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The problem of using radio frequency wave to benefit for public in broadcasting
that has copyright.1

วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธุ์
บทคัดย่อ:
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการเผยแพร่ภาพ
มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติที่ได้รับลิขสิทธิ์ ซึ่งการวิจัยนี้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 1) ความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ และการคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 2) เปรียบเทียบการออกกฎ หรือคาสั่งใดของคณะกรรมการ “กสทช” กับการออกกฎขององค์กรกากับดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาในงานถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์
และ 3) ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาสามารถใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา และบุคคลผู้มีสิทธิรับชมมหกรรมกีฬาของมวล
มนุษยชาติซึ่งถือเป็นรายการที่มนุษย์ ทุกคนมีสิทธิรับชมได้เท่าเทียมกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนชาวไทยมีสิทธิรั บชม
มหกรรมกีฬาของมนุษยชาติได้โดยไม่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย เพราะเป็นสิทธิในการรับชมมหกรรมกีฬาแห่งมวล
มนุษยชาติ

2) การออกกฎทางปกครองของ คณะกรรมการ

“กสทช” (องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ) ที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมกีฬาแห่ง

มวลมนุษยชาติประเภทใดบ้างที่ คณะกรรมการ “กสทช” สามารถควบคุมผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ที่ ได้รับลิขสิทธิ์ในการ
ถ่ายทอด และเปรียบการออกกฎทางปกครองขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ “กสทช” กับการออกกฎขององค์กรกากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศ น์ในต่างประเทศแล้วผลปรากฏว่ากฎที่ออกโดยในต่างประเทศองค์กรกากั บดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในต่างประเทศสามารถกาหนดกฎและระเบียบเพื่อจากัดหรือวางเงื่อนไขในการใช้วิทยุซึ่งไม่ขัด
ต่อกฎหมายภายใน หรือพันธะสัญญาระหว่างประเทศ 3) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างลิขสิทธิ์ในทางกฎหมายมหาชนกับลิขสิทธิ์ในทาง
กฎหมายเอกชนนั้นผลในทางกฎหมายไม่เหมือนกัน เพราะลิขสิทธิ์ในทางกฎหมายมหาชนนั้นจะนาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายมหาชน
มาใช้บังคับ โดยอยู่บนหลักความไม่เสมอภาคถ้าหากกิจกรรมใดๆ ของเอกชนมากระทบกระเทือนสิทธิ เสรี ภาพของประชาชนใน
ประเทศ ก็จะต้องพิจารณาประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นสาคัญ แตกต่างกับลิขสิทธิ์ในทางกฎหมายเอกชนที่ยึดสภาพของ
ปัจเจกชนในสถานะที่เท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อตกลงของสัญญาเป็นสาคัญ
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Abstract
This article is the one of the research, The using of wave band to benefit of public in broadcasting of national
sport which is copyright, which aims to study about 1) Codified Constitution and The using of wave band for radio and
television and telecommunication which is resource of nation to benefit of public 2) The comparison to legislate or
command of (NBTC) and legislate of radio broadcasting organization and radio and television in United States for
broadcasting which has the copyright and 3) The copyright of broadcasting for national sports which the mankind has a
right to watching equality. The result of this research founds that 1) Thai people have the right to watch national sport
of mankind which doesn’t contrary to liberty and right of Thai people because it is the rights for watching national
sports of mankind program. 2) The issue of the administration rule of “NBTC” (Independent Regulatory Agency private
which relates to some national sport of mankind type that NBTC can dominate entrepreneur of television and radio
broadcasting which owns the rights for broadcasting and compare the issue of the administration of independent
regulatory agency “NBTC” television and radio broadcasting organization with the issue of international television and
radio broadcasting organization found that the rule that issues by international organization can indicate to limit or set
condition for using a radio not to contrary the law in country or international testament. 3) When the comparison
between the copy rights in public law with the copyright in private law which in the case of law is not the same. As a
result, the copyright in public law will bring the rule following public law which is on the inequality. If the activity of
private affects with liberty and rights of people in country, it will consider benefit public of people significantly which
are different with the copy rights of public law that sticks individuals for equality underneath the agreement of contract
significantly.

บทนำ
เนื่องจากการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาฟุตบอลยูโร ปี ค.ศ. 2012 มีนิติบุคคลหนึ่งซึ่ง เรียกว่า “บริษัท GMM
สัญญาใช้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคที่รับชมทีวีดาวเทียมของบริษัท

Grammy

True corporation

ได้รับ

ไม่สามารถ

รับชมมหกรรมฟุตบอลได้ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าที่รับชมทีวีดาวเทียมของบริษัท True corporation จากัดมหาชน มีจานวนมาก ซึ่งไม่
สามารถรับชมได้ เพราะเกิดเหตุการณ์ “ทีวีจอดา” เพราะมีการบล็อกสัญญาณดาวเทียมในการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ “ทีวีจอดา”
นั้นจะถือว่าขัดกับหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยที่เป็นทรัพยากรของสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ “ทีวีจอดา” ขึ้นอีก จึงเป็นที่มาของสภาพปัญหาที่งานอันมีลิขสิทธิ์อันอยู่ภายในพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 2 ที่กระทบต่ อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และอานาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นของ
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ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทาการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทาขึ้น
“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายความว่า งานที่นาออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ
โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

คณะกรรมการ “กสทช” ที่ทาหน้าที่คณะกรรมการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนั้น มีขอบเขตขนานใดในการออกกฎ หรือคาสั่งใด
ที่กระทบต่อบุคคลใดแล้ว จะมีผลครอบคลุมถึงให้การดาเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน เพราะตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพื่อนา ความ
คิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เกี่ยวกับการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ แต่ในทางปฏิบัติการออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจน และขัดกันกับการดาเนินกิจการ
ของเอกชนที่อยู่บนหลักความเท่าเทียมกันของเอกชนที่สามารถเข้าทาสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ได้โดยเสรี อันนามาซึ่งข้อพิพาท
ระหว่างองค์กรของรัฐทีเ่ ป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ กับนิติบุคคลเอกชน
ในปัจจุบันที่จะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายซึ่ง “บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์
สปอร์ตแมเนจเม้น จากัด ” เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ในการถ่ายทอดสดสัญญาณต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ “กสทช” ก่อนถึงทาการถ่ายทอดสดได้ อันเป็นข้อพิพาทสู่ศาลปกครองในคดีปกครอง ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคา
พิพากษาในคดีหมายเลขคดีแดงที่ 530/2557 เมื่อวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ระหว่าง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาส
ติ้ง แอนด์ สปอร์ตแมเนจเม้น จากัด กับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการ “กสทช” ที่ 1 กับพวกรวม 12 คน ผู้ถูกฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทางฟรีทีวีครบทั้ง 64 นัด ศาลปกครอง
กลาว ได้อ่านคาพิพากษาว่า การประกาศกฎสัญญาอาร์เอส กับฟีฟ่า มาก่อน กฎ “Must Have” หรือการถ่ายทอดสดกีฬาทาง
“free TV” ของ กสทช. และกฎดังกล่าวไม่ยุติธรรมต่อบริษัท อาร์เอส เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2014 เนื่องจากกฎดังกล่าวของ
คณะกรรมการ “กสทช”เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ อาร์เอส ซื้อลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548
ข้อเท็จจริงข้างต้นที่นามาทาการวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ “ทีวีจอดา” เพราะมีการบล็อกสัญญาณ
ดาวเทียมในการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติจึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลในการรับชมมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติตามรัฐธรรมนูญ และอานาจในการออกกฎของคณะกรรมการ
“กสทช” เพื่อควบคุมกิจการการถ่ายทอดสดงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
บทความจากการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอสาระสาคัญและผลการวิจัยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะในการเผยแพร่ภาพมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติที่ได้รับลิขสิทธิ์ การนาเสนอแบ่งออกเป็นห้าส่วน ส่วนแรก
เป็นบทนา ส่วนที่สองเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่ วนที่สามเป็นขอบเขตและวิธีการดาเนินการ
วิจัย ส่วนที่สี่เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสรุปและเสนอแนะ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย และวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. กรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1 การวิจั ย ได้ ดาเนิน การโดยศึ กษาถึง ความเป็น กฎหมายสูงสุด ของรัฐ ธรรมนู ญ และการคลื่ นความถี่ที่ ใช้ ใ นการส่ ง
วิทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเ พื่อประโยชน์สาธารณะ โดยพิจารณาจาก
เหตุการณ์ทีวีจอดาอันเนื่องมาจากการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาฟุตบอลยูโร ปี ค.ศ. 2012 และเหตุการณ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
นัดสุดท้าย ปี ค.ศ. 2014 อันได้แก่ บริษัท GMM Grammy และบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต
แมเนจเม้น จากัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด 3นั้น เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะบล๊อกสัญญาณคลื่นความถี่ในการถ่ายทอดสด
มหกรรมดังกล่าวทางทีวีสาธารณะไว้ และนามหกรรมกีฬาถ่ายทอดผ่านระบบเคเบิลทีวีในช่องบริการที่ตนได้รับสัมปทานเท่านั้น จึง
ทาให้ประชาชนผู้รับชมรายการโทรทัศน์ ผ่าน Free TV นั้นไม่มีสิทธิได้รับชมมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ จะรับชมได้ก็ต่ อเมื่อ
ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณของทางบริษัทผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดเพื่อปลดล็อค เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าบริการในการรับชม และ
ถูกปิดกันการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติถือว่ากระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย อีกทั้งความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะตามบทบัญญัติตามมาตรา 474 และการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้ จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยย่อมได้รับสิทธิและเสรีภาพในการรับชมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลมนุษยชาติทางวิทยุ
โทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
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“งานแพร่เสียงแพร่ หมายความว่า งานที่นาออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ

โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน”
4
มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่ อประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความ
มั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการสื่อมวล ชน
สาธารณะ
การกากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิใ ห้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงา ระหว่าง
สื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน
5
มาตรา 29 การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

1.2 การวิจัยได้ดาเนินการศึกษาเปรียบเทียบการออกกฎ หรือคาสั่งใดของคณะกรรมการ “กสทช” กับการออกกฎของ
องค์ก รก ากั บ ดูแ ลกิ จการวิ ทยุ กระจายเสีย ง และวิ ทยุ โทรทั ศน์ ใ นประเทศสหรัฐ อเมริ ก า

(Federal Communications
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Commission (FCC) )
การออกกฎ หรือคาสั่งใดของคณะกรรมการ “กสทช” จะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญความขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์สาธารณะกับผลประโยชน์ส่วนตัว (conflict of Interest) เป็นสาคัญ เพราะคณะกรรมการ “กสทช” เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และสานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีสถานะเป็น
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 7มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และมีอานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งกฎที่ออกโดยคณะกรรมการ “กสทช” ที่จะ
บังคับใช้ได้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแม่บท และรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการ “กสทช” ได้ออกกฎที่มีลักษณะคล้ายกฎ “must
have” ขององค์กรกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา Federal Communications
Commission (FCC) ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคน แต่กฎ8ดังกล่าวถูกเพิกถอนโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 530/2557
ส่วนการออกร่างกฎระเบียบขององค์กรกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
Federal Communications Commission (FCC) นั้น คณะกรรมาธิการ (FCC) มีอานาจร่างกฎระเบียบให้เป็นไปตาม
Communication Act 19349 ที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินงานในการบริหารการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เพื่อประโยชน์
สาธารณะ อีกทั้งการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องรอบด้า นแก่ประชาชน และได้ประกาศหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วย “ความยุติธรรม” และ
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องค์กรกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อานาจขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ได้แก่
(1) อานาจสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งอานาจในการเรียกเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ จากทั้งหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่คานึงว่าเอกสาร หรือข้อมูลนั้นจะเป็นความลับหรือไม่ ในขณะเดียวกันก็อาจมีการกาหนดให้ผู้ที่ถูกเรียกมามีหน้าที่ ต้องให้ข้อมูลหรือ
ตอบคาถามที่องค์กรต้องการทราบด้วย
(2) อานาจในการให้ความเห็น ซึ่งในบางกรณีอาจบังคับให้หน่วยงานรัฐบางหน่วยงานต้องขอความเห็นจากองค์กรก่อนเสมอ
(3) อานาจให้คาเสนอแนะ เป็นการให้คาแนะนาในแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรดาเนินการอย่างไร
(4) อานาจในการวางระเบียบ ข้อกาหนดต่างๆ
(5) อานาจในการตัดสินใจในกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราย
(6) อานาจในการดาเนินคดีทางศาล
(7) อานาจในการลงโทษ
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การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเกมส์) , การแข่งขันกีฬาสาหรับนักกีฬาคนพิการ (อาเซียนพาราเกมส์),
การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย (เอเชียเกมส์), การแข่งขันกีฬาสาหรับนักกีฬาคนพิการ (เอเชียนพาราเกมส์), การแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ ก, กีฬาพาราลิมปิ ก และการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ าย
7
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กฎหมายที่ใช้ควบคุมดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

“การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ” ดังนั้นกฎและระเบียบเพื่อจากัดหรือวางเงื่อนไขในการใช้วิทยุ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพันธะ
สัญญาระหว่างประเทศจึงแบบประเภทของกฎที่ใช้บังคับเป็น 2 ประเภท คือ “Must have”10 และ “Must carry”
เมื่อทาการวิจัยเปรียบเทียบการออกกฎ หรือคาสั่งใดของคณะกรรมการ “กสทช” กับการออกร่างกฎระเบียบขององค์กร
กากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา Federal Communications Commission
(FCC) นั้น คณะกรรมาธิการ (FCC) มีอานาจร่างกฎระเบียบให้เป็นไปตาม Communication Act 1934 เมื่อมีความจาเป็น
ต่อการดาเนินงานในการบริหารการกระจายเพื่อประโยชน์สาธารณะ กฎดังกล่าวจะผูกพันกับผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ให้
ปฏิบัติตามโดยปราศจากเงื่อนไขต่อรองโดยยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ ส่วนกฎที่ออกโดยคณะกรรมการ “กสทช” แม้
จะยึดสาธารณะประโยชน์เป็นสาคัญแต่ก็ต้องอยู่ในการควบคุมตามกระบวนยุติธรรมทางปกครองที่ศาลปกครองมีอานาจในการเพิก
ถอนกฎได้ตามคาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 530/2557 เป็นคดีปกครอง ระหว่าง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์
เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ตแมเนจเม้น จากัด “ผู้ฟ้องคดี ” กับ สานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องที่ 1 และคณะกรรมการ “กสทช” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งมีตุลาการปกครองเสียง
ข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาดังกล่าว และเห็นควรให้พิพากษายกฟ้องบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์
สปอร์ตแมเนจเม้น จากัด “ผู้ฟ้องคดี” เมื่อขั้นตอนการออกกฎชอบด้วยกฎหมายแม่บทที่ให้อานาจไว้แล้ว
ดังนั้ นกฎของคณะกรรมการ “กสทช” ออกตามขั้น ตอนที่ กฎหมายให้ อานาจไว้ และเพื่อ สาธารณะประโยชน์ ของ
ประชาชน ควรมีลักษณะเหมือนกฎ “must have” ขององค์กรกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา Federal Communications Commission (FCC) เพื่อให้ปราศจากการครอบงา ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือ
โดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของ
ประชาชนตามมาตรา 47 วรรคสามแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
3. การวิจัยได้ดาเนินการศึกษาถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาสามารถใช้บังคับระหว่างคู่สญ
ั ญาคือ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ใน

การถ่ายทอด กับผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มหกรรมกีฬา และผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดกับบุคคลผู้มีสิทธิได้รับชมมหกรรมกีฬาของ
มวลมนุษยชาติโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากการที่ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาถือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญามีสิทธิในการเผยแพร่ภาพเพียงแต่ผู้เดียวในราชอาณาจักรไทย หากนิติบุคคลเอกชนรายใดจะทาการเผยแพร่ภายจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ก่อนนั้น จะเป็นการการจากัดเสรีภาพของประชาชนผู้มีสิทธิรับชมมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ
โดยเท่าเทียมกัน และกฎที่ออกโดยคณะกรรมการ “กสทช” เป็นการจากัดสิทธิในการถ่ายทอดมหกรรมกีฬาของผู้ได้รับลิขสิทธิ์การ
ถ่ายทอดหรือไม่นั้น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรมการจากัดเสรีภาพจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 11 แต่เมื่อคณะกรรมการ
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“กฎ” “Must have” เป็ นกฎที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องห้ ามและห้ ามต่อรอง”
มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

“กสทช” ออกกฎโดยอาศัยอานาจตามมาตรา พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลี่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญ ญัติ การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิจ การโทรทัศ น์ พ.ศ. 2551 และมาตรา 47 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กฎที่ประกาศว่ามหกรรมกีฬาประเภทใดประชาชนสามารถรับชมได้โดยเท่าเทียมกันนั้นจึงสามารถ
ใช้บังคับได้ เพราะกฎดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

ขอบเขตและวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ทาการศึกษาปัญหาการใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการเผยแพร่ภาพมหกรรม
กีฬาของมวลมนุษยชาติที่ได้รับลิขสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พุทธศักราช 2553, พระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และคาพิพากษาศาลปกครองกลาง
2. วิธีการดาเนินการวิจัย

วิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือเป็นการใช้วิธีศึกษาโดยการค้นคว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือบทความ และเอกสารต่างๆ รวมถึงคาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 530/2557 เพื่อ
นามาวิเคราะห์ปัญญาการใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการเผยแพร่ภาพมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ
ของผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมหกรรมกีฬา

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) ประชาชนชาวไทยมีสิทธิรับชมมหกรรมกีฬาของมนุษยชาติได้ โดยผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดจะต้องถ่ายทอดให้
ประชาชนที่หมู่เหล่าได้รับชมทั่วกัน เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย และยังเป็นการขัดขวาง
เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
2) การออกกฎทางปกครองของคณะกรรมการ “กสทช” (องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ) ที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมกีฬาแห่งมวล
มนุษยชาติประเภทใดบ้างที่ คณะกรรมการ “กสทช” สามารถควบคุมผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด
และเปรียบการออกกฎทางปกครองของคณะกรรมการ “กสทช” กับการออกกฎขององค์กรกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
จัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่ อ
ป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

และวิทยุโทรทัศน์ในต่างประเทศแล้วผลปรากฏว่ากฎที่ออกโดยในต่างประเทศองค์กรกากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ในต่างประเทศสามารถกาหนดกฎและระเบียบเพื่อจากัดหรือวางเงื่อนไขในการใช้ คลื่นวิทยุโทรทัศน์ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
ภายใน หรือพันธะสัญญาระหว่างประเทศ หากกฎที่ออกเป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
3) การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดงานมหกรรมกีฬา ถือเป็นลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่กฎของคณะกรรมการ “กสทช” ที่ออกมาใช้กับการถ่ายทอด
มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติได้ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550
ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายเอกชนใช้บังคับกับคู่กรณีที่เป็นเอกชน ทีย่ ึดสภาพของปัจเจกชนในสถานะที่เท่าเทียม
กันเท่านั้น การถ่ายทอดมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติใดที่คณะกรรมการ “กสทช” ประกาศกฎที่ได้ผ่านการทาประชาพิจารณ์ใน
มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติใด จึงควรนาหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยคานึงถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นสาคัญ

สรุปและเสนอแนะ
1. หากบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดก็ตามจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติ

ของกฎหมายนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้12 ซึ่งถือความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสิทธิและเสรีภาพในการรับชมมหกรรม
กีฬาของมวลมนุษยชาติ ทางวิทยุโทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ควรให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงการ
รับชมมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างเท่าเทียมกัน
2. เนื่องจากคณะกรรมการ “กสทช” เป็นคณะบุคคลที่มีอานาจดาเนินกิจการของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังนั้นระเบียบ ประกาศใดมีลักษณะเป็น
“กฎ” ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ของคณะกรรมการ “กสทช” ถือเป็น “กฎทาง
ปกครอง” ดังนั้นการออกกฎใดของคณะกรรมการ “กสทช” คานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ แล้ว จึงควรที่จะครอบคลุม
ถึงกิจกรรมใดของเอกชนทุกกรณี

มาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ
หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
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3. การออกกฎ หรือคาสั่งใดที่มีผลกระทบต่อปัจเจกชนและเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ

คณะกรรมการ “กสทช”

ต้องใช้กระบวนการทาประชาพิจารณ์13ก่อน
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ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการจัดทาประชาพิจารณ์นี้อาจ
กระทาโดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ประเด็นเกี่ย วกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการของรัฐ เป็นต้น

พระรำชบัญญัติและกฎหมำย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พุทธศักราช 2553
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

คำพิพำกษำของศำล
คาพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 530/2557
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