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 ๑คัดย่อจากรายงานการวิจัยเรื่องกลไกตามมาตรา ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เสนอต่อสมาคม 
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดทำโดย รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ รศ.ดร. วิษณุ วรัญญู ผู้วิจัย  
ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้วิจัย ผศ. วนิดา แสงสารพันธ์ ผู้วิจัย และนายคนันท์  ชัยชนะ  ผู้วิจัย ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ 
คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีการกำหนดหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้โดยชัดเจนจำนวน 
สามประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม การนำเสนอบทความวิจัยฉบับนี ้
จะเป็นการนำเสนอเฉพาะผลการศึกษาวิจัยกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเท่านั้น.
 ๒ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

บทนำ
  ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตนเอง 
โดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั้น  การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองของประชาชนย่อมเป็น 
สาระสำคญัของการปกครองในรปูแบบดงักลา่ว ประกอบกบัการทีป่ระชาชนจะสามารถใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง  
รวมทั้งการล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรด้วย  เพราะฉะนั้น  
สทิธขิองประชาชนทีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็จรงิ (Right to be Informed) ยอ่มเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ 
อย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย  ด้วยเหตุนี้เองสื่อมวลชนจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็น 
ตวักลางในการนำเสนอขอ้มลูขา่วสารเขา้สูค่วามรบัรูข้องประชาชน ภายใตแ้นวคดิทีว่า่สือ่มวลชนจะตอ้ง 
มคีวามเปน็อสิระและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยปราศจากการครอบงำจากเจา้หนา้ที ่
ของรัฐ และด้วยเหตุที่เสรีภาพของสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบการปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย  ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองกับการใช้สิทธิ 
เสรีภาพของสื่อมวลชนของไทยจึงควรที่จะทำการศึกษากลไกการคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ของสื่อมวลชนในต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลไกในการคุ้มครองเสรีภาพของ 

๑

ผู้เขียน 
ผศ. วนิดา แสงสารพันธ์๒

กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา :
ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียง
และสื่อวิทยุโทรทัศน์



กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา :
ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔50

สื่อมวลชนในประเทศไทยต่อไป  โดยการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะทางกฎหมาย 
ขององค์กรสื่อมวลชนในต่างประเทศ  กรณีเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน ์ ตลอดจน 
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรในการกำกับดูแลการทำงานของสื่อมวลชน  และกลไกทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  ตลอดจนการให้ความคุ้มครองสื่อมวลชน 
โดยองค์กรอิสระและโดยศาลยุติธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลไกทางกฎหมายที่มีผล 
เปน็การคุม้ครองสือ่มวลชนในประเทศไทย โดยเปน็การศกึษาวจิยัเชงิเอกสารอนัเปน็การศกึษาวเิคราะห ์
ถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจากเอกสารวิชาการ ตำรา งานวิจัย และบทความต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  และผลจากการศึกษาวิจัยพบว่ากลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้  

กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ก.  หลักกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน 
    จากการศกึษาวจิยักฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีม่ผีลเปน็การคุม้ครองการใชเ้สรภีาพ 
ของสือ่มวลชนประกอบกบักลไกการคุม้ครองการแสดงความคดิเหน็ของสือ่มวลชนพบวา่ ภายใตแ้นวคดิ 
ที่ว่าสื่อมวลชนจะต้องมีความเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจาก 
การครอบงำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ให้การรับรองสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา (First 
Amendment of the Bill of Rights) ความว่า “Congress shall make no law respecting an  
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom 
of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
government for a redress of grievances.” 
   บทบัญญัติดังกล่าวมีใจความสำคัญเป็นการห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ  อันมีผลเป็นการ 
จำกัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถที่จะ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนั่นเอง และได้ถูกนำไปพัฒนาและนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครอง 
และรับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐ  (U.S.  Supreme  Court)  ซึ่งได้อธิบาย 
ความหมายของคำว่า  “Freedom of  the  Press”  ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักประกันในบทแก้ไข 
เพิ่มเติมที่  1  ว่าหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐ 
อเมริกาหรือที่เรียกว่า  “Free Press Clause” นั้นเป็นบทบัญญัติที่ให้คุ้มครองแก่สื่อมวลชนประเภท 
หนังสือพิมพ์  หนังสือ  นิตยสาร  สื่อภาพเคลื่อนไหว  (Motion  Pictures)  สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์ และ 
หมายความรวมถึงสื่อไร้สายประเภทอินเทอร์เน็ตอีกด้วย  โดยศาลได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ 
ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพร้อมทั้งได้วางแนวทางในการคุ้มครอง 
การทำหนา้ทีข่องสือ่มวลชนเอาไวใ้นหลาย ๆ  คด ีและคำตดัสนิดงักลา่วกไ็ดก้ลายมาเปน็แนวทางทีศ่าล
ในคดีต่อมานำมาใช้ในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนต่อมาอีกด้วยที่สำคัญ ได้แก่ 
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  ๑.  สื่อมวลชนไม่อาจที่จะถูกควบคุมจากรัฐหรือผู้ที่ใช้อำนาจรัฐ  รวมทั้งไม่อาจถูกจำกัดเสรีภาพ 
ในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใด ๆ  ไดอ้กีดว้ย๓ ซึง่การคุม้ครองดงักลา่วนีย้งัหมายความรวมถงึ การกำหนด 
ห้ามมิให้รัฐกำหนดการลงโทษทางอาญาหรือกำหนดเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเอากับบุคคลที่วิจารณ์
หรือติติงการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด๔    
  ๒.  ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจสื่อสารมวลชน  (Media  Ownership)  ไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือ 
ข้อกำหนดก่อนตีพิมพ์ (prior restraint – a legal prohibition on the press’s ability to publish  
information  in  its  possession)  อันจัดเป็นการกระทำที่กระทบต่อแก่นแห่งสิทธิเสรีภาพของ 
สื่อมวลชนอย่างชัดเจนและขัดต่อบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ๕    
  ๓. รัฐบาลไม่อาจจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนไม่ว่าในทางใด ๆ  เว้นแต่ในกรณี 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  และรัฐ 
ไม่อาจที่จะกำหนดโทษในทางอาญา  หรือเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อสื่อมวลชน  ในกรณีที่ข้อความ 
ทีน่ำเสนอนัน้เปน็ความจรงิและเรือ่งทีน่ำเสนอเปน็เรือ่งทีก่ระทบตอ่สาธารณชน และหา้มมใิหร้ฐักำหนด 
ให้มีการเก็บภาษีจากสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากภาษีที่ใช้กับองค์กรธุรกิจอื่น๖  
  ๔.  รัฐไม่อาจตรากฎหมายที่มีเนื้อหากำหนดจำกัดสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ขัดกับ 
ความเชื่อของสื่อมวลชน ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ให้เหตุผลในคดี  Sullivan ว่า “ขอบเขตแห่งเสรีภาพ 
ของสือ่มวลชนมไิดเ้ปน็เพยีงเสรภีาพในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารโดยเสรเีทา่นัน้ หากแตไ่ดข้ยายความ 
ถึงเสรีภาพโดยปราศจากการลงโทษใด ๆ  เมื่อสื่อมวลชนได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงและ 
เกีย่วขอ้งกบัประโยชนส์าธารณะ” หลกัการนีเ้ปน็ทีรู่จ้กักนัภายใตช้ือ่วา่ “The Daily Mail Principle”๗  
เว้นแต่เป็นการรายงานข่าวสารในเรื่องที่ไม่จริงโดยที่สื่อมวลชนรู้ถึงความไม่จริงนั้นมาตั้งแต่ต้นเท่านั้น 
จึงจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 
  ๕.  กรณีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบุคคลธรรมดา  (Private  Persons)  อันก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้นและโดยที่การกระทำของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประโยชน ์
สาธารณะ  ศาลสูงสหรัฐได้วางหลักไว้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่อาจที่จะเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อ 
การกระทำนั้นได้  เว้นแต่การกระทำของสื่อมวลชนได้ละเมิดมาตรฐานความรับผิดที่สื่อมวลชนพึงต้อง 
ระมัดระวัง  (fault - based standard of care) นอกจากนี้ศาลยังขยายการตีความไปถึงอำนาจของ 
รฐับาลทีม่ตีอ่สือ่มวลชนโดยวางหลกัเกณฑส์ำคญัวา่รฐับาลไมม่อีำนาจในการบงัคบัใหส้ือ่มวลชนตพีมิพ์
หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของรัฐบาลแต่อย่างใด๘   

