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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ 

โทรทัศน์ 

DEVELOPING VOLUTEER NETWORK FOR MEDIA REGULATION IN RADIO 

AND TELEVISION 
ที่ปรึกษา  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล ตรวจสอบ 

และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการของผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพรายการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการ “โครงการส่งเสริม

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์” เพ่ือศึกษา

แนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และเสนอแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ผลจากการศึกษาภายใต้

โครงการดังกล่าวจะท าให้ได้องค์ความรู้ ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุน การด าเนินงานของส านักก ากับผัง

และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ผส.) ในการยกระดับ

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทยได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้การมี

ส่วนร่วมการก ากับดูแลเนื้อหารายการผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนในวงกว้าง    
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ผลการศึกษา  

 ๑. การศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายและ            

แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่  สิงคโปร์ อเมริกา อังกฤษ 

ออสเตรเลีย  และชิลี   ซึ่งพบว่าทุกประเทศมีประเด็นกฎหมายที่สนับสนุน  และเปิดโอกาสให้       

ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อทั้งในรูปแบบขององค์กรวิชาชีพสื่อและในรูปแบบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบสื่อ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวกับสื่อและมีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ 

บทบาท และสถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศ จ านวน  

๕ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

ไทย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ  มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา และสถาบัน

สื่อเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ จ านวน ๕ องค์กร ได้แก่  Media Monitoring Project of 

Zimbabwe, The World Association for Christian Communication, The Media 

Development Foundation,  Media Monitoring Project of Concordia University,  Media 

Monitoring Africa ได้พบว่ามีแนวปฏิบัติที่ กสทช. สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ได้แก่ การมีประเด็น

กฎหมายที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา           

เป็นจุดเริ่มต้นของการที่รัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อ การได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับสื่อ การจัดตั้งในลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาก าไร                

ที่ด าเนินการร่วมกันผ่านเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นเครือข่ายที่หลากหลาย            

อันประกอบไปด้วยเครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชน เครือข่ายสหวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้มิติการตรวจสอบมี

ความหลากหลายและลุ่มลึกในการท าความเข้าใจกับประเด็นที่ตรวจสอบ และควรมีการจัดท าเว็บไซต์

เป็นสื่อกลางในการรวบรวมองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในประเทศไทยให้มารวมตัวกัน และใช้ เป็นกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเนื้อหา                       

ที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศจะมีบทบาทอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบ เนื้อหาสื่อ                             

ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านการเท่าทันสื่อแก่ประชาชนในวงกว้างผ่านทางเว็บไซต์
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หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติการสื่อสารและมิติอ่ืนๆ การท าวิจัยและ

ศึกษาเชิงลึก การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่าย  เป็นต้น  

 ๒. การรวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ   

ทางวิทยุและโทรทัศน์ พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ท าหน้าที่เต็มรูปแบบในด้านตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

รวมถึงยังไม่มีลักษณะการรวมกลุ่มของบุคคลทั้งในระดับประชาชน นักวิชาการ และ สภาวิชาชีพ

สื่อมวลชนที่ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน                           

ซึ่งจากการสืบค้น พบเพียงจ านวน  ๔ องค์กร ที่ท าหน้าที่ในตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ โดยสามารถแบ่งองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) องค์กรที่เกิดจาก    

การรวมตัวเครือข่ายประชาสังคม เป็นไปในลักษณะของการรับเรื่องร้องเรียนสื่อที่เป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภคมากกว่า การตรวจสอบสื่อ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านอาหารและยา หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

ต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน  

ที่มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคด้านสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับสื่อมวลชน                    

๒) การท างานร่วมกันของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                      

ที่เน้นการก ากับดูแลวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และมีบทบาทเพียงบางส่วนในการตรวจสอบสื่อ                   

ที่ไม่เหมาะสม หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อท่ีไม่เหมาะสม และ ๓) กลุ่มที่เรียก

องค์กรของตนเองว่าเครือข่าย แต่ไม่ได้มีการสร้างเครือข่าย  เป็นเพียงการท างานในลักษณะโครงการที่ได้รับ

ทุนสนับสนุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ได้แก่ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ และ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามการที่จัดกิจกรรม  โดยอิงกับแหล่งทุนจะขาดความยั่งยืนใน

ระยะยาว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดท าฐานข้อมูลและบรรจุเครือข่ายจิตอาสาและ

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์จ านวน ๓๐๐ คน ที่เข้าร่วมการพัฒนาเครือข่าย               

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ไว้ในฐานข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ 

 ๓. การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาใน                  

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  โดยมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกของ

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย                    

เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่ใช้เวลาในการฝึกอบรม
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จ านวน ๑๘ ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการเรียนรู้หลัก จ านวน ๕ ประเด็น  ได้แก่  ๑) การก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ๒) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับ

ดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ ๓)  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ๔) รูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และ ๕) การสร้างเครือข่ายและภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับ

ดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ การพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างเครือข่ายของจิตอาสา   ในด้านวิธีการ                     

จัดฝึกอบรมได้มีการผสมผสานแนวทางการฝึกอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการบรรยาย                        

แบบปฏิสัมพันธ์ การฝึกวิพากษ์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม และการระดมสมอง เพ่ือให้ผู้เข้ารับ                  

การฝึกอบรมเข้าใจทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎี และได้ลงมือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองต่างๆ รวมถึง             

การท าเวิร์คชอปต่างๆ  ประกอบเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจ และเห็นถึงแนวทาง         

ในการน าไปปฏิบัติจริงได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นน าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย                  

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ ไปจัดการฝึกอบรมให้กับเครือข่ายจิต

อาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ จ านวน ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นแล้วมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น                  

๓๐๐ คน ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมได้มีการประเมินความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมจากทุกภูมิภาคมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริ มการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก และมีการจัด                  

การวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) (ร่าง) องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับเครือข่าย                  

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พบว่าประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ความรู้                     

ที่ เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ                                     

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และความรู้                     

ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ   

 ๔. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ สามารถจ าแนกเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในระยะสั้น และ

ข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว ดังนี้ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
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  ๔.๑ ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในระยะสั้น  หมายถึง สิ่งที่ส านักงาน 

กสทช. ควรพิจารณาและด าเนินการในช่วง ๑ – ๒ ปี เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                 

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย 

ได้แก่   

   ๑) การระบุบทบาท ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่ชัดเจนขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งในด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และประเด็นจริยธรรม 

  ๒) การเข้ามามีบทบาทในการเป็นองค์กรกลางที่สนับสนุนการจัดตั้งให้มีองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  และก าหนดหน่วยกลางหรือ

จุดประสาน (Node) ซึ่งท าให้ง่ายต่อการประสานและติดตามผลการท างาน เพ่ือให้สามารถท างาน

ร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน   

   ๓) การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกที่สนับสนุนการท างานขององค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ ระบบส าหรับรายงาน

สื่อที่ไม่เหมาะสม ที่มีการปกป้อง และ รักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่แจ้ง ผู้ที่รายงานสามารถ

ติดตามความคืบหน้าในการจัดการกับสื่อที่ไม่เหมาะสม และควรมีระบบการรายงานสื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เหมาะสมให้กับประชาชนหรือผู้ผลิตสื่อได้ทราบ อีกทั้งควรมี                 

การพิจารณาทบทวนการให้ทุนสนับสนุนองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์     

   ๔) การพัฒนาผู้น าเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและ

โทรทัศน์ โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้น (Train the trainer program) เพ่ือให้ผู้น าเหล่านี้น าความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมไปขยายผลและฝึกอบรมต่อให้กับผู้ที่สนใจ  

   ๕)  การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์อย่างต่อเนื่องและ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจากการฝึกอบรม ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง                

การเรียนรู้บนเว็บไซด์หรือการเรียนในรูปแบบ e-learning   
   ๖) การจัดท าเครื่องมือที่สนับสนุนการท างานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ได้แก่ คู่มือเล่มเล็ก (Booklet/ Manual) และ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
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การจัดท าเป็นหัวข้อเช็คลิสต์ (Checklist) ในการตรวจสอบเนื้อหารายการโดยแยกประเภทตามสื่อ

วิทยุและสื่อโทรทัศน์แต่ละประเภท   

  ๔ .๒  ข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว หมายถึง สิ่งที่ส านักงาน กสทช .                        

ควรพิจารณาและด าเนินการในช่วง ๓ - ๑๐ ปี เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย  ได้แก่  
   ๑) การสร้างคุณค่าให้กับการเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์เรื่องสั้นหรืออินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่ายเพ่ือสื่อสาร

ถึงงานด้านจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า   
   ๒) การประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสาอ่ืนๆ  ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและขยายเครือข่ายจิตอาสาให้กว้างขึ้น    

   ๓)  การขยายช่องทางและเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อรูปแบบอื่นๆ    

ข้อเสนอแนะ 
  ๑.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑)  ส านักงาน กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจาก                

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ  ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และภาคประชาชน เพ่ือให้ทราบว่าส านักงาน กสทช. มีนโยบายที่จะ

ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตลอดท้ังกระบวนการ   
   ๒) ส านักงาน กสทช. ควรมีการน า “ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มี                  

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์” ที่ได้จาก

การศึกษาครั้งนี้ไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงาน กสทช. ทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                 

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์มีทิศทางและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   

  ๒. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าศึกษาในอนาคต 
   ๑) การศึกษาและจัดท าหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายผู้น าจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ (Train the trainer program)     



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ช 

 

   ๒) การศึกษาและจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมหรือชุดการเรียนรู้ส าเร็จรูปส าหรับพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  โดยจัดท าในรูปแบบที่

หลากหลายทั้งเป็นหนังสือคู่มือ หลักสูตรออนไลน์เพ่ือให้จิตอาสาที่มีหลายช่วงวัย หลายสาขาวิชาชีพ

สามารถเลือกเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนเองถนัด  

   ๓) การศึกษาและจัดท าแอพพลิเคชั่นส าหรับให้องค์กรเครือข่ายจิตอาสาสามารถ

รายงานเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม และควรมีระบบการรายงานสื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมให้กับประชาชนหรือผู้ผลิตสื่อได้ทราบ โดยมีการชี้แจงถึงประเด็นที่ไม่เหมาะสม

อย่างละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่อไปส าหรับผู้ผลิตสื่อ และจะเป็น

แนวทางส าหรับประชาชนในการเลือกบริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์  

   ๔) การศึกษาและจัดท าเครื่องมือที่สนับสนุนการท างานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เ พ่ือให้กับจิตอาสาสามารถท างาน                                  

ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้บนมาตรฐานเดียวกัน    

   ๕) การศึกษาหรือการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการรู้เท่าทันสื่อให้กับ

ประชาชน ซึ่งถือเป็นการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ที่มีความเหมาะสม และจะท าให้รับมือและหลีกเลี่ยงการรับชมสื่อวิทยุและโทรทัศน์                   

ที่ไม่เหมาะสมได ้

   ๖)  การจัดท าฐานข้อมูลในลักษณะ Big data เพ่ือรวบรวมเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือก

บริโภคสื่ออย่างฉลาด และเป็นฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ในการคอยเฝ้าติดตามเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ซ 

 

 สารบัญ 
 

 

  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร ก 
สารบัญ  ช 

สารบัญตาราง  ญ 

สารบัญภาพ  ฏ 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา ๒ 

 วัตถุประสงค์การศึกษา ๓ 

 ขอบเขตการศึกษา ๔ 

 นิยามศัพท์ ๕ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๖ 

 จริยธรรมวิจัยในคน ๖ 

 กรอบแนวคิดการวิจัย ๗ 

บทที่ ๒ การทบทวนวรรณกรรม ๘ 

 แนวคิดและนโยบายด้านการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ๙ 

 แนวคิดเรื่องจิตอาสา ๒๓ 

 แนวคิดเรื่องเครือข่ายและภาคประชาสังคม ๒๙ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๖ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการศึกษา ๕๖ 

 การศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
๕๗ 

 การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  
๖๒ 

 การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
๖๓ 

 การเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน 
การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 
 

๖๘ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ฌ 

 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

  หน้า 

บทที ่๔ ผลการศึกษา ๗๔ 

 ผลการศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครอืข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

(วัตถุประสงค์ท่ี ๑) 

๗๕ 

 ผลการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์   

๑๒๔ 

 ผลการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

๑๓๖ 

 ผลการเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน 

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๒๓๑ 

บทที๕่ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ๒๓๙ 
 สรุปผลการศึกษา ๒๔๐ 
 ข้อเสนอแนะ ๒๔๗ 
บรรณานุกรม ๒๕๐ 

ภาคผนวก ก ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒๖๑ 

ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) องค์ความรู้และ 

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต 

๒๗๗ 

ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางใน

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๒๘๐ 

ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกภูมิภาค 
๒๘๒ 

ภาคผนวก จ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ๒๘๖ 

ภาคผนวก ฉ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒๙๒ 

ภาคผนวก ช เอกสารประกอบการฝึกอบรม ๓๐๐ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ญ 

 

             
 

 

               

๓.๑ สรุปแผนการด าเนินการศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริม 

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

๖๐ 

๓.๒ สรุปแผนการด าเนินการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาใน 

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

๖๒ 

๓.๓ สรุปแผนการด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๖๖ 

๓.๔ สรุปแผนการด าเนินการเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๗๐ 

๓.๕ แผนการด าเนินการในระยะต่อไป (นับจากวันเซ็นสัญญา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) ๗๑ 
๔.๑ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาถึงกฎหมายที่สนับสนุนและความเป็นไปได้ใน 

การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย  

๙๕ 

๔.๒ การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน 

ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

๑๑๓ 

๔.๓ การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี  (Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ   

๑๑๙ 

๔.๔ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = ๓๐๐) ๑๓๗ 

๔.๕ ความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ด้านความรู้  (n = ๓๐๐) 

๑๔๐ 

๔.๖ ความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ด้านทักษะ (n = ๓๐๐) 
๑๔๑ 

๔.๗                                                     

                                                (n = ๓๐๐) 

 

๑๔๒ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ฎ 

 

             
 

 

               

๔.๘                                                                 

                                                             

๑๔๔ 

๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบดั้งเดิมกับ 

ภาวะผู้น าแบบใหม่ที่จะท างานเพื่อสังคม 

๒๐๘ 

๔.๑๐ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกภูมิภาค  

(n = ๓๐๐) 

๒๑๗ 

๔.๑๑ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคเหนือ 

(n = ๖๐)   

๒๑๘ 

๔.๑๒ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคใต้ 

(n = ๖๐) 

๒๒๐ 

๔.๑๓ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (n = ๖๐) 

๒๒๑ 

๔.๑๔ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคกลาง  

(n = ๖๐) 

๒๒๓ 

๔.๑๕ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของ

กรุงเทพมหานคร (n = ๖๐) 

๒๒๔ 

๔.๑๖ ผลการประเมินความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

ของผู้เข้าร่วมจากทุกภูมิภาค (n = ๓๐๐) 

๒๒๖ 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ฏ 

 

 สารบัญภาพ 
 

 

ภาพที ่  หน้า 

๑.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย ๗ 
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๑ 

 

 

 

บทที่ ๑ 

บทน า 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒ 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 

 "โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน"์ มีความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ขอบเขตของการศึกษา ประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา หลักการและแนวทางการด าเนินงานของโครงการฯ  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

 ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ฉบับที่ ๑ ที่

ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

รวมถึง การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายว่าด้วย การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้มีการก าหนด

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ที่มีผลสืบเนื่องมาแต่อดีต โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการอนุญาต การประกอบกิจการประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ

มุ่งเน้นการวางรากฐานในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ต้องเริ่มจาก

การพัฒนากฎเกณฑ์และกลไกการก ากับดูแลที ่ส าคัญ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ที่กล่าวถึง                

การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   ให้เป็นประโยชน์ในมิติ                    

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องและ

ปราศจากการรบกวน รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้แผนแม่บท

กิจการ  กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ในการก ากับ

ดูแล  การประกอบกิจการในด้านเนื ้อหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ค านึงถึง        

หลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย 

 ดังนั้น ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแล 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓ 

 

ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการของผู้ประกอบการในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ

รายการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้มี

การมอบหมายให้  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นที่ปรึกษาใน     

การด าเนินการ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์”  เพ่ือด าเนินการ  ศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริม    

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ รวบรวม

และจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ และเสนอแนวทางส่งเสริม การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ผลจากการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวจะท าให้ได้องค์ความรู้ 

ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และข้อมูลอ่ืนๆ                        

ที่จ าเป็นส าหรับสนับสนุน การด าเนินงานของส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ผส.) ในการยกระดับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ของประเทศไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมการก ากับดูแลเนื้อหารายการ

ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในวงกว้าง 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์การศึกษา 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

  ๑.๒.๒ เพ่ือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 ๑.๒.๓  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๑ .๒ .๔ เ พ่ือเสนอแนวทางการส่ง เสริมการพัฒนาองค์ กรเครือข่ายจิตอาสาใน                       

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๔ 

 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

 ๑.๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ๑.๓.๑.๑ การศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและ    

กรอบการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาของประเทศไทย 

โดยศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

  ๑.๓.๑.๒ การศึกษาบทบาทและรูปแบบขององค์กรภาคประชาชนซึ่งท างาน

ในลักษณะจิตอาสาในประเทศและต่างประเทศ จ านวน ๕ องค์กร  

  ๑.๓.๑.๓ การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการส่งเสริม                 

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ จากองค์กร 

ภาคประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศและต่างประเทศ จ านวน ๕ องค์กร เพ่ือน ามา

ประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                   

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

  ๑.๓.๑.๔ การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทยที่มีระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลและสามารถสืบค้นส าหรับการใช้งานได้สะดวก 

  ๑.๓.๑.๕ การส ารวจความต้องการด้านความรู้ การจัดฝึกอบรมและสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

จ านวน ๓๐๐ คน 

  ๑.๓.๑.๖ การจัดข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๑.๓.๒  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ 

 เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ที่เกิดจาก                   

การรวมตัวของบุคคลที่มีความสมัครใจและสนใจเกี่ยวกับตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง ๕ ภูมิภาค (ใช้แนวคิดการแบ่งภูมิภาคแบบ                   

พ้ืนที่ และกรุงเทพมหานคร)  โดยเป็นเครือข่ายจิตอาสาในภาคเหนือ  จ านวน ๖๐ คน  เครือข่าย                 

จิตอาสาใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๖๐ คน เครือข่ายจิตอาสาในภาคกลาง จ านวน ๖๐ คน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๕ 

 

เครือข่ายจิตอาสาในภาคใต้ จ านวน ๖๐ คน และเครือข่ายจิตอาสาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จ านวน ๖๐ คน  

 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ระยะเวลาในด าเนินการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น ๕ เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. ลงนาม

ในสัญญาการรับทุนเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

๑.๔ นิยามศัพท ์

 ๑.๔.๑. องค์กรเครือข่ายจิตอาสา หมายถึง  การรวมของกลุ่มบุคคลทั้งในระดับประชาชน 

นักวิชาการ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  

 ๑.๔.๒ การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ หมายถึง การตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย   

 ๑.๔.๓ องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

หมายถึง  การรวมของกลุ่มบุคคลทั้งในระดับประชาชน นักวิชาการ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่

เป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้การมีแกนน าและสมาชิกท่ีเข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีมีการแลกเปลี่ยน

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้น

ส าหรับใช้ในการก ากับดูแลกันเอง  การวางแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรเครือข่าย      

การแบ่งปัน ทรัพยากรและใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของสมาชิกทุกกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกขององค์กรเครือข่ายอย่างเป็นพลวัตร มีการสื่อสาร เครือข่าย

สามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว การท ากิจกรรมด้วยตนเอง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง   รวมถึงการระบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ    

การตรวจสอบเนื้อหารายการ ทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในเชิงเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศ

ทุกวัย       

 

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๕.๑ ทราบถึงแนวปฏิบัติและสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสาใน                  

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์                 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖ 

 

ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

  ๑.๕.๒  สามารถจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการ  

ทางวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย และสามารถใช้เป็นระบบการบริหารจัดการข้อมูลและสามารถสืบค้นส าหรับการใช้งาน

ได้สะดวก 

 ๑.๕.๓ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหา รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ร่วมกัน  

 ๑.๕.๔ ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหา รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๑.๖ จริยธรรมวิจัยในคน 

 คณะที่ปรึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารของโครงการวิจัย เพ่ือขอรับ                    

การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  (MU-IRB) เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยอยู่บนพ้ืนฐานของการตระหนักถึงสิทธิ 

ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์  ความปลอดภัย  และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย  รวมถึง    

การปฏิบัติตามจริยธรรมในการวิจัยอีกด้วย 

  

๑.๗ กรอบแนวคิดของการศึกษา   

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวปฏิบัติ ความเป็นไปได้ จัดท าฐาน พัฒนาองค์ความรู้และ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและท าให้เครือข่าย                 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์มีความยั่งยืน โดยใช้แนวคิดใน                    

การผสานความร่วมมือของประชาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินการรายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทั้งในระดับประชาชน  นักวิชาการ  และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน  ซึ่งภายใต้ความร่วมมือ

ดังกล่าว  ต้องมี การตระหนักถึงการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของเครือข่าย               

มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การสื่อสารสองทาง และการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๗ 

 

อย่างเป็นพลวัตรส าหรับสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสา  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษาดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑.๑  กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๘ 

 

 
 

บทที่ ๒ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๙ 

 

บทที่ ๒ 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

 การทบทวนวรรณกรรม (Literature  Review) ทั้งในเชิงนโยบายของประเทศ วารสาร 

งานวิจัยที่ผ่านมา แนวโน้ม ปัจจัยผลักดันและรายงานสถิติต่างๆ  เพื ่อเป็นข้อมูลเบื ้องต้นใน                                     

การวางแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ     

ทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คณะที่ปรึกษามีการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน         

การทบทวนวรรณกรรมใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) แนวคิดและนโยบายด้านการก ากับดูแลการประกอบ

กิจการ ๒) แนวคิดเรื่องจิตอาสา ๓) แนวคิดเรื่องจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ ๔) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๒.๑ แนวคิดและนโยบายด้านการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

 ในอดีตการก ากับรายการและโฆษณาเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดย 

คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่

จะมีการออกอากาศ ต่อมา กบว. ถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ การตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ 

จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละสถานีด าเนินการกันเอง โดยแต่ละสถานีจะมีฝุายตรวจพิจารณาเนื้อหา                 

ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาที่จะน าออกอากาศ รวมถึงในส่วนของโครงสร้างและ

กระบวนการก ากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการ แต่ข้อเสียของการให้สถานีก ากับดูแลตนเอง                    

คือการขาดการก ากับบนมาตรฐานเดียวกันของแต่ละสถานี  ซึ่งถือเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนเรื่อยมา 

  ปัจจุบันการก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุโทรทัศน์โดยรัฐในภาพรวมของประเทศไทยเป็น

การด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๗*  นอกจากนั้นในมาตรา ๖ ยังก าหนดให้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการ

                                                           
*  ตามมาตรา ๗ กรรมการตอ้งมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปนี้  

 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และ 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 

 (๓) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๐ 

 

กระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย                     

ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้านละ

หนึ่งคน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ                        

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓                  

ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ                    

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒)                     

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้น โดยมี

จุดมุ่งหมายให้ กสทช. ท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่

ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผ่าน                

การก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้

มีประสิทธิภาพและเกิดการแข่งขันอย่างเสรี โดยมีส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ 

 นอกเหนือจากเป็นการก ากับดูแลโดยรัฐแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพและ

สมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีส่วนในการตรวจสอบดูแลเนื้อหา 

โดยมีองค์กร/สมาคมที่ด าเนินกิจกรรมและมีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ าเสมออยู่ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้

                                                                                                                                                                      
 (๔) ติดยาเสพติดให้โทษ 

 (๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

 (๖) เป็นบุคคลที่ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

 (๗) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดใด เว้นแต่เป็นความผิดอันได้ 
 กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระท า การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

 (๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ 

 (๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

 (๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือ หุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบ

ธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕ 

 (๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจ ากัดเพราะเหตุ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 

*มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพิ่มเติม

 พ.ศ. ๒๕๕๓  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๑ 

 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการรวมตัวของนักวิชาชีพทางวิทยุและโทรทัศน์ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น 

เนื่องจากในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐเป็นผู้ผูกขาดอุตสาหกรรมข่าวสารวิทยุโทรทัศน์มาโดยตลอด 

ในขณะที่สมาคมผู้ประกอบการเองก็มีจุดประสงค์หลักของการรวมตัวกันเพ่ือสร้างมาตรฐานกลางใน

การดูแลกิจการด้านธุรกิจของการประกอบการมากกว่าอุดมการณ์ทางวิชาชีพในการก ากับดูแลตนเอง

ในเชิงเนื้อหา เช่น สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สวทท.) สมาคมนักข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย สมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศ

ไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในปัจจุบันยังคง

ประสบปัญหา อาทิ การขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การมีข้อจ ากัด

ในด้านของบุคลากรที่มีจ านวนน้อย ในขณะที่ต้องท างานทั้งในส่วนของการตรวจสอบเนื้อหาและ

หน้าที่รับผิดชอบอ่ืนๆ ในขณะที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะทีวีดิจิตอล 

ซึ่งหากมีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ  และองค์กรวิชาชีพสื่อใน     

การตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์ จะท าให้การก ากับดูแลครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  

 

 ซึ่งในส่วนต่อไปจะเป็นการรวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหา

ทางวิทยุและโทรทัศน์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 

  

 ๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                

พ.ศ.๒๕๕๑ 

 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๑ 

(พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ , ๒๕๕๑) กฎหมายฉบับนี้เป็น

กฎหมายที่ควบคุมดูแลสื่อทุกประเภท ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

ที่ใช้คลื่นความถี่เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้                     

คลื่นความถี่ด้วยโดยผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการตามข้อก าหนด และต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒ 

 

และกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ใบอนุญาตประกอบ

กิจการฯ โดยใช้คลื่นความถี่มี ๓ ประเภทดังนี้  

  ๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ออกให้

ส าหรับการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการบริการสาธารณะ  

  ๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับ                     

การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการ สาธารณะ แต่ต้องเป็น

ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ  

  ๓) ใบอนุญาต ประกอบกิจการทางธุรกิจ  ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับ            

การประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบ กิจการเพ่ือแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยอาจ

แบ่งเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

   
 ๒.๑.๒ พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 พระราชบัญญัติ  องค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ แล ะก ากับการประกอบกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งมี

ความมุ่งหมายให้ กสทช. มีความเป็นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองเพ่ือท าหน้าที่ ใน

การปฏิรูปกิจการสื่อสารของไทย และในขณะเดียวกันการด าเนินงานก็ต้องมีความโปร่งใส                                   

มีความรับผิดรับชอบต่อสังคมและดึงการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ตามแนวทางของ

ธรรมาภิบาลองค์กรที่ดี ซึ่งส่งผลส าคัญต่อการปฏิรูปกิจการสื่อสารของไทยใน ๓ ส่วนหลัก คือ 

(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ๒๕๕๗) 

  ๑) การแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในกิจการสื่อสารของไทย: กสทช. มีอ านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายในการน าคลื่นความถี่ส าหรับประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ซึ่งแต่เดิมถือครอง          

โดยหน่วยงานรัฐ เกือบทั้ งหมด และมีการอนุญาตให้กับ เอกชนใช้ผ่ านระบบสัมปทานที่                            

ขาดความโปร่งใสและด าเนินไปบนความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ น ามาจัดสรรใหม่ผ่านระบบใบอนุญาต

ด้วยวิธีการประมูลซึ่งเป็นวิธีการอนุญาตที่มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่

สามารถเข้ามาให้บริการได้ นอกจากนี้ กสทช. ยังมีอ านาจในการออกกติกาและข้อบังคับที่ช่วย                   

ลดการกีดกัน  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

 ก ︎สทช. ยังมีอำนาจในการออกกฎกติกาและข้อบังคับที่ช่วย  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓ 

 

  ๒) การสร้างกระบวนการประชาธิปไตยผ่านการสื่อสารของไทย : กสทช.        

มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปฏิรูปโครงสร้างการถือครองคลื่นความถี่และจัดสรรคลื่นความถี่

เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม โดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนดให้มีการจัดสรรคลื่นเพื่อกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ

คลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ การอนุญาตประกอบกิจการซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคลื่นความถี่ตามความต้องการของคนในท้องถิ่น รวมถึงผลิตสร้าง

วาทกรรมอันหลากหลายโดยไม่ถูกก าหนดโดยอ านาจทุนและอ านาจรัฐเพียงด้านเดียวเหมือนที่ผ่านมา 

นอกจากนั้น  กสทช. ยังมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารและเนื้อหา

รายการ ส่งเสริมให้เกิดพหุนิยมของผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและปูองกันการควบรวมกิจการสื่อสาร

ที่อาจส่งผลให้เกิดการควบคุมและปิดก้ันข่าวสารในสังคม 

  ๓) การคุ้มครองประชาชนทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง : กสทช. มี

อ านาจ ในการออกหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการด้านการสื่ อสาร เช่น 

การก าหนดเพดานขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคม สิทธิในการคงเลขหมายไว้เมื่อเปลี่ยนผู้ให้บริการ 

การปูองกันผู้บริโภคจากโฆษณาหลอกลวง หรือการปกปูองเด็กจากภาพลามกอนาจาร เป็นต้น 

นอกจากนั้นอ านาจหน้าที่ของ กสทช. ยังครอบคลุมถึงการปกปูองสิทธิของประชาชนในฐานะพลเมือง 

 ต่อมามีการพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม โดยในมาตรา ๔๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับ

ท้องถิ่นในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืนรวมทั้งการแข่งขัน

โดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงใน

กิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพ่ือให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่

การเป็นสมบัติของชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน  และเพ่ือประโยชน์ใน  

การส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการส าหรับเด็กและ

เยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔ 

 

ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเปูาหมาย ส าหรับในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร              

คลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่ง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ ประโยชน์สาธารณะซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยได้เพ่ิมเติม

ในสาระของการก ากับการประกอบกิจการ ในมาตราที่ ๔๖ ได้บัญญัติถึงการส่งเสริมรายการวิทยุและ

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช . ก าหนด

เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้

รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 

 จากการศึกษาบริบทและกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการของสื่อวิทยุ   

โทรทัศน์ในประเทศไทย ท าให้คณะที่ปรึกษาเข้าใจถึงโครงสร้าง กระบวนการ และกลไกของภาครัฐ  

ในการก ากับดูแลกิจการของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลให้คณะที่ปรึกษาสามารถออกแบบรูปแบบ

ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้ ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปด าเนินการได้จริง อีกทั้งยังสนับสนุนการก ากับดูแลการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อีกด้วย 

 

 ๒.๑.๓  แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลสื่อ  

 การก ากับดูแลสื่อ  (Media Regulation)  มีการนิยามความหมายที่มีความแตกต่างกับ 

ค าว่า นโยบายสื่อ (Media Policy) แต่มีความหมายและการด าเนินการที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง Freedman 

(๒๐๐๘) ได้อธิบายถึงความแตกต่างของสองค านี้อย่างชัดเจน  โดยการก ากับดูแลสื่อ  (Media 

Regulation) มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการของเครื่องมือโดยเฉพาะซึ่งใช้เพ่ือบรรลุนโยบายที่ก าหนดไว้ มัก

เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายซึ่งใช้เพ่ือแทรกแซงตลาดและระบบสื่อ แต่นโยบายสื่อ (Media Policy)  

จะมีเป็นตัวก าหนดเครื่องมือในการก ากับดูแลที่จะช่วยก่อให้เกิดโครงสร้างและพฤติกรรมพึงประสงค์

ในระบบสื่อ และมักมีขอบเขตอย่างกว้างขวาง 
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 ทั้งนี้การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในทุกประเทศมีเหตุมาจาก

ทรัพยากรคลื่นความถี่  (Spectrum Scarcity) ที่มีอยู่จ ากัด อีกทั้งกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

เป็นสื่อมวลชนและถือเป็นองค์กรที่ด ารงอยู่เพ่ือตอบสนองประโยชน์สาธารณะ (Public Trustee)  

การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ต้องการที่จะให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีอยู่      

อย่างจ ากัดได้อย่างเท่าเทียมและสามารถควบคุมการผูกขาด (Monopoly) ได้ (McQuail, ๒๐๐๕) 

นอกจากนี้ เหตุแห่งการก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเฉพาะการก ากับดูแล

เนื ้อหายังเนื ่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะ ๔ ประการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่

แตกต่างจากสื่ออ่ืน ได้แก่ ความแพร่หลายสู่ประชาชน (Pervasiveness) สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป 

(Invasiveness) มีความเป็นสาธารณะ (Publicness) และ  มีอิทธิพลต่อความคิดและความสนใจของ

ประชาชน (Influence) (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, ๒๕๕๖) 

 การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  สามารถแบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 

การก ากับดูแลโครงสร้าง (Structural regulation) และการก ากับดูแลเนื้อหา (Content Regulation) 

การก ากับดูแลโครงสร้างเป็นการก ากับดูแลทางด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์  เป็นการก าหนดเกี่ยวกับลักษณะของอุตสาหกรรม เช่น การก าหนดลักษณะ                          

ความเป็นเจ้าของ  รูปแบบ  ของผู้ประกอบกิจการ  การแข่งขัน  เงื่อนไขการให้ใบอนุญาต การจ ากัด

ความเป็นเจ้าของและการลงทุนจากต่างชาติ การสนับสนุนให้ชนกลุ ่มน้อยเป็นเจ้าของและ                           

มีส่วนร่วมกับสื่อ การสนับสนุนกิจการสื่อ  เป็นต้น ส่วนการก ากับดูแลเนื้อหาเป็นการก ากับดูแล

เนื้อหาเป็นการก ากับดูแลที่มีผลกระทบทางสังคม ต่อผู้ฟังและผู้ชม เนื่องจากเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในระดับการด ารงชีวิตทั่วไป และอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมท าให้เกิดปัญหาทางสังคมได้ ตัวอย่างของ

ลักษณะการก ากับดูแล ได้แก่ การก ากับดูแลเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสม การก ากับดูแลเนื้อหาที่ควรส่งเสริม 

การก าหนดสัดส่วนของเนื้อหาส าหรับเด็ก การก าหนดลักษณะเนื้อหาที่เป็นภัยในประเด็ นเพศและ

ความรุนแรงและโปฺเปลือย เป็นต้น (Albarran, ๒๐๑๐; Hitchens, ๒๐๐๖) 

 นอกจากการแบ่งประเภทการก ากับดูแลข้างต้น การก ากับดูแลยังอาจแบ่งตามรูปแบบ

การก ากับดูแลได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ การก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ (State-regulation) การก ากับดูแล

ตัวเอง  (Self-regulation) และการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) (พิรงรอง รามสูต, ๒๕๕๖; 

เคฟ, ๒๕๕๓)  ดังต่อไปนี้ 

 (Public Trustee) 
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 ๑) ระบอบการก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย (Statutory 

Regulation) เป็นการออกมาตรการหรือออกค าสั่งและควบคุม (Command and Control หรือ 

C&C) ระบอบการก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายเป็นระบอบที่รัฐบาลพัฒนาและ

ออกกฎเกณฑ์ โดยศาลยุติธรรมท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีการก าหนดบทลงโทษ

ทางกฎหมายเพ่ือใช้ใน   การห้ามพฤติกรรมหรือเพ่ือก าหนดการกระท าในแง่บวกบางอย่างหรือเพ่ือ

ก าหนดเงื่อนไขในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ อีกทั้งยังมีมาตรการอ่ืนๆ อาทิ ระบบการใช้

มาตรการจูงใจ (Incentive-Based) เช่น การก าหนดภาษีในเชิงลบหรือเชิงบวก การให้เงินช่วยเหลือ

และเงินอุดหนุน และการก ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูล  (Disclosure Regulation) ซึ่งห้ามเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด การจัดทาข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยตรง โดย

หน่วยงานก ากับดูแลผู้ตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ระบอบการก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มี

อ านาจตามกฎหมาย  (Statutory Regulation) มีจุดแข็งที่ส าคัญคือ มีสามารถบังคับใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีบทลงโทษตามอ านาจทางกฎหมายที่เข้มงวด (Fixed Standards) 

และถือเป็นกลยุทธ์ปูองกันสาธารณะระดับสูง ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญคือ ขาดความยืดหยุ่นจะปรับตัว

ให้ทันความเปลี ่ยนแปลงและก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงานก ากับดูแลมาก รวมถึงเปิดช่องให้รัฐ

สามารถเข้ามาแทรกแซงการน าเสนอเนื้อหา อีกทั้งผู้ถูกก ากับดูแลไม่มีแรงจูงใจที่จะสร้างมาตรฐานที่

ดีกว่า โดยมักจะด าเนินกิจการเท่าที่มาตรฐานก าหนดเท่านั้น 

 ๒) ระบอบการก ากับดูแลกันเอง  (Self-Regulation) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเองใน

ภาคอุตสาหกรรมองค์กร เอกชน และร่วมกันก าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดจนบังคับใช้กฎ

เหล่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกัน  เช่น  การคุ้มครองผู้บริโภค  การสร้างภาพลักษณ์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การเพ่ิมพูนชื่อเสียงของธุรกิจ หรือ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันภายใต้

สภาพแวดล้อมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การก ากับดูแลกันเองอาจอยู่ในภาวะถูกบังคับได้ เมื่อต้องตกอยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลโดยรัฐ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายอาจก าหนดให้การก ากับดูแลกันเองต้องได้รับ

การรับรองและผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ระบอบการก ากับดูแล

กันเอง  (Self-Regulation) มีจุดแข็งที่ส าคัญคือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) เนื่องจากกฎต่างๆ ถูก

พัฒนาขึ้นให้ตรงกันความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฎมากกว่า

การก ากับดูแลโดยรัฐ  ช่วยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง  ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในอุตสาหกรรม  และมี

การแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตาม

  (Statutory          
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กฎหมาย เป็นการปูองกันการถูกแทรกแซงจากรัฐ ส าหรับจุดอ่อนที่ส าคัญที่สุดคือ การขาดการบังคับ

ใช้ที่มีประสิทธิภาพในกลไกการก ากับดูแลกันเอง เพราะบทลงโทษไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย  รวมถึง

ความโปร่งใสในการก าหนดกฎเกณฑ์ หรือด าเนินการ โดยไม่ต้องรายงานต่อองค์กรที่เป็นอิสระใดๆ 

ตลอดจนความรับผิดชอบ (Accountability) ที่มักค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มหรือของกิจการของตน

มากกว่าที่จะรับผิดชอบต่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 ๓) ระบอบการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) เป็นระบอบการก ากับดูแลที่เป็น                

การผสมผสานกันระหว่าง ๒ ส่วน ระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐกับองค์กรภาครัฐ ไม่ได้แยกออกจากกัน

โดยเด็ดขาดแต่มีลักษณะที่ต่อเนื่องกัน  (Continuum)  ตามระดับความเกี่ยวข้องของภาครัฐหรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย  ทั้งในส่วนองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ  ที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังเพ่ือ 

การก ากับดูแลกันเองระหว่างสมาชิกในองค์กรด้วยกัน โดยมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญ ๓ ประการคือ 

การสร้างกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมกันเอง การนากฎเกณฑ์ไปใช้ ตลอดจนบังคับใช้กฎเกณฑ์ให้มี

การปฏิบัติตามและบรรลุผลได้จริง และจุดเชื่อมระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่ภาครั ฐและองค์กรก ากับดูแล

ภาครัฐ ประกอบด้วย ระบบที่เกิดขึ้นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะ จุดเชื่อมโยงทาง

กฎหมายระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กรก ากับดูแลภาครัฐ องค์กรก ากับดูแลภาครัฐกระจาย

อ านาจดุลพินิจ  (Discretionary Power) ให้กับองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในการก ากับดูแลกันเอง และ

ทรัพยากรการก ากับดูแลที่องค์กรก ากับดูแลภาครัฐใช้เพ่ือให้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการก ากับ

ดูแลขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ได้แก่ เงิน และ อ านาจใน การก ากับดูแล ซึ่งรูปแบบของการก ากับดูแล

ร่วมกัน สามารถจ าแนกตามองค์ประกอบข้างต้นได้เป็น ๒ ประเภท โดยก าหนดให้หน่วยงานก ากับ

ดูแลภาครัฐเป็นหลัก หรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นหลัก ตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล 

ได้ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑) จ าแนกตามเปูาหมายของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหน่วยงานก ากับ

ดูแลภาครัฐ ได้ดังนี้ 

  - Organization-Oriented หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องผ่านองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐโดยการรับรองให้ท าหน้าที่เป็นองค์กรอิสระในก ากับดูแลร่วมกัน                          

(Co-Regulatory Body) 
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  - Code-Oriented หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องผ่าน

มาตรฐานจริยธรรมหรือข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกลุ่มของสมาชิกในอุตสาหกรรม                        

โดยการรับรองมาตรฐานจริยธรรมหรือข้อตกลงดังกล่าว 

  - Not-Regulated หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย 

  ๓.๒) จ าแนกตามบทบาทขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในการบังคับใช้กฎ ได้

ดังนี้ 

  - การที่องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้าไปมีบทบาทในการก ากับดูแลในเชิงปูองกัน

หรือก ากับดูแลก่อน  (Ex ante) เช่น การจัดระดับความเหมาะสมก่อนออกอากาศ 

  - การที่องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้าไปมีบทบาทในการก ากับดูแลในเชิงแก้ไข

ปัญหาหรือก ากับภายหลัง (Ex post) อาทิ การเฝูาระวัง จัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น (Solomon, 

๒๐๐๘)  

  - การที่องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐไม่มีบทบาทใดๆ ในการบังคับใช้ให้เกิด                    

การปฏิบัติตามกฎของสมาชิกในองค์กร 

  จุดแข็งของระบอบการก ากับดูแลร่วมกันคือการผสมผสานข้อได้เปรียบของ

ระบอบการก ากับดูแลกันเอง อาทิ ความยืดหยุ่นของระบบ การปรับตัวได้ง่าย ความเชี่ยวชาญและ

การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมเข้ากับข้อได้เปรียบของระบอบการก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มี

อ านาจตามกฎหมาย ในเรื่อง การมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากกกว่า นอกจากนี้

ยังเป็นระบอบการก ากับดูแลที่เอ้ือให้เกิดโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมจะมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

เพ่ิมมากข้ึน 

  การก ากับดูแลยังสามารถแบ่งตามเกณฑ์อ่ืนได้อีก ได้แก่ การแบ่งการก ากับ

ดูแลออกตามอ านาจของการปกครอง เช่น ในประเทศที่มีการปกครองแบบมลรัฐ จะแบ่งการก ากับ

ดูแลออกเป็นระดับประเทศ (National level) ระดับมลรัฐ (State level) และระดับท้องถิ่น (Local 

level) เป็นต้น และการแบ่งการก ากับดูแลออกตามอ านาจทางการก ากับดูแล เช่น ระบบศาล 

(Judicial System) องค์กรก ากับดูแล (Regulatory agencies) การก ากับดูแลกันเองและสมาคม

อุตสาหกรรม (Self-Regulation and Industry Associations) กลุ่มพลเมือง นักวิจารณ์ และ                 

การรู้เท่าทันสื่อ (Citizen Groups, Critics and Media Literacy) เป็นต้น (Albarran, ๒๐๑๐)   ซึ่ง

การก ากับดูแลที่เหมาะสม ต้องมีการประยุกต์ใช้วิธีการก ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นการก ากับดูแล
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โครงสร้างหรือการก ากับดูแลเนื้อหา หรือการก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ การก ากับดูแลตัวเองหรือ              

การก ากับดูแลร่วมกัน เพราะแต่ละสังคมก็มีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าวิธีการที่ใช้ได้และ

มีประสิทธิภาพในประเทศหนึ่งจะสามารถใช้ได้และมีประสิทธิภาพในอีกประเทศหนึ่ง แต่เป็น               

การออกแบบการก ากับดูแลให้เหมาะสมตามระบบของสังคม และปรับเปลี่ยนได้หากพบปัญหา 

 การก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในปัจจุบันถูกก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ                

การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

ก ากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ 

และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม  พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบ                       

กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีการก าหนดให้จัดตั้งองค์กรอิสระ 

(Independence Regulation Agency) เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ ก ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และก าหนด

มาตรการ (Media Regulation) ในการปูองกันมิให้มีการถือครองสื่อชนิดเดียวกัน (Ownership 

Limits Within Media) หรือจ ากัดครอบครองสื่อต่างประเภทกัน (Cross Media Ownership) 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการน าเสนอรายการที่มคีวามหลากหลาย (Diversity) 

เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. เครื่องมือก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศไทยในยุคของ                       

การส่งสัญญาณด้วยระบบแอนะล็อก ใช้เครื่องมือก ากับดูแลเนื้อหารายการ ได้แก่ เงื่อนไขใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, การแบ่งช่วงเวลาในการน าเสนอ (Time Zone) และ               

การจัดระดับความเหมาะสมรายการ (Content Rating)  มีรายละเอียดดังนี้    

  (๑) ประเภทของใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์  

  การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้น

จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติให้

ประกอบกิจการก่อนจึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้ เพราะคลื่นความถี่ถือเป็นทรัพยากรของชาติเพ่ือ
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ประโยชน์สาธารณะ จึงต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ

ระดับท้องถิ่น โดยสามารถจ าแนกประเภทของใบอนุญาตได้ดังต่อไปนี้ 

   (๑.๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  เป็น

ใบอนุญาตที่ออกให้ส าหรับการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการบริการสาธารณะ 

แบ่งเป็น๓ ประเภท ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา สุขภาพ หรือการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

    (๑.๑.๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 

    (๑.๑.๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการกระจายข่าวสารและส่งเสริมความเข้าใจอันดี

ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

   (๑.๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน เป็นใบอนุญาต

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

   (๑.๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ เป็นใบอนุญาตที่

ประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ เพ่ือแสวงหาก าไรในการด าเนินธุรกิจแบ่งเป็น                

๓ ประเภทตามพ้ืนที่การให้บริการ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๗) 

  ทั้งนี้ ผู้ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้                 

คลื่นความถี่แต่ละประเภท จ าเป็นต้องจัดท าผังรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ

ใบอนุญาตที่ถือครอง ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  โดย  กสทช. ในฐานะองค์กรก ากับดูแลอิสระของรัฐ ได้ก าหนดให้ผู้ให้

บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการบริการ
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ชุมชนมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของ

รายการทั้งหมด ซึ่งรายการข่าวสาร หมายถึง รายการที่มีวัตถุประสงค์หลักที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าว และวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหา

เหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม ประเด็นทาง

การเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ไม่รวม

รายการข่าวบันเทิง ส่วนผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทกิจการทางธุรกิจก าหนดให้มีรายการที่เป็น

ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

  (๒) มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.

๒๕๕๑ ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด าเนินการผลิตรายการภายใต้              

การควบคุมของ มาตรา ๓๗ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่ออกอากาศ

ทั้งหมดภายในราชอาณาจักรไทย โดยห้ามมิให้ออกอากาศรายการตามบทบัญญัติ ในรายการที่มี

เนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือมีการกระท าซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง

จิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงผู้ รับใบอนุญาตมีหน ที่ตรวจสอบและให้ระงับ                       

การออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม วรรคหนึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ให้กรรมการส่ง

คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได

ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวโดยพลันในกรณีที่คณะกรรมการ

สอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับ ใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมี

อ าอาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได ้

(พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๑) 

  (๓) การแบ่งช่วงเวลาในการน าเสนอ (Time Zone) ด้วยการก าหนด

ช่วงเวลาปลอดสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม (Watershed) โดยการก าหนดช่วงเวลาที่ออกอากาศเฉพาะ

เนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถือเป็นมาตรการส าคัญที่ใช้ในการควบคุม
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๒๒ 

 

สื่อที่มีเนื้อหาลักษณะ ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน ท าให้ผู้บริโภคสามารถ

คาดการณ์ได้ว่าในช่วงเวลาใดจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน และผู้ปกครองสามารถ

วางใจและแน่ใจได้ว่า เด็กและเยาวชนจะปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป

ตามบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยในสหรัฐอเมริกาก าหนดตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - 

๑๐.๐๐ น. ในขณะทีส่หราชอาณาจักรก าหนดตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. และประเทศสเปน 

นอกจากจะมี  Watershed ระหว่างช่วงเวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.ส าหรับออกอากาศเนื้อหาที่

เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีแล้ว ยังมีช่วงเวลาพิเศษในระหว่างช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - 

๐๙.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ส าหรับออกอากาศเนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 

๑๓ ปีด้วย (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช., ๒๕๕๕)  ส าหรับประเทศไทยได้น ามาตรการดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการปกปูองและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยประกาศหลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการส าหรับ                 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องจัดสรรเวลา

ส าหรับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างน้อยวันละ 

๖๐ นาที ใน ระหว่างช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – 

๐๙.๐๐ น.ของวันเสาร์และวันอาทิตย์ และก าหนดช่วงเวลาปลอดสื่อที่มีเนื้อหาลักษณะไม่เหมาะสม

หรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน โดยรายการที่มีความเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนที่มี

อายุตั้งแต่ ๑๓ ปี ขึ้นไป สามารถออกอากาศได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ ๒๐.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ของทุกวัน 

รายการที่มีความเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป สามารถออกอากาศได้

เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ของทุกวัน และรายการที่มีความเหมาะสมในระดับ ฉ 

สามารถออกอากาศได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ ๒๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ของทุกวัน 

  (๔) การจัดระดับความเหมาะสมรายการ (Content Rating) เป็นการให้

ข้อมูลเนื้อหารายการแก่ผู้ชมและผู้ปกครอง ด้วยการก าหนดสัญลักษณ์หรือรูปภาพเพ่ือจ าแนกว่า

เนื้อหาในสื่อนั้นเหมาะสมกับผู้รับชมในช่วงอายุใด เครื่องมือนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกว่า                  

๕๐ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทย                            

โดยได้ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือแบ่งระดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ชม ในกรณีที่เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้

ประโยชน์จากบริการได้ทัดเทียมบุคคลทั่วไป ตามหลักการแห่งความเสมอภาคนั้น กสทช . จึงก าหนด

๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
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๒๓ 

 

มาตรการพ้ืนฐานให้ผู ้ประกอบกิจการจัดหาบริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว อาทิ 

บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง ส าหรับรายการที่น าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะด้วย (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖, ๒๕๕๖) 

 การศึกษาแนวคิดและนโยบายด้านการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ตลอดจนกฎหมาย

ต่างๆ จะท าให้เห็นแนวทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์

ของไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาในครั้งนี้สามารถวางแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทใน

ปัจจุบัน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

 

๒.๒ แนวคิดเรื่องจิตอาสา  

 ในประเทศไทย เริ่มมีการกล่าวถึงค าว่า จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ตั้งแต่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่มีความชัดเจนมากขึ้น ภายหลังจาก               

การเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยกิจกรรมจิตอาสาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น เป็นกิจกรรมที่จัด

ขึ้นเพ่ือการเสริมงานบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของรัฐ กระท าโดยสถาบันทางศาสนา มูลนิธิ ซึ่งจัดโดย

เอกชนเป็นการจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือคนในเชื้อชาติหรือภูมิภาคเดียวกัน เป็นลักษณะของผู้ให้กับผู้รับ                            

แต่เมื่อหลังเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ประชาชนที่มีฐานะยากจน เริ่มตระหนักถึงพลังของตนเอง 

และความส านึกต่อสงคมของชนชั้นกลางได้ถูกยกระดับขึ้น (วิภาพันธ์ ก่อเกียรติเจริญ, ๒๕๔๔) ต่อมา

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ได้ให้ความส าคัญต่อ             

การพัฒนาคนในมิติของความเป็นจิตอาสา และส่งเสริมต่อเนื่ องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙                 

(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ซึ่งได้กล่าวถึงการมีจิตอาสา ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นคุณลักษณะของคนไทยที่

พึงประสงค์ซึ่งจะช่วยใน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยกล่าวไว้ในเรื่องของ                      

ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้แนวคิดจิตอาสาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเป็นรูปธรรมใน

ประเทศไทย จากเหตุการณ์ประสบภัย คลื่นสึนามิเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ในครั้งนั้นมีอาสาสมัครจ านวนมาก

จากทั่วประเทศและทั่วโลกเข้ามาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่ างๆ 

เพ่ือมาระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้ศพ  ท าความสะอาดบริเวณชายทะเล ๔ จังหวัดภาคใต้
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๒๔ 

 

จุดเริ่มต้นของกระแสอาสาสมัครครั้งนี้ท าให้คนไทย เห็นคุณค่าของความเป็นจิตอาสาในการสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สังคม    (มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ, ๒๕๕๑; กรรณิกา มาโน, มปป; นันทรัตน์              

ปริรัตธรรม, ๒๕๕๓) 

 ๒.๒.๑ ความหมายจิตอาสา 

 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้ความหมาย  ค าว่า  “จิต” 

หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึก และ “อาสา” หมายถึง เสนอตัวเข้ารับท า  ดังนั้นค าว่า จิตอาสา 

(Volunteer Mind) หมายถึง การเสนอตัวเพ่ือท าสิ่งที่คิดและนึกเพ่ือสังคม นักวิชาการบางกลุ่มมีการน าค า

ว่า จิตสาธารณะ (Public Mind) มาใช้ในความหมายเดียวกัน เช่น  โกศล มีความดี (๒๕๔๗) ให้

ความหมายว่า การกระท าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการเอาใจใส่ดูแล เป็น

ธุระและเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยพิจารณาจากการที่บุคคลหลีกเลี่ยง

การใช้หรือกระท าสิ่งที่ท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวม มุ่งปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการดูแลรักษา

ของส่วนรวม เช่น การท าตามหน้าที่ที่ก าหนด การดูแลความสงบเรียบร้อย การรักษาสาธารณสมบัติ 

รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกันแก้ไข และติดตามประเมินผล รวมไปถึง

การรับอาสาท าบางอย่าง เพ่ือส่วนรวม  เคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการใช้ของส่วนรวม ไม่ปิดกั้นการใช้

ของบุคคลอ่ืน มีการแบ่งปันหรือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม ไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็น

ของตน  ซึ่งสอดคล้องกับ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (๒๕๔๙) ให้ความหมายว่า การที่บุคคลตระหนัก

รู ้และค านึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและสังคม ความปรารถนา และละเว้นการกระท าที ่                  

ไม่พึงปรารถนา สอดคล้องกับ ดุษฎี ไชยชนะ (๒๕๕๐) ได้ให้ความหมาย จิตอาสา ไว้ว่าหมายถึง 

ความส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคม ส่วนรวมโดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผู้ที่มีจิตอาสาจะ

แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมจิตอาสาท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลา ร่างกาย 

และสติปัญญา เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน และสอดคล้องกับ                 

ปิยะนาถ สรวิสูตร (๒๕๕๒) กล่าวว่า จิตอาสา คือ จิตที่พร้อมจะให้หรือเสียสละเวลาแรงกาย และ

สติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และสอดคล้องกับ  สุภาพร                      

ทศพะรินทร์ (๒๕๕๖) ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวง แก่เพ่ือน

มนุษย์โดย เต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละแรงกาย และสติปัญญาเพื่อ

สาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน                     

และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิด



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๕ 

 

ขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมบุญ                  

คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกท้ังยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้บ้าง 

 วราพร  วันไชยธนวงศ์ และคณะ (๒๕๕๑) ได้ให้ความหมายว่า คือ  ความสมัครใจ                    

ความเต็มใจตั้งใจท า และเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจหรือทรัพย์สินในการกระท าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์               

ต่อผู้ อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยระถึงคุณลักษณะที่ชัดเจน                      

๓  ประการ ได้แก่  

  ๑. ความสมัครใจ เป็นการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพร้อมที่จะ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นการอาสาสมัครที่จะกระท าสิ่งนั้น เช่น ความสมัครใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ 

การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสมัครใจ ความสมัครใจในการกระท ากิจกรรม 

  ๒. ความเต็มใจ เป็นความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่ยินดีให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน เช่น สิ่งที่เราสมัครท าด้วยความเต็มใจ การให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจมา

จากความรู้สึก ที่แท้จริง ความรู้สึกท่ีอยากท าด้วยความเต็มใจ 

  ๓. การเสียสละ เป็นการกระท าที่ช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความรู้สึกที่กระท า

ด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น การมีใจรักอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน                      

การท าประโยชน์ต่าง ๆ แก่ส่วนรวมไม่หวังผลประโยชน์ ความรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 

สังคม ที่เดือดร้อน  

 ดังนั้น จิตอาสา (Volunteer Spirit) จึงหมายถึง การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละเวลา

สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดี             

การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วม

กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ส านึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่ ปูองกันแก้ไขปัญหาสังคม 

ทั้งนี้ส าหรับบริบทของจิตอาสาในโครงการศึกษานี้ กล่าวถึง กลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความพร้อมใน               

การเสียสละเวลาใน การด าเนินการช่วยกันตรวจสอบดูแลเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์ โดย

ทบทวนดูความเหมาะสมของเนื้อหาของรายการที่ไม่เหมาะสม ด้วยความสมัครใจและไม่หวัง

ผลตอบแทน เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน 

 ๒.๒.๒ องค์ประกอบและคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตอาสา 

 การศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการให้เกิดการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                          

การตรวจสอบเนื้อหารายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์ จะต้องมีการศึกษาถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖ 

 

ของบุคคลที่มีจิตอาสา  เพ่ือน ามาข้อมูลในการศึกษามาประกอบการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาที่

มีประสิทธิภาพโดยรูปแบบของจิตอาสาหรือจิตส านึกสาธารณะจะแตกต่างกันไปตามระดับอายุของ                         

กลุ่มจิตอาสา  ซึ่ง สมพงษ์ สิงหะพล (๒๕๔๒) ได้แบ่งรูปแบบของจิตส านึกไว้ดังนี้  

 ๑. จิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจิตส านึกที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนา

ตนเอง ท าให้ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จิตส านึกด้านนี้การศึกษาไทยมุ่งมั่นปลูกฝังมานาน เกิด

บ้าง ไม่เกิดบ้างไปตามสภาพการณ์เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้าง

ให้เกิดข้ึนให้ได ้เช่น ความขยัน ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่ถูกปลูกฝัง

และมีมานานตามสภาพสังคมไทย 

 ๒. จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อ่ืน  (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึกที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มหนึ่ง สังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ                            

ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี  เป็นต้น เป็นจิตส านึกที่คนไทยส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจาก

พ้ืนฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว ซึ่งสร้างกันได้ไม่ยากนัก 

 ๓. จิตส านึกเกี่ยวกับสังคม  หรือจิตส านึกสาธารณะ  (Social or Public 

Consciousness)เป็นจิตส านึกที่ตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วม

ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เป็นจิตส านึกที่คนไทยยังไม่ค่อยมีและขาดกันอยู่มาก เพราะพ้ืนฐาน

ความเป็นมาของสังคมไทยสมควรที่จะรีบพัฒนาขึ้นโดยเร็ว เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ จิตส านึกด้าน

การเมือง จิตส านึก ด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสุขภาพ เป็นต้น 

 ในภาพรวมขององค์ประกอบและคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นจิตอาสานั้น 

นักวิชาการ ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวไว้ในหลายมิติ ดังต่อไปนี้ 

 ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (๒๕๔๗) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของจิตอาสาจะต้อง

พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังนี้ 

  ๑. การหลีกเลี่ยงการใช้หรือกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันและของกลุ่ม และการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมใน

วิสัยที่ตนสามารถท าได้ 

 ๒. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยึดครอง

ของส่วนรวมนั้นเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น 

 อ้อมใจ วงษ์มณฑา (๒๕๕๓) กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีจิตอาสาไว้ดังนี้ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗ 

 

 ๑) องค์ประกอบด้านความคิด เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นส่วนของการเรียนรู้ 

หรือเกิดความรับรู้ของส านึกเป็นหลัก เช่น การรับรู้ความทรงจ า ความมีเหตุผล และการใช้ปัญญา 

เป็นต้น 

 ๒) องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้ สึก ซึ่งจะ

เป็นสิ่งกระตุ้นความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรู้สึกทางใจของความส านึก ที่รวมเอาความรู้สึก

ทางใจของความส านึกที่รวมเอาความรู้สึกของบุคคลในด้านบวก หรือด้านลบ  

 ๓) องค์ประกอบทางด้านการปฏิบัติหรือการกระท า (behavior) เป็นองค์ประกอบที่ท า

ให้เกิดแนวโน้มทางการปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัย

ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพื้นฐาน  

 ทั้งนี้ กรมวิชาการ (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, ๒๕๕๐) ได้มีการระบุคุณลักษณะที่สอดคล้อง

กับการมีจิตอาสา ในประเด็นแรก คือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวงผลตอบแทนการแสดงถึงความมี

น้ าใจเอื้ออาทร มีจิตใจโอบอ้อมอารี เผื่อแผ่ ประเด็นที่สอง คือ การเสียสละต่อสังคมที่แสดงออกถึง

การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การเสียสละเงิน เวลา ก าลังกาย ก าลังทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้อื่นและสังคม รวมทั้งการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสวนตน การรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และ

ประเด็นที่สาม คือ ความมุ่งมั่นพัฒนา มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาตน และสังคมเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 ในขณะที่ยุทธนา วรุณปิติกุล (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, ๒๕๕๓) กล่าวถึงบุคคลที่มีจิตอาสา 

หรือจิตสาธารณะว่าต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 ๑) ต้องมีความทุ่มเท และอุทิศตน สิทธิของพลเมืองจะต้องสอดคล้องต่อความรับผิดชอบ    

ต่อสังคม บุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามสิทธิเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือให้บริการแก่ผู้ อ่ืน                           

เพ่ือพัฒนาสังคมด้วย 

 ๒) ต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากกระแสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้คนใน

สังคมมีลักษณะปิดกั้นตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกัน ไม่ สนใจ

การเมือง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของสงคมเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม เกิดข้อขัดแย้ง                

การยุติข้อขัดแย้งโดยการฟังเสียงข้างมาก ไม่น าไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้นผู้มีจิตสาธารณะต้อง

เป็นพลเมืองในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ทางการเมืองสมัยใหม่ มีความอดทน และมีความตระหนักว่า 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘ 

 

การมีส่วนร่วม  ไม่สามารถท าได้อย่างที่ต้องการเสมอไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลาย และ หาวิธีอยู่ร่วมกับความขัดแย้งโดยแสวงหาทางออกร่วมกัน 

 ๓) ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 ๔) ต้องมีการลงมือกระท าอย่างจริงจัง 

 ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ (๒๕๕๕) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้มีจิตอาสาไว้ว่า มีลักษณะเป็น

บุคคลที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมทุกเวลา เป็นคนที่ตระหนักถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวโดยไม่หวังสิ่งตอบ

แทน และยังมีความรักและชอบในสิ่งที่ตนพึงกระท าด้วยใจจริง โดยที่ปราศจากการเลือกผู้ที่ต้องการ

จะเสียสละให้และไม่ได้ถูกกระท าจากผู้อ่ืน เป็นการกระท าออกมาด้วยใจจริงอย่างแท้จริง ซึ่งลักษณะ

ของผู้ที่มีจิตอาสานั้นจะผ่านการได้รับการปลูกฝังและการอบรม ถ่ายทอดพฤติกรรมในการเสียสละ 

โดยมีสถาบันต่างๆ ที่ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนหรือเป็นแบบอย่าง ซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจเกิดมาจาก

กระบวนการขัดเกลา ทางสังคมเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างอาสาของคนในชุมชนโดยต้องอาศัย

กระบวนการขัดเกลาจาก สถาบันทางสังคมต่างๆ  

 ดังนั้น  ในการพัฒนาองค์กรจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้นพบว่าบุคคลที่จะเป็นจิตอาสาได้นั้น จะต้อง

องค์ประกอบทั้งทาง ด้านความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และเน้นการเรียนรู้ ด้านความรู้สึกในการมี

จิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยจะต้องมีความคิดเชิงบวก 

และด้านการปฏิบัติ กล่าวคือ ต้องมีการลงมือกระท าอย่างจริง ซึ่งค านึงถึงสิทธิของผู้อื่นเป็นส าคัญ โดย

ทั้ง ๓ ด้าน จะเป็นพ้ืนฐานของบุคคลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน

การศึกษาครั้งนี ้

 

 ๒.๒.๓  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตอาสา 

 การมีจิตอาสาเป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติไม่สามารถบังคับให้เกิดได้แต่สภาพแวดล้อม

ต่างๆ ในสังคมย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพลเมือง ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิด 

จิตอาสาประกอบด้วย 

 ๑. สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อจิตส านึกของบุคคล 

 ๒. กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน พลเมืองจึงต้องมีองค์ความรู้และ

ความสามารถในการแสวงหาความรู้ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้สั่งสมผู้คนในสังคมอย่างรอบด้านและ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙ 

 

ต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน คือ การรับรู้ สนใจ ไตร่ตรอง ทดลอง การสร้างจิตส านึกจึงต้องอาศัยศาสตร์  

และศิลป์ในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ จินตนาการเป็นพลัง

ของมนุษย์ที่จะด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีแต่จินตนาการอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องอาศัย

สติปัญญาความรู้ในการแก้ปัญหาและก าหนดทิศทางข้างหน้า ดังนั้น ผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้

ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืนจึงสามารถไตร่ตรอง หาเหตุผลและท าความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเห็น

ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนั้นต่อไปและอาจน าไปสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืนๆ เช่น อาจน ามาสัมพันธ์กับชีวิต

ของตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ด้วย ไม่ใช่ เรียนรู้ไว้เพียง               

อย่างเดียว 

  ๓. การที่บุคคลในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนยากแก่                 

การแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่วมกันซึ่งน าไปสู่การก่อจิตส านึกร่วมกัน 

 จากการทบทวนแนวคิดเรื่องจิตอาสา สามารถท าให้คณะที่ปรึกษาสามารถเข้าใจถึง

องค์ประกอบและคุณลักษณะของจิตอาสา พร้อมทั้งเข้าใจถึงรูปแบบ ตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิด               

จิตอาสา เนื่องความเป็นจิตอาสาของบุคคล สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ และ

สภาพแวดล้อม ซึ่งในโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ จึงได้มีการด าเนินการอบรมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม                  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และองค์กรเครือข่ายจิตอาสา โดยเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่

เสียสละและมีความพร้อมในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในช่องทางรายการ

ต่างๆ  โดยสนับสนุนให้เกิดกลไกในการร่วมกันด าเนินการเพ่ือสาธารณะและประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนในวงกว้าง 

 

๒.๓ แนวคิดเรื่องเครือข่ายและภาคประชาสังคม 

 การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเครือข่ายในบริบทของเครือข่ายทางสั งคม ซึ่งอาจจะ

เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม รวมถึงชุมชนต่างๆ เพ่ือ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้มีการทบทวนแนวคิด

ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๐ 

 

 ๒.๓.๑ ความหมายของเครือข่าย 

 จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าการศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมองค์กรเครือข่ายในบริบท

ของเครือข่ายทางสังคมท่ีเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มคนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาจึงได้มีการทบทวน

ความหมายที่ครอบคลุมทั้งเครือข่าย และเครือข่ายทางสังคม ซึ่งมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้

ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 

 Schuler (๑๙๙๖) ได้กล่าวว่าเครือข่าย คือ สายใยของความสัมพันธ์ทางสังคม มีความ

เป็นเอกภาพ มีพลังความยึดโยง และการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ท านองเดียวกันกับเทคโนโลยี 

ก็คือ สายใยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการสื่อสารของผู้คนต่างๆ ในสังคม โดยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารผ่านวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ จะมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายใน

รูปแบบต่างๆ ที่สมาชิกในเครือข่ายมารวมตัวกันโดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ วัย ศาสนา และ

ฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี  พงศ์พิศ (๒๕๔๘) ได้กล่าวว่า เครือข่ายคือขบวนการทาง

สังคมอันเกิดจาก การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์

และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกเครือข่ายยังคงความเป็น

เอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน  และสอดคล้องกับ  กิติชัย รัตนะ  (๒๕๔๙) ที่ให้ความหมายของเครือข่ายว่า    

การด าเนินการของกลุ่มหลายๆ กลุ่มรวมกัน โดยมีพ้ืนฐานของความต้องการตามวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายที่คล้ายคลึงกัน เครือข่ายเป็นระบบ การปฏิสัมพันธ์ที่มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่ม 

เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดพลังในการต่อรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อันแตกต่าง

ไปจากการรวมเป็นกลุ่ม เพราะมีความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มที่ใกล้ชิดและเหนียวแน่นกว่า และ

สอดคล้องกับ สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ  (๒๕๔๗)  ที่มองว่าเครือข่าย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม

องค์กรหลายๆ องค์กรที่มีแนวคิด เปูาหมายวิธีการท างาน กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันหรือสนใจมารวมตัว

เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันเป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า

ยิ่งขึ้นหรือร่วมกันให้เกิดพลัง มีอ านาจต่อรอง น าไปสู่ความยุติธรรมของสังคมและร่วมกัน ท าให้บรรลุ

ตามเปูาหมายของเครือข่าย และสอดคล้องกับ สนธยา พลศรี (๒๕๕๐) ได้ให้ความหมายของเครือข่าย

ว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่ม

ต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่ายกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ในการเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไป แต่มีเปูาหมายในการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็น

ครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๑ 

 

และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยเปูาหมาย และจุดประสงค์เดียวกัน ดังนั้น

เครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบให้

สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เชื่ อมโยง

สมาชิกเข้าด้วยกัน คือวัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้ง  เกษม นครเขตต์ (๒๕๕๔) ได้ให้ความหมายเครือข่ายทางสังคม 

เพ่ิมเติมว่าไม่ได้เป็นเฉพาะการรวมตัวของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์กัน  แต่ต้องมี              

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันทั้งข้อมูลข่าวสาร บริการ และค าแนะน าเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ

สนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, ๒๕๕๘) 

 จากค านิยามของเครือข่ายข้างต้น พบว่า เครือข่าย คือ กระบวนการในการรวมบุคคล กลุ่ม

คน องค์กร ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือติดต่อสื่อสาร และร่วมกันท ากิจกรรมให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาพบว่าในการนิยามความหมายของนักวิชาการ

ข้างต้นจะประกอบไปด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัคร

ใจ  เป็นกิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเป็น

สมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ หรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือ

องค์กรนั้นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาที่จะต้องมีการรวมตัวของสมาชิก

โดยสมัครใจ ทั้งนี้มีการด าเนินกิจกรรมซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดย              

การรวมตัวของการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการศึกษาครั้งนี้ คือการร่วมตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

 ๒.๓.๒ รูปแบบและลักษณะของเครือข่าย 

 ในปัจจุบันค าว่าเครือข่ายมักจะถือน าไปใช้ในการนิยามเพียงแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์

ระหว่างสมาชิก โดยที่กลุ่มคนในการชุมนุมไม่ได้มีเปูาหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรม

ร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือสังสรรค์ หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ดังนั้น                          

การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้าง

เครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม อีกทั้งเครือข่ายเป็นค าที่มีการนิยามและการน าไปใช้                  

อย่างกว้างขวาง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาองค์กรจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์ คณะที่ปรึกษาจึงได้มีการทบทวนแนวคิดเกี่ยวประเภทและรูปแบบของ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๒ 

 

เครือข่ายเพ่ือประมวลและศึกษารูปแบบองค์กรจิตอาสาที่เหมาะสม โดยมีนักวิชาการต่างๆ อธิบายไว้

ดังนี้ 

 สนธยา พลศรี (๒๕๕๐) ได้กล่าวถงึลักษณะส าคัญของเครือข่ายว่าควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

 ๑) มีแกนน าและสมาชิกท่ีเข้มแข็ง สามารถด าเนินงาน และขยายกิจการของเครือข่ายได้ 

และมีประสิทธิภาพ 

 ๒) มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย ที่อาจจะเกิดจากสมาชิก หรือชุมชนท้องถิ่น

ที่สมาชิกอยู่อาศัย หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได้อย่างเหมาะสม

กับเครือข่าย 

 ๓) มีสัมพันธภาพที่ดี เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก และภายนอกท าให้                    

การด าเนินงานของเครือข่ายราบรื่น เป็นที่ยอมรับ และประสบความส าเร็จ 

 ๔) การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีช่องทางให้สมาชิกได้มีเวทีส าหรับ                    

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก ท าให้สมาชิกได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์ตลอดเวลา 

 ๕) การท ากิจกรรมและความต่อเนื่อง เครือข่ายสามารถคิด และด าเนินกิจกรรมได้ด้วย

ตนเองสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก 

 ๖) ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ

อาจจะโดยการจัดหาของเครือข่ายเอง หรือการแบ่งปันกับองค์กร และเครือข่ายอ่ืนๆ ท าให้เครือข่าย

สามารถด าเนินกิจกรรมได้ และมีประสิทธิภาพ 

 ๗) การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ 

สามารถสร้างนวัตกรรม ทั้งท่ีเป็นความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ 

 ๘) การสื่อสาร เครือข่ายสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวกและ

รวดเร็ว ท าให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์  

 ๙) การบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสมกับการด าเนินงาน

ของเครือข่าย ท าให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ๑๐) ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตาม และประเมินงานที่

มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

สมาชิกได้ทันเวลา และเหมาะสม 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๓ 

 

 ในขณะที่พระมหาสุทิตย์  อาภากโร  (๒๕๔๗)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ

เครือข่าย ๕ ประการ คือ ๑) หน่วยชีวิตหรือสมาชิก ๒) จุดมุ่งหมาย ๓) การท าหน้าที่อย่างมีจิตสานึก                             

๔) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน และ ๕) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร  

 อย่างไรก็ตาม สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (๒๕๔๗) ได้อธิบายถึงการพิจารณาความ

เข้มแข็งของเครือข่ายชาวบ้านใน ๒ ลักษณะ คือ  

 ๑) เครือข่ายภายในชุมชน มีข้อพิจารณาอยู่ ๓ ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมของ

ชาวบ้าน ผลของกิจกรรม และความเข้มแข็งขององค์กรผู้นาชุมชน และ 

 ๒) เครือข่ายภายนอกชุมชน มีข้อพิจารณาอยู่ที่การเชื่อมโยงของท้องถิ่นกับกระบวนการ

เรียนรู้ของคนภายนอกชุมชน 

 ซึ่งผลการศึกษาของ ปาน กิมปี (๒๕๔๐) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา               

ความเข้มแข็งของเครือข่ายได้ค้นพบว่า วิธีการจัดเครือข่ายการเรียนที่ประสบผลส าเร็จควรมี                    

การด าเนินการ ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเสริมสร้างกิจกรรมให้คนในชุ มชนมี                 

การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ กระจายความรู้ ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย                   

การวิเคราะห์สภาพและปัญหา แสวงหาทางเลือกส าหรับการแก้ปัญหา ทดลองและสรุปผลการเรียนรู้ 

ซึ่งอาจท าได้ในระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองหรือชาวบ้านกับผู้น าหรือผู้รู้ในชุมชนการด าเนินการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ในระยะแรกจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ ประสานงานเพ่ือจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ก่อนจนกว่า คนในชุมชนจะสามารถด าเนินการได้เอง 

 ๒) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนและ

องค์กรภายนอกชุมชน เพื่อเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนาคน

ที่เป็นสมาชิก พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มในฐานะเป็นสมาชิกองค์กรโดยให้มีความต่อเนื่อง 

ประสานสัมพันธ์อย่างราบรื่น ซึ่งจะต้องมีการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

และจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกคนในชุมชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่นตาม                 

ความต้องการของแต่ละคน 

 

   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๔ 

 

 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร  (๒๕๔๗) ได้แบ่งประเภทและรูปแบบของเครือข่ายออกเป็น        

๓ ประเภท ได้แก่ 

 ๑) เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่อาศัยพ้ืนที่

ด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่เป็นเปูาหมายน าทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน                    

โดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝุาย 

 ๒) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม องค์กร โดยมองข้ามในเชิงมิติพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการใน

ประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๓) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรร

และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่งอาจแบ่งเป็น

เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเครือข่ายต่างๆ 

ดังกล่าว มุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายหลักของ

หน่วยงาน หรือโครงการสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ 

 สนธยา พลศรี (๒๕๕๐) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ 

 ๑) แบ่งตามความซับซ้อนของกลไกการท างาน โดยพิจาณาจากความซับซ้อนใน                  

การรวมตัว และขยายตัวของสมาชิกจากความซับซ้อนน้อยแล้วเพ่ิมความซับซ้อนมากขึ้นเป็นล าดับ 

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายชั้นเดียว เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก                       

เพียงระดับเดียว โครงสร้างไม่มีความซับซ้อนมากนัก 

  (๒) เครือข่ายหลายชั้น เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกันในลักษณะของ                       

การขยายเครือข่ายออกไปหลายระดับหรือหลายชั้น ซึ่งจะมีความซับซ้อนที่หลายระดับ 

 ๒) การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายแนวนอน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน                      

เมื่อรวมเป็นเครือข่ายจะมีต าแหน่ง และหน้าที่ทัดเทียมกัน ไม่มีใครมีอ านาจเหนือกว่าใคร                            

แต่ต่างน าศักยภาพของตนมาใช้ในการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างเต็มที่ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๕ 

 

  (๒) เครือข่ายแนวตั้ง เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีลักษณะแตกต่างกัน เมื่อรวม

เป็นเครือข่ายสมาชิกจะมีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่นสมาชิกแกนน า สมาชิกธรรมดา 

สมาชิกสมทบ เป็นต้น 

 ๓) การแบ่งตามระดับการรวมตัวของสมาชิก เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่ายตาม

ลักษณะการมารวมกันเป็นเครือข่ายของสมาชิก ซึ่งมีระดับแตกต่างกันออกไปหลายระดับ คือ 

  (๑) เครือข่ายระดับบุคคล เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคลต่างๆ      

มารวมกันเป็นเครือข่าย เช่น เครือญาติ เพ่ือนบ้าน บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายระดับกลุ่มหรือองค์กร เป็นเครือข่ายที่สมาชิกเกิดจากการ

รวมตัวของกลุ่มหรือองค์กรไม่ใช่บุคคล เช่น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา สหพันธ์ครู               

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต่างๆ เครือข่ายมหาวิทยาลัยใน                  

จังหวัดสงขลา สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

  (๓) เครือข่ายระดับบุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร  เป็นเครือข่ายที่สมาชิก

ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ กับกลุ่มหรือองค์กร ซึ่งเป็นคนละระดับกัน 

  (๔) เครือข่ายระดับชุมชนต่างๆ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยชุมชน

ขนาดต่างๆ เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเมือง  ระดับประเทศ 

เป็นต้น หรือสมาชิกอาจจะประกอบด้วยชุมชนขนาดเดียวกัน หรือต่างขนาดก็ได้ 

  (๕) เครือข่ายระดับสถาบัน  เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยสถาบัน

ประเภทเดียวกัน เช่น สถาบันครอบครัวกับสถาบันครอบครัว หรือสถาบันต่างประเภทกัน เช่น 

สถาบันครอบครัวกับสถาบันศาสนา เป็นต้น 

 ๔) การแบ่งตามลักษณะการเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับสมาชิกว่าเป็นแบบใด ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายรวมศูนย์  เป็นเครือข่ายที่มีศูนย์กลางเพียงศูนย์เดียว มี

ลักษณะเป็นแบบการรวมอ านาจไว้ในศูนย์กลาง สมาชิกเป็นเพียงผู้ร่วมใช้บริการจากศูนย์กลางเท่านั้น 

หรือมีศูนย์กลางเป็นแม่ข่าย ส่วนสมาชิกเป็นลูกข่ายที่ต้องด าเนินงานตามแม่ข่ าย เช่น คุรุสภา 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายกระจายศูนย์ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีอิสระในการด าเนินงาน               

แต่จะมีคณะกรรมการร่วมท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือประสานงานเครือข่าย 
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๓๖ 

 

  (๓) เครือข่ายผสม  เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างทั้งรูปแบบรวมศูนย์  และ                 

กระจายศูนย์รวมกัน กล่าวคือ มีศูนย์กลางท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิก แต่ให้สมาชิกมีอิสระ

ในการติดต่อประสานงานกันได้โดยตรงอีกด้วย 

  (๔) เครือข่ายเชิงซ้อน  เป็นเครือข่ายที่โครงสร้างเปิดโอกาสให้สมาชิก

สามารถติดต่อประสานงาน ร่วมมือกันด าเนินงานภายในเครือข่ายได้โดยตรง โดยมีศูนย์กลางประสานงาน

หลายศูนย์  

 ๕) การแบ่งตามระดับความสัมพันธ์กับศูนย์กลาง เป็นการแบ่งประเภทของเครือข่าย 

โดยพิจาณาจากระดับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับศูนย์กลางของเครือข่ายแบ่งได้ ๓ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายใกล้ชิด  เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย  สมาชิกที่ใกล้ชิดกับ

บุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางมากที่สุด เช่น เครือข่ายญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายรอง  เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกที่บุคคลผู้เป็น

ศูนย์กลางรู้จักคุ้นเคยน้อยกว่ากลุ่มเครือข่ายใกล้ชิด ได้แก่ ญาติพ่ีน้องล าดับห่างๆ คนที่รู้จักคุ้นเคย

ทั่วๆ ไป เป็นต้น 

  (๓) เครือข่ายขยาย  เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย  สมาชิกซึ่งบุคคลผู้เป็น                  

จุดศูนย์กลางไม่รู้จักโดยตรง แต่สามารถติดต่อสัมพันธ์โดยผ่านบุคคลในเครือข่ายใกล้ชิดอีกทีหนึ่ง 

 ๖) การแบ่งตามขนาดของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากจ านวนของสมาชิกที่

รวมกันเป็นเครือข่าย แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายรวม  เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย

สมาชิกเป็นจ านวนมาก เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิก

ประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองต่างๆ มากกว่า ๗๐,๐๐๐ กองทุน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรทุกอ าเภอ เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายขนาดเล็กหรือเครือข่ายย่อย  เป็นเครือข่ายที่มีขนาดเล็กกว่า

เครือข่ายรวม มารวมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น เช่น กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านรวมกันเป็น

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละต าบลรวมกันเป็น

เครือข่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอ าเภอ เป็นต้น 

 ๗) การแบ่งตามแหล่งก าเนิดของเครือข่าย  เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะของ

ที่มาหรือแหล่งเกิดของเครือข่ายเป็นส าคัญ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
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๓๗ 

 

  (๑) เครือข่ายธรรมชาติ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เนื่องจากมี

ปัจจัยบางอย่างสนับสนุน เช่น เครือญาติเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน ร่วมถิ่นก าเนิดเดียวกัน 

ประสบปัญหาเหมือนกัน เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายจัดตั้งเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งของมนุษย์   โดยมี

วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือการเพ่ิมพูน

รายได้ เพื่อรวมพลังของคนในชุมชน เพื่อความมั่นคงของชุมชนหรือจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ

รัฐบาล เป็นต้น 

 ๘) การแบ่งตามลักษณะของสมาชิกที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณา

จากความเหมือน หรือความคล้ายคลึงกันของสมาชิก และความแตกต่างกันของสมาชิกแบ่งได้              

๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายประเภทเดียวกัน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยบุคคล 

กลุ่มหรือองค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เครือข่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดต่างๆ

สมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายต่างประเภทกัน  เป็นเครือข่ายที่สมาชิกประกอบด้วยสมาชิก 

ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มารวมกันเป็นเครือข่ายเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น เครือข่าย

ประชารัฐจังหวัดต่างๆ ประชาคมจังหวัดต่างๆ เป็นต้น 

 ๙) การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐบาล เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจัดตั้ง 

และการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นส าคัญ แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้ง หรือการสนับสนุน

โดยรัฐบาล เช่น เครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเครือข่ายอ่ืนๆ ที่จัดตั้งและสนับสนุนโดยกระทรวง กรม 

และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 

  (๒) เครือข่ายภาคเอกชน  เป็นเครือข่ายที่ประชาชนรวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือ

วัตถุประสงค์บางอย่าง โดยไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาล เช่น สโมสรออนไลน์แห่งประเทศไทย 

สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมพ่อค้าจังหวัดต่างๆ 
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๓๘ 

 

  (๓) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเครือข่ายที่เกิดจากองค์กรพัฒนา

เอกชนซึ่งไม่ถูกบังคับบัญชาโดยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยไม่แสวงหา

ก าไร เช่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เป็นต้น 

 ๑๐) การแบ่งตามลักษณะของงาน เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรม                    

การด าเนินงานของเครือข่าย แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายพ้ืนที่  เป็นเครือข่ายที่ด าเนินงานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน  โดย

กิจกรรมมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ต าบลเดียวกัน อ าเภอ

เดียวกันจังหวัดเดียวกัน ประเทศเดียวกัน เป็นต้น แต่รวมกันเป็นเครือข่าย 

  (๒) เครือข่ายกิจกรรม  เป็นเครือข่ายที่ด าเนินงานในกิจกรรมที่เหมือนกัน

หรือคล ้ายคล ึงก ัน  ซึ ่งอาจจะครอบคล ุม พื ้นที ่หลายหมู ่บ ้าน  หลายต าบล หลายอ า เภอ                   

หลายจังหวัด หลายประเทศ เป็นต้น 

 ๑๑) การแบ่งตามกฎหมาย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากการจด หรือไม่จดทะเบียนให้

ถูกต้องตามกฎหมายของเครือข่าย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายที่ไม่เป็นนิติบุคคล  เป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็น

ทางการหรือยังไม่ได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ชมรม สมาคม

ต่างๆ ที่ยังไมม่ีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายนิติบุคคล เป็นเครือข่ายที่ด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของส่วนราชการ เช่น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย 

สมาคมออนไลน์แห่งประเทศไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 ๑๒) การแบ่งตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก

ลักษณะความร่วมมือของสมาชิกในการด าเนินงานของเครือข่าย แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกันเป็นเครือข่าย                 

โดยไม่ต้องมีการลงนาม ไม่ต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มารวมกันด้วย                    

ความจริงใจเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 
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๓๙ 

 

  (๒) เครือข่ายเป็นทางการ  เป็นเครือข่ายที่สมาชิกรวมกันภายใต้พันธะ

สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการก าหนดโครงสร้าง กฎระเบียบของเครือข่ายบทบาท หน้าที่ของ

สมาชิกไว้ อย่างชัดเจน เช่น สภาทนายความ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) เป็นต้น 

 ๑๓) การแบ่งตามคุณสมบัติของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ            

การรวมกันเป็นเครือข่าย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายเทียม  เป็นเครือข่ายที่ขาดคุณสมบัติของการเป็นเครือข่าย              

แต่เข้าใจว่าเป็นเครือข่าย เพราะเป็นเพียงการรวมกันของสมาชิกแต่ไม่ได้ร่วมกันแบบเครือข่าย                     

ไม่มีวัตถุประสงค์ และเปูาหมายร่วมกัน ไม่มีความตั้งใจที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น 

สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าบางสถาบันการศึกษาที่มีการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าทุกปี สมาชิกในรุ่น

เดียวกันต่างมาสังสรรค์กันในลักษณะของการรับประทานอาหารเท่านั้น ไม่ได้มีกิจกรรมอ่ืนใดอีก             

เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายแท้  เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมารวมกันเป็นเครือข่ายแล้วมี

ลักษณะของการเป็นเครือข่ายที่แท้จริง 

 ๑๔) การแบ่งตามลักษณะของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาลักษณะที่ส าคัญของ

เครือข่าย แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

  (๑) เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 

ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ชมรมแพทย์แผนไทยภาคใต้ เป็นต้น 

  (๒) เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายช่วยเหลือ และร่วมมือท ากิจกรรมใน

ลักษณะเดียวกัน หรือสนับสนุนส่งเสริมกัน เช่น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายสินค้าหนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

  (๓) เครือข่ายทรัพยากร  เป็นเครือข่ายที่ระดม  และจัดการทรัพยากรใน

ท้องถิน่ภาคราชการ เอกชน เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการขาดแคลนทรัพยากรในแต่ละพ้ืนที่ให้สามารถ

ด าเนินการต่อไปได้อย่างที่คาดหวัง เช่น เครือข่ายประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลา เป็นต้น 

 ๑๕) การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบ

อาชีพของสมาชิกเครือข่ายเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายครู เครือข่ายนักวิชาการ 

เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น 
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๔๐ 

 

 ๑๖) การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะ

ของกิจกรรม หรืองานที่ด าเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่นเครือข่ายสตรีเครือข่ายเด็กและ

เยาวชน เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน 

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของ

ชุมชน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ เสรี พงศ์พิศ (๒๕๔๘) ได้กล่าวถึงเครือข่ายว่ามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสมาชิก 

พ้ืนที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะองค์กรของเครือข่ายเอง  

ดังนี้ 

 ๑) เครือข่ายแนวราบ โดยการประสานบุคคลที่อยู่ใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพเดียวกัน 

ให้มาเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครือข่ายเกษตร เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายนักวิจัย 

เป็นต้น อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์

ข้อมูล เป็นต้น บางเครือข่ายอาจเปิดส าหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ได้ที่สนใจในเรื่องหรือ

ประเด็นเดียวกันนั้น 

 ๒) เครือข่ายที่มีลักษณะแนวตั้ง เช่น การน าผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกันมา

เป็นเครือข่ายกัน เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องค์กรทุน เป็นต้นทั้งนี้

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และร่วมกัน เครือข่ายนี้มีมากขึ้นวันนี้เพราะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้

คนไม่ว่าอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดับใด สามารถเป็นสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 

 ๓) เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ดี

ขึ้น ง่ายขึ้น และมีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ ได้สะดวก และดียิ่งขึ้น และอีกบางส่วนท าให้เป็นพลัง

ต่อรองกับอ านาจต่างๆ ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ หรือเอกชนองค์กรทุน หรือองค์กรวิชาการ

ท าให้ ได้รับความสนใจ และความช่วยเหลือง่ายขึ้น 

 ๔) เครือข่ายจ านวนหนึ่งเกิดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย การศึกษา

การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือข่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เช่น  

พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น (เครือข่ายยโสธรแลกข้าวกับขี้เลื่อยและผลผลิต

อ่ืนๆ  ของเครือข่ายนครศรีธรรมราช) บางเครือข่ายเน้นการรวมตัวกันเพ่ือกดดันทางการเมืองรณรงค์ 

เพ่ือให้สังคมเกิดส านึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การสร้างเขื่อน เป็นต้น 
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๔๑ 

 

 ซึ่งทาง นฤมล นิราทร (๒๕๔๓) ได้จ าแนกประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ ๔ มิติ 

ดังนี้ 

 ๑) จ าแนกตามพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  ภาค 

และประเทศ 

 ๒) จ าแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา  เช่น  เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก  สตรี

สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม 

 ๓) จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่าย

กลุ่มพระสหธรรม เครือข่ายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน 

 ๔) จ าแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ ท าให้เกิดเครือข่ายใน ๒ ลักษณะ คือ 

เครือข่ายตามแนวตั้ง คือ ๑) เครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

ภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน และ ๒) เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรภายในเครือข่ายเท่าเทียมกัน 

 จากการศึกษารูปแบบ องค์ประกอบและคุณลักษณะพบว่า จะมีองค์ประกอบหรือ

ลักษณะของเครือข่ายที ่เป็นพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันซึ ่งสามารถพิจารณาได้ ๔ ประเด็น ได้แก่                

๑) การเป็นกลุ ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และ                 

ความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกัน  มีการวางระบบการบริหารจัดการร่วมกัน ๒) การมีการท ากิจกรรม

ทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ๓) มีการประสานงานด้วย                

การสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และ ๔) มีความรู้สึกผูกพัน และร่วมกันรับผิดชอบกับ

โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน ซึ่งจากองค์ประกอบข้างต้นคณะที่ปรึกษาสามารถน ามาพิจารณาเป็น

พ้ืนฐานการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

ร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาจะมีรูปแบบอย่างไร ควรจะมีการศึกษาประเภทและ

รูปแบบของเครือข่ายในบริบททั่วไป เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์กรเครือข่ายจิตอาสาที่เหมาะสมกับ           

การด าเนินงานร่วมตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในบริบทของสังคมไทย และ             

การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารนเทศในปัจจุบันและอนาคต 
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๔๒ 

 

 ๒.๓.๓ ภาคประชาสังคม 

 ในอดีตช่วงยุคแห่งแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) ค าว่า Civil Society หากดู

ตามความหมายตามประวัติศาสตร์ตะวันตก หมายถึง กลุ่มชนชั้นล่าง ได้แก่ พ่อค้าช่างฝีมือ ปัญญาชน 

เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทางสังคมกลุ่มแรกที่ได้มีการรวมตัวและแสดงของการมีส่วนร่วมกับชีวิต

สาธารณะ และเคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะของพลเมือง (Citizen) ดังนั้นแนวคิดเรื่อง                

ประชาสังคม เป็นรากเหง้าทางความคิดจากทฤษฎีทางสังคมของทางตะวันตก ซึ่งก่อตัวอย่างชัดเจน

ขึ้นในยุโรปในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๘ ถึงช่วงต้นคริสตศักราชที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการก่อตัว

ของการเมืองแบบใหม่ สังคมแบบใหม่ และวัฒนธรรมแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่างๆ เช่น การก่อตัวของสังคมของกลุ่มชนชั้นกลาง หรือชาวเมือง พ่อค้า นักการเงิน และ

ปัญญาชน การเกิดพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่เปิดของการรวมกลุ่มสมาคม โดยมีเปูาหมายเพ่ือแสดง

ความคิดของตนการขยายตัวของ  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบพาณิชย์ การปฏิรูปศาสนา และ                   

การเกิดจ าความเป็นอารยะในด้านต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นิยม และการเมือง

แบบเสรีประชาธิปไตยได้เร็ว ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล รัฐ และสังคมส่วนร่วมเปลี่ยนไป ท าให้เกิด

การแนวความคิดประชาสังคมที่มองรัฐกับสังคมแยกออกจากกัน (ธีรยุทธ บุญมี, ๒๕๔๗)  ดังนั้น             

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องประชาสังคม มีอิทธิพล อย่างมากต่อโลกทัศน์ของการพัฒนาทางการเมือง

ในโลกตะวันตก เป็นแนวคิดที่การวิเคราะห์สังคมมองสังคมแยกขาดจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นรากฐาน

ส าคัญของทฤษฎีเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการที่เปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองเน้นความจ าเป็นใน

การปลูกฝังทัศนคติให้ประชาชนส านึกในการเป็นพลเมืองสร้างความมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ส่วนรวม 

 พัฒนาการประชาสังคมในประเทศไทยเริ่มต้นมาจากแนวความคิดทฤษฎีประชาสังคม

ของตะวันตก ซึ่งในสังคมไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญกับแนวคิดดังกล่าว  และน ามาวิเคราะห์

และอธิบายปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งถูกน าเสนอให้เป็นอุดมการณ์

ใหม่ของการพัฒนาเมืองแนวคิดประชาสังคมถูกน ามาใช้ในสังคมไทยเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณปี 

๒๕๒๔ โดย สุรพงษ์ ชัยนาม ซึ ่งน าความคิดของ อันโตนีโอ กรัมซี ่ น าเสนอ แต่ในขณะนั ้น

สังคมไทยยังไม่ได้สนใจแนวคิดประชาสังคมมากนัก สาเหตุส าคัญเป็นเพราะสังคมไทยแตกต่างจาก 

สังคมตะวันตก  ในส่วนที่สังคมหรือโลกผ่านการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยมานาน ซึ่งใน

ไทยถูกควบคุมพ้ืนที่ทางสังคม ค่อนข้างเบ็ดเสร็จมาอย่างช้านาน นับแต่การปฏิรูปการปกครองสมัย
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๔๓ 

 

รัชกาลที่ ๕  การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่น าโดยขุนนางข้าราชการ ในยุคสงครามเย็นและการเริ่ม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาสังคมไม่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกับประชาชนที่ผ่านมา            

มีลักษณะเป็นราษฎรภายใต้ระบบอุปถัมภ์และโครงสร้างแนวดิ่ง ภายหลังจากการเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในเหตุการณ์ เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกเมื่อปี 

๒๕๔๐ ส่งผลให้นักคิดและนักวิชาการหลายท่านเริ่มพูดถึงค าว่าประชาสังคมมากข้ึน เช่น ค าว่า สังคม

เข้มแข็ง เป็นชุมชน รวมถึงชุมชนเข้มแข็ง สังคมประชาธรรม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง

ภาคประชาชนส านึกชุมชน  

 ในมุมมองของนักคิดและนักวิชาการได้มีการให้ความหมายของภาคประชาสังคมไว้                  

อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมองมองประชาสังคมในฐานะที่เป็นส่วนของสังคมทุกส่วนที่ไม่ใช่

ภาครัฐเป็นการมองในฐานะของตะวันตกอย่างชัดเจน ในขณะที่สังคมไทยมองประชาสังคมในมิติที่

รวมอยู่กับรัฐ และเป็นกลุ่มที่รัฐต้องให้การสนับสนุนด้วย ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มมองในภาพ

กว้างว่าประชาสังคมที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกลุ่มคนที่รู้สึกตัวเองเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเป็นพวกเดียวกันมี

ความสัมพันธ์โดยไม่รู้จักกัน โดยอาศัยบนฐานของสิทธิ รวมทั้งต้องยอมรับสิทธิบางอย่างของกันและ

กัน ประชาสังคมสามารถเป็นพลังประชาชนเข้มแข็งทางการเมือง ที่มีอ านาจในการต่อรองกับรัฐ 

สามารถคานอ านาจกับรัฐที่มีรูปแบบการผูกขาดทางอ านาจ และมีการมองถึงสังคมที่ประชาชน

ทั่วไป มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยอาศัยองค์กร

กลไกกระบวนการและกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้น หรือหมายถึงเป็นส่วนสังคมที่

ไม่ใช่ภาครัฐ โดยอาศัยอ านาจ  ตามกฎหมายและไม่ใช่ภาคธุรกิจที่มุ่งหวังผลก าไร หรือมองในมิติ

ของสถาบันอิสระที่อยู่นอกรัฐ สถาบันอิสระที่อยู่นอกรัฐดังกล่าวไม่ใช่เป็นของประชาชนเท่านั้น มี

ในส่วนของเอกชนและภาคธุรกิจเอกชนรวมอยู่ด้วย และมองรวมไปถึงเครือข่ายกลุ่มชมรมสมาคม

มูลนิธิสถาบันและชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีความเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างรัฐกับปัจเจกชนโดย เน้นของ

ประชาสังคมคือการไม่ยอมให้ร ัฐครอบง าและการสนับสนุนให้ปัจเจกชนอยู่ร่วมกลุ่ม และมี              

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (ชูชัย ศุภวงศ์, ๒๕๔๐; สมคิด เลิศไพฑูรย์, ๒๕๔๒) นอกจากนี้ ธีรยุทธ์ 

(๒๕๓๖) และ จามะรี เชียงทอง (๒๕๔๓)  ได้มองลึกลงไปถึงการมีประชาสังคมว่าจะท าให้เกิดสังคม

เข้มแข็ง โดยแยกแยะแนวคิดระหว่างจิตส านึกในระดับชุมชน และจิตส านึกในระดับสังคม โดยมี

ความเห็นว่าจิตส านึกในระดับชุมชนเกิดจากความผูกพันร่วมกันในสังคมขนาดเล็ก ซึ่งสมาชิกรู ้จัก
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๔๔ 

 

คุ้นเคยกัน แต่อย่างไรก็ตามในสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้เกิดขึ้น  เพราะคนรู้จักกัน  แต่เกิดขึ้น

จากการตระหนักว่าแต่ละคนมีผลได้ผลเสียร่วมกัน อันเนื่องจากการเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกัน 

โดยการเกิดขึ้นของจิตส านึกระดับสังคมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเกิดสังคมเข้มแข็ง ซึ่งแยกแยะเป็น 

๔ ขั้นตอน ตั้งแต่การเกิดจิตส านึกระดับสังคม คือ การเกิดจิตส านึกร่วมว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ                

วิถีสังคม ซึ่งทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาและมีสิทธิ์เรียกร้องเพ่ือให้ส่วนรวมดีขึ้น 

ต่อมาเป็นการเกิดองค์กรทางเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ ที่มีจิตส านึกในการดูแลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

เช่น กลุ่มลักษณะสังคมสังเคราะห์ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มสื่อ เป็นต้น ต่อมาเป็นการก่อรูปของอุดมการณ์

ร่วมของสังคมที่ยึดเหนี่ยวให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็งและมีคุณธรรม และในระดับที่สูงที่สุด คือ             

การตกผลึก เป็นสถาบันของอุดมการณ์สังคมและกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งถ้ากลุ่มองค์กรย่อยหลากหลายมี 

วุฒิภาวะและบทบาทหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เป็นที่ยอมรับของสังคมก็จะกลายเป็นสถาบันที่แพร่หลาย

กว้างขวาง 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการศึกษาประชาสังคมในฐานะที่เป็นความจริงเชิงประจักษ์ ยังไม่

เกิดการน าไปพัฒนาอย่างจริงจังในเชิงปฏิบัติ ซึ่งสังคมได้เริ่มตระหนักถึงปัญหาด้านความเข้มแข็งและ

รูปร่างของประชาสังคมที่ปรากฏขึ้นทั่วโลก (Anheier, ๒๐๐๔; Edwards, ๒๐๐๔) ธีรพัฒน์             

อังศุชวาล (๒๕๕๘) ได้น าเสนอประชาสังคมในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งได้เรียกแนวการศึกษาว่าเพชรประชาสังคม 

(Civil Society Diamond: CSD) โดยได้ระบุถึงจุดอ่อนที่ส าคัญของ การมองประชาสังคมในแนวเดิม อยู่

อย่างน้อย ๒  ประการ กล่าวคือ ประการแรกในขณะที่คนแต่ละคนมารวมตัวกันและกลายเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กรประชาสังคม (Civil-Society Organization) คนเหล่านั้นก็มักที่จะด าเนินการประท้วง

หรือเดินขบวนตามท้องถนน ซึ่งจะมีลักษณะของความเป็นกลุ่มที่ ไม่เป็นทางการ การนิยาม                

ประชาสังคมที่มุ่งสนใจไปที่กลุ่มองค์กรจึงล้มเหลวหรือพลาดในการนับรวมรูปแบบการกระท า รวมหมู่ที่

ไม่เป็นทางการ และชั่วคราว ประการที่สอง ซึ่งสืบเนื่องมาจากการมองประชาสังคมในลักษณะข้างต้น

ได้สร้างแนวโน้ม เพชรประชาสังคมมององค์ประกอบของประชาสังคมเชิงพ้ืนที่ มากกว่าให้ค าอธิบายที่

ครอบคลุมประชาสังคมทุกมิติส่วนประกอบ ฉะนั้น การให้ความหมายประชาสังคมในเชิง ‘พ้ืนที่’               

จะปรากฏจุดเน้นอยู่ที่ ๓ องค์ประกอบ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Anheier, ๒๐๐๔) ได้แก่ 

 สถาบัน  ซึ่งในที่นี้สถาบันคือแบบแผนเชิงโครงสร้าง (Structural Pattern) ที่ระบุและ

ก ากับพ้ืนที่หรือภารกิจหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงไว้ ในแนวมองแบบเพชรประชาสังคม สถาบันต่างๆ 

ต้องมีความข้องเกี่ยวกับเพชรประชาสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากพิจารณาประชาธิปไตย                    
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๔๕ 

 

เพชรประชาสังคม  จะท าหน้าที่ ในการตั้งค าถาม อาทิประชาสังคมจะแสดงออกถึงคุณค่า

ประชาธิปไตยได้อย่างไร มีระดับของความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรประชาสังคมอย่างไร เป็นต้น 

 องค์กร เป็นองค์ประกอบทีพิ่จารณาว่าสมาคม/องค์กรอาสาสมัครต่างๆ หน่วยงานที่ไม่ใช่

รัฐองค์กรไม่แสวงหาก าไร มูลนิธิองค์กรการกุศลขบวนการทางสังคม เครือข่ายต่างๆ ตลอดจน                         

กลุ่มที่ไม่เป็นทางการมารวมกัน เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาสังคม โดยที่องค์กรเหล่านี้เป็น                       

ตัวขับเคลื่อนหรือเป็นเวทีส าหรับการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ของสังคม เช่น                   

ความคิดเห็น คุณค่าการจัดหาการบริการ เป็นต้น ทั้งนี้องค์กรที่น่าสนใจ เป็นพิเศษส าหรับ                      

เพชรประชาสังคม คือ หน่วยที่เรียกว่า องค์กรประชาสังคม (Civil Society Organizations) มี

ลักษณะของการจัดการตนเอง อันแปรผันตามประเภทของการมีส่วนร่วม (สมัครใจหรือถูกบังคับ) 

ความเป็นอิสระในการในจัดการเชิงสัมพัทธ์  จากภาคส่วนครอบครัว (พลเมือง) ตลาด (เอกชน) และ

รัฐ รวมถึงศักยภาพของการกระท า รวมหมู่เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ส่วนรวม (Anheier, ๒๐๐๔) ดังนั้น 

กลุ่มกิจกรรมทางสังคมต่างๆ  และเครือข่ายที่มีลักษณะไม่เป็นทางการจะถูกนับรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของค านิยามแบบ  เพชรประชาสังคมด้วย  กล่าวอีกนัยหนึ่งกลุ่มต่างๆ ไม่มีความจ าเป็นที่ต้อง              

สร้างความเป็นทางการหรือ จดทะเบียนกับผู้มีอ านาจหน้าที่  (รัฐ) เพ่ือที่จะเป็นองค์กรประชาสังคม 

 ปัจเจกชน  จะประกอบด้วยพลเมือง และผู้มีส่วนร่วมในประชาสังคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

จะนับรวมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน เช่น สมาชิกภาพการเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น และคุณค่า

ต่างๆ ของประชาชน เช่นทัศนคติความชอบ ความคาดหวัง รวมถึงเรื่องทักษะต่างๆ ในแง่การบริหาร

จัดการและความเป็นผู้น า 

 ส่วนประกอบทั้งสามอัน ได้แก่  สถาบัน องค์กรและปัจเจกชนนี้เป็นกลุ่มหมวดหมู่                       

เชิงวิเคราะห์ มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กัน และแยกออกมาอย่างอิสระ กล่าวคือ สถาบัน              

ไม่สามารถด ารงอยู่อย่างอิสระจากการกระท าทางสังคม  เนื่องจากสถาบันต่างๆ ต้องการองค์กรและ

ปัจเจกชนใน การกระท าตามกฎ ธรรมเนียมปฏิบัติ และความคาดหวังของสถาบันนั้นๆ ผ่านการก่อรูป

และคงไว้ซึ่งสถาบัน ในฐานะเป็นแบบแผนระเบียบเชิงโครงสร้างของสังคม ในทางเดียวกัน องค์กรใน

ตัวมันเอง ไม่สามารถท่ีจะกระท าการใดๆ ได้หากปราศจากคนที่จะมาบริหารจัดการ ท างาน ตลอดจน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างให้องค์กรเป็นมากกว่าหน่วย / โครงสร้าง หรือรูปแบบทาง

กฎหมายเท่านั้น ส าหรับปัจเจกชนเองก็เช่นเดียวกัน คนเมื่อมารวมตัวกันก็จะกระท าการต่างๆ ภายใน

หรือผ่านทางองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ การกระท า ดังกล่าวก็ถูกก าหนดโดยบริบททางสถาบันที่กว้างขวางอีก
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ทอดหนึ่ง  ดังนั้นในชีวิตสมัยใหม่ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนๆ หนึ่งจะสามารถอยู่นอกองค์กรและ

โครงสร้างสถาบัน ต่างๆ ที่คนๆ นั้น ฝังตัวอยู่ (Perrow, ๒๐๐๑)  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ต้องการที่จะ

ศึกษาบทบาทของประชาสังคมที่มีความแตกต่างจากประชาสังคมแบบเดิมๆ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการ

การก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมในยุคดิจิทัล 

  
๒.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสื่อ 

 Heuman (๒๐๑๑) ศึกษาเรื่อง “Integral to the Plot, and in No Way 

Gratuitous”? Constructing Creative Freedom in the Liberalization of Canadian Content 

Regulation เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเสรีการควบคุมเนื้อหาของแคนาดา ซึ่งบทความนี้

วิเคราะห์การด าเนินการของสภามาตรฐานการออกอากาศของแคนาดาในฐานะวาทกรรมเรื่องความ

ตึงเครียดระหว่างเสรีภาพในการสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม และบทความนี้จะส ารวจ

ความสับสนของรูปแบบของกฎระเบียบที่อนุญาตมากขึ้นและเปูาหมาย ผู้ดูแลระบบของ                    

สภาการก าหนดรหัสการก ากับดูแลตนเองที่หลากหลายมีแนวโน้มที่จะ จ ากัด โอกาสในการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติในการอ่านที่อนุญาตให้ผู้มีอ านาจ

ในการเชื่อมโยงและความสมบูรณ์ของความเป็นจริงหน้าจอ ในท้ายที่สุดน้ าหนักของความเป็นจริง  

แสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนและการเปิดเสรีเชิงสถาบัน แทนที่จะเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆจาก

การแทรกแซงที่ใช้งานไปจนถึง ได้รับอนุญาตเรื่อยๆ หรือการรับรู้อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับอิสรภาพใน            

การสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นแล้ว สภาได้ติดตามการสร้างเสรีภาพทางความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษ                   

ผลิตในการอ่านที่ไม่รวมผู้ชมของความรับผิดชอบที่ควบคุมได้และที่สะท้อนให้เห็นถึงความเร้าใจด้วย

ความสมจริง ที่รวมตัวกันในการเรียกร้องของผู้ผลิตให้มีสถานะสร้างสรรค์ 

 Dong (๒๐๑๖) ได้ท าการศึกษาเรื่อง From vagueness to clarity? Articulating 

legal criteria of digital content regulation in China เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทาง

กฎหมายส าหรับการควบคุมเนื้อหาดิจิทัลในประเทศจีน โดยงานวิจัยนี้ศึกษากฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับของจีนเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อดิจิทัลที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการปฏิรูปสื่อที่มุ่งเน้น

การตลาดและการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบุได้ว่ามีความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการก าหนด

เกณฑ์ทางกฎหมายของการควบคุมเนื้อหาตั้งแต่ต้นทศวรรษ ๑๙๘๐ ในปัจจุบันร่างกฎหมายที่ควบคุม
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เนื้อหาดิจิทัลไม่แสดงความคลุมเครืออย่างทั่วไป แต่เป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลพร้อมกฎที่ซับซ้อนใน

บางพ้ืนที่ทางกฎหมาย แต่ก็มีข้อก าหนดที่คลุมเครือในบางเรื่อง ซึ่ง 'ความคลุมเครือ' ของกฎหมายเป็น

ส่วนหนึ่งของความคลุมเครือทางการเมืองและอุดมการณ์ของการปฏิรูปและการพัฒนาของจีนและ  

จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นอิสระจาก  การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่และลึกซึ้งกว่าของรัฐและสังคมจีน   

การพัฒนากฎหมายดิจิทัลเนื้อหาในประเทศจีนสามารถให้ความรู้สึกในบริบททางประวัติศาสตร์ที่

เฉพาะเจาะจงมากกว่าการเปรียบเทียบกับกฎหมายตะวันตกในอุดมคติ 

 Mutu (๒๐๑๘) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  The regulatory independence of 

audiovisual media regulators: A cross-national comparative analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเป็นอิสระด้านกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลสื่อโสต

ทัศน์ ทั้งนี้มีการศึกษาจ านวนมากที ่ก าลังตรวจสอบความเป็นอิสระทางกฎหมายอย่างเป็น

ทางการ อันเป็นผลมาจากการจัดการสถาบัน โดยเฉพาะหน่วยงานก ากับดูแลแห่งชาติส าหรับ               

ภาคสาธารณูปโภคต่างๆ  ในทางตรงกันข้าม  การจัดตั้งหน่วยงานสื่อระดับชาติได้กระตุ้นให้เกิด        

การถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับความเชื ่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการกับ       

การออกแบบเชิงสถาบัน ทั ้งนี ้ยังไม่มีการวัดเชิงประจักษ์ใดๆ เพ่ือตรวจสอบความเป็นอิสระของ

หน่วยงานก ากับดูแลสื่อโสตทัศน์ในยุโรป บทความนี้กล่าวถึงช่องว่างนี้และให้การประเมินเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้ามประเทศในความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการของหน่วยงานก ากับดูแล 

สื่อแห่งชาติ โดยจะวิเคราะห์ ๔๓ หน่วยงานก ากับดูแลแห่งชาติซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ๒๐๑๔ ซึ่งจะแสดง

ให้เห็นว่าความแตกต่างของสถาบันระหว่างหน่วยงานก ากับดูแลแห่งชาติสะท้อนระดับความเป็นอิสระ

อย่างเป็นทางการซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  โดยความแตกต่างของสถาบันระหว่าง  NRAs 

(National Regulatory Authorities) สะท้อน ระดับความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการซึ่งแตกต่างกัน

ไปในแต่ละประเทศ ด้านหนึ่ง คือ คะแนน ความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่

สื่อจะได้รับความเป็นอิสระมากในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถและความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา

ด้วย กล่าวคือคะแนนความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการชี้ให้เห็นว่าตัวชี้วัดสองตัวเอ้ือต่อความแตกต่าง

ที่ส าคัญระหว่างประเทศ คือ ตัวแปรอิสระทางการเงินและองค์กรและความสัมพันธ์กับตัวแปรรัฐบาล

และรัฐสภา อีกด้านมันแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานก ากับดูแลสื่อในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นใหม่              

มีระดับความเป็นอิสระอย่างเป็นทางการที่สูงขึ้น  เมื่อเทียบกับ  NRAs (National Regulatory 

Authorities) ในงบประมาณรวม ผลกระทบของการค้นพบของการศึกษานี้สามารถระบุในการวิจัยใน



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๔๘ 

 

อนาคต ขั้นตอนที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบความเป็นอิสระและเป็นทางการของหน่วยงานก ากับ

ดูแลสื่อโสตทัศน์ การวิเคราะห์เพ่ิมเติมสามารถส ารวจปัจจัยที่พิสูจน์แล้วว่าก าหนดความเป็นอิสระที่

แท้จริงของ NRAs (National Regulatory Authorities) เช่น ความชัดเจนทางการเมืองและ                

ความซับซ้อนของนโยบาย  อายุของหน่วยงาน การเป็นสมาชิกของเครือข่ายในยุโรป เป็นต้น 

 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล (๒๕๔๖)  ได้ศึกษาเรื่องการก ากับดูแล

เนื้อหาของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย  เพ่ือมุ่งหาแนวทางที่เหมาะสมในการก ากับดูแลเนื้อหาของ

สื่อโดยรัฐและองค์กรวิชาชีพ โดยศึกษาทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ของการก ากับดูแลเนื้อหาในประเทศ

ไทย อันแสดงถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่าง กระบวนการก ากับดูแลที่เป็นมาในอดีตกับ

โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจการเมืองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งผูกพันอยู่กับการเป็นเจ้าของโดยรัฐ 

และจุดเปลี่ยนในยุคแห่งการปฏิรูปสื่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลง อันส าคัญหลายประการต่อโครงสร้าง

และสาระของระบบวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงรูปแบบการก ากับดูแลเนื้อหาต่อมาด้วย และ

มีการวิเคราะห์ เนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ เนื้อหาประเภทรายการ และเนื้อหาประเภท

โฆษณา ผลการศึกษาได้น าเสนอถึงแนวทางนโยบายส าหรับการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุโทรทัศน์  

แบ่งออกได้เป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์                 

ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง  โดยมุ่งเน้นที่เสรีภาพใน

การแสดงออก  การรับรู้ข่าวสาร  สิทธิส่วนบุคคล  และมาตรฐานของเนื้อหา  ส่วนรูปแบบของกลไก   

การก ากับดูแลในอนาคตจ าเป็นต้องใช้การผสมผสานกันระหว่างการออกกฎหมายและการลงโทษกับ

การให้เปูาประสงค์และแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบกิจการในกิจการทั้ง   ๓  ประเภท  อันได้แก่       

รัฐ พาณิชย์ และประชาชน ส าหรับการก ากับดูแลมาตรฐานของเนื้อหาเหมาะกับสังคมไทยท าได้หลาย

แนวทาง  โดยแบ่งเป็นส่วนของการพัฒนาระบบแบ่งประเภทเนื้อหาด้วยวิธีต่างๆ   และส่วนของ   

การก ากับดูแลร่วมกับผู้ประกอบการและนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมวิทยุ และโทรทัศน์ผ่านการก ากับ

ดูแลตนเองในแต่ละอุตสาหกรรมสื่อ  สุดท้ายคือเรื่องของความโปร่งใสของการก ากับดูแลที่ควรมี   

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน การพิจารณาตรวจสอบ รวมไปถึงการลงโทษในลักษณะต่าง  ๆ                

ผ่านการตีพิมพ์หรือช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นการสร้างความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ของการก ากับดูแลสื่อ 

 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (๒๕๕๖) ได้ศึกษาการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัย

ในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้ภาวะสื่อหลอมรวม ผลการวิจัย 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๔๙ 

 

พบว่า เนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์เป็นเนื้อหาที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ในเชิงลบต่ออารมณ์ ความคิดและการใช้เหตุผลของเด็กและเยาวชนที่เปิดรับ โดยมีขอบเขตที่เป็น

สากลในการก ากับดูแล ได้แก่ เพศ ความรุนแรง ภาษาหยาบคาย และการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ 

ต่างประเทศที่ศึกษาส่วนใหญ่จะใช้การก ากับดูแลร่วมกันในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกิจการ

โทรทัศน์ตามแนวทาง การให้ข้อมูลเนื้อหา อีกทั้งยังได้ปรับปรุงการก ากับดูแล อาทิ การแสวงหา     

ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือรับมือกับความท้า

ทายจากภาวะสื่อหลอมรวม ส่วนพัฒนาการของการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่อาจเป็นภัยในกิจการ

โทรทัศน์ไทยหลังการปฏิรูปสื่อแบ่งได้เป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงก่อนมี กสทช. (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๔) ที่ริเริ่ม

การใช้เครื่องมือการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามแนวทางการให้ข้อมูลเนื้อหาภายใต้            

การก ากับดูแลตนเองของผู้ให้บริการโทรทัศน์ ประกอบกับแนวทางการส่งเสริมเนื้อหาในเชิงบวก และ

ช่วงของ กสทช. (พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน) ที่เน้นการก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

ตามแนวทางการจ ากัดการเข้าถึง แนวทางการให้ข้อมูลเนื้อหาและแนวทางการส่งเสริมเนื้อหาใน            

เชิงบวก งานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลในภาวะสื่อ

หลอมรวมด้วยการจัดให้มีนโยบายการสื่อสารในระดับชาติที่สามารถปรับตามสภาวะสื่อหลอมรวมได้

เพ่ือคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลายภาคส่วนและเน้นที่แนวทางการส่งเสริมเนื้อหาในเชิงบวก กับแนวทางการส่งเสริมการศึกษา 

และ  การรณรงค์ผลักดัน รวมถึงการน าเอาระบบการก ากับดูแลร่วมกันมาใช้ก ากับดูแลเนื้อหารายการ

ที่อาจเป็นภัยในกิจการโทรทัศน์ที่ กสทช. ก ากับดูแล 

 เชิญพร คงมา  (๒๕๕๑) บทบาทของภาคประชาสังคมในการก ากับดูแลเนื้อหา

อินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า                

ด้านวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์ภาคประชาสังคม ไม่ได้เน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ใน  

การก ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต แต่เน้นการท างานเชิงสังคม ซึ่งในภาพรวมแต่ละองค์กรมี

วัตถุประสงค์และนโยบายการท างานที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน ด้านการก ากับดูแลเนื้อหา

อินเทอร์เน็ต พบว่า องค์กรภาค ประชาสังคมที่ท าการศึกษามีบทบาทในการก ากับดูแลเนื้อหา

อินเทอร์เน็ตใน ๒ แนวทางหลัก คือ ๑) การปกปูองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิกระจกเงา สถาบันแห่งชาติเพ่ื อ             

การพัฒนาเด็กและครอบครัว และมูลนิธิเพ่ือ การพัฒนาเด็ก ๒) การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ                  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๕๐ 

 

การแสดงออกบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ คณะกรรมการณรงค์เพ่ือการปฏิรูปสื่อ กลุ่มเสรีภาพต่อต้าน                

การเซ็นเซอร์ประเทศไทย และเครือข่ายพลเมือง องค์กรใน ภาคประชาสังคมที่มีความแตกต่างกันใน 

๒ แนวทาง มีบทบาทในการก ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน โดยองค์กรภาคประชาสังคม

ในแนวทางการปกปูองเด็กและเยาวชนจะเน้นบทบาทใน การรณรงค์  สร้างความตระหนักรู้เรื่องสื่อ

อินเทอร์ เน็ต การเฝูาระวังภัยเทคโนโลยี  กา รสร้างเครือข่าย  การท างานกับภาครัฐและ                   

ภาคประชาสังคมอ่ืนๆ และการขับเคลื่อนทางนโยบาย ส่วนองค์กรภาคประชาสังคมในแนวทาง                 

การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกบนสื่ออินเทอร์เน็ต จะเน้นบทบาทด้านการรณรงค์สร้าง

ความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่ออินเทอร์เน็ต และการขับเคลื่อนทางกฎหมายและนโยบายที่

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการท างานของภาคประชา

สังคมในภาพรวมพบว่า ปัญหาที่ส าคัญ คือ เงินทุน ความร่วมมือของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ  

บุคลากร ความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่ออินเทอร์เน็ตในสังคมไทย และการสื่อสารภายในกลุ่ม 

 อรวี ศรีช านาญ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ .ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการศึกษา                  

เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าว และ

บทบาทในการก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าวของผู้ประกอบการสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อและองค์กรก ากับ

ดูแลที่เป็นอิสระของรัฐในโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล และเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงการก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

การวิจัยเอกสารทางวิชาการ กฎหมาย ประกาศท่ีเกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการและมาตรฐาน

จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนของประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหราช

อาณาจักร สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กิจการโทรทัศน์และการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ ๑) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการบริการสาธารณะ และผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ 

จ านวน ๑๔ ราย ๒) สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพด้านข่าว ๔ ราย และ ๓) ผู้บริหารระดับนโยบายและ

และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหาและการก ากับดูแลกันเองในกิจการโทรทัศน์

ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ๔ ราย ผลการวิจัย พบว่า การก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ

ดิจิทัลให้ความส าคัญกับเนื้อหาด้านการเมืองเป็นล าดับแรก เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปกครอง
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๕๑ 

 

ภายใต้ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) โดย คสช. ได้แต่งตั้งคณะท างานติดตามสื่อ

เพ่ือท าหน้าที่เฝูาระวังและตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวซึ่งคณะท างานจะส่งข้อมูล การตรวจสอบให้ทาง 

กสทช. ทุกสัปดาห์เพ่ือให้น าไปพิจารณาว่าเข้าข่ายผิด ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ ควบคู่กับการใช้ประกาศคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ส่งผลให้การก ากับดูแลมี

ความเข้มข้นกว่าเดิม นอกจากนี้ กสทช. ยังใช้เครื่องมืออ่ืน ในการก ากับดูแล ได้แก่ การแบ่งช่วงเวลา

ในการน าเสนอ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ และเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าว นอกจากนี้พบว่าองค์กรก ากับดูแลกันเอง ทั้งใน

ระดับองค์กรสื่อและระดับสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพข่าวไม่มีประสิทธิภาพ มีการออกอากาศเนื้อหา

ข่าวที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพข่าวไม่มีกระบวนการก ากับ

ดูแลเนื้อหาและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน ทั้งนี้การน าศักยภาพเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ

กลั่นกรองเนื้อหาและสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการเฝูาระวังเนื้อหา ยังไม่ถูกน ามาใช้เป็น

เครื่องมือก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย งานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทย

ควรส่งเสริมบทบาทการก ากับดูแลกันเองให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้องค์กรก ากับดูแลกันเองมี

กระบวนการก ากับดูแลเนื้อหาและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ บังคับใช้มาตรการ               

ทางจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะต่อการมีอยู่ขององค์กรวิ ชาชีพ 

และสร้างศรัทธาให้เกิดในสาธารณะว่าองค์กรวิชาชีพสื่อมีประสิทธิภาพจริงในการก ากับดูแลกันเอง 

 อิทธิพล  วรานุศุภากุล  (๒๕๖๐) ได้ศึกษาการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์เพ่ือ                           

ความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์ ก่อนและหลังการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการ ทางธุรกิจ ระดับชาติ  ผลการศึกษา พบว่า การก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์เพ่ือ                    

ความหลากหลายจ าเป็นต้องใช้การก ากับดูแลในหลายมิติ ทั้งการก ากับดูแลโครงสร้าง ได้แก่                      

การก าหนดประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ การก าหนดลักษณะ ความเป็นเจ้าของ การก าหนด

แหล่งรายได้ของกิจการโทรทัศน์ การก าหนดพ้ืนที่การออกอากาศ และการก าหนด สัดส่วนการผลิต

รายการของผู้ผลิตรายการอิสระ และการก ากับดูแลเนื้อหา ได้แก่ การก าหนดสัดส่วนเนื้อหา รายการ 

นอกจากนั้นองค์กรก ากับดูแลควรมีมาตรการเฝูาระวังติดตามและประเมินความหลากหลายใน เนื้อหา

รายการโทรทัศน์ในหลายมิติ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ

ความ หลากหลายในเนื ้อหารายการโทรทัศน์ให้แก่ผู ้ประกอบกิจการโทรทัศน์และเครือข่าย                   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๕๒ 

 

ภาคประชาสังคม ซึ่งสถานะ ความหลากหลายของรูปแบบรายการโทรทัศน์ในกิจการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบอนาล็อก จ านวน ๖ ช่องรายการ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และกิจการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน  ในระบบดิจิตอล  จ านวน ๒๖ ช่องรายการในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ค่อนข้างใกล้เคียงกัน กล่าวคือการมีช่องรายการเพ่ิมขึ้นไม่ได้เป็น หลักประกันว่าจะท าให้ความ

หลากหลายของรูปแบบรายการเพ่ิมขึ้น แต่หากพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่มี จ านวนผู้ชมสูง (Prime 

Time) พบว่ามีความหลากหลายของรูปแบบรายการเพ่ิมข้ึน 

  ๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาและภาคประชาสังคม 

 Camaj (๒๐๑๖) ได้ศึกษาเรื่อง Blurring the boundaries between journalism 

and activism: A transparency agenda-building case study from Bulgaria บทความนี้ส ารวจ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวและตัวแสดงภาคประชาสังคมในการส่งเสริมเสรีภาพในการใช้ข้อมูลใน

บัลแกเรีย โดยเน้นถึงความส าคัญของภาคประชาสังคมในฐานะผู้มีอิทธิพลในกระบวนการสร้างวาระ

สื่อและน าเสนอแนวทางใหม่ในการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักข่าว / องค์กรที่ไม่ใช่

ภาครัฐจากความร่วมมือมากกว่ามุมมองของอ านาจ การเป็นพันธมิตรระหว่างเสรีภาพใน                 

การประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐ และนักข่าวชาวบัลแกเรีย ส่งผลให้เพ่ิมความตระหนักของ

สาธารณะต่อสิทธิเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร การเพ่ิมเสรีภาพในการใช้กฎหมายด้านข่าวสารโดย

ประชาชนและนักข่าว ความโปร่งใสของรัฐบาลที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตทาง

หนังสือพิมพ์  

 Waele และ Lhustinx (๒๐๑๘) ได้ศึกษาเรื่อง Governing Through Volunteering:     

The Discursive Field of Government-Initiated Volunteering in the Form of Workfare 

Volunteering ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปกครองผ่านการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งเป็น

อาสาสมัครที่ริเริ่มโดยภาครัฐในรูปแบบของงานอาสาสมัคร ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของการแทรกแซงของ

บุคคลที่สามในการเป็นอาสาสมัครแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในสภาพแวดล้อมของ  

การเป็นอาสาสมัคร โดยการแสดงออกที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการท างานเป็นอาสาสมัคร คือ การใช้

อาสาสมัครจากภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการคืนสู่สังคมทางเศรษฐกิจและ / หรือสังคมของผู้รับความ

ช่วยเหลือทางสังคม งานวิจัยนี้สนับสนุนทฤษฎีที่มีอยู่เกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครของบุคคลที่สาม    

โดยการศึกษาภาคสนามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งการเป็นอาสาสมัครจะเข้าไปยุ่งอีกครั้งกับ      

การท างานเป็นอาสาสมัคร  (Workfare  Volunteering)  โดยการศึกษาครั้งนี้เน้นการวิเคราะห์   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๕๓ 

 

วาทกรรมของรัฐบาลผ่านเอกสารภายในงานอาสาสมัครในศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งเบลเยียม                    

ผลการศึกษาพบว่าการท างานเป็นอาสาสมัครท าให้เกิดการละเมิดคุณสมบัติอาสาสมัครและไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนของการเป็นอาสาสมัคร ผลักไสอาสาสมัครให้มีฐานะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับงานที่ได้รับ

ค่าจ้างและแสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครในการท างานเป็นทุกข์จากการขาดดุลที่ชัดเจน กล่าวคือ                   

ไม่สามารถท างานภายใต้สภาวะตลาดแรงงานปกติได้ ผ่านความยุ่งเหยิงของกรอบความเป็นพลเมืองที่

หลากหลายท าให้อาสาสมัครในการท างานเป็นพลเมืองที่มี ความตั้งใจสูง แต่ล้มเหลวอย่างถาวร 

 ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง (๒๕๕๙) ได้ศึกษาการให้ความหมายและที่มาของความหมาย 

กระบวนการ และแนวทางในการจ ัดก ิจกรรมจิตอาสาของน ักศ ึกษาคณะบริหารธ ุรก ิจ                       

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นงานวิจัยคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาการให้ความหมายและที่มาของความหมาย กระบวนการและแนวทางในการจัดกิจกรรม               

จิตอาสาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้คือ แนวค าถามที่ก าหนดโครงสร้างค าถาม ท าการเก็บข้อมูลจากตัวแทน

นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ คนกลุ่มที่ ๑ 

ปฏิบัติงานจิตอาสาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติงานจิตอาสา ณ หมู่บ้านไลโว่ อ.สังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาศึกษาตามวัตถุประสงค์พบว่าการให้ความหมาย 

“จิตอาสา” คือ การช่วยเหลือสังคม การท าประโยชน์ต่อสังคม การตอบสนองประเด็นปัญหาทาง

สังคมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีกระบวนการในการท างานจิตอาสาทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ตามวงจร               

เดมมิ่งที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานคือ การวางแผนการลงมือท า การติดตามและ

ประเมินผล และการปรับปรุงมาตรฐานในการท างานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  (PDCA)  พร้อมทั้งข้อสรุป

แนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในครั้งต่อไป ๖ ประการ คือ                   

การแต่งกายและพูดจาด้วยความสุภาพ ใช้ปูายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน ด าเนินการติดต่อขอใช้สถานที่

อย่างเป็นทางการ จัดเก็บเอกสารและหลักฐานทุกอย่าง มีรายงานการท างานด้วยรูปภาพ และสุดท้าย

คือการสานต่องานจิตอาสาที่รุ่นพี่ได้ท าเอาไว้ 

 อัจจนาถ ไชยนาพงษ์ วนัสรา เชาวน์นิยม และ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (๒๕๕๙) ได้

ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจความมีจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณสุขของผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการในจังหวัด

ชลบุรี ซึ่งผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ที่มีความมีจิตอาสา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อ่ืน เสียสละ และ

พัฒนาสังคมส่วนรวม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมสาธารณสุข การวิจัยเชิงส ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน                    
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๕๔ 

 

ความมีจิตอาสาและวิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจความมีจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณสุขของผู้น าชุมชน

แบบเป็นทางการ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เลือกต าบลที่มีผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการครบ                       

๗ ต าแหน่ง อ าเภอละ ๑ ต าบล ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการในจังหวัดชลบุรี 

จ านวน ๓๕๕ คน   เก็บข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ตอบด้วยตนเอง และวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า ผู้น าชุมชนด ารงต าแหน่งสมาชิก อบต . ร้อยละ ๕๕.๕ เป็น  

เพศชายร้อยละ ๕๓.๘ มีอายุเฉลี่ย ๔๓ ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ ๔๙ .๖                          

ด้านการจูงใจพบคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบสูงถึง  ร้อยละ  ๗๙.๕  ของคะแนนเต็ม  ผู้น าชุมชนมี                                             

คะแนนเฉลี่ยความมีจิตอาสาร้อยละ ๗๙.๕ ของคะแนนเต็ม ปัจจัย การจูงใจทุกด้านมีความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงทางบวกกับความมีจิตอาสา และพบว่าการยอมรับนับถือ ลักษณะงานอาสาความก้าวหน้า

ในงาน และความส าเร็จของงานร่วมกันอธิบายความมีจิตอาสาของผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการใน

จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ ๕๒.๙ 

 สุนิสา ทรงอยู่ (๒๕๖๐) ได้ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิตอาสา

ตามแนวคิดทฤษฏีการรู้คิดทางสังคมและการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมที่มีต่อพฤติกรรมอาสาของ

นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบ

พฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิตอาสาตาม

แนวคิดทฤษฏีการรู้คิดทางสังคมและการเรียนรู้จากการให้บริการสังคม ก่อนการทดลองและหลัง              

การทดลองและ เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรม และ

นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม หลังการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี                    

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน ๔๖ คนใช้วิธีสุ่ม

จัดกลุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ ๒๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ

โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิตอาสาตามแนวคิดทฤษฏีการรู้คิดทางสังคมและการเรียนรู้จาก

การให้บริการสังคม และแบบวัดพฤติกรรมอาสา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่าสถิติ Paired Sample t – test และ Independent Sample t – test 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมอาสาหลังการทดลองสูงกว่าก่อน

การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรม มี
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๕๕ 

 

พฤติกรรมอาสาหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษาวิชาชีพครู ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 ศศิกานต์ กาละ และคณะ (๒๕๖๑) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมจิต

อาสาเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน (Development of a Volunteer Training 

Program to Promote Breastfeeding in Community) เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือ ๑) พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมจิตอาสาเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน ๒) ตรวจสอบ

คุณภาพของโปรแกรมฯและ ๓) ประเมินความเหมาะสมในการน าโปรแกรมฯไปใช้การด าเนินการวิจัย

มี ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ร่างเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม ระยะที่ ๒ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

และความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย ระยะที่๓ ประเมินความเหมาะสมในการน าโปรแกรมไปใช้                 

กลุ่มตัวอย่างเป็นจิตอาสาในชุมชน จ านวน ๑๕ คน ประเมินความรู้ก่อนใช้โปรแกรม และความพึง

พอใจหลังใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย และสถิติทีคู่ (Paired t-test) ผลการวิจัย

พบว่า ๑. เนื้อหาของโปรแกรมฯ ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ และบทบาทของจิตอาสานมแม่ ส่วนรูปแบบของโปรแกรม  ประกอบด้วย  กิจกรรม     

การฝึกอบรม ๓ รูปแบบ คือ ๑) การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้สไลด์     

พาวเวอร์พอยท์ ร่วมกับวีดิทัศน์ ๒)  การฝึกทักษะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  โดยให้ดู  

การสาธิตและท าการสาธิตย้อนกลับ และ ๓) การอภิปรายกลุ่ม ๒. การตรวจสอบคุณภาพของ

โปรแกรมฯ พบว่าโปรแกรมฯ มีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสม โดยโปรแกรมมีเนื้อหาชัดเจน ภาษา

เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ ๑.๐ แบบประเมิน

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ .๘๓ และ ๓. การตรวจสอบ

ความเหมาะสมจากการน าโปรแกรมไปทดลองใช้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่หลังการฝึกอบรม   สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < ๐.๐๑)  และ 

จิตอาสามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการฝึกอบรมในระดับสูง   โปรแกรมฝึกอบรมจิตอาสา เพื่อ

ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนที่พัฒนาขึ้น จึงสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้โปรแกรมนี้เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่จึงน่าจะช่วยเพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่

ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน 
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๕๖ 

 

 

 

บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการศึกษา
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๕๗ 

 

บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

 วิธีการศึกษาในภาพรวมของแต่ละวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้ งในด้านเนื้อหา  

กลุ่มเปูาหมาย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ การศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๑.๑ การวิจัยเอกสาร  

 ในวัตถุประสงค์ที่  ๑  เป็นการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research) โดยเป็น                    

การสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือและเอกสารต่างๆ รวมทั้งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้น ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การรวบรวม

ข้อกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดตั้งและกรอบการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา                 

ภาคประชาชนในประเทศไทยและต่างประเทศ  ๒) การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  บทบาท  และ

สถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชน ซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศและต่างประเทศ  

และ ๓) การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่

ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยและต่างประเทศ  และน ามา

สังเคราะห์เพ่ือหาค าตอบของวัตถุประสงค์การศึกษา โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) และน าข้อมูลต่างๆ มาตีความสร้างข้อสรุป แบบอุปนัย (Induction) จากเอกสารดังกล่าว

ประกอบกับเอกสารอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน การด าเนินงานแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ๑)  การรวบรวมข้อกฎหมาย  ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและ

กรอบการด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

  ๑.๑) การศึกษา รวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรไม่แสวงหาก าไร/ องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทย 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๕๘ 

 

  ๑.๒) การศึกษา และรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหา

ก าไร/ เครือข่ายภาคประชาชนในต่างประเทศ โดยคัดเลือกในลักษณะที่กระจายให้ทั่วถึงในแต่ละทวีป 

เพ่ือให้เห็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่หลากหลาย ได้แก่ ทวีปเอเซีย (ประเทศสิงคโปร์)                     

ทวีปอเมริกาเหนือ  (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ทวีปยุโรป  (ประเทศอังกฤษ)  ทวีปออสเตรเลีย                       

(ประเทศออสเตรเลีย) และทวีปอเมริกาใต้  (ประเทศชิลี) 

  ๑.๓)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย  ระเบียบ  และประกาศที่

เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศ

ไทย  

 ๒) การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  บทบาท  และสถานการณ์ขององค์กร                     

ภาคประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศและต่างประเทศ   

  ๒.๑) การศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร บทบาทและการด าเนิน

กิจกรรม  และสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย จ านวน ๕ องค์กร  โดยคัดเลือกจากองค์กรที่

ยังคงอยู่และปัจจุบันยังมีการด าเนินด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน  สภาวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทัศน์ไทย เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา 

และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  

  ๒.๒) การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร บทบาทและการด าเนิน

กิจกรรม และสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศจ านวน ๕ องค์กร โดยคัดเลือกจากองค์กรที่มี             

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่หลากหลาย องค์กรมีความยั่งยืน และ ได้

ด าเนินการ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่ Media Monitoring Project of Zimbabwe  The 

World Association for Christian Communication The Media Development Foundation 

Media Monitoring Project of Concordia University และ Media Monitoring Africa 

  ๒.๓) การวิเคราะห์เปรียบเทียบใน ๓ ประเด็นหลักขององค์กรเครือข่าย            

จิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๕๙ 

 

ต่างประเทศ ได้แก่ 

   ๒.๓.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร  เช่น  รูปแบบ               

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง นโยบาย การบริหารจัดการ แหล่งทุนที่สนับสนุน การสร้าง      

ความยั่งยืน ประเภทของสมาชิก เป็นต้น 

   ๒.๓.๒) บทบาทและการด าเนินกิจกรรม  เช่น  บทบาทและ

เปูาหมายในการตรวจสอบเนื้อหา การพัฒนาและให้ความรู้อาสาสมัครในเครือข่าย เป็นต้น 

   ๒.๓.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร  เช่น  จ านวนสมาชิก

หรือเครือข่ายในปัจจุบัน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินการ รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน                  

ความยั่งยืนขององค์กร เป็นต้น 

 ๓) การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี  (Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา                      

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

  ๓.๑) คัดเลือกจากองค์กรในข้อ  ๒.๓)  ซึ่งมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน                  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการ มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี                    

ความยั่งยืนขององค์กร 

  ๓.๒) ด าเนินการสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ  เพ่ือน ามาประกอบการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 สามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ี ๑ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๐ 

 

ตารางที่ ๓.๑ สรุปแผนการด าเนินการศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

๑.๑ การรวบรวมข้อ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง

กับการจัดตั้งและ 

กรอบการด าเนินงาน

ขององค์กรเครือข่าย

จิตอาสาภาค

ประชาชนในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ 

๑) การทบทวนวรรณกรรมกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร/ องค์กร

เครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

๒) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ใน             

การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจติอาสา 

ภาคประชาชนท่ีท าการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

กฎหมายในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ 

จ านวน ๕ ประเทศ   

รายงานเกี่ยวกับข้อ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง

กับการจัดตั้งและ 

กรอบการด าเนินงาน

ขององค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาภาคประชาชน

ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

๑.๒ การศึกษา

เปรียบเทยีบรูปแบบ 

บทบาท และ

สถานการณ์ของ

องค์กรภาคประชาชน

ซึ่งท างานในลักษณะ

จิตอาสาในประเทศ

และต่างประเทศ   

๑) การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับรูปแบบ 

บทบาท และสถานการณ์ขององคก์รเครือข่าย

จิตอาสาภาคประชาชนท่ีท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทศัน์ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

๒) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบใน ๓ ประเด็น 

ได้แก่  รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 

บทบาทและการด าเนินกิจกรรม  และ

สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร 

องค์กรเครือข่ายจติ

อาสาภาคประชาชน

ที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยจ านวน 

๕ องค์กร และ

ต่างประเทศจ านวน 

๕ องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบองค์กร

เครือข่ายจติอาสา    

ภาคประชาชนท่ี ท า

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ของ ประเทศ

ไทยและต่างประเทศ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๑ 

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

๑.๓ การสังเคราะห์

แนวปฏิบัติที่ดี  (Best 

practice) ขององค์กร

เครือข่ายจติอาสา 
ภาคประชาชนท่ีท า 
การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ   

การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ  เพือ่น ามา

ประกอบการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจติอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย    

องค์กรในข้อ ๑.๒ ซึ่ง

มีจุดแข็งมากกว่า

จุดอ่อนมี

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของ  

การด าเนินการ มี

จ านวนสมาชิก

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และมีความยั่งยืน

ขององค์กร 

๑) รายงาน 

การสังเคราะห์แนว

ปฏิบัติที่ดีขององค์กร

ทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ท่ีสามารถ

การส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจติ

อาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ใน 
ประเทศไทย 

๒) รายงานการ

วิเคราะหค์วามเป็นไป

ได้ในการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจติอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๒ 

 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 

๒.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๒.๑.๑ ด าเนินการรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย  

 ๒.๑.๒ ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทยในลักษณะของฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์                    

(e – Database) บนเว็บไซต์ที่มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและสามารถสืบค้นส าหรับการใช้งานได้

สะดวก รวมถึงมีการจัดท าคู่มือการใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 สามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ี ๒ ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่  ๓ .๒  สรุปแผนการด าเนินการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาใน                    

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

๒.๑ การรวบรวมเครือข่าย

จิตอาสาใน การตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์  

การรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาใน     

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย  

องค์กรเครือข่ายจติ

อาสาภาคประชาชน

ที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์

ทั้งหมดในประเทศ

ไทย 

รายงานการรวบรวม

เครือข่ายจติอาสาใน  

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๓ 

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

๒.๒ การจัดท าฐานขอ้มลู

เครือข่ายจติอาสาใน     

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทยท่ีมีระบบ 

การบริหารจัดการข้อมูล

และสามารถสืบค้นส าหรับ

การใช้งานได้สะดวก 

การจัดท าฐานข้อมลูเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ ในลักษณะของฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์ (e – Database)   

องค์กรเครือข่ายจติ

อาสาภาคประชาชน

ที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์

ทั้งหมดใน 

ประเทศไทย 

เว็บไซต์ฐานข้อมูล

เครือข่ายจติอาสาใน  

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ และคูม่ือ 
การใช้ฐานข้อมูลฯ 

 
วัตถุประสงค์ที่ ๓ การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาใน   

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๓.๑.๑ การส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย 

  การด าเนินการส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย ด้วยวิธีการวิจัยเชิ งปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยเริ่มต้นจากการท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์และท าการประชาสัมพันธ์

ไปยังเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย 

(จากผลการศึกษา การรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์) และส่งแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความต้องการในการพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่าย

เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๔ 

 

 ๑) กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษา  

 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย หรือผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นในอนาคต                 

โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง ๕ ภูมิภาค จ านวนภูมิภาคละ ๖๐ คน จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ทั้งนี้ ในกรณีที่

มีผู้สมัครจ านวนเกิน ๖๐ คน/ภูมิภาค จะมีการพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์จากเครือข่ายที่มี                       

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยนี้ คณะที่ปรึกษาได้ใช้แบบส ารวจ

ความคิดเห็นของสมาชิก ของเครือข่ายจิตอาสา (Survey Research) เกี่ยวกับความต้องการใน     

การพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือ

น ามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์   

 ๓)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การน าแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับ                    

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ด้วยการทดสอบ

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน  เป็นผู้ตรวจสอบ  หลังจากนั้น

คณะที่ปรึกษาจะน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยใช้ค่า IOC (Indexes of Item-Objective 

Congruence)  ซึ่งข้อค าถามทุกข้อ จะต้องมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่างช่วง ๐.๖๗ - ๑.๐๐  ดังนั้น 

ข้อค าถามทุกข้อถือว่าสามารถวัดได้ตรงตามประเด็นที่ต้องการศึกษา  

 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability) เริ่มด้วยการน าแบบส ารวจ                  

ความต้องการในการพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้  (Try  Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกัน จ านวน ๓๐ คน แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา                        

(Cronbach's Alpha Reliability Coefficient)  ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าเท่ากับ ๐.๘๕  ซึ่งถือ

ว่ามีความเชื่อม่ันในระดับสูง 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๕ 

 

 ๔) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้  มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ของแบบสอบถาม  โดยจะใช้สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistic)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสรุปข้อมูลทางสถิติ

เบื้องต้นที่ได้จากการส ารวจ 

 

 ๓.๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้และสร้าง

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์    

 การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ จ านวน ๕ 

ครั้ง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง ๕ ภูมิภาค (๑ ครั้ง/ ภูมิภาค) ซึ่งมีระยะเวลา ๑๘ ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

  ๑) ภาคเหนือ จ านวน ๖๐ คน  จัด ณ จังหวัดเชียงราย   

  ๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๖๐ คน จัด ณ จังหวัดนครราชสีมา  

  ๓) ภาคกลาง จ านวน ๖๐ คน จัด ณ จังหวัดเพชรบุรี 

  ๔) ภาคใต้ จ านวน ๖๐ คน  จัด ณ จังหวัดสงขลา 

  ๕) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน ๖๐ คน จัด ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ทั้งนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

  ๑) การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน ์

  ๒) การระดมความคิดเห็นและท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือให้

วิเคราะห์และเสนอถึงแนวทางในการท างานร่วมกันผ่านเครือข่ายในอนาคต 

 ๓.๑.๓ การจัดการรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) เพื่อสรุปองค์ความรู้และ

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

อนาคต โดยจะมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  ๑) การสรุป (ร่าง) องค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๖ 

 

  ๒) การจัดการรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) (ร่าง) องค์ความรู้

และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

อนาคตกับผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งเชิงนโยบาย การด าเนินการ  สถาบันการศึกษา จิตอาสา จ านวน 

๔๐ ท่าน 

  ๓) จัดท าสรุปองค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต 

 สามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ี ๓ ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ ๓.๓  สรุปแผนการด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

๓.๑  การส ารวจ 

ความต้องการของ

สมาชิกของเครือข่าย

จิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย  

๑) การท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ไปยัง

เครือข่ายจติอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย 

  ๒) การคัดเลือกสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย หรือผู้สนใจที่

จะเข้าร่วมเป็นในอนาคต  จ านวนทั้งสิ้น 

๓๐๐ คน  

๓) การส ารวจความต้องการของสมาชิกของ

เครือข่ายจติอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มใน 
ประเทศไทย ที่ไดร้ับการคดัเลือกเข้าร่วม

โครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เพื่อน ามา

พัฒนากิจกรรมและหลักสตูรการฝกึอบรมความรู้

เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ และการสร้างเครือขา่ยจิตอาสาฯ  

สมาชิกของเครือข่าย

จิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย หรือ

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วม

เป็นในอนาคต  

จ านวน  ๓๐๐ คน  
ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง  
๕ ภูมภิาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลาง  ภาคใต้  

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล    

ผลการส ารวจความ

ต้องการของสมาชิกของ

เครือข่ายจติอาสาใน  

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๗ 

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

๓.๒ การจัดให้ม ี
การประชุมเครือข่าย 
จิตอาสาทั่วประเทศ     

การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับ

เครือข่ายจติอาสาทั่วประเทศ  จ านวน ๓๐๐ คน 

จ านวน ๕ ครั้งให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง ๕ ภูมภิาค  

(๑ ครั้ง/ ภูมิภาค/ ๖๐ คน)  ซึ่งมีระยะเวลา   

๑๘ ช่ัวโมง       

สมาชิกของเครือข่าย

จิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย หรือ

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วม

เป็นในอนาคต  

จ านวนทั้งสิ้น 
 ๓๐๐ คน ซึ่ง

ครอบคลมุพื้นท่ีทั้ง 
๕ ภูมภิาค 

๑) หลักสตูรฝึกอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับ  

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน ์
๒) รายงานสรุปจาก  

การประชุมเชิง

ปฏิบัติการส าหรับ

เครือข่ายจติอาสา 
ทัว่ประเทศ  

๓.๓ การจัดการรับฟัง

ความคิดเห็น (Public 

hearing) เพื่อสรุปองค์

ความรู้และแนวทาง 

การขับเคลื่อน 

เครือข่ายจติอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในอนาคต 

๑) การสรุป (ร่าง) องค์ความรู้และแนวทาง   

การขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาใน 
การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในอนาคต 

๒) การจัดการรับฟังความคิดเห็น   (ร่าง)    

องค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ในอนาคตกับผูเ้กี่ยวข้อง 

จ านวน ๔๐ ท่าน 

๓) จัดท าสรุปองค์ความรู้และแนวทาง       

การขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยแุละโทรทัศน์

ในอนาคต  

ผู้เกี่ยวข้องกับ

เครือข่ายจติอาสาใน

การตรวจสอบ

เนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ใน

ทุกมิติทั้งหน่วยงาน

ด้านนโยบาย และ

ด้านปฏิบัตสิถาบัน 

การศึกษา    
กลุ่ม  จิตอาสา 

จ านวน ๔๐ ท่าน 

รายงานสรุปองค์ความรู้

และ แนวทาง         

การขับเคลื่อนเครือข่าย 

จิตอาสา ในการ

ตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในอนาคต  

  

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๘ 

 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ การเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๔.๑ ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 ๔.๑.๑ การรวบรวมผลการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้  

 ๑) รายงานเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและกรอบการด าเนินงานขององค์กร

เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 ๒) รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 ๓) รายงานการสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่สามารถ             

การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศ

ไทย 

 ๔) รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๕) รายงานการรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์               

ทุกกลุ่มในประเทศไทย 

 ๖) เว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และ   

คู่มือการใช้ฐานข้อมูลฯ 

 ๗) ผลการส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศ 

 ๘) หลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๙) รายงานสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ  

 ๑๐) รายงานสรุปองค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต  

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๖๙ 

 

 ๔.๑.๒  การน ารายงานใน ๔.๑.๑ มาท าการสังเคราะห์และจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางใน                   

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

  

 ๔.๑.๓  ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ จ านวน ๒๐ ท่าน เพื่อ

พิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๔.๑.๓ ด าเนินการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรเครือข่าย                

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่สมบูรณ์  ซึ่งจะประกอบด้วยข้อเสนอแนะ

ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ส าหรับ กสทช. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  และองค์กรเครือข่าย

จิตอาสาใน การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 สามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ี ๔ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๗๐ 

 

ตารางท่ี ๓.๔  สรุปแผนการด าเนินการเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

กิจกรรมหลกั วิธีการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย/  

พ้ืนที่การศึกษา 
ผลลัพธ ์

การจัดสนทนากลุ่ม

เพื่อพิจารณา (ร่าง)  

ข้อเสนอแนะแนวทาง

ในการส่งเสริมให้ม ี

การพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจติอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์  และ     

การจัดท ารายงาน 

ฉบับสมบรูณ ์

๑) การน าผลการศึกษาจากกิจกรรมหลัก มาท า

การสังเคราะห์และจดัท า (ร่าง) ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการส่งเสรมิให้มี การพฒันาองค์กร

เครือข่ายจติอาสาใน การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๒) การจัดสนทนากลุม่กับผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 

๒๐ ท่าน เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการส่งเสรมิให้มีการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจติอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๓) การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางใน การ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรเครอืข่าย จิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ท่ีสมบรูณ ์

๔) การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิและมี

ประสบการณ์ ด้าน

สื่อมวลชน การพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจติ

อาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ จ านวน  
๒๐ ท่าน 

 ๑) รายงานข้อเสนอแนะ

แนวทาง ในการส่งเสรมิ

ให้ม ีการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจติอาสาใน  

การตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและ

โทรทัศน ์
๒) รายงานโครงการฉบับ

สมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๗๑ 

 

ตารางที่ ๓.๕  แผนการด าเนินการในระยะต่อไป (นับจากวันเซ็นสัญญา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 

กิจกรรม วันส่งงาน 

ธ.ค. 

๖๑ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 

๖๒ 
เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

๑. การจัดท ารายละเอียดในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบ แผนด าเนินงาน 

ก าหนดการด าเนินงานตรงตามก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ผูร้ับผดิชอบ

โครงการ ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และจัดท าข้อมูลแบ่งรายละเอียดตามกลุ่มเปูาหมายในแต่ละภมูิภาค   

(ส่งมอบงานงวดที่ ๑ Inception Report : ภายใน ๓๐ วัน  
นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

วัตถุประสงค์การศึกษาท่ี ๑  :  การศึกษาแนวปฏิบัติและความเปน็ไปได้

ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

      

๑)  การรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและกรอบการ

ด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายจติอาสาภาคประชาชนในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ (ส่งมอบงานงวดที่ ๑ Inception Report : ภายใน ๓๐ วัน 
นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

๒) การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ บทบาท สถานการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี  

(Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนท่ีท าการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยแุละโทรทัศน์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ (ส่งมอบงานงวดที่ ๑ Inception Report : ภายใน ๓๐ วัน  
นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

๓) การศึกษาแนวปฏิบตัิที่ดี  (Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ภาคประชาชนท่ีท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ (ส่งมอบงานงวดที่ ๑ Inception Report : 
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 
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๗๒ 

 

กิจกรรม วันส่งงาน 

ธ.ค. 

๖๑ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 

๖๒ 
เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

วัตถุประสงค์การศกึษาที่ ๒  :  การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมลูเครือข่าย

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

      

๒.๑ การรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์  (ส่งมอบงานงวดที่ ๒ Interim Report : ภายใน ๑๒๐ วัน 

นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

๒.๒ การจัดท าฐานข้อมลูเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุม่ในประเทศไทยท่ีมีระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลและสามารถสืบค้นส าหรับการใช้งานได้สะดวก (ส่งมอบงานงวดที่ ๒ 

Interim Report : ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

วัตถุประสงค์การศึกษาท่ี ๓  :  การพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนือ้หา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

      

๓.๑ การส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจติอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยแุละโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย  
(ส่งมอบงานงวดท่ี ๒ Interim Report : ภายใน ๑๒๐ วนั นับถัดวันที่ลงนามในสญัญา) 

      

๓.๒ การจัดให้มีการประชุมเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ  (ส่งมอบงาน 
งวดที่ ๒ Interim Report : ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดวันที่ลงนามใน

สัญญา) 
๑) ภาคเหนือ จ านวน ๖๐ คน  จดั ณ จังหวัดเชียงราย   
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๖๐ คน  จัด ณ จังหวดันครราชสีมา  
๓) ภาคกลาง จ านวน ๖๐ คน จดั ณ จังหวัดเพชรบุรี  
๔) ภาคใต้ จ านวน ๖๐ คน  จัด ณ จังหวัดสงขลา  
๕) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน  ๖๐  คน  จัด ณ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

      

๓.๓ การจัดการรับฟังความคดิเหน็ (Public hearing) ที่กรุงเทพมหานคร 

(ส่งมอบงานงวดที่ ๒ Interim Report : ภายใน ๑๒๐ วัน 
นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) จัด ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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๗๓ 

 

กิจกรรม วันส่งงาน 

ธ.ค. 

๖๑ 
ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 

๖๒ 
เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

วัตถุประสงค์การศึกษาท่ี ๔  :  การเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

      

๔.๑ การจัดสนทนากลุม่กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา  (ร่าง)  ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการส่งเสรมิให้มีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจติอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยแุละโทรทัศน์    
(ส่งมอบงานงวดที่ ๓ Final Report : ภายใน ๑๕๐ วัน  
นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 

      

๔.๒ การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  
(ส่งมอบงานงวดที่ ๓  Final Report : ภายใน ๑๕๐ วัน 
 นับถัดวันที่ลงนามในสัญญา) 
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๗๔ 

 

 

 

บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 
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๗๕ 

 

บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 

 

  ผลการศึกษาได้แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จ านวน ๔ วัตถุประสงค์ ได้แก่  

วัตถุประสงค์การศึกษา (๑) เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  (๒)  เพ่ือรวบรวมและจัดท า

ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  (๓) เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์  และ  (๔)  เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน         

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   
๔.๑ ผลการศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิต

อาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ผลการศึกษาส่วนนี้ คณะที่ปรึกษาศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research)  โดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 

๔.๑.๑  ผลการรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและกรอบการด าเนินงาน

ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย

และต่างประเทศ  

 ๔.๑.๑.๑ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ในประเทศไทย  ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

  
๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ราชกิจจานุเบกษา, 

๒๕๔๐) ตามมาตรา ๔๐  ได้ก าหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และ

วิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ให้มีองค์กรอิสระท าหน้าที่

จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
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๗๖ 

 

ทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี                 

อย่างเป็นธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐) มาตรา ๔๖                     

ที่ระบุให้พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัด 

ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพ่ือ

ปกปูองสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม  มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ  รวมถึงข้าราชการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน และใน

มาตรา ๔๗ ที่ระบุให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง 

และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน               

การด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ซึ่งการก ากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการ

เพ่ือปูองกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง า ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง

หรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ราชกิจจา

นุเบกษา, ๒๕๖๐) มาตรา ๖๐ ที่ก าหนดให้การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้

เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของ

รัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 

ก าหนดมาตรการ ปูองกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่

ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น ปูองกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งปูองกันการกระท าที่มีผล

เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ของประชาชน และปูองกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึง

สิทธิของประชาชนทั่วไป  
ซึ่งจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ 

ก่อให้เกิดองค์กรอิสระในการควบคุม ก ากับดูแลสื่อ คือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี                   
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๗๗ 

 

พ.ศ .๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖  และ

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  

มาตรา ๓๙ เป็นบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒                       

ซึ่งจะขอกล่าวถึงพระราชบัญญัติในหัวข้อถัดไป 

 ๒) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   พ.ศ. 

๒๕๕๑  ตามมาตรา ๓๙  ที่ระบุให้คณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 

ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

โดยการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงการคุ้มครองการได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพของ

องค์กร  และในมาตรา ๔๐ ที่ระบุให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ

หรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ   (ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕) 
๓)  พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 

๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีความมุ่งหมายให้ กสทช. มีความเป็นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงทาง

การเมือง เพ่ือท าหน้าที่ก ากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย 

ในขณะเดียวกันการด าเนินงานก็ต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดรับชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมจาก

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ต่อมามีการพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ                 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ การประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยในมาตรา ๔๑ การอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องค านึกถึง ประโยชน์สูงสุดของ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๗๘ 

 

ประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐ

และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะ

ที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึง ในกิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการบริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนเพ่ือให้คลื่นความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่

ประเทศชาติและประชาชน และเพ่ือประโยชน์ใน การส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่ มี

เนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขใน                  

การอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย  และในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุ  โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคง

ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ  ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยได้เ พ่ิมเติมในสาระของการก ากับ                    

การประกอบกิจการในมาตราที่ ๔๖ ได้บัญญัติถึงการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มี

เนื้อหาสร้างสรรค์ สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต

ประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้

ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 

 ๔)  ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ

สื่อมวลชน (iLaw, ๒๕๖๐) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

และสั่งให้คณะกรรมการสามฝุาย  คือ  คณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.)  และ                 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยสาระส าคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว คือ การก าหนด 

“องค์กรสื่อมวลชน” ต้องขึ้นทะเบียนกับ “องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปอ่ืนใด ที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชน

ทราบได้เป็นการทั่วไป การขับเคลื่อนให้จัดตั้ง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” ที่มีอ าอาจเหนือ          

การก ากับดูแลกันเอง ตามที่องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนด าเนินการอยู่ โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชน

แห่งชาติ  ท าหน้าที่รับจดทะเบียนสมาชิก  เพิกถอนใบรับรองสมาชิก  ตรวจสอบและเฝูาระวัง      
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๗๙ 

 

การกระท า อันไม่เหมาะสมของสื่อมวลชน ผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการก ากับดูแลกันเอง

ขององค์กรสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด หรือท้องถิ่น และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน และการรู้เท่าทันสื่อมวลชน และ

จัดท า "มาตรฐานทางจริยธรรม" ของผู้ท างานสื่อ รับเรื่องร้องเรียนเมื่อองค์กรสื่อฝุาฝืนจริยธรรม และ

เมื่อสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกอบด้วย  ตัวแทนองค์กร

วิชาชีพสื่อมวลชน จ านวน ๕ คน จ าแนกประเภทตามช่องทางสื่อและตามหมวดของเนื้อหา ได้แก่ 

ด้านวิทยุกระจายเสียง ด้านวิทยุโทรทัศน์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านสื่อออนไลน์ ด้านโฆษณา ด้านข่าว ด้าน

บันเทิง ด้านอ่ืนๆ และตัวแทนภูมิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คน ซึ่งสรรหาจากผู้มีความรู้                 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ด้านวิชาการสื่อสารมวลชน กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และ            

การคุ้มครองผู้บริโภค (คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน, ๒๕๖๑) 

 จากรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและ

แสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ  และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพ่ือปกปูองสิทธิ เสรีภาพ

และความเป็นธรรม  มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ โดยการก ากับสื่อของประเทศไทยใน

ปัจจุบันยังคงเป็นการก ากับโดยรัฐร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อและภาคประชาสังคม  ซึ่งในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีองค์กรวิชาชีพสื่อ องค์กรที่จัดตั้งโดยวิชาชีพ สหสาขาวิชา และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดย

ภาคประชาชนจ านวนหลายองค์กร  ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อทั้งในเชิงประเด็น และ     

การท างานภาพรวมของสื่อ ซึ่งมีเสียงสะท้อนค่อนข้างมากว่าสื่อขาดจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา

และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชม  อย่างไรก็ตามความพยายามในการ ร่าง  พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเพ่ือการยกระดับสื่อมวลชนให้เป็นวิชาชีพ

สื่อมวลชน กลับมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ ผลกระทบเชิงลบจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสที่ฝุาย

การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงการใช้อ านาจนี้ผ่านตัวแทนของภาครัฐและกลุ่มจัดตั้งที่เข้ามาเป็น

คณะกรรมการสภาวิชาชีพแห่งชาติ ในการขึ้นทะเบียน และเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพฯ 

ก็จะท าให้การท าหน้าที่ของสื่อมวลชน ถูกแทรกแซง ถูกข่มขู่ โดยใช้กฎหมายนี้มาเล่นงาน                       

ไม่ให้ท าหน้าที่เสนอข่าวได้อย่างอิสระ ประชาชนก็จะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่และ                

รอบด้าน นอกจากนี้ที่ผ่านมามักมีข้อวิจารณ์ว่าองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่สามารถก ากับดูแลกันเอง

ได้ ท าให้สื่อมวลชนยังคงมีการละเมิดจริยธรรม อย่างไรก็ตาม การก ากับดูแลจริยธรรมของสื่อมวลชน

ควรกระท าควบคู่ไปกับการก ากับดูแลโดยสังคมและส่งเสริม ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง  
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     ๔.๑.๑.๒ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศ ได้แก่  

 สิทธิมนุษยชนภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้ระบุถึงสิทธิเสรีภาพ                    

ในการแสดงออก (Freedom of Expression) ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและ

มีสิทธิที่จะรับข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจรัฐและโดย

ปราศจากข้อจ ากัดหรือขอบเขตทางความรู้  และมีเสรีภาพในการพูด  (Freedom of Speech) หรือ 

เสรีภาพในการแสดงออก  (Freedom of Expression) ที่ทุกคนมีสิทธิแสดงออกทางความเห็น                       

โดยไม่ถูกแทรกแซงและมีสิทธิเสรีภาพในการพูด โดยสิทธินี้รวมไปถึงเสรีภาพในการแสวงหา                              

ได้รับและส่งต่อข้อสนเทศและความคิดในทุกรูปแบบโดยไม่ค านึงถึงขอบเขต ไม่ว่าจะโดยการพูด                 

การเขียนหรือการพิมพ์ หรือผ่านสื่ออ่ืนใดในการแสดงออก (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๕๖)  ส่งผลให้มีกฎหมายและระเบียบที่

เอ้ืออ านวยให้ ภาคประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบสื ่อในแต่ละ

ประเทศ ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของแต่ละ

ประเทศท่ีกระจายในทวีปต่างๆ  ดังต่อไปนี้  

 

 ๑) ประเทศสิงคโปร์ 

 รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย แต่สิทธิเสรีภาพในทาง

การเมืองของประชาชนในสิงคโปร์จะมีลักษณะจ ากัดที่ผ่านมาการควบคุมสื่อต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ

การเมืองการปกครองของประเทศสิงคโปร์มีจึงเข้มงวดกว่าประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองใน                   

รูปแบบประชาธิปไตย  ในยุคต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทางด้าน    

การสื่อสารมีผลให้รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์นั้น มีแนวคิดที่จะเปิดเสรี  (Liberalization) สื่อต่างๆ 

ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น  ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสื่อเพ่ือรองรับแนวคิดดังกล่าว โดยการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวมีผล

ให้การก ากับดูแลสื่อในประเทศสิงคโปร์นั้นเปลี่ยนแนวทางไปอย่างมาก ในระดับรัฐธรรมนูญของ

ประเทศสิงคโปร์ มาตรา ๑๔ (Freedom of Speech, Assembly and Association) ได้ระบุถึงสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนใน การแสดงออก แต่มาตราดังกล่าวระบุต่อท้ายว่า เสรีภาพดังกล่าว
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สามารถถูกจ ากัดได้ ในกรณีที่ การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๕๘) ส่วนพระราชบัญญัติ 

(Act of Legislation) ที่เก่ียวข้องกับสื่อของประเทศสิงคโปร์  
ปัจจุบันถูกรวมเป็นฉบับเดียว  กล่าวคือ  กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาสื่อ (Media 

Development Authority Act) อันเป็นผลจากความพยายามของรัฐบาลสิงคโปร์ในการเปิดเสรี 

การสื่อสารและการกระจายเสียง แต่เดิมนั้นประเทศสิงคโปร์มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม

สื่อและ ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ เช่น กระทรวงข้อมูล สื่อสาร และศิลปะ (Ministry of Information, 

Communication and Arts) คณะกรรมการภาพยนตร์ (Film Commission) ตามกฎหมาย

ภาพยนตร์ และ Singapore Broadcasting Authority (SBA) เป็นผู้ก ากับสื่อโดยใช้อ านาจตาม

กฎหมายว่าด้วย การกระจายเสียง (Broadcasting Act) ซึ่งเป็นองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการ

กระจายเสียง เป็นต้น จากการศึกษาของคณะกรรมการทบทวนการตรวจพิจารณา (Censorship 

Review Committee) ในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ นั้นพบว่า ส าหรับสื่อแต่ละประเภทจะก่อให้เกิดปัญหา 

ความไม่เท่าเทียมของมาตรฐานการตรวจพิจารณา (Double Standard for Censorship) 

คณะกรรมการทบทวนการตรวจพิจารณา จึงเสนอให้มีการควบรวมหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน   

 ด้วยเหตุนี้ ในปี  ค.ศ. ๒๐๐๑ รัฐบาลสิงคโปร์จึงออกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาสื่อ คือ                     

Media Development Authority Act  ที่มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๘๐ มาตรา สาระส าคัญของกฎหมาย

โดยส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตและการควบคุมสื่อประเภท

ต่างๆ ทุกชนิดในประเทศสิงคโปร์  โดยเปิดโอกาสให้องค์กรสื่อสามารถก ากับดูแลภายในอุตสาหกรรม

ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม รวมถึงสามารถเจรจาภายในระหว่างกันอย่างสุจริตและก ากับดูแลกันเอง 

อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้เป็นการควบรวมหน่วยงานของรัฐที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆ เข้า

ด้วยกันและจัดตั้ง  Media  Development  Authority  (MDA)  ขึ้นเป็นองค์กรอิสระมีฐานะเป็น 

นิติบุคคลมีฐานะเป็นองค์กรกลางในการพัฒนาและก ากับดูแลสื่อต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น 

MDA  จึงมีหน้าที่  ในการออกใบอนุญาต  และออกกฎเพ่ือควบคุมการด าเนินงานของสื่อทุกชนิด  

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อต่างๆ ในประเทศ การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์และ

วงจรดาวเทียมท่ีได้รับมอบจาก  Info-Communications Development Authority ให้แก่สื่อต่างๆ 

การก ากับดูแลการแพร่ภาพและเสียงต่อสาธารณะไม่ให้ขัดกับประโยชน์สาธารณะ ศีลธรรมและ              

ความสงบเรียบร้อยของประเทศ และศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่ด้านการพัฒนาและก ากับดูแลสื่อ              
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ซึ่งจะด าเนินการโดย MDA โดยมาตรฐานการท างานของสื่อต่อประชาชน (Competition and 

Consumer Protection) MDA มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสื่อโดย

ควบคุมด ูแล การปฏิบ ัต ิงานที ่เป ็นธรรมของอุตสาหกรรมสื ่อในประเทศสิงคโปร ์ ปกปูอง

ผลประโยชน์ของผู้บริโภคในการให้บริการสื่อและสาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการสื่อ และ

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน และเมื่อหน่วยงาน MDA มีการออกมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือ

เปลี่ยนแปลง เพิกถอนหลักการปฏิบัติใด จะต้อง ท าการเผยแพร่หลักปฏิบัติอย่างทั่วถึง และ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักปฏิบัติ ที่ก าหนดขึ้นหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนั้น ประชาชนสามารถเข้าถึง

และตรวจสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  MDA จึงมิได้เป็น ผู้ตรวจพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์หรือ

ออกใบอนุญาตควบคุมผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์โดยตรงก็ตาม แต่ MDA นั้นเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในด้านการส่งเสริมการพัฒนาและการควบคุมการแสดงภาพยนตร์ผ่าน

สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หรือ Internet เป็นต้น นอกจากนี้ MDA ยังมีอ านาจในการออกกฎหรือ 

Code of Practice ให้สื่อต่างๆ ปฏิบัติตามได้  ซึ่งจากการออกกฎหมาย Media Development 

Authority Act  และจัดตั้ง  Media  Development  Authority  (MDA)  ท าให้บริหารจัดการและ

การควบคุมก ากับสื่อสามารถด าเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

เนื่องจากรวมอ านาจไว้ที่หน่วยงานเดียว  ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาสื่อและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ และในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศปรับโครงสร้าง

หน่วยงานภาครัฐเพ่ือตอบสนองต่อการสร้างชาติอัจฉริยะ โดยจะควบรวมหน่วยงานส าคัญอย่าง 

Infocomm  Development  Authority  (IDA)  และ Media Development Authority (MDA) 

อีกครั้ ง ซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ทับซ้อนกัน และแทนที่ด้วย ๒ องค์กรใหม่ ได้แก่  Government 

Technological Organization (GTO) และ Infocomm Media Development Authority 

(IMDA) ซึ่งจะรับบทเป็น หัวเรือใหญ่ในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการแบบดิจิทัลของ

ภาครัฐ  IMDA จึงเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับสื่อในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม ผลิต

ภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (จินตพันธุ์  ทังสุบุตร, ๒๕๔๖; Government of 

Singapore, ๒๐๑๘;  Info-communications Media Development Authority, ๒๐๑๘) 

 จะถึงแม้เป็นที่ทราบดีว่ารัฐบาลประเทศสิงคโปร์ท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของสื่อ

อย่างเข้มงวดมากดังที ่มีกฎหมายและพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ตลอดจนข้อก าหนดต่างๆ 

มากมาย แต่ในปัจจุบันกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ พยายามให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน   
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ในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายที่เอ้ือให้อุตสาหกรรมสามารถ

ก ากับดูแลกันเองภายในอุตสาหกรรม และมีการปรับปรุงกฎหมายการก ากับสื่อ เพื่อให้การก ากับ

ท าได้คล่องตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น โดยมีเปูาหมายเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศเป็นหลักมากกว่า การจ ากัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์เริ่มเห็น

ภาพการมีส่วนร่วมขององค์กร ภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการก ากับสื่อ ผ่านการจัดตั้งสหภาพ

นักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (Singapore National Union of Journalists)  การก าหนดแนวทาง

ส าหรับผู้ปฏิบัติ งานด้านสื่อ ทดแทนการก ากับเนื้อหาด้วยการจ ากัดอายุผู้ชม การแต่งตั้ ง

คณะกรรมการภาพยนตร์ และคณะกรรมการอุทธรณ์ใช้ในการตรวจพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์   

ที่จะเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ ที่ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนเป็นจ านวน

รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน โดยกรรมการจากภาคเอกชนเป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศ

สิงคโปร์  และมีอายุ  อาชีพ  วุฒิการศึกษา  และสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง

การเปิดโอกาสประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นประกอบ การพิจารณาภาพยนตร์ใน

กรณีท่ีเนื้อหาใดเป็นข้อถกเถียง  

   

 ๒) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีกฎหมายรองรับความหลากหลายของพ้ืนที่ 

และลักษณะประชากรซึ่งยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองของตนอย่างเข้มข้น โดยกฎหมายที่

สนับสนุนให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็น และตรวจสอบสื่อ มีดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑) รัฐธรรมนูญ  ที่เปิดกว้างต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลในประเทศ

สหรัฐอเมริกา (United States Code or U.S.C.)   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการพูด  การพิมพ์   

การเขียน และการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น แสดงความคิดเห็นผ่านทางหนังสือ หนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ หรือสื่อประเภทอ่ืนๆ และจากการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ  The First Amendment ถือเป็นการยืนยันในหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนใน การแสดงความคิดเห็น และการพูด (The Right to Free Speech) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ในกฎหมาย ฉบับดังกล่าวมีข้อก าหนดเด็ดขาดห้ามมิให้รัฐสภาออกกฎหมายใดๆ เพื่อลิดรอนหรือ

จ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนลง (สาวตรี สุขศรี, ๒๕๔๗) 
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๘๔ 

 

  ๒.๒) กฎหมายที่ว่าด้วยการสื่อสาร หรือ The Communications Act 

of ๑๙๓๔ เป็นกฎหมายการสื่อสารซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรเลข 

โทรทัศน์ และวิทยุของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย ๗ บท ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของอุตสาหกรรม

การสื่อสารและการแพร่ภาพรวมถึงการก าหนดความถี่   อัตรา  และค่าธรรมเนียม  ตามมาตรฐาน 

การแข่งขัน เพ่ือสาธารณประโยชน์การใช้ระบบสื่อสารของรัฐบาล พระราชบัญญัตินี้ยังให้รายละเอียด

เ พ่ิมเติม เกี่ ยวกับการจัดตั้ ง  ข้อบังคับ และการก ากับดูแลผ่ าน หน่วยงานอิสระ Federal 

Communications Commission (FCC) เมื่อศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน้าที่

ก ากับสื่อ พบว่า บทที่ ๑ เกี่ยวกับข้อก าหนดทั่วไปของผู้ให้บริการ มาตราที่ ๒๑๘ [๔๗ U.S.C. ๒๑๘] 

กล่าวถึง คณะกรรมการตามกฎหมายสามารถสอบสวนการจัดการของผู้ให้บริการสื่อตามข้อก าหนด

ของกฎหมายฉบับนี้ได้ โดยรับฟังข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจากผู้ให้บริการ บุคคลหรือประชาชนของ

สหรัฐอเมริกา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของบริษัทสื่อ และโทรคมนาคม และในบทย่อย D 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพ่ือการแพร่ภาพสาธารณะ มาตรา ๓๙๖ [๔๗ U.S.C. ๓๙๖] กล่าวถึง นโยบาย

การบันทึกและการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๑๙๘๙ และหลังจากนั้นทุกๆ ๓ ปี บริษัท            

จะรวบรวมการประเมินความต้องการของชนกลุ่มน้อยและผู้ชมที่มีความหลากหลายในสหรัฐอเมริกา 

ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ประชากรผู้อพยพใหม่  ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่

สอง รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ขาดทักษะการอ่านขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าแผนของกิจการกระจายเสียงสาธารณะ

และกิจการโทรคมนาคมสาธารณะ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าว (Federal 

Communications Commission, ๑๙๓๔.) 

  ๒.๓) กฎหมายที่ว่าด้วยการสื่อสาร หรือ Telecommunications Act 

of ๑๙๙๖ เป็นบทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมที่ ๑ แห่งรัฐธรรมนูญ ให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรหลักเพ่ือท าหน้าที่ในการให้

ก ากับดูแลการด าเนินการตามหน้าที่ของสื่อมวลชนขึ้นหลายองค์กรซึ่งองค์กรที่ท าหน้าที่ดังกล่าวมี  

สองรูปแบบ คือ หน่วยงานในรูปแบบขององค์กรอิสระและองค์กรตุลาการ โดยองค์กรอิสระที่จัดตั้ง

ตามบทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมที่ ๑ แห่งรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอิสระในธุรกิจสื่อสารมวลชนในรูปแบบ

ของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์รวมทั้งสื่อเคเบิลทีวี ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลักที่

ชื่อว่า  Telecommunications  Act  of  ๑๙๙๖  ที่มุ่งที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรี  เพ่ือให้

ประชาชนผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้รับประโยชน์ มากที่สุดนั้น ได้ก าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษ
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๘๕ 

 

ขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ ในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ทั้งประเทศ 

(Telecommunications Industry) ซึ่ง Telecommunication Act หรือ พระราชบัญญัติ                 

ความเหมาะสมด้านการสื่อสารในบทบัญญัติที่ ๗ กล่าวถึงระเบียบของการออกอากาศรายการ

โทรทัศน์ที่สื่อถึงเรื่องราวทางเพศ  สื่อลามก  อนาจาร  โดยเฉพาะในมาตรา  ๕๕๑  ที่ระบุว่าโทรทัศน์

มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของเด็ก  และน าไปสู่พฤติกรรมทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม ดังนั้น

ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ควรมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแนวทางที  ่กฎหมายก าหนด และก าหนด

เนื้อหารายการให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้ของ ช่วงวัย โดยในมาตรา ๕๕๑ ได้เปิด

โอกาสให้ประชาชน ได้แก่ ผู้ปกครอง บุคคล และหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ             

ที่ปรึกษา ควบคุม และตรวจสอบรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาล่อแหลม ตลอดจนเสนอแนะเครื่องมือ 

หรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการปิดกั้นเนื้อหา  หรือรายการที่ไม่เหมาะสมจากเด็กที่เป็นผู้รับชม  (Federal 

Communications Commission, ๒๐๑๓) 

  ๒.๔) กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาการปกครอง (Administrative 

Procedure หรือ APA) เป็นกฎหมายหลักที่วางกรอบรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                

อันเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐ คือ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา                    

การปกครอง (Administrative Procedure หรือ APA) ตราขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๔๖ ซึ่งมีฐานะเป็น

กฎหมายกลางที่วางแนวทางหรือมาตรฐานขั้นต่ าไว้ นอกจากนี้กฎหมายเฉพาะ และกฎระเบียบ                   

ที่ตราขึ้นเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับนั้น ก็ถือเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายที่ส าคัญที่

บัญญัติรองรับรูปแบบการด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย นอกเหนือจาก

รูปแบบที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว รูปแบบของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นยังมีแตกต่างออกไป

ได้ อีกหลายรูปแบบตามที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะก าหนดเป็นแนวปฏิบัติห รือ เป็น                        

แผนการด าเนินการไว้ ได้แก่ รูปแบบไม่เป็นทางการ โดยการรับฟังความคิดเห็นโดยท าเป็นหนังสือ 

การรับฟังความคิดเห็นโดยรูปแบบการประชุม และรูปแบบเป็นทางการ  ซึ่งการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในหลายประเด็นที่ประชาชนต้องการสะท้อนความคิด                   

ข้อโต้แย้ง การพิจารณา หรือการหารือร่วมกันในกิจกรรมด้านกฎหมาย ระเบียบ ประเด็นที่ประชาชน

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือแม้แต่กิจกรรมด้านการบริการบุคคลในประเทศทุกช่วงวัย รวมถึงสื่อที่เผยแพร่

ในประเทศ (ศิริพร เอ่ียมธงชัย, มปป.) 
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  ๒.๕) กฎหมายการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ได้

เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. ๑๘๙๐ ส าหรับแนวทางในการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

หรือไม่นั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดไว้ใน Restatement of Torts ๖๕๒ A - ๑ ซึ่งมี

หลักเกณฑ์ใน การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ในด้านการตีพิมพ์เรื่องราวส่วนตัวของบุคคล

อื่นในลักษณะเกินความพอดี หรือเป็นการล่วงละเมิดต่อการด าเนินชีว ิตปกติของบุคคลนั ้น 

(Publication of Private Information) ที่หมายรวมถึงการตีพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง การเปิดเผยดังกล่าวมีลักษณะล่วงละเมิดในมุมมองของบุคคลทั่วไป ข้อมูลดังกล่าวไม่

เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนตามกฎหมาย หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ

ต่อสาธารณะ (False Light) หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนโดยท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อม

เสีย ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ  ข้อความอันเป็นเท็จนั้นก่อให้เกิดความเสียหายใน

มุมมองของบุคคลทั่วไป หรือผู้เผยแพร่มีเจตนาทุจริตในขณะกล่าวหาบุคคลอ่ืน ซึ่งการที่สื่อมวลชน

น าเสนอข่าวไปโดยไม่ได้ค านึงถึงว่าการรายงานข่าวสารนั้นจะไปพาดพิงถึงสิทธิส่วนบุคคลของคนอ่ืน 

อาจจะท าให้สื่อมวลชนโดนฟูองร้องได้จากบุคคลหรือประชาชน   เพราะสิทธิส่วนบุคคลนั้นได้รับ  

การคุ้มครองไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (บุญยศิษย์ บุญโพธิ์, ๒๕๕๓) 

 จากการที่รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลและ                

มีข้อก าหนดเด็ดขาดห้ามมิให้รัฐสภาออกกฎหมายใดๆ เพื่อลิดรอนหรือจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออก

ของประชาชนลง รวมถึงการมีกฎหมายฉบับย่อยที่ระบุอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนบทบาทของประชาชน

ในการเข้ามามีบทบาทก ากับสื่อนั้น ท าให้ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมีบทบาท ในการ

ร่วมตรวจสอบสื่อต่างๆ  มีการรวมกลุ่มตามประเด็นที่จะท าการตรวจสอบสื่อ และมีเครือข่าย

นักวิชาการร่วมสนับสนุนในมิติของการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้  เช่น  Media Education 

Foundation (MEF), The Just Think Foundation, National Institute on Media and the 

Family เป็นต้น 

 

 ๓) ประเทศอังกฤษ 

 ประเทศอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ถือได้ว่าเป็นประเทศผู้น าที่มี           

การตรากฎหมายอันเป็นรากฐานของกฎหมายส าคัญๆ ในนานาประเทศ และกฎหมายของประเทศ

อังกฤษมีเอกลักษณ์ในการใช้ดูแล ควบคุม และปกครองประชาชนในประเทศของตน ตลอดจน
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ประเทศ ที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอีกด้วย ซึ่งกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบสื่อด้วย

ประชาชน หรือเครือข่ายทางสังคม มีดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑) รัฐธรรมนูญ 

  กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษมีเอกลักษณ์เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศ

เดียวที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร  (Unwritten Constitution)  ซึ่งหมายถึง  หลักการ

ปกครองต่างๆ  ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นรัฐธรรมนูญเฉพาะ  แต่กระจายอยู่ตามกฎหมายต่างๆ  และ      

ค าพิพากษาต่างๆ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่ สืบทอดกันมาจนกลายเป็นจารีตประเพณี ดังนั้น จึงมี

ความยืดหยุ่น สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่กล่ าวมานี้ท าให้

รัฐธรรมนูญอังกฤษ มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ซึ่งหลักการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน คือ หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law อันเป็นหลักการที่ฝังรากลึกในรัฐธรรมนูญอังกฤษ 

และเป็นหลักการวางรากฐานส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นความคิดเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการ สิทธิ เสรีภาพของบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเป็นกลาง  เสมอภาค  เพ่ือน าไปสู่ความเป็นธรรม ฝุายตุลาการต้องเป็นอิสระ  และ  

การตัดสินใจทางด้านตุลาการต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคล ที่จะถูกพิจารณา

ต่อหน้าศาล  หลักนิติธรรมจึงเป็นไปเพ่ือคุ้มครอง ปกปูองสิทธิ  และเสรีภาพของประชาชนจากการใช้

อ านาจไม่เป็นธรรมทั้งจากบุคคลอ่ืนและจากรัฐ (ทวีศักดิ์ กันโยไช, ๒๕๕๐) จากการรวบรวมเอกสาร

ข้อมูลที่ทางสถานทูตอังกฤษจัดหามาให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีพิมพ์ โดยมีสถานะทางข้อมูล  

เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศ (International Constitutional Law (ICL Document 

Status: ๑๙๙๒)) ได้ระบุถึงแนวทางการปกครองสูงสุดของประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ

ประชาชนดังในมาตราที่ ๑๙ กล่าวถึง เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในอิสรภาพ

ในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 

สามารถส่งต่อข้อมูล ยกเว้นข้อความ หรือความคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาท การปลุกระดมการยุยง

ให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติและการดูหมิ่นศาล และบทที่ ๒๓ กล่าวถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิ

ในเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมอย่างสงบสุข (International Constitutional Law, ๒๐๑๐) 

  ๓.๒) กฎหมายการควบคุมการเผยแพร่รายการทางวิทยุโทรทัศน์ 

(Broadcasting  Act  ๑๙๙๐  and  ๑๙๙๖)  การเผยแพร่รายการทางวิทยุโทรทัศน์ในประเทศ

อังกฤษอยู่ภายใต้บังคบัของ Broadcasting Act (๑๙๙๐ & ๑๙๙๖) องค์กรที่ประกอบกิจการน าเสนอ
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รายการทางวิทยุโทรทัศน์ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ในปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษ

อาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ บีบีซี (BBC หรือ British Broadcasting Corporation) และบรรดาสถานี

วิทยุโทรทัศน์อิสระที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของคณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์อิสระ  (ITC หรือ 

Independent Television Commission) บีบีซีเป็นนิติบุคคลที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยเอกสารจัดตั้ง Royal 

Charter และได้ท าข้อตกลงกับรัฐไว้ว่าจะด าเนินกิจการให้บริการ รายการวิทยุโทรทัศน์ และ

วิทยุกระจายเสียง ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลง วัตถุประสงค์และขอบเขตของอ านาจหน้าที่

ของบีบีซีจะปรากฏอยู่ในเอกสารจัดตั้งและข้อตกลงดังกล่าวส่วนการให้บริการวิทยุโทรทัศน์อ่ืนๆ ใน

ประเทศอังกฤษนั้น ด าเนินงานโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์อิสระซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบทบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ค .ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) (Broadcasting 

Act ๑๙๙๐) ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์อิสระขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานี

วิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในเครือของบีบีซี  ในปี  ค.ศ. ๑๙๙๖ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

มาตรฐานรายการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง (BSC หรือ Broadcasting Standards 

Commission) ขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. 

๒๕๓๙)  (Broadcasting  Act  ๑๙๙๖) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการรับฟังค าร้องเรียนจากประชาชน 

หรือองค์กร เกี่ยวกับความเป็นธรรมในรายการและมาตรฐานของรายการที่น าออกเผยแพร่ทางวิทยุ

โทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง นอกจากนี้ BSC ยังมีหน้าที่ในการจัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติ 

(code of conduct) เกี่ยวกับความเป็นธรรมและมาตรฐานของรายการไว้เป็นตัวอย่างให้กับบีบีซีและ 

ITC อีกด้วย (ยอดฉัตร  ตสาริกา, ๒๕๔๖) 

  ๓.๓) กฎหมาย The UK Communications Act ๒๐๐๓ เป็นกฎหมาย

ที่ก่อให้เกิดกฎหมาย Office of Communications Act ๒๐๐๒ ที่น าไปสู่การก่อตั้งองค์กรอิสระ ชื่อ

ว่า Office of Communications (OFCOM) ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและเนื้อหาของ

สื่อทั้งหมดในมาตรา ๓ ของกฎหมายได้กล่าวถึงหน้าที่ของ OFCOM ที่ส าคัญคือ การปฏิบัติงานต้อง

ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นของผู้บริโภค และประชาชน โดยคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของ

ประชาชนในอังกฤษ ทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง จากการประกอบกิจการสื่อสาร และกฎหมาย    

The UK Communications Act ๒๐๐๓ มีหมวดเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค (Functions for 

the protection of consumers) มาตรา ๑๔ (๔) ได้กล่าวว่า OFCOM ต้องท าการส ารวจ หรือหา

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคในอังกฤษต่อรายการทางโทรทัศน์ และวิทยุอย่างสม่ าเสมอ

๑๙๙๖ (พ.ศ.

  (BSC หรือ  Broadcasting Standards     
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และทันสมัยต่อเหตุการณ์ ตลอดจนผลกระทบทางทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้ชม หรือผู้ฟังที่เกิดขึ้น

จากรายการนั้นๆ  นอกจากนั้นหน่วยงานอิสระจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบ การด าเนินงานของ  

ผู้ให้บริการสื่อ ถึงความเป็นมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสื่อของประเทศ  รวมทั้ง

ปูองกันการละเมิดของสื่อในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย  โดยมาตรา  ๑๔   (๗)  ได้ระบุว่า

การส ารวจหรือหาข้อมูลข้างต้นนอกเหนือจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานอิสระ แล้วยังประกอบไปด้วย

คณะกรรมการเนื้อหา คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะกิจ และบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกหรือ

พนักงานของ OFCOM ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจดังกล่าวรัฐจะท าการเผยแพร่เพ่ือให้สังคมได้รับรู้

เกี่ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษา ตลอดจนมาตรา ๑๗ ได้กล่าวถึงการแต่งตั ้งกลุ ่มผู ้บริโภคสื ่อ 

(Consumer Panel) ซึ่งมาจากผู้บริโภคทุกภาคส่วนของ สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย อังกฤษ 

สกอตแลนด์  เวลส์  และไอร์แลนด์เหนือ  เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนของแต่ละพ้ืนที่ใน

การท างานร่วมกับ OFCOM อีกด้วย (The Stationery Office Limited, ๒๐๐๓) 

 จากการที ่รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษเปิดกว้างต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

รวมถึงตัวกฎหมายระบุช ัดเจนว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมอย่างแข็งข ัน                      

ในการรายงานและร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ไม่เหมาะสม ทั้งในลักษณะบุคคลและการรวมกลุ่ม

เพื่อท างานร่วมกับหน่วยงาน  OFCOM  ในขณะเดียวกันประเทศอังกฤษ  มีกลไกใน                   

การรับเรื ่องร้องเรียนที่ชัดเจน รวมถึงการสรุปและน าเสนอประเด็นที ่ควรจับตามองหรือให้

ความสนใจ เช่น หน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลสื่อวิทยุ หรือ The Radio Authority จะมี                   

การน าเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับการร้องเรียนจากประชาชน   ผลการพิจารณาตรวจสอบ และ                   

การลงโทษเกี่ยวกับ   การละเมิด มาตราด้านเนื้อหาทุกๆ ๓ เดือน ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร และ

ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์  ตลอดจนจุลสารขององค์กรที่แจกฟรี ท าให้การก ากับสื่อในประเทศ

อังกฤษค่อนข้างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบที่หลายประเทศน าไปประยุกต์ใช้  

 

 ๔) ประเทศออสเตรเลีย 

 ประเทศออสเตรเลีย หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of 

Australia) ในอดีตถือเป็นประเทศในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร   ท าให้ได้รับอิทธิพล                          

การตรากฎหมายจากประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามประเทศออสเตรเลียก็มี                   

  ในขณะเดียวกันประเทศอังกฤษ  ได้มีการวางกลไกใน

การลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดมาตราด้านเนื้อหาทุกๆ ๓ เดือน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขององค์กร  และ
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๙๐ 

 

ความพยายามในการออกกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท และลักษณะประชากรของตน ซึ่ง

กฎหมายที่สนับสนุนให้พลเมืองของออสเตรเลียได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่อภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑) รัฐธรรมนูญ The International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) ถึงแม้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญออสเตรเลียยังไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามศาลสูงของ

ออสเตรเลีย ถือว่าเสรีภาพในการสื่อสารทางการเมืองโดยนัยนั้นเป็นส่วนส าคัญ ของระบบการเป็น

ตัวแทนของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามประเทศออสเตรเลียได้

เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิในอิสรภาพแห่ง                     

ความคิดเห็นและการแสดงออก (The International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR))  ในมาตราที่  ๑๙  และ  ๒๐  ของกติการะหว่างประเทศ  ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (ICCPR) โดยมาตราที่ ๑๙ (๑) กล่าวว่า บุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นโดยปราศจาก

การแทรกแซง การถูกยกเว้น หรือถูกจ ากัดในสิทธิดังกล่าว และมาตรา ๑๙ (๒) ให้การปกปูอง

เสรีภาพในการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ เช่น  การเขียน  การสื่อสารด้วยวาจา  การประท้วงสาธารณะ          

การออกอากาศ งานศิลปะ และการโฆษณาเชิงพาณิชย์ โดยปกปูองทั้งข้อมูล ความคิดที่เป็นประโยชน์ 

รวมไปถึงแนวคิดที่แปลกแยกด้วย  อย่างไรก็ตามในมาตรา  ๑๙  (๓)  ได้ระบุไว้ว่า  เสรีภาพใน                 

การแสดงออกอาจถูก จ ากัด ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพ่ือปกปูองสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อ่ืน ความ

มั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตลอดจนมาตรา ๒๐ ของ ICCPR มีข้อจ ากัด ที่

บังคับใช้เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและก าหนดให้ประเทศต่างๆ ควบคุมการแสดงออกที่ให้ร้าย

แก่บุคคลในระดับชาติ เชื้อชาติ หรือศาสนา (The Attorney-General's Department, Australian 

Government, ๒๐๑๘)  นอกจากนี้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิใน

อิสรภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก (The International Covenant on Civil and 

Political  Rights  (ICCPR))  ยังมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็นและ  

การแสดงออกในมาตราที่ ๒๒ (๑) ที่ระบุว่า ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในการสมาคมกับผู้อ่ืนรวมถึงสิทธิ

ในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของตน (The Attorney-General's 

Department, Australian Government, ๒๐๑๘) 

  ๔.๒) กฎหมาย Broadcasting service Act ๑๙๙๒  เป็น

พระราชบัญญัติของรัฐสภาออสเตรเลีย  ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมเนื้อหา และ
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๙๑ 

 

การเป็นเจ้าของสื่อในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดลักษณะของสื่อ การออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ เงื่อนไขเฉพาะที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้แพร่สัญญาณ และ

เป็นกฎหมายส าคัญที่ท าให้เกิดกฎหมายอ่ืนเช่น Australian Communications and Media 

Authority Act ๒๐๐๕  เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ชื่อว่า The Australian 

Communications and Media Authority (ACMA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ เสมือน กสทช. 

ของประเทศไทย ส าหรับกฎหมาย Broadcasting Services Act ๑๙๙๒ ได้ระบุถึงสิทธิของประชาชน

ในการตรวจสอบสื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุม และมีใบอนุญาตจาก ACMA ในบทบัญญัติหมวดที่ ๑๑ 

มาตรา  ๑๔๗  ว่า  การร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรสื่อที่ได้รับใบอนุญาตสามารถกระท าได้ 

หากองค์กรนั้นกระท าความผิดกฎหมาย Broadcasting Services Act ๑๙๙๒ หรือละเมิดบทบัญญัติ

ทางแพ่ง หรือละเมินเงื่อนไขของใบอนุญาต และมาตรา ๑๔๘ บุคคลสามารถร้องเรียนภายใต้การ

ละเมิดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเนื้อหาของรายการ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อ (World 

Intellectual  Property  Organization,  ๒๐๑๓)  ซึ่งร่างโดยภาควิชาชีพ ผู้ร้องเรียนจะต้องยื่น

ค าร้องไปที่สถานีโทรทัศน์โดยตรงก่อน ภายใน ๖ วัน หลังจากมีการออกอากาศ แล้วสถานีโทรทัศน์

จะต้องแจ้งผู้ร้องภายใน ๖๐ วัน และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร้องทราบว่า สามารถอุทธรณ์

ผลมาที่  ACMA  ได้  หากผู้ร้องไม่พอใจค าชี้แจงหรือการแก้ไขของสถานีโทรทัศน์   หรือไม่ได้รับ    

การตอบสนองภายใน ๖๐ วัน สามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ ACMA เพ่ือด าเนินการ

สอบสวนและน าไปสู่มาตรการบังคับต่อไป 

  ๔.๓) กฎหมาย Radio communications Act ๑๙๙๒ ในเครือรัฐ

ออสเตรเลียไม่มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นการเฉพาะ  โดยบทบัญญัติดังกล่าวจะกระจายอยู่ในกฎหมายแต่ละฉบับ โดยกฎหมายที่

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะน าไปอิงอยู่กับอ านาจของ

หน่วยงานของรัฐที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเปิดเผย เช่น กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานของ

รัฐมีอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริง โดยเปิดเผยในเรื่องที่อยู่ในขอบอ านาจของหน่วยงานนั้น และให้

อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐที่จะเปิดให้ประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ตน

ได้ด้วย แต่กฎหมายในกลุ่มนี้ มิได้ก าหนดวิธีการเปิดให้ประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึนแก่ตนไว้ด้วย และให้เป็นอ านาจแก่หน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการใน

การด าเนินการเปิดให้ประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเอง เช่น 
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๙๒ 

 

Telecommunications Act ๑๙๙๑ และNational Food Authority Act ๑๙๙๑ เป็นต้น ดังนั้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงมีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่าสมควรเปิดให้ประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือไม่ เมื่อใด ในประเด็นใด โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร 

และกฎหมายให้อ านาจแก่หน่วยงานของรัฐที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเปิดเผยในเรื่องที่อยู่ในขอบ

อ านาจของหน่วยงานนั้น รวมทั้งก าหนดวิธีในการเปิดให้ประชาชนชี้แจงข้อเท็จจริงหรือผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึนแก่ตนไว้อย่างชัดเจนด้วย เช่น กรณี กฎหมาย Radio communications Act ๑๙๙๒  ใน

มาตรา ๒๖๑ เกี่ ยวกับการรับฟังความคิด เห็นของประชาชน ได้ก าหนดให้  Australian 

Communications and Media Authority (ACMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่เปิดให้ประชาชน

ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน โดยการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ ซึ่งมี

คณะกรรมการ ACMA ที่ประธานมอบหมายต้องไปร่วมการชี้แจงดังกล่าว และประธานของ ACMA 

จะท าหน้าที่ประธานในการด าเนินการอภิปรายสาธารณะดังกล่าวด้วย (Australian Government, 

๒๐๑๗) 

 จากรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมี

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การก ากับดูแลเนื้อหาแพร่ภาพกระจายเสียงของ ออสเตรเลียจึงเป็น          

การควบคุมเนื้อหา และการเป็นเจ้าของสื่อในประเทศออสเตรเลียผ่านการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการ และก าหนดเงื่อนไขเฉพาะที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้แพร่สัญญาณ เช่น ต้องมี

เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับประเทศออสเตรเลีย และลักษณะเนื้อหาโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับเด็ก เป็นต้น ซึ่ง

ถือเป็นการก ากับดูแลภาครัฐและการมีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณะหรือภาคประชาชน 

รวมถึงมีการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวกับสื่อในลักษณะของกลุ่มเฉพาะหลายกลุ่ม เช่น Free TV 

Australia (Free TV), Commercial Radio Australia (CRA), The Australian Subscription 

Television and Radio Association (ASTRA) และ Community Broadcasting Association of 

Australia (CBAA) เป็นต้น ทั้งนี้ส าหรับเรื่องการร้องเรียนจากสาธารณะหรือภาคประชาชนนั้น BSA 

ระบุว่า ผู้ร้องเรียนต้อง ส่งเรื่องไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน หากไม่มีการตอบรับ

ภายใน ๖๐ วันหลังจากยื่นค าร้อง หรือหากผู้ร้องเรียนเห็นว่าผลการตอบรับจากผู้ประกอบการยังไม่

เพียงพอ  ก็สามารถส่งค าร้องไปยัง  ACMA เพ่ือให้ด าเนินการต่อได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้  ACMA 

ด าเนินการสืบสวนเรื่องท่ีไม่มีผู้ร้องเรียนได้ จะเห็นได้ว่าการก ากับดูแลเนื้อหาของประเทศออสเตรเลีย
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๙๓ 

 

ค่อนข้างเป็นระบบและมีกลไกที่ชัดเจน โดยมีกลไกก ากับร่วมกันของภาครัฐ ในกรณีที่กลไกการก ากับ

กันเองขาดประสิทธิภาพ 

 

 ๕) ประเทศชิลี 

 ประเทศชิลี มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐชิลี อดีตเป็นประเทศในอาณานิคมของประเทศ

สเปน ซึ่งได้มีรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๘๐ ที่ก ากับควบคุมดูแลโดยรัฐบาลทหารเพียงองค์กรเดียวเท่านั้น 

และนับตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ เป็นต้นมา  ประเทศชิลีมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้รัฐธรรมนูญมี                        

ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นมาโดยตลอด และลดบทบาทของกองทัพในกิจการต่างๆ ให้ลดลง 

และรัฐธรรมนูญก็ได้รับการแก้ไขครบทุกประเด็น ใน ป ีค.ศ. ๒๐๐๕    

  ๕.๑) รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ แก้ไขเพิ่มเติม ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ 

  ส าหรับรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ แก้ไขเพ่ิมเติม ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ได้

ก าหนดประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายมาตราเช่นกัน ได้แก่ มาตรา ๑๙ อนุมาตรา ๗ 

บัญญัติ สิทธิในเสรีภาพส่วนบุคคลและความปลอดภัยส่วนบุคคลโดยมิมีผู้ใดที่จะถูกลิดรอนเสรีภาพ

ส่วนบุคคลได้  ภายใต้เงื่อนไขของสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่

บัญญัติขึ้น และมาตรา ๑๙ อนุมาตรา ๑๒ บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดง

ความคิดเห็น และการให้ข้อมูล โดยบัญญัติว่าไม่ให้มีกฎหมายก าหนดระบบของการตรวจพิจารณา 

(Censorship)  ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใดก็ตาม  แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองเสรีภาพ แต่

ก็ต้อง “เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  มาตรา  ๑๙  อนุมาตรา  ๑๕  บัญญัติถึงสิทธิ์ในการรวมกลุ่ม  

ซึ่งประชาชนสามารถร่วมกลุ่มตามความสนใจ  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  ความสงบ  ความเรียบร้อยของ

ประเทศ  อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มต้องได้รับอนุมัติการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ระบุไว้ (Constitute project,  

๒๐๑๘) 

   ๕.๒) กฎหมาย Chile - Ley General de Telecommunications     

No. ๑๘.๑๖๘ ปี ค.ศ. ๑๙๘๒ แก้ไขเพิ่มเติม ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ 

  กฎหมายฉบับนี้เป็นกรอบกฎหมายเฉพาะส าหรับกิจการโทรคมนาคม                  

การสื่อสารและสื่อท้ังหมดในประเทศชิลี ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ระบุว่าคลื่นความถี่เป็นของประชาชน              

ทุกคน ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ ซึ่งหมายรวมถึง                      

คลื่นความถี่วิทยุ และการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับคลื่นทุกประเภท รวมไปถึงการจัดตั้ง                                



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๙๔ 

 

องค์กร SUBTEL ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ ก ากับ การวางนโยบาย การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการ        

คลื่นความถี่ทุกประเภท 

  ๕.๓  กฎหมาย   Law on Freedoms of Opinion and 

Information and the Practice of Journalism ค.ศ. ๑๙๙๐ 

  ใน ปี ค.ศ. ๑๙๘๐  ประเทศชิลีมีการก ากับสื่ออย่างเข้มงวดมากทั้งในด้าน

เสรีภาพ การน าเสนอข่าวและการเซ็นเซอร์เนื้อหา ในอดีตข่าวร้อยละ ๘๐ จะมาจากรัฐบาล รวมถึง

รัฐบาลมีการก ากับสื่ออย่างเข้มงวด ภายหลังการเลือกตั้งใน ปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ภายหลังมีประธานาธิบดี

ภายใต้การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ท าให้มีการเปิดอิสระของสื่อมากขึ้น ได้มีการออก

กฎหมาย Law on Freedoms of Opinion and Information and the Practice of Journalism 

ใน ปี ค.ศ. ๑๙๙๓  แต่อย่างไรก็ตามภายใต้มาตรา  ๖  ยังมีการก ากับไม่ให้สื่อน าเสนอในประเด็นที่ 

จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือการน าเสนอข้อมูลที่เป็นอิสระอย่างเต็มที่ ต่อมามีการยกเลิกมาตรา ๖ 

ท าให้สื่อในประเทศชิลี มีอิสระในการน าเสนอข่าวมากขึ้น อีกทั้งประชาชนชิลี  ได้เรียกร้องต่อรัฐสภา

ในการที่จะมีอิสระมากขึ้นในการพูด การแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยไร้การปิด

กั้นอย่างที่ผ่านมา หากแต่ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีการจบการศึกษาจากสถาบันด้าน

สื่อมวลชนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับ ความนิยม อีกทั้งมีการจัดตั้ง Chilean National Ethics 

Committee ที่ท าหน้าที่การก ากับกันเองภายในวิชาชีพสื่อ  ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ได้มีวิทยุชุมชน

และรายการโทรทัศน์ที่มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น  โดยให้อิสระกับสื่อในการน าเสนอข้อมูล         

การเซ็นเซอร์จะเป็นการพิจารณาของสื่อเองถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหว หรือมีความรุนแรง  (Chile 

Press, Media, TV, Radio, Newspapers – television, ๒๐๑๙) 

 จากรัฐธรรมนูญของประเทศชิลีจะเห็นได้ว่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

รวมกลุ่มและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงมีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยในช่วง 

๓๐ ปีที่ผ่านมา ท าให้สื่อมวลชนสามารถน าเสนอข่าวและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีเสรีภาพมากขึ้น 

ในขณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้นเช่นกัน การก ากับดูแลเนื้อหาแพร่ภาพ

กระจายเสียงของชิลี ส่วนหนึ่งยังเป็นการก ากับโดยรัฐ และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนก ากับกันเอง 

หากแต่กฎหมายระบุว่า ผู้ที่จะท าหน้าที่สื่อมวลชนต้องมีการจบการศึกษาจากสถาบันด้านสื่อมวลชน

โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการทางสื่อมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เสรีและก่อให้เกิด

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อท้ังในแง่ของสื่อมวลชนและประชาชน 

  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๙๕ 

 

 ๔.๑.๑.๓  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ เพื่อพิจารณาถึงกฎหมายที่สนับสนุนและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย  

จิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย  

   

ตารางที่ ๔.๑  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 

เพ่ือพิจารณาถึงกฎหมายที่สนับสนุนและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสา             

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย  

 

ประเด็น ไทย สิงคโปร์ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ชิล ี

๑.ประเด็น

กฎหมายที่

สนับสนุน

การจัดตั้ง

องค์กร

เครือข่ายจติ

อาสาภาค

ประชาชนท่ี

ท าการ

ตรวจสอบ

เนื้อหา 

มีการให้มีกลไก

ควบคุมกันเอง

และ การ

รวมกลุม่ของ

องค์กรวิชาชีพ

สื่อ/ ภาค

ประชาชน มี

ส่วนร่วมในการ

ด าเนินการ

สื่อมวลชน

สาธารณะ 

มีการเปดิ

โอกาสให้

องค์กรสื่อ

สามารถก ากับ

ดูแลกนัเอง/ 

ภาคประชาชน

ร่วมเป็น

กรรมการใน 
การก ากับสื่อ 

มีผู้ให้บริการ

สื่อต้องรับฟัง

ข้อมูลจาก

ประชาชนและ

สามารถ

ฟูองร้อง

สื่อมวลชนหาก

เนื้อหาพาดพิง

ถึงสิทธิส่วน

บุคคล / 

ประชาชนจะ

เข้ามาเป็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายการสือ่

ส าหรับเด็ก  

มีการรับฟัง 
ค าร้องเรียน

จากประชาชน

เกี่ยวกับ

มาตรฐานของ

รายการ/  
การแต่งตั้งกลุ่ม

ผู้บริโภคสื่อเพื่อ

ท าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของ

ประชาชนของ 
แต่ละพื้นที่ใน

การท างาน

ร่วมกับ 

OFCOM 

 

 

 

 

 

มีประชาชน

สามารถ

ร้องเรียนหาก

เนื้อหารายการ 

และการปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

ของสื่อไม่

เหมาะสม/ 
มีการรับฟัง

ความคิดเห็น

ของประชาชน 
ในทุกกิจกรรม  

มีการเปดิ

โอกาสให้

องค์กร

สื่อมวลชน

สามารถก ากับ

ดูแลกันเอง 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๙๖ 

 

ประเด็น ไทย สิงคโปร์ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ชิล ี

๒. รปูแบบ

การก ากบัสื่อ 
มีการก ากับ

โดยรัฐร่วมกับ

องค์กรวิชาชีพ

สื่อมวลชน 

มีการก ากับโดย

รัฐเป็นหลัก  
เริ่มมีการจดัตั้ง 
สภาวิชาชีพสื่อ

มาร่วมก ากับ 

มีการก ากับโดย

รัฐแต่เปดิ

โอกาสให้

ประชาชน เข้า

มามีส่วนร่วม

ค่อนข้างมาก 

มีการก ากับโดย

รัฐแต่เปดิโอกาส

ให้ประชาชน 
ทุกพื้นที่เข้ามา 
มีส่วนร่วม 

มีการก ากับโดย

รัฐแต่เปดิโอกาส

ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม

แสดง ความ

คิดเห็น 

มีการก ากับโดย

รัฐร่วมกับ

องค์กรวิชาชีพ

สื่อมวลชน 

๓. กลไกการ

รับและ

พิจารณา 

เรื่องร้องเรียน 

มีทั้ง กสทช. 

และองค์กร

วิชาชีพสื่อ 

มี Infocomm 

Media 

Developmen

t Authority  

มี Federal 

Commu- 

nications 

Commission: 

(FCC) 

มี Office of 

Commu-

nications 

(OFCOM) 

มี The 

Australian 

Communicati

ons and 

Media 

Authority 

(ACMA) 

มี Subtel 

 

  ๔.๑.๒  ผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ บทบาท และสถานการณ์ขององค์กร             

ภาคประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศและต่างประเทศ 

 ๔.๑.๒.๑  องค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย จ านวน ๕ องค์กร ได้แก่    

 ๑.) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน (มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค, ๒๕๖๑) 

  ๑.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน เกิดจากการรวมตัวของ

เครือข่ายหลายภาคส่วน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบด้วย ตัวแทนจาก ๑๖ องค์กร จากเครือข่ายประชาสังคม               

ด้านเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านสตรี เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ และสภาวิชาชีพสื่อ                

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภคอย่างจริงจัง  และเพ่ือเป็นการปูองกัน 

มิให้มีการน าเสนอข่าวสารที่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อ  อันเนื่ องจาก

ผู้บริโภค ยังประสบปัญหาการละเมินสิทธิที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาสินค้า หรือบริการ

ต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ครบถ้วน น าไปสู่การซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสม สิ้นเปลือง                   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๙๗ 

 

เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการน าเสนอเนื้อหาละคร ข่าวสารด้วยความรุนแรง หยาบคาย 

ลามก นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ และขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคสื่อเอง                      

ยังขาดความรู้   ความเข้าใจในการท างานของสื่อที่ถูกต้องตามกรอบของจรรยาบรรณและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  จึงท าให้ถูกละเมินสิทธิจากสื่อทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว   

  ๑.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

     คณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชนได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชนขึ้น ท าหน้าที่เป็นกลไกการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค

ด้านสื่อโดยเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับสื่อมวลชน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีกลไกลักษณะนี้ เมื่อคณะกรรมการ

คุ้มครองผู ้บริโภคสื ่อภาคประชาชนได้ร ับเรื ่องร้องเรียนจากประชาชนที ่ถูกละเมิดสิทธิ จะมี

กรรมการที่ท าหน้าที่  พิจารณาถึงประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  ตรวจสอบติดตาม    

การท างานของสื่อ  การแจ้งเตือนประชาชน  เมื่อสื่อมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม  

พร้อมกับสะท้อนความคิดหรือข้อร้องเรียนของประชาชนกลับไปยังสื่อและสภาวิชาชีพด้านสื่อ เพ่ือให้

เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการผลิตสื่อให้มีทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมถึงมี

บทบาทในการขับเคลื่อนด้าน การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน จะท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม

ผู้บริโภคมีความตื่นตัว รู้เท่าทันสื่อ และร่วมรณรงค์ให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสื่อที่เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง  ปูองกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อ  หรือได้รับผลกระทบจาก    

การน าเสนอเนื้อหาสาระของสื่อในด้านที่มีพิษภัย    

  ๑.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร  

   คณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน ได้มีการสร้าง

เครื อข่ า ย ใน เชิ ง พ้ืนที่ ออก ไปใน  ๑๑ จั งหวั ด  ได้ แก่  ภาค เหนื อ  (ล าปาง  / เ ชี ย งร าย )                                    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น / ร้อยเอ็ด) ภาคตะวันออก-ภาคกลาง (ตราด / สระบุรี)                        

ภาคตะวันออก (ราชบุรี / กาญจนบุรี)  ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี / ตรัง) กรุงเทพมหานคร  และมี                  

การระบุประเด็นเนื้อหาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์และคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

ภาคประชาชนที่หลากหลาย ได้แก่ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี  ฟรีทีวี                      

ทีวีดาวเทียม  ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประเด็นทางเพศ และการพนัน โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเป็นหนึ่งในการจับตาและเฝูาระวังสื่อโดยส่งข้อมูลมาที่มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๘-๓๗๓๗  โทรสาร ๐๒-๒๔๘-๓๗๓๓ หรือ “เฟสบุ๊คซอกแซกสื่อ”  หรือส่งเรื่องมาที่ 
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๙๘ 

 

http://e-mouth.consumerthai.org ซึ่งมีหลายครั้งที่คณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

ภาคประชาชนได้ออกมาปกปูองสื่อมวลชน จากการรายงานข่าวที่เป็นจริง เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง    

แก่ผู้บริโภค แต่สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เช่น ในกรณีของการรายงานส่วนประกอบของรังนก

ส าเร็จรูป เป็นต้น 

 ๒.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 

๒๕๖๑) 

  ๒.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจัดตั้งขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ที่มีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งกลไกควบคุม

กันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ 

ผนวกกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 

๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ ที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทาง

จริยธรรม นับว่าเป็นการยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นที่

ยอมรับมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระท าหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบ

วิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้

ประกอบวิชาชีพและกิจการวิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้

สื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองใน

ระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็น ประม ุข โดยผู ้ประกอบวิชาช ีพข ่าว

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของเจ้าของสถานี  ผู้ได้รับใบอนุญาต บรรณาธิการ

ข่าว ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าฝุายข่าว หรือผู้มีอ านาจท าการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้

ประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ พร้อมทั้งลงนามท้ายบันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบ

วิชาชีพข่าววิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรื่อง การจัดตั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ขึ้น ปัจจุบันสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีองค์กรสมาชิกทั้งหมด  ๒๕ องค์กร 
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๙๙ 

 

  ๒.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

     ๒.๒.๑) ด้านจริยธรรม ท าหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพ่ือผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี

ของสมาชิก ส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นของพลเมือง 

ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

  ๒.๒.๒) ด้านวิชาการ  ท าหน้าที ่ศึกษากลไกควบคุมกันเองของสื ่อ      

การท างานของสื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น การควบคุมสื่อในต่างประเทศ ศึกษาเรื่องกฎหมายสื่อ และ

ศึกษาเรื่องสิทธิประชาชนในการตรวจสอบสื่อ 

  ๒.๒.๓) การปฏิรูปสื่อ ท าหน้าที่การเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนหรือ

แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายเกี่ยวกับสื่อ 

  ๒.๒.๔) ด้านความร่วมมือในการท างานกับองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ ท างานควบคู่

ไปกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หรือองค์กรสื่อวิชาชีพอ่ืนๆ อย่างใกล้ชิด โดยเน้นเรื่องจริยธรรม

เป็นหลัก และเป็นองค์กรควบคุมก ากับกันเอง  ท างานให้สอดคล้องกับองค์กรก ากับดูแลกันเองของสื่อ

ต่างๆ เช่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม หรือโซเซียลมีเดีย ที่เป็นองค์กรลักษณะคล้ายกัน และศึกษา

เรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาใหม่ เพ่ือท างานร่วมกันหรือเป็นองค์กรเดียวเพ่ือดูแลทุกสื่อ                     

เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม นิวสม์ีเดีย โซเซียลมีเดีย เพ่ือไม่ให้เกิดการดูแลซ้ าซ้อน 

  ๒.๒.๕) ด้านประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่สร้างการรับรู้ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ 

องค์กรสื่อ ภาคสังคมและประชาชน ถึงบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   

  ๒.๒.๖) ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ ท าหน้าที่สร้างหลักประกันส าหรับวิชาชีพสื่อ                

ด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการสื่อ ควรมีกองทุนดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน ติดตามแก้ไข

กฎหมายและการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพด้านสื่อ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและแนะน า                

ด้านกฎหมายให้กับสื่อทั่วประเทศ  ศึกษาวิจัยกรณีการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพสื่อ รับเรื่องราวร้องทุกข์

จากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ตั้งรางวัลและกองทุนเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลที่ต่อสู้เพ่ือ                

สิทธิเสรีภาพสื่อ สนับสนุนผลักดันให้เกิดสหภาพคนท างานด้านสื่อและคณะกรรมการบริหารสหภาพ

ในวงการสื่อ 
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๑๐๐ 

 

   ๒.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  ปัจจุบันสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ท างานร่วมกับสภาวิชาชีพสื่อ

อ่ืนๆ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ ในการตรวจและก ากับจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชน และเป็นคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของสังคม เช่น กรณีทุจริตหรือการรับสินบน 

เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝุาย การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นทั้งใน

เชิงเห็นด้วยและคัดค้านต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชน การจ ากัดเสรีภาพ

ในการแสดง ความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนต่อสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆ 

 ๓) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและ

สร้างสรรค์สื่อ, ๒๕๖๑) 

  ๓.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิ

เครือข่ายครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๕๔๒ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อ

แม่กลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ชื่อว่าชมรมพ่อแม่ จากนั้นจึงพัฒนา

เติบโตมาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเปูาหมายชัดเจน การรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวนั้น

ค่อนข้างหลากหลาย  ทั้งในส่วนของเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (Single parent) เครือข่าย

ผู้ปกครองในโรงเรียน เครือข่ายครอบครัวทั่วไป เครือข่ายครอบครัวจิตอาสา เครือข่ายเพ่ือน

ครอบครัว (Buddy Family) เป็นต้น และด้วยบทบาทของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จึงได้เกิด                

การรวมตัวกับครอบครัวอาสา จัดตั้ง “เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ” ซึ่งได้รับ                 

การสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุน                 

การสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ที่เน้นพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก  เยาวชนและครอบครัวและ

กระตุ้นระบบสื่อสารมวลชนให้ตระหนักและหันมาใส่ใจผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากสื่อที่ไม่

เหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มพ่อแม่ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ และครอบครัวให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันจัดการศึกษาให้แก่ลูกและ

ร่วมมือกันปูองกันคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของเด็กและครอบครัวจากการล่วงละเมิดหรือลิดรอน



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๐๑ 

 

สิทธิเสรีภาพในทุกๆ ด้าน และใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ใน

การศึกษา พัฒนาเด็กและเครือข่ายครอบครัว 

  ๓.๒) บทบาทและการด าเนินกิจกรรม    

  เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ มีบทบาทด้านการก ากับสื่อ

ส าหรับครอบครัวค่อนข้างมาก  ในช่วงที่เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อได้รับทุนจาก

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน  (สสย.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝูาระวัง และสร้างสรรค์สื่อ เพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม  และกระตุ้นให้เกิดสื่อที่ดี  ผลักดันการจัดระดับ

ความเหมาะสมของสื ่อ การด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็น

กระบอกเสียงและแรงสนับสนุนในการตรวจสอบสื่อร้าย – ชื่นชมสื่อดี การให้ความรู้เรื่องความเท่าทัน

สื่อ และการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อเป็นสิ่งส าคัญ  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของ   

การได้รับสื่อที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังสร้าง กลุ่มครอบครัวอาสาฯ ให้เพ่ิมมากขึ้นในการเฝูาระวังและ

สร้างสรรค์สื่ออย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ด้วยการขยายพ้ืนที่การเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ   

โดยจัดท าในรูปแบบเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตร  โดยแบ่งเป็นชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ พ้ืนที่ 

และ ๑ พ้ืนที่จากภูมิภาคของประเทศไทย และมีการท ากิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ของครอบครัว เพื่อ

ครอบครัวโดยครอบครัว ด าเนินไปในรูปแบบค่ายครอบครัว ซึ่ง เน้นการสร้างสรรค์สื่อเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว โดยครอบครัวเพ่ือต่อยอดในการเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

สื่อดีๆ ให้เกิดข้ึนในสังคม และเคลื่อนไหวตามประเด็นสาธารณะที่เครือข่ายฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงสังคมส่วนรวม เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมไทย 

  ๓.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  ปัจจุบันถึงแม้เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์ไม่ได้รับทุนจาก

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน  (สสย.)  และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)  ยังคงเคลื่อนงานด้านเฝูาระวังสื่อภายใต้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และมูลนิธิเครือข่าย

ครอบครัวเองยังคงมีบทบาทด้านการก ากับสื่อส าหรับครอบครัวค่อนข้างมาก โดยท างานร่วมกับภาคี

อ่ืนๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปขับเคลื่อนกลไกการเฝูาระวังและรู้เท่าทันสื่อ ในระดับพ้ืน รวมถึง             

การท าโครงการใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนากลไกเฝูาระวังสื่อผ่านแอปพลิเคชั่นที่ได้รับ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๐๒ 

 

การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยการวางระบบเว็บไซต์  

https://www.mediadetector.net เพ่ือเพ่ิมให้การส่งต่อข้อมูลมีความรวดเร็ว ด้านการขยาย                 

ความร่วมมือกับอาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ด้านความสะดวกใน

การรายงานผลกลับไปยังอาสาสมัคร/ผู้แจ้งเรื่องให้ได้รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานว่าไปถึงขั้นตอน

ไหนแล้ว/อย่างไรบ้าง ด้านการน าเสนอ ผลการด าเนินงานสู่สังคม ฯลฯ   

 ๔) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา 

  ๔.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ด าเนินการร่วมกับองค์กร การกุศลอ่ืนๆ 

เพ่ือสาธารณะประโยชน์ในลักษณะเครือข่าย มีเปูาหมายในการท างาน เพ่ือส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ

เด็กเยาวชน  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สู่สังคม  ได้ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด  การรู้ 

เท่าทัน  และส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กเยาวชน  และสร้างภูมิคุ้มกันผลักดันให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อม

ลดสภาวะเสี่ยงรอบตัวเด็กเยาวชน สนับสนุนให้เกิดกลไก ชุมชน รัฐ ในการคุ้มครองเด็ กเยาวชนให้

ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และด าเนินงานสู่ยุทธศาสตร์ร่วมกับ                   

ภาคีเครือข่าย ซึ่งมีแนวความคิดการท างานเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ าเป็นต้องมอง

ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม การท างานต้องเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ปฏิบัติ ให้มองเห็น

สภาพปัญหาและเกิดปัญญาในการแก้ไขปูองกัน ทั้งในระดับตนเองและกลไกลทางสังคม กิจกรรมจึง

ต้องมีกระบวนการที่หลากหลายเพ่ือเสริมพลังด้านบวกให้เด็กเยาวชน มุ่งการด าเนินการสู่ตัวเด็ก 

รวมถึงผู้ใหญ่และสังคมรอบๆ ตัวเด็กได้มีส่วนในการร่วมพัฒนา โดยน าพลังเด็กเยาวชนร่วมขับเคลื่อน 

และเชื่อมั่นในศักยภาพเด็กเยาวชน สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งดีงาม ให้กับ

ตนเอง เพ่ือน ครอบครัว ชุมชน สังคม 

  ๔.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม    

  มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาและปกปูองเด็ก

เยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยง ในด้านจัดกระบวนการกิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะชีวิต ด้านทัศนคติ ความรู้                    

ความเข้าใจ การส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ด้านพฤติกรรมภายนอก              

โดยเพ่ิมแรงเสริมด้านบวกกระตุ้นความสามารถทางสังคม การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัว เด็กเยาวชน 

ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง เชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ การสร้างช่องทางใหม่ มี

ทางเลือก ที่หลากหลาย ส่งเสริมท ากิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ และปกปูองเด็กเยาวชน ลดการเข้าถึง 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๐๓ 

 

แหล่งอโคจร  แหล่งอบายมุข  พนัน  ยาเสพติด  และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  การคุกคามและ 

ความรุนแรงทางเพศ กับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ หนึ่งในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ

การก ากับสื่อ คือ การขับเคลื่อนงานสื่อสารชุมชน สังคม โดยการส่งเสริมทักษะเด็กเยาวชนแกนน า 

สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์  เป็นนักสื่อสาร  ร่วมกระบวนการสื่อสารสาธารณะ 

การสร้างเวทีสื่อสารสาธารณะต่อสื่อมวลชน ขับเคลื่อนสื่อสารเรื่องเท่าทันสื่อ และผลักดันอิทธิพลสื่อ

ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชน และเชื่อมประสานการขับเคลื่อน ระหว่างเครือข่ายเยาวชน ภาคี และ

ภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยการจัดกระบวนสร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเติมประสบการณ์ร่วมกัน และร่วม

หนุนเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับพ้ืนที่และนโยบาย เช่น การผลักดัน  พ.ร.บ.

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพ่ือเด็กเยาวชน เป็นต้น 

  ๔.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนาก าลังเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน "สื่อเด็ก

เปลี่ยนโลก" เป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองและกลุ่มทางด้านทักษะการรู้เท่าทัน

สื่อ การอ่านสื่อออก เขียนสื่อได้ สร้างสื่อเป็น รวมถึงส่งเสริมบทบาทในการร่วมสื่อสารเวทีสาธารณะ

สะท้อนปัญหาผลกระทบต่อเด็กเยาวชน ปัจจุบันมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคีสื่อเพ่ือเด็กเยาวชน

และครอบครัว (มากกว่า ๕๐ องค์กร ภาคประชาชน) และประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน                       

(ร่าง)  พรบ. กองทุนสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเด็กเยาวชนและครอบครัว ฉบับประชาชน มีเวทีสื่อสาร

สาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเท่าทันสื่อ  สื่อสารผ่านสื่อมวลชน และจัดเวทีให้ความรู้  และ    

เชื่อมประสานเครือข่ายในเขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ๑๗ ชุมชน ร่วมเสนอรายชื่อสนับสนุนได้

มากกว่าสองพันรายชื่อ ร่วมกับ ภาคเีครือข่าย รวม ๑๐,๐๐๐ กว่ารายชื่อ เมื่อ พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่าน (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ภาคีความร่วมมือ ได้

มอบหมาย มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา เชื ่อมประสานจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับภาคี

เครือข่ายองค์กรท างานด้านเด็กเยาวชนและชุมชน ต่อวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรวบรวมข้อเสนอ จ านวน ๕ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๕๐ องค์กร (กรุงเทพฯ 

ภาคกลาง ตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ) ถือว่าเป็นองค์กรที่มีส่วนส าคัญใน             

การจัดตั้งส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และปัจจุบันได้มีการผลิตสื่อให้ ความรู้

ด้านการรู้เท่าทันสื่อออกมาอย่างต่อเนื่อง 
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๑๐๔ 

 

  ๕.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  

  ๕.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) อยู่ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและ

เยาวชน”เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีพัฒนาการ มาจาก                 

ความร่วมมือของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) จัดท าแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ที่ด าเนินร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๙ 

จนเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  มี

เปูาหมายเพ่ือสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ มีพ้ืนที่ที่ได้

ใช้พลังสร้างสรรค์ และพลังการสื่อสารที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น 

  ๕.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม    

  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน เสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน                   

ผ่านกระบวนการใช้สื่อสร้างสรรค์และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ และ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสื่อ พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมและร่วมมือกับกลุ่ม / หน่วยงานต่างๆ                     

เพ่ือให้เกิดนโยบาย โดยสามารถร่วมสนับสนุนสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ทั้งการบริจาคเงิน

สนับสนุนกิจกรรม และเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  

  ๕.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ                     

และการตรวจสอบสื่อผ่านเว็บไซต์   http://cclickthailand.com ทั้งหลักสูตรการฝึกอบรม                        

การให้ความรู้ผ่านบทความและงานวิจัย ซึ่งไม่ได้รวมถึงเฉพาะสื่อเด็กเท่ านั้น แต่รวมไปถึงสื่อด้าน

ผู้หญิงและสื่อที่อันตรายในภาพรวม  มีการแบ่งชุดความรู้ส าหรับพ่อแม่และครู มีการด าเนินการ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง

ประชาธิปไตย คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เครือข่ายครอบครัว            

เฝูาระวัง สร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และ Media at Young Studio 
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๑๐๕ 

 

 ๔.๑.๒.๒) องค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศจ านวน ๕ องค์กร  ได้แก่    

 ๑) Media Monitoring Project of Zimbabwe ของThe Zimbabwe Human 

Rights NGO Forum (Zimbabwe Human Rights NGO Forum, ๒๐๑๘) 

  ๑.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  Media Monitoring Project of Zimbabwe เป็นโครงการหนึ่งของ                     

The Zimbabwe Human Rights NGO Forum เป็นองค์กรหน่วยงานเพ่ือสิทธิมนุษยชนของ

ซิมบับเว เป็นเครือข่ายพันธมิตรขององค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน ๒๒ แห่งใน

ซิมบับเว ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับศึกษาระดับและลักษณะของการใช้ความรุนแรงและการทรมานที่

เกิดข้ึนในประเทศ และการชุลมุนส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึน โดยเริ่มจัดตั้งองค์กรตั้งแต่ช่วงของการจลาจลด้าน

อาหารใน  ปี ค.ศ. ๑๙๙๘  ในช่วงแรกองค์กรประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด  ๘  องค์กร ต่อมาได้รับ

การสนับสนุนจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในซิมบับเว และประสานงานอย่างใกล้ชิด

กับเพ่ือนร่วมงาน เช่น National Association of Non-Governmental Organization (NANGO), the 

Crisis in Zimbabwe Coalition, National Constitutional Assembly (NCA) and Zimbabwe 

Congress   of  Trade  Unions  (ZCTU)  การเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เปิดโอกาสให้กับองค์กรต่างๆ 

ที่อยู่ในซิมบับเวและเป็นองค์กร ที่ให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ได้มีส่วนร่วมกับการก าจัด

ความรุนแรงและการทรมานที่เกิดขึ้น ปัจจุบันองค์กรมีองค์กรสมาชิกที่ท างานในขอบเขตด้าน สิทธิสตรี 

สิทธิทางเพ่ง และทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิของสื่อ สิทธิของเพศทางเลือก สิทธิ

ของนักโทษการต่อต้านการคอรัปชั่น  ธรรมาภิบาลและการสร้างสันติภาพ  และการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งที่ไม่ใช้ความรุนแรง คณะกรรมการขององค์กรประกอบไปด้วยตัวแทนจากแต่ละองค์กรที่

เป็นสมาชิก องค์กรไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและ ไม่มีการด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจใดๆ 

รายได้ขององค์กรจะมาจากการสนับสนุน การช่วยเหลือและการบริจาค และดอกเบี้ยจากการลงทุน 

รายได้และทรัพย์สินขององค์กรจะถูกน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งขึ้นเท่านั้น  

  ๑.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

   Media Monitoring Project of Zimbabwe  เป็นโครงการควบคุมสื่อ

ของซิมบับเว  ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ท างาน เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก และ         

ความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวในซิมบับเว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข่าว และ
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๑๐๖ 

 

สถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ในประเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และส่งเสริม

ให้พลเมืองมีความสามารถและมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล สื่อมวลชนผลิตสื่อที่มีคุณภาพ

น่าเชื่อถือ รวมทั้งนโยบายสื่อที่สอดคล้องกับข้อก าหนดในระดับภูมิภาคและระดับสากลตาม

บทบัญญัติที่ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญของซิมบับเว   

  ๑.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  Media Monitoring Project of Zimbabwe มีการตรวจสอบข่าวที่

ออกอากาศในซิมบับเวทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ในประเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย

พิจารณาถึง สิ่งที่ควรถูกงดออกอากาศ และความอิสระในการสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆในประเทศ 

รวมถึงยังมีการท าวิจัยและศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะและสิ่งที่สังคมต้อง

ตระหนักร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น  Norwegian Agency for International 

Development (NORAD) Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA)  Netherlands 

Institute for Southern Africa (NiZA) United States Agency for International Development  

(USAID- OTI)  Communication Assistance Foundation (CAF)  

 ๒) The World Association for Christian Communication (WACC Global, 

๒๐๑๘)  

  ๒.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  The World Association for Christian Communication (WACC) 

ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรและเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นองค์กรเอกชน 

(NGO) ที่สร้างสิทธิในการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม องค์กรได้ให้ค าแนะน าและ

ช่วยเหลือผู้คนในทุกความเชื่อ เชื้อชาติและวัฒนธรรมทั่วโลก องค์กรเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิในการสื่อสาร 

และสิทธิ ในการสื่อสารเป็นสิ่งเดียวกันกับการมีสิทธิ์ในอาหาร ที่พัก และความปลอดภัย ในพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์ องค์กรมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปัน

ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร WACC มีสมาชิกใน ๑๒๐ ประเทศ ท างานร่วมกัน

ในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับภูมิภาค  WACC  ด าเนินงานด้านการสื่อสาร  เสริมสร้างขีด

ความสามารถ สนับสนุนสิทธิการสื่อสารและรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการใน

การรายงานสื่อที่อ่อนไหว ทางเพศ การสร้างสันติภาพ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา 

ในฐานะที่เป็นสมาคมระดับโลกที่ประกอบด้วย สมาชิกบุคคล สถาบัน WACC มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิด
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๑๐๗ 

 

การท าความเข้าใจและให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นตามสิทธิของทุกคนในการสื่อสารอย่างเปิดเผย 

เป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน รวมถึงท างาน

ร่วมกับผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการสื่อสาร เนื่องจากสถานะ ตัวตน หรือเพศ สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล

และการสื่อสารอย่างเต็มที่  และส่งเสริมสื่อที่เปิดกว้างและหลากหลาย  เสริมสร้างเครือข่ายของ      

ผู้สื่อสารเพ่ือพัฒนาสันติภาพ  ความเข้าใจ  และความยุติธรรม WACC มีสมาชิกองค์กรและสมาชิก

ส่วนบุคคลใน ๑๒๐ ประเทศ มีสมาชิกใน ๘ สมาคมระดับภูมิภาค ประกอบด้วย แอฟริกา เอเชีย 

แคริบเบียน ยุโรป ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และ แปซิฟิก การเป็นสมัครสมาชิก

เปิดให้ส าหรับบุคคล โบสถ์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักร  ผู้ผลิตสื่อ สถาบันการศึกษา องค์กร

การสื่อสารโลก และทุกคนที่สนใจต่อภารกิจขององค์กรและหลักการสื่อสารของคริสเตียน  

  ๒.๒) บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

  The World Association for Christian Communication มีบทบาท                               

ในการส่งเสริมสิทธิในการสื่อสาร (Communication Rights) ซึ่งสิทธิ์ในการสื่อสารท าให้ทุกคนในทุก

แห่งสามารถแสดงออกได้อย่างเป็นเอกเทศ และเป็นกลุ่มโดยการสื่อสารทุกรูปแบบ มีความส าคัญต่อ                      

การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ ดังนั้น สิทธิในการสื่อสารจึงเป็นสิทธิมนุษยชนสากลที่ของชายหญิง

และเด็กทุกคน  และอีกบทบาทส าคัญของ  WACC คือ การตรวจสอบสื่อที่ส าคัญและเป็นประโยชน์

ส าหรับการสร้างการรับรู้  และการสนับสนุนส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และแนวทางใน                

การปฏิบัติงานของสื่อทั่วโลก  ประกอบด้วย การตรวจสอบสื่อในด้านเพศ ด้านความยากจน ด้าน

ศาสนา และด้านสันติภาพ  อีกทั้งยังมุ่งการยุติความแบ่งแยกทางเพศของสื่อ  ด้วยการรณรงค์เพ่ือ

เตือนสื่อ  ถึงความรับผิดชอบสื่อใน  การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ  เกี่ยวกับการคุ้มครองที่ยุติธรรม       

ความสมดุล ความถูกต้อง และการไม่เลือกปฏิบัติ 

  ๒.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  ปัจจุบัน  WACC ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการ

ปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางกับสมาชิก หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยเน้นเรื่อง                    

ความเชี่ยวชาญใน  การตรวจสอบสื่อแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือสนับสนุนข้อคิดเห็นของผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิ       

ในการสื่อสาร  เนื่องจากเพศ สถานะ หรือเอกลักษณ์ การเริ่มเชื่อมโยงโครงการสื่อสารระดับรากหญ้า

กับการส่งเสริมสิทธิการสื่อสารให้บุคคลในระดับรากหญ้า มีสิทธิในการสื่อสารเท่ากับบุคคลอ่ืน  ซึ่ง

การที่ WACC สามารถด าเนินการด้านการตรวจสอบสื่อได้อย่างกว้างขว้างและมีพันธมิตรทั่วโลก 
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เนื่องจาก WACC มีองค์กรพันธมิตรด้านเงินทุนจ านวนมากและกระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก  เช่น  The 

Anglican Communion, UK ; Brot für Alle, Switzerland; Canadian International 

Development Agency (CIDA), Canada;  Council for World Mission, Singapore; UKaid from 

the Department for International Development (DFID), UK;  Brot für die Welt, Germany; 

Evangelical Lutheran Church of Finland;  Interkerkelijke Organisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking (The Interchurch Organization for Development Co-

operation, ICCO), The Netherlands; mission ๒๑, Switzerland ;  Otto per mille, Chiesa 

Valdese, Italy; United Church of Canada เป็นต้น 

 

 ๓) The Media Development Foundation (The Media Development Foundation, 

๒๐๑๔) 

  ๓.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  The Media Development Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 

๒๕๕๑ โดยกลุ่มนักข่าวมืออาชีพในประเทศยูเครน เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ที่มุ่งสนับสนุนสังคม  

ที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วม  อ านวยความสะดวกในการรวมกลุ่มของพลเมือง  ส่งเสริมความเท่าเทียม 

ทางเพศ  ความหลากหลายและพหุนิยมทางเพศ  ปกปูองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการพูด และ    

การแสดงออก รับรองสภาพแวดล้อมของสื่อเสรี มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสถาบันของสื่อ 

อ านวยความสะดวก ในการจัดตั้งสื่อ ความรับผิดชอบและกลไกการควบคุมตนเอง ส่งเสริมความรู้   

ด้านสื่อการมีส่วนร่วม ในการเป็นพลเมืองและการเคลื่อนไหวของเยาวชน ปกปูองเสรีภาพในการพูด

และการแสดงออก  สนับสนุนสิทธิมนุษยชน  ส่งเสริมการสื่อสารมวลชนด้านจริยธรรม  และ                    

ระบบ   ความรับผิดชอบของสื่อ ความรู้เรื่องสื่อมวลชน ความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคม 

ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการริเริ่มของเยาวชนและการเคลื่อนไหวของพลเมือง ประกอบด้วย

เครือข่ายที่หลากหลายจากนานาประเทศ  ได้แก่ U.S. Embassy in Georgia; Embassy of 

Switzerland in Georgia; Kingdom of the Netherlands Open Society Georgia 

Foundation; National Archives of Georgia (UNAG); United States Agency for 

International Development (USAID); United Nations Development Programme (UNDP); 
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๑๐๙ 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); 

International Medical Education Directory (IMED); Free Press Unlimited 

  ๓.๒) บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

  The Media Development Foundation ด าเนินกิจกรรมการวิจัยและ

การศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน จัดการฝึกอบรม การประชุม การอภิปรายสาธารณะ การแข่งขัน           

เชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่วรรณกรรมการศึกษาและวิชาชีพ ผลิตสื่อและจัดแคมเปญการศึกษา ระดม

เยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลเรือนและการศึกษา 

  ๓.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  The Media Development Foundation  มีการด าเนินการในขอบเขต                 

ที่ค่อนข้างกว้าง  ทั้งการท างานในด้านการสร้างการรับรู้การวิจัยและการตรวจสอบกิจกรรมของ

ประชาชน และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสื่อมวลชน การพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมและ

วิชาชีพ/ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน  การพัฒนามาตรฐานด้านการส่งเสริมแบบมืออาชีพ                             

การสร้างกลไกการก ากับตนเอง  การด าเนินโครงการด้านการศึกษาการวิจัย  การสนับสนุนสิทธิของ

ผู้บริโภคและการเริ่มให้มีการอภิปรายสาธารณะ การด าเนินการด้านการก ากับตนเองตาม                   

ข้อ ๑๔  แห่งกฎหมายของรัฐจอร์เจีย ในด้านการเผยแพร่ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้แพร่    

ภาพกระจายเสียงที่ได้รับการยอมรับ  จากคณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งชาติจอร์เจีย  (GNCC)    

ผู้ออกอากาศจ าเป็นต้องมีกลไกการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้รับชม                      

และมีกลไกการตรวจสอบโฆษณาที่ไม่เหมาะสม The Media Development Foundation                      

จะส่งการร้องเรียนไปยังหน่วยควบคุมของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมสื่อมวลชน

ให้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สนับสนุนนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง              

สิทธิมนุษยชน เสรีภาพส่วนบุคคลและความเท่าเทียมกันเป็นรากฐานส าคัญของกิจกรรมของ The 

Media Development Foundation มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติ และศาสนา

กลุ่ม LGBT ความเท่าเทียมทางเพศ และมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมและส่งเสริมการพัฒนา

วิชาชีพ และสถาบันของสื่อผ่านการสนับสนุนการอภิปรายสาธารณะ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทของสังคม การสร้างความตระหนักของพลเมืองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ 

การวิจัยและการตรวจสอบสื่อ 
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๑๑๐ 

 

 ๔) Media Monitoring Project of Concordia University (Media Monitoring 

Project, ๒๐๑๘)   

  ๔.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร    

  Media Monitoring Project of Concordia University ประเทศ

แคนาดา อยู่ภายใต้การบริหารของ Montreal Institute for Genocide and Human Rights 

Studies  มีจุดมุ่งหมาย เพื่อตรวจสอบสื่อและเตือนภัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

และอาชญากรรมสงครามร้ายแรง โดยการตรวจสอบสื่อข่าวภายในประเทศที่มีความเสี่ยง ทั้ง

หนังสือพิมพ์  วิทยุโทรทัศน์และออนไลน์  และมีรายงานประจ าสัปดาห์  เพ่ือให้ข้อมูลภาพรวม      

แก่ประชาชน บุคคลทีท่ างานในด้านที่เก่ียวข้อง   

  ๔.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

  Media Monitoring Project of Concordia University มีบทบาท                     

ในการเฝูาระวังและตรวจสอบการโจมตีเปูาหมายที่มีขนาดเล็ก รายงานการสังหารหมู่ขนาดเล็กที่

ก าหนดเปูาหมายเหยื่อโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา มุมมองทางการเมือง หรือชนชั้นทาง

สังคมเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าอาชญากรรมการสังหารหมู่ที่แพร่หลายมากขึ้นอาจเกิดขึ้นได้   

การเฝูาระวังและตรวจสอบกลุ่มที่มีการประชาสัมพันธ์และขู่ที่จะครองสังคมหรือวางแผนที่จะสังหาร

หมู่องค์กรเอกชนหรือกลุ่มอ่ืนๆ การน าเสนอข่าวเพ่ือให้เกิดความกลัวในหมู่ประชาชน การรายงานต่อ

รัฐบาล เพ่ือเพ่ิมการควบคุมของรัฐบาลในการกระจายข่าว   การจัดการข้อมูลอย่างเข้มงวด และ    

การผูกขาดแหล่งข่าว ท าให้รัฐบาลควบคุม และลดความล่าช้าในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้   

  ๔.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร    

  Media Monitoring Project of Concordia University เป็นองค์กรที่

ได้รับการยอมรับว่ามีการทุ่มเทและมีการท างานเกาะติดสถานการณ์สื่ออย่างต่อเนื่อง มีการรายงาน                        

การตรวจสอบสื่อและเตือนภัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรม

สงครามร้ายแรงเป็นรายสัปดาห์แยกตามประเทศที่มีการเฝูาระวัง เช่น  ประเทศบราซิล ประเทศ

ซูดาน ประเทศพม่า ประเทศซีเรีย เป็นต้น อีกทั้งยังมีการท างานร่วมกับเครือข่ายจ านวนมากในหลาย

ประเทศ เช่น Amnesties International Canada francophone; Canadian All Party 

Parliamentary Group for the Prevention of Genocide and Other Crimes Against Humanity; 

Canadian International Council; The Romeo Dallier Child Soldiers Initiative; CRIES - 
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Coordinator Regional de Investigations Economics y Socials GAMAAC; Global Center for 

the Responsibility to Protect; The Global Media Forum (Part of Deutsche Welle); The 

Hague Institute for Global Justice\Human Rights Research and Education Centre – 

University of Ottawa; International Coalition for the Responsibility to Protect  (ICRTP); 

Montreal Holocaust Memorial Centre; The Munk School of Global Affairs; Office of the 

UN Special Advisor on the Prevention of Genocide; Parliamentarians for Global Action 

(PGA); The SecDev Foundation; Stanley Foundation; Swedish Institute; UNA-UK; United 

States Holocaust Memorial Museum - Committee on Conscience; US Embassy to Canada 

เป็นต้น 

 

๕)  Media Monitoring Africa (Media Monitoring Africa, ๒๐๑๘) 

  ๕.๑) รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร   

   Media Monitoring Africa (MMA) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ก่อตั้ง

ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ อันเนื่องมาจากปัญหาใน

แอฟร ิกาใต ้ ที ่สื ่อม ักการขาดความร ับผ ิดชอบของสื ่อมวลชนต ่อผู ้ร ับสื ่อ  ค ุณภาพและ                 

ความหลากหลายของสื ่อ   ไม่เพียงพอ ภัยคุกคามต่อเสรีภาพของสื ่อ และขาดกระบวนการ                     

มีส่วนร่วมของผู้ใช้สื ่อที่มีประสิทธิภาพ MMA จึงตัดตั ้งขึ ้นโดยมีเปูาหมายในการสร้างสื่อที่มี                 

ความรับผิดชอบ สร้างสื่อคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมและการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อพลเมืองในแอฟริกาและทั่วโลก อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้สิทธิมนุษยชนผ่านจรรยาบรรณ

สื่อ คุณภาพของสื่อ และเสรีภาพสื่อ สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในอนาคตสื่อใน                

สื่อแอฟริกาใต้จะมีความหลากหลายมากขึ้น  มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสื่อ ผู้ชมจะมีส่วน

ร่วมกับสื่อมากขึ้นอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ และ  ผู้มีอ านาจในการก ากับสื่อจะมีส่วนร่วมกับสื่อและ

ผู้ชมอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ 

  ๕.๒)  บทบาทและการด าเนินกิจกรรม 

   Media Monitoring Africa (MMA) มีประสบการณ์การด าเนินการมา   

๒๔ ปี บุคลากรของ  MMA แต่ละคนได้เรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อต่างๆ  เชิงลึก  การท าวิจัยและ

เผยแพร่ผลการวิจัย มีบทบาทในการเฝูาระวังและประเมินสื่อ การมีโครงการเฝูาระวังที่ท าใน                  
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๑๑๒ 

 

๗๖ ประเทศ  ระดับโลก รวมถึงท างานด้านนโยบายสื่อ การพัฒนาทักษะและฝึกอบรมให้กับบุคลากร

ด้านสื่ออีกด้วย   

  ๕.๓) สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร     

  ปัจจุบัน  MMA  เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ในวงการสื่อของ

แอฟริกาใต้ ไม่เพียงแต่วัดได้จากสิ่งที่เครือข่ายกล่าวถึง MMA แต่ยังรวมถึงประโยชน์ของงานของ 

MMA และการมีส่วนร่วมในงานของเครือข่ายต่างๆ  ประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้กล่าวถึงผลงานของ MMA ว่ารัฐบาลไม่เพียงแต่เห็นคุณค่าของงาน MMA 

เท่านั้น ยังส่งผล ไปถึงผู้จัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์อิสระและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และวิทยุชุมชน ที่มี

การเชิญให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญๆ ของสื่อเสมอ MMA มี เครือข่ายที่ท างาน              

ร่วมด้วยจ านวนมาก เช่น Press Council Facebook Film and Publication Board  Support 

Public Broadcasting Google อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมสื่อที่ท างานร่วมกับ MMA อย่างใกล้ชิด เช่น  

อุตสาหกรรมสื่อ เช่น  Independent Group, Times Media Group, The Citizen, Mail & Guardian, 

Media ๒๔, Association of Independent Publishers (AIP), South African Broadcasting 

Corporation (SABC), e.TV and ANN๗  โครงสร้างที่ท าหน้าที่ด้านการก ากับดูแลสื่อ เช่น  

Independent Communications Authority of South Africa (ICASA), Broadcasting Complaints 

Commission of South Africa (BCCSA), Press Council, Department of Communications (DOC), 

Parliament’s Portfolio Committee on Communications (PCC), Print and Digital Media South 

Africa (PDMSA), Digital Media & Marketing Association (DMMA) and South African National 

Editors' Forum (SANEF) และองค์กรประชาสังคมและสื่อมวลชน เช่น   Institute for the 

Advancement of Journalism (IAJ), Freedom of Expression Institute (FXI), Media Institute of 

Southern Africa (MISA), Wits University School of Journalism เป็นต้น 
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 ๔.๑.๒.๓) การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่

ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

ตารางที่ ๔.๒ การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

องค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาฯ 
บทบาทขององค์กร ประเด็นการ

ตรวจสอบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ในประเทศไทย 

๑. คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

ภาคประชาชน 

กลไกการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้บริโภคด้านสื่อโดยเชื่อม

ระหว่างผู้บริโภคกับ

สื่อมวลชน  

สื่อท่ีไม่

เหมาะสม 
ทุกประเด็น 
เน้นด้าน

ผลกระทบ 
ทางลบท่ี

เกี่ยวข้องกับ

ผู้บริโภค 

- การรวมตัวเครือข่าย

ประชาสังคมหลาย 
ภาคส่วน ท าให้

ตรวจสอบสื่อได้

ครอบคลมุหลาย

ประเด็น 

- มีเครือข่ายในเชิงพื้นที่

ออกไปใน ๑๑ จังหวัด  

- มีกลไกกลางใน 
การรับข้อร้องเรยีน 

- ด าเนินการภายใต้

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค  
ซึ่งมีความเข้มแข็งและ

ด าเนินการมายาวนาน 

 

 

 

 

- ขาดการ

ประชาสมัพันธ์ 

- ขาดช่องทาง 
การเข้าถึงที่

ชัดเจน เช่น 

เว็บไซต์ แฟนเพจ 

ต้องเข้าถึงผ่าน

ทางมูลนิธิเพ่ือ

ผู้บริโภค 
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องค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาฯ 
บทบาทขององค์กร ประเด็นการ

ตรวจสอบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๒. สภาวิชาชีพข่าว

วิทยุและโทรทัศน์

ไทย 

ส่งเสริมจรยิธรรมให้กับ      

ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทัศน์  ศึกษาเชิง

วิชาการถึง กลไกควบคุม

กันเองของสื่อ  การปฏิรูปสื่อ  

สร้างความร่วมมือใน 

การท างานกับ 
องค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ   

สร้างการรับรูต้่อผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อ องค์กรสื่อ ภาค

สังคมและประชาชน  
และสร้างหลักประกันส าหรับ

วิชาชีพสื่อ  

สื่อท่ีไม่

เหมาะสม 
ทุกประเด็น 

- บทบาทครอบคลุมใน

ทุกมิติของการก ากับสื่อ 

ทั้งในเชิงจริยธรรม 

บริหารจดัการผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย เชิงวิชาการ 

และความยั่งยืน 

- การมีเครือข่ายที่

เข้มแข็งและ ท างาน

ร่วมกับ 
สภาวิชาชีพสื่ออ่ืนๆ 

- การเข้ามามสี่วนร่วม

ในประเด็นการ

ตรวจสอบสื่อต่างๆ 

- การเปิดโอกาส

ในการรับฟัง 
ความคิดเห็น 
หรือให้ 
ภาคประชาสังคม

เข้าไปมีบทบาท

มากขึ้น 

๓. เครือข่าย

ครอบครัวเฝูาระวัง

และสร้างสรรคส์ื่อ 

การก ากับสื่อส าหรับ

ครอบครัวโดยมีศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการ

เผยแพรส่ื่อท่ีไมเ่หมาะสม   

การให้ความรูเ้รื่อง 

ความเท่าทันสื่อและ 

การจัดระดับความเหมาะสม

ของสื่อ  

ครอบครัวและ

เยาวชน 

- การขยายพื้นท่ี 
การเฝาูระวังและ

สร้างสรรคส์ื่อในแต่ละ

จังหวัด 

- ท างานร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ 

- การจัดกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 
โดยการหาแหล่งทุน

สนับสนุนอ่ืนๆ  

 

 

 

- การจัดกิจกรรม

โดยอิงกับแหล่ง

ทุน ซึ่งในระยะ

ยาวมีแนวโน้มจะ 
ขาดความยั่งยืน  
ในปีท่ีไม่ไดร้ับทุน

จะไมส่ามารถ 
จัดกิจกรรมได ้
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องค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาฯ 
บทบาทขององค์กร ประเด็นการ

ตรวจสอบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๔. มูลนิธิเพ่ือน

เยาวชนเพื่อ 
การพัฒนา 

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 

และขับเคลื่อนเรื่องการรู้เท่า

ทันสื่อ ทั้งในระดับพื้นท่ีและ

นโยบาย  

เน้นการพัฒนา 
การรู้เท่าทันสื่อ

ของเยาวชน 

- การท างานเป็น

เครือข่าย 

- การมีภาคีที่เขม้แข็ง

และกระจายทั่ว

ประเทศ 

- การขับเคลื่อนทั้งใน

เชิงพื้นที่และ          

เชิงนโยบาย 

- การให้ความรู ้
ด้านการรูเ้ท่าทันสื่อ 

- การบริหารงาน

แบบมูลนิธิ   
แนวทางการจัด

กิจกรรมต้องอิง

กับแหล่งทุน 

๕. สถาบันสื่อเด็ก

และเยาวชน  

- การเสรมิสร้างทักษะชีวิต

ของเด็กและเยาวชน ผ่าน

กระบวนการใช้สื่อ

สร้างสรรค์และการเรียน

รู้เท่าทันสื่อ 

- การมีช่องทางให้รายงาน

สื่อท่ีไม่เหมาะสมกับเด็กผ่าน

เว็บไซต ์

http://cclickthailand.com   

เน้นการพัฒนา 
การรู้เท่าทันสื่อ

ของเยาวชน 
และการ

ตรวจสอบสื่อ

ที่ไม่เหมาะสม

กับเยาวชน 

- การมีองค์ความรู ้
และประสบการณ ์
ด้านการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 

- การแบ่งชุดความรู้

ส าหรับพ่อแม่ ครู 

และเด็ก 

- การให้ความรูผ้่าน

บทความและงานวิจัย 

- การมีภาคีเครือข่าย

ที่หลากหลายทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรระหว่าง

ประเทศ 

 

 

 

 

-  การจัดกจิกรรม

โดยอิงกับแหล่ง

ทุน ซึ่งในระยะ

ยาวมีแนวโน้มจะ 
ขาดความยั่งยืน 
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องค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาฯ 
บทบาทขององค์กร ประเด็นการ

ตรวจสอบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ในต่างประเทศ 

๑. Media 

Monitoring Project 

of Zimbabwe  

- การตรวจสอบและการ

วิเคราะห์ข่าวและ

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีถูก

ออกอากาศทางวิทยุ  

โทรทัศน์ในประเทศ และสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

- การท าวิจัยและศึกษา

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

ประเด็นการตรวจสอบสื่อ 

-สิทธิมนุษยชน  

- ความรุนแรง 

-สิทธิสตรี และ

อื่นๆที่ค่อนข้าง

หลากหลาย 

- การตรวจสอบใน

ประเด็นที่หลากหลาย 

- การมีเครือข่ายที่

เข้มแข็งทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

- การท างานท่ีต่อเนื่อง 
และมีการรายงาน 
ทุกเดือน 

- การท างานบนฐาน 
การวิจัย 

- การน าเงินบริจาคและ

ทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อ

ผันกลับมาเป็น

งบด าเนินการ 

- เว็บไซต์มหีลายภาษา 

สะดวกต่อการให้

ผู้เกี่ยวข้องจากประเทศ

ต่างๆร่วมกันรายงาน 

-  งบประมาณหลัก

ยังคงมาจาก    

การบริจาค ท าให้

แนวโน้ม ความ

ยั่งยืนในอนาคตไม่

แน่นอน 

๒. The World 

Association for 

Christian 

Communication 

-  การส่งเสรมิสิทธิใน 
การสื่อสาร 

- การตรวจสอบสื่อใน 

ด้านเพศ ด้านความยากจน 

ด้านศาสนา และด้าน

สันติภาพ 

-   เพศ 

- ความยากจน 

- ศาสนา 

- สันติภาพ 

- การตรวจสอบใน

ประเด็นที่หลากหลาย 

- การมีองค์กร

พันธมิตรด้านเงินทุน

จ านวนมากและ

กระจายอยู่ทุกทวีปท่ัว

โลก 

- การเปิดโอกาสให้

ผู้สนใจร่วมเป็น

- กิจกรรมบาง

ประเภทไมไ่ดม้ ี
การด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

เช่น การรายงาน 
ผลการตรวจสอบ

สื่ออย่างต่อเนื่อง 

- วารสารบางเล่ม

ต้องบอกรับเป็น



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๑๗ 

 

องค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาฯ 
บทบาทขององค์กร ประเด็นการ

ตรวจสอบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

เครือข่าย ท่ีง่ายผ่าน

การสมคัรผ่านเว็บไวต ์

สมาชิกซึ่งราคา

ค่อนข้างสูง ท าให้

องค์ความรู้ที่มีอยู่

ไม่สามารถ

กระจายได้ถึง

ผู้สนใจ 

๓. The Media 

Development 

Foundation  

- การวิจัยด้านสื่อ 

- การส่งเสริมสื่อมวลชนให้

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 

- การตรวจสอบสื่อและ

โฆษณา 

- สิทธิมนุษยชน 

- โฆษณา 

- กลุ่มน้อย  

เชื้อชาติ 

- ศาสนา 

- ความเท่า

เทียมทางเพศ  

 

- การมีเครือข่ายที่

หลากหลายและเป็น

องค์กรมืออาชีพ 
ด้านการตรวจสอบสื่อ

และการพัฒนาสื่อ 

- การด าเนินกิจกรรมที่

ค่อนข้างหลากหลาย 

- การด าเนินการโดย

สื่อมวลชนมืออาชีพ  
ท าให้เข้าใจบริบทท้ังใน

เชิงการตรวจสอบและ

การพัฒนาสื่อ 
ควบคู่กันไป 

-  งบประมาณ

หลักยังคงมาจาก 
การบริจาค ท าให้

แนวโน้มความ

ยั่งยืนในอนาคตไม่

แน่นอน 

๔. Media 

Monitoring Project 

of Concordia 

University  

- การเฝูาระวังและตรวจสอบ 
การโจมตีและการสังหารหมู ่
ในพื้นที่เสี่ยง  

- การโจมตี

และการ

สังหารหมู่ใน

พื้นที่เสี่ยง 

- การเฝูาระวังและราย

สัปดาห์แยกตาม

ประเทศ 

- การท างานร่วมกับ

เครือข่ายจ านวนมาก 
ในหลายประเทศ 

- มีลักษณะเป็น

โครงการ 

งบประมาณได ้
จากการบริจาค  
ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่

ยั่งยืน 

๕. Media 

Monitoring Africa 

- การเฝูาระวังและประเมินสื่อ    

- การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อ

ต่างๆ เชิงลึก 

สื่อท่ีไม่

เหมาะสม 
ทุกประเด็น 

- การท างานร่วมกับ

เครือข่ายจ านวนมาก 
ในหลายประเทศ 

- มีลักษณะเป็น

โครงการ 

งบประมาณได ้



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๑๘ 

 

องค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาฯ 
บทบาทขององค์กร ประเด็นการ

ตรวจสอบ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 -  การท าวิจัยและเผยแพร่

ผลการวิจัย 

   

 

โดยเฉพาะเครือข่าย

สื่อมวลชนและ

อุตสาหกรรมสื่อ 

- การมีผลงานเป็น

รูปธรรมที่ไดร้ับ    

การยอมรับ 

- การใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เป็นตัว

เชื่อมโยงเครือข่าย

และประชาชน 

- การใช้เครื่องมือ

ออนไลน์ต่างๆ เป็น

เครื่องมือในการ

ท างานและสื่อสาร

ของเครอืข่าย 

จากการบริจาค ซึ่ง

มีแนวโน้ม จะไม่

ยั่งยืน 
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๑๑๙ 

 

 ๔.๑.๓) การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี  (Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิต

อาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ   

 

ตารางที่ ๔.๓ การสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาค

ประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยและต่างประเทศ   

 

แนวปฏิบัติที่ดี องค์กรในประเทศไทย องค์กรในต่างประเทศ ประเด็นที่ กสทช.  

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ฯ 

๑.  การเกดิจากการมี

สนับสนุนของกฎหมาย  

- คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- เครือข่ายครอบครัวเฝาู

ระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

- มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อ 
การพัฒนา 

- สถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน  

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development 

Foundation  

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

- การมีประเด็นกฎหมายที่

สนับสนุนการจัดตั้งองค์กร

เครือข่ายจติอาสาภาคประชาชน

ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา เป็น

จุดเริม่ต้นของการที่รัฐเปิดโอกาส

ให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการก ากับสื่อ 

- ส่วนใหญ่เป็นองค์กรไม่แสวงหา

ก าไรที่จัดตั้งข้ึนเอง 

- หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าท่ี

ก ากับสื่อสามารถสนับสนุนให้มี

การจัดตั้งเครือข่ายจติอาสา  

ภาคประชาชนสามารถ

ด าเนินการร่วมกันกับองค์กร

วิชาชีพสื่อ 
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๑๒๐ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี องค์กรในประเทศไทย องค์กรในต่างประเทศ ประเด็นที่ กสทช.  

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ฯ 

๒ การมเีครือข่ายด้าน

สื่อมวลชน/ สหวิชาชีพ 

- คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- เครือข่ายครอบครัวเฝาู

ระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

- มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อ 
การพัฒนา 

- สถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน  

 

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development 

Foundation  

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

เครือข่ายจติอาสาภาคประชาชน

ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ท้ัง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ทุกองค์กรมีการด าเนินการผ่าน

เครือข่าย  ซึ่งมีท้ังเครือข่าย

วิชาชีพสื่อมวลชน  เครือข่าย          

สหวิชาชีพ  ซึ่งจะท าให้มิติ          

การตรวจสอบมีความ

หลากหลายและลุม่ลึกในการท า

ความเข้าใจกับประเด็นที่

ตรวจสอบ รวมไปถึงเครือข่ายใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

๓. ความยั่งยืนของ

องค์กร 

- คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development 

Foundation  

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

องค์กรภาคประชาชนท่ีท า 
การตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศ

ไทยส่วนใหญ่ (รวมถึงองค์กรอีก

จ านวนหนึ่งที่ไม่ได้คัดเลือกมา

ศึกษา) ด าเนินการในลักษณะ

โครงการ  ท าให้ขาดความยั่งยืน 

เนื่องจากเป็นการรบัทุนวิจัย

ระยะสั้นจ านวน ๑-๒ ปี เมื่อ

หมดระยะเวลาการรับทุน 

โครงการจะหยุดการด าเนินการ

ไป  แตกต่างจากการรวมกลุ่มใน

ลักษณะสภาวิชาชีพหรือมูลนิธิท่ี

มีลักษณะสหสาขาวิชาจะท าใหม้ี

ความยั่งยืนมากกว่า  ซึ่งแตกตา่ง
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๑๒๑ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี องค์กรในประเทศไทย องค์กรในต่างประเทศ ประเด็นที่ กสทช.  

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ฯ 

จากองค์กรภาคประชาชน ทีท่ า

การตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ต่างประเทศ ท่ีมเีครือข่าย

เข้มแข็งและมรีูปแบบการรับ

บริจาคที่ชัดเจน ท าให้มคีวาม

ความยั่งยืนขององค์กรมากกว่า   

เห็นไดจ้ากระยะเวลาการจัดตั้ง

องค์กรจะค่อนข้างยาวนาน 

๔. การเกิดจากการมี

สนับสนุนของกฎหมาย  

- คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- เครือข่ายครอบครัวเฝาู

ระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

- มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อ 
การพัฒนา 

- สถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน  

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development 

Foundation  

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

การมีประเด็นกฎหมายที่

สนับสนุนการจัดตั้งองค์กร

เครือข่ายจติอาสาภาคประชาชน 

ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา เป็น

จุดเริม่ต้นของการที่รัฐเปิดโอกาส

ให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการก ากับสื่อ  

 

๕. การมีช่องทาง/การ 

รายงานที่สม่ าเสมอ 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- สถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน  

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development Foundation  

องค์กรภาคประชาชนท่ีท า     

การตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ต่างประเทศส่วนใหญ่จะมี

เว็บไซตส์ าหรับรายงาน       

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

และระบุพนัธกิจและประเด็นท่ี
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๑๒๒ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี องค์กรในประเทศไทย องค์กรในต่างประเทศ ประเด็นที่ กสทช.  

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ฯ 

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

ตรวจสอบค่อนข้างชัดเจนกว่า

องค์กรในประเทศไทย  

๖. การมีประเด็นท่ี

ชัดเจนในการ

ตรวจสอบสื่อ 

- คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- เครือข่ายครอบครัวเฝาู

ระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

- มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อ 
การพัฒนา 

- สถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน  

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development 

Foundation  

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

การจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนท่ี

ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ มีทั้งการ

ตรวจสอบสื่อท่ีไมเ่หมาะสมทุก

ประเภท และการระบุขอบข่าย 
ประเด็นการตรวจสอบที่ชัดเจน 

๗. บทบาทอื่นๆของ

องค์กร 

- คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

- สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย 

- เครือข่ายครอบครัวเฝาู

ระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

- มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพื่อ 
การพัฒนา 

- สถาบันสื่อเด็กและ

เยาวชน  

- Media Monitoring 

Project of Zimbabwe  

- The World Association 

for Christian 

Communication  

- The Media 

Development 

Foundation  

- Media Monitoring 

Project of Concordia 

University  

- Media Monitoring Africa 

องค์กรภาคประชาชน ที่ท า 

การตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในและ

ต่างประเทศจะมีบทบาทอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากการตรวจสอบสื่อ

ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น       

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติ

การสื่อสารและมติิอื่นๆ การท า

วิจัยและศึกษาเชิงลึก           

การฝึกอบรมและพัฒนา

เครือข่าย  การให้ความรู้ใน 

ด้านสื่อแก่ประชาชนในวงกว้าง 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๓ 

 

บทสรุป  : ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสา              

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์กฎหมายทั้งของประเทศไทย

และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย 

และประเทศชิลี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท า                   

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศไทย ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและ

สร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และต่างประเทศ 

ได้แก่ Media Monitoring Project of Zimbabwe The World Association for Christian 

Communication The Media Development Foundation Media Monitoring Project of 

Concordia University และ Media Monitoring Africa พบว่า   

 ๑. การที่ประเทศไทยมีประเด็นกฎหมายที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสา            

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา เป็นจุดเริ่มต้นของการที่รัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการก ากับสื่อ โดยองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนส่วนใหญ่เป็นองค์กรไม่

แสวงหาก าไรที่จัดตั้งขึ้นเอง ดังนั้น กสทช. ที่ท าหน้าที่ก ากับสื่อสามารถสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ในประเทศไทย                        

ด้วยการด าเนินการร่วมกันกับองค์กรวิชาชีพสื่อ  

 ๒.  เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทุกองค์กรมีการด าเนินการผ่านเครือข่าย ซึ่งมีทั้งเครือข่าย

วิชาชีพสื่อมวลชน  เครือข่ายสหวิชาชีพ  ซึ่งจะท าให้มิติการตรวจสอบมีความหลากหลายและลุ่มลึก 

ในการท าความเข้าใจกับประเด็นที่ตรวจสอบ รวมไปถึงเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้น  

กสทช. สามารถเป็นองค์กรกลางในดูแล สนับสนุนและผสานเครือข่ายให้กับองค์กรเครือข่าย                

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยทั้งเครือข่ายวิชาชีพ

สื่อและสหวิชาชีพ ในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงเครือข่ายประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมถึงมี

การบูรณาการให้เกิดความเข้มแข็ง  เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  หากจะมีการรับบริจาคก็ควรมีรูปแบบ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๔ 

 

การรับบริจาคที่ชัดเจน เพ่ือให้แตกต่างจากองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศนท์ี่ผ่านมาที่รับทุนโครงการวิจัย 

 ๓.  องค์กรภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์     

ในต่างประเทศส่วนใหญ่ จะมีเว็บไซต์ส าหรับรายงาน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และระบุพันธกิจ

และประเด็นที่ตรวจสอบค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น กสทช . สามารถจัดท าเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการ

รวบรวมองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื ้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทย ให้มารวมตัวกัน และเป็นกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม   

 ๔. องค์กรภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์                    

มีทั้งการตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสมทุกประเภท มีการระบุขอบข่ายประเด็นการตรวจสอบที่ชัดเจน 

องค์กรภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ

จะมีบทบาทอ่ืนๆ ด้วย ดังนั้น กสทช . ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                   

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ ในประเทศไทย โดยมีการจัดประเภทประเด็น     

การตรวจสอบให้ชัดเจน และระบุบทบาทขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาให้ชัดเจน รวมถึงอาจมี                  

การเพ่ิมบทบาท  การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  การสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์มีการท าวิจัยและศึกษาเชิงลึก การฝึกอบรมและ

พัฒนาเครือข่ายทั้งที่องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์จัด

เองหรือ กสทช. ด าเนินการให้  และการให้ความรู้ในด้านสื่อแก่ประชาชนในวงกว้างผ่านทางเว็บไซต์

หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

 

๔.๒  ผลการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  

 การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ จะน าเสนอใน  ๒  ส่วน  ได้แก่  ๑)  รายงานการรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย และ ๒) การจัดท าเว็บไซต์

ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และคู่มือการใช้

ฐานข้อมูลฯ 

  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๕ 

 

 ๔.๒.๑ การรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์  

 จากการศึกษาและสืบค้นเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ทั่วประเทศไทย พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ท าหน้าที่เต็มรูปแบบในด้านตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

รวมถึงยังไม่มีลักษณะการรวมของกลุ่มบุคคลทั้งในระดับประชาชน นักวิชาการ และ สภาวิชาชีพ

สื่อมวลชนที่เป็นไปด้วยความสมัครใจ  การมีแกนน าและสมาชิกที่เข้มแข็ง  มีสัมพันธภาพที่ดี  มี       

การแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันก าหนด

หลักเกณฑ์ขึ้นและวางแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรเครือข่าย การแบ่งปัน ทรัพยากรและใช้

องค์ความรู้ที่มีอยู่ของสมาชิกทุกกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

สมาชิกขององค์กรเครือข่ายอย่างเป็นพลวัตร มีการสื่อสาร เครือข่ายสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับ

สมาชิกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว การท ากิจกรรมด้วยตนเองสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการระบบ  

การติดตามและประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

ทั้งในเชิงเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งลักษณะข้างต้นเป็นลักษณะขององค์กร

เครือข่ายจิตอาสาที่ต้องการสร้างขึ้นส าหรับการด าเนินการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน ์  

 จากการสืบค้นพบเพียงองค์กร ๔ องค์กรที่ท าหน้าที่ในตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์  และเป็นเพียงการตรวจสอบในบางประเด็น  โดยสามารถแบ่งองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันออกเป็น                

๓ ประเภท อย่างไรก็ตามในอนาคต องค์กรเหล่านี้สามารถท างานร่วมกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                   

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ 

 ๑) องค์กรที่ไม่ได้เป็นจิตอาสาที่ท าหน้าที่หลักในการเฝูาระวังและตรวจสอบสื่อ แต่เกิดจาก            

การรวมตัวเครือข่ายประชาสังคม เป็นไปในลักษณะของการรับเรื่องร้องเรียนและมีช่องทางให้แจ้งเตือน

สื่อที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มากกว่าการตรวจสอบสื่อ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านอาหาร

และยา หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพต่างๆ โดยมีเปูาหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชนที่มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคด้านสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเชื่อม

ระหว่างผู้บริโภคกับสื่อมวลชน  

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๖ 

 

 ๒) การท างานร่วมกันของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

ที่เน้นการก ากับดูแลวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ และมีบทบาทเพียงบางส่วนในการตรวจสอบ                      

สื่อที่ไม่เหมาะสม หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อที่ไม่เหมาะสม 

 ๓) กลุ่มที่เรียกองค์กรของตนเองว่าเครือข่าย   แต่ไม่ได้มีการสร้างเครือข่าย   เป็นเพียง     

การท างานในลักษณะโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น ๑) เครือข่ายครอบครัว

เฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ ที่มีการก ากับดูแลสื่อส าหรับครอบครัว โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสม และพัฒนาเป็นโครงการเครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบ

สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพ่ือการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และปูองปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.)  ที่มี

ช่องทางขจัดสื่อร้ายโดยให้กดรายงานสื่อผ่านเว็บไซต์ https://www.mediafunfacts.in.th/report-

bad-web ๒)  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนที่เน้นการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์   และมีการจัดท าช่องทาง   

ในการรายงานสื่อที่ไม่เหมาะสมกับเด็กผ่านเว็บไซต์ http://cclickthailand.com อย่างไรก็ตาม                  

การจัดกิจกรรมโดยอิงกับแหล่งทุนจะขาดความยั่งยืนในระยะยาว  

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ เน้นไปที่การฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการสร้างเครือข่าย                 

จิตอาสาและการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมทั้งจากนักวิชาการ 

วิชาชีพสื่อมวลชนและภาคประชาชนสนใจเข้าร่วมจากทุกภูมิภาคๆ ละ ๖๐ คน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้                                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน  (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ก) และได้บรรจุเครือข่ายจิตอาสาและการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

จ านวน  ๓๐๐ คน  ไว้ในฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทศัน์ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว ซึ่งจะได้มีการกล่าวถึงฐานข้อมูลในผลการศึกษาส่วนถัดไป 

 

 ๔.๒.๒ การจัดท าเว็บไซต์ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ และคู่มือการใช้ฐานข้อมูลฯ 

 การใช้งานฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ Admin ของหน่วยงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้ในการดูแล และด าเนินการเว็บไซต์

ดังกล่าว สามารถใช้งานได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๗ 

 

 ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ 
 

๑. เจ้าหน้าที่เปิด Internet Explorer ระบุ http://tvradionetwork.org จากนั้น กดปุุม Enter ดัง

รูป 

 
 

๒. ระบบงานแสดงจอภาพหลักของโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ซึ่งแสดงข้อมูลความเป็นมาของโครงการความส าคัญ

ของการศึกษา  วัตถุประสงค์การศึกษา   และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ  ดังรูป 

 

 
   

หมายเหตุ  

 ที่จอภาพนี้  เจ้าหน้าที่สามารถคลิก  Hyperlink  ไปที่  Page  Facebook : เครือข่าย      

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ดังนี้ 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๘ 

 

- ด้านขวาของจอภาพดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส่วนด้านล่างของจอภาพดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๒๙ 

 

๓.  ให้เจ้าหน้าที่คลิก                เพ่ือ Login ส าหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล  ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ระบบงานแสดงจอภาพ  SIGN IN ให้เจ้าหน้าที่ระบุ  Username และ  Password  จากนั้น                         

คลิก                ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

- Username  ได้แก่  “admin” และ Password ได้แก่ “1qaz2wsx” 

- กรณีระบุ Username และ Passwordไม่ถูกต้อง ระบบงานแสดงข้อความแจ้งให้ทราบ   

“ลอ๊กอินไม่ส าเร็จ กรุณาตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง” 

- กรณีต้องการกลับสู่จอภาพหลักของโครงการ คลิก   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๐ 

 

๕.  ระบบงานแสดงจอภาพส าหรับการเข้าถึงฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสา  ในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ Admin  คลิก                     ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ระบบงานแสดงจอภาพเพ่ือให้สอบถามข้อมูลผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๑ 

 

๗. ระบบงานแบ่งการแสดงข้อมูลในจอภาพออกเป็น ๕ ส่วน ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ M ใช้ระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสามีขั้นตอนการค้นหา ดังนี้ 

 

 ๗.๑ ระบุข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหา  เช่นชื่อ –  นามสกุลชื่อเล่น  ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  e-mail และ ID Line ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๒ 

 

 ๗.๒ เมื่อระบุข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาแล้ว คลิก        ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๓ ระบบงานแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ระบุ สามารถศึกษารายละเอียด

ข้อมลูที่แสดงในส่วนที่ d 

   

 ส่วนที่ d ระบบงานแสดงหน้าปัจจุบันที่แสดงข้อมูลผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาดังรูป 

 

  
 

-  เจ้าหน้าที่สามารถคลิกเลือกเลขหน้าที่ต้องการ หรือ คลิก       เพ่ือเปิดหน้าถัดไป   
หรือคลิก       เพ่ือเปิดย้อนกลับหน้าที่ผ่านมา 

 

ส่วนที่ O ระบบงานแสดงข้อมูลผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๓ 

 

 ข้อมูลที่ระบบงานแสดง ดังรูป 

 

  
 ส่วนที่ P ระบบงานแสดงจ านวนของของข้อมูลผู้สมัครเป็นจิตอาสาที่ แสดงให้ต่อ ๑ 

จอภาพ 

 -  เจ้าหน้าที่สามารถคลิก   เลือกการแสดงข้อมูลได้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ Q ระบบงานแสดงข้อมูลล าดับที่ของข้อมูลผู้สมัครเป็นจิตอาสาที่แสดงในจอภาพนี้ดังรูป 

 

           

 - เจ้าหน้าที่สามารถคลิก       เพ่ือเปิดหน้าถัดไป หรือคลิก      เพ่ือเปิดย้อนกลับหน้าที่ 

ผ่านมา 

 

Column ข้อมูลที่ระบบงานแสดง 

ชื่อ ชื่อและนามสกุลของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

ชื่อเล่น ชื่อเล่นของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

อายุ อายุของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

การศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

อาชีพ อาชีพของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

อีเมล e –mail ของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

โทรศัพท ์ เบอร์ติดต่อของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

ไลน์ ID Line ของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

รูปภาพ แสดงข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี ้

-       หมายถึง   มีรูปถ่ายของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 

-       หมายถึง  ไม่มีรูปถ่ายของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๔ 

 

๘. เจ้าหน้าที่คลิกเลือกข้อมูลจิตอาสารายที่ต้องการ ระบบงานแสดงข้อมูลและรูปถ่ายผู้สมัครเป็น    

จิตอาสา ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.  กรณีเจ้าหน้าที่ Admin ต้องการเปลี่ยนหรัสผ่าน (Password) ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๙.๑ คลิก                    ดังรูป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๕ 

 

 ๙.๒ ที่จอภาพ Admin ให้คลิก               ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙.๓  ระบบงานแสดงจอภาพเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เจ้าหน้าที่ระบุรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิก           

 ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑๐. กรณีเจ้าหน้าที่ Admin ต้องการออกจากจอภาพการใช้ฐานข้อมูลจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต  ให้คลิก        เพ่ือ Log off ดังรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๖ 

 

๔.๓ ผลการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาในการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาใน                 

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์จะประกอบด้วยการด าเนินการใน ๓ ส่วน  ได้แก่                

๑) การส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ ทุกกลุ่มในประเทศไทย   ๒)  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์และรายงานสรุปจากการประชุม

เชิงปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายจิตอาสาทุกภูมิภาค ในด้านความพึงพอใจ และผลการประเมินความรู้ 

ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   และ ๓)  รายงานสรุปองค์ความรู้และแนวทาง   

การขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต  

 

 ๔.๓.๑  การส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย 

 การส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย จากผู้ที่ตอบรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่าย จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   จ านวน ๓๐๐ คน                

จากทุกภูมิภาค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 ๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ จ านวน ๓๐๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์โดยสรุปเป็น                     

ค่าการแจงแจงความถี่  (Frequency  Distributions)  และค่าร้อยละ  (Percentage)  ได้ดังตาราง

ต่อไปนี้ 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๗ 

 

ตารางที ่๔.๔ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  (n =  ๓๐๐) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

๑. เพศ 
ชาย 

           หญิง 

 

๙๒ 
๒๐๘ 

 

๓๐.๕๐ 
๖๙.๕๐ 

๒. อายุ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ - ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ ปีขึ้นไป 

 

๙๕ 
๑๑๔ 
๒๔ 

๑๔ 

๕๓ 

 

๓๑.๗๐ 
๓๗.๘๐ 
๘.๑๐ 
๔.๖๐ 

๑๗.๘๐ 

๓.  ระดับการศึกษา 

         ต่ ากว่าปริญญาตรี 

         ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

         ปริญญาโท  

 

๙๐ 
๒๐๕ 

๕ 

 

๓๐.๑๐ 
๖๘.๓๐ 
๑.๕๐ 

๔. อาชีพ 

         รับราชการ 
เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงาน / ลูกจ้าง  
นักเรียน/นักศึกษา 
อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

๕ 
๓๒ 
๔๑ 

๑๙๘ 
๒๔ 

 

๑.๕๐ 
๑๐.๘๐ 
๑๓.๕๐ 
๖๖.๐๐ 
๘.๑๐ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๘ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

๕. ภูมิภาค 
ภาคเหนือ   
ภาคใต้   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ภาคกลาง   
กรุงเทพมหานคร 

 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

 

๒๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 

๖. การเคยเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน ์
เคย 
ไม่เคย 

 

 

๑๖ 

๒๘๔ 

 

 

๕.๔๐ 
๙๔.๖๐ 

๖. ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครท า

หน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
สนใจ 
ไม่แน่ใจ 
ไม่สนใจ 

 

 

๑๙๕ 
๙๔ 
๑๒ 

 

 

๖๔.๙๐ 
๓๑.๓๐ 
๓.๙๐ 

  

 จากตารางที่  ๔.๔ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐๐ คน ผลการวิจัย

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ 

๖๙.๕๐ และกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจ านวน ๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๐ 

 ในด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๐ 

รองลงมามีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีจ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๐ อายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๕๓ คน              

คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๐ และอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี 

จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๐ และ ตามล าดับ 

 ในด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า มีจ านวน ๒๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๐ รองลงมามีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี             

มีจ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๐ปริญญาโท มีจ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ตามล าดับ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๓๙ 

 

 ในด้านอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน ๑๙๘ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐ รองลงมาคือ พนักงาน / ลูกจ้าง มีจ านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐            

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๐ ประกอบอาชีพอ่ืน  ๆเช่น นักจัดรายการ

วิทยุ เป็นต้น มีจ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๐ และรับราชการ มีจ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑.๕๐ ตามล าดับ 

 ในด้านภูมิภาค พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาคเท่าๆ กัน  ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้                  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  จ านวนภูมิภาคละ ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ 

๒๐.๐๐ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ มีจ านวน ๒๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ และเคยเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ มี เพียงจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง                

ส่วนใหญ่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ มีจ านวนถึง ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๐ โดยมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่แน่ใจว่าจะ               

เข้ามามีส่วนร่วม ในการเป็นอาสาสมัครท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ มี

จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๐ และไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครท าหน้าที่

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ มีจ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ 

 

 ๒) ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

   ๒.๑) การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ด้านความรู้   

  

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๐ 

 

ตารางที่ ๔.๕ ความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์                 

ด้านความรู้ (n =  ๓๐๐) 

 

ความต้องการในการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาด้านความรู้ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความต้องการ 

๑. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชนและ ทฤษฎี                

ที่เก่ียวข้อง เช่น ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓.๖๗ .๗๕ มาก 

๒. เนื้อหาของสื่อท่ีสะท้อนประโยชน์สาธารณะ ๔.๑๐ .๗๓ มาก 

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา

ทางวิทยุและโทรทัศน์ 
๓.๙๖ .๗๗ มาก 

๔. บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุ

และโทรทัศน ์
๓.๘๖ .๗๑ มาก 

๕. รูปแบบในการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ๓.๙๘ .๗๐ มาก 

๖. โครงสร้างและกระบวนการในการก ากับดูแลเนื้อหาราย 
การทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๓.๗๓ .๗๑ มาก 

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 
๓.๖๔ .๗๙ มาก 

๘. มาตรการและแนวทางในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
ทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๓.๘๓ .๗๔ มาก 

๙. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
ทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๓.๘๗ .๗๘ มาก 

  

 จากตารางที่ ๔.๕ จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือ              

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ ด้านความรู้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี              

ความต้องการด้านความรู้ ๓ อันดับแรก ได้แก่ เนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ (Mean = ๔.๑๐) 

รองลงมาคือ รูปแบบในการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ (Mean = ๓.๙๘) และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ (Mean = ๓.๙๖) ตามล าดับ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๑ 

 

   ๒.๒) การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ด้านทักษะ 

ตารางที่ ๔.๖ ความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์               

ด้านทักษะ (n =  ๓๐๐) 

 

ความต้องการในการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา ด้านทักษะ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความต้องการ 

๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๓.๘๐ .๗๒ มาก 

๒. การคิดวิเคราะห์ ๓.๘๑ .๗๕ มาก 

๓. ความคิดเชิงบวก ๓.๙๔ .๗๒ มาก 

๔. การท างานเป็นทีม ๔.๒๐ .๗๗ มาก 

๕. การสร้างเครือข่าย ๓.๙๖ .๗๔ มาก 

๖. การวางแผนและการประสานงาน ๔.๐๘ .๗๕ มาก 

๗. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ๓.๘๘ .๗๓ มาก 

๘. การสืบเสาะหาข้อมูล ๓.๘๕ .๗๓ มาก 

๙. การติดต่อสื่อสาร ๓.๙๕ .๗๖ มาก 

  

 จากตารางที่ ๔.๖ จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการ ในการฝึกอบรม เพ่ือ        

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ ด้านทักษะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี                   

ความต้องการด้านทักษะ ๓  อันดับแรก  ได้แก่ การท างานเป็นทีม  (Mean = ๔.๒๐)  รองลงมาคือ  การวางแผน 

และการประสานงาน  (Mean  = ๔.๐๘)  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสร้างเครือข่าย (Mean  = ๓.๙๖) 

ตามล าดับ 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๒ 

 

   ๒.๓) การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ด้านรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม 

 

ตารางที่ ๔.๗ ความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์                   

ด้านรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม (n =  ๓๐๐) 

 

ความต้องการในการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา ด้านทักษะ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความต้องการ 

๑. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์   
๔.๑๘ .๗๙ มาก 

๒. การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์    ๓.๘๕ .๗๖ มาก 

๓. การยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย   ๓.๙๙ .๘๒ มาก 

๔. การฝึกปฏิบัติด้วยการจ าลองสถานการณ์ ๓.๘๓ .๗๓ มาก 

๕. การแสดงบทบาทสมมติ ๓.๗๗ .๗๗ มาก 

๖. การท ากิจกรรมกลุ่มและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา ๔.๑๒ .๗๒ มาก 

๗. การท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการระดมสมอง  ๔.๐๙ .๗๘ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๗ จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการ  ในการฝึกอบรม  เพ่ือ      

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์  ด้านรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม พบว่า                     

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ๓ อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรม                      

กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์  (Mean = ๔.๑๘)  

รองลงมาคือ การท ากิจกรรมกลุ่มและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา  (Mean = ๔.๑๒)  และการท ากิจกรรมกลุ่มด้วย

การระดมสมอง (Mean = ๔.๐๘) ตามล าดับ 

  

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๓ 

 

 ๔.๓.๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                       

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  และรายงานสรุปจากการประชุม                        

เชิงปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายจิตอาสาทุกภูมิภาคในด้านความพึงพอใจและผลการประเมินความรู้

ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   

 ๑) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุ และโทรทัศน์  ได้พัฒนาขึ้นโดยน าผลการส ารวจความต้องการ ในการฝึกอบรมเพ่ือ  

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในด้าน  ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านรูปแบบ 

และวิธีการฝึกอบรม มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดรับกับการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น ที่ใช้เวลาในการฝึกอบรม   

๑๘ ชั่วโมง  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการเรียนรู้หลัก  ๕  ประเด็น ได้แก่ ๑) การก ากับดูแลเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ๒) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแล

เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์   ๓)  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน์  ๔) รูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และ ๕) การสร้างเครือข่ายและภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับ

ดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ การพัฒนา ภาวะผู้น าและการสร้างเครือข่ายของจิตอาสา ในด้านวิธีการ                    

จัดฝึกอบรมได้มีการผสมผสานแนวทางการฝึกอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการบรรยายแบบ

ปฏิสัมพันธ์  การฝึกวิพากษ์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม  และการระดมสมอง  เพ่ือให้ผู้เข้ารับ      

การฝึกอบรมเข้าใจทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎี  และได้ลงมือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองต่างๆ  รวมถึง

การท าเวิร์คชอปต่างๆ  ประกอบเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจและเห็นถึงแนวทางใน     

การน าไปปฏิบัติจริงได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๔ 

 

  ๑.๑) ภาพรวมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                       

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

ตารางที่ ๔.๘ ภาพรวมและก าหนดการของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย               

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
วัน/ เวลา รายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรม 

วันที่ ๑ 

๘.๐๐  – ๘.๓๐ น. - แนะน าโครงการและวิทยากร 

- แนะน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพูดคุยถึงความคาดหวังจากการฝึกอบรม 

๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Ice – Breaking 
รู้จักเขารู้จักเรา (กิจกรรมสัตว์ ๔ ทิศ) 

๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ และการยกตัวอย่างกรณีศึกษา : การก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
๑) เนื้อหาของสื่อท่ีสะท้อนประโยชน์สาธารณะ 
๒) รูปแบบ โครงสร้างและกระบวนการในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
ทางวิทยุและโทรทัศน ์
๓) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห์และถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์   

๑๒.๐๐  – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้

ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์”  
๑) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 
๒) หลักเกณฑ์และมาตรการในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์  

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” 
๑) ปัญหาด้านจริยธรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๒) มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๕ 

 

วัน/ เวลา รายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรม 

๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. การน าเสนอแนวทางการก ากับเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   

๑) แบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองผ่านการคิดเชิงระบบและคิดวิเคราะห์ (Systematic 

& Analytical Thinking) เกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อทางวิทยุและโทรทัศน์/ 

กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลฯ/ แนวทางในการแก้ปัญหาใน การก ากับดูแลฯ 
๒) แบ่งกลุ่มย่อยท ากิจกรรมผังมโนทัศน์ในการสรปุและเชื่อมโยงองค์ความรู้จาก

การฝึกอบรม    
๓) การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม (Collaborative Learning)     

ในลักษณะของการช่วยกันจัดท าคลิปวิดิโอเพ่ือน าเสนอแนวทางการก ากับ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่ ๒ 

๘.๐๐ - ๘.๑๕ น. Check in ก่อนการเรียนรู้   

๘.๑๕  – ๙.๑๕ กิจกรรมการน าเสนอคลิปวิดิโอแนวทางการก ากับเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์   พร้อมด้วยการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

๙.๑๕  – ๑๐.๑๕  การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์    “รูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                    

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์” 
๑) บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
๒) รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน 
ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 
๓)  รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน 
ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศ  
๔) บทบาทหน้าที่และแนวทางการท างานของเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ “การสร้างเครือข่ายและภาวะผู้น าของจิตอาสา  
ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์” 
๑) การบริหารจัดการเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุ

และโทรทัศน์    
๒)  ภาวะผู้น าของเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุ และ

โทรทัศน์ 

๑๒.๐๐  – ๑๓.๐๐  พักรับประทานอาหารกลางวัน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๖ 

 

วัน/ เวลา รายละเอียดกิจกรรมการฝึกอบรม 

๑๓.๐๐  – ๑๖.๐๐  การเสริมสร้างภาวะผู้น า ความผูกพันของจิตอาสา และการท างานเป็นทีมของ 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

โดยการแบ่งกลุ่มย่อยท ากิจกรรมฐาน จ านวน ๔ ฐาน 
ฐานที่ ๑  รวมกันเราอยู่ (การท างานเป็นทีม)   
ฐานที่ ๒  เป็ดชิงพ้ืนที่ (การสื่อสาร)  
ฐานที่ ๓  ยิ่งสูงยิ่งหนาว (การบริหารจัดการ)  
ฐานที่ ๔  ซุปเปอร์ ฮีโร่ (ภาวะผู้น า)  

๑๖.๐๐  – ๑๘.๐๐  การขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ 
ทางวิทยุ และโทรทัศน์ในแต่ละภูมิภาค  
๑) แบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียนและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมฐาน เพ่ือ

เสริมสร้างจิตส านึกในการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์   
๒) สรุปบทเรียน และการน าไปขยายผลในการสร้างเครือข่าย ประจ าภูมิภาค 

เพ่ือน าไปสู่การรวมกลุ่มในอนาคต  

  

 ๑.๒) รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

  หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ประกอบด้วยประเด็นการเรียนรู้หลัก ๕ ประเด็น  ได้แก่ ๑) การก ากับ

ดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ๒)  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์ที่ใช้        

ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ ๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  ๔)  รูปแบบ  และองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ที ่       

ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  และ  ๕)   การสร้างเครือข่ายและภาวะผู้น าของ 

จิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีผสมผสานแนวทางการฝึกอบรมใช้

วิธีการที่หลากหลายทั้งการบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  การฝึกวิพากษ์กรณีศึกษา  การท ากิจกรรมกลุ่ม 

การระดมสมอง และการท าเวิร์คชอปประกอบเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความเข้าใจ และเห็นถึง

แนวทางในการน าไปปฏิบัติจริงได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดที่ประกอบด้วย ๑) ประเด็น

การเรียนรู้ ๒) จ านวนชั่วโมง ๓) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ๔) วิธีการฝึกอบรม ๕) สื่อการฝึกอบรม และ
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๑๔๗ 

 

อุปกรณ ์๖) การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล ๗) เนื้อหาหลักสูตรและประเด็นความรู้ และ 

๘) เอกสารอ่านเพ่ิมเติม โดยในส่วนท้ายของหลักสูตรจะมีแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบวัดความรู้

ในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ส าหรับใช้ใน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีดังต่อไปนี้ 

 

 ๒.๑) ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ ด้านการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๑. ประเด็นการเรียนรู้ 

 การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๒. จ านวนชั่วโมง 

 การบรรยายจ านวน  ๒ ชั่วโมง  และการท ากิจกรรมกลุ่มและน าเสนอจ านวน  ๒ ชั่วโมง  

 

๓. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ

ได ้

  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายรูปแบบ โครงสร้างและกระบวนการใน               

การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

 

๔. วิธีการฝึกอบรม  

 ขั้นน า 

 แนะน าวิทยากร และอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงการโดยรวม  

  

  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๔๘ 

 

 ขั้นสอน 

 การอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ  รูปแบบ โครงสร้าง

และกระบวนการในการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ                       

การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ขั้นสรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

  

 กิจกรรมประกอบการบรรยาย  (๒ กิจกรรม) 
กิจกรรมที่ ๑ รู้จักเขารู้จักเรา (กิจกรรมสัตว์ ๔ ทิศ) 

 กิจกรรมรู้จักเขารู้จักเรา (กิจกรรมสัตว์ ๔ ทิศ)  เป็นกิจกรรมในช่วงเริ่มต้นที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รู้จักตนเอง และรู้จักผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนอ่ืนๆ กิจกรรมนี้มี วัตถุประสงค์เพ่ือให้   ผู้เข้ารับ        

การฝึกอบรมได้ทราบถึงบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น าของตนเอง เข้าใจและเรียนรู้คนอ่ืนมากขึ้น และ

ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองสามารถใช้จุดแข็งที่เป็นศักยภาพและค้นหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนของตน 

  ผู้น า ๔ ทิศเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าพ้ืนเมืองอเมริกัน และได้

ประยุกต์ออกมาเป็นกระบวนการให้บุคคลเรียนรู้โดย จอร์จ เลกี และมีการถ่ายทอดมาสู่เสมสิกขาลัย 

สถาบันขวัญเมือง ที่จังหวัดเชียงราย โดยทั้ง ๔ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ทิศเหนือ (กระทิง) กระทิงเป็นสัตว์ที่มีลักษณะดุดัน บุคคลที่มีบุคลิกภาพในทิศนี้ จะเป็นคนที่มี              

ความมุ่งม่ัน ใฝุความส าเร็จ เป็นผู้น าที่รักพวกพ้อง ไม่ชอบเห็นคนอ่อนแอหรือคนที่เสียเปรียบถูกรังแก 

จุดอ่อนของคน ที่มีบุคลิกกระทิง คือ มักจะเป็นคนใจร้อน ท าอะไรแล้วต้องการเห็นผลเร็ว ไม่ค่อย

ละเอียดรอบคอบ  ความส าเร็จของกระทิงมักจะมองข้ามความรู้สึกของคนอ่ืน บางครั้งค าพูดของ

กระทิงอาจจะไปท าร้ายความรู้สึกของคนอ่ืน เพราะการรับรู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของกระทิงค่อนข้าง

น้อย 

 ๒. ทิศใต้ (หนู) หนูจะมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นพ้ืนฐาน มีลักษณะใฝุความสัมพันธ์ และให้ความส าคัญกับ              

การดูแลผู้อื่น คนที่มีบุคลิกแบบหนูจะให้ความส าคัญกับเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องงาน หนูจะใช้

ใจในการเข้าไปสัมผัสหรือเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ หนูคิดว่าถ้าคนมีความ รัก ความสามัคคีกันภายใน

กลุ่มๆ นั้นจะท าอะไรก็ส าเร็จ จุดอ่อนของหนูคือ การรับเอาอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ืนมาเป็น

อารมณ์ของตนเอง ท าให้หนูไม่เป็นตัวของตนเอง เพราะอารมณ์ของหนูจะคล้อยตามอารมณ์ของคน
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๑๔๙ 

 

รอบข้าง นอกจากนี้ หนูยังเป็นคนขี้กังวล ขี้เกรงใจ คิดเล็กคิดน้อย สิ่งที่เป็นจุดแข็งของหนูส่วนหนึ่ง 

กลับกลายเป็นจุดอ่อน ด้วยเช่นกัน 

 ๓. ทิศตะวันออก (นกอินทรีย์) นกอินทรีย์มีธรรมชาติชอบการบินและมองจากที่สูงจึงท าให้ 

มองเห็นระยะไกล นกอินทรีย์เป็นนักเชื่อมโยงเรื่องราวได้ดี เป็นผู้มีจินตนาการ เมื่อเจอเหตุการณ์                    

เฉพาะหน้า นกอินทรีย์จะไม่ด่วนตัดสินใจหรือกระท าใดๆในทันที  แต่จะมองภาพรวมและค้นหา

ทางเลือกที่หลากหลายเสมอ นกอินทรีย์จะสนุกและท้าทายกับความคิดใหม่ๆ เพราะเป็นคนชอบ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จุดอ่อน คือ ความเบื่อง่าย ใช้ความคิดมากกว่าการลงมือท า นกอินทรีย์จะมีโครงการ

หรืองานใหม่ๆ มากมาย แต่ไม่สามารถสานต่อให้ส าเร็จได้  นกอินทรีย์จะให้ความส าคัญกับความคิด

มากกว่าข้อมูล  บางครั้งมุ่งท าแต่งานจนตกอยู่ในภาวะที่ท่วมท้นและลืมเวลา  ช่วงแรกของโครงการ

จะกระตือรือร้น  ช่วงหลังจะหมดไฟ  ชอบท าอะไรหลายๆ  อย่างในเวลาเดียวกัน  ท าให้เกิด      

ความผิดพลาดและมีปัญหา ด้านการสื่อสารกับคนรอบข้าง เพราะความคิดเร็วจนคนอื่นตามไม่ทัน 

 ๔. ทิศตะวันตก (หมี) หมีเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใฝุรู้เชื่องช้า และชอบที่จะอยู่ในอาณาเขตของ

ตนเอง ชอบเก็บข้อมูล คนบุคลิกภาพแบบหมีมักจะเป็นคนมี หลักการ สุขุม รอบคอบ ชอบวางแผน               

ลงรายละเอียดเป็นขั้นตอน ไม่ชอบการลัดขั้นตอนและท างานไม่เป็นระเบียบ หมีจะไม่ชอบ                        

การเปลี่ยนแปลง ถ้าหากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง จะต้องมีเหตุผลที่ดีกว่ามาสนับสนุน        

ฐานสมองของหมีเป็นสมองซีกซ้าย   ซึ่งเป็นเรื่องตรรกะและเหตุผล   จุดอ่อนของหมี   คือ   ไม่ชอบ

การท างาน  ที่ต้องเจอะเจอผู้คน  การท างานคนเดียวจะเป็นความสบายใจของหมี  หมีมักจะกลัว

ความผิดพลาด  การท าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลมารองรับ  ค่อนข้างยึดติดไม่ยืดหยุ่น  ทุกสิ่ง  

ทุกอย่างจะต้องชัดเจน มีค าตอบบนพื้นฐานเหตุและผลได้ 

 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 ๑. บรรยาย/ เล่า ถึงความเป็นมาของสัตว์ ๔ ทิศ 

 ๒. กระบวนกรน าแผ่นข้อมูลแสดงรายละเอียดของสัตว์ ๔ ทิศ ไปตั้งไว้บริเวณมุมห้องทั้ง ๔ 

มุม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินไปศึกษารายละเอียดได้สะดวก  

 ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเดินศึกษารายละเอียดของสัตว์ ๔ ทิศให้ครบ พิจารณาสิ่งที่

เป็นจุดแข็งท่ีเป็นข้อดี และจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง ของสัตว์แต่ละชนิด 
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๑๕๐ 

 

 ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องตัดสินใจเลือกให้ได้ว่าบุคลิกลักษณะของตนตรงหรือใกล้เคียง

กับสัตว์ชนิดใด  เมื่อตกลงใจได้แล้ว  ให้รวมกลุ่มคนที่เลือกสัตว์ชนิดเดียวกัน  จะได้ทั้งหมด  ๔  กลุ่ม 

๔ ทิศ 

 ๕. ให้เลือกตัวแทนกลุ่มจ านวน  ๑  คน  ด าเนินการพูดคุยของกลุ่ม  และเลขานุการจ านวน 

๑ คนท าหน้าที่จดบันทึก และคนน าเสนอผลการพูดคุย 

 ๖. ในการแบ่งกลุ่มย่อยให้แต่ละคนเขียนลักษณะที่เป็น จุดแข็งในตนเองจ านวน ๒ ข้อ  และจุดอ่อน

จ านวน       ๒ ข้อ แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม โดยให้เล่าจากประสบการณ์จริงที่ตน เอง

เคยแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งนั้นออกมา 

 ๗. เลขานุการของกลุ่มท าการสรุปจุดเด่น จุดแข็งของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือเตรียมน าเสนอ 

 

 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมระดมสมองวิเคราะห์เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่

เหมาะสม  

 กิจกรรมระดมสมองวิเคราะห์เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม จะมี                  

การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจ านวน  ๔  กลุ่ม  ในการระดมสมอง  เพ่ือวิเคราะห์ และ   

ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยการให้ชมคลิป

วีดิโอและวิพากษ์ เช่น  คลิปจากละครเรื่องเลือดข้นคนจาง คลิปจากภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง คลิป

จากละครเรื่องล่า เป็นต้น จากนั้นช่วยกันสรุปลงฟลิปชาร์ต และให้ตัวแทนของกลุ่มออกมาน าเสนอ 

และวิพากษ์ร่วมกับ กลุ่มอ่ืนๆ 

 

๕. ส่ือการฝึกอบรมและอุปกรณ์ 

 ๑. Power Point ส าหรับการบรรยาย  

  ๒. อุปกรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกรณีศึกษา ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต                     

และสีเมจิกส าหรับ คลิปกรณีศึกษา ส าหรับกิจกรรมระดมสมองวิเคราะห์เนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม เช่น  คลิปจากละครเรื่องเลือดข้นคนจาง   คลิปจากภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง  

คลิปจากละครเรื่องล่า  เป็นต้น  
๓. อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมผู้น าทั้ง ๔ ทิศ ได้แก่ กระดาษฟลิปชาร์ต ข้อมูลแสดงเนื้อหาของ 

เรื่อง/กระดาษ A๔/ ปากกา/ ดินสออุปกรณ์/ กระดาษ Post-it 
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๑๕๑ 

 

๖. การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล 

 การสังเกตตลอดทั้งกิจกรรมการใช้ Menti.com และการประเมินหลังการฝึกอบรมด้วย               

แบบวัดความรู้ (Post - test) 

 

๗. เนื้อหาหลักสูตรและประเด็นความรู้ 

 การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ สามารถจ าแนกประเด็นได้ ๓ ประเด็น 

ได้แก่ 

 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ 

 สาธารณประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ทั่วไปแก่ประชาชน ทั้งนี้สื่อที่จะสะท้อนสาธารณะ

ประโยชน์จะประกอบด้วย ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมนิยมชื่นชอบ หรือเห็นด้วย การเป็นสื่อ

ที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน และสอดคล้องกับค่านิยมหรืออุดมการณ์ของสังคมส่วนใหญ่  และเป็นสื่อที่มี

ผลลัพธ์   มาจากกระบวนการแลกเปลี่ยน การโตเถียง หรือการตัดสินใจร่วมกันแบบประชาธิปไตย 

ทั้งนี้ เป็นกระบวนการที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว โดยเนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ

ต้องค านึงถึงใน ๒ ประเด็น ได้แก่ 

  ๑.๑ ลักษณะเนื้อหาของสื่อที่สะท้อนสาธารณประโยชน์ จะมีต้องมีลักษณะทั้งสิ้น             

๔ ประการได้แก ่

   ๑.๑.๑ สื่อที่มีลักษณะบูรณาการสังคมและความสมานฉันท์ในสังคม โดยจะมี

ลักษณะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมและมีบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย 

การให้  ความสนใจเป็นพิเศษ แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ความมั่นคงของชาติ  ศีลธรรม       

ความเหมาะสมและรสนิยมอันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรง

และการใช้ภาษา  รวมถึงการมีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม  โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการสะท้อน  

ทางภาษา และวัฒนธรรมร่วมสมัย บทบาททางการศึกษา และส่งเสริมความสร้างสรรค์  และ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

    ๑.๑.๒ สื่อที่มีลักษณะความหลากหลาย ทั้งประเภทของเนื้อหาที่หลากหลายการเป็น

เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม และชุมชน สอดรับกับความสนใจที่

หลากหลายของกลุ่มผู้ชมเปูาหมายที่อาจจะถูกแบ่งโดยศาสนา เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อุดมการณ์

ความฝักใฝุทางการเมือง รายได้ หรือภูมิศาสตร์ เป็นต้น 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๕๒ 

 

   ๑.๑.๓  สื่อที่มีลักษณะปลอดจากการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมแอบแฝงใดๆ  ซึ่งเป็น

ประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพของผู้ท าเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็น  เสรีภาพของผู้ท าเนื้อหาใน               

การได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งใดๆ ก็ตาม และสภาวะที่ปลอดจากอิทธิพลหรือความกดดันของ                   

ผู้ท าเนื้อหาจากเจ้าของสื่อ หรือผู้ลงโฆษณาเก่ียวกับเนื้อหาใดๆ ที่น าเสนอ    

   ๑.๑.๔ คุณภาพของเนื้อหา ซึ่งเป็นประเด็นที่ครอบคลุมถึงอัตวิสัยในเนื้อหา โดย

จะต้องมีความเป็นกลาง การไม่เข้าข้างฝุายใดหรือการแสดงถึงอคติ การไร้ซึ่งวัตถุประสงค์แอบแฝง                            

เพ่ือยังประโยชน์หรือให้โทษให้บุคคลที่สาม  ค านึงถึงความถูกต้องของเนื้อหา  มีความเที่ยงธรรมและ             

สมดุลยภาพในการน าเสนอ รวมถึงเนื้อหาสาระต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาบุคคลในทุกระดับ ตั้งแต่                  

ระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัวระดับชุมชน ระดับประเทศชาติ และครอบคลุมทุกแง่มุม/ประเด็น 

ได้แก่ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณี และวัฒนธรรม   

  ๑.๒ บทบาทของสื่อมวลชนทางวิทยุและโทรทัศน์ในการสร้างเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ 

ประกอบไปด้วย  การให้ข่าวสารด้วยความฉับไว น่าเชื่อถือและเข้าถึงประชาชน รวมถึงสอดส่องตรวจ

ตรา สื่อมวลชนมีหน้าที่จับตาดูความเปลี่ยนแปลงและการกลั่นกรองข่าวสาร การให้ความคิดเห็น                  

และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การร้องทุกข์ของประชาชน การเป็นตัวกระตุ้นให้                      

เกิดการแสดงความคิดเห็น การให้ความรู้และการศึกษา การให้ความบันเทิงโดยตรง และการให้                

ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม และการเป็นตัวแทนของคนทุกๆ กลุ่มในสังคม 

 

 ๒. รูปแบบ โครงสร้างและกระบวนการในการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

  ๒.๑ การให้ความส าคัญกับการก ากับเนื้อหารายการของวิทยุและโทรทัศน์  เนื่องมาจาก

สื่อวิทยุและโทรทัศน์   มีความแพร่หลายสู่ประชาชน  (Pervasiveness)  ประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงไดโ้ดยทั่วไป  (Invasiveness)   มีความเป็นสาธารณะ  (Publicness)   และมีอิทธิพลต่อความคิด และความสนใจ

ของประชาชน (Influence) 

  

  ๒.๒ รูปแบบการก ากับสื่อ  สามารถพิจารณาได้ใน ๓ รูปแบบได้แก่   

   ๒.๒.๑ การก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ (State-Regulation) เป็นการออกมาตรการ

หรือออกค าสั่งและควบคุม  (Command  and  Control  หรือ  C&C)  ระบอบการก ากับดูแล    
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๑๕๓ 

 

โดยหน่วยงาน  ผู้มีอ านาจตามกฎหมา ยเป็นระบอบที่รัฐบาลพัฒนาขึ้น และออกกฎเกณฑ์          

โดยศาลยุติธรรมท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว  มีการก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายเพ่ือ

ใช้ในการห้ามพฤติกรรมหรือ  เพ่ือก าหนดการกระท าในแง่บวกบางอย่าง   หรือเพ่ือก าหนดเงื่อนไข  

ในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหนึ่งๆ อีกทั้งยังมีมาตรการอ่ืนๆ อาทิ ระบบการใช้มาตรการจูงใจ 

(Incentive-Based) เช่น การก าหนดภาษี  ในเชิงลบหรือเชิงบวก การให้เงินช่วยเหลือและเงิน

อุดหนุน และการก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล  (Disclosure Regulation)  ซึ่งห้ามเผยแพร่ข้อมูล    

ที่เป็นเท็จหรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด การจัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยตรงกระท าโดย

หน่วยงานก ากับดูแลผู้ตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ระบอบการก ากับดูแลโดยหน่วยงานผู้มี

อ านาจตามกฎหมาย (Statutory Regulation) มีจุดแข็งที่ส าคัญ คือ สามารถบังคับใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีบทลงโทษตามอ านาจทางกฎหมายที่เข้มงวด (Fixed Standards) 

และถือเป็นกลยุทธ์ปูองกันสาธารณะระดับสูง  ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ ขาดความยืดหยุ่น และ    

ขาดความสามารถในการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงานก ากับดูแล

มาก รวมถึงเปิดช่องให้รัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงการน าเสนอเนื้อหา อีกทั้งสื่อผู้ถูกก ากับดูแลจะไม่มี

แรงจูงใจที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีกว่า โดยมักจะด าเนินกิจการเท่าที่มาตรฐานก าหนดเท่านั้น 

   ๒.๒.๒ การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation)  เป็นการรวมกลุ่มกันเองภายใน

ภาคอุตสาหกรรมองค์กร เอกชน และร่วมกันก าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดจนบังคับใช้กฎ

เหล่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกัน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์                                      

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเพ่ิมพูนชื่อเสียงของธุรกิจ หรือการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน

ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลกันเองอาจอยู่ในภาวะถูกบังคับได้ เมื่อต้อง

ด าเนินการภายใต้การควบคุมดูแลโดยรัฐ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายอาจก าหนดให้การก ากับดูแล

กันเองต้องได้รับการรับรองและผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ระบอบ

การก ากับดูแลกนัเองมีจุดแข็งที่ส าคัญคือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) เนื่องจากกฎต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้น

ให้ตรงกันความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฎมากกว่าการก ากับ

ดูแลโดยรัฐ ช่วยหลีกเลี่ยง ข้อโต้แย้งที่จะเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกในอุตสาหกรรม และมีการแก้ไขปัญหา

จากเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย เป็น          

การปูองกันการถูกแทรกแซงจากรัฐ ส าหรับจุดอ่อนที่ส าคัญที่สุด คือ กลไกการก ากับดูแลกันเอง มักขาด

การบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ   เพราะบทลงโทษไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย  รวมถึงความโปร่งใส    
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๑๕๔ 

 

ในการก าหนดกฎเกณฑ์ หรือด าเนินการไม่ต้องรายงานต่อองค์กรอิสระใดๆ และประเด็นการที่มุ่ง

ค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มหรือของกิจการของตนเองมากกว่าที่จะรับผิดชอบต่อประโยชน์ต่อ

สาธารณะ 

   ๒.๒.๓ การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-Regulation) เป็นระบอบการก ากับดูแลที่

ผสมผสานกันระหว่าง ๒ ส่วน ทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐกับองค์กรภาครัฐ ไม่ได้แยกออกจากกันโดย

เด็ดขาดแต่มีลักษณะที่ต่อเนื่องกัน (Continuum) ตามระดับความเกี่ยวข้องของภาครัฐหรือหน่วยงาน

ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ทั้งในส่วนองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่ งหวังเพ่ือการก ากับดูแล

กันเองระหว่างสมาชิกในองค์กรด้วยกัน โดยมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การสร้าง

กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมกันเอง   ๒)  การน ากฎเกณฑ์ไปใช้   ตลอดจนบังคับใช้กฎเกณฑ์ให้มี  

การปฏิบัติตามและบรรลุผลได้จริง และ ๓) การเป็นจุดเชื่อมระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กร

ก ากับดูแลภาครัฐ  อย่างไรก็ตามในมิติของจุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและ

องค์กรก ากับดูแลภาครัฐ องค์กรก ากับดูแลภาครัฐกระจายอ านาจดุลพินิจ (Discretionary Power) 

ให้กับองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในการก ากับดูแลกันเอง และทรัพยากรการก ากับดูแลที่องค์กรก ากับดูแล

ภาครัฐใช้เพ่ือให้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของกระบวนการก ากับดูแลขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ได้แก่ เงิน และ 

อ านาจในการก ากับดูแล   ซึ่งรูปแบบของการก ากับดูแลร่วมกัน โดยจุดแข็งของระบอบการก ากับดูแล

ร่วมกันคือการผสมผสาน ข้อได้เปรียบของระบอบการก ากับดูแลกันเอง อาทิ ความยืดหยุ่นของระบบ 

การปรับตัวได้ง่าย ความเชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมเข้ากับข้อได้เปรียบของ

ระบอบการก ากับดูแล โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ในด้านการมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย

ที่มีประสิทธิภาพมากกกว่า นอกจากนี้ยัง เป็นระบอบการก ากับดูแลที่ เ อ้ือให้ เกิดโอกาสที่

ภาคอุตสาหกรรมจะมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น 

  นอกจากนี้การก ากับดูแลยังสามารถแบ่งตามเกณฑ์อ่ืนๆ ได้อีก ได้แก่ การแบ่งการก ากับ

ดูแลออกตามอ านาจของการปกครอง  เช่น  ในประเทศที่มีการปกครองแบบมลรัฐ  จะมีการแบ่ง  

การก ากับดูแลออกเป็นระดับประเทศ (National Level) ระดับมลรัฐ (State Level) และระดับ

ท้องถิ่น (Local Level) เป็นต้น และการแบ่งการก ากับดูแลออกตามอ านาจทางการก ากับดูแล เช่น 

ระบบศาล (Judicial System) องค์กรก ากับดูแล (Regulatory Agencies) การก ากับดูแลกันเอง 

และสมาคมอุตสาหกรรม (Self-Regulation and Industry Associations) กลุ่มพลเมือง นักวิจารณ์ 

และการรู้เท่าทันสื่อ  (Citizen Groups,  Critics and Media Literacy) เป็นต้น  ซึ่งการก ากับดูแล       
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๑๕๕ 

 

ที่เหมาะสมจ าเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้วิธีการก ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นการก ากับดูแลโครงสร้าง หรือ

การก ากับดูแลเนื้อหา  หรือการก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ การก ากับดูแลตนเอง หรือการก ากับดูแล

ร่วมกัน เพราะแต่ละสังคมจะมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าวิธีการที่ใช้ได้  และมี

ประสิทธิภาพในประเทศหนึ่ง  จะสามารถใช้ได้ และมีประสิทธิภาพในอีกประเทศหนึ่ง แต่เป็น      

การออกแบบการก ากับดูแลให้เหมาะสม ตามระบบของสังคม และสามารถปรับเปลี่ยนได้                  

หากพบปัญหา 

  ๒.๓ แนวปฏิบัติในการก ากับสื่อของประเทศต่าง  ๆมีทั้งการเน้นในการออกกฎระเบียบองค์กร

ก ากับดูแลจะมีบทบาทสูงในการควบคุมกระบวนการออกกฎระเบียบต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี  

เยอรมนี เป็นต้น  การเน้นในการออกกฎระเบียบและเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์วิทยุเข้ามามี

ส่วนร่วมในการออกระเบียบ เช่น ออสเตรเลีย เป็นต้น หรือการเปิดกว้างและพึงพาอุตสาหกรรม

โทรทัศน์วิทยุในการเข้ามาร่วมก ากับดูแล เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

  ๒.๔ รูปแบบการก ากับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

  ในอดีตการก ากับรายการและโฆษณาโดยรัฐ ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ซึ่งมาจากบุคลากรภาครัฐ  มีหน้าที่หลักในการ

ควบคุมดูแลทีวีวิทยุของไทย รวมถึงการเซ็นเซอร์เนื้อหาต่างๆ  โดย กบว.  ถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และมอบ

อ านาจการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ และให้แต่ละสถานีด าเนินการกันเอง แต่ละสถานีจะมี                                   

ฝุายตรวจพิจารณาเนื้อหา ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาที่จะน าออกอากาศ ในส่วน

ของโครงสร้างและกระบวนการก ากับดูแลเนื้อหาประเภทรายการ ซึ่งข้อเสียของการให้สถานี

ก ากับดูแลตนเอง คือ การขาดการก ากับบนมาตรฐานเดียวกันของแต่ละสถานีจนกระทั่งถึงใน

ปัจจุบัน   

 ปัจจุบันการก ากับดูแลเนื้อหาของสื่ อวิทยุ โทรทัศน์ โดยองค์กรก ากับดูแล ได้แก่ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็น

องค์กรอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ 

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีนโยบายในการก ากับดูแล

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการแข่งขัน
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๑๕๖ 

 

อย่างเสรี โดยมีส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพ และสมาคม

ผู ้ประกอบการทางว ิทย ุโทรทัศน์ยังถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีส่วนในการตรวจสอบเนื้อหา                      

โดยองค์กรหรือสมาคมท่ีมีกิจกรรม และความเคลื่อนไหวสม่ าเสมอมีอยู่เพียงไม่กี่หน่วยงาน กล่าวได้ว่า

การรวมตัวกันของนักวิชาชีพทางวิทยุและโทรทัศน์ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น เนื่องจากในช่วงก่อน                 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐเป็นผู้ผูกขาดอุตสาหกรรมข่าวสารวิทยุโทรทัศน์ ในขณะที่สมาคมผู้ประกอบการเอง                         

ก็มีจุดประสงค์หลักของการรวมตัวกัน เพ่ือสร้างมาตรฐานกลางในการดูแลกิจการด้านธุรกิจของ             

การประกอบการ มากกว่าอุดมการณ์ทางวิชาชีพในการก ากับดูแลตนเองในเชิงเนื้อหา เช่น สมาคม                  

นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบ

วิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ในปัญหาในการก ากับ

ดูแลที่ก าลังประสบอยู่มีหลายประเด็น เช่น การขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม   

และตรวจสอบ การมีข้อจ ากัดในด้านของบุคลากรที่มีจ านวนน้อย ในขณะที่ต้องท างานทั้งในส่วนของ 

การตรวจสอบเนื้อหาและหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ  ในขณะที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้มีจ านวนเพิ่ม

มากขึ้น โดยเฉพาะทีวีดิจิตอล ซึ่งการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ 

และองค์กรวิชาชีพสื่อในการก ากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ จะท าให้การก ากับดูแลครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

  ๒.๕ โครงสร้างการก ากับเนื้อหารายการ 

   ๒.๕.๑ กลไกการตรวจสอบและร้องเรียนของ กสทช . โดยที่ส านักงาน กสทช. มี

อ านาจหน้าที่โดยตรงเฉพาะการก ากับดูแลการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่ออกอากาศทาง

วิทยุและโทรทัศน์ และมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นหรือการตรวจพบการกระท าความผิด เจ้าหน้าที่มีหน้าที่

ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้ อมความเห็น

น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการภายใน ๑๕ วัน จากนั้นจึงน าเสนอ

เรื่องร้องเรียนพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ให้ทาง กสทช. 

พิจารณาวินิจฉัยและมีมติเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องการก าหนดขั้นตอนและ 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียน ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  
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๑๕๗ 

 

   ๒.๕.๒ ฝุายตรวจพิจารณารายการของสถานีโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและเคเบิลทีวีโดยภาคอุตสาหกรรม

สื่อที่เป็นเอกชนเองก็ได้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลตนเอง โดยสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวีแต่ละ

สถานี จะมีฝุายตรวจพิจารณาเนื้อหารายการ (ฝุายเซ็นเซอร์)  มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการ                    

ก่อนน าออกอากาศ  ซึ่งข้อเสียส าคัญของการให้สถานีก ากับดูแลตนเอง คือ ความไมมีมาตรฐาน

เดียวกันของแต่ละสถานี   

  ๒.๖ โครงสร้างการก ากับเนื้อหาโฆษณา 

   ๒ .๖ .๑ คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์   ซึ่ ง

ประกอบด้วย นายสถานี หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง  และตัวแทน

จากสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการร่วมกันพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง

โทรทัศน์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ กบว. ในอดีต และนับตั้งแต่มีการก่อตั้งคณะกรรมการฯ 

ขึ้นใน  ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นักวิชาชีพโฆษณามีความเห็นว่า เสรีภาพการท าโฆษณามีมากขึ้น โอกาสใน

การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ก็สูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่การตรวจพิจารณาก็เป็นไปในลักษณะ

ของความพยายาม หาข้อตกลงร่วมกันเพื่อไมให้เกิดประเด็นขัดแย้งไประยะยาว 

   ๒.๖.๒  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ท าหน้าที่      

ในการก ากับดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ถึงแม้การก ากับดูแลโฆษณาทางโทรทัศน์ในปัจจุบันจะพัฒนา

ไปสูการก ากับดูแลตนเอง แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นส าหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ยังต้องควบคุมกัน              

อย่างเคร่งครัดต่อไป โดยต้องได้รับการอนุมัติการโฆษณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ได้แก่  กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึง อาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

และวัตถุอันตราย เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการที่พิจารณาเนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศน์ของ อย. ใช้ชื่อว่า 

คณะอนุกรรมการการตรวจพิจารณาการโฆษณายา   เป็นหน่วยงานรัฐเพียงแห่งเดียวที่มีอ านาจ     

ในการตรวจสอบภาพยนตร์โฆษณาก่อนออกอากาศ อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางสมาคมโฆษณาธุรกิจ                          

แห่งประเทศไทย ได้อาศัยอ านาจตามกฎหมายปกครองใหม่ ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณา ค าอุทธรณ์การอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอ้างเหตุผลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

แก่ผู้ขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท าให้อุตสาหกรรมโฆษณารูสึกมีอิสระและมีอ านาจต่อรอง

มากขึ้น 

 

(ฝ่ายเซ็นเซอร์) มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้หารายการ
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   ๒.๖.๓ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) มีบทบาทในการก ากับ

ดูแลเนื้อหาโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ในขั้นตอนสุดท้าย คือ ชวงหลังจากที่เนื้อหาโฆษณาถูกน า

ออกอากาศไปแลว โดย สคบ. จะด าเนินนโยบายการก ากับดูแลผ่านกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 

ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นส านักเลขานุการให้ในเรื่องของเนื้อหาโฆษณา โดยขอบเขตหน้าที่ของกองคุ้มครอง

ผู้บริโภค ด้านโฆษณามี ๒ ประการที่ส าคัญ คือ ๑) การตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่น าเสนอผ่านทุกสื่อ  รวมทั้งปูาย

โฆษณาด้วยว่าปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา ๒๒) ที่ว่าด้วยการโฆษณาที่ไมเป็นธรรม

หรือไม และ ๒) การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการโฆษณา                   

รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับโฆษณาท่ีมีเนื้อหาเป็นเท็จเกินความจริง หรือเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรม 

   ๒.๖ .๔ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักที่ เกี่ยวข้องกับ                       

การก ากับดูแลเนื้อหาโฆษณา การส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมฯ ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ                

แห่งวิชาชีพโฆษณา ในปัจจุบันสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยได้มีการประสานงานกับ

หน่วยงานรัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษาในการตรวจพิจารณาโฆษณายา และพัฒนาสู่ระบบ

การก ากับดูแลตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตามแนวทางของสมาคมโฆษณาฯ การก ากับดูแลเนื้อหาของ

ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในอนาคตจะมีการก ากับดูแลทั้งในกระบวนการก่อนออกอากาศ โดย

ผ่านการตรวจพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์   รวมถึง  

การส่งเสริมให้มีการใช้แนวทางตามจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเป็นส่วนหนึ่ งในแนวทาง                        

การตรวจพิจารณาด้วย และกระบวนการหลังออกอากาศผ่านการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน 

  ๒.๗ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  มีหลาย

ประเด็น ได้แก่ ๑) การทีร่่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ

สื่อมวลชนเพ่ือการยกระดับสื่อมวลชนให้เป็นวิชาชีพสื่อมวลชน ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแทรกแซง

ของรัฐ  ๒) การขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบ ๓) การขาดพ้ืนที่หรือ

ระบบการแจ้งเตือนเม่ือพบสื่อไม่เหมาะสม  ๔) บุคลากรภาครัฐมีจ านวนน้อย ในขณะที่ต้องท างานทั้ง

ในส่วนของการตรวจสอบเนื้อหาและหน้าที่รับผิดชอบอ่ืนๆ ในขณะที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้มี

จ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ๕)  การก ากับดูแลกันเอง  ยังขาดสมดุลของการเซ็นเซอร์ที่มากหรือน้อยเกินไป 

๖) องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่สามารถก ากับดูแลกันเองได้  ๗) ถึงแม้มีการเปิดโอกาสให้                          

ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมยังคงอิงกับแหล่งทุน  อย่างไรก็ตาม ในด้านเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศนเ์อง ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถจ าแนกได ้๒ ประเภท ได้แก่ 
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๑๕๙ 

 

   ๒ .๗ .๑ ปัญหาด้านเนื้อหารายการทางวิทยุ  ได้แก่  การอ่านเนื้อหาข่า วจาก

หนังสือพิมพ์  การน าเสนอที่ใส่อารมณ์ความรูสึกมากเกินไป การใช้ภาษาไม่เหมาะสม การเรี่ยไรเงิน

จากรายการสดประเภทพุทธพาณิชย์ การส่งเสริมการพนันของรายการสดประเภทมวยหรือม้าแข่ง  

การโฆษณายาที่ไม่มีทะเบียน การโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริง 

   ๒.๗.๒ ปัญหาด้านเนื้อหารายการทางโทรทัศน์ ได้แก่ การอ่านเนื้อหาข่าวจาก

หนังสือพิมพ์ การน าเสนอที่ใสอารมณ์ความรูสึกมากเกินไป  การใช้ภาษาไม่เหมาะสม การเรี่ยไรเงิน

จากรายการสดประเภทพุทธพาณิชย์ การส่งเสริมการพนันของรายการสดประเภทมวยหรือม้าแข่ง                   

การโฆษณายาที่ไมมีทะเบียน การโฆษณาอ้าง สรรพคุณเกินจริง 
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การโฆษณายาที่ไม่มีทะเบียน

พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒๕๖๐)
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ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ. 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(ส านักงาน กสทช.). (๒๕๕๕). การก ากับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์: ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย . กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. 
อรวี ศรีช านาญ. (๒๕๕๘). การก ากับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศใน

ระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๕๗. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๑ 

 

 ๒.๒) ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทาง

วิทยุและโทรทัศน์ 

 

๑. ประเด็นการเรียนรู้ 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

 

๒. จ านวนชั่วโมง 

 การบรรยายจ านวน ๑ ชั่วโมง  และการท ากิจกรรมกลุ่มจ านวน ๑  ชั่วโมง 

 

๓. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่

ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายหลักเกณฑ์และมาตรการใน                   

การก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

 

๔. วิธีการฝึกอบรม  

 ขั้นน า 

 แนะน าวิทยากร และอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงการฝึกอบรม 

 ขั้นสอน 

 การอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทาง

วิทยุและโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์และมาตรการในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

  

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๒ 

 

 ขั้นสรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคัญที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ใน              

การก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์  

 กิจกรรