหาร
จัดการคลื่นความถี่ โดยอ านาจของหน่วยงานก ากับต่างๆ ล้วนถูกถ่ายโอนไปให้ OfCom ทั้งสิ้น  (Baldwin, Cave, 
& Lodge, 2011) 
 

(3)  ประเทศญี่ปุ่น 
 การก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น  อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาล โดยผ่าน

กระทรวงมหาดไทย และการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications - MIC) ซึ่งก ากับ
ดูแลทั้งการออกอากาศภาคพ้ืนดินแบบไม่เสียค่าสมาชิก (Free-to-air TV) การออกอากาศผ่านทางเคเบิ้ลโทรทัศน์ 
และการออกอากาศผ่านดาวเทียม โดยผู้ประกอบการออกอากาศประเภทไม่เสียค่าสมาชิก ไม่ว่าจะออกอากาศผ่าน
ทางภาคพ้ืนดิน เคเบิ้ลโทรทัศน์หรือผ่านดาว เทียม จะถูกจัดเป็นผู้ประกอบการออกอากาศหลัก (Core 
Broadcasters) และมีการก ากับดูแลเป็นพิเศษ (Baker & McKenzie, 2008) 

บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Broadcasting Corportation -
NHK) เป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่มีการออกอากาศเพ่ือประโยชน์สาธารณะรายเดียวของประเทศ โดยให้บริการ
กระจายเสียง และแพร่ภาพ ผ่านทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจ านวน 4 ช่อง โดยเนื้อหาหลักเป็นเนื้อหาด้านการศึกษา 
และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และวัฒนธรรม และวิทยุจ านวน 3 ช่อง ซึ่งน าเสนอรายการข่าว  รายการเพ่ือ
การศึกษา และรายการสาระบันเทิงส าหรับครอบครัว ฯลฯ นอกจากนั้น NHK ยังให้บริการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจ านวน 2 ช่อง โดยใช้ดาวเทียมเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting 
Satellite - BS) โดยเป็นการออกอากาศแบบความคมชัดสูง (High Definition) ซึ่งน าเสนอรายการประเภทข่าว 
กีฬา เพลง ละคร รายการส าหรับเยาวชน และการเตือนภัยต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีเอ็นเอชเค เวิลด์ (NHK World) 
ซึ่งให้บริการแพร่ภาพและกระจายเสียงภาคต่างประเทศด้วย (บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น, 
2016) 

สมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์แห่งชาติ 
(Japan Commercial Broadcasters Association - JBA) เป็นสมาคมไม่แสวงหาก าไร (Non-profit incorporated 
association) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการออกอากาศ
ของผู้ประกอบการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ตามข้อ 3 ของ
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง (Article of Incorporation) “เพ่ือวัดระดับการพัฒนาทางจริยธรรมของการออกอากาศ การ
ออกอากาศ และส่งเสริมสวัสดิการประชาชนผ่านการประกอบการ รวมถึงเพ่ือการพัฒนา และสร้างกระบวนการให้
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สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกันฉันมิตร17 โดย JBA มี
การก าหนดมาตรฐานการออกอากาศ (Broadcasting Standards) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสมาชิก ซึ่งเป็น
หลักการก ากับดูแลกันเองผ่านมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบการฯ (The Japan Commercial Broadcasters 
Association (JBA), 2015)  
 

2.1.5  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองในต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 หมวดหลัก 
อันประกอบไปด้วยการก ากับเชิงโครงสร้าง (Structure) การก ากับด้านสาธารณูปโภค (Infrastructure) การก ากับ
ด้านขอบเขตการออกอากาศ (Distribution) การก ากับด้านการเข้าถึง (Access) การก ากับพฤติกรรม (Conduct) 
และการก ากับเนื้อหา (Content) 

ทั้งยังสามารถแบ่งรูปแบบการก ากับออกเป็นการก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) ซึ่งมีกฎหมาย 
และกฎระเบียบบัญญัติไว้อย่างชัดเจน หรือ การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ (Less Formal) อาทิเช่น ประมวล
จริยธรรมการประกอบการ (Code of Conduct) แรงกดดันในอุตสาหกรรม หรือ วัฒนธรรม (The University of 
Leicester, 2015) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1-1  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

กฎหมายด้านสื่อสารมวลชน (Provisions of media 

laws) 

เงื่อนไขในการประกอบการ (Channel operating 

conditions) 

นโยบายของพรรคการเมือง 
(Political party policy) 

แรงกดดันทางธุรกิจ (Industry 

pressure) 

                                           
17 Article 3 “to measure the improvement of broadcasting ethics level, broadcasting and to promote public welfare through 
business, as well as sake of its advancement, and processes for the members to solve common problem with an objective to 
be made compatible with the mutual friendship together” 
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รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

กฎระเบียบด้านการถือหุ้นไขว้ (Cross-ownership rules) 

กฎระเบียบด้านการเป็นเจ้าของกิจการ (Rules about 

owners) เช่น ประเภทองค์กรที่สามารถเป็นเจ้าของ
กิจการช่องรายการโทรทัศน์ สัญชาติ และความ
เหมาะสมของคุณสมบัติ ฯลฯ 

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

มาตรฐานเทคนิค (Technical standards) 

กฎระเบียบด้านการเป็นเจ้าของกิจการด้านการส่งต่อ
สัญญาณ/ดาวเทียม/เคเบิ้ลโทรทัศน์ 
(Transmitter/satellite/cable ownership rules) 

ความตกลงระหว่างประเทศ 
(International agreements) 

มาตรฐานทางอุตสาหกรรม 
(Industry standards) 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

ข้อก าหนดการให้บริการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
อย่างทั่วถึง (Universal coverage requirements) 

กฎระเบียบด้านใบอนุญาตของผู้รับชมโทรทัศน์ 
(Receiver license regulations) 

ชั่วโมงของการออกอากาศ (Hours of broadcasting) 

ความแตกต่างของภูมิภาค และ
ท้องถิ่น (Regional and local 

variations) 

การเข้าถึง (Access) ระยะเวลาจัดสรรให้กับพรรคการเมือง (Political party 

airtime) 

รายการที่เข้าถึงของชนกลุ่มน้อย (Minority access) 

รายการที่รัฐบาลสามารถออกอากาศได้(Government 

access) 

จริยธรรมการประกอบการด้าน
ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง 
และความสมดุล (Fairness, 

neutrality and balance rules) 

บริการท้องถิ่น (Local 

community service) 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

ลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง (Copyright and 

performance dues) 

กฎระเบียบ และกลไกการก าหนดความรับผิดชอบ 

จริยธรรมการประกอบการด้าน
โฆษรา และการแสดง (Rules for 

advertising and performance) 
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รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

(Rules and mechanisms of accountability) 

การก ากบัเนื้อหา 
(Content) 

กฎหมายก ากับเนื้อหา (Content laws) เช่น เนื้อหา
ลามกอนาจาร รุนแรง เหยียดผิว ฯลฯ 

โควตาเนื้อหา (Content quotas) ก าหนดประเภทของ
เนื้อหาที่ออกอากาศ 

จริยธรรมของผู้ผลิตรายการที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามก
อนาจาร รุนแรง เหยียดผิว 
(Producer codes for sex, 

violence, etc.) 

แหล่งท่ีมา (The University of Leicester, 2015) 

 
รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่ายทาง

การเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น มีรายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้ 

  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะฝักฝ่าย
ทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรี ผู้ประกอบกิจการดทร
ทัศน์ สามารถบรรณาธิการของช่องโทรทัศน์สามารถสนับสนุน (Endorse) หรือ ต่อต้าน (Oppose) ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งในช่องของตนได้ แต่การแสดงจุดยืนทางการเมืองต้องถูกก าหนดอยู่ในกฎบรรณาธิการทางการเมือง 
(Political editorial rule) ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมีกฎหมายส าคัญคือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปการ
เลือกตั้ง ค.ศ. 2002 (Bipartisan Campaign Reform Act of 2002) ซ่ึง FCC เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1-2  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์แบ่งได้เป็น 2 ไม่ปรากฏ 
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รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

(Structure) ประเภท ได้แก่ (1) ใบอนุญาตประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ (Commercial) และ (2) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการไม่แสวงหาก าไร (Non-Commercial) ส าหรับ
ใบอนุญาตประเภทที ่2 ห้ามมิให้มีการออกอากาศ
รายการที่สนับสนุนผู้ลงสมัคร/พรรคการเมืองกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง (Federal Communications Commission, 
2012) 

FCC ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเชิงโครงสร้างด้านการถือ
หุ้นไขว้ (Cross-Media Ownership) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
2003 เป็นต้นมา โดยอนุญาตให้มีการถือหุ้นไขว้ใน
อุตสาหกรรมสื่อ  ระเบียบดังกล่าวเปิดโอกาสให้บริษัท
ขนาดใหญ่สามารถเป็นเจ้าของกิจการโทรทัศน์สูงสุด
จ านวน 3 ช่อง กิจการวิทยุจ านวน 8 ช่อง 
หนังสือพิมพ์จ านวน 1 ฉบับ และบริการเคเบิ้ล
โทรทัศน์จ านวน 1 ช่องภายในพ้ืนที่เมืองใดเมืองหนึ่ง 
(Scott, 2004)  

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

FCC มีหน้าที่ในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านระบบ
สาธารณูปโภคการสื่อสาร (Federal Communications 
Commission, 2017) 

ไม่ปรากฏ 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

การออกอากาศผ่านดาวเทียมในประเทศสหรัฐฯ จะ
สามารถรับชมรายการที่ผลิตจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 
(“Local-into-local” service) เท่านั้น โดยมีข้อยกเว้น 3 
ประการ ได้แก่ (1) ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
จัดเป็นครัวเรือนที่การออกอากาศโทรทัศน์ไม่
ครอบคลุม (Unserved household) (2) รายการที่

ไม่ปรากฏ 
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หน้า 2-๔๔ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

ออกอากาศจากนอกท้องถิ่น มีการรับชมอย่าง
แพร่หลาย (Significantly viewed) และ (3) FCC 

ก าหนดให้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีดังกล่าวต้อง
ออกอากาศช่องรายการที่ผลิตนอกท้องถิ่นผ่านการออก
ระเบียบที่เรียกว่า Market Modification (Federal 
Communications Commission, 2016) 

การเข้าถึง (Access) รัฐบัญญัติว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้ง ค.ศ. 2002 
(Bipartisan Campaign Reform Act of 2002) 
ก าหนดให้ FCC มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระหว่างการ
เลือกตั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) โดยมีหลักการ
ก ากับการเข้าถึงประกอบด้วย (1) ให้พรรคการเมืองที่
แข่งขันในการเลือกตั้งทุกฝ่ายมีโอกาสอย่างเท่าเทียมใน
การหาเสียง (Equal opportunities for political 

opponents) ผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ล และ
ดาวเทียม (2) ให้ผู้สมัครมีโอกาสเข้าถึงสื่อในระดับที่
เหมาะสม (Reasonable Access)18 (3) ก ากับค่าโฆษณา
ที่สื่อสามารถเรียกเก็บจากผู้สมัคร (Charges for 

Political Advertising) (4) ก ากับการอุดหนุนการโฆษณา
ทางการเมือง (Sponsorship) และ (5) การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง 
(Federal Communications Commission, 2015) 

หากผู้ประกอบการออกอากาศทางโทรทัศน์ รวมถึง
โทรทัศน์ดาวเทียมอนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด

ไม่ปรากฏ 

                                           
18 สถานีสามารถเรียกเก็บค่าใช้จา่ยในการออกอากาศกับผู้สมัครในอัตราที่ “ต่ าทีสุ่ดของสถานี” ในลักษณะรายการประเภทเดียวกัน และใช้ระยะเวลาใน
การออกอากาศเท่ากัน ภายในระยะเวลา 45 วันกอ่นการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary or runoff election) และภายใน 60 วันกอ่นการเลือกตั้งทั่วไป 
(General or special election) (Federal Communications Commission, 2015) 
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หน้า 2-๔๕ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

รายหนึ่งออกอากาศบนช่องของตน ผู้ประกอบการต้อง
ด าเนินการตามหลักการที่กล่าวมา 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

U.S.C. § 73.1944 (a) ห้ามมิใช้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกประเภทมีอ านาจในการ
ตรวจสอบเนื้อหา (Censor) ที่ออกอากาศโดยผู้สมัคร19 

กฎหมายภาษีห้ามมิให้ช่องโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ (ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี) ท าการสนับสนุน
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มิฉะนั้น
สถานะการได้รับการยกเว้นภาษีของช่องดังกล่าวจะถูก
ยกเลิก20 

ช่องโทรทัศน์ต่างๆ ที่ให้บริการ
เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

รวมถึงโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
สามารถแสดงจุดยืนทาง

การเมืองได้ หากพฤติกรรม
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
กฎบรรณาธิการทางการเมือง 

(Political editorial rule) (Federal 
Communications Commission, 

2015) 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

กฎหมายสหรัฐฯ มิได้ห้ามการโฆษณาทางการเมือง 
และมิได้ห้ามมิให้มีการโจมตีทางการเมืองระหว่าง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

บรรณาธิการของช่องโทรทัศน์
สามารถสนับสนุน (Endorse) 

หรือ ต่อต้าน (Oppose) ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในช่องของตนได้ แต่
การแสดงจุดยืนทางการเมือง

ต้องถูกก าหนดอยู่ในกฎ
บรรณาธิการทางการเมือง 

                                           
19 Section 73.1941 [47 CFR §73.1941] Equal Opportunities (a) General requirements. Except as other-wise indicated in § 
73.1944, no station licensee is required to permit the use of its facilities by any legally qualified candidate for public office, but 
if any licensee shall permit any such candidate to use its facilities, it shall afford equal opportunities to all other candidates for 
that office to use such facilities. Such licensee shall have no power of censorship over the material broadcast by any such 
candidate. 

20 Tax-exempt status of a 501(c)(3) organization 
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หน้า 2-๔๖ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

(Political editorial rule)  ของ
ช่องดังกล่าว (Federal 

Communications Commission, 
2015) 

 

ในสหราชอาณาจักร กฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรมก าหนดให้การออกอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเมืองต้องมีความเป็นกลาง โดยเนื้อหาของ BBC จะถูกพิจารณาตามมาตรฐานจริยธรรมของบรรณาธิการ BBC 
(BBC’s editorial values) และเงื่อนไขการให้บริการสาธารณะ (Public service obligations) นอกจากนั้น BBC 
ยังมีมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบอาชีพนักข่าว (BBC Ethical Code for Journalists) โดยมาตรฐานทั้ง
สองมีหลักการส าคัญคือ “การน าเสนอเนื้อหาต้องเป็นกลางทางการเมือง” (Politically Impartial Content) ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1-3  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ

ฝักฝ่ายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ ให้อ านาจแก่ 
OfCom มีหน้าที่ในการก ากับดูแลตลาดสื่อสารเพื่อ
ปกป้องพลเมือง ผู้บริโภค และก ากับโครงสร้างของการ
ออกอากาศให้มีผู้ประกอบการที่หลากหลาย และมีการ
แข่งขันที่เสรีอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมการออก
ใบอนุญาตกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ เนื้อหาออกอากาศ 
และการสร้างการแข่งขันที่เสรีอย่างเป็นธรรมในธุรกิจ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (OfCom, 2017)  

การก ากับเชิงโครงสร้างส าคัญอันหนึ่งคือการก าหนดให้

ไม่ปรากฏ 
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หน้า 2-๔๗ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

พรรคการเมืองไม่สามารถเป็นเจ้าของใบอนุญาต
ประกอบกิจการออกอากาศโทรทัศน์ (OfCom, 2009) 

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

OfCom มีหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีใน
การออกอากาศทางโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ ผ่านการ
ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสื่อสารต่างๆ (OfCom, 2017) 

ไมป่รากฏ 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

OfCom มีข้อก าหนดด้านเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอย่าง
ครอบคลุม (Universal Service Condition) (มาตรา 38 
(1) (b)) ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบใช้คลื่นความถี่ โครงข่ายสื่อสาร และเครือข่าย
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องอนุญาตให้มีการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ผ่านทางเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต 

ไม่ปรากฏ 

การเข้าถึง (Access) OfCom มีหน้าที่ในการก ากับโฆษณาการเมือง (Political 

Advertising) โดยมาตรา 321 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ ห้ามมิใช้มีการออกอากาศ
โฆษณาการเมืองบนการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทุก
ประเภท21 แต่พรรคการเมืองต่างๆ จะได้รับจัดสรร
เวลาเพื่อแถลงนโยบายแก่ประชาชน 

มาตรฐานในการให้บริการแก่
ประชาชน (Service Licenses for 

programming) ของ BBC ก าหนดให้
การออกอากาศของ BBC เป็น

บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ต้องเข้าถึงได้โดยพลเมือง 

                                           
21 มาตรา 321 (3) ก าหนดลักษณะของโฆษณา และ/หรือ รายการที่มีเนื้อหาทางการเมืองครอบคลุมถึง  
(a) ส่งผลถึงผลลัพธ์ของการเลือกตั้งหรือลงประชามติ (influencing the outcome of elections or referendums, whether in the United 
Kingdom or elsewhere); 
(b) ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ กระบวนการนิติบัญญัติ (bringing about changes of the law in the whole or a part of the 
United Kingdom or elsewhere, or otherwise influencing the legislative process in any country or territory); 
(c) ส่งผลถึงนโยบายหรือการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่น ภูมิภาค หรือรัฐบาลกลาง (influencing the policies or decisions of local, regional or 
national governments, whether in the United Kingdom or elsewhere); 
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หน้า 2-๔๘ 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

การก ากับดูแลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศ
อยู่บนหลักการที่ประชาชนต้องได้รับการปกป้องจาก
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และได้รับการปกป้องสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว (OfCom, 2017) 

มาตรฐานในการให้บริการแก่
ประชาชน (Service Licenses for 

programming) ของ BBC 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. ๒๐๐๓ ห้าม
ออกอากาศโฆษณาการเมือง แต่พรรคการเมืองจะได้รับ
การจัดสรรเวลาเพื่อออกอากาศ ซึ่งไม่ถูกจัดเป็นการ
โฆษณา (OfCom, 2014) 

เนื้อหาของ BBC จะถูกพิจารณา
ตามมาตรฐานจริยธรรมของ
บรรณาธิการ BBC (BBC’s 

editorial values) และเงื่อนไข
การให้บริการสาธารณะ (Public 

service obligations) นอกจากนั้น 
BBC ยังมีมาตรฐานจริยธรรม

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพนักข่าว 
(BBC Ethical Code for 

Journalists) โดยมาตรฐานทั้ง
สองมีหลักการส าคัญคือ “การ
น าเสนอเนื้อหาต้องเป็นกลาง
ทางการเมือง” (Politically 

Impartial Content) 

 

                                                                                                                                        
(d) ส่งผลถึงนโยบายหรือการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลที่ประกอบอาชีพเพือ่รับใช้สาธารณะ (เช่น ขา้ราชการ) (influencing the policies or decisions 
of persons on whom public functions are conferred by or under the law of the United Kingdom or of a country or territory 
outside the United Kingdom); 
(e) ส่งผลถึงนโยบายหรือการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลที่มีหน้าที่ภายใต้สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ (influencing the policies or decisions of 
persons on whom functions are conferred by or under international agreements); 
(f) ส่งผลถึงทัศนคติของประชาชน หรือ เป็นข้อโต้เถียงสาธารณะ (influencing public opinion on a matter which, in the United Kingdom, is a 
matter of public controversy); 
(g) ส่งเสริมผลประโยชน์ของพรรค หรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อประโยชน์เชิงการเมือง (promoting the interests of a party or other group of 
persons organised, in the United Kingdom or elsewhere, for political ends). 
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หน้า 2-๔๙ 

 ในประเทศญี่ปุ่น MIC ในฐานะที่เป็นกระทรวงฯ ที่ก ากับดูแลสื่อสารมวลชน การก ากับดูแลสื่อฯ จึงอยู่
ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ภาครัฐให้อิสระแก่สื่อสารมวลชนในการก าหนดมาตรฐานการออกอากาศ 
โดย JBA ซึ่งมีสถานะเป็นสมาคมไม่แสวงหาก าไร ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยผู้ประกอบการกระจายเสียงทางวิทยุ
หรือโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์มีบทบาทในการก าหนดมาตรฐานการออกอากาศ (Broadcasting 
Standards) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับสมาชิก ทั้งในด้านการก าหนดให้มีความเป็นกลางในการออกอากาศ 
(Impartial) ห้ามมิให้มีการออกอากาศที่สนับสนุนพรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเมือง ห้ามมิให้มีการออกอากาศประเด็น
ใดๆ ที่ส่งผลต่อการหาเสียงเลือกตั้ง การระบุให้การออกอากาศทัศนคติต่อการเมือง หรือ เศรษฐกิจต้องมีการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน และข้อก าหนดให้ต้องใช้วิจารณญาณในการน าเสนอข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนหรือ
ความไม่เป็นระเบียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1-4  รูปแบบการจัดระเบียบช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารในลักษณะ
ฝักฝ่ายทางการเมืองในประเทศญี่ปุ่น 

รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

MIC มีการก ากับโครงสร้างการถือหุ้นโดยห้ามมิใช้มีการ
เป็นเจ้าของกิจการโทรทัศน์เกิน 1 สถานี ส าหรับใน
กรณีโทรทัศน์ดาวเทียม พิจารณาจากสัดส่วนการถือ
หุ้นเกินร้อยละ 33.33333 (Baker & McKenzie, 
2008)  

นโยบายของรัฐบาลมีอิทธิพลต่อ
การออกอากาศโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม 

สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น
ครอบคลุม 2 ช่องทางได้แก่ (1) การออกอากาศผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 
(Broadcasting Satellite - BS)  และ (2) ดาวเทียมเพ่ือ
การสื่อสาร (Communications Satellite – CS) มี
ศักยภาพในการออกอากาศผ่านระบบความคมชัดสูง 
(HD) 

ไม่ปรากฏ 
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รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

ขอบเขตการ
ออกอากาศ 
(Distribution) 

การออกอากาศผ่านดาวเทียมทั้ง 2 ระบบของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถรับชมได้ทั้งประเทศ 

ไม่ปรากฏ 

การเข้าถึง (Access) รัฐบาลกลางของประเทศญี่ปุ่นควบคุม MIC ทางตรง 
และควบคุม NHK ทางอ้อม (ผ่านการแต่งตั้งสมาชิก
คณะกรรมการบริการ (Board of Governors)  ตาม
มาตรา 31 ของ พรบ. กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์) ท า
ให้รัฐบาลมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อในช่องทางต่างๆ 
มากกว่าพรรคฝ่ายค้าน 

ไม่ปรากฏ 

การก ากับพฤติกรรม 
(Conduct) 

พรบ. กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ มาตรา 4 การ
ออกอากาศต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
(Politically Impartial) 

JBA มีการก าหนดมาตรฐานการ
ออกอากาศ (Broadcasting 

Standards) เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับสมาชิก อย่างไรก็
ตามมาตรฐานดังกล่าวมิได้เป็น
กฎหมาย และความล้มเหลวใน

การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
มิได้น าสู่การลงโทษโดยกฎหมาย 

(Baker & McKenzie, 2008) 

การก ากับเนื้อหา 
(Content) 

พรบ. กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ค.ศ. ๑๙๕๐ และ
ฉบับที่เก่ียวข้อง หมายเลข ๖๕ ค.ศ. ๒๐๑๐ มาตรา 4 
ก าหนดให้เนื้อหาของการออกอากาศต้องมีความเป็น
กลางทางการเมือง (Politically Impartial) และต้อง
น าเสนอความคิดท่ีหลากหลายในประเด็นส าคัญทาง
การเมือง (Put forwards all perspectives on 
controversial issues) 

มาตรฐานการออกอากาศ 
(Broadcasting Standards) ข้อ 11 

ก าหนดให้มีความเป็นกลางในการ
ออกอากาศ (Impartial) ห้ามมิให้มี
การออกอากาศที่สนับสนุนพรรค
การเมือง หรือ กลุ่มการเมือง ข้อ 
12 ห้ามมิให้มีการออกอากาศ
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รูปแบบการจัด
ระเบียบ 

การก ากับอย่างเป็นทางการ (Formal) การก ากับอย่างเป็นไม่ทางการ 
(Less Formal) 

ประเด็นใดๆ ที่ส่งผลต่อการหา
เสียงเลือกตั้ง ข้อ 13 ระบุให้การ
ออกอากาศทัศนคติต่อการเมือง 
หรือ เศรษฐกิจต้องมีการระบุ

แหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน และ
ข้อ 14 ก าหนดให้ต้องใช้

วิจารณญาณในการน าเสนอข้อมูล
ที่อาจสร้างความสับสนหรือความ

ไม่เป็นระเบียบ22 

 

2.2   สมมติฐาน/ข้อสันนิษฐาน 

โครงการเรื่องแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง มีข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

Ho๑:  ความเป็นอิสระ (Independence) เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) หน้าที่ใน
การเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง (Impartial) และเป็นความจริง (Accuracy) กฎระเบียบป้องกันการเลือก
ปฏิบัติ (Rules preventing discrimination) และสิทธิในการตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม (The Right to 
reply, and rules on fairness) ส่งผลต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง 

 

 

                                           
22 JBA’s Broadcasting Standards 11. Politics shall be handled impartially so as not to favor any particular political party or 
faction. 12. Matters under suspicion of pre-election campaigning shall not be handled. 13. With regard to opinions on politics or 
the economy, responsible sources shall be made clear. 14. Caution shall be exercised in the handling of materials which may 
cause political and/or economic confusion or disorder. 
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2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) 

กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการฯ มีรายละเอียดปรากฏดังในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 2.3-1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
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อภิปรายผล 
 

๓.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบในรายงานขั้นกลางน้ีคณะผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน ๖ คนซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในขอบเขตการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กสทช.
จ านวน ๒ คน (พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส) นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์หรือด้านส่ือสาร 
มวลชน จ านวน ๒ คน (ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ และ ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์) และผู้แทนผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ของกลุ่มการเมืองจ านวน ๒ คน (นายเถกิง สมทรัพย์ และนายสุรเชษฐ์ สุรธนไชย)  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังน้ี 

 ๑)  สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 -  ทางผู้ให้ข้อมูลจาก กสทช.มองว่าการน าเสนอข่าวสารของช่องโทรทัศน์การเมือง ยังคงอัต
ลักษณ์ความเป็นฝักฝ่ายที่ชัดเจน เป็นลักษณะของส่ือเลือกข้างโดยถ้าเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายที่ตนสนับสนุนก็จะ
น าเสนอแต่ข้อมูลด้านดีเพียงด้านเดียว แต่ถ้าเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็จะน าเสนอเฉพาะข้อมูลด้านลบ ซึ่ง
หากส่ือส่ือการเมืองยังคงน าเสนอเน้ือหาในลักษณะดังกล่าวต่อไปย่อมเป็นการตอกย้ าความเป็นฝักฝ่ายในสังคม 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกยากที่จะหาข้อยุติ เน่ืองจากกลุ่มผู้ชมมีความพอใจที่จะเปิดรับส่ือที่ถูกจริตกับ
ทัศนคติของตัวเองโดยปิดกั้นหรือปฏิเสธข้อมูลของอีกฝ่ายหน่ึง การจะคาดหวังให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่เปิดรับจึงเกิดขึ้นได้ยาก ด้วยเหตุน้ี จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการก ากับดูแลส่ือ
การเมืองหรือช่องการเมืองจาก กสทช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 -  ทางกลุ่มนักวิชาการมองว่าปัญหาความแตกแยกและขัดแย้งมาจากประเด็นทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและมิติทางสังคม น ามาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้ทางการเมืองทั้งในและนอกระบบ โดยส่ือ
การเมืองถูกน ามาใช้ในการระดมมวลชน ส่ือการเมืองจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความขัดแย้งขยายตัวมากข้ึน 

บทที่ ๓ 
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 -  กลุ่มผู้ประกอบการช่องการเมืองมองว่าประเด็นความขัดแย้งเป็นความเป็นจริงของสังคม ส่ือ
หรือโทรทัศน์ช่องการเมืองเป็นเพียงผู้น าเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของมุมมอง ความเช่ือ และจุดยืนของ
แต่ละสถานี ทั้งน้ี โดยเช่ือว่าสังคมจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอข้อมูลข่ าวสาร และแม้แต่ละสถานี
จะมีจุดยืนที่แตกต่างกัน และประชาชาในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสารย่อมจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   

 ๒)  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  

 -  ทาง กสทช. มองว่าการก ากับส่ือหรือโทรทัศน์ช่องการเมืองในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายและ
แนวทางที่ชัดเจน การก ากับเน้ือหารายการส่ือที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองในปัจจุบันเป็นการใช้ค าส่ัง คสช.ที่ 
๙๗/๒๕๕๗ และค าส่ัง คสช.ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ กล่าวคือการห้ามเน้ือหารายการหรือข้อมูลข่าวสาร “ที่ส่อให้เกิดความ
สับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” ทาง กสทช.ยังต้องการ
ให้มีแนวทางการก ากับดูแลสื่อการเมืองที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

 -  ทางฝ่ายนักวิชาการมองว่า กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสื่อ จะต้องใช้
หน่วยงานที่เป็นอิสระและเป็นกลางในการวินิจฉัยข้อร้องเรียนแทนการใช้ดุลพินิจของ กสทช. เอง ควบคู่ไปกับการ
ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และจ าเป็นต้องให้ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของส่ืออย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เพื่อให้สังคมสามารถสร้างมาตรการในการตรวจสอบส่ือจากสังคม นอกจากน้ี ยังควรให้การส่งเสริมองค์กรภาค
ประชาสังคมในการให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันส่ือ อีกทั้ง ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติที่
ดีของส่ือ (Code of Practice )  

 -  ฝ่ายผู้ประกอบการส่ือการเมืองมองว่า ภาครัฐควรจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของส่ือ และ
การบังคับใช้กฎหมายขอให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นได้ว่า รัฐ
มีความโน้มเอียงที่จะบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเป็นหลัก  

 ๓)  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 (๑)  เน้ือหารายการ 

-  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเห็นด้วยในหลักการเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ 

-  ส่วนประเด็นเรื่องการน าเสนอเน้ือหาที่มีความเป็นกลางและเป็นจริง น้ัน ฝ่าย กสทช. เห็น
ว่าการที่ ส่ือเข้าเป็นส่วนหน่ึงของฝักฝ่ายทางการเมืองน้ัน ปัจจัยหน่ึงคือส่ือยังขาดองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ความขัดแย้งที่รอบด้าน ส่ือจึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการ
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ประกอบอาชีพมากขึ้น ส่วนฝ่ายนักวิชาการเห็นว่าส่ือต้องระมัดระวังในการสร้างความเกลียดชังหรือ Hate 
Speech และ กสทช. จะต้องสนับสนุนให้ส่ือสร้างมาตรฐานในการท างานที่เป็นมืออาชีพที่มีความเป็น
กลางและน าเสนอความจริง ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบการส่ือการเมืองน้ัน เห็นว่าความเป็นกลางไม่มีอยู่จริง  

(๒)  คุณภาพรายการ  

-  กสทช.ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์การเมือง
ที่ชัดเจน ซึ่งในกรณีน้ี กสทช.ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในการประเมินคุณภาพรายการของส่ือการเมืองให้ชัดเจน
มากขึ้น ส่วนนักวิชาการมองว่าเป็นหน้าที่ของ กสทช.ในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพรายการเพื่อให้มีข้อมูล
เชิงประจักษ์และใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ขณะที่ผู้ประกอบกิจการส่ือการเมือง
เห็นว่า คุณภาพรายการขึ้นอยู่กับผู้รับชม ถ้าผู้รับชมได้ประโยชน์จากการชมรายการ รายการน้ันๆก็เป็นรายการที่มี
คุณภาพ 

(๓)  ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน กับผลประโยชน์
โดยรวมของชาติ 

-  มุมมองของ กสทช.กับฝ่ายนักวิชาการเห็นตรงกันว่าสังคมจะต้องสร้างให้เกิดความสมดุล
ระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือ กับผลประโยชน์โดยรวมของชาติ เสรีภาพจึงต้องมาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบ ขณะที่ส่ือการเมืองยังคงมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับจุดยืนของกลุ่มตนเป็นส าคัญ 
โดยที่ฝ่ายส่ือมองว่าผลประโยชน์ของชาติอยู่ที่ผลประโยชน์ของประชาชน (อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐ)  

 (๔)  การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

-  กสทช. มองว่า ส่ือการเมืองหรือโทรทัศน์ช่องการเมืองส่ือการเมือง จะต้องมีความเป็น
อิสระจากกลุ่มการเมืองในบางมิติ เช่น ความเป็นอิสระทางการเงิน ความเป็นอิสระในการบริหาร และความเป็น
อิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ส่วนกรณีของจุดยืนหรือแนวคิดของสถานีอาจจะมีความสอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ันสามารถยอมรับได้ ขณะที่นักวิชาการเห็นด้วยที่จะไม่ให้นักการเมือง
หรือกลุ่มการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่ือ ไม่ว่าจะในทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือทางแนวคิด ส่ือกับกลุ่ม
การเมืองควรจะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนฝ่ายผู้ประกอบการช่องการเมืองให้ข้อมูลว่าบุคลากรของช่อง
การเมืองโดยส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรในวงการส่ือสารมวลชนที่มีความเข้าใจในบทบาทของส่ืออยู่แล้ว ส่วนบุคลากร
ที่เป็นนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองอาจมีบ้างแต่ไม่มากนัก และไม่มีอิทธิพลในการบริหารสถานี อย่างไรก็ตาม ใน
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ประเด็นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการสถานี กลุ่มผู้ประกอบการช่องการเมืองไม่มีรายละเอียดในประ เด็น
ดังกล่าว  

-  ในประเด็นของกฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัติ น้ัน มีข้อมูลจากทุก
กลุ่มตรงกันว่า ปัจจุบันไม่มีมาตรการในการป้องกันการการเลือกปฏิบัติของส่ือหรือองค์กรส่ือ แม้ปัจจุบันมีการ
รวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือหลายองค์กร และมีการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ในทาง
ปฏิบัติกลับไม่พบมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน การก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือก็ยังไม่เกิดขึ้น จึงเป็น
การยากที่จะให้ส่ือในสถานการณ์ปัจจุบันยึดมั่นในหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  

-  หลักการว่าด้วยสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานีก็เช่นเดียวกับ
กรณีการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

-  อย่างไรก็ตาม หลักการว่าด้วยจรรยาบรรณและหลักการว่าด้วยการปฏิบัติที่ดีของส่ือได้ถูก
น ามาใช้ในองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส 

(๕)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

-  ข้อเสนอของ กสทช. คือต้องการให้องค์กรผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องการเมืองเปิดเผย
ข้อมูลที่ส าคัญขององค์กร ประกอบด้วย เงินลงทุนและที่มาของเงินลงทุน กลุ่มผู้สนับสนุนและรายได้ ประวัติของ
ผู้บริหารสถานีและบุคลากรส าคัญ การผลิตเน้ือหารายการและการบริหารจัดการภายใน โดยให้ผู้ประกอบการ
แสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส าคัญในการยื่นขอรับใบอนุญาต หรือยื่นขอต่อใบอนุญาต 

-  นักวิชาการเสนอว่า กสทช. จะต้องมีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์
แนวทางดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการรู้เท่าทันส่ือ และการเฝ้าระวังเน้ือหารายการ 

-  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการช่องการเมือง เสนอว่ามาตรการใดๆที่จะออกมาก็ตาม 
กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค 
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๓.๒ ผลการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบ
กิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภูมิภาคต่างๆ อย่างน้อย ๕ ครั้ง 

 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทั้งส้ิน 5 

ครั้ง ในพื้นที่ 5 ภาคของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.2-1  ก าหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ 5 ภาคของประเทศไทย 

คร้ังที่ ภาค วันที่ สถานที่จัด 

1 กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องการ์เด้น ๒ ช้ัน ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดที่ จ.ขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพรีเมียม เลาจ์ ช้ันล็อบบี้ โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.

ขอนแก่น 

3 ภาคเหนือ จัดที่        
จ.เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนันทา ๓, ๔ ช้ัน ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์ จ.เชียงใหม่ 

4 ภาคกลางและภาค
ตะวันออก จัดที่       

จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องชมทะเล ๒ ช้ัน ๒ โรงแรมบางแสน เฮ
อริเทจ จ.ชลบุรี 

5 ภาคใต้จัดที่ จ. กระบี่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อ่าวนางคลิฟวิว รีสอร์ท 
จ. กระบี ่

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์

ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล ความคิดเห็น และ
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ข้อเสนอแนะต่อเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง รวมถึงข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการ
ที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย และมีผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี 

 
1)  สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร

ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์

ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมองเห็นว่าช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมองเห็นว่าการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมการเมือง เกิดจากปัญหาที่รัฐบาลใน
อดีตได้ควบคุม และแทรกแซงส่ือสารมวลชน โดยใช้อ านาจของรัฐ และอ านาจทุนในการควบคุมส่ือ จนท าให้กลุ่มที่
มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกจึงได้มีการจัดตั้งช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองขึ้น และขยายวงกว้างเพื่อการแสดงออกทางการเมืองในจุดยืนของตน และเป็นช่องทางการ
ต่อสู้ทางความคิดการเมือง อย่างไรก็ตามการมุ่งประเด็นไปที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมือง อาจเป็นการศึกษาที่ไม่ครอบคลุมทุกมิติ เน่ืองจากส่ือประกอบไปด้วยหลายช่องทาง ประกอบกัน
เป็นห่วงโซ่ของส่ือ ที่ไม่สามารถตัดห่วงโซ่ใดห่วงโซ่หน่ึงออกไปได้ ทั้งส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และส่ือใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่หลายไปมาก และเป็น
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเน่ืองจากมีปรากฏการณ์ข่าวปลอม (Faked News) ซ่ึงกระจายอยู่โดยไม่มีการ
บรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการออกข่าวอยู่จ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต้องแข่งขันกับส่ือช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งสาเหตุที่ยังสามารถประกอบการอยู่ได้สืบเน่ืองจาก
มีฐานกลุ่มผู้ชมอยู่ และมีต้นทุนต่ าในการผลิต โดยมองว่ามีข้อดี-ข้อเสียของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ดังน้ี 

ข้อดี 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมีการก ากับดูแลมากกว่า
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่อการบริการจัดการของช่อง 
บรรณาธิการสถานี ผังรายการ และเน้ือหาการน าเสนอของรายการ มากกว่า 
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ข้อเสีย 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองถูกแทรกแซง ถูกบังคับใช้
กฎระเบียบซึ่งเป็นสองมาตรฐาน ถูกใช้อคติ ถูกก ากับดูแลเน้ือหาจนขาดเสรีภาพในการแสดงออก 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่ือสารมวลชนกลุ่ม
อ่ืนๆ มองเห็นข้อดี-ข้อเสียของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ว่ามีข้อดี-
ข้อเสียดังต่อไปน้ี 

ข้อดี 

 สร้างการรับรู้/ตื่นตัว ทางการเมือง (Political Consciousness) สร้างให้เกิดการพูดคุย วิพากษ์
ทางการเมืองอย่างแพร่หลาย 

 เป็นกลไกการตรวจสอบ มีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งทุนที่มีสนับสนุนทางการเมือง ข้อมูลเปิดโปง 
พรบ. นิรโทษกรรม ตรวจสอบคดีอดีตนายกฯ ที่หนีทหาร หรือ การตรวจสอบการประชุมของ
สมาชิกสนช. เป็นต้น 

ข้อเสีย 

 มีการใช้ข้อมูล และค าพูดเท็จ แต่พูดซ้ าต่อเน่ืองจนสร้างความเช่ือคล้อยตาม 

 มีการใช้เน้ือหา ถ้อยค าท าให้มีความรู้สึกว่าพวกเองมคีวามถูกต้อง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และกล่าวหา
ว่ากลุ่มอ่ืนๆ ด้อยค่ากว่า หรือโง่กว่า 

 มีการใช้ถ้อยค ารุนแรง สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)  

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เป็นกลุ่มนักการเมือง แสดงความคิดเห็นว่า
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเกิดจากการต่อสู้ทางการเมือง ในลักษณะ
สงครามการออกอากาศ (Air War) ซึ่งต่อสู้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ในยุคที่ยังไม่
มีการพัฒนาส่ือออนไลน์มากนัก โดยผู้มีอ านาจในสมัยน้ันใช้อ านาจเงิน และอ านาจรัฐ ครอบง าส่ือท าให้มีการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงบางมุมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีอ านาจ จึงท าให้มีการต่อสู้ทางความคิด และการเมื อง 
ประกอบกับการขาดการก ากับดูแลในยุคน้ัน เน่ืองจากช่องว่างของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ. 
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้เป็นช่องว่าง
ของการจัดตั้งทีวีดาวเทียมการเมือง และวิทยุชุมชนอย่างเสรี ไร้การก ากับดูแล และเป็นกลไกในการต่อสู้สงคราม
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การออกอากาศ (Air War) อย่างแพร่หลาย จากกลุ่มการเมืองต่างๆ อาทิการชุมชนของพันธมิตร ใช้ช่อง AST การ
ชุมนุมของ นปช. ใช้ช่อง Asia Update และการชุมนุมของ กปปส. ใช้ช่อง Blue Sky โดยมองว่ามีข้อดี ดังต่อไปน้ี 

ข้อดี 

 แสดงถึงหลักคิดที่มีความต่างกันได้ ซึ่งสะท้อนถึงหลักการสังคมที่เป็นประชาธิปไตย โดยสังคม
ปรองดองมิใช่ไม่ใช่สังคมที่คิดต่างกันไม่ได้ แต่เป็นสังคมที่คิดต่างกันได้ แต่ไม่มีความรุนแรง  

 เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน 

ข้อเสีย 

 หากขาดการก ากับดูแล สามารถสร้างให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เปน็กลุ่มภาคประชาชน นักวิชาการ และ
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการการตรวจสอบส่ือ และสิทธิมนุษยชน เล็งเห็นว่าช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมีข้อดี-ข้อเสีย ดังต่อไปน้ี 

ข้อดี 

 เป็นการตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยการขุดคุ้ยข้อมูลบางอย่างของฝ่ายตรงข้าม 

 เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการส่ือสาร 

 เป็นการแสดงออกถึงอุดมการณ์ทางการเมือง 

 เป็นช่องทางในการรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มการเมืองต่างๆ  

ข้อเสีย 

 ขาดความสมดุลในการน าเสนอ เป็นการน าเสนอข้อมูลฝ่ายเดียว เพ่ือน าเสนอประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตน 

 ขาดหลักฐานในการน าเสนอ น าเสนอความจริงไม่ครบถ้วนทุกมิติ บางครั้งเป็นการกล่าวอ้างโดย
ไม่มีข้อมูลหลักฐานประกอบ 

 ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ชมหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ วิจารณ์  
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 ไม่ส่งเสริมการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม สร้างความเชื่อมากกว่า 

 การผลิตซ้ าทางความคิด เพ่ือแบ่งแยกระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นสอดคล้อง และกลุ่มที่มีความ
คิดเห็นแตกต่าง เป็นการสร้างการแบ่งแยกข้าง แบ่งแยกข้ัว 

 เนื้อหา ถ้อยค ามีความรุนแรง ปลูกฝังความเกลียดชังขึ้นมาในสังคม น าไปสู่ความรุนแรง 

 มีการใช้เนื้อหา และการน าเสนอท่ีลดค่าความเป็นมนุษย์ (Dehumanized) ลดคุณค่าของมนุษย์ 
(Devalue) และการข่มขู่คุกคามด้วยความรุนแรง (Violence)  

โดยหากน ามาจัดกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียจากมุมมองของกลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) กลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ดังในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.2-2  ตารางสังเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง จากมุมมองของกลุ่มต่างๆ 

กลุ่มผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่

น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้ประกอบการ
ส่ือสารมวลชนกลุ่มอ่ืนๆ 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มภาคประชาชน 
นักวิชาการ และองค์กรที่
ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องการการ
ตรวจสอบส่ือ และสิทธิ

มนุษยชน 

ข้อดี 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมืองมีการก ากับ
ดูแลมากกว่าช่องทางอื่นๆ 
เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่อ
การบริการจัดการของช่อง 
บรรณาธิการสถานี ผัง
รายการ และเนื้อหาการ

ข้อดี 

 สร้างการรับรู/้ตื่นตัว ทาง
การเมือง (Political 
Consciousness) สร้างให้
เกิดการพูดคุย วิพากษ์ทาง
การเมืองอย่างแพร่หลาย 
 เป็นกลไกการตรวจสอบ มี
การตรวจสอบข้อมลูแหล่งทุน
ที่มีสนับสนุนทางการเมือง 
ข้อมูลเปิดโปง พรบ. นิรโทษ

ข้อดี 

 แสดงถึงหลักคิดทีม่ีความ
ต่างกันได้ ซึ่งสะท้อนถึง
หลักการสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตย โดยสังคม
ปรองดองมิใช่ไม่ใช่สังคมที่คิด
ต่างกันไมไ่ด้ แต่เป็นสังคมที่
คิดต่างกันได้ แต่ไม่มีความ
รุนแรง  
 เป็นการแสดงออกถึง

ข้อดี 

 เป็นการตรวจสอบฝ่าย
ตรงข้ามทางการเมืองโดยการ
ขุดคุ้ยข้อมูลบางอย่างของฝ่าย
ตรงข้าม 
 เป็นการแสดงออกถึง
เสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็น เสรภีาพในการสื่อสาร 
เป็นการแสดงออกถึง
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กลุ่มผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่

น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้ประกอบการ
ส่ือสารมวลชนกลุ่มอ่ืนๆ 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มภาคประชาชน 
นักวิชาการ และองค์กรที่
ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องการการ
ตรวจสอบส่ือ และสิทธิ

มนุษยชน 

น าเสนอของรายการ มากกว่า กรรม ตรวจสอบคดีอดีต
นายกฯ ทีห่นีทหาร หรือ การ
ตรวจสอบการประชุมของ
สมาชิกสนช. เป็นต้น 

จุดยืนทางการเมืองอย่าง
ชัดเจน 

อุดมการณ์ทางการเมือง 

 เป็นช่องทางในการ
รับทราบปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
กลุ่มการเมืองต่างๆ  

ข้อเสีย 

 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมืองถูก
แทรกแซง ถูกบังคับใช้
กฎระเบียบซึ่งเป็นสอง
มาตรฐาน ถูกใช้อคติ ถูก
ก ากับดูแลเนื้อหาจนขาด
เสรภีาพในการแสดงออก 

ข้อเสีย 

 มีการใช้ข้อมูล และค าพูด
เท็จ แต่พูดซ้ าต่อเนื่องจน
สร้างความเชื่อคล้อยตาม 
 มีการใช้เนื้อหา ถ้อยค าท า
ให้มีความรูส้ึกว่าพวกเองมี
ความถูกต้อง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
และกลา่วหาว่ากลุม่อื่นๆ ด้อย
ค่ากว่า หรือโง่กว่า 
 มีการใช้ถ้อยค ารุนแรง 
สร้างความเกลียดชัง (Hate 
Speech) 

ข้อเสีย 

 หากขาดการก ากับดูแล 
สามารถสรา้งให้เกิดความ
ขัดแย้ง ความแตกแยกใน
สังคม 

ข้อเสีย 

 ขาดความสมดลุในการ
น าเสนอ เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลฝ่ายเดียว เพื่อน าเสนอ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ทาง
การเมืองของฝ่ายตน 
 ขาดหลักฐานในการ
น าเสนอ น าเสนอความจริงไม่
ครบถ้วนทุกมิติ บางครั้งเป็น
การกล่าวอ้างโดยไม่มีข้อมลู
หลักฐานประกอบ 
 ขาดการเปดิโอกาสให้
ประชาชนผู้ชมหรือผู้ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ 
วิจารณ์  
 ไม่ส่งเสรมิการใช้ดลุพินิจ 
ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม 
สร้างความเชื่อมากกว่า 
 การผลิตซ้ าทางความคิด 
เพื่อแบ่งแยกระหว่างกลุม่ที่มี
ความคิดเห็นสอดคล้อง และ
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กลุ่มผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่

น าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มผู้ประกอบการ
ส่ือสารมวลชนกลุ่มอ่ืนๆ 

กลุ่มนักการเมือง กลุ่มภาคประชาชน 
นักวิชาการ และองค์กรที่
ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องการการ
ตรวจสอบส่ือ และสิทธิ

มนุษยชน 

กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่าง 
เป็นการสร้างการแบ่งแยกข้าง 
แบ่งแยกข้ัว 
 เนื้อหา ถ้อยค ามีความ
รุนแรง ปลูกฝังความเกลียดชัง
ขึ้นมาในสังคม น าไปสู่ความ
รุนแรง 
 มีการใช้เนื้อหา และการ
น าเสนอที่ลดค่าความเป็น
มนุษย์ (Dehumanized) ลด
คุณค่าของมนุษย์ (Devalue) 
และการขม่ขู่คุกคามด้วย
ความรุนแรง (Violence) 

 

2)  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง มีทัศนคติว่าปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลมีดังน้ี 

 การขาดความสมดุลในการก ากับดูแลทุกๆ ส่ือให้เท่าเทียมกัน การปิดหรือส่ังห้ามประกอบการ
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง จะส่งผลให้การน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองหลบหนีไปยังช่องทางอ่ืนๆ ที่มีปัญหาในการตรวจสอบ และก ากับดูแลมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งยากในการตรวจสอบ และก ากับดูแล  
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 การให้อ านาจสื่อในการก ากับดูแลกันเองไม่เหมาะสมกับกรณีผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง เน่ืองจากผู้ประกอบการต่างๆ ไม่
สามารถตกลงหามาตรการร่วมกันในการก ากับดูแลกันเองได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เปน็กลุ่มผู้ประกอบการส่ือสารมวลชนกลุ่ม
อ่ืนๆ มองเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลคือปัญหา 

 การใช้อ านาจในปัจจุบันขององค์กรก ากับดูแลส่ือ อย่างเช่น กสทช. อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ 
และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่ควรเป็นองค์กรอิสระในการก ากับดูแลส่ืออย่าง
แท้จริง  

 หน่วยงานก ากับที่เป็นของรัฐ มักมีการใช้อ านาจในทางที่ผิด ต้องเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เข้า
มาร่วมก ากับดูแลสื่อมากยิ่งขึ้น ทั้งภาคประชาชน ภาคส่ือสารมวลชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
และท้องถิ่น 

 หน่วยงานก ากับมีวิธีคิดแบบข้าราชการมากเกินไป ไม่ค านึงถึงบริบท ความแตกต่าง และ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นท าให้ไม่เข้าใจปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานทางการเมืองที่ถูกหยิบยกมา
ต่อสู้ในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวการเมือง 

 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยการเน้นการรวมศูนย์กลางด้านอ านาจ และการ
ตัดสินใจ อาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลให้เกิดช่องโทรทัศน์ที่เสนอข่าวการเมือง
อย่างแท้จริง ควรให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ และการจัดการตนเอง โดยมีพื้นที่ให้คน
ในท้องถิ่นแสดงออกทางความคิด มีเวทีส่ือให้กับท้องถิ่น และกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส รวมถึงยังขาด
การกระจายอ านาจให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นร่วมกันในการก ากับดูแลสื่อใน
ระดับพื้นที่อีกด้วย 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เป็นกลุ่มนักการเมืองแสดงความคิดเห็นว่า
ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลประกอบไปด้วย 3 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. ความครอบคลุมของกฎระเบียบ เน่ืองจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการสร้างเน้ือหาที่
เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของส่ือ ที่ท าให้การก ากับดูแลไม่สามารถครอบคลุมถึง 

2. การพิจารณาประเด็นในการก ากับดูแลที่ควรเพิ่มเติม 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๑๓ 

3. การก าหนดหลักคิดส าคัญในการก ากับดูแลส่ือ โดยควรยึดหลักคิดที่ว่า “สังคมปรองดอง 
ไม่ใช่สังคมที่คิดต่างกันไม่ได้ แต่เป็นสังคมที่คิดต่างกันได้ แต่ไม่มีความรุนแรง” 

อีกทั้งยังเสนอแนะว่าปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลในปัจจุบันคือการใช้หลักคิดเชิงกฎหมายในการ
ก ากับดูแลมากเกินไป ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องมีการพัฒนาการควบคุมเชิงสังคม เช่น ผลงานของ Media Monitor ใน
การตรวจสอบเน้ือหาของส่ือ เพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่มีความตื่นตัว รับรู้เท่าทันส่ือ และการสร้างให้เกิดพื้นที่ส่ือ
ส าหรับการถกเถียงเชิงสาธารณะ ที่เปิดโอกาสในการเชิญคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล หรือ กลุ่มที่มี
อ านาจในการวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ที่เป็นกลุ่มภาคประชาชน นักวิชาการ และ
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการการตรวจสอบส่ือ และสิทธิมนุษยชนมองเห็นปัญหาว่า 

 การก ากับดูแลของภาครัฐไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย และกฎระเบียบ
ของรัฐล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และเทคโนโลยี  

 การขาดการบูรณาการการก ากับดูแลอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นหนักการก ากับดูแลเฉพาะช่วงที่มีการ
เลือกตั้ง  

 กลไกของรัฐไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมในการก ากับดูแลสื่อ กลไกของการก ากับดูแลสื่อมีการ
บริหารแบบรวมศูนย์ ไม่กระจายอ านาจ ไม่มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลจากระดับท้องถิ่น กลุ่ม
ประชาชนที่มีแนวคิดเป็นกลางทางการเมือง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไม่สามารถเข้า
มาร่วมก ากับดูแลสื่อได้อย่างเหมาะสม 

 ปัญหาการผูกขาดของส่ือโดยกลุ่มทุน กลุ่มผู้มีอ านาจเงิน และอ านาจการเมือง ท าให้เกิดการแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ขาดความเป็นกลาง 

 ประชาชนยังขาดความเข้มแข็งในการรับส่ือ (Media Literacy) ขาดความสามารถช่ัง ตวง และ
วัดคุณภาพของส่ือได้อย่างเหมาะสม และขาดความตระหนักรู้ในข้อมูล  

 

3)  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อประเด็น
ข้อเสนอต่างๆ ดังต่อไปน้ี 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๑๔ 

(1)  เน้ือหารายการ  

ข้อเสนอแนะต่อประเด็นด้านเน้ือหารายการที่เสนอแนะโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) เสนอว่า กสทช. ควรมีการประกาศเกี่ยวกับเน้ือหาทางการเมืองว่าควรมีลักษณะใด ไม่มีลักษณะ
ใด และควรมีขอบเขตแค่ไหน โดยควรมีการด าเนินการก ากับดูแลด้านเน้ือหา ทั้งในเชิงส่งเสริม และเชิงห้ามปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 

เน้ือหาที่ควรอนุญาต/ส่งเสริม 

o เน้ือหาที่เป็นการพัฒนาประชาธิปไตย 

o เน้ือหาควรเปิดกว้างต่อการน าเสนอทางความคิดเห็น และอุดมการณ์ทางการเมือง  

o เน้ือหาควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบผู้มีอ านาจภาครัฐ 

o เนื้อหาที่ส่งเสริมสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน และการเมืองภาคพลเมือง 

o เน้ือหาที่เคารพความหลากหลายทางความคิด แสดงจุดยืนอุดมการณ์ที่หลากหลาย และการ
ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา 

o เน้ือหาที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ดุลพินิจ ใช้เหตุผล และการตัดสินใจด้วยจุดยืนของ
ตนเอง ไม่เป็นการยัดเยียดหรือน าเสนอข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว 

เน้ือหาที่ควรห้าม 

o ต้องก าหนดห้ามมิให้มีเน้ือหาที่มีประเด็นด้านการสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) การ
สร้างความแตกแยก และการน าไปสู่ความรุนแรง 

o เน้ือหาที่ขาดข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง 

o เน้ือหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ที่สร้างการกระตุ้นให้คล้อยตาม โดยปราศจาก
เหตุผล 

o เน้ือหาที่ขัดศีลธรรม และความม่ันคง 
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(2)  คุณภาพรายการ  

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เสนอว่าประเด็นด้านคุณภาพรายการ ที่ 
กสทช. ควรเข้าไปด าเนินการมีดังต่อไปน้ี 

o การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคุณภาพรายการในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมืองที่ดี โดยใช้หลักเกณฑ์ประชาธิปไตย ที่เคารพความแตกต่างทาง
ความคิด แต่ต้องมีมาตรฐานไม่สร้างความแตกแยก ความเกลียดชัง เคารพศีลธรรมอันดีใน
สังคม 

o การพัฒนากลไกในการตรวจสอบคุณภาพรายการของส่ือช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวการเมืองของกลุ่มการเมือง อย่างมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นร่วมในการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

o พัฒนากลไกทั้งกลไกเชิงบวกผ่านการให้รางวัลกับส่ือที่มีคุณภาพ และมีการน าเสนอรายการ
ทางการเมืองที่ดี มีการประกวดช่องรายการทางการเมือง สร้างมาตรฐาน และสร้างการ
ยอมรับ และการลงโทษรายการทางการเมืองที่ไม่ดี 

 

(3)  ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน กับผลประโยชน์
โดยรวมของชาติ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนใหญ่มองเห็นว่าเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านทางส่ือมวลชน เป็นส่ิงส าคัญ แต่ต้องไม่เป็นการน าเสนอแต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องเคารพ และแสดง
จุดยืนที่แตกต่าง เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกที่หลากหลาย ต้องไม่น าไปสู่ความแตกแยก เกลียดชัง แบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย และน าไปสู่ความรุนแรง ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างมีการตอบกลับ และช้ีแจง 

อีกทั้งยังมีความคิดเห็นว่าควรมีกลไกที่ลดอ านาจของรัฐ กลุ่มทุน และกลุ่มการเมืองในการแทรกแซง 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน การส่งเสริมสื่อที่เป็นพ้ืนที่กลาง พ้ืนที่สาธารณะในการแสดง
ความคิดเห็นอีกด้วย 

 

(4)  การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
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กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนใหญ่ เสนอแนะต่อแนวทางการ
บริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง ไว้ดังน้ี 

o การบริหารจัดการสถานีที่ไม่แทรกแซงข่าว และต้องก าหนดให้การเสนอข่าวเป็นข้อเท็จจริง
เท่าน้ัน 

o การส่งเสริมรายการความคิดเห็นต้องมีสิทธิน าเสนอ และในรายการฯ ดังกล่าว ต้องมีสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นแตกต่าง และหลากหลาย 

o ต้องมีกลไกในการลดอ านาจของพรรคการเมืองในการควบคุมส่ือ ไม่ให้ส่ือตกเป็นเครื่องมือ
ของการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) และเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง  

o โครงสร้างการบริหารต้องป้องกันการผูกขาดการประกอบการโดยกลุ่มทุน และกลุ่มผู้มี
อ านาจทางการเมือง 

o การบริหารจัดการทีวีดาวเทียมการเมืองต้องพัฒนาให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง มีการตรวจสอบ มีความโปร่งใส 
ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรม 

o ควรอนุญาตให้ทุกช่องทีวีดาวเทียมการเมืองประกาศจุดยืนทางการเมืองของตนเองออกมา 

o การจัดตั้งส่ือสาธารณะที่เป็นกลาง เป็นพื้นที่สาธารณะที่แสดงออกทางความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกฝ่าย โดยเป็นอิสระจากการแทรกแซงทั้งจากภาครัฐ และกลุ่มการเมือง 

 

(๕)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

กลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน
การก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลควรแบ่งมิติ
การก ากับออกเป็นระดับช้ัน ทั้งส้ิน 4 ระดับดังต่อไปน้ี 

ระดับที่ 1 ภาคประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับท้องถิ่น ควรมีการสร้างความ
ตระหนักรู้เท่าทันส่ือ เพื่อสร้างวิจารณญาณให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
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ส่วนร่วมในการก ากับดูแลส่ือที่น าเสนอข่าวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในระดับท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายใน
การตรวจสอบเน้ือหารายการ และรายงานสภาพปัญหาต่างๆ 

ระดับที่ 2 ส่ือสารมวลชน ควรเสริมสร้างกลไกในการก ากับดูแลกันเอง ส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม และมาตรฐานของส่ือในการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบ และส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลจากหลากหลายมิติ โดยแสดงแนวคิดที่หลากหลาย ส่งเสริม ให้เกิดการ
น าเสนอที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ เปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างสามารถน าเสนอข้อมูล ช้ีแจง และตอบ
กลับ  

ระดับที่ 3 องค์กรก ากับดูแลส่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กสทช. ควรมีอิสระในการก ากับดูแล มีการ
กระจายอ านาจในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้มีกลไกในการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ (Media Monitoring & Analysis) 
อย่างต่อเน่ือง และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

ระดับที่ 4 องค์กรด้านตุลากร ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเท่าเทียม โดยการ
ตัดสินพิพากษาเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานทางสังคม  

  
๓.๓ ผลการศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 

ในการศึกษาน้ี ได้ท าการศึกษาและตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ที่ท าเสนอข่าวการเมือง โดยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary study) เพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นมาของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมือง และการ
สร้างอัตลักษณ์หรือจุดยืนของสถานีแต่ละสถานี ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เน้ือหาและผังรายการ เพื่อท าการศึกษา
ประเด็นหรือเน้ือหาหลักในการน าเสนอ ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

 

๑)  ภาพรวมของโทรทัศน์ดาวเทียมช่องการเมือง 

ในปัจจุบัน โทรทัศน์ดาวเทียมที่เน้นการส่ือสารทางการเมืองที่โดดเด่นมีอยู่ด้วยกัน 5 สถานีคือ ช่อง 
PEACE TV ช่องฟ้าวันใหม่ (เดิมช่ือบลูสกาย) ช่องนิวส์วัน (เดิมช่ือ ASTV) ช่อง TV 24 และช่องทีนิวส์ จาก
การศึกษาพบว่าช่อง PEACE TV กับ  TV 24 ที่มีมาที่เดียวกันคือพรรคเพื่อไทย กลุ่ม นปช.และผู้สนับสนุนนาย
ทักษิณ ชินวัตร ในการศึกษาขั้นกลางน้ีจึงน ามาวิเคราะห์รวมกันไป 
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 ผลการศึกษาพบว่า โทรทัศน์การเมืองมีจุดก าเนิดมาตั้งแต่ปี 2548 โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย ซึ่งรับรู้ในเชิงสัญลักษณ์ว่า “คนเส้ือเหลือง” น าโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ซึ่งจัดรายการโจมตีรัฐบาล
นายทักษิณ ชินวัตร ผ่านสถานี เอเอสทีวี ซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแนวร่วมสนับสนุนการต่อสู้จนสามารถล้ม
รัฐบาลในขณะน้ันได้ด้วยการรัฐประหาร 2549 ด้วยเหตุน้ี กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงใช้วิธีการ
เดียวกันคือ การจัดตั้งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือที่เรียกว่า “กลุ่มเส้ือ
แดง” และมีพรรคเพื่อไทยเป็นแนวร่วมให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมกับการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
ของตัวเองขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงการส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสาร 

 นับจากปี 2549 เป็นต้นมา กลุ่มคนเส้ือเหลืองและฝ่ายเส้ือแดงได้ต่อสู้กันอย่างเข้มข้น พร้อมกับการ
ขยายพื้นที่การต่อสู้ด้วยการส่ือสารทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองสองฝ่ายอย่างชัดเจน กระทั่ง
ยกระดับไปถึงขั้นพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคหันมาสนับสนุนสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองอย่างเปิดเผย โดย
พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการจัดตั้งช่อง “บลูสกาย” ส่วนพรรคไทยรักไทย (ขณะน้ัน) สนับสนุนสถานี ASIA 
UPDATE หรือ TV 24 ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “ส่ือเลือกข้าง” อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  

 ปรากฏการณ์ของ “ส่ือเลือกข้าง” คือการใช้ส่ือเป็นช่องทางในการส่งสารเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มตน ดังน้ัน การท าหน้าที่การก าหนดวาระสาร (Agenda Setting) หรือการคัดเลือกประเด็นข่าว
เพื่อน าเสนอต่อประชาชนจึงเป็นการคัดเลือกเน้ือหาข่าวสารที่ถูกจริตกับกลุ่มผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สนับสนุน
ของฝ่ายการเมืองมาก่อน ดังจะเห็นได้ว่าส่ือของกลุ่มเส้ือเหลืองจะน าเสนอเน้ือหาเฉพาะที่เป็นการโจมตีฝ่ายรัฐบาล
ทักษิณ ขณะที่ฝ่ายของเส้ือแดงก็น าเสนอเฉพาะเน้ือหาที่เป็นการโจมตีฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ และแนวร่วม   

 หากพิจารณาเทียบเคียงกับกรอบทฤษฎีการส่ือสารทางการเมือง ก็อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของ
โทรทัศน์การเมืองในประเทศไทย เป็นการส่ือสารที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเน่ืองกับการเมือง โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นการ
ส่ือสารในรูปแบบใด ทั้งการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งมีคุณลักษณะการส่ือสาร 4 ประการ คือ หน่ึง 
เป็นการส่ือสารทุกรูปแบบที่ด าเนินการโดยนักการเมืองและผู้เกี่ยวข้องทางการเมือง สอง มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง สาม การส่ือสารที่ส่ือมวลชนและผู้เลือกตั้งส่งถึ งนักการเมือง  และ 4 กิจกรรมการส่ือสารที่
ส่ือมวลชนน าเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่น การรายงานข่าว บทบรรณาธิการ เป็นต้น (แมคแนร์ รออ้างอิง)  

 อย่างไรก็ตาม ในทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองที่แท้จริงน้ัน ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการ
ส่ือสารการเมือง  3 องค์ประกอบได้แก่ องค์กรทางการเมือง ส่ือมวลชน และประชาชน ทั้งน้ีองค์กรทางการเมือง
และประชาชนจะมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจซึ่งกันและกัน โดยมีส่ือเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
ภายใต้แบบจ าลองน้ีได้เน้นที่ความเป็นอิสระต่อกันและกันขององค์ประกอบการส่ือสารทั้ง 3 องค์กร คือ องค์กร
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ทางการเมือง ส่ือมวลชน และประชาชน โดยความเป็นอิสระน้ัน สะท้อนผ่านทางอ านาจการส่ือสารที่มีต่อกัน ด้วย
การเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสาร ดังน้ัน ในแง่น้ีการส่ือสารของโทรทัศน์ช่องการเมืองในประเทศไทยจึงมิได้สอดคล้อง
กับทฤษฎีการส่ือสารทางการเมืองของตะวันตก เน่ืองจากกลุ่มนักการเมืองกับส่ือมวลชนกลายมาเป็นกลุ่มเดียวกัน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดขึ้นของโทรทัศน์การเมืองที่มีกลุ่มการเมืองคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง กลุ่ม
การเมืองหรือพรรคการเมืองจึงเป็นผู้ก าหนดวาระข่าวสารที่ส่งลงไปยังประชาชนโดยตรง  

 การครอบง าของพรรคการเมืองภายใต้กระบวนการส่ือสารของโทรทัศน์ดาวเทียมจึงเป็นส่วนส าคัญให้
เกิดการแปลงเน้ือหาสารกลายเป็นข้อความที่เต็มไปด้วย “การโฆษณาชวนเช่ือ” ให้ผู้รับสารเข้าใจผิดในความจริง
ของสาร และผลของการโฆษณาชวนเช่ือน้ัน ล้วนท าให้ผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองหรือองค์กร
การเมืองเกิดความฮึกเหิม อันน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนในสังคมเดียวกันจนปัจจุบันน้ี  

 หากกล่าวโดยสรุป การส่ือสารทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมือง จึงขาดมิติในความเป็น
ส่ือสารมวลชน ขาดความเป็นอิสระ ในทางกลับกันการส่ือสารดังกล่าวได้กลายเป็น ส่วนหน่ึงขององค์กรทาง
การเมืองที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่ือสารไปสู่เป้าหมาย ถ้าเปรียบเทียบองค์กรทางการเมืองกับเจ้าของธุรกิจส่ือสารแล้ว 
คงมีความสอดคล้องกันในมิติ “เจ้าของทุน” ด้วยเหตุน้ีเมื่อทุนเป็นปัจจัยการผลิตจึงมีบทบาทส าคัญในการควบคุม
กระบวนการผลิตไว้ในก ามือ แต่ทุนที่เป็นองค์กรทางการเมืองค านึงถึงรายได้เป็นล าดับรองๆ ซึ่งแตกต่างจากทุน
เอกชนที่มีเป้าหมายรายได้เป็นล าดับต้นๆ ดังน้ันทุนในกระบวนการส่ือสารทางการเมืองจึงมีเป้าหมายการส่ือสารให้
บรรลุความต้องการทางการเมืองเป็นส าคัญ 

 

๒)  สถานีโทรทัศน์ ASTV: ต้นแบบสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องการเมือง 

 การก่อตั้งสถานี ASTV เริ่มด้วยจุดประสงค์ด้านธุรกิจของกลุ่มผู้จัดการ (Manager Group) ที่ต้องการ
ขยายกิจการส่ือจากส่ือส่ิงพิมพ์ไปสู่ส่ือโทรทัศน์ แต่ด้วยปัจจัยการเมืองกดดัน บทบาทการส่ือสารจึงเปล่ียนมารับใช้
เป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนในเวลาต่อมา   

 โทรทัศน์ดาวเทียม ASTV เกิดข้ึนในปลายปี 2546 ในยุคนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีสมัย
แรก ซึ่งนายสนธิ ล้ิมทองกุล เป็นเพื่อนรัก และได้รับว่าจ้างจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ผลิตรายการในโทรทัศน์
ดาวเทียมช่อง 11/1 โดยใช้ช่ือว่า "11 News 1" ด้วยการน าเสนอข่าวตลอด 24 ช่ัวโมงและถ่ายทอดทางยูบีซี 
(ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น ทรูวิช่ัน) ช่อง 8 อีกด้วย แต่การด าเนินธุรกิจและการส่ือสารกลับเต็มไปด้วยอุปสรรค 
เพราะถูกอ านาจการเมืองแทรกแซง คอยตรวจสอบเน้ือหา รวมทั้งขัดขวางการออกอากาศอยู่เน่ืองๆ  
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 นายสนธิ ล้ิมทองกุล ตัดสินใจยกเลิกการออกอากาศกับช่อง 11/1 แล้วไปใช้ช่องสัญญาณจาก
ประเทศฮ่องกงเป็นแม่ข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานีโทรทัศน์ ASTV อย่างเป็นทางการ เปล่ียน
จุดยืนจากที่เคยสนับสนุนรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร โดยสถานีโทรทัศน์แห่งน้ีเน้นการส่ือสารเพื่อตรวจสอบ
การบริหารงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และประกาศเป็นส่ือมวลชนท าหน้าที่ "เลือกข้างและไม่เป็น
กลาง" จึงสวนทางกับอุดมการณ์ส่ือมวลชนที่มักเน้นอุดมคติเป็นกลางทางการเมือง 

 การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV เป็นผลพวงมาจากความสัมพันธ์ของผู้บริหารส่ือ กับผู้มี
อ านาจทางการเมือง กล่าวคือ การที่สถานี ASTV ถูกรัฐบาลขัดขวางและแทรกแซงการท าหน้าที่ของส่ือมวลชนใน
สมัยนายทักษิณ ชินวัตร น้ัน นับเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองขององค์กรทางการเมืองที่ช่ือกลุ่ม
พันธมิตรฯ ที่มีนายสนธิ ล้ิมทองกุล เจ้าของส่ือโทรทัศน์ ASTV เป็นแกนน าคนส าคัญ ด้วยเหตุน้ีโทรทัศน์ดาวเทียม 
ASTV จึงกลายเป็นกระบอกเสียงท าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพันธมิตรฯไปสู่ประชาชน รวมทั้งยังด ารง
บทบาทผู้ผลิตเน้ือหาตามแนวทางของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามคือ เครือข่ายอ านาจการเมืองของ
พรรคไทยรักไทยและรัฐบาล  

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการท าหน้าที่ส่ือของโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV คือ ความขัดแย้งในสังคม
ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง สังคมเกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายและใช้ “สี” เป็นส่ือสัญลักษณ์แสดงถึง
ความเป็นพวก ส่ิงส าคัญคือ เมื่อกลุ่มพันธมิตรฯและนายสนธิ ล้ิมทองกุล ได้สร้างโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV ขึ้นมา
ท าหน้าที่รับและส่งสารทางการเมืองของผู้ชุมนุมสู่ประชาชนอย่างได้ผลส าเร็จ คือ สามารถสร้างอิทธิพลทาง
ความคิดกับผู้รับสารได้อย่างน่าทึ่ง แต่ความส าเร็จดังกล่าวกลับสร้างผลกระทบย้อนกลับมาสู่กลุ่มพันธมิตรฯและ
โทรทัศน์ดาวเทียม ASTV โดยฝ่ายอ านาจการเมืองตรงข้ามน ารูปแบบการสร้างโทรทัศน์ดาวเทียมมาเป็น
กระบอกเสียงเพื่อส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสารในลักษณะเดียวกัน  

 กลุ่มเส้ือเหลืองและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV รวมทั้งส่ือในเครือผู้จัดการ เน้นการน าเสนอ
เน้ือหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ การเคล่ือนไหวต่อสู้ของ “ภาคประชาชน” โดยในระยะแรก เน้ือหาหลักของการ
น าเสนอ เน้นที่การต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ต่อมาจึงยกระดับมาสู่การเปิดโปงปัญหาคอรัปช่ันของ
รัฐบาล โดย ทุกประเด็นข้าวสาร ได้ผลิตเน้ือหาข้อมูลที่เช่ือมโยงให้เป็นความบกพร่องหรือเป็นความผิดของ 
“รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร” ทั้งส้ิน ประกอบกับประเด็นเรื่องปัญหาคอรัปช่ันเป็นประเด็นหลักที่ไวต่อการตอบรับของ
สังคมไทย ประเด็นเชิงเน้ือหาดังกล่าวที่ถูกผลิตขึ้นจึงถูกน ามาใช้ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการปลุกระดม
มวลชนเพื่อขับไล่รัฐบาลควบคู่กันไปด้วย กระทั่งน าไปสู่การรัฐประหารในปี 2549 แม้ว่าในเวลาต่อมาพรรค
การเมืองที่นายทักษิณ ชินวัตรให้การสนับสนุนได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลที่มีนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย 
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วงศ์สวัสดิ์ ตามล าดับ ส่ือโทรทัศน์ ASTV ก็ยังคงบทบาทไม่แตกต่างจากช่วงของการต่อสู้ที่ด ารงเป้าหมายเดิมไว้
ชัดเจนคือ การต่อสู้เพื่อขจัดฝ่ายทักษิณ ชินวัตรหรือระบอบทักษิณ 

 

๓)  พีซทีวี และ TV 24 

 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีซทีวี ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปลายปี 2556 เดิมช่ือ สถานีโทรทัศน์ UDD 
(United Front of Democracy Against Dictatorship; UDD) หลังจากที่แกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ นปช.เกิดความขัดแย้งกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงแยกตัวออกมาจาก
สถานีโทรทัศน์ ASIA UPDATE ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น TV 241 แล้วออกมาจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม UDD 
ซึ่งเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของกลุ่ม นปช. น่ันเอง  

 จุดประสงค์ส าคัญของการก่อตั้งสถานี UDD เกิดขึ้นจากปัจจัยทางการเมือง กล่าวคือ ประการแรก
สถานการณ์ทางการเมืองเมื่อปลายปี 2556 อันเกิดการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยกดดันให้
แกนน า นปช. มีความเห็นแตกต่างออกไป จนท าให้แกนน า นปช.ที่ด าเนินรายการที่สถานีเอเชียอัพเดพถูกถอด
รายการทั้งหมด ประการต่อมา แกนน า กลุ่ม นปช. ซึ่งประกอบด้วยนายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. เริ่ม
ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่เป็นของกลุ่ม นปช. เองโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึงใช้
ช่ือ สถานี UDD และประการที่สาม คือเป้าหมายที่แกนน า นปช.ต้องการส่ือสารทางการเมืองกับมวลชน ของ 
นปช. โดยสร้าง “อัตลักษณ์” ของสถานีให้เป็นการส่ือสารเพื่อต่อต้านเผด็จการและสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย แต่
ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสถานียังมีความสัมพันธ์กับนายทักษิณและสนับสนุนนายทักษิณ สถานี UDD จึงถูกจัดเป็นช่อง
โทรทัศน์การเมืองฝ่ายที่สนับสนุนนายทักษิณและกลุ่ม เพียงแต่อ านาจในการส่ังการสูงสุดของสถานี UDD คือนาย
จตุพร พรหมพันธ์ ส่วนสถานี ASIA UPDATE อ านาจการควบคุมอยู่ที่นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ 
ชินวัตร2   

 สถานี UDD เปล่ียนช่ือเป็นสถานี PEACE TV หลังการยึดอ านาจของคณะ คสช. วันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับอ านาจทางการเมืองของคณะรัฐประหาร เพื่อให้สถานีสามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ เพราะอ านาจเด็ดขาดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
นายกรัฐมนตรีที่ยึดอ านาจการเมืองจากพรรคเพื่อไทยและโค่น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลงได้ส าเร็จ 
สามารถส่ังปิดสถานีโทรทัศน์ได้ทันที  
                                           
1 ในการศึกษานีจ้ึงที่บทบาทของ PEACE TV เป็นหลัก 
2 ข้อมูลจากกลุ่ม นปช. 
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 การศึกษายังพบว่า การน าเสนอเน้ือหาในช่วงก่อนและหลังการยึดอ านาจของ คสช.มีความแตกต่าง
กันหลายประการ กล่าวคือ ในช่วงก่อนการยึดอ านาจ การน าเสนอเน้ือหาสามารถท าได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจ ากัด 
ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ดังน้ัน แม้สถานีพีชทีวีจะแยกตัวออกมาจาก ASIA 
UPDATE ก็ตาม แต่เน้ือหาของการน าเสนอยังคงอยู่ที่การปกป้องรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี เน้ือหาที่น าเสนอออกมาจึงมีลักษณะเปรียบเทียบรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความเป็นประชาธิปไตย การ
ปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงถือว่าเป็นการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตย ขณะที่การน าเสนอเน้ือหาในช่วงหลังของ
การยึดอ านาจได้เปล่ียนมาเป็นประเด็นการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการ และ(ข้ออ้าง) เรื่องความไม่เป็นธรรมที่อดีต
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับ  

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2556-2557 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มการเมืองฝ่าย
ตรงข้ามและชนช้ันกลางในเมืองจากกรณี สมาชิกพรรครัฐเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกน
น าคนส าคัญของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายถาวร 
เสนเนียม เป็นต้น ได้แยกตัวออกมาจัดตั้งกลุ่ม กปปส. เคล่ือนไหวระดมพลังมวลชนขับไล่รัฐบาล พร้อมกับการ
เปิดตัวสถานี “สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ฟ้าวันใหม่” ขึ้นมาเป็นเครื่องมือส่ือสารทางการเมือง ดังน้ัน สถานี “ฟ้าวัน
ใหม่” จึงถือเป็นสถานีคู่แข่งและฝ่ายตรงข้ามของสถานีพีซทีวีอย่างแท้จริง การตอบโต้กันด้วยสงครามข้อมูล
ข่าวสาร จึงด าเนินไปด้วยความเข้มข้น ควบคู่ไปกับการเคล่ือนไหวของมวลชน โดยที่พลังของ กลุ่ม กปปส. ยึดพื้นที่
กลางใจเมืองกรุงเทพ พร้อมกับล้อมกรอบและเข้าควบคุมสถานที่ราชการหลายแห่งเพื่อกดดันไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ออกจากต าแหน่ง โดยชูประเด็นการปฏิรูปสังคมครั้งใหญ่ก่อนการเลือกตั้ง พลังกดดันจากกลุ่มน้ีไม่มีท่าทีจะ
ยุติการเคล่ือนไหวจนกว่าได้ชัยชนะ ดังน้ัน พลังมวลชนของกลุ่ม นปช. จึงเคล่ือนไหวสนับสนุนและปกป้องรัฐบาล 
รวมทั้งเป็นพลังเพื่อตอบโต้กลุ่ม กปปส. เกิดการเผชิญหน้ากันของสองกลุ่มสองขั้วทางการเมืองโดยไม่มีทางออก 
น าไปสู่การเข้ายึดอ านาจของคณะ คสช. และควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดไว้   

 การน าเสนอเน้ือหาของพีชทีวีในช่วงหลังการยึดอ านาจของ คสช.ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการ
ส่ือสารทางเดียวเกือบทั้งหมด เน่ืองจากกิจกรรมทางการเมืองต่างที่เคยจัดขึ้นเป็นประจ าและมีการถ่ายทอดสดทาง
สถานีโทรทัศน์ถูกระงับทั้งหมด ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบเน้ือหารายการจากฝ่ายรัฐก็เป็นไปด้วยความเข้มข้น 
เน่ืองจาก คสช. จัดตั้งคณะติดตามและตรวจสอบส่ือขึ้นมาท าหน้าที่ตรวจสอบส่ือที่น าเสนอเน้ือหาการเมืองเป็นการ
เฉพาะ อย่างไรก็ตาม แกนน า นปช.เกือบทั้งหมดได้แปรสภาพจากแกนน ากลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองมาเป็นผู้
ด าเนินรายการทางโทรทัศน์ พร้อมกับการปรับเปล่ียนผังรายการเพื่อรองรับกลุ่มแกนน าดังกล่าวที่เน้นการเสนอ
ประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนส าคัญคือ รายการสนทนาทางการเมืองและ
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ข่าวสารทางการเมือง กล่าวคือ ในรายการสนทนาทางการเมือง ซึ่งเป็นแก่นหรือรายการส่ือสารทางการเมืองหลัก
ของสถานี จะมีแกน นปช. แทบทุกคนมาจัดรายการตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบด้วย  

-  รายการมองไกล ด าเนินรายการโดยนายจตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช.  

-  รายการเข้าใจตรงกันนะ ด าเนินรายการโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการ นปช.  

-  รายการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อประชาธิปไตย ด าเนินรายการโดยนางธิดา ถาวรเศรษฐ์  

-  รายการเดินหน้าต่อไปที่ด าเนินรายการโดยนายเหวง โตจิราการ  

ส่วนรายการข่าว จะมีทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ ข่าวเช้า 3 ช่ัวโมง ข่าวค่ า 2 ช่ัวโมง และข่าวดึก 1 ช่ัวโมง  

 เมื่อวิเคราะห์ลงรายละเอียดของผังรายการ ยังพบว่า ในรายการสนทนาการเมืองน้ัน ผู้ด าเนินรายการ
จะเน้นการน าข่าวสารทางการเมืองทั่วไปมาแสดงความเห็น หรือกล่าวได้ว่า เป็นรายการข่าววิพากษ์วิจารณ์ทาง
การเมืองแทบทั้งส้ิน โดยมีรูปแบบการส่ือสารในลักษณะการปราศรัยทางการเมืองตามรูปแบบของนักการเมือง
ทั่วไป ในเน้ือหารายการมองไกลของนายจตุพรน้ัน มักเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตเพื่อต้องการส่ือสารให้ผู้รับสารได้เข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ก าลังเกิดขึ้นและด ารงอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่แตกต่างจากรายการเข้าใจตรงกันนะของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รวมทั้งรายการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อ
ประชาธิปไตย และเดินหน้าต่อไป โดยความแตกต่างของแต่ละรายการน้ันอยู่ที่การวิธีการน าเสนอ และการ เน้น
เน้ือหาสาระในรายละเอียดของผู้ด าเนินรายการแต่ละคนเป็นหลัก  

 กล่าวโดยสรุป การน าเสนอของช่องพีชทีวีทั้งก่อนและหลังการยึดอ านาจยังคงเน้ือหาหลักที่การแบ่ง
ฝ่าย “ประชาธิปไตย” ฝ่าย “เผด็จการ” แม้ว่าในช่วงหลังของการยึดอ านาจจะพยายามลดความเข้มข้นลงเพื่อหลีก
ข้อห้ามของคณะรัฐบาล คสช. ซึ่งมีค าส่ัง คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ ฉบับที่ 103/2557 

 
4) สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ 

 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ ประกาศตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
ด าเนินกิจการภายใต้ช่ือ บริษัท ส านักข่าวทีนิวส์ จ ากัด มีนายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม เป็นกรรมการ
ผู้อ านวยการ โดยมุ่งหวังให้สถานีโทรทัศน์แห่งน้ี เป็นสถานีข่าวที่สมบูรณ์แบบ ในคอนเซปต์ “สดทุกที่ ทีนิวส์” 

 จุดยืนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ อยู่ที่ยึดมั่นสถาบันกษัตริย์ สนับสนุนคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. และน าเสนอเน้ือหาส่ือสารยืนอยู่ข้างทหาร และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๒๔ 

ดังน้ัน สถานีโทรทัศน์แห่งน้ี จึงเป็นสถานีเลือกข้างในความหมายการเลือกน าเสนอข่าว นอกจากน้ี ทั้งรูปแบบ
รายการและการน าเสนอข่าวที่ไม่เป็นมิตรกับฝ่าย ดร.ทักษิณ ชินวัตร แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก าร
แห่งชาติ หรือ นปช.  

 รายการสนทนาที่โดดเด่นของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ คือ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธง
ตอบ” การด าเนินเสนอส่วนใหญ่เน้นโจมตี ต่อต้าน ดร.ทักษิณ พรรคเพื่อไทย และกลุ่ม นปช. รวมทั้งยังเป็นการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนทหารและรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

 
 

ภาพที่ 3.3-1  รายการ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ 
 

 

 
 ตลอดการด าเนินกิจการน้ัน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ ประสบกับปัญหาการเงินเน่ืองจากรายได้
ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จนกระทั่งต้องประกาศปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แต่
ปัจจุบันมีการส่ือสารผ่าน “เว็บไซด์ ทีนิวส์ออนไลน์”  

 อย่างไรก็ตาม รายการ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” ด าเนินรายการโดย นายสนธิญาณ กับ
นายยุคล วิเศษสังข ์ซึ่งจัดเป็นรายการแม่เหล็กของสถานีโทรทัศน์ ทีนิวส์ในอดีต ได้ปรับย้ายไปจัดที่สถานีโทรทัศน์
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สปริงนิวส์ ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น ของทุกวันจันทร์-ศุกร์ นอกจากน้ี นายสนธิญาณ กับนายยุคล ยังไปจัด
รายการแสดงความเห็นทางการเมืองรายการ “สด ลึก จริง” ที่สถานีโทรทัศน์ ไปรท์ทีวี ในช่วงเช้าเวลา 08.30 - 
10.00 น ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ รวมทั้งได้น ารายการที่นายสนธิญาณกับนายยุคล ด าเนินรายการน้ัน มาเผยแพร่
ซ้ าในเว็บไซด์ทีนิวส์ อีกครั้งหน่ึงด้วย 

 การสุ่มเลือกรายการสนทนาทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ น้ัน ได้เน้นที่รายการ 
“ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธงตอบ” ที่จัดในสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เน่ืองจาก รูปแบบรายการน าเสนอ และ
จุดยืนการส่ือสารยังเน้นเน้ือหา วิธีการส่ือสารเหมือนกับที่เคยจัดในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ มาก่อน 

 

ภาพที่ 3.3-2  รูปภาพในรายการ “สด ลึก จริง” 

 
 

 
 ส่วนรายการ “สด ลึก จริง” ซึ่งนายสนธิญาณ กับนายยุคล จัดในสถานีโทรทัศน์ไปรท์ทีวี โดยรายการ
น้ี ผู้ด าเนินรายการเน้นการแสดงความเห็นกับข่าวทางการเมืองที่ส าคัญ พร้อมทั้งมีช่วงเวลาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กับนายสนธิญาณในประเด็นการเมืองที่เกิดข้ึน 
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ตารางที่ 3.3-1  รายการสนทนาการเมืองสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ 
รายการ ออกอากาศ ประเด็น ทิศทาง 

 
 
 
 
ยุคลถาม
ตรง สนธิ
ญาณฟัน
ธงตอบ 

มกราคม 2560 
 วันท่ี 14 

 
- ฟันธง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะเป็น
นายกรัฐมนตรี หลังเลือกตั้ง 
- พรรคประชาธิปัตย์จะหนุน
และร่วมเป็นรัฐบาลกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ 
- หาก พล.อ.ประยุทธ์ ตั้ง
พรรคการเมืองเอง ประชาชน
จะสนับสนุนอย่างหนาแน่น 

 
รายการจะน าเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ การเลือกตั้ง
ครั้งใหม่ โจมตีพฤติกรรมทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร กับพรรคพวก และการปรองดอง โดยจะชี้ถึง
แนวโน้ม และทิศทางการน าเสนอเนื้อหารายการ ดังนี้ 
1. คาดการณ์ผลเลือกต้ัง โดยประเมินว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี คน
ที่ 30 มีเครื่องช้ีวัด 2 ปัจจัย คือ พรรคประชาธิปัตย์ 
สนับสนุนให้เป็นนายกฯในฐานะคนนอก และหาก 
พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งพรรคการเมือง ประชาชนจะ
สนับสนุนมากมาย เพราะไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทย 
ที่เป็นฝ่ายของ ดร.ทักษณิ ได้กลับมามีอ านาจ และใช้
อ านาจทุจริต หาผลประโยชน์ และจะเกดิความวุ่น
ทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง ทิศทางเช่นนี้จะถูกตอกย้ ามาก
ขึ้น 
2. โจมตีพฤติกรรมทางการเมืองฝ่าย ดร.ทักษิณ เพื่อ
สะท้อนเจตนาด้านร้าย ไม่เคารพสถาบันช้ันสูง 
ต้องการล้มเจ้า บริหารประเทศด้วยนโยบายหา
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะตั้งข้อหาสินบนโรลสร์อยซ์ เกดิ
จากการบริหารงานของเครือข่ายทักษิณ ท้ังสิน โดย
รายการมีแนวโน้มการบริหารงานต่างๆมาย้อนทวน 
ซ้ าเติม 
3. แนวโน้มการปรองดอง เนื้อหารายการจะเน้น
ความเชื่อความปรองดองจะเกิดขึน้ได้ ต้องสกดักั้น 
ไม่ให้ฝ่าย ดร.ทักษณิ หรือพรรคเพือ่ไทย กลับมามี
อ านาจการเมือง และยังบ่งช้ีแนวโน้มไปทางสดุโต่งถึง
ขั้นก าจัดฝ่าย ดร.ทักษณิ ให้หมดจากการเมือง  
 
รวมความแล้ว เนื้อหารายการที่น าเสนอนั้น ล้วนบ่งช้ี
ถึงทิศทางสังคมยังมีความวุ่นวาย หนทางปรองดองอาจ
ไม่สดใส เนื่องจากรายการเน้นให้เกิดการความชิงชัง 
ยั่วยุ ปลุกปั่น ส่อให้แตกหักกับอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยข้อมลู 
ข้อเท็จจริงอันยังไม่ยตุิในสังคม เพือ่ซ้ าเติม ท าลายฝา่ย
ตรงข้าม 

 วันท่ี 29  - ระบุคนเบื้องหลัง สินบน
โรลส์รอยซ์"  
- เรียกร้อง“สมคดิ-วราเทพ” 
อดีตรัฐมนตรสีมัยพรรคไทย
รักไทย ออกมาช้ีแจง 
 

เมษายน 2560 
 วันท่ี 2 

 
- แจกแจงพฤติกรรม ดร.
ทักษิณ จาบจ้วงสถาบันฯ 
- พร้อมกับสงสัย ดร.ทักษิณ 
ไปยุ่งกับพวกล้มเจ้าท าไม ? 

 วันท่ี 15 - ดวงเมืองหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 
- ดวงเมืองหลังสงกรานต์ ที่
นายทหารและรัฐบาลรบัพร
จาก พล.อ.เปรม ติณสลูา
นนท์ ประธานองค์มนตร ี
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รายการ ออกอากาศ ประเด็น ทิศทาง 

 
 
 
 
 
สด ลึก 
จริง 

มกราคม 2560 
 วันท่ี 16 

 
- ประชาชนต้องการให้มี
ปรองดองก่อนการเลือกตั้ง 
- ประชาชนไม่ต้องการให้
บ้านเมืองวุ่นวายเหมือนก่อน
การยึดอ านาจของ คสช. 
 

 
ทิศทางรายการยังก าหนดเนื้อหาตอ่ต้านฝ่าย ดร.
ทักษิณ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย พร้อมๆกับเชิดชู
ทหาร รัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามพรรค
เพื่อไทยและ ดร.ทักษณิ  
 
เนื้อหารายการ มีแนวโน้มแย่งชิงพื้นที่ นิยาม 
ความหมายทางการเมือง แล้วสร้างระบบคิดให้เช่ือใน
สิ่งที่ได้ฟัง มากกว่าข้อเท็จจริง และค้นหาความจริง 
ดังนี ้
 
1. ประชาชน ความหมายนี้ รายการ น าผลโพลมา
อ้างอิง แต่ตีคุณค่าประชาชนเป็นสว่นเฉพาะของฝ่าย
ตัวเองต้องการ ดังน้ัน แนวโน้มเนือ้หารายการจึง
น าไปสู่การแบ่งแยกประชาชนเป็นฝ่ายอย่างเด่นชัด 
แล้วต่อต้านฝ่ายพรรคเพื่อไทย 
2. ความสงบสันติ แนวโน้มเนื้อหารายการจะจ ากดั
พื้นที่ความสงบโดยฝ่ายตรงข้ามมบีทบาททางการเมือง
น้อยมาก หรือเป็นเพยีงตัวประกอบ 
3. ความปรองดอง ทิศทางจะน าเสนอเนื้อหาความ
ปรองดองในรูปแบบฝ่ายตรงข้ามตอ้งพ่ายแพ้ ยอม
จ านน หรือถอยห่าง และยุติทางการเมือง 
4. ประชาธิปไตยและรูปแบบการปกครอง เนื้อหา
รายการจะส่อถึงทิศทางการปรับตวัให้มาอยู่ภายใต้การ
ช้ีน าของอ านาจข้าราชการ ส่วนประชาธิปไตยเลือกตั้ง
ของประชานจะเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น 
5. ความดีและความซื่อสัตย ์จะถูกตอกย้ าให้เป็นเนื้อ
เดียวกันกับอ านาจทหาร ข้าราชการ และสถาบัน 
ดังนั้น ความดี ความสุจรติทางการเมืองจึงไม่มีอยูจ่ริง 
 
รวมความแล้ว การแย่งชิงความหมาย นิยามจะถูกตอก
ย้ าผ่านเนื้อหารายการมากข้ึน  

 วันท่ี 31 - "รัฐบาลแห่งชาติ" เป็นการ
ไร้เดียงสาทางการเมือง 
 

เมษายน 2560  
 วันท่ี 3 

 
- ช าแหละ"ทักษิณ" เรียกร้อง
ความสนใจผ่านเฟซบุ๊ก 
 - รัฐประหารท าให้ 
“ทักษิณ”หนีจ าคุก คดีที่ดิน
รัชดา จนไปอยูต่่างประเทศ 

 วันท่ี 12 - ผู้น าประเทศและ ผู้
บัญชาการเหล่าทัพเข้าขอพร
ประเพณีสงกรานต์จาก"พล
เอกเปรม" เพราะคณุความดี 
ซื่อสัตย์ สุจรติ ถวายชีวิต 
ชาติ ศาสนา 
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๓.๔ ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) จาก ๕ ภูมิภาค 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ

ข่าวสารของกลุ่มการเมือง จ านวนตัวอย่างทั้งส้ิน 2,070 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ในพื้นที่ 5 ภาค
ของประเทศไทย อันประกอบไปด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1)  สถานการณ์ และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของ
กลุ่มการเมือง 

(1)  ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยที่ 1 หมายถึง มากที่สุด 
และเรียงล าดับไปหาน้อย) 

ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับส่ือในช่องทางต่างๆ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดดังต่อไปน้ี 

อันดับที่ 1 คือช่องทางส่ือออนไลน์ (รวมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน) คิดเป็นร้อยละ 50.3 

อันดับที่ 2 คือช่องทางส่ือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 41.2 

อันดับที่ 3 คือช่องทางส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 33.4 

อันดับที่ 4 คือช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน คิดเป็นร้อยละ 31.5 

อันดับที่ 5 คือช่องทางส่ืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 36 

 

ตารางที่ 3.4-1  ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย โดยที่ 1 หมายถึง มาก
ที่สุด และเรียงล าดับไปหาน้อย) 

อันดับที ่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
หนังสือพิมพ์

รายวัน 

ส่ือออนไลน์ (รวม
คอมพิวเตอร์ และ

สมาร์ทโฟน) 
ส่ืออ่ืนๆ 

อันดับที่ 1 41.2 2.6 1.5 50.7 1.0 
อันดับที่ 2 37.7 16.8 8.2 21.9 4.8 
อันดับที่ 3 5.9 33.4 25.9 5.8 5.6 
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อันดับที ่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 
หนังสือพิมพ์

รายวัน 

ส่ือออนไลน์ (รวม
คอมพิวเตอร์ และ

สมาร์ทโฟน) 
ส่ืออ่ืนๆ 

อันดับที่ 4 3.5 17.5 31.5 7.8 6.3 
อันดับที่ 5 2.4 3.3 6.1 .7 36.0 

 
(2)  ช่องทางการรับชมผ่านส่ือโทรทัศน์ (ร้อยละ) 

กลุ่มตัวอย่างมีช่องทางการรับชมผ่านส่ือโทรทัศน์ดังต่อไปน้ี 

อันดับที่ 1 คือช่องทางโทรทัศน์ดาวเทียม (ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม) คิดเป็นร้อยละ 35 

อันดับที่ 2 คือช่องทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินผ่านกล่องดิจิตอล คิดเป็นร้อยละ 32 

อันดับที่ 3 คือช่องทางโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี คิดเป็นร้อยละ 15 

อันดับที่ 4 คือช่องหลายระบบรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 14 

อันดับที่ 5 คือช่องทางผ่านระบบ IPTV คิดเป็นร้อยละ 4  

โดยมีรายละเอียดดังในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.4-2  ร้อยละของช่องทางการรับชมผ่านส่ือโทรทัศน์ 

โทรทัศน์
ภาคพื้นดินผ่าน
กล่องดิจิตอล 

โทรทัศน์
ดาวเทียม 

(ติดตั้งจานรับ
สัญญาณ
ดาวเทียม) 

โทรทัศน์เคเบิ้ล
ทีวี 

ผ่านระบบ IPTV 
หลายระบบ

รวมกัน 

32% 35% 15% 4% 14% 
 

(3)  ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารในแต่ละวัน 

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมข่าวสารในแต่ละวันจ าแนกตามช่องทางรับชมดังต่อไปน้ี 
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ส่ือโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.1 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาเฉล่ีย 1-3 ช่ัวโมง 

ส่ือวิทยุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 49.4 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลา
เฉล่ียน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

หนังสือพิมพ์รายวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56.2 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาเฉล่ียน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

ส่ือออนไลน์ (รวมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 27.8 
รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลาเฉล่ีย 1-3 ช่ัวโมง 

ส่ืออ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 38.5 รับชมช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลา
เฉล่ียน้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3.4-3  ระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารในแต่ละวัน 

ระยะเวลาในการ
รับชม 

ส่ือ
โทรทัศน์ 

ส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ์
รายวัน 

ส่ือออนไลน์ 
(รวม

คอมพิวเตอร์ 
และสมาร์ท

โฟน) 

 ส่ืออ่ืนๆ 

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 23.0 49.4 56.2 12.6 38.5 
1-3 ช่ัวโมง 45.1 20.3 15.8 27.8 11.6 
3-5 ช่ัวโมง 19.8 4.3 2.3 24.2 3.2 
มากกว่า 5 ช่ัวโมงขึ้น
ไป 

9.1 1.0 .4 25.8 1.1 

 

(4)  ประเภทของข่าวสารที่เปิดรับชมผ่านส่ือดังกล่าว 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมข่าวสารประเภทบันเทิง และเกมส์โชว์มากที่สุดในทุกๆ ช่องทาง 

โดยคิดเป็น 
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หน้า 3-๓๑ 

ส่ือโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 62.7  
ส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 35.2  
หนังสือพิมพ์รายวัน คิดเป็นร้อยละ 24.7  

ส่ือออนไลน์ (รวมคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน) คิดเป็นร้อยละ 55.4  
ส่ืออ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 26.1  

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 3.4-4  ประเภทของข่าวสารที่เปิดรับชมผ่านส่ือดังกล่าว 

ประเภท
ข่าวสารที่

รับชม 

ส่ือ
โทรทัศน์ 

ส่ือวิทยุ หนังสือพิมพ์
รายวัน 

ส่ือออนไลน์ 
(รวม

คอมพิวเตอร์ 
และสมาร์ท

โฟน) 

 ส่ืออ่ืนๆ 

บันเทิง และ
เกมส์โชว์ 

62.7 35.2 24.7 55.4 26.1 

ข่าวธุรกิจ และ
เศรษฐกิจ 

12.9 15.2 16.7 9.8 6.4 

ข่าวการเมือง 12.2 13.0 22.3 9.4 6.5 
สารคดี และ
ความรู้ 

7.3 7.2 9.0 13.3 12.7 

อ่ืนๆ 1.0 3.3 1.0 1.6           
0.7  

 
(5)  การรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 64 ไม่เคยรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมือง อันดับสอง รับชมเอเอสทีวี (ASTV) คิดเป็นร้อยละ 15 และอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 9 รับชม ฟ้า
วันใหม่ (Blue Sky) คิดเป็นร้อยละ 9 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแผนภูมิต่อไปน้ี 
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หน้า 3-๓๒ 

ภาพที่ 3.4-1  การรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

 

 

(6)  ความถ่ีในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง (ครั้งต่อสัปดาห์) 

ความถ่ีในการการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง (ครั้งต่อสัปดาห์) 
พบว่า 

- ความถ่ีในการรับชมเอเอสทีวี (ASTV)  อยู่ที่ 2.95 ครั้งต่อสัปดาห์ 

- ความถ่ีในการรับชมพีซทีวี (PEACE TV)  อยู่ที่ 2.72 ครั้งต่อสัปดาห์ 

- ความถ่ีในการรับชมTV24   อยู่ที่ 2.60 ครั้งต่อสัปดาห์ 

- ความถ่ีในการรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) อยู่ที่ 2.57 ครั้งต่อสัปดาห์ 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.4-5  ความถ่ีในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง (คร้ังต่อสัปดาห์) 

  ความถ่ีในการรับชม (คร้ังต่อสัปดาห์) 

ความถ่ีในการรับชมเอเอสทีวี (ASTV) 2.95 

ความถ่ีในการรับชมพีซทีวี (PEACE TV) 2.72 

ความถ่ีในการรับชมTV24 2.60 

ความถ่ีในการรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) 2.57 

 

(7)  ระยะเวลาในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต่อครั้ง (ช่ัวโมง/
นาที) 

ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต่อครั้ง 
(ช่ัวโมง/นาที) พบว่า 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมพีซทีวี (PEACE TV)  อยู่ที่ 2.33 ช่ัวโมง/นาที 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) อยู่ที่ 2.21 ชั่วโมง/นาที 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมTV24   อยู่ที่ 2.11 ชั่วโมง/นาที 

- ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชมเอเอสทีวี (ASTV)  อยู่ที่ 1.71 ชั่วโมง/นาที 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 3.4-6  ระยะเวลาในการรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต่อคร้ัง 

(ชั่วโมง/นาที) 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ระยะเวลาเฉล่ียในการรับชม (ชม/นาที) 
การรับชมพีซทีวี (PEACE TV) 2.3326 

การรับชมฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) 2.2165 
การรับชมTV24 2.1105 

การรับชมเอเอสทีวี (ASTV) 1.7152 
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(8)  ประเภทรายการที่รับชมในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

ประเภทรายการที่รับชมในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับชมรายการประเภทข่าวมากที่สุด ในทุกช่องการเมือง โดยมีสัดส่วนดังต่อไปน้ี 

- เอเอสทีวี (ASTV)  คิดเป็นร้อยละ 9 

- ฟ้าวันใหม่ (Blue Sky) คิดเป็นร้อยละ 4.9 

- พีซทีวี (PEACE TV)  คิดเป็นร้อยละ 2.5 

- TV24   คิดเป็นร้อยละ  4.5 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.4-7  ประเภทรายการที่รับชมในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

ประเภทรายการที่รับชม 
เอเอสทีวี 
(ASTV) 

ฟ้าวันใหม่ (Blue 
Sky) 

พีซทีวี 
(PEACE TV) 

TV24 

รายการข่าว          9.0           4.9           2.5           4.5  
การเมือง          6.3           4.6           1.8           1.6  
เศรษฐกิจ          1.1           0.3           0.5           0.6  
สังคม วัฒนธรรม          0.3           0.2           0.2           0.5  
สัมภาษณ์          0.4           0.5           0.6           0.4  
อ่ืนๆ          0.1           0.1             -             0.1  

 

2)  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการ
ประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

(1)  จุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อจุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง ดังต่อไปน้ี 
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อันดับที่ 1 คือ การตรวจสอบ/เปิดโปงข้อมูล  คิดเป็นร้อยละ 17.6 

อันดับที่ 2 คือ สะท้อนถึงแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่าง คิดเป็นร้อยละ 17.5 

อันดับที่ 3 คือ สะท้อนถึงอุดมการณ์ทางการเมือง  คิดเป็นร้อยละ 12.8 

อันดับที่ 4 คือ เป็นพื้นที่แสดงออกทางความคิด  คิดเป็นร้อยละ 12.7 

อันดับที่ 5 คือ เสนอแนวคิดที่หลากหลายจากส่ือกระแสหลัก คิดเป็นร้อยละ 12.2 

 

ภาพที่ 3.4-2  จุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(2)  ปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ดังต่อไปน้ี 
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อันดับที่ 1 คือ สร้างความแตกแยกในสังคม     คิดเป็นร้อยละ 18.5 
อันดับที่ 2 คือ การน าเสนอเชิงช้ีน าทางความคิด     คิดเป็นร้อยละ 16.5 
อันดับที่ 3 คือ การน าเสนอที่รุนแรง ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง คิดเป็นร้อยละ 16.4 
อันดับที่ 4 คือ การเลือกปฏิบัติกับบางกลุ่ม     คิดเป็นร้อยละ 15.1 
อันดับที่ 5 คือ ขาดอิสระในการบริหารจากกลุ่มการเมือง    คิดเป็นร้อยละ 11.6 

ภาพที่ 3.4-3 ปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง 

 

 

(3)  อุปสรรคในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ดังต่อไปน้ี 
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หน้า 3-๓๗ 

อันดับที่ 1 คือ อิทธิพลจากพรรค/กลุ่มการเมือง        คิดเป็นร้อยละ 18.0 

อันดับที่ 2 คือ การขาดความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก  คิดเป็นร้อยละ 16.1 

อันดับที่ 3 คือ การขาดจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าว
การเมือง    คิดเป็นร้อยละ 16.1 

อันดับที่ 4 คือ  ขาดกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง        คิดเป็นร้อยละ 13.5 

อันดับที่ 5 คือ  การขาดการควบคุมกันเองในการด าเนินงานของส่ือ    คิดเป็นร้อยละ 12.7 
 

ภาพที่ 3.4-4  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

 
 

3)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ที่
น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๓๘ 

(1)  ความเหมาะสมของเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญด้านความเหมาะสม
ของเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน โดย
เรียงจากประเด็นที่เป็นปัญหามาก ไปหาน้อย 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 

ประเด็นที่เป็นปัญหาอันดับ 1 คือ เน้ือหารายการที่ปราศจากการยั่วยุ ความรุนแรง การสร้าง
ความเกลียดชัง โดยมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ที่ 2.98 

ประเด็นที่เป็นปัญหาอันดับ 2 คือ มาตรการเยียวยาผู้เสียหายจากการออกอากาศเป็นเท็จหรือ
ละเมิดสิทธิ โดยมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ที่ 3.15 

ประเด็นที่เป็นปัญหาอันดับ 3 คือ ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากพรรคการเมือง
โดยมีค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ที่ 3.15 

ประเด็นที่เป็นปัญหาอันดับ 4 คือ การน าเสนอเน้ือหาที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ที่ 3.15 

ประเด็นที่เป็นปัญหาอันดับ 5 คือ เน้ือหาประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ โดยมี
ค่าเฉล่ียความเหมาะสมอยู่ที่ 3.16 

 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๓๙ 

ภาพที่ 3.4-5  ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 

 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๔๐ 

(2)  ความจ าเป็นในการก ากับดูแลเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความจ าเป็นในการก ากับดูแลเน้ือหารายการ 
คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของ
กลุ่มการเมือง พบว่า ประเด็นส าคัญที่ประชาชนต้องการให้มีการก ากับดูแลประกอบไปด้วย 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 1 คือ การป้องกันมิให้มีการใส่ร้ายป้ายสี หรือยั่วยุให้
เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 2 คือ การตรวจสอบเน้ือหาให้ปราศจากอคติ เอนเอียง 
           คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.07 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 3 คือ เน้ือหามีความเป็นกลางอย่างเหมาะสม  
           คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.03 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 4 คือ การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนน าเสนอ 
           คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 

ความจ าเป็นในการก ากับดูแลอันดับ 5 คือ การไม่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่มีความขัดแย้งสูง     คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๔๑ 

ภาพที่ 3.4-6  ความจ าเป็นในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และ
การประกอบกิจการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 

 

 

 

 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๔๒ 

(3)  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสม
ส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน
ต้องการให้มีการก ากับดูแลดังต่อไปน้ี 

อันดับที่ 1 การสร้างจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าวการเมือง 
         คิดเป็นร้อยละ 17.3 

อันดับที่ 2 การขจัด/ลดอิทธิพลจากพรรค/กลุ่มการเมือง     
      คิดเป็นร้อยละ 15.7 

อันดับที่ 3 การสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก 
       คิดเป็นร้อยละ 15.7 
อันดับที่ 4 การขจัด/ลดอิทธิพลจากการแทรกแซงจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.9 
อันดับที่ 5 การสร้างกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 13.4 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๔๓ 

ภาพที่ 3.4-7  ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๔๔ 

๓.๕ การอภิปรายผลการวิจัย 
การออกอากาศช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในประเทศไทยมี

ทั้งข้อดี และข้อเสีย โดยข้อดีประกอบไปด้วยการแสดงถึงหลักคิดที่มีความต่างกันได้ แสดงออกถึงเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการส่ือสาร ซึ่งสะท้อนถึงหลักการสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกถึง
จุดยืนทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน เป็นการตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยการ
ขุดคุ้ยข้อมลูบางอย่างของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงเป็นช่องทางในการรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนใน
กลุ่มการเมืองต่างๆ 

อย่างไรก็ตามการออกอากาศช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองก็มี
ข้อเสียหลายประการ เช่น การขาดความสมดุลในการน าเสนอ เป็นการน าเสนอข้อมูลฝ่ายเดียว เพ่ือน าเสนอ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตน การน าเสนอที่ขาดหลักฐานในการน าเสนอ น าเสนอความจริงไม่
ครบถ้วนทุกมิติ บางครั้งเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีข้อมูลหลักฐานประกอบ ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ชม
หรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง วิพากษ์ วิจารณ์ ไม่ส่งเสริมการใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ เน้นการปลุกระดม และสร้าง
ความเชื่อ การเครื่องมือในการผลิตซ้ าทางความคิด เพื่อแบ่งแยกระหว่างกลุ่มที่มีความคิดเห็นสอดคล้อง และกลุ่มที่
มีความคิดเห็นแตกต่าง เป็นการสร้างการแบ่งแยกข้าง แบ่งแยกขั้ว  เนื้อหา ถ้อยค ามีความรุนแรง ปลูกฝังความ
เกลียดชังขึ้นมาในสังคม น าไปสู่ความรุนแรง และมีการใช้เนื้อหา และการน าเสนอที่ลดค่าความเป็นมนุษย์ ลด
คุณค่าของมนุษย์ และการข่มขู่คุกคามด้วยความรุนแรง 

ผลการศึกษาการศึกษาตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือพบว่า โทรทัศน์การเมืองมีจุดก าเนิดมาตั้งแต่ปี 2548 
โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ “คนเส้ือเหลือง” น าโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ซึ่งจัดรายการ
ผ่านสถานี เอเอสทีวี โจมตีรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร โดยสถานีดังกล่าวมีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน
ในขณะน้ันเป็นแนวร่วมสนับสนุน จนน าไปสู่การรัฐประหาร 2549 ภายหลัง กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
จึงจัดตั้งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ “กลุ่มเส้ือแดง” ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้
การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของตัวเอง เช่น สถานี ASIA UPDATE หรือ TV 24
เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสาร ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ “ส่ือเลือกข้าง” ซึ่งส่งผลต่อความ
เป็นอิสระของส่ือสารมวลชน  

ผลกระทบจากการที่กลุ่มอ านาจทางการเมืองเข้ามาสนับสนุน หรือ ครอบครองส่ือ ส่งผลให้ การส่ือสาร
ทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมืองดังกล่าวขาดมิติในความเป็นส่ือสารมวลชนที่เป็นอิสระ เน้ือหาในการ
ส่ือสารกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละฝ่าย โดยเน้นการ



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

 
หน้า 3-๔๕ 

สร้างสังคมเกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยมีการใช้ “สี” เป็นส่ือสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นพวก มี
เน้ือหาการปลุกระดมมวลชนเพื่อขับไล่ฝ่ายตรงข้าม ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าส่ือได้ถูกใช้เครื่องมือส่ือสารทางการเมือง มีการตอบโต้กันด้วยสงคราม
ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน และแสดงเน้ือหาข้อเท็จจริงเพียงมุมเดียว เน้ือหามีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน และมีการ
ปลุกระดมโดยใช้ข้อความที่แสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ และความรุนแรง 

ประชาชนโดยทั่วไปก็เล็งเห็นถึงปัญหาของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง โดยผลจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง เล็งเห็นว่าการน าเสนอของช่องฯ ดังกล่าว สร้างความแตกแยกในสังคม มีการ
น าเสนอเชิงช้ีน าทางความคิด การน าเสนอที่รุนแรง ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติกับบางกลุ่ม และ
ขาดอิสระในการบริหารจากกลุ่มการเมือง 

ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นในการก ากับดูแลกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่ม
การเมือง ซึ่งถึงแม้ว่าการก ากับเน้ือหารายการส่ือที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองในปัจจุบันเป็นการใช้ค าส่ัง คสช.ที่ 
๙๗/๒๕๕๗ และค าส่ัง คสช.ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ กล่าวคือการห้ามเน้ือหารายการหรือข้อมูลข่าวสาร “ที่ส่อให้เกิดความ
สับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” แต่มีความจ าเป็นที่การ
พัฒนาการก ากับดูแลส่ือการเมืองที่เป็นมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการก ากับดูแลที่ดีตามหลักการประชาธิปไตย ที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มขีดความสามารถ (Empowerment) ของประชาชน โดยค านึงถึงความหลากหลาย 
(Diversity) เปิดโอกาสในการแสดงออกอย่างเท่าเทียม (Plurality) และการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลง 
(Change) การสร้างการตรวจสอบ และความโปร่งใส (Transparency) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งกล่าวว่า 

“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะจะถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่ านสื่อใด และโดยไม่
ค านึงถึงพรมแดน” 

การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมืองสามารถ
สร้างให้มีบรรทัดฐานที่ดีในการก ากับดูแลกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารของกลุ่มการเมือง 
เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลดการใช้ดุลพินิจ น าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแนวทางการปฏิบัติที่ดีของส่ือ (Code of Practice) และการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเสมอภาค เท่า
เทียม และเป็นธรรมต่อไป 
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สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

4.1 สรุปผลสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

ผลจากการศึกษาพบว่าสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมืองเท่าที่ ผ่านมา ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองได้เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยได้รับการสนับสนุน และถูกใช้เป็นเครื่องมือจากกลุ่มการเมืองเพื่อการต่อสู้ทางการเมือง โดย
โทรทัศน์การเมืองในประเทศไทย เริ่มต้นก าเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการออกอากาศผ่านสถานี เอเอสทีวี
โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือที่เรียกว่า “คนเส้ือเหลือง” น าโดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ซึ่งการ
ออกอากาศมีเน้ือหาหลักในการโจมตีรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร และมีแนวร่วมสนับสนุนคือ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง
เป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะน้ัน โดยความขัดแย้งระหว่างนายสนธิ ล้ิมทองกุลกับนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็น
นายกรัฐมนตรี ในขณะน้ัน โดยนายสนธิ ล้ิมทองกุล ได้ผลิตรายการในโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง 11/1 โดยใช้ช่ือว่า 
"11 News 1" จากการจ้างของกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 News 1 เป็นการน าเสนอข่าวตลอด 24 ช่ัวโมงและ
ถ่ายทอดทางยูบีซี ช่อง 8 อีกด้วย แต่การออกอากาศ และการด าเนินธุรกิจถูกอ านาจทางการเมืองแทรกแซง และ
ถูกตรวจสอบเน้ือหา จนท าให้นายสนธิ ล้ิมทองกุล ตัดสินใจยกเลิกการออกอากาศกับช่อง 11/1 แล้วไปใช้
ช่องสัญญาณจากประเทศฮ่องกงเป็นแม่ข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานีโทรทัศน์ ASTV อย่าง
เป็นทางการ เปล่ียนจุดยืนจากที่เคยสนับสนุนรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร และประกาศเป็นส่ือมวลชนท าหน้าที่ 
"เลือกข้างและไม่เป็นกลาง" จึงสวนทางกับอุดมการณ์ส่ือมวลชนที่มักเน้นอุดมคติเป็นกลางทางการเมือง 

การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV เป็นผลพวงมาจากความสัมพันธ์ของผู้บริหารส่ือ กับผู้มีอ านาจ
ทางการเมือง กล่าวคือ การที่สถานี ASTV ถูกรัฐบาลขัดขวางและแทรกแซงการท าหน้าที่ของส่ือมวลชนในสมัยนาย
ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองขององค์กรทางการเมืองที่ช่ือกลุ่มพันธมิตรฯ ที่มี
นายสนธิ ล้ิมทองกุล เจ้าของส่ือโทรทัศน์ ASTV เป็นแกนน าคนส าคัญ ด้วยเหตุน้ีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV จึง
กลายเป็นกระบอกเสียงท าหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพันธมิตรฯไปสู่ประชาชน รวมทั้งยังด ารงบทบาทผู้ผลิต
เน้ือหาตามแนวทางของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามคือ เครือข่ายอ านาจการเมืองของพรรคไทยรักไทย
และรัฐบาล โดยในระยะแรก เน้ือหาหลักของการน าเสนอ เน้นที่การต่อสู้ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ ต่อมา

บทที่ 4 
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จึงยกระดับมาสู่การเปิดโปงปัญหาคอรัปชั่นของรัฐบาล โดย ทุกประเด็นข้าวสาร ได้ผลิตเน้ือหาข้อมูลที่เช่ือมโยงให้
เป็นความบกพร่องหรือเป็นความผิดของ “รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร” ทั้งส้ิน ประกอบกับประเด็นเรื่องปัญหา
คอรัปช่ันเป็นประเด็นหลักที่ไวต่อการตอบรับของสังคมไทย ประเด็นเชิงเน้ือหาดังกล่าวที่ถูกผลิตขึ้นจึงถูกน ามาใช้
ในการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการปลุกระดมมวลชนเพื่อขับไล่รัฐบาลควบคู่กันไปด้วย การปลุกระดมผ่าน
สถานี เอเอสทีวี ได้น าไปสู่การเดินขบวนประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวงกว้าง และน าไปสู่การรัฐประหาร
ในปี พ.ศ. 2549  

 อีกสถานีหน่ึงที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองคือ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภายใต้ช่ือ บริษัท ส านักข่าวทีนิวส์ จ ากัด และมีนายสนธิญาณ ช่ืนฤทัย
ในธรรม เป็นกรรมการผู้อ านวยการ โดยมุ่งหวังให้สถานีโทรทัศน์แห่งน้ี เป็นสถานีข่าวที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้
แนวคิด “สดทุกที่ ทีนิวส์” โดยสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ มีจุดยืน ยึดมั่นสถาบันกษัตริย์ สนับสนุนคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และน าเสนอเน้ือหาส่ือสารยืนอยู่ข้างทหาร และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ดังน้ัน สถานีโทรทัศน์แห่งน้ี จึงเป็นสถานีเลือกข้างในความหมายการเลือกน าเสนอข่าวซึ่งมีรูปแบบ
รายการและการน าเสนอข่าวเป็นขั้วตรงข้ามกับฝ่าย ดร. ทักษิณ ชินวัตร และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ หรือ นปช.  

 รายการสนทนาที่โดดเด่นของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์ คือ “ยุคลถามตรง สนธิญาณฟันธง
ตอบ” การด าเนินเสนอส่วนใหญ่เน้นโจมตี ต่อต้าน ดร.ทักษิณ พรรคเพื่อไทย และกลุ่ม นปช. รวมทั้งยังเป็นการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนทหารและรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

 ภายหลัง กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในขณะน้ัน จึงด าเนินการจัดตั้งกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยเพื่อขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือ “กลุ่มเส้ือแดง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมของ
พรรคเพื่อไทย พร้อมกับจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของตัวเอง เช่น สถานี ASIA UPDATE ซึ่งอ านาจการควบคุม
อยู่ที่นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร หรือภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น TV 24 เพื่อเป็นช่องทางการ
ส่ือสารทางการเมืองกับผู้รับสาร  

 ภายหลังพีซทีวี ได้แยกตัวออกมาจากสถานี ASIA UPDATE โดยประวัติการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
พีซทีวี ก่อตั้งขึ้นปลายปี พ.ศ. 2556 เดิมช่ือ สถานีโทรทัศน์ UDD (United Front of Democracy Against 
Dictatorship; UDD) แต่หลังจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างแกนน ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ หรือ นปช. กับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ทางแกนน า นปช. จึงแยกตัวออกมาจากสถานีโทรทัศน์ ASIA 
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UPDATE ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น TV 24 แล้วออกมาจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม UDD ซึ่งช่ือดังกล่าวมาจาก
อักษรย่อภาษาอังกฤษของกลุ่ม นปช.  

 การก่อตั้งสถานี UDD มีวัตถุประสงค์ส าคัญจากปัจจัยทางการเมือง ได้แก่ การที่สถานีเอเชียอัพเดท
ถอดถอนรายการที่แกนน า นปช. เคยด าเนินการรายอยู่ออกทั้งหมด ปัญหาดังกล่าวสืบเน่ืองจากความคิดเห็นที่
แตกต่างกันระหว่างแกนน า นปช. กับพรรคเพื่อไทย อันสืบเน่ืองจากการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคเพื่อ
ไทย ในช่วงปลายปี 2556 ประการที่สองคือความต้องการของกลุ่ม นปช. โดยแกนน า กลุ่ม นปช. ซึ่ง
ประกอบด้วยนายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. ซึ่งไม่ต้องการอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหารพรรคเพื่อไทย จึง
เริ่มก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่เป็นของกลุ่ม นปช.  เอง โดยใช้ช่ือ สถานี UDD และประการที่สาม คือ
เป้าหมายในการสร้างอัตลักษณ์ของสถานี UDD ให้เป็นช่องทางการส่ือสารต่อต้านเผด็จการ และสนับสนุนฝ่าย
ประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารสถานียังมีความสัมพันธ์ และสนับสนุน นายทักษิณ ชินวัตร สถานี UDD จึง
ถูกจัดเป็นช่องโทรทัศน์การเมืองฝ่ายที่สนับสนุนนายทักษิณ ชินวัตร โดยอ านาจในการส่ังการสูงสุดอยู่ที่นายจตุพร 
พรหมพันธ์   

สถานี UDD ได้ถูกเปล่ียนช่ือเป็นสถานี PEACE TV ภายหลังจากการยึดอ านาจของคณะ คสช. วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 เพื่อให้สถานีสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ถือเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับอ านาจทางการ
เมืองของคณะรัฐประหาร เพราะอ านาจเด็ดขาดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและนายกรัฐมนตรีที่ยึดอ านาจการเมืองจากพรรคเพื่อไทย และยึดอ านาจจาก น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีลงได้ส าเร็จ ท าให้ คสช. มีอ านาจสามารถส่ังปิดสถานีโทรทัศน์ได้ทันที 

การศึกษายังพบว่า การน าเสนอเน้ือหาในช่วงก่อนและหลังการยึดอ านาจของ คสช.  มีความแตกต่างกัน
หลายประการ กล่าวคือ ในช่วงก่อนการยึดอ านาจ การน าเสนอเน้ือหาสามารถท าได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจ ากัด 
ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ดัง น้ัน แม้สถานีพีชทีวีจะแยกตัวออกมาจาก ASIA 
UPDATE ก็ตาม แต่เน้ือหาของการน าเสนอยังคงอยู่ที่การปกป้องรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี เน้ือหาที่น าเสนอออกมาจึงมีลักษณะเปรียบเทียบรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความเป็นประชาธิปไตย การ
ปกป้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงถือว่าเป็นการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตย ขณะที่การน าเสนอเน้ือหาในช่วงหลังของ
การยึดอ านาจได้เปล่ียนมาเป็นประเด็นการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการ และ(ข้ออ้าง) เรื่องความไม่เป็นธรรมที่อดีต
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับ โดยการน าเสนอเน้ือหาของพีชทีวีในช่วงหลังการยึดอ านาจของ คสช.ได้ปรับเปล่ียน
รูปแบบเป็นการส่ือสารทางเดียวเกือบทั้งหมด เน่ืองจากกิจกรรมทางการเมืองต่างที่เคยจัดขึ้นเป็นประจ าและมีการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ถูกระงับทั้งหมด ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบเน้ือหารายการจากฝ่ายรัฐก็เป็นไป
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ด้วยความเข้มข้น เน่ืองจาก คสช. จัดตั้งคณะติดตามและตรวจสอบส่ือขึ้นมาท าหน้าที่ตรวจสอบส่ือที่น าเสนอ
เน้ือหาการเมืองเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม แกนน า นปช.เกือบทั้งหมดได้แปรสภาพจากแกนน ากลุ่มเคล่ือนไหว
ทางการเมืองมาเป็นผู้ด าเนินรายการทางโทรทัศน์ พร้อมกับการปรับเปล่ียนผังรายการเพื่อรองรับกลุ่มแกนน า
ดังกล่าวที่เน้นการเสนอประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนส าคัญคือ รายการ
สนทนาทางการเมืองและข่าวสารทางการเมือง กล่าวคือ ในรายการสนทนาทางการเมือง ซึ่งเป็นแก่นหรือรายการ
ส่ือสารทางการเมืองหลักของสถานี จะมีแกน นปช. แทบทุกคนมาจัดรายการตลอดทั้งสัปดาห์ 

ผลกระทบจากการที่กลุ่มอ านาจทางการเมืองเข้ามาสนับสนุน หรือ ครอบครองส่ือ ส่งผลให้ การส่ือสาร
ทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์ช่องการเมืองดังกล่าวขาดมิติในความเป็นส่ือสารมวลชนที่เป็นอิสระ เกิด
ปรากฏการณ์ “ส่ือเลือกข้าง” เน้ือหาในการส่ือสารกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่ือสารไปสู่
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละฝ่าย โดยเน้นการสร้างสังคมเกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยมีการใช้ “สี” เป็น
ส่ือสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นพวก มีเน้ือหาการปลุกระดมมวลชนเพื่อขับไล่ฝ่ายตรงข้าม ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าส่ือได้ถูกใช้ เครื่องมือส่ือสาร
ทางการเมือง มีการตอบโต้กันด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน และแสดงเน้ือหาข้อเท็จจริงเพียงมุมเดียว 
เน้ือหามีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน และมีการปลุกระดมโดยใช้ข้อความที่แสดงความเกลียดชัง ข่มขู่ และความ
รุนแรง   

ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแลพบว่ามีปัญหาในการก ากับดูแลในหลายระดับ โดยสามารถจ าแนกออกได้
เป็นระดับดังต่อไปน้ี 

1. ระดับองค์กรก ากับดูแล 

ในปัจจุบัน การใช้อ านาจในปัจจุบันขององค์กรก ากับดูแลสื่อ อย่างเช่น กสทช. อยู่ในสถานการณ์ไม่
ปกต ิและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรเพื่อการก ากับดูแลสื่อที่เป็นองค์กรอิสระ และ
ขาดการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมก ากับดูแลสื่อมากยิ่งข้ึน ทั้งภาคประชาชน ภาค
ส่ือสารมวลชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ และท้องถิ่น อีกทั้งการก ากับดูแลยังขาดการค านึงถึง
บริบท ความแตกต่าง และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นท าให้ไม่เข้าใจปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานทาง
การเมืองที่ถูกหยิบยกมาต่อสู้ในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวการเมือง 
 
โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยการเน้นการรวมศูนย์กลางด้านอ านาจ 
และการตัดสินใจ อาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ส่งผลให้เกิดช่องโทรทัศน์ที่เสนอข่าว
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การเมืองอย่างแท้จริง ควรให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ และการจัดการตนเอง โดยมีพื้นที่ให้
คนในท้องถิ่นแสดงออกทางความคิด มีเวทีส่ือให้กับท้องถิ่น และกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส รวมถึงยังขาด
การกระจายอ านาจให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นร่วมกันในการก ากับดูแลสื่อในระดับ
พื้นที่อีกด้วย 
 

2. ระดับการใช้อ านาจในการก ากับดูแล 

การก ากับดูแลยังขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเป็นอิสระจากกลุ่มการเมืองด้านความเป็นอิสระ
ทางการเงิน ความเป็นอิสระในการบริหาร และความเป็นอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
การตรวจสอบประเมินคุณภาพเน้ือหาในการออกอากาศ ขาดมาตรการในการก ากับดูแลเพื่อป้องกัน
การการเลือกปฏิบัติของส่ือหรือองค์กรส่ือ และมาตรการก ากับดูแลภายใต้หลักการว่าด้วยสิทธิในการ
ช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรม 

 

การก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองยังขาดความ
สมดุลในการก ากับดูแลทุกๆ ส่ือให้เท่าเทียมกัน การปิดหรือส่ังห้ามประกอบการ ช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองบางช่อง ในขณะที่ยอมให้บางช่อง
ออกอากาศต่อไปได้ อาจส่งผลให้การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองหลบหนีไปยังช่องทางอ่ืนๆ ที่มี
ปัญหาในการตรวจสอบ และก ากับดูแลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่ ง
ยากในการตรวจสอบ และก ากับดูแล 

 

3. ระดับการก ากับดูแลกันเอง 

ในขณะที่การให้อ านาจส่ือในการก ากับดูแลกันเองอาจไม่เหมาะสมกับกรณีผู้ประกอบการช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ในประเทศไทย เน่ืองจากผู้
ประกอบกิจการต่างๆ มีการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่สามารถตกลงหามาตรการร่วมกันในการก ากับ
ดูแลกันเองได้อย่างเหมาะสม 
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4.2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการ
สถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของกลุ่มการเมือง 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเน้ือหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการ
ประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ประกอบไปด้วย 

1) เนื้อหารายการ 

เน้ือหารายการควรด าเนินการภายใต้หลักการเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ การน าเสนอเน้ือหาที่มี
ความเป็นกลางและเป็นจริง โดยการพัฒนาส่ือสารมวลชนให้มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น ควรมีการควบคุมเน้ือหารายการที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายในรายการ โดยการพัฒนากฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือก
ปฏิบัติน้ัน การจัดท าหลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิในการช้ีแจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานีภายใต้หลักการ
ว่าด้วยจรรยาบรรณและหลักการว่าด้วยการปฏิบัติที่ดีของส่ือสารมวลชน 

2) คุณภาพรายการ  

การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพรายการของช่องโทรทัศน์การเมืองที่ชัดเจน โดยการจัดท าหลักเกณฑ์ 
และตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพรายการของส่ือการเมืองให้ชัดเจนมากขึ้น โดยการประเมินอย่างมีส่วนร่วมทั้ง
ภาคประชาชน ภาคส่ือสารมวลชน ภาควิชาการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลาง และระดับ
ท้องถิ่น 

3) ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวมของ
ชาติ 

การพัฒนาหลักการของสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือ กับ
ผลประโยชน์โดยรวมของชาติ โดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือสารมวลชนจึงต้องมาพร้อมกับความ
รับผิดชอบ ส่ือสารมวลชนต้องมีจุดยืนเพื่อให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของส่ืออย่างอิสระ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ และไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง และรัฐบาลที่มีอ านาจในขณะน้ัน  

4) การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  
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การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทางการเมืองของกลุ่มการเมืองจะต้องมีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มการเมืองในบางมิติ เช่น ความเป็นอิสระทางการเงิน ความเป็นอิสระในการบริหาร ความเป็นอิสระทางแนวคิด 
และความเป็นอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ส่วนกรณีของจุดยืนหรือแนวคิดของสถานีอาจจะมีความ
สอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน้ันสามารถยอมรับได้  

 

4.3 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

 
 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม
การเมืองที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เป็นข้อเสนอแนะที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
ผ่านหลักการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ดี ทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทย และในต่างประเทศ 
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย และการสนทนากลุ่มนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ นักการเมือง ข้าราชการ ตัวแทนภาค
ประชาชน และผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  และ
การศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ือ (Media Monitoring & Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
จากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารของกลุ่มการเมือง จ านวนตัวอย่างทั้งส้ิน 2 ,070 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ในพื้นที่ 5 ภาค
ของประเทศไทย โดยสามารถสรุปแนวทาง และมาตรการที่เหมาะสม ได้ดังต่อไปน้ี 
 

1) แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลการเนื้อหารายการ 
แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลการเน้ือหารายการ ควรมีการด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
- จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อสารมวลชนทีน่ าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

โดยก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองจัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของส่ือสารมวลชนของสถานี โดยค านึงหลักการเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ การ
น าเสนอเน้ือหาที่มีความเป็นกลางและเป็นจริง การป้องกันการเลือกปฏิบัติ และสิทธิในการตอบกลับ 
และกฎความเป็นธรรม 
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- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดเพื่อป้องกันเนื้อหารายการที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)   

โดยก าหนดห้ามมิให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองมีการใช้
ค าพูด ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว เพลง และการส่ือ
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์อ่ืนๆ มีทั้งที่เป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ การผสมผสานเน้ือหาใหม่กับเน้ือหาที่
มีการผลิตไว้แล้ว และการน าเสนอเน้ือหาที่ผลิตไว้แล้วในรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ (Dehumanized) การลดคุณค่า (Devalued) และการช้ีน าสู่ความรุนแรง (Treat) 
โดยการร่วมตรวจสอบเน้ือหาการออกอากาศอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีบทลงโทษต่อช่อง
ที่ละเมิด  

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดเพื่อป้องกันเนื้อหาเชิงโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)  

ควรจัดท าแนวทางการประเมินเน้ือหาที่สร้างการกระตุ้นให้คล้อยตาม โดยปราศจากเหตุผล โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์จัดกลุ่มเน้ือหาที่จัดเป็นเน้ือหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) และก าหนดให้
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองจัดท าหลักเกณฑ์ภายในสถานี
เพื่อป้องกันการออกอากาศเน้ือหาเชิงโฆษณาชวนเช่ือเพื่อใช้ในการก ากับดูแลตนเอง และด าเนินการ
ตรวจสอบเน้ือหาการออกอากาศอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง และมีบทลงโทษต่อ
ช่องที่ละเมิด 

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดด้านการน าเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลางและเป็นจริง  

โดยก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองพัฒนาหลักการ
จริยธรรมสถานีด้านการน าเสนอเน้ือหาที่มีความเป็นกลางและเป็นจริง และหากพบว่าเน้ือหาที่มีการ
ออกอากาศมีข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง ให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่ สุด 
พร้อมกับการตรวจสอบเน้ือหาอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ระบบการตรวจสอบด้วยสถานีเอง ร่วมกับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับบทลงโทษหากมีการด าเนินการที่บกพร่อง 

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดด้านการป้องกันการเลือกปฏิบัติ  

โดยเน้ือหารายการที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจาก
มุมมองที่หลากหลายในรายการ เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถ
มาร่วมในรายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองดังกล่าว   

- จัดท าหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดด้านสิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานี  
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โดยช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูก
กล่าวพาดพิงในรายการ มีโอกาสชี้แจง และตอบกลับภายใต้รายการเดียวกัน หรือ อย่างน้อยภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากมีการออกอากาศที่พาดพิงถึงบุคคลดังกล่าว 

 

2) แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลคุณภาพรายการ 

แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลคุณภาพรายการ ควรมีการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

- การก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานส าหรับคุณภาพรายการในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมืองที่ดี  

โดยใช้หลักเกณฑ์ประชาธิปไตยมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 ที่ก าหนด “ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” โดยเคารพความแตกต่างทาง
ความคิด แต่ต้องมีมาตรฐานไม่สร้างความแตกแยก ความเกลียดชัง เคารพศีลธรรมอันดีในสังคม 

- การพัฒนากลไกในการตรวจสอบคุณภาพรายการของสื่อช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าว
การเมืองของกลุ่มการเมือง อย่างมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นร่วมในการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ส านักงาน กสทช. ควรพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครส่ือสารมวลชน นักวิชาการ และภาคประชาชนใน
พื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพรายการของส่ือสารมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่ือที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง โดยจัดท ากลไกให้มีการรายงานคุณภาพ
รายการที่มีการออกอากาศ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายการเพื่อน าเสนอต่อส านักงาน 
กสทช.  

- การพัฒนากลไกให้รางวัลกับสื่อที่มีคุณภาพ และมีการน าเสนอรายการทางการเมืองท่ีดี  

ส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมการผลิตรายการที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการประกวดช่องรายการ และ
เน้ือหารายการทางการเมืองที่ดีเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน และสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ส่ือสารมวลชน  
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3) แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลการบริหารจัดการสถานี และการประกอบ
กิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

- กลไกในการลดอ านาจของพรรคการเมืองในการควบคุมสื่อ ไม่ให้สื่อตกเป็นเครื่องมือของการ
โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) และเป็นเครื่องมือของพรรคการเมือง 

ก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองต้องแสดง
แหล่งที่มาของเงินทุน และแหล่งที่มาของรายได้ โดยการช้ีแจงแหล่งที่มาของเงินทุน และแหล่งที่มา
ของรายได้มิให้มาจากพรรคการเมือง หรือ แนวร่วมของพรรคการเมือง 

- โครงสร้างการบริหารต้องป้องกันการผูกขาดการประกอบการโดยกลุ่มทุน และกลุ่มผู้มีอ านาจทาง
การเมือง 

ก าหนดห้ามมิให้ผู้มีต าแหน่งทางการเมือง หรือ กลุ่มทุนที่มีรายได้จากการประกอบกิจการเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารในช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่
น าเสนอข่าวสารทางการเมือง 

- การบริหารจัดการสถานีที่ไม่แทรกแซงข่าว และต้องก าหนดให้การเสนอข่าวเป็นข้อเท็จจริง
เท่านั้น 

ควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนการบริหารสถานี และการผลิตรายการข่าว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ป้องกัน
การแทรกแซงจากผู้บริหาร หรือ เจ้าของสถานีต่อการผลิตเน้ือหารายการ และก าหนดให้การผลิตข่าว
ต้องใช้จริยธรรมของส่ือสารมวลชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงให้ถูกต้อง โดยมีกลไกในการแก้ไขข่าว
ที่ผิดพลาด  

- การส่งเสริมรายการความคิดเห็นต้องมีสิทธิน าเสนอ และในรายการฯ ดังกล่าว ต้องมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นแตกต่าง และหลากหลาย 

ก าหนดให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองด าเนินการจัดท า
แผนการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายในช่องรายการของตน เพื่อส่งเสริมให้มี
การออกอากาศแนวคิดทางการเมืองที่ครอบคลุมหลายมิติ 

- การบริหารจัดการทีวีดาวเทียมการเมืองต้องพัฒนาให้ประชาชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
อ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง มีการตรวจสอบ มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ 
และความเที่ยงธรรม 
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หน้า 4-๑๑ 

ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน วิชาการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ และก ากับเน้ือหาที่มีการออกอากาศในช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง โดยต้องครอบคลุมกลุ่มที่มีความคิดเห็น
แตกต่างทางการเมืองให้มากที่สุด 

- การอนุญาตให้ทุกช่องโทรทัศน์ดาวเทียมการเมืองประกาศจุดยืนทางการเมืองของตนเองออกมา 

อนุญาตให้ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองก าหนดประกาศ
บรรณาธิการสถานี โดยแสดงอุดมการณ์ และแนวคิดทางการเมืองของช่องตนเอง เพื่อก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการสถานี อย่างไรก็ตามประกาศบรรณาธิการสถานีต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของส่ือสารมวลชนที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและ
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 

- การจัดตั้งสื่อสาธารณะที่เป็นกลาง เป็นพื้นที่สาธารณะที่แสดงออกทางความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกฝ่าย โดยเป็นอิสระจากการแทรกแซงท้ังจากภาครัฐ และกลุ่มการเมือง 

ส านักงาน กสทช. ควรส่งเสริมให้มีการออกอากาศประเด็นทางการเมืองผ่านส่ือสาธารณะที่เป็นกลาง 
โดยมีรายการที่แสดงความคิดเห็นเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็น
จากประชาชนทุกฝ่ายในประเด็นทางด้านการเมือง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ  

หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ  

หรือนักวิชาการผู้เช่ียวชาญ และผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของชาติ
จนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการ
ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดตั้งสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะเดียวกันเพ่ือใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนที่เคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์
ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกันทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
ได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสื่อกระบอกเสียงทางการเมือง1 จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมจึง
กลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพล
ต่อประชาชนมากที่สุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเชื่อมากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงที่มี
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงข้ันการท าลายล้างต่อฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปี
ที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพสื่อ2 
ชี้ให้เห็นว่า  สื่อโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิ้ลทีวี หรือ ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมทั้งมี
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบที่เจาะลึก3  ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี ซึ่ง
สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้ออกค าสั่ง คสช.ที่ ๙๗/๒๕๕๗  และค าสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือที่จะลดทอนการน าเสนอทาง
การเมืองที่น าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามค าสั่ง
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่มการเมืองลงได้
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังความเป็นอัตลักษณ์ใน
ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ในลักษณะนี้ โดยที่ 

                                           
1 หมายถึง สื่อของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอข่าวสารสนับสนุนแนวทางของตนเอง และโจมตีแนวทางของฝ่ายตรงข้าม 
2 พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3 ผลการวจิัยของ “มีเดีย มอนิเตอร์” 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๙) 

ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนส าหรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง 
ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่
ผ่านมา  

โดยที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพ่ือให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภท
ดังกล่าวต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๑. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง รวมตลอด
ถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 

๒.๒. เพ่ือประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   

๒.๓. เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง  

๒.๔. เพ่ือน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพ่ือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 

๓. ประเด็นค าถาม 

๓.๑. สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง 

๓.๒. ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  

๓.๓. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ 

๓.๓.๑. เนื้อหารายการ  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๐) 

๓.๓.๑.1. เสรีภาพในการแสดงออก 

๓.๓.๑.2. การน าเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง และเป็นจริง 

๓.๓.๒. คุณภาพรายการ  

๓.๓.๓. ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวม
ของชาติ 

๓.๓.๔. การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

๓.๓.๔.1. ความเป็นอิสระของสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 

๓.๓.๔.2. กฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัติ 

๓.๓.๔.3. สิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานี 

๓.๓.๕. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๑) 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสนทนาประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องจากภูมิภาคต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๒) 

แบบสนทนาประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากภูมิภาคต่างๆ 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของชาติ
จนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการ
ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดตั้งสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะเดียวกันเพ่ือใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนที่เคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์
ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกันทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
ได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสื่อกระบอกเสียงทางการเมือง4 จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมจึง
กลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพล
ต่อประชาชนมากที่สุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเชื่อมากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงที่มี
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงข้ันการท าลายล้างต่อฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปี
ที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพสื่อ5 
ชี้ให้เห็นว่า  สื่อโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิ้ลทีวี หรือ ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมทั้งมี
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบที่เจาะลึก6  ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี ซึ่ง
สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้ออกค าสั่ง คสช.ที่ ๙๗/๒๕๕๗  และค าสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือที่จะลดทอนการน าเสนอทาง
การเมืองที่น าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามค าสั่ง
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่มการเมืองลงได้
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังความเป็นอัตลักษณ์ใน
ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ในลักษณะนี้ โดยที่ 
ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนส าหรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง 

                                           
4 หมายถึง สื่อของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอข่าวสารสนับสนุนแนวทางของตนเอง และโจมตีแนวทางของฝ่ายตรงข้าม 
5 พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6 ผลการวจิัยของ “มีเดีย มอนิเตอร์” 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๓) 

ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่
ผ่านมา  

โดยที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภท
ดังกล่าวต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง รวม

ตลอดถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 
2.2  เพ่ือประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   
2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง  
2.4  เพ่ือน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแลช่อง

โทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 
3.  ประเด็นค าถาม 

3.1  สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของ
กลุ่มการเมือง 

3.2  ปัญหาอุปสรรคในการก ากับดูแล  
3.3  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ 

3.3.1   เนื้อหารายการ  
3.3.๑.1  เสรีภาพในการแสดงออก 
3.3.๑.2  การน าเสนอเนื้อหาที่มีความเป็นกลาง และเป็นจริง 

3.3.๒ คุณภาพรายการ  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๔) 

3.3.๓ ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อมวลชน กับผลประโยชน์โดยรวมของ
ชาติ 

3.3.๔ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง  

3.3.๔.1 ความเป็นอิสระของสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 
3.3.๔.2 กฎระเบียบของสถานีในการป้องการการเลือกปฏิบัติ 
3.3.๔.3 สิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และกฎความเป็นธรรมของสถานี 

3.3.๕ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการทีเ่หมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 

 

  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๕) 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินตรวจสอบ และวิเคราะห์สือ่  

(Media Monitoring & Analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๖) 

แบบประเมินตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนน ามาสู่วิกฤติของชาติ
จนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจากฝ่ายหนึ่งใช้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการ
ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาลและโค่นล้มรัฐบาล ต่อมาฝ่ายรัฐบาลจึงจัดตั้งสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะเดียวกันเพ่ือใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายตนที่เคยเป็นรัฐบาล หลังจากนั้นกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มต่างก็ใช้โทรทัศน์
ดาวเทียมเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้ทางการเมืองตามแนวทางของกลุ่มตนด้วยกันทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
ได้กลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีสื่อกระบอกเสียงทางการเมือง7 จ านวนมาก ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมจึง
กลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง และฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพล
ต่อประชาชนมากที่สุด โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเชื่อมากกว่าความจริง และไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงที่มี
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงข้ันการท าลายล้างต่อฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเอง  กล่าวได้ว่าตลอดสิบปี
ที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชน ซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้เสพสื่อ8 
ชี้ให้เห็นว่า  สื่อโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิ้ลทีวี หรือ ทีวีดาวเทียม มีการน าเสนอสถานการณ์การเมืองมากกว่าฟรีทีวี รวมทั้งมี
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบที่เจาะลึก9  ปัจจุบันโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเพ่ิมสูงขึ้นกว่า ๓๐๐ สถานี ซึ่ง
สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อมีการยึดอ านาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้ออกค าสั่ง คสช.ที่ ๙๗/๒๕๕๗  และค าสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือที่จะลดทอนการน าเสนอทาง
การเมืองที่น าไปสู่ความแตกแยกและขัดแย้งโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามค าสั่ง
ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่ามาตรการดังกล่าวสามารถลดทอนความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมืองของกลุ่มการเมืองลงได้
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ โดยภาพรวมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมยังความเป็นอัตลักษณ์ใน
ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง (Political Faction) อยู่เช่นเดิม และหากสถานการณ์ยังคงอยู่ในลักษณะนี้ โดยที่ 
ส านักงาน กสทช.ในฐานะองค์กรก ากับดูแล ยังไม่มาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจนส าหรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มการเมือง 

                                           
7 หมายถึง สื่อของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอข่าวสารสนับสนุนแนวทางของตนเอง และโจมตีแนวทางของฝ่ายตรงข้าม 
8 พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
9 ผลการวจิัยของ “มีเดีย มอนิเตอร์” 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๗) 

ปัญหาวิกฤติจากความขัดแย้งและแตกแยกของคนในชาติก็จะประทุขึ้นมาอีก และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่
ผ่านมา  

โดยที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช. จะต้องท าการศึกษาสภาพการณ์และปัญหา
ของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมืองเพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
หรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภท
ดังกล่าวต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1  เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง 

รวมตลอดถึงอุปสรรคในการก ากับดูแลด้านเนื้อหารายการ 
2.2  เพ่ือประเมินคุณภาพรายการที่ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม (ของกลุ่มการเมือง) ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ   
2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่ม

การเมือง  
2.4  เพ่ือน าองค์ความรู้ และผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเพื่อก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และกติกาในการก ากับดูแล

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มการเมือง เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๘) 

3.  แบบประเมินตรวจสอบ และวิเคราะห์สื่อ (Media Monitoring & Analysis) 

ก. ชื่อสถานี........................................................................................................................................................................  

ข. ชื่อรายการ ................................................................................................................................................................... 

ค. วันที่ออกอากาศ............................................................................................................................................................. 

ง. เวลาที่ออกอากาศ (น.) เริ่ม........................................................        สิ้นสุด................................................................ 
จ. หัวข้อในรายการที่ส าคัญ 
1. ........................................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................................................................ 

ฉ. รายละเอียดข่าวสารทางการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมอืง 
1. ช่ือ/นามสกลุ บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
2. ช่ือ/นามสกลุ บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
3. ช่ือ/นามสกลุ บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
4. ช่ือ/นามสกลุ บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งท่ีกล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
5. ช่ือ/นามสกลุ บุคคล.................................................................  จ านวนครั้งที่กล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 

ช. รายละเอียดข่าวสารทางการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 
1. ช่ือพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งท่ีกล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
2. ช่ือพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งท่ีกล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
3. ช่ือพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งท่ีกล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
4. ช่ือพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งท่ีกล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 
5. ช่ือพรรคการเมือง .................................................................  จ านวนครั้งท่ีกล่าวถึงในรายการ ............................ครั้ง 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๑๙) 

การตรวจสอบเน้ือหารายการ 
1. มีรายการข่าวส าคัญประจ าวันที่รายการไม่ได้ออกอากาศหรือไม่ 

 ไม่มี        
 มี โปรดระบุ  
๑.๑. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ช่ือช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุช่ือให้มากที่สุด

เท่าที่จะตรวจสอบได้ .................................................................................................................................................. 
๑.๒. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ช่ือช่องอื่นๆ ท่ีออกอากาศ (ระบุช่ือให้มากท่ีสุด

เท่าที่จะตรวจสอบได้ .................................................................................................................................................. 
๑.๓. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ช่ือช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อให้มากท่ีสุด

เท่าที่จะตรวจสอบได้ .................................................................................................................................................. 
๑.๔. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ช่ือช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุชื่อใหม้ากที่สุด

เท่าที่จะตรวจสอบได้ .................................................................................................................................................. 
๑.๕. หัวข้อข่าว .............................................................................................. ช่ือช่องอื่นๆ ที่ออกอากาศ (ระบุช่ือให้มากที่สุด

เท่าที่จะตรวจสอบได้ .................................................................................................................................................. 
 

2. มีเน้ือหารายการทีจ่ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มที่ต่างความคิดหรือไม่ 
 ไม่มี        
 มี โปรดระบุ  
2.1. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
2.2. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................................................. 
2.3. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................................................. 
2.4. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................................................. 
2.5. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออก  .............................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................................................. 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๐) 

3. มีเน้ือหารายการที่น าเสนอเน้ือหาขาดความเป็นกลาง และไม่เป็นจริงหรือไม่ 
 ไม่มี        
 มี โปรดระบุ  
3.๑. เนื้อหารายการที่น าเสนอเนื้อหาขาดความเป็นกลาง และไมเ่ป็นจริง.................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
3.๒.  เนื้อหารายการที่น าเสนอเนื้อหาขาดความเป็นกลาง และไมเ่ป็นจริง ................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 
3.๓. เนื้อหารายการที่น าเสนอเนื้อหาขาดความเป็นกลาง และไมเ่ป็นจริง.................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
3.๔. เนื้อหารายการที่น าเสนอเนื้อหาขาดความเป็นกลาง และไมเ่ป็นจริง.................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
3.๕. เนื้อหารายการที่น าเสนอเนื้อหาขาดความเป็นกลาง และไมเ่ป็นจริง.................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................................................. 
 
4. มีเน้ือหารายการที่แสดงถึงการเลอืกปฏิบัติ/ฝักใฝ่/โอนเอียงให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือไม ่

 ไม่มี        
 มี โปรดระบุ  
4.๑. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
4.๒.  เนื้อหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ ........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 
4.๓. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
4.๔. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
4.๕. เนื้อหารายการที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ.............................................................................................................................. 

            .............................................................................................................................................................................................. 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๑) 

5. ผู้ที่ถูกพาดพิงในรายการได้มีโอกาสในการชี้แจง ตอบกลับ และได้รับความเป็นธรรมหรือไม ่
 ไม่ได้รับโอกาสช้ีแจง        
 ได้รับโอกาสชี้แจง โปรดระบุ  
5.๑. เนื้อหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสช้ีแจง................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน .................................... ปี ............................. 

5.๒. เนื้อหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสช้ีแจง................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน .................................... ปี ............................. 

5.๓. เนื้อหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสช้ีแจง................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน .................................... ปี ............................. 

5.๔. เนื้อหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสช้ีแจง................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน .................................... ปี ............................. 

5.๕. เนื้อหารายการ/การออกอากาศทีผู่้ถูกพาดพิงมีโอกาสช้ีแจง................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ออกอากาศในเวลา .......................... วันที่ ......................................... เดือน .................................... ปี ............................. 

 

การตรวจสอบคุณภาพรายการ 
6. สัดส่วนของผังรายการ 

6.๑. รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ...................... ชม. ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ................................ ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

6.๒. รายการอื่นๆ ...................... ชม. ต่อ วัน คดิเป็นร้อยละ ................................ ของเวลาออกอากาศท้ังหมด 
 
7. ความสอดคล้องของผังรายการกบัเน้ือหารายการ 

 สอดคล้อง        
 ไม่สอดคล้อง โปรดระบุเนื้อหารายการที่ไมส่อดคล้องกับผังรายการ ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๒) 

8. การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมือง 

8.๑. รายการที่ออกอากาศแสดงถึงความเป็นอิสระของสถานี และการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมจาก
อิทธิพลของกลุ่มการเมืองหรือไม ่

 มีอิสระจากอิทธิพลของกลุ่มการเมือง        
 ไม่มีอิสระจากอิทธิพลของกลุม่การเมือง โปรดระบเุนื้อหารายการ ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
8.๒. รายการที่ออกอากาศแสดงว่าสถานีมีการด าเนินการเพ่ือป้องการการเลือกปฏิบัติหรือไม ่
 มีการด าเนินการเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ        
 ไม่มีการด าเนินการเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ โปรดระบุเนื้อหารายการ ................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 

8.๓. รายการที่ออกอากาศได้เคารพสิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และแสดงถึงความเป็นธรรมของสถานีหรือไม่ 
 เคารพสิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และแสดงถึงความเป็นธรรม        
 ไม่เคารพสิทธิในการชี้แจง ตอบกลับ และแสดงถึงความเป็นธรรม โปรดระบุเนื้อหารายการ ...................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๓) 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๔) 

รายการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ เรื่อง  
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียม 

ที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน 
 

--------------------------------- 
 

1. ความเป็นมาของการศึกษา 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจน
น ามาสู่วิกฤติของชาติจนปัจจุบัน สาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการน าเสนอข่าวสารทางการ
เมืองของกลุ่มการเมืองที่น าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ที่แต่ละกลุ่มเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมจึงกลายเป็นเครื่องมือการต่อสู้ระหว่างนักการเมือง 
และฝ่ายการเมือง โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นและความเชื่อมากกว่าความจริงและไม่ได้
น าเสนอข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลอย่างรอบด้าน ในทางตรงกันข้ามกลับน าเสนอข้อมูลในลักษณะ
ของการโฆษณาชวนเชื่อ มีอคติ ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชัง จนถึงขั้นการ
ท าลายล้างต่อฝ่ายที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเองกล่าวได้ว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาสื่อ
โทรทัศน์มีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลทางการเมืองสู่ประชาชนซึ่งส่งผลต่อความคิดของผู้
เสพสื่อ  หากช่องโทรทัศน์ดาวเทียมน าเสนอข่าวสารทางการเมืองแบบมีอคติ ไม่เป็นกลาง และ
เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง จะส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

จากประสบการณ์การท างานของส านักงาน กสทช.ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น กล่าวได้ว่า 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการของการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ซึ่งใช้เป็นการทั่วไปกับการกิจการโทรทัศน์ทุกประเภท ยังขาดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการก ากับดูแลช่องรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองหรือกลุ่มที่เป็นฝักฝ่ายทางการเมือง โดยที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การ

หมายเลขแบบสอบถาม ................... 

ช่ือ/สกุลผู้สัมภาษณ์.............................. 

จังหวัด.................................................. 

ภาค (เลือกเพียงข้อเดียว) 

 กรุงเทพมหานคร 
 ภาคเหนือ 
 ภาคกลาง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคใต้ 

 

 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๕) 

ประกอบกิจการกระจายและโทรทัศน์ ๒๕๕๑ และภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ว่าด้วยการก ากับดูแล
การประกอบกิจการ ซึ่งต้องด าเนินการไม่ให้การน าเสนอกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
ส านักงาน กสทช. จะต้องมีแนวทางหรือมาตรการที่เป็นการเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา
วิจัยเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ประเภทดังกล่าวต่อไป 

ข้อมูลประกอบการส ารวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับช่องรายการประเภทการขาย
สินค้าทางไกล (Tele-shopping) และการก ากับดูแลที่เหมาะสม ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมดถือเป็นความลับทางการวิจัย และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล และบุคคลรอบ
ข้างทั้งหมด นอกจากนี้ในการน าเสนอผลการวิจัยจะเป็นการน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1. ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่  เป็น   ไม่เป็นบุคคลสญัชาติไทย 
(จบการสัมภาษณ์ ขอบคุณ) 

2.2. อาย ุ

 ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (จบการสัมภาษณ์ ขอบคุณ)  18-25 ปี   26-30 ปี 

 31-40 ปี   41-50 ปี   51-60 ปี   61 ปีขึ้นไป 

2.3. เพศ     ชาย    หญิง  
2.4. อาชีพ (เลอืกเพียงข้อเดียวท่ีเหมาะสมทีสุ่ด)    

 พนักงานเอกชน  รับราชการ  เจ้าของกิจการ   ค้าขาย 

 วิชาชีพพิเศษ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ)  นักเรียน/นักศึกษา  

 อาชีพอสิระ  รับจ้าง   เกษตรกร   ปศุสัตว์/ประมง 

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน  เกษียน   อาชีพอื่นๆ......... 
 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๖) 

2.5. ระดับรายไดส้่วนตัว (บาท/เดือน) 
 10,000 หรือนอ้ยกวา่   10,001-20,000  20,001-30,000
 30,001-40,000     40,001-50,000  50,001-60,000
 60,001-70,000       70,001-80,000           80,001-90,000
 90,001-100,000  มากกว่า 100,000 

 

3. สภาพการณ์และปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและปญัหาอุปสรรคในการก ากับดูแล 

3.1. ท่านเคยรับชมช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมอืงของกลุ่ม
การเมือง ชอ่งใดบ้าง 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมอืง 

ความถี่ในการรับชม (ครั้ง
ต่อสัปดาห์) 

ระยะเวลาในการรับชมต่อ
ครั้ง 

ประเภทรายการทีร่ับชม 

 ไม่เคยรับชม (ข้ามไปข้อ 3.2) 
 เอเอสทีวี (ASTV)          

 

..................... 
..................... ช่ัวโมง 
..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ ์

 อื่นๆ โปรดระบุ.......................  

 ฟ้าวันใหม่ (Blue Sky)    

..................... 
..................... ช่ัวโมง 
..................... นาท ี

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ ์

 อื่นๆ โปรดระบุ....................... 
 พีซทีวี (PEACE TV) 

 
..................... 

..................... ช่ัวโมง 

..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 

 สัมภาษณ ์

 อื่นๆ โปรดระบุ....................... 
 TV24                             

 
..................... 

..................... ช่ัวโมง 

..................... นาที 

 รายการข่าว 

 การเมือง 

 เศรษฐกิจ 

 สังคมวัฒนธรรม 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๗) 

ช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมอืง 

ความถี่ในการรับชม (ครั้ง
ต่อสัปดาห์) 

ระยะเวลาในการรับชมต่อ
ครั้ง 

ประเภทรายการทีร่ับชม 

 สัมภาษณ ์

 อื่นๆ โปรดระบุ....................... 
 

3.2. ท่านคิดว่าประเด็นใดบ้างเป็นจุดเด่นของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง (ตอบได้หลายข้อ) 

 การตรวจสอบ/เปิดโปงข้อมูล    เป็นการสะทอ้นจุดยืน
ประชาธิปไตย 

 สะทอ้นถึงอุดมการณท์างการเมอืง   สะทอ้นแนวคิดทางการเมืองที่
แตกต่าง 

 เสนอแนวคิดที่หลากหลายจากสื่อกระแสหลัก  เป็นกลไกสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 เป็นพื้นที่แสดงออกทางความคิด    แสดงถึงเสรภีาพในการ
แสดงออก 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 
 

3.3. ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างเป็นปัญหาในการประกอบกิจการของช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง (ตอบได้หลายข้อ) 

 ขาดอิสระในการบริหารจากกลุ่มการเมอืง   การน าเสนอเชิงช้ีน าทาง
ความคิด 

 สร้างความแตกแยกในสังคม    การน าเสนอที่รุนแรง ยัว่ยุ สรา้ง
ความเกลียดชัง  

 การเลือกปฏิบัติกับบางกลุ่ม    ไม่เปิดโอกาสให้คน/กลุม่ที่ถูก
พาดพิงออกอากาศชี้แจง 

 ไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มทีม่ีความคิดเห็นแตกต่างออกอากาศ   

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(๒๘) 

 

3.4. ท่านคิดว่าปัญหาใดบ้างเป็นอุปสรรคในการก ากับดูแล (ตอบได้หลายข้อ) 
 การขาดจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าวการเมอืง 

 การขาดการควบคุมกันเองในการด าเนินงานของสื่อ 

 การขาดความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก 

 การแทรกแซงจากรัฐ 

 อิทธิพลจากพรรค/กลุม่การเมอืง 

 ความเป็นอิสระของหน่วยงานก ากับดูแลสือ่ 

 ขาดกลไกในการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 
  



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(29) 

4. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุม่การเมือง 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การ

บริหารจัดการสถานี และการประกอบกจิการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบรหิาร

จัดการสถาน ีและการประกอบกจิการฯ 
เหมาะสม
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 
(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างยิ่ง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างยิ่ง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 
 
 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 
(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างยิ่ง 

(1) 

ด้านเนื้อหารายการ 
1. การน าเสนอเนื้อหาที่มคีวามเป็นกลาง

ทางการเมอืง 

          

2. เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความ
จริงทุกประการ 

          

3. เนื้อหารายการที่ปราศจากการยั่วยุ 
ความรุนแรง การสรา้งความเกลยีดชัง 

          

4. การน าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องอยา่งรอบด้าน สมดุลและ
เป็นธรรม 

          

5. เนื้อหามคีวามเป็นกลางอย่างเหมาะสม           

คุณภาพรายการ 
6. ผู้ด าเนินรายการมีความเป็นกลาง           



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(30) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การ

บริหารจัดการสถานี และการประกอบกจิการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบรหิาร

จัดการสถาน ีและการประกอบกจิการฯ 
เหมาะสม
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 
(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างยิ่ง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างยิ่ง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 
 
 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 
(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างยิ่ง 

(1) 

ทางการเมอืง 

7. การเปิดโอกาสให้กลุ่มทีถู่กพาดพิงมา
ชี้แจงตอบกลับ 

          

8. การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อน
น าเสนอ 

          

9. การตรวจสอบเนือ้หาใหป้ราศจากอคติ 
เอนเอยีง 

          

10. การป้องกันมิให้มีการใสร่้ายป้ายสี หรอื
ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน 

          

11. การไม่แสดงออกถึงความชอบหรือไม่
ชอบต่อฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง โดยเฉพาะ
ประเด็นส าคัญที่มีความขัดแย้งสูง 

          

การบริหารจัดการสถานี และการประกอบกิจการของช่องฯ 
12. กฎบรรณาธิการทางการเมืองประจ า

ช่อง 

          



                        
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

(31) 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การ

บริหารจัดการสถานี และการประกอบกจิการฯ ในอดีตถึงปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการ คุณภาพรายการ การบรหิาร

จัดการสถาน ีและการประกอบกจิการฯ 
เหมาะสม
อย่างยิ่ง 

 
(5) 

ค่อนข้าง
เหมาะสม 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

ค่อนข้างไม่
เหมาะสม 

 
(2) 

ไม่
เหมาะสม
อย่างยิ่ง 

(1) 

มีความ
จ าเป็น
อย่างยิ่ง 

(5) 

ค่อนข้างมี
ความ
จ าเป็น 

(4) 

ปานกลาง 
 
 

(3) 

ค่อนข้าง
ไม่จ าเป็น 

 
(2) 

ไม่มีความ
จ าเป็น
อย่างยิ่ง 

(1) 

13. การตรวจสอบจากบรรณาธิการสถาน ี           

14. ความเหมาะสมของผังรายการ           

15. ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากพรรคการเมอืง 

          

16. ความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากรัฐบาล/หน่วยงานก ากับ 

          

17. มาตรการเยียวยาผู้เสยีหายจากการ
ออกอากาศเป็นเท็จหรอืละเมิดสทิธิ 

          



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๒) 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์
ดาวเทียมของกลุม่การเมืองในประเทศไทย (ตอบได้หลายข้อ) 

 การสร้างจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าวการเมอืง 

 การพัฒนาการควบคุมกันเองในการด าเนินงานของสื่อ 

 การสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากภายนอก 

 การขจัด/ลดอิทธพิลจากการแทรกแซงจากรัฐ 

 การขจัด/ลดอิทธพิลจากพรรค/กลุม่การเมือง 

 ความสร้างความเป็นอสิระของหน่วยงานก ากับดูแลสื่อ 

 การสร้างกลไกในการตรวจสอบที่เขม้แข็ง 

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................. 
 
 

 

- ขอขอบพระคุณส าหรบัข้อมูลอันมีคา่ - 

 

 

 

  



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๓) 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 

 

 

 

 

  



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๔) 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๕) 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๖) 

ครั้งที่ 1  กรุงเทพมหานคร  

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องการ์เด้น ๒ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๗) 

ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องพรีเมียม เลาจ์ ชั้นล็อบบี้ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 
 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๘) 

ครั้งที่ 3  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องนันทา ๓, ๔ ชั้น ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ 

 
 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๓๙) 

ครั้งที่ 4  ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องชมทะเล ๒ ชั้น ๒ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

 
 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๐) 

ครั้งที่ 5  ภาคใต้ จ. กระบี่ 

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อ่าวนางคลิฟวิว รีสอร์ท จ. กระบี่ 

 
 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๑) 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ใบลงทะเบียนการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๒) 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 1  กรุงเทพมหานคร 

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องการ์เด้น ๒ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๓) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๔) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๕) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๖) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๗) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๘) 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องพรีเมียม เลาจ์ ชั้นล็อบบ้ี  

โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๔๙) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๐) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๑) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๒) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๓) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๔) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๕) 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 3  ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องนันทา ๓, ๔ ชั้น ๒ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๖) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๗) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๘) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๕๙) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๐) 

 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 4  ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องชมทะเล ๒ ชั้น ๒ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๑) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๒) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๓) 
 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๔) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๕) 

 

 

 

 

 

ครั้งท่ี 5  ภาคใต้ จ. กระบ่ี 

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อ่าวนางคลิฟวิว รีสอร์ท จ. กระบี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๖) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๗) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๘) 

 



                      
โครงการแนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๖๙) 
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(๗๐) 

ประวัตินักวิจัย 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิท่ีก าหนด คุณวุฒิท่ี
น าเสนอ 

ประสบการณ์
ที่ก าหนด 

ประสบการณ์
ที่น าเสนอ 

๑ ผู้จัดการ
โครงการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บรรพต วิรุณราช 

ขั้นต ่าระดับ
ปริญญาเอก 
สาขา
สังคมศาสตร์ หรือ
สาขาที เกี ยวกับ
หัวข้อที ศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ ง 

ปริญญาเอก 
ด้านรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านที 
เกี ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๓๔ ปี 

๒ รองผู้จัดการ
โครงการ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อิสระ สุวรรณบล 

- ปริญญาเอก
ด้านPublic 
Enterprise 
Manageme
nt 

- 52 ปี 

๓ นักวิจัยหลัก 
(คนที  ๑) 
 

ดร.ช่านาญ งามมณี
อุดม 

เป็นนักวิจัยที 
เชี ยวชาญด้าน
การบริหารองค์กร 
หรือการพัฒนา
องค์กร หรือหรือ
การพัฒนาสังคม 
หรือบริหารธุรกิจ 
โดยมีวุฒิ
การศึกษาข้ันต ่า
ระดับปริญญาเอก 

ปริญญาเอก
ด้าน
บริหารธุรกิจ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านที 
เกี ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๑๑ ปี 

๔ นักวิจัยหลัก 
(คนที  ๒) 
 

ดร.สุชนนี เมธิโยธิน เป็นนักวิจัยที 
เชี ยวชาญด้าน
การบริหารองค์กร 
หรือการพัฒนา
องค์กร หรือหรือ
การพัฒนาสังคม 

ปริญญาเอก 
ด้าน
บริหารธุรกิจ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านที 
เกี ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๑๒ ปี 
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(๗๑) 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิท่ีก าหนด คุณวุฒิท่ี
น าเสนอ 

ประสบการณ์
ที่ก าหนด 

ประสบการณ์
ที่น าเสนอ 

หรือบริหารธุรกิจ 
โดยมีวุฒิ
การศึกษาข้ันต ่า
ระดับปริญญาเอก 

๕ นักวิจัยหลัก 
(คนที  ๓) 
 

ดร.พรรษา รอดอาตม์ เป็นนักวิจัยที 
เชี ยวชาญด้าน
สื อสารมวลชน 
หรือนิเทศศาสตร์ 
โดยมีวุฒิ
การศึกษาข้ันต ่า
ระดับปริญญาเอก 

ปริญญาเอก 
ด้าน
สื อสารมวลช
น 

มี
ประสบการณ์
ในด้านที 
เกี ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๒๐ ปี 

๖ นักวิจัยหลัก 
(คนที  ๔) 
 

รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต เป็นนักวิจัยที 
เชี ยวชาญด้าน
รัฐศาสตร์หรือ
นิติศาสตร์โดยมี
วุฒิการศึกษาขั้น
ต ่าระดับปริญญา
เอก 

ปริญญาเอก 
ด้านการ
บริหารการ
พัฒนา 
(นโยบาย
สาธารณะ) 
หลักสูตร
นานาชาติ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านที 
เกี ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๓๔ ปี 

๗ นักวิจัยหลัก 
(คนที  ๕) 
 

รศ.ดร.มัลลิกา พินิจ
จันทร์ 

เป็นนักวิจัยที 
เชี ยวชาญด้าน
รัฐศาสตร์หรือ
นิติศาสตร์โดยมี
วุฒิการศึกษาขั้น
ต ่าระดับปริญญา
เอก 

ปริญญาเอก 
ด้าน
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ 

มี
ประสบการณ์
ในด้านที 
เกี ยวข้องอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๓๕ ปี 

๘ นักวิจัยหลัก 
(คนที  ๖) 
 

ดร.เสกสรรค์ ทองค่า
บรรจบ 

 ปริญญาเอก 
ด้านการวิจัย
พฤติกรรม
ศาสตร์

 ๒๗ ปี 
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(๗๒) 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิท่ีก าหนด คุณวุฒิท่ี
น าเสนอ 

ประสบการณ์
ที่ก าหนด 

ประสบการณ์
ที่น าเสนอ 

ประยุกต์ 
 

๙ ผู้ช่วย
นักวิจัย 

นางญานินทร วงษ์วิทิต มีวุฒิการศึกษาข้ัน
ต ่าระดับปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท 
ด้าน
กฎหมาย 

 ๒๐ ปี 

๑๐ ผู้ช่วย
นักวิจัย 

นางสาวนันทญา สุจินต
วงษ ์

มีวุฒิการศึกษาข้ัน
ต ่าระดับปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท 
ด้าน
กฎหมาย 

 ๘ ป ี

๑๑ ผู้ช่วย
นักวิจัย 

นางจุฑามาศ บุญมา มีวุฒิการศึกษาข้ัน
ต ่าระดับปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท 
ด้านพืชสวน 

 ๑๙ ปี 
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(๗๓) 

๑.  หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บรรพต  วิรุณราช  
ต าแหน่งปัจจุบัน  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
มือถือ ๐๘๑-๙๔๙ ๘๕๔๘   
ส านักงาน ๐๓๘-๓๙๔ ๙๐๐  
โทรสาร ๐๓๘-๓๙๒ ๐๒๔ 
E-mail : Banpot.buu@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน ๒๕๒๕ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๒ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๐ 
 

 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :   

- คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (สมัยที่ ๒) 
- ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

สระแก้ว ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๐๙๓๘/๒๕๕๖ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแสนสุข 
- คณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(สมัยที่ ๒) 
- คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ประธานคณะกรรมการประจ าโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตสระแก้ว 
- คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจ โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

mailto:Banpot.buu@gmail.com


                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๗๔) 

- 
 

- 
 

คณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการจัดการงบประมาณและแผนการบริหารงานบุคคล โรงเรียน
สาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  

ต าแหน่งหน้าที่ในอดีต :    
วันที่เริ่มด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  (สมัยที่ ๑) 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการรับจ่าย และการบริหารการเงิน

และทรัพย์สิน 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดีฯ 
๘ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการประสานงานโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิบัติการต ารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก. (ที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เลขท่ี ๓/๒๕๕๖) 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ค าสั่งมหาวิทยาลัย

บูรพา ๐๙๙๘/๒๕๕๕ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหายางพารา (ส านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ) 
๒ เมษายน ๒๕๕๖ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมประชาสัมพันธ์ (ประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน) 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๕๓๔/
๒๕๕๖ (สมัยที่ ๑) 
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(๗๕) 

รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัยท่ีได้รับ  
ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ 
๒๕๔๙ BEST PRACTICE PAPER AWARD on topic “Higher 

Education Quality Administration in Thailand เมื่อ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๕๕๑ ใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่สร้างนวัตกรรมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)  
จังหวัดนนทบุรี 

๒๕๕๒ ใบเกียรติคุณผู้ท าประโยชน์อันเนื่องมาจากการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาผู้ควบคุมงานนิพนธ์ โดยน าผลงานมาใช้พัฒนาเมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

๒๕๕๓ บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจ าปี ๒๕๕๓ สาขาบริหารการศึกษา คณะกรรมการอ านวยการจัด
งาน นิตยสารเส้นทางไทย 

๒๕๕๔ ใบประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงว่า
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการศึกษา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตท างานวิจัยในพื้นที่จริง เพื่อน าปัญหามา
ศึกษาวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๕๔ รางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขานักพัฒนา
องค์กรดีเด่น 

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๕ โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น  ประจ าปี ๒๕๕๔ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๕๕๕ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 
 

๒๕๕๕ รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจ าปี ๒๕๕๕” มูลนิธิสังคมไทย และ
คณะกรรมการอ านวยการจัด
งาน นิตยสารเส้นทางไทย 

๒๕๕๕ รางวัลบุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีสยาม” ประจ าปี ๒๕๕๕ เพ่ือ
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคุณค่า

โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์
ราชัน “รัฐ ราษฎร์ รวมใจภักดิ์ 
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(๗๖) 

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ 
วัฒนธรรม รักสามัคคี ถวายความดี เพ่ือพ่อ

หลวง” 
๒๕๕๖ รางวัล “คนดีสังคมไทย ประจ าปี ๒๕๕๖” สาขาท า

คุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับสังคมและประเทศชาติ 
คณะกรรมการอ านวยการจัด
งาน นิตยสารเส้นทางไทย 

๒๕๕๖ โล่รางวัลเกียรติยศ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานกรม
ประชาสัมพันธ์  

งานครบรอบ ๘๐ ปี กรม
ประชาสัมพันธ์ 

๒๕๕๖ CEO Thailand Award ๒๐๑๓ ผู้บริหารแห่งปี ๒๕๕๖ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๗ รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กร
ดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๗ 

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๗ รางวัลบุคคลดีเด่น “แม่พิมพ์แห่งชาติดีเด่น” สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ 

๒๕๕๗ รางวัลบุคคลคุณธรรมแห่งปี  มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

๒๕๕๗ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและศาสนา มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

๒๕๕๘ น าคณะอาจารย์รับพระราชทานเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาส
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ ๑๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

๒๕๕๘ รางวัล “คนไทยตัวอย่าง ประจ าปี ๒๕๕๘” ต้นแบบคนดี ใต้ร่ม
พระบารมีพ่อของแผ่นดิน  

สมาคมสื่อมวลชลสัมพันธ์
ประเทศไทย 

๒๕๕๘ รางวัล ASEAN AWARD 2015   สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศ
ไทย 

๒๕๕๘ รางวัลมาลัยสยาม “ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ
และศาสนา” ประจ าปี 2558 

สมาคมสื่อมวลชลสัมพันธ์
ประเทศไทย 

 ๒๕๕๘ รางวัล “คนดีของแผ่นดิน” มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา 

 ๒๕๕๘ รางวัล THAILAND LEADER AWARDS 2015 ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน
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(๗๗) 

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ 
แห่งประเทศไทย 

 ๒๕๕๘ รางวัล "คนดีศรีสยาม" รางวัลญาณสังวร โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์
ราชัน 

๒๕๕๙ รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ “รางวัลพิฆเนศวร” สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

๒๕๕๙ รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ “รางวัลสยามไยรา”  สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย 

 
ผลงานการเป็นที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการวิจัย 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  
กระทรวงการคลัง ในระดับ A เลขทะเบียนที่ปรึกษาเลขที่ ๑๐๖๕ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช มี
ผลงานการเป็นที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการวิจัย ดังนี้ 
 

ผลงานวิจัย 
๒๕๕๙ ๑. หัวหน้าโครงการโครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้า

ทางไกล (Tele-shopping) (กสทช.) 
๒. หัวหน้าโครงการโครงการติดตามผลและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

๓. หัวหน้าโครงการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน และ
ส ารวจความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ อพท. เข้าไปพัฒนาในพื้นท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและ
พ้ืนที่เชื่อมโยง (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 
 

๒๕๕๘ ๑. หัวหน้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและตราสินค้าของสหกรณ์ ภายใต้โครงการ
พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สู่ตลาดอย่างยั่งยืน (กรมส่งเสริม
สหกรณ์) 

๒. หัวหน้าโครงการปรับปรุงตัวชี้วัดระดับโครงการเพ่ือจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

๓. หัวหน้าโครงการการพัฒนา Touch Point ต้นแบบ Low Carbon Tourism (องค์การ
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(๗๘) 

บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 
๔. หัวหน้าโครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล (Tele 

– shopping) (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ) 
 

๒๕๕๗ ๑. ที่ปรึกษาโครงการจัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาอาคารก่อสร้าง
สถานที่พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ) 

๒. ที่ปรึกษาโครงการส ารวจเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมอินโดจีน (โรงแรมอินโดจีน จังหวัด
สระแก้ว) 

๓. หัวหน้าโครงการสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกของ 
UNWTO (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

๔. หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต่ า (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

๕. หัวหน้าโครงการจัดท าเกณฑ์และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การยุติภารกิจในพ้ืนที่พิเศษ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน) 

๖. หัวหน้าโครงการประเมินผลการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ าส าหรับภาคี
เครือข่ายศักยภาพสูงของ อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน) 

๗. ที่ปรึกษาโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจแปรรูปนม 
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI) 

๘. หัวหน้าโครงการบริหารข้อมูลข่าวสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 

๒๕๕๖ ๑. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Application เพ่ือการเรียนการสอน
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใน ๕ กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๒. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Application เพ่ือการเรียนการสอน
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(๗๙) 

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เทอม ๒ ใน ๕ กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

๓. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

๔. หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น "รัฐสภาของเรา" 
ประจ าปี ๕๖ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 

๕. ที่ปรึกษาโครงการประชุมผู้น าพุทธศาสนาโลกเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) 

๖. โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์ /กลุ่มการเกษตรกร (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) 

๗. โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๘. ประเมินผลการใช้เงินกู้ กพส.พัฒนาธุรกิจโคนมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๙. โครงการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาค
เกษตร (ASPL) แผนพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตร (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๐. โครงการการจัดชั้นลูกหนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๑. โครงการศึกษาลู่ทางการขยายตลาดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกร (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๒. โครงการพัฒนากิจกรรมฟ้ืนฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

๑๓. ประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการพระราชด าริ 
(กปร.)) 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๘๐) 

 
๒๕๕๕ ๑. หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวบรวมน้ านมดิบสู่การปฏิบัติตามมาตรฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิต (GMP) (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
๒. หัวหน้าโครงการประเมินผลและแบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรม

ประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักพัฒนานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์) 

๓. หัวหน้าโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการรัฐสภาของ
เรา (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 

๔. หัวหน้าโครงการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพ
พัทยา(โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา) 

๕. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้นแบบการสร้าง PEA Front Office เพ่ือรองรับผู้ใช้บริการของ 
กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: PEA) 

๖. หัวหน้าโครงการการด าเนินการติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมและห้องเรียนคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
๒๕๕๔ ๑. หัวหน้าโครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

(ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง) 
๒. หัวหน้าโครงการประเมินผลโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ (ส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง) 
๓. หัวหน้าโครงการศึกษารูปแบบเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาและเผยแพร่

พระพุทธศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 
๔. หัวหน้าโครงการศึกษาการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางด้านความปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน (กรมการขนส่งทางบก) 
 
ประสบการณ์ด้าน ASEAN 

 วิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดเชิงกลยุทธ์ และ Supply Chain ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๘๑) 

 วิทยากรบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียน แก่ก าลังพลภายในหน่วย กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ 
ณ ค่ายนวมินทราชินี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย เมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ จัดโดยมูลนิธิเพ่ือสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่ง
ประเทศไทย (ไฮเมท) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (สสมท.) ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ที่ปรึกษาและผู้น าคณะนักธุรกิจของบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จ ากัด ศึกษาลู่ทางการลงทุนและ
พบปะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแผนการและการลงทุน ( BOI), 
กระทรวงการค้าและการลงทุน และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ผู้ริเริ่มโครงการ “ผู้บริหารพบศิษย์เก่า” มหาวิทยาลัยบูรพา ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ผู้ด าเนินการอภิปรายงานเสวนา “โอกาสหรือภัยคุกคามของข้าราชการไทยในการเตรียมความพร้อมเมื่อ
เข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ให้กับข้าราชการไทยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมทางภาษาแก่ผู้ประกอบการ 
ร้านค้าในเขตพ้ืนที่บางแสน เพ่ือเตรียมพร้อมเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area)” เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 ให้การต้อนรับรองประธานสหพันธ์แม่หญิงลาวแห่ง สปป.ลาว และหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมแม่หญิงลาว ใน
โอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม ในโครงการอบรมผู้ช่วยญาติ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมกับ นายสหวัฒน์ แน่น
หนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการงานบายศรีสู่ขวัญชมรมนิสิตจีนมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือประโยชน์เมื่อเข้าสู่ประชาคม 
ASEAN+C เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภัยคุกคาม หรือโอกาสของนักบัญชีเมื่อเข้าสู่
ข้อตกลงประชาคมอาเซียน” ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๘๒) 

 ผู้น าการต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะนิสิตระดับปริญญาโท MBA จากวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาดูงาน และสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอน ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 เป็นแกนกลางในการประสานงานการเจรจาตกลงการค้าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราออกจ าหน่าย ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างประธานกองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง และนักธุรกิจจีน ต าแหน่ง
กรรมการบริหารบริษัท KL Bangkok LTD,PART เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่การ
แข่งขันระดับประชาคม ASEAN” ให้กับบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษาจีน 
สู่ข้อตกลง ASEAN ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ร่วมการจัด “นิทรรศการ ASEAN+C” ของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ผู้น าคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด่านศุลกากร
ช่องเม็ก พร้อมฟังบรรยาย “รู้เราก่อนออกสู่ ASEAN+C ในการน าเข้าส่งออก” จากด่านศุลกากรช่องเม็ก 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนักธุรกิจ สปป.ลาว 
เพ่ือฟังประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มท าธุรกิจใน สปป.ลาว จนถึงปัจจุบัน และรับฟังแนวทางในการเข้ามาลงทุน 
ณ สปป.ลาว จากประธานหอการค้า เมืองปักเซ แขวงจ าปาสัก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ 
โรงแรมจ าปาสักแกรนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ผู้น าคณะคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษากลยุทธ์ของบริษัท
ดาวเรือง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ผลิตกาแฟส าเร็จรูปดาวเรือง และสินค้าผลไม้อบ
กรอบ ซึ่งส่งออกไปทั่วเอเชีย และยุโรป เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “หลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ของ
ประเทศไทย” ให้แก่บุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก MORIHIKO HIRAMATSU,PH.D. President, 
Oita OVOP International Exchange Promotion Committee ผู้ก่อตั้ง OVOP ของประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๘๓) 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การเข้าถึงธุรกิจอาเซียน” ให้แก่ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งกรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน
วิทวัส  ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “โอกาสการตลาดระหว่างประเทศ เมื่อเข้าสู่ข้อตกลง 
AFTA” ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ประธานโครงการบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “AEC ๓+๖ มีผลกระทบอย่างไรกับเศรษฐกิจไทย” 
ให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของ
มนุษย์ รุ่นที่  ๒ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายด้านบริหารจัดการ สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ศึกษาส ารวจเส้นทางร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบนายกเทศมนตรีเบตง จังหวัดยะลา 
และศึกษาแนวโน้มธุรกิจ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานสังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเข้าพบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (H.E  Sok Siphana) และ นักธุรกิจ ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผู้น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างานสังกัดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เข้าพบนัก
ธุรกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ออกรายการชั่วโมงธุรกิจ (Nation) เตรียมประชากรภาคธุรกิจ รับประชาคมอาเซียน เมื่อ ๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ศึกษาดูงานร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (BOI แหลมฉบัง) เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ณ 
เวียงจันทน์ ศึกษาด้านการลงทุนที่กระทรวงแผนการและการลงทุน ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
วิทยากรบรรยายพิเศษ :  
  หัวข้อที่บรรยาย ได้แก่ กรอบแนวทางการจัดท าหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.๒), ยุทธศาสตร์ของการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ, 
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(๘๔) 

การจัดการโครงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ความรู้พ้ืนฐานการจัดการสวัสดิการสังคม และกระบวนการพัฒนา
สังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย, การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ, การบริหารราชการยุคใหม่
, การเขียนแผนงานและการท างานให้ส าเร็จโดยใช้หลัก Balance Scorecard, แนวคิดการบริหารงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเทคนิคการให้บริการงานไกล่เกลี่ยในศาล, กลยุทธ์ ๕F กับการแข่งขัน, การบริหารประเด็น, 
การพัฒนาคน พัฒนางาน เพ่ือความก้าวหน้า เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง, การประเมินผลโครงการมิติใหม่, การฝึกปฏิบัติ
ระดมสมองเพ่ือสร้างงานใหม่เชิงกลยุทธ์, การด ารงชีวิตกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน, ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย, 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท ารายงาน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การท างานเป็นทีม, PMQA 
เป็นต้น 
 บรรยายให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ข้าราชการกระทรวงการคลังและข้าราชการ

กรมสรรพากร,ข้าราชการสรรพากรภาค ๓ , ภาค ๕ และ ภาค ๙, กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , สภาพนักงาน มหาวิทยาลัย
บูรพา, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, สหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี, ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑ จังหวัดกระบี่, ข้าราชการส านักงานสรรพากรภาค ๖ จังหวัดนครปฐม, 
กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร, มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร , ส านักงานศาลยุติธรรม, วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI  

๑. Wiroonratch, B. ๒๐๐๘. Educational Quality Administration of a higher education institute 
in Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities. ISSN ๑๖๘๕-๖๖๐๐. Volume 
๖ No.๒, July – December ๒๐๐๘.  

๒. Wiroonratch, B. ๒๐๑๐. The relationship between personal factors on work life quality 
and operation for vision and mission achievement of students of Graduate School of 
Commerce. ISSN ๑๖๘๕-๖๖๐๐. Volume ๘, No.๑.  

๓. Wiroonratch, B. ๒๐๑๒. Doctoral dissertations in the field of humanities and social 
sciences of Burapha University. Journal of Science, Technology, and Humanities. ISSN 
๑๖๘๕-๖๖๐๐. Volume ๑๐, No.๑, pp. ๔๔-๕๔.  
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(๘๕) 

๔. Wiroonratch, B. ๒๐๑๓. Evaluation process of rubber replanting aid in Eastern and 
Northwestern Thailand. Journal of Science, Technology, and Humanities. ISSN ๑๖๘๕-
๖๖๐๐. Volume ๑๑, No.๑, pp. ๖๖-๗๕. 

 
การร่วมงานสัมมนาวิชาการ/การประชุม ระดับนานาชาติ 

๑. The First International Conference on China Economy Developing Strategy & Sino-
Thailand International Education Exchange. Place: Administrative Building ๙th floor of 
Yunnan College of Business Management China. January ๑๐, ๒๐๑๑.   

๒. The GBP Kick-off  Weekend. CIBER Center for International Business Education and 
Research. Washington, DC, March ๑๑-๑๓,๒๐๑๑ 

๓. The ๑st ASEAN+ C Symposium on Business Management Research. Graduate School 
of Commerce, Burapha University. June ๑๕, ๒๐๑๑. 

๔. The CIBER GBP. Center for International Business Education and Research.  
Washington, DC, March ๙-๑๑,๒๐๑๒ 

 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

๑. วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ น าเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
“๑๐th Anniversary of the Graduate School of Commerce, Burapha University : ๒๐๐๖ 
Global Business Conference” ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล 
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ น า เสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒ โครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 

๓. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ น าการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิจัยร าไพพรรณี เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ ๑๐๕ ปี เรื่อง “วิจัยเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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(๘๖) 

๔. วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ๕๓ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รูปแบบการลงทุนใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนักลงทุนไทยที่เป็นกลุ่มนิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
และเครือข่าย  (A Model of Investment in the Lao People’s Democratic Republic by a 
group of Graduate School of Commerce (GSC) students and networks)  

๕. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The 
๑st ASEAN+C Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๖. วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ The 
๒nd  ASEAN+C Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ The 
๕th  ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๘. ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาเรื้อรัง การค้า การลงทุนชายแดนไทย-สปป.
ลาว” ในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๘ “สร้างสรรค์สังคมสู่
ประชาคมอาเซียน” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
งานเขียนต ารา หรือ หนังสือ 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ จ านวน ๕๐๐ เลม่ ISBN ๙๗๔ 
๓๘๔ ๔๓๙ ๓ ส านักพิมพ์ เอ. เอส. เทคนิคการพิมพ์ จ ากัด กรุงเทพฯ. 

- น าเสนอแนวคิดทางวิชาการ ในหนังสือ นวัตกรรมการบริหาร ประสบการณ์ของผม สุทธิชัย  สังขมณี 
. ๒๕๕๒. บริษัท เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซ็ต จ ากัด ฉะเชิงเทรา. 

 
บรรณาธิการวารสารทางวิชาการ 
 บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 บรรณาธิการวารสาร Journal of Global Business Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) 
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(๘๗) 

 
งานจดสิทธิบัตร 

๑. จดข้อมูลสิทธิบัตร ประเภทงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อสิ่งประดิษฐ์ แบบพับปฏิทิน ตามเลขที่ค าขอ 
๑๒๐๒๐๐๐๘๑๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ (ผลงานร่วม) 

๒. จดข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน วรรณกรรม ชื่อผลงาน .ผาบ่องโมเดล. ตามค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 
๑๙๕๖๔๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ (ผลงานร่วม) 

๓. จดข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ชื่อผลงาน “แก้วลายดอกบัวตอง Buatong, Flower Mae 
Hong Son, By GSC” ตามค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี ๒๐๙๒๐๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
(ผลงานร่วม) 

 
บทความวิชาการ (Article) 

บรรพต  วิรุณราช. ๒๕๕๒. เครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์. วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 
๔ ฉบับที่ ๑ หน้า ๕-๑๑. 

 
บทความวิจัย 

บรรพต  วิรุณราช และสุชนนี เมธิโยธิน. ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. ๘ (๑), ๘๕ – ๙๖. 

บรรพต  วิรุณราช. (๒๕๕๗). ศักยภาพการท าสวนยางพาราของผู้ที่ไม่มีสวนยาง.วารสารวทิยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๓๑ (๒), ๓๕-๖๓. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๔.ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงแผนการและ
การลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วารสารวทิยาลัยพาณิชยศาสตร์ บูรพาปริทัศน์ 
ฉบับพิเศษครบรอบ ๑๕ ปี เล่มที่ ๑. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๔.สภาพปัญหาในการท างานที่ส่งผลต่อความต้องการในการฝึกอบรม
ของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท ไทยโพลิเมอร์ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ในจังหวัดสมุทรปราการ.วารสาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๕ ปี เล่มที่ ๑. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๔.การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในเขต
ปลอดอากรของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี.รายงานบทความวิชาการและงานวิจัย
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การประชุมวิชาการ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The ๑st 
ASEAN+C Symposium on Business Management Research.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔. 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา: วนอุทยานแก้วโกมล อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.วารสารวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคล าปาง.วารสาร
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์.ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 

บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว อ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
รายงานบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที่ ๒.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
บรรพต  วิรุณราช และคณะ.๒๕๕๓.การเกษตรในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
รายงานบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมวิชาการ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๒.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓. 

  ฯลฯ 
 
ประสบการณ์ด้านให้การศึกษางานนิพนธ์ 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: วนอุทยานแก้วโกมล  
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒. รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคล าปาง                
๓. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอ าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔. การเกษตรในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา:โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๕. กระบวนการยืดอายุดอกบัวตองดอยแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวท่งดอกบัวตองดอยแม่อูคออ าเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบยั่งยืน 
๗. การผลิตผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ทุ่งดอกบัวตอง 
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(๘๙) 

๘. การศึกษาวิจัยการปฏิบัติการการเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยบริษัททัวร์และเว็ปไซด์ในการมา
ท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง 

๙. การศึกษาสถานการณ์  การจัดการขยะมูลฝอย  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย ศึกษากรณีเทศบาล ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

๑๐. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หลังนักวิจัย (ส่งเสริม) ออกจากพ้ืนที่ กรณี
หมู่บ้านผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๑. การศึกษาปัจจัยด้านการตลาด บริการ มีผลต่อการตัดสินใจพักค้างคืนใน จังหวัดแม่ฮ่องสอนของ
นักท่องเที่ยว 

๑๒. การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพ่ิมมูลค่าของกระเทียม ( Value Added)   ในกรณีบ้านแม่สุริน 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๓. ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขกลุ่มผู้ตัดเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หลังนักวิจัย(ส่งเสริม)ออกจากพ้ืนที่ 
กรณหีมู่บ้านผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๔. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยตาม
พระราชด าริ (ปางอุ๋ง) 

๑๕. การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรตามมาตรการเมาไม่ขับ  ในเขตอ าเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
๑๖. การตลาดผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ทุ่งดอกบัวตอง 
๑๗. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการซื้อของที่ระลึกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๘. พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑๙. สมรรถนะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อของการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจการค้าชายแดน 

บริเวณด่านพรมแดนบ้านห้วยผึ้ง ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒๐. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
๒๑. การศึกษาระบบการด าเนินงานจัดการให้ค าปรึกษาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัด

หลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
๒๒. ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลหลักห้า อ าเภอ

บ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๓. การศึกษาการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยจุลินทรีย์ EM กรณีศึกษา : บ้านโคกหลวง  หมู่ที่ ๔ ต าบลโรงเข้  อ าเภอ

บ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   
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(๙๐) 

๒๔. ศึกษาการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย 
กรณีศึกษา : ต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

๒๕. ศึกษาการคัดแยกขยะเพ่ือขาย : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบล

หลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๗. ศึกษาการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพ่ือตัดสินใจเลือกรูปแบบการประหยัดไฟของผู้ใช้ไฟ 

กรณีศึกษา : ในเขตเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๘. การศึกษาการจัดการระบบการคัดกรองสายตาในเด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ ๓-

๑๒ปี) ในเขตเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๒๙. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน  ต้อกระจกในชุมชน  

กรณีศึกษา : สถานีอนามัยโรงเข้  เทศบาลต าบลหลักห้า อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๐. การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคต้อกระจกและต้อหินในชุมชน กรณีศึกษา : สถานีอนามัยโรงเข้  

เทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๑. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจผู้ใช้จุลินทรีย์ EM จากธนาคาร EM : เทศบาลต าบลหลักห้า 

อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๒. แรงจูงใจในการเข้าร่วมการคัดแยกขยะเพ่ือขาย กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหลักห้า  จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๓. การตลาดปลาสลิดที่เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเทศบาลต าบลหลักห้า  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัด

สมุทรสาคร และส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้ตัดสินใจซื้อปลาสลิด 
๓๔. การน ากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม 
๓๕. แนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีแรงงาน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของ

บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
๓๖. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวเพ่ือการส่งออก กรณีศึกษาเส้นก๋วยเตี๋ยวตราพ่อครัว 
๓๗. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทีมีแหล่งก าเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐ

ประเทศจีนในจังหวัดชลบุรี 
๓๘. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้า (SA City Line) และรถไฟฟ้าด่วน 

(SA Express Line) ของชาวต่างชาติผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๓๙. การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ Logistics and supply chain เพ่ือพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ

ส่งออก กรณีศึกษา บริษัทในเครือ ปตท. 
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(๙๑) 

๔๐. ความคาดหวังและทัศนคติของผู้บริโภคกาแฟในกรุงเทพมหานครต่อการ Rebranding ของ ร้านกาแฟ
สตาร์บัคส์ 

๔๑. ความคาดหวังการออกแบบพัฒนารถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล 
๔๒. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และอเมริกันที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ

ท างานของพนักงาน 
๔๓. ศึกษากระบวนการยอมรับ Tablet สัญชาติไทย ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง 
๔๔. เครือข่ายระหว่างบุคคลและความสอดคล้องของวัฒนธรรมที่มีต่อความส าเร็จของการส่งออกผ้าคลุมผม

และกะปิเยาะห์ในจังหวัดนราธิวาส 
๔๕. กระบวนการยอมรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากประเทศจีนของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
๔๖. ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก Global Suppliers กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 
๔๗. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปลูกผักเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรภาคกลาง ฯลฯ 
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(๙๒) 

๒.  รองหัวหน้าโครงการ 
นายอิสระ สุวรรณบล  
ต าแหน่งปัจจุบัน  ที่ปรึกษา ส านักงานที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 

 

 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี ร.บ. เกียรตินิยม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2507 
ปริญญาโท M.A  Public 

Administration 
University of Tasmania 2512 

ปริญญาเอก Ph.D. Public Enterprise 
Management 

The Australian National 
University 

2522 

 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 

- แต่งหนังสือจ านวน 15 เล่ม บทความมากกว่า 200 เรื่อง 
- บรรณาธิการ ปัญหานมหลวง (2517 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
- รูปแบบบริหารกรุงเทพมหานครในอุดมคติ (2540 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
- การบริหารจัดการสาธารณภัยที่พึงปรารถนา (2540 ส านักงาน ก.พ.) 
- การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้โทษในประเทศและปัญหาที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น

ร่วมกับ เสริน ปุณณะหุตานนท์ และคณะรางวัลผลงานนักวิจัยดีเยี่ยม พ.ศ. 2518 
- ปัญหาแรงงานไทยในบริษัทญี่ปุ่น 2514 
- ภูเก็ตมหานคร 2537 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- แผนลงทุนจังหวัดภูเก็ต 2538 
- แผนลงทุนจังหวัดพังงาน 2538 
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(๙๓) 

- แผนลงทุนจังหวัดนครพนม 2538 
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองชลบุรี 2544 

 
ประสบการณ์ท างาน 

1. ผู้อ านวยการศูนย์รัฐวิสาหกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. หัวหน้าภาครัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักรัฐมนตรี 
4. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. กรรมการและอนุกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ 
6. กรรมการที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจหลายแห่ง 
7. อธิการโรงเรียนนาวิกวาณิชย์ 
8. อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการทัพโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสาม

พราน โรงเรียนนายทหารอาวุโส 
9. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
11. ที่ปรึกษาอาวุโสธนาคารโลก 
12. ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารพัฒนาอาเซีย 
13. ที่ปรึกษาอาวุโส DANIDA 
14. ที่ปรึกษาอาวุโส GTZ 
15. ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท A-Seven 
16. ประธานกรรมการรณรงค์เพ่ือการบริโภคนมส านักนายกรัฐมนตรี 
17. ประธานสมาคมนมแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
18. ประธานผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหาร คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
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(๙๔) 

๓.  นักวิจัยหลัก (คนที่ ๑) 
เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร หรือการพัฒนาองค์กร หรือหรือการพัฒนาสังคม หรือบริหารธุรกิจ 

ดร.ช านาญ งามมณีอุดม  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
มือถือ ๐๘๑-๗๔๓ ๔๔๓๖   
โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๙๒๐๑๘-๒๐ 
โทรสาร ๐๓๘-๓๙๒๐๒๔ 
E-mail: bobchamnan@gmail.com 

 

 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระหว่าง

ประเทศ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๓ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๕ 

ปริญญาเอก Ph.D. Commerce Magadh University ๒๕๕๑ 
 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัย 
๒๕๕๘  โครงการศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดธุรกิจ 

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 
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(๙๕) 

๒๕๕๗  โครงการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร) 

๒๕๕๗  โครงการจัดตั้งเว็ปไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะท างานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

๒๕๕๖  โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย 
(SME High Growth Sectors)” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๖  โครงการวิจัย “โครงการพัฒนาชุมชน/พื้นท่ีเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าบนแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & 
Design Center - TCDC)) 

๒๕๕๖  โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทบูรณาการงานบริหารจัดการน้ าสูญเสียของการประปา
นครหลวง (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการประปานครหลวง) 

๒๕๕๕  โครงการวิจัย “กิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ใน
ต่างประเทศ” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว)) 

๒๕๕๕  โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)) 

๒๕๕๕  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-
Learning) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) 

๒๕๕๔  โครงการผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการ ASEAN Investor Forum ) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 
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(๙๖) 

๒๕๕๔  โครงการจัดตั้ง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นในการพัฒนา MICE Tourism ในภาคตะวันออก  
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) 

๒๕๕๔  โครงการผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sector) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการจัดตั้ง ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  การศึกษานโยบาย และการบริการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย
ย่อย ของประเทศสมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and Medium Enterprises 
(MSMEs) Policies and Service Provision among ASEAN Member Countries - 
AMCs) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา) 

๒๕๕๔  โครงการ ASEAN Investor Forum (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)) 

๒๕๕๔  โครงการการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม CSR ของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islam Bank of 
Thailand – iBank)) 

๒๕๕๔  โครงการ Feasibility Study on the establishment of an integrated national SMEs 
service center and related requirements among ASEAN member countries 
(Phase ๑) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว)) 

๒๕๕๔  การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ต้องขังคดีความม่ันคง กับข้อ
เรียกร้องของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กระทรวงยุติธรรม) 

๒๕๕๓  โครงการ “Insight into ‘Finding Service’ Business – ๒๐๐๙ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน)) 

๒๕๕๒  โครงการพัฒนาแผนแม่บทบรอดแบนด์แห่งชาติ และ การก ากับดูแล (ระยะที่ ๑) (ทุนอุดหนุน
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(๙๗) 

การวิจัยจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)) 
๒๕๕๒  โครงการการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และ โครงการการจัดท า

แผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการประปานครหลวง) 
๒๕๕๒  โครงการ “Market Survey of Data Communication Services in Thailand, ๒๐๐๘” 

(ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 
๒๕๔๙  โครงการ “Application of Geographical Information System (GIS) for Bangkok and 

metropolitan survey” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)) 

 

 
ผลงานการวิจัยเชิงวิชาการ 
การศึกษานโยบาย และการบริการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Study into Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Policies and Service 
Provision among ASEAN Member Countries - AMCs), ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔, มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
“The Study of Senses and their Impacts on Purchase Decisions”, had been conducted during 
๒๐๐๖-๒๐๐๘, Magadh University 
 
ผลงานการวิจัยภาคธุรกิจ 
การวิจัยธุรกิจปิโตรเคมี 
“การศึกษาความเป็นไปได้โครงการถังก๊าซคอมโพสิท (Feasibility Study of Composite Gas Tank)”, had been 
conducted in Bangkok & metropolitan during April – July, ๒๐๐๙, funded by PTT Public Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจการเงินการธนาคาร 
“Insight into Saving Preference Research”, had been conducted in Bangkok & metropolitan 
during August – October, ๒๐๐๙, funded by Kiatnakin Bank Public Co., Ltd. 
 
“Automobile Hire-Purchase Market Study, ๒๐๐๘”, had been conducted in nationwide during 
June - September, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Leasing Co., Ltd. 
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(๙๘) 

 
“Sub-Segment Financial Management Lifestyle Research (Finance in A Month) – MASS Segment 
Research”, had been conducted in Bangkok and metropolitan areas during March, ๒๐๐๘, 
funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
“K-Cyber User Interface & Web Portal Design Research - Applying Qualitative and Observation 
Techniques into Research Design”, had been conducted in Bangkok and metropolitan areas 
during February, ๒๐๐๘, funded by Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
“Private Wealth (PW) Entrepreneurs’ Characteristics, Financial Management, and Desire – 
Comparison between Reasons for Choosing Main Personal Bank and Main Business Bank”, had 
been conducted in Bangkok and metropolitan areas during September, ๒๐๐๗, funded by 
Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 
 
“KBank Internet Banking (K-CYBER BANKING) Market & Need Research”, had been conducted in 
Bangkok and metropolitan areas during June – August, ๒๐๐๗, funded by Kasikorn Bank Public 
Co., Ltd. 
 
การวิจัยธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
“Understanding Consumer Cognitive Evaluation Processes and Dimensions – Qualitative 
Research Targeting at SlimFit TV”, had been conducted in Bangkok during April, ๒๐๐๗, funded 
by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Air Purifier Market Survey” had been conducted nationwide during January, ๒๐๐๗, funded by 
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Retailers’ Satisfaction and Demands” had been conducted nationwide during July, ๒๐๐๖, 
funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
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(๙๙) 

“Digital-Still Camera Market Study” had been conducted during February – March, ๒๐๐๖, 
funded by Samsung Asia Pte., Ltd., which is Samsung Regional Head Quarter based in Singapore 
 
“Mystery Shoppers – Participative, Unobtrusive Observation and Evaluation” had been 
conducted to measure sales staffs’ performance through interaction, verbal, and visual 
evaluation, during October ๒๐๐๕, funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
“Evaluating Delivery and Service Staffs’ Performance through Visual Evidences – Participative, 
Unobtrusive Observation and Evaluation” had been conducted to measure delivery and service 
staffs’ performance through interaction, verbal, and visual evaluation, during October, ๒๐๐๕, 
funded by Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 

“Evaluating Service Staffs’ Performance of Thai Samsung Electronics Co., Ltd.”, had been 
conducted to measure service center staffs’ performance, during October, ๒๐๐๕, funded by 
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 
 
การวิจัยด้านสาธารณูปโภค 
“Customer Satisfaction toward Service Delivery ๒๐๐๙”, had been conducted in Bangkok and 
Metropolitan areas during April – October, ๒๐๐๙, funded by Metropolitan Waterworks Authority 
(MWA), a State Enterprise under the Ministry of Interior, Royal Government of Thailand. 
 

“Customer Satisfaction toward Service Delivery ๒๐๐๘”, had been conducted in Bangkok and 
Metropolitan areas during April – October, ๒๐๐๘, funded by Metropolitan Waterworks Authority 
(MWA), a State Enterprise under the Ministry of Interior, Royal Government of Thailand. 
 
การวิจัยด้านสินค้าอุปโภคบริโภค 
“Perception and Benefits-Sought toward Natural Silk Cosmetic Qualitative Research”, had been 
conducted during April, ๒๐๐๗, funded by Chul Cumvong Farm Co., Ltd. 
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(๑๐๐) 

การวิจัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
“Satisfaction Study on Food Retail ๒๐๑๐”, had been conducted during June ๒๐๑๐ – January 
๒๐๑๑, funded by Central Pattana, Public Co., Ltd. 
 

“CSI Marketing Campaign” had been conducted during ๒๐๑๐, funded by Central Pattana, Public 
Co., Ltd. 
 
“Market Potential & Consumer Needs Surveyt: The LIV @ Changwattana”, had been conducted 
during May-June, ๒๐๑๐, funded by SMC Motors Co., Ltd. 
 
“JJ Center Project Market Intelligent Support”, has been conducted during March-April, ๒๐๑๐, 
funded by JJ Center Co., Ltd. 
 
“Seri Center Population Profiling Research”, had been conducted during October – November, 
๒๐๐๘, funded by Seri Center Management Company Limited 
 
“Exploratory Study of Customers’ Needs toward Retail Establishment – CentralWorld Shopping 
Complex”, had been conducted during April, ๒๐๐๗, funded by CentralWorld Co., Ltd., leading 
premium retailer and developer in Thailand. 
 
การวิจัยธุรกิจโรงพยาบาล 
 “Breast Clinic Demand Survey”, had been conducted in Bangkok and Metropolitan areas during 
October – November, ๒๐๐๖, funded by Piyavate Hospital, which is one of leading international 
hospital in Thailand. 
 
การวิจัยธุรกิจอาหาร Fast Food 
“GIS Data Mapping for A&W members and Data Synchronization to GIS”, had been conducted 
nationwide during October – July, ๒๐๐๖, funded by A&W Restaurant (Thailand) Co., Ltd. 
 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๐๑) 

“GIS Data Mapping of A&W Restaurants in Thailand”, had been conducted nationwide during 
October – December, ๒๐๐๕, funded by A&W Restaurant (Thailand) Co., Ltd. 
 
 
การวิจัยธุรกิจอื่น ๆ  
“Cushion and Packaging Market Study”, had been conducted nationwide during August, ๒๐๐๗, 
funded by local packaging company. 
 
“Karshine Brand Personality Qualitative Research”, had been conducted in December, ๒๐๐๕, 
funded by Karshine Co., Ltd., one of leading local car cosmetic company. 
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(๑๐๒) 

๔.  นักวิจัยหลัก (คนที่ ๒) 
เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร หรือการพัฒนาองค์กร หรือหรือการพัฒนาสังคม หรือบริหารธุรกิจ 

ดร.สุชนนี เมธิโยธิน 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข   
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
มือถือ ๐๘๕-๖๙๙ ๓๖๑๙ 
E-mail : marketingcooking๖๖@gmail.com 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต 

- มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๓ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

การบริหารองค์กร
และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ๒๕๔๗ 

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ๒๕๕๒ 

 
ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- รองบรรณาธิการ วารสาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ 

- จัดท าหนังสือ GSC SUCCESS STORIES กรณีศึกษาทางธุรกิจ  
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(๑๐๓) 

- กรรมการบริหารหลักสูตร Ph.D. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กรและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์ ) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการพัฒนาวารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการส่งเสริมนวัตกรรมทางการจัดการประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการโครงการ “การแข่งขันวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจผันผวน” วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กรรมการสอบป้องกันเค้าโครงงานนิพนธ์นิสิตปริญญาโท 
 
วิทยากรและบรรยายพิเศษ 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “การเจรจาต่อรอง” 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการเหตุการณ์ชุมนุม เรื่องการตลาดปัจจุบัน 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในหัวข้อ “การจัดท า
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม และการฝึกปฏิบัติการ” 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ  กรมพัฒนาที่ดินในการจัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการ กรม
พัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และจัดท าผลงาน” 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ในหัวข้อ “โอกาสการตลาดระหว่าง
ประเทศเมื่อเข้าสู่ข้อตกลง AFTA” 

 ปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่วิทยาเขตนครปฐม 

- วิทยากร บรรยายพิเศษ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ในหัวข้อ “ การจัดการตลาดส าหรับนักบริหารยุคใหม่” 

- ผู้น าเข้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน       
 ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒  

- ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัทนีโอ ทาร์เก็ต จ ากัด  
รายละเอียดงาน : Re-Brand U-Star 
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(๑๐๔) 

- ผู้น าเข้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน 
รายละเอียดงาน: น าเข้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากประเทศจีน  
-    อาจารย์พิเศษด้านการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
-    ที่ปรึกษาศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย 

 ปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุณาสิน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
รายละเอียดงาน: วางแผนด้านการตลาดเพ่ือกระจายอะไหล่ฮิตเตอร์ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมธิโยธิน จ ากัด 
รายละเอียดงาน: วางแผนด้านการตลาดและการขาย สินค้าเกี่ยวกับเครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้า  
 

ผลงานทางวิจัย 
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑. นักวิจัยโครงการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง) 
๒. นักวิจัยโครงการประเมินผลโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ (ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑. นักวิจัยโครงการประเมินผลและแบบประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์) 

๒. นักวิจัยโครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่นรายการรัฐสภาของเรา  
(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 

๓. นักวิจัยโครงการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
(โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา) 

๔. นักวิจัยโครงการวิจัย ต้นแบบการสร้าง PEA Front Office เพ่ือรองรับผู้ใช้บริการของ กฟภ.  
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: PEA) 

 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๐๕) 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑  นักวิจัยโครงการประเมินผลโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น "รัฐสภาของเรา" ประจ าปี ๕๖  

(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์) 
ปี ๒๕๕๗ 

๑. นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในชุมชนแบบคาร์บอนต่ า(องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

๒. นักวิจัยโครงการการจัดท าเกณฑ์และประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
ยุติภารกิจพ้ืนที่พิเศษ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

๓. นักวิจัยโครงการบริหารข้อมูลข่าวสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 
ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน) 

๔. นักวิจัยโครงการพัฒนาตู้รับช าระเงินอัตโนมัติ (PEA GENIUS II) ขยายงานทั่วประเทศ (การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค: PEA) 

 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 ศึกษาดูงานการลงทุนที่ ส.ป.ป.ลาว 
 ศึกษาดูงานปักกิ่งแฟร์ ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานฮ่องกงแฟร์ ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานที่เซี่ยงไฮ้แฟร์ ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานที่กวางเจา แหล่งค้าส่งขนาดใหญของประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานการลงทุนที่ประเทศพนมเปญ  
 ศึกษาดูงานการลงทุนที่ประเทศเวียดนาม 
 ศึกษาดูงานต้นแบบOTOP ที่ประเทศญี่ปุ่น (OVOP) 

 
การฝึกอบรม 
 ผ่านการอบรมกิจกรรมพัฒนาบุคลลากรเพ่ือ SMEs (TRAIN THE TRAINER) ฝึกอบรมหัวข้อ “เทคนิคการ

เป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ SMEs ต้องท าอย่างไร” ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อย (สสว.) 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๐๖) 

 ผ่านการอบรมเรื่อง การบริหารงานวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ผ่านการอบรมเรื่องความส าเร็จด้วยหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัย จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ผ่านการอบรมเรื่อง ฝ่าวิกฤติธุรกิจออนไลน์ด้วยกลยุทย์ CRM จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผ่านการอบรมด้าน E-Commerce กับบริษัท ตลาด ดอท คอม จ ากัด 
 ผ่านการอบรมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กับ บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 ผ่านการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่น ๗/๒๕๔๙ จากโรงเรียน เรียลเอสเตทเทรนนิ่ง ประเทศไทย  
 สัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 สัมมนา “เหลียวหลังแลหน้า เตรียมพร้อมแรงงานไทย สู่ข้อตกลง AFTA” โดย เอกอัครราชทูตไทย ประจ า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ปฐมนิเทศ โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือออกแบบระบบรถไฟฟ้าเบื้องต้นเมืองพัทยา 
 ผ่านการอบรมการเขียนโครงการเสนอแผนงานวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
  ผ่านการอบรม “การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา” ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน          

 
ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย 
 การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ใน 

อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” 
 ความรู้ความสามารถขององค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานในการปล่อยสินเชื่อของ ธนาคารกสิกร

ไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี 
 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคาร  กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือยูนิลีเวอร์ จากบริษัท พรหมเสน่ห์ จ ากัด 
 ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ : กรณีศึกษาในเขต

จังหวัดชลบุร ี
 การศึกษากลยุทธ์การตลาดและคุณภาพงานบริการของธุรกิจสปาในจังหวัดชลบุรี 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนชั่นแนล  เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด(มหาชน) 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๐๗) 

 รูปแบบการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
 การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตระหนักถึงปัญหาในการตัดสินใจสร้างบ้าน 
 การศึกษาปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อครีมบ ารุง

ผิวหน้า (กลุ่มไวท์เทนนิ่ง) ของผู้บริโภคในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์แรงม้าเครื่องยนต์ 

Commercial ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับการตั้งใจซื้อตุ๊กตา ยี่ห้อ Blythe 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายเครื่องครัวของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา จังหวัดชลบุรี(กรณีศึกษามัธยมปลาย) 
 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องส าอางของ

ผู้บริโภคชาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับกาแฟลดน้ าหนักของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ผลกระทบทางสังคมจากการเปิดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 การสื่อสารแบบบูรณาการกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถาบันให้บริการในระดับบัณฑิตศึกษา จังหวัดชลบุรี 
 การบริโภคกับการออมของคนท างานผู้ถือบัตรเครดิตที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี 
 การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในโรงงานอุตสาหกรรม 

  



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๐๘) 

๕.  นักวิจัย (คนที่ ๓) 
เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์ 

 
ดร.พรรษา รอดอาตม ์
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา วิชาเอก/สาขา ชื่อปริญญา 

ปริญญาตรี ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย การประชาส ัมพ ันธ ์ นิเทศศาสตร์บัณฑ ิต 
(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

ปริญญาโท ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลย ั ส ื อสารมวลชน นิเทศศาสตรม์หาบัณฑ ิต  

ปริญญาเอก ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ส ื อสารระหว่าง
ประเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
(สาขาส ื อสารมวลชน) 

 

ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีการสื่อสารทั้งกระบวนการทัศน์เก่าและใหม่ การสื่อสารระหว่างประเทศ การสื่อสารทาง
วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัยทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ การ
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หลักการตลาด 
การโน้มน้าวใจทางธุรกิจและการสื่อสารองค์กร 

 

ประสบการณ์การท างาน 

งานวิจัย: สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)  

๑. หัวหน้าโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (โทรทัศน์ดิจิตอล)  

๒. นักวิจัยโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๐๙) 

ต ารา:     กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์ ทุนสนับสนุนการเขียนต าราและการจัดท าสื่อสารสอน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

การสอน:  

อาจารย์ประจ า  

อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน  

-   ระดับปริญญาตรี: การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ การ
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ Special Project (ภาคภาษาอังกฤษ) และ
วิทยากรพิเศษในรายวิชาต่างๆ  

-   ระดับปริญญาโท: ความรู้เบื้องต้นทางสื่อสารมวลชน สัมมนาการจัดการสื่อสารองค์กร อาจารย์ที่
ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานโครงการเฉพาะบุคคล และวิทยากรพิเศษในรายวิชา
ต่างๆ 

 

อาจารย์พิเศษ : 

๑. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ (รังสิตและกล้วยน้ าไท) (ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 
รายวิชา: การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง  

๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) หัวข้อ: วาทวิทยา การ
ประชาสัมพันธ์กีฬา และหลักการน าเสนอข่าว  

๓. วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารและสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ปีการศึกษา 
๒๕๕๖) รายวิชา: ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 
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(๑๑๐) 

วิทยากรพิเศษ:  

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

- ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ “การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ” หัวข้อ “โทรทัศน์
ดิจิตอล” และหัวข้อ “การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ”  

- ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หัวข้อ “สถานการณ์โทรทัศน์ดิจิตอล” และหัวข้อ “นโยบาย
การสื่อสารโทรทัศน์ดิจิตอล” และปีการศึกษา ๒๕๕๕ หัวข้อ “สัมพันธบทจากนิทานพื้นบ้านสู่
การ์ตูนและละครจักรๆวงศ์ๆ ทางโทรทัศน์: กรณีศึกษานิทานพื้นบ้าน “สังข์ทอง””  

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

- ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต”  

๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารและสังคม  

- ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ”  

 

งานด้านอ่ืนๆ  

หัวหน้าโครงการจัดทาคู่มือถอดบทเรียนการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับศูนย์วิชาการ
เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
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(๑๑๑) 

๖.  นักวิจัย (คนที่ ๔) 
เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  วงษ์วิทิต 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
นักวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ 
ส านักงาน ๐๒-๙๓๔ ๔๘๓๙ 
มือถือ  ๐๘๑-๙๓๑ ๑๓๙๗ 
E-mail: sumaleew๒๐๐๒@yahoo.com 
 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ประกาศนียบัตร  ปกศ. สูง วิชาชีพครู วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ๒๕๑๘ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  - มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๒๕ 
ปริญญาตรี เนติบัณฑิตย์ไทย 

(น.บ.ท.) 
- เนติบัณฑิตยสภา ๒๕๒๖ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย  

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๒ 

ปริญญาโท M.C.J. กฎหมาย Howard University, School of 
Law, USA 

๒๕๓๗ 

ปริญญาเอก Ph.D. การบริหารการ
พัฒนา (นโยบาย
สาธารณะ) 
หลักสูตรนานาชาติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๔๖ 

mailto:sumaleew2002@yahoo.com
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(๑๑๒) 

ประวัติการท างานด้านการวิจัย 
ผลงานวิจัย 
๒๕๕๖  กฎหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) 
๒๕๕๖  กฎหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโลจิสติกส์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 
๒๕๕๕  การเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ  (สัญญาที่ปรึกษา 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) 
๒๕๕๕  โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (สัญญาที่ปรึกษา 
คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.))  

๒๕๕๑  กฎหมายที่พึงประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ (สัญญา
ที่ปรึกษา สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย)   

๒๕๕๑  โครงการศึกษาแนวทางการจัดการน้ าในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ  
(สัญญาที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   

๒๕๕๑  การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว
และชุมชน (มาตรา ๖๓) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม) 

๒๕๕๐  โครงการศึกษาวิเคราะห์การเปิดตลาดการค้าไทย – ปากีสถาน  (สัญญาที่ปรึกษา กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

๒๕๕๐  โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สัญญาที่ปรึกษา สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   

๒๕๕๐ 
 

 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือศึกษาโครงสร้างระบบพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย” (สัญญาที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๒๕๔๘  โครงการศึกษากลยุทธ์การเจรจาจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (สัญญาที่ปรึกษา 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
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(๑๑๓) 

๒๕๔๘  โครงการศึกษาวิเคราะห์โอกาสการขยายการค้าของไทยภายใต้เขตการค้าเสรี BIMSTEC 
(สัญญาที่ปรึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

๒๕๔๗.  การประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการสืบสวน สอบสวน และป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล) 

๒๕๔๗  การท่องเที่ยวทางน้ า: การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ข้อตกลง GATS (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

๒๕๔๓  กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควรจะเป็นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจไทย  (ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

๒๕๓๘  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการผูกขาดธุรกิจโทรคมนาคมไทยกับนโยบายเปิดเสรี
ตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าการบริการ (ทุนอุดหนุนการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ) 

๒๕๓๔  ผลบังคับของอนุสัญญากรุงเบอร์นที่มีต่อประเทศไทย (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง) 

๒๕๓๒  ความคิดเห็นของนักกฎหมายที่มีต่อการตีความกฎหมายว่าละเมิดอันเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 
ต าราและบทความ 
๒๕๓๖, ๒๕๔๑, ๒๕๔๘, 
๒๕๕๐, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, 
๒๕๕๕, ๒๕๕๖ 

 กฎหมายว่าด้วย ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

๒๕๓๖  กฎหมายว่าการประกันภัย 
๒๕๔๒  แนวคิดและหลักการ: พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๕๔๗, ๒๕๔๘, ๒๕๔๙, 
๒๕๕๐, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, 
๒๕๕๓, ๒๕๕๔ 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 

๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖  กฎหมายลิขสิทธิ์ 
๒๐๐๘ (๒๕๕๑)  E-commerce and Copyright Issues 
๒๐๐๕ (๒๕๔๘)  Agenda Setting on Telecommunications Services Policy: Two 
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(๑๑๔) 

Case Studies 
๒๕๔๗  อีคอมเมิสซ์กับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
๒๕๔๗  เทคนิคการเขียนบทความทางนิติศาสตร์ 
๒๕๔๕  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
๑๙๙๘ (๒๕๔๑)  The Impact of Privatization Policy on Budget Deficit in Thailand 
๑๙๙๗ (๒๕๔๐)  EU Telecommunication Law Under the GATS 
๒๕๓๘  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักกฎหมาย (Computer for lawyer) 
๑๙๙๓  Defamation Litigation in Thailand  
๑๙๙๓  ASEAN, APEC, and Free Trade Area: The Thai Viewpoint 
๑๙๙๓  Special ๓๐๑: The Effectiveness of United States Intellectual 

Property Protection in Foreign Countries, ๑๙๙๒.  
๑๙๙๑  Contributory and Comparative Negligence 
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(๑๑๕) 

๗.  นักวิจัย (คนที่ ๕) 
เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

 
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

บ้านเลขท่ี ๕๘๗ ซอยลาดพร้าว๘๐ ถนนลาดพร้าว  
แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
โทรศัพท์  ๐๘๑-๗๒๐๗๙๔๕ 

 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา วิชาเอก/สาขา ชื่อปริญญา 

ปริญญาตรี 

(ภาษาไทย) 

๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต 

(เกียรตินิยม ดี) 

ปริญญาเอก 

(ภาษาไทย) 

๒๕๒๔ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

ปริญญาเอก 

(เกียรตินิยม ดีมาก) 

ปริญญาเอก 

(ภาษาอังกฤษ) 

๑๙๘๑ UNIVERSITE DE  NICE International 
Law 

Doctarat 

D’Universite En Droit 

 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
๒๕๒๖-ปัจจุบัน 

๒๕๓๐,๒๕๓๘,๒๕๔๐ 

๒๕๓๗,๒๕๔๒ 

๒๕๕๓ 

-อาจารย์ประจ า 

-หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

-กรรมการประจ าส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

-รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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(๑๑๖) 

การอบรม/ดูงาน 
ล าดับที่ หัวข้ออบรม/ดูงาน สถานที่อบรม/ดูงาน ปี พ.ศ. 

๑ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจ าปี 
๒๕๕๑ 
เรื่อง “กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา” 
 

อาคารพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มร. ๒๕๕๑ 

๒ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เตรียมการเพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒” 

โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี ๒๕๕๒ 

๓ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “นักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” รุ่นที่ ๕ ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง 

อาคารพ่อขุนรามค าแหงมหาราช มร. ๒๕๕๓ 

๔ หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บย.ป.) รุ่นที่ ๓ 

ส านักงานศาลปกครอง ๒๕๕๕ 

๕ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “รู้และเข้าใจ
ลิขสิทธิ์...ก่อนท าผิดไม่รู้ตัว” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ ๒๕๕๙ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ต ารา 
 -กฎหมายเอกชน ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 -กฎหมายพาณิชย์นาวี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 -กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 

บทความ 
 -เสรีภาพแห่งท้องทะเล วารสารรามค าแหง ปีที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ วิทยานิพนธ์ ตุลาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
 -มลพิษทางทะเลและเนื่องจากน้ ามัน วารสารรามค าแหง ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๓ 
 -การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ ามัน วารสารรามค าแหง ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 -เขตเศรษฐกิจจ าเพาะกับสิทธิประโยชน์ของรัฐชายฝั่ง วารสารรามค าแหง ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๓  
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(๑๑๗) 

๘.  นักวิจัย (คนที่ ๖) 
ดร.เสกสรรค์  ทองค าบรรจบ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
สังกัด  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพาจังหวัดชลบุรี 

 
ข้อมูลติดต่อ :  

ที่อยู่ ๑๙/๘๑ หมู่ ๑๑ หมู่บ้านเลคการ์เด้นทาวน์นี่โครงการ ๒ ซอย ๕  
ต.คลองหลวงแพ่ง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์มือถือ: ๐๘-๑๔๐๓-๐๔๙๐  

 
การศึกษา : 
 
ปีการศึกษา  สาขาวิชา      สถาบัน 
พ.ศ. ๒๕๔๕  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ศษ.ม. (การวิจัยและสถิติการศึกษา)    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  
พ.ศ. ๒๕๓๒  ศษ.บ. (การประถมศึกษา)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  
 
ประสบการณ์ท างาน : 
 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ปีท่ีท างาน 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ศูนย์วิจัยธุรกิจและสังคมศาสตร์ 

(CRIB&SSc)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  

๑๙๙๖ – ๒๐๐๒ 

รักษาการผู้อ านวยการ  ศูนย์วิจัยการศึกษา (ERC)  
สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (RIAU)  

๒๐๐๒ – ๒๐๐๓ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย บริษัทอินสปายรีเสิร์ชจ ากัด ๒๐๐๓ – ๒๐๐๕ 
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(๑๑๘) 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ปีท่ีท างาน 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU)  

๒๐๐๕ – ๒๐๐๙ 

อาจารย์ประจ า ภาควิชาการวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)  

๒๐๐๙ -Present 

 
ความถนัดและความสนใจ: 
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการประเมินผล (การศึกษา, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา, จิตวิทยาสังคม, ธุรกิจ, 
ประชาสัมพันธ์และการตลาด)  
Quantitative Research & Evaluation Research Methodology (Education, Social Sciences, 
Psychology, Social Psychology, Advertising, Business and Marketing)  
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี(Mixed Methods Research Methodology)  
การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงทดลองและเชิงส ารวจ(Design and Analysis in 
Experimental and Survey Research)  
การสร้างมโนทัศน์พ้ืนฐานและการวัดตัวแปร(Conceptualization and Measurement: Design and 
Analysis)  
การออกแบบการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัย(Sampling Design)  
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติระดับพหุตัวแปร(Statistical Design: Univariate and 
Multivariate Analysis)  

 
ce Model, Multi-traits Multi-methods Model, 

Multilevel SEM, Moderation Effects, Power Analysis, Monte Carlo Simulation, etc.  
-level LGCM, ect.  

e; SPSS/FW, LISREL, and Mplus Programs  
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(๑๑๙) 

ประสบการณ์ในการสอนและรายวิชาที่สอน: 
ปริญญาตรี 

Learning Assessment  
Educational Research  
Research for Educational Development  
Research for Learning and Teaching Development  

ปริญญาโท 
Research and Statistics II  
Research and Statistics III  
Factor Analysis  
Regression Analysis  
Statistics for Research II  
Multivariate Statistical Analysis  
Seminar in Educational Research and Statistics  
Introduction to Computer  
Computer for Education and Research  
Educational Measurement  
Measurement of Attitude  
Measurement and Evaluation  
Seminar in Educational Measurement  
Research Methods in Education  

ปริญญาเอก 
Cognitive Development  
Advanced Statistical Inference  
Multivariate Statistical Analysis  
Experimental Design and Analysis  
Structural Equation Modeling (SEM)  
Seminar in Test and Measurement  
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(๑๒๐) 

Research Methodology in Behavioral Science  
ผลงานทางวิชาการ : 
ผลงานวิจัย 

Factors Concerning Students on Probation. (๑๙๙๗)  
of Students in Assumption University. (๑๙๙๗)  

๑๙๙๘)  
๒๐๐๐)  

rsity Graduates in Academic Year. (๒๐๐๑)  
๒๐๐๒)  

การศึกษาสมรรถภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓)  
การศึกษาการใช้ความรุนแรงในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓)  
ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล(ทุนสนับสนุนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล)  
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (Reputation Survey)  
(ทุนสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจ ากัด, ๒๕๔๔)  
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ประจ าปี ๒๕๔๘  
(ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมบังคับคดีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙  
(ทุนสนับสนุนจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๔๙  
(ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๐) (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจ าปี ๒๕๔๙  
(ทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง)  
โครงการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๐  
(ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ และ ๓.๖) (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๐  
(ตัวชี้วัดที่ ๓.๙) (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๒๑) 

การประเมินผลปัญหาและอุปสรรคของการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปี ๒๕๕๐ (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
โครงการส ารวจวิจัยผู้ฟังรายการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาคลื่นความถี่ AM.๘๓๕  
ของกรมประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๑ (ทุนสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์)  
การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคงกับข้อเรียกร้องของกลุ่ม
เคลื่อนไหวต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ทุนสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ ๒๕๕๒)  
โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System 
– HiPPS) (ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน กพ.) ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓)  
การส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ทุนสนับสนุนจากธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ ๒๕๕๔)  
การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
(ทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวงปีงบประมาณ ๒๕๕๔)  
โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา(ทุนสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
พัทยาปีงบประมาณ ๒๕๕๕; อยู่ระหว่างด าเนินงานเก็บข้อมูล)  
งานวิจัยเชิงธุรกิจและการตลาด (รถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า, ธุรกิจบ้านจัดสรรและอสังหาริมทรัพย์, 
อุตสาหกรรมยาในสัตว์เลี้ยง, การเคหะแห่งชาติ, ฯลฯ)  

 
การสอนและการบรรยายพิเศษ:  

๑. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  
เรื่อง “Data Analysis in Business & Social Sciences Research” ในปีการศึกษา ๒๐๐๑  

๒. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  
เรื่อง “Data Analysis in Business & Social Sciences Research” ในปีการศึกษา ๒๐๐๒  

๓. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)  
เรื่อง “Research Methodology: Design and Analysis” ในปีการศึกษา ๒๐๐๓  

๔. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบริษัทเอพีฮอนด้าจ ากัด (ประเทศไทย)  
เรื่อง “การสุ่มตัวอย่างและการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง”  
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(๑๒๒) 

๕. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบริษัทเอพีฮอนด้าจ ากัด (ประเทศไทย)  
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ”  

๖. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
เรื่อง “การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ”  

๗. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง “การวัดประเมินผลและแนวทางการตัดเกรด”  

๘. วิทยากรอบรมให้กับองค์การจัดการน้ าเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง “แนวทางและขั้นตอนในการท างานวิจัยด้านวิชาการ”  

๙. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนิสิตปริญญาเอกสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง “Multidimensional Scaling: แนวคิดและการประยุกต์ใช้”  

๑๐. อาจารย์บรรยายพิเศษด้านการวัดประเมินระเบียบวิธีวิจัยและสถิติให้กับนักศึกษาปริญญาโท 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  

๑๑. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
๑๒. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  
๑๓. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง 
๑๔. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
๑๕. อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๖. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๗. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
๑๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
๑๙. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา 
๒๐. กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๑. กรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒๒. ผู้ตรวจสอบบทความ (Peer reviewer) วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม (Journal of Architectural  
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(๑๒๓) 

Research and Studies: JARS) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๓. กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๔. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๕. กรรมการและเลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๖. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๗. กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยวัดผลและสถิติคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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(๑๒๔) 

๙.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางญานินทร วงษ์วิทิต 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ  
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หัวหมาก บางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ 
ส านักงาน ๐๒-๙๓๔ ๔๘๓๙ 

 

ประวัติการศึกษา  

ปีท่ีจบ พ.ศ. คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา 

๒๕๕๗ ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๓๘ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ปี พ.ศ. รายละเอียด 

ปัจจุบัน นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ  

๒๕๓๘–๒๕๕๗ ผู้ช่วยนักวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิทิต 
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(๑๒๕) 

๑๐.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางสาวนันทญา สุจินตวงษ์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีอากร 
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

๔๔๒/๑๘ ถนนลาดพร้าว ๙๔ แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
มือถือ  ๐๙๔-๗๙๕-๕๖๙๒ 
Email: nanthaya.taxsolutions@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา  

ปีท่ีจบ พ.ศ. คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา 

๒๕๕๗ ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายภาษีอากร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๓ ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับ
นักกฎหมาย (English for 
Lawyer) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒๕๕๑ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

อบรมพิเศษ 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

๒๕๕๘ (๖ 
สัปดาห์)  

General English Program, University of Otago Language Centre and 
Foundation Year, ประเทศนิวซีแลนด์ 

๒๕๕๗  เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อดังนี้ 
- ภาษีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน 
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(๑๒๖) 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

- Corporate Legal Risk 
- Business Contract: Legal & Tax Strategies 
- Family Business 

๒๕๕๓ (๑ 
สัปดาห์)  

ศึกษาดูงานด้านโทรคมนาคมที่ ACMA และ Telstra, ประเทศออสเตรเลีย 

๒๕๕๓ (๔ วัน)  อบรมนักวิจัยชั้นสูง ผลงาน Workshop การท าเค้าโครง งานวิจัยได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัลที่ ๒, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๕๕๒ (๗ 
สัปดาห์)  

Intensive English Program, Indiana University :The Certificate in 
English as a Second Language in recognition of program 
participation, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒๕๕๑ (๔ 
สัปดาห์)          

การอบรมโครงการทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๕ หลักสูตร กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, สภาทนายความ 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ปี พ.ศ. รายละเอียด 

ปัจจุบัน นักกฎหมายและนักวิจัยอิสระ ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีอากร 

๒๕๔๙–๒๕๕๗ ผู้ช่วยนักวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี วงษ์วิทิต 

 
 
งานวิจัย ต ารา และบทความ 

งานวิจัย 
ปี พ.ศ. รายละเอียด 

๒๕๕๗ โครงการวิจัย เรื่อง โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจขนาด
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(๑๒๗) 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

กลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชนที่
ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 
๔๐ (สัญญาที่ปรึกษา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) 

๒๕๕๖ โครงการวิจัย เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือก (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) 

๒๕๕๖ โครงการวิจัย เรื่อง กฎหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโลจิ
สติกส์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

๒๕๕๕ การเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ (สัญญาที่
ปรึกษา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) 

๒๕๕๕ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม (สัญญาที่
ปรึกษา คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)) 

๒๕๕๑ โครงการวิจัยเรื่อง กฎหมายที่พึงประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ (สัญญาที่ปรึกษา สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย 

๒๕๕๑ โครงการศึกษาแนวทางการจัดการน้ าในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืนของระบบ
เศรษฐกิจ (สัญญาที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

๒๕๕๑ โครงการวิจัย เรื่อง การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการประชุมกลุ่ม ครอบครัวและชุมชน (มาตรา ๖๓) ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

๒๕๕๐ โครงการศึกษาวิเคราะห์การเปิดตลาดการค้าไทย – ปากีสถาน (สัญญาที่ปรึกษา กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

๒๕๕๐ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สัญญาที่ปรึกษา
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 



                      
แนวทางการก ากับดูแลช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่น าเสนอข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง 

 

(๑๒๘) 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 

๒๕๕๐ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือศึกษาโครงสร้างระบบพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม
ส าหรับ ประเทศไทย (สัญญาที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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(๑๒๙) 

๑๑.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
นางจุฑามาศ บุญมา 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยนักวิจัย 
 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

๒๙/๑๑ หมู่ ๕ ซอยล าลูกกา ๑๑/๖ ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
มือถือ ๐๘๗-๙๖ ๘๘๖๔ 
Email: juthamas.harach@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ ปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

(เกษตรศาสตร์) 
พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐ 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) 

พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๔ 

 
 

ประวัติการท างานวิจัย 
ผลงานวิจัย 
o เลขานุการโครงการวิจัย “โครงการศึกษารูปแบบการก ากับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล 

(Tele-shopping)” (๒๕๕๘) 
o เลขานุการโครงการวิจัย “ศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาด

ของธุรกิจ” (๒๕๕๘) 
o เลขานุการโครงการจัดตั้งเว็บไซด์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน (Establishment of 

ASEAN ME Service Center (Phases II)) (๒๕๕๗) 
o เลขานุการโครงการวิจัย “โครงการยกร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วน
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(๑๓๐) 

ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๐” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) (๒๕๕๗) 

o เลขานุการโครงการวิจัย “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” (๒๕๕๗) 
o ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ

ไทย (SME High Growth Sectors)” (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว) (๒๕๕๖) 
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