 ๓New York Times Co .v.  United States, 1971.
 ๔New York Times Co .v.  Sullivan, 1964.
 ๕Near v. Minnesota, 1931.
 ๖Grosjean v. American Press, 1936.
 ๗The fundamental right of a free press to disseminate truthful information about public matters. -  
Smith v. Daily Mail Publishing Co, 1979.
 ๘Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 1974.
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  ๖. รฐัไมอ่าจกำหนดหา้มมใิหส้ือ่มวลชนเขา้ฟงัการพจิารณาคดขีองศาลและนำขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว
มาเปดิเผยตอ่สาธารณชน โดยศาลไดต้คีวามบทแกไ้ขเพิม่เตมิที ่1 ของรฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิาวา่ 
บทแกไ้ขเพิม่เตมิที ่1 นัน้มไิดเ้ปน็แตเ่พยีงคุม้ครองสือ่มวลชนในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารโดยปราศจาก 
การตรวจสอบจากรัฐและการกำหนดโทษทางอาญาใด ๆ  อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ของ 
สือ่มวลชนเทา่นัน้ หากแตย่งัรองรบัสทิธขิองสือ่มวลชนในการเขา้ฟงักระบวนการพจิารณาคดใีนทางอาญา 
และกระบวนการยุติธรรมอื่น  ๆ  อีกด้วย  โดยถือว่าสื่อมวลชนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทน  (Surrogate)  
ของประชาชนในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบาทของตนและเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะอีกด้วย๙   
  อย่างไรก็ตาม ภายใต้การให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ศาลสูง 
สหรฐัยงัไดก้ำหนดบทยกเวน้ของความคุม้ครองแกเ่สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ตามบทบญัญตัแิกไ้ข 
เพิ่มเติมที่ 1 ไว้โดยได้กำหนดลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง 
ตามบทบัญญัติดังกล่าวไว้หลายกรณี เช่น “Defamation” คือ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการ 
ตีพิมพ์ข้อความที่มีการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงซึ่งไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของ 
บุคคลอื่น  “Causing  Panic”  ซึ่งการแสดงความคิดเห็นที่มีผลเป็นการก่อให้เกิดความตื่นตระหนก 
ตอ่บคุคลรอบขา้ง ซึง่จำตอ้งใชม้าตรฐานของวญิญชูนในการพจิารณาวา่ขอ้ความทีแ่สดงออกมาจะกอ่ให ้
เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่านหรือผู้ฟัง  “Incitement  to  Crime”  ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีผล 
เป็นการกระตุ้นหรือยุยงส่งเสริมให้มีการก่ออาชญากรรม “Sedition” หมายถึงการแสดงความคิดเห็น 
ทีม่ผีลเปน็การปลกุปัน่ใหเ้กดิความไมส่งบในรฐัและ “Obscenity” เปน็การแสดงความคดิเหน็ทีข่อ้ความ 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อความที่ลามก หยาบโลน เป็นต้น 
  ข.  สถานะทางกฎหมายขององค์กรสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
    จากการศึกษาถึงองค์กรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหลักที่ชื่อว่า  Telecommunications 
Act of 1996 ที่กำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าประกอบกิจการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม  
และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่ามีรูปแบบ
ที่สำคัญ  สองรูปแบบ คือ  สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ  (Private Ownership)  กับสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ (Public Ownership) ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการด้านวิทยุโทรทัศน์ของสหรัฐ 
อเมริกาจะมีการดำเนินงานควบคู่กันระหว่างสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐและสื่อวิทยุโทรทัศน์ของเอกชน 
ไปพร้อม ๆ  กัน ในขณะที่สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของจะดำเนินการเพื่อสนองความต้องการ 
ของชุมชนหรือท้องถิ่น โดยรายการที่ออกอากาศส่วนใหญ่จะเป็นรายการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก 
รายการแมบ่า้น รายการอาหารหรอืสารคดทีัว่ไป อนัจดัไดว้า่เปน็สถานโีทรทศันท์ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้  
(Non - Commercial  Stations)  ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลโดยผ่าน  
The Corporation for Public Broadcasting (CPB) ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้โดยสภาคองเกรซในรปูของบรษิทั 

 ๙Cox Broadcasting Crop. V. Cohn, 1975.
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เอกชนเพือ่ทำหนา้ทีใ่นการใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ถานวีทิยโุทรทศันเ์หลา่นีใ้นเรือ่งเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 
และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน การวิจัยและด้านอื่น ๆ  และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้านการ 
ส่งสัญญาณดาวเทียมและระบบส่งสัญญาณจาก The Public Broadcasting Services  (PBS) โดยมี 
The National Association of  Public  Television  Stations  (NAPTS)  เป็นหน่วยงานที่ให้ความ 
ช่วยเหลือด้านการวิจัยและการวางแผน  ทั้งนี้  สถานีวิทยุโทรทัศน์เหล่านี้จะได้รับเงินรายได้สนับสนุน 
จากรัฐบาลเพียงเล็กน้อย  หากแต่เงินรายได้ส่วนใหญ่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดังกล่าวจะได้มาจากเงิน 
สนับสนุนจากองค์กรเอกชนหรือผู้รับชมทางบ้านเป็นส่วนใหญ่  

  ค.  หลักประกันการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
     หลักการที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไป 
ภายใต้บทบัญญัติของบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน  ซึ่งศาลสูงสหรัฐได้ตีความบทแก้ไข 
เพิ่มเติมที่  1  ดังกล่าวนี้ว่าเป็นหลักที่ไม่อาจถูกละเมิดได้  และรัฐบาลหรือรัฐสภาไม่มีอำนาจในการ
ตรากฎหมายใด ๆ  อันมีผลเป็นการจำกัดหรือตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนดังที่กฎหมายกำหนด 
แตอ่ยา่งไรกต็าม บางกรณรีฐัอาจจำกดัสทิธดิงักลา่วไดใ้นกรณทีีเ่ปน็ไปเพือ่ปอ้งกนัประโยชนส์าธารณะ 
หรือความปลอดภัยของรัฐเท่านั้น๑๐ และเนื่องจากบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐ 
ทีก่ำหนดใหค้วามคุม้ครองเรือ่งเสรภีาพในการพดู (Free Speech) จะมผีลใชบ้งัคบัตอ่รฐัหรอืหนว่ยงาน 
ของรัฐโดยกำหนดห้ามมิให้รัฐกำหนดมาตรการใดอันเป็นการจำกัดสิทธิดังกล่าวของประชาชน ซึ่งย่อม 
หมายความว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชน  (Private  Sector)  สามารถที่จะกำหนดให้ลูกจ้างของตน 
สละสิทธิในการที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีตามที่กำหนดในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่  1  

 ๑๐Near v. State of Minnesota, 1931.
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โดยกำหนดไวเ้ปน็เงือ่นไขในสญัญาการจา้งงาน๑๑ สง่ผลใหน้ายจา้งสามารถทีจ่ะเลกิจา้งไดห้ากเปน็กรณี 
ที่ลูกจ้างแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อาจขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของนายจ้าง ซึ่งแตกต่างจากลูกจ้าง 
ของรฐัทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็โดยผลของบทแกไ้ขเพิม่เตมิที่ 1๑๒   
ดังกล่าวข้างต้น  แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีดังกล่าวนี้ศาลสูงสหรัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 
ความคุม้ครองแกล่กูจา้งของรฐัในการแสดงความคดิเหน็ภายใตบ้ทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิที่ 1 ซึง่ในกรณนีี ้
ศาลจะตอ้งคำนงึถงึความสมดลุระหวา่งผลประโยชนข์องลกูจา้งในฐานะทีเ่ปน็ประชาชนกบัผลประโยชน์ 
ของรัฐในฐานะท่ีเป็นนายจ้างประกอบกับประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ เน่ืองจากรัฐในกรณีน้ีมีบทบาท 
สองประการควบคู่กัน กล่าวคือ รัฐในฐานะที่เป็นนายจ้างที่ต้องจัดให้มีบริการสาธารณะกับรัฐในฐานะ 
ที่เป็นรัฐบาลและซึ่งการดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญ  
การสร้างความสมดุลดังกล่าวศาลจำต้องพิจารณาจากการใช้เสรีภาพของลูกจ้างในฐานะประชาชนกับ 
สทิธขิองนายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน ซึง่การพจิารณาวา่ลกูจา้งทีถ่กูเลกิจา้งจากการแสดงความคดิเหน็ 
ของตนในกรณใีดทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจากบทบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิที่ 1 หรอืไมน่ัน้ ตอ้งพจิารณาจาก
องคป์ระกอบสีป่ระการ๑๓  ดงันี ้ลกูจา้งจะตอ้งไดร้บัความไมเ่ปน็ธรรมอนัเกดิจากการจา้งงาน (Adverse 
Employment Action) ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารแสดงความคดิเหน็แลว้ การแสดงความคดิเหน็ดงักลา่ว 
ของลกูจา้งเปน็การแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งทีก่ระทบตอ่ประโยชนข์องสว่นรวมหรอืประโยชนส์าธารณะ  
(Matter  of  Public  Concern)  การแสดงความคิดเห็นนั้นมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของนายจ้าง 
หรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของนายจ้าง  (Public Employer’s  Interest) และ 
การกระทำของลูกจ้างเป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม (Causation) เท่านั้น จึงจะ 
ได้รับการคุ้มครองจากหลักการดังกล่าวข้างต้น  ภายใต้การดำเนินการตามหน้าที่ของสื่อมวลชนในการ 
นำเสนอขอ้มลูขา่วสารสูค่วามรบัรูข้องประชาชนนัน้ นอกเหนอืจากบทแกไ้ขเพิม่เตมิที ่1 แหง่รฐัธรรมนญู 
ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ การดำเนนิการตามหนา้ทีข่องสือ่มวลชนยงัตกอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายอืน่ 
อีกหลายฉบับ ดังนี้   

 ๑๑Terrence S. Welch. “A Primer on Texas Public Employment Law”.  
56 Baylor Law Review 981, Fall 2004. www.International.westlaw.com.
 ๑๒David L. Hudson JR. “Balancing Act: Public Employees and Free Speech”. 
The First Amendment Center Publication. Vol.3 December 2002. p.4.
 ๑๓Pickering v. Board of Education, 1968.
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 ๑.  กฎหมายแรงงาน (Federal Labor Law) 
     กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างที่ใช้บังคับกับการจ้างงานในลักษณะทั่วไป ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 
ในการจ้างงานโดยอาศัยเหตุเรื่องอายุ เชื้อชาติ  สีผิว ศาสนา เพศ  แหล่งกำเนิด  หรือเหตุอื่นอันเป็น 
การตดัสทิธกิารจา้งโดยไมเ่ปน็ธรรม โดยมรีายละเอยีดการคุม้ครองกำหนดในกฎหมายทีส่ำคญัสองฉบบั 
คือ National Labor Relations Act (NLRA) และ Fair Labor Standard Act (FLSA) ซึ่งต่างก็ตกอยู่ 
ภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการตามหน้าที่ของ 
สื่อมวลชนนั้น  เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ความรับรู้ของประชาชนแล้ว  ในบางกรณีสื่อมวลชน 
ที่เป็นลูกจ้างในองค์กรสื่อนั้น ๆ  อาจได้รับผลกระทบจากการรายงานข่าวนั้นได้โดยผลของข้อตกลง  
ในสัญญาจ้างแรงงานท่ีทำต่อนายจ้างทีอ่ยู่ในฐานะเหนือกว่าในการท่ีจะกำหนดเง่ือนไขใด  ๆ  ตามความประสงค์ 
ของตนในการจ้างงาน (Employment - At - Will Doctrine)๑๔  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติใน  
National Labor Relations Act (NLRA) นั้น ศาลสูงสหรัฐได้เคยวินิจฉัยว่า “ธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
มิได้มีความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจอื่นใด  ดังนั้น  ธุรกิจหนังสือพิมพ์จึงไม่อาจที่จะได้รับ 
ความคุ้มครองตามกฎหมายเป็นพิเศษแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน”๑๕ ซึ่งย่อมหมายความว่าในข้อพิพาทที่เก่ียวกับ 
การจา้งงานหรอืการกระทำอนัไมเ่ปน็ธรรมของนายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน เชน่ การไลอ่อก หรอืการ 
เลิกจ้างอันเป็นข้อพิพาทอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างที่อยู่ในองค์กรสื่อมวลชนก็ต้องตกอยู่
ภายใตเ้งือ่นไขความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานเชน่เดยีวกนักบัลกูจา้งในธรุกจิอืน่ ๆ  สว่นในกรณขีอง 
Fair Labor Standard Act (FLSA) อนัอยูภ่ายใตก้ารดำเนนิงานของ The Wage and Hour Division  
of  the  Department  of  Labor  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดค่าแรงขั้นต่ำและชั่วโมง 
การทำงาน  โดยให้ความคุ้มครองแก่เฉพาะลูกจ้างทั่วไปที่มิใช่ “Profession Employees” นั้น  
ในขอ้พพิาทของสือ่มวลชนลกูจา้งทีเ่รยีกรอ้งความคุม้ครองตามกฎหมายฉบบันี ้ศาลจะพจิารณากอ่นวา่ 
ความเปน็นกัขา่วหรอืสือ่มวลชนนัน้ถอืเปน็ลกูจา้งทีอ่ยูใ่นขา่ยความคุม้ครองตามกฎหมายฉบบันีห้รอืไม่  
ซึ่งในกรณีนี้เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลในแต่ละคดีจะพบว่า  คำวินิจฉัยของศาลยังไม่มี 
ความชดัเจน โดยในบางกรณศีาลตดัสนิใหน้กัขา่วเปน็อาชพีทีจ่ดัเปน็ “Profession Employees” ซึง่สง่ผล 
ให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้๑๖ และในขณะที่อีกหลายคดีศาลได้พิพากษาว่าอาชีพนักข่าว 
ไม่จัดเป็น “Profession Employees” ซึ่งอยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ด้วย๑๗  

 ๑๔Employment-At-Will  Doctrine:  the  doctrine  allows  employers  to  regulate  the  terms  of  employment 
thought the contract, as a result, employers can discharge employee at any time and for any reason, good or 
bad.  www.whistleblowers.org/private.html
 ๑๕Associated Press v. NLRB, 1937.
 ๑๖Sherwood v. Washington Post, 1988.
  ๑๗Dalheim v. KDFW-TV, 1988.
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     นอกจากนี ้ภายใตก้ฎหมายทัง้สองฉบบัดงักลา่วการจะพจิารณาวา่บคุคลใดจะถอืเปน็ลกูจา้ง 
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น  จำต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  หน้าที่ของลูกจ้าง  เวลาลูกจ้างที่ใช้ในการทำงานรวมตลอด 
ทั้งค่าจ้างที่จ่ายแก่ลูกจ้างประกอบกัน ตัวอย่างเช่น  “Stringers”๑๘ หรือนักเขียนที่ทำงานอิสระ  
“Freelance”๑๙ ต่างถือว่าเป็นลูกจ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย  

 ๒. Whistleblower Protection 
     ภายใต้การจ้างแรงงานตามกฎหมายนั้น  นายจ้างย่อมมีอำนาจเหนือกว่าลูกจ้างในการที่จะ 
กำหนดหนา้ทีใ่หล้กูจา้งตอ้งกระทำการหรอืงดเวน้ไมก่ระทำการบางอยา่งทีข่ดัหรอืแยง้ตอ่ผลประโยชน์ 
ของนายจา้ง รวมตลอดถงึการกำหนดหา้มมใิหล้กูจา้งแสดงความคดิเหน็ของตนทีส่ง่ผลกระทบตอ่กจิการ 
หรอืผลประโยชนข์องนางจา้ง โดยนายจา้งมสีทิธอินัชอบธรรมในการทีจ่ะลงโทษลกูจา้งทีฝ่า่ฝนืเงือ่นไข 
ดังกล่าวไม่ว่าด้วยการไล่ออก การลดตำแหน่ง การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม การขึ้นบัญชีดำ หรือการอื่น ๆ   
อนัเปน็อำนาจของนายจา้งทีส่ามารถกระทำได ้ซึง่ขดัแยง้กบัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ทีก่ำหนด 
รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  ในหลายกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ลูกจ้างประสบกับปัญหา 
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของนายจ้าง การคอร์รัปชัน หรือการดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย 
ของนายจา้งของตน ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็ปญัหาทีม่ไิดก้ระทบตอ่ผลประโยชนข์องลกูจา้งเพยีงลำพงัเทา่นัน้  
หากแต่ยังเกี่ยวข้องหรือกระทบต่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอีกด้วย  และเมื่อลูกจ้างได้เปิดเผย 
กิจกรรมดังกล่าวของนายจ้างต่อสาธารณชน  สิ่งที่ลูกจ้างได้รับมักจะเป็นการตอบโต้จากนายจ้างอย่าง 
รนุแรง เชน่ การไลอ่อกหรอืการเลกิจา้ง๒๐ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเรยีกลกูจา้งทีม่พีฤตกิรรมดงักลา่ววา่  
“Whistleblower”  ซึ่งในกรณีของลูกจ้างที่เป็นสื่อมวลชนที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้เสรีภาพของสื่อ 

  ๑๘Stephen Lacy and Todd F. Simon. The Economics and Regulation of US Newspapers. Norwood, N.J.  : 
Ablex Pub., c1993.
 ๑๙Kassel v. Gannett Co, Inc, 1989.
 ๒๐Krob v. Raytheon, 1989.
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(Free Press) ในการแสดงความคดิเหน็โดยการสบืเสาะหาขอ้มลูแลว้รายงานขอ้เทจ็จรงิสูค่วามรบัรูข้อง 
ประชาชนนั้นจึงมีลักษณะเป็น “Media Whistleblowers”๒๑ นั่นเอง เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่า  “Whistleblower”  เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดง 
ความคดิเหน็ตามรฐัธรรมนญูซึง่ไดร้บัความคุม้ครอง แตอ่ยา่งไรกต็าม เนือ่งจาก The First Amendment  
นัน้เปน็บทบญัญตัทิีม่ผีลเปน็การกำหนดควบคมุเฉพาะการกระทำของรฐั (Government Acts) เทา่นัน้ 
มิได้ครอบคลุมถึงนายจ้างที่เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนแต่อย่างใด  ในกรณีนี้ศาลสูงสหรัฐได้วางแนวทาง 
การให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของรัฐ  (Public  Sector Whistleblowers) ไว้เฉพาะกรณีที่เป็นการ 
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (Public Concern)๒๒ เท่านั้น ภายใต้ 
ข้อจำกัดดังกล่าวมลรัฐส่วนใหญ่จึงได้นำเอา  The  Public  Policy  Exception  ที่เป็นนโยบายของรัฐ 
ในการใหค้วามคุม้ครองแกล่กูจา้งทีอ่ยูใ่นองคก์รธรุกจิเอกชนมาปรบัใชก้บัลกูจา้งทีเ่ปน็ Private Sector 
Whistleblowers แทนกฎหมายพเิศษทีใ่หค้วามคุม้ครองเฉพาะแกล่กูจา้งในภาครฐัเทา่นัน้ โดยนโยบาย 
ดังกล่าวนี้เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ Private Sector Whistleblowers ที่อยู่ 
ภายในรัฐและกำหนดให้การปลดหรือการเลิกจากงานภายใต้เงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวถือเป็น 
การกระทำละเมดิซึง่ตอ้งมกีารชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามกฎหมาย ซึง่ในกรณนีีศ้าลของมลรฐั (States 
Courts) จะนำเอา The Public Policy Exception มาใช้ในการพิจารณาปรับใช้และให้ความคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างในคดีนั้นได้๒๓   

  ง. องค์กรกำกับดูแลการดำเนินการของสื่อมวลชน
     ธุรกิจสื่อสารมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีหลากหลายชนิด  ซึ่งสื่อมวลชน
ทุกรูปแบบล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งให ้
ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น กฎหมายจึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง 
องค์กรหลักเพื่อทำหน้าที่ในการให้กำกับดูแลการดำเนินการตามหน้าที่ของสื่อมวลชนขึ้นหลายองค์กร  
ซึง่องคก์รทีท่ำหนา้ทีด่งักลา่วมสีองรปูแบบ คอื หนว่ยงานในรปูแบบขององคก์รอสิระและองคก์รตลุาการ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑. องค์กรอิสระ (Independence Agency)
     ๑.๑ Federal Communications Commission (FCC) 
             ธุรกิจสื่อสารมวลชนในรูปแบบของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์รวมทั้งสื่อเคเบิลทีว ี
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลักที่ชื่อว่า  Telecommunications  Act  of  1996  
ที่มุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรี  เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้รับประโยชน์ 
มากทีส่ดุนัน้ ไดก้ำหนดใหจ้ดัตัง้หนว่ยงานพเิศษขึน้มาเพือ่ทำหนา้ทีใ่นการกำกบัดแูลการใชป้ระโยชนจ์าก 
คลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์ทั้งประเทศ (Telecommunications Industry) ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 

 ๒๑Estelle Feldman. “Protection for Whistleblowers” School of Law, University of Dublin. http://9iacc.org/
papers/day3/ws7/d3ws7_efeldman.html
 ๒๒Connick v. Myers, 1983.
 ๒๓Carl v. Children’s Hospital, 1997.
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ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้คลื่น  โดยมีสถานะทางกฎหมายเป็น 
องค์กรอิสระเรียกว่า  Federal  Communications  Commission  (FCC)  โดยกฎหมายกำหนดให้มี 
อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการแก่องค์กรธุรกิจ 
สื่อสารมวลชน (Broadcast  Licenses) อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  
(Media  Regulations) รวมทั้งอำนาจในการลงโทษในกรณีที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่  FCC  กำหนดไว้ โดยใบอนุญาตในการประกอบกิจการนั้นจะต้องได้รับการจัดสรร 
อยา่งเทา่เทยีมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการทัง้ประเทศ๒๔ อยา่งไรกต็าม กฎหมายไดก้ำหนดใหส้ทิธแิก ่FCC 
ในการเข้าไปแทรกแซงการออกอากาศของสื่อไว้ค่อนข้างจำกัด  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการออกอากาศ 
ในการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมในราคาที่ถูกที่สุดให้เท่าเทียมกับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นได้รับ  (Equal 
Time  Provision)๒๕ กับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องจัดหารายการที่มีประโยชน์ทางการศึกษา 
แกเ่ดก็ พรอ้ม ๆ  กบัจำกดัชว่งเวลาของการโฆษณาในระหวา่งรายการตลอดจนเนือ้หาทีเ่หมาะสมตอ่เดก็ 
อีกด้วย  ทั้งนี้ภายใต้ความมุ่งหมายหลักสามประการคือ  เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและมีความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร  
ความหลากหลายของความคดิเหน็ ความหลากหลายของรปูแบบรายการ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของแต่ละท้องถิ่น๒๖ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายดังกล่าว  FCC  จึงได้กำหนดให้มีการจำกัด 
การครอบครองสื่อชนิดเดียวกัน  (Ownership  Limits Within Media)  และจำกัดการครอบครอง 
สือ่ต่างชนิดกัน (Cross Media Ownership) และเพ่ือส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการนำเสนอ 
รายการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและมีความหลากกลาย  เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ดังกล่าว  FCC  จึงได้กำหนดให้มีการจำกัดการครอบครองสื่อชนิดเดียวกันและจำกัดการครอบครอง 
สือ่ตา่งชนดิกนั โดยไดก้ำหนดรายละเอยีดในเรือ่งดงักลา่วไวแ้ยกเปน็ 2 ระดบั คอื National Ownership  
Rules  และ Local Ownership Rules 

    ๑.๒ Federal Trade Commission (FTC)
            คณะกรรมการเพื่อการค้าของสหพันธ์หรือ Federal Trade Commission: FTC  
เป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า  The  Federal  Trade  Commission  Act  
of 1914 อันประกอบไปด้วยกรรมการ 5 คน ที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง  
7  ปี  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดทางการค้าและการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค  โดยคณะกรรมการจะมีอำนาจในการสอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง 
ของหน่วยงาน  โดยข้อร้องเรียนดังกล่าวถูกเสนอโดยผู้บริโภค  องค์กรธุรกิจเอกชน  สภาคองเกรซหรือ 

 ๒๔Telecommunication Act: Section 310.
 ๒๕Telecommunication Act: Section 312.
 ๒๖Jonathan D. Levy “Australian and US Approaches to Media Ownership Regulation” Telecommunication 
Policy Research Conference 2004. P. 6-7.
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เปน็เรือ่งราวทีน่ำเสนอโดยผา่นสือ่มวลชนเพือ่คุม้ครองใหม้กีารแขง่ขนัทีเ่ปน็ธรรมซึง่รวมถงึการควบรวม 
ทางการค้า  อันส่งผลให้เป็นการลดปริมาณการแข่งขันในตลาดการค้าลงและก่อให้เกิดการผูกขาด 
ทางการค้าขึ้น และภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวกฎหมายกำหนดให้ FTC มีอำนาจในการทบทวน 
การควบรวมกิจการหรือการเข้าถือสิทธิ์ในกิจการหนึ่งกิจการใดอันส่งผลให้เป็นการบิดเบือนอำนาจ 
ทางการตลาด (Abuse Market Power) โดยการดำเนินการดังกล่าวของ FTC จะเป็นการดำเนินการ 
โดยประสานการทำงานกันกับ The Antitrust Division of  the Department of  Justice ซึ่งเป็น 
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม  ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้องกัน 
การผูกขาดทางการค้าหรือ “Antitrust  Laws” ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจในการดำเนินการ 
ดังกล่าว โดย FTC จะมีอำนาจในการบังคับการในทางแพ่งเท่านั้น ในขณะที่ The Antitrust Division 
of  the Department of  Justice จะมีอำนาจในการบังคับการทั้งในทางแพ่งและอาญาประกอบกัน  
ภายใต้การดำเนินงานดังกล่าว The Bureau of Competition ซึ่งเป็นองค์กรย่อยของ FTC จะเป็น
องค์กรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการดำเนินการทางธุรกิจที่มีผลเป็นการจำกัดหรือควบคุมการแข่งขัน  
โดยจะทำหน้าที่ในการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายที่ได้ปรากฏขึ้น 
แล้วเสนอต่อ  FTC  เพื่อให้ดำเนินการให้มีการฟ้องร้องคดีในศาลต่อไป  โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
“Media Ownership Concentration” นัน้ กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งที่  FTC 
จะสามารถใช้เป็นฐานอำนาจในการดำเนินการได้นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ๑. Sherman Antitrust Act of 1890 เป็นกฎหมายที่มุ่งที่จะคุ้มครองประโยชน์ 
สาธารณะเปน็หลกั โดยหา้มมใิหม้กีารกระทำอนัเปน็การจำกดัการคา้อนักอ่ใหเ้กดิการผกูขาดทางการคา้ 
           ๒. The Clayton Act of 1914 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งมิให้มีการ 
ควบรวมกิจการอันก่อให้เกิดการต่อต้านการแข่งขัน (ซึ่งแตกต่างจาก Sherman Antitrust Act ที่จะ 
ใชบ้งัคบัตอ่เมือ่มกีารกระทำการทีส่ง่ผลใหม้กีารผกูขาดทางการคา้เกดิขึน้แลว้) กฎหมายฉบบันีไ้มอ่นญุาต 
ให้มีการเข้าถือสิทธิในกิจการหนึ่งกิจการใดของบริษัทใดเพียงบริษัทเดียวในบริษัทอื่นโดยเจตนาที่จะ 
ให้มีการควบรวมกิจการ
           ๓. Hart-Scott-Rodino Act (Pre - Merger) เปน็กฎหมายทีร่องรบัอำนาจของ FTC 
และ The Antitrust Division of the Department of Justice ในการทีจ่ะทบทวนการควบรวมกจิการ 
การเข้าถือสิทธิ์  หรือการรวมตัวอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าที่ละเมิดต่อกฎหมาย 
ก่อนการควบรวมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ ์ โดยมีสมมุติฐานของการควบรวมกิจการอันเป็นการผูกขาด 
ทางการค้าสองประการ คือ The Size of Transaction Test โดยหากเป็นการได้รับเงินจำนวนตั้งแต่  
50  ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป หรือทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อื่นในการดำเนินการเพียงครั้งเดียว  หรือ  
The Size of Parties Test อนัเปน็กรณผีูเ้ขา้รว่มกจิการเปน็บคุคลผูซ้ึง่ถอืครองทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยอ์ืน่ 
เปน็มลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั แตไ่มเ่กนิ 200 ลา้นเหรยีญสหรฐั กจ็ะถอืวา่เปน็การควบรวม 
กิจการอันเป็นการผูกขาดทางการค้าตามกฎหมายแล้ว
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  ๒.  ศาลยุติธรรม
        ศาลยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรหลักที่มีความสำคัญในการให้ความคุ้มครอง 
แก่การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนภายใต้หลักเกณฑ์ของบทแก้ไขเพิ่มเติมที่  1  ของรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล่าวหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
แก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนยังปรากฏในคำพิพากษาที่ศาลได้วางแนวทางการ 
คุ้มครองและกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองตามกฎหมายไว้ในหลายคดี๒๗ ทั้งหมดล้วนเป็นผลจากการ 
ที่ศาลได้นำเอาบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และพัฒนาและสร้างหลักกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องขึ้นเพื่อปรับใช้แก่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมนั่นเอง 

บทสรุป
  จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า  รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้การ 
รับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเอาไว้ในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่  1  ของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา  โดยมีใจความสำคัญเป็นการห้ามมิให้รัฐสภาตรากฎหมายใด ๆ  อันมีผลเป็นการจำกัดหรือ 
ตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้สื่อมวลชนมีความเป็นอิสระและสามารถที่จะแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเสรีหลักการนี้ได้ถูกนำไปพัฒนาและนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครองและ 
รับรองเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยศาลสูงสหรัฐซึ่งได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองการทำหน้าที่ 
ของสื่อมวลชนเอาไว้ในคำพิพากษาของศาลซึ่งกลายมาเป็นแนวทางที่ศาลในคดีต่อมานำมาใช้ในการ 
พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนต่อมาอีกด้วย จากการศึกษาวิจัยพบว่าการดำเนินงานขององค์กรสื่อ 
วิทยุโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายทีช่ื่อว่า Telecommunications 
Act of 1996 ที่กำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเข้าประกอบกิจการภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม 
โดยมีทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่เอกชนเป็นเจ้าของกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่รัฐเป็นเจ้าของ โดยสื่อวิทยุโทรทัศน์
ที่รัฐเป็นเจ้าของนั้นจะดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นหลักและได้รับเงิน 
สนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐบาลเพียงเล็กน้อยผ่านหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ดังนั้น รายได้ 
ส่วนใหญ่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดังกล่าวจึงได้มาจากเงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนหรือผู้รับชม 
ทางบา้นเปน็สว่นใหญ ่นอกจากนี ้กรณขีองหลกัประกนัทางกฎหมายในการคุม้ครองการใชเ้สรภีาพของ 
สื่อมวลชนนั้น จากการศึกษาวิจัยพบว่านอกจากศาลจะใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1  
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแรงงานที่เป็นกฎหมายท่ัวไปแล้ว ศาลยังใช้หลัก Whistleblower Protection  
มาเป็นแนวทางในการคุ้มครองสื่อมวลชนที่เป็นลูกจ้างได้เปิดเผยการกระทำของนายจ้างของตน
ที่ขัดต่อกฎหมายและกระทบต่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมต่อสาธารณชนอีกด้วย ทั้งยังมีการ 
จัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความคุ้มครองการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนขึ้นตามกฎหมาย 
อีกสององค์กร อันได้แก่ Federal Communications Commission : FCC ที่ถูกจัดตั้งขึ้นจาก 
กฎหมายเฉพาะที่ชื่อว่า Telecommunications Act of 1996  โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้

 ๒๗รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ก. 
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คลืน่ความถีใ่นการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันภ์ายใตเ้งือ่นไขทีก่ฎหมายกำหนด  
กบัคณะกรรมการเพือ่การคา้ของสหพนัธห์รอื Federal Trade Commission : FTC เปน็องคก์รอสิระ 
ที่ตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า The Federal Trade Commission Act of 1914 มีอำนาจ 
หนา้ทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตอ่ตา้นการผกูขาดทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยมอีำนาจ 
ในการทบทวนการควบรวมกิจการหรือการเข้าถือสิทธิ์ในกิจการหนึ่งกิจการใดอันส่งผลให้เป็นการ 
บิดเบือนอำนาจทางการตลาดอันอาจส่งผลให้การให้บริการวิทยุโทรทัศน์ไม่มีความหลากหลาย (Diversity)  
อันมีผลเป็นการจำกัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้ 
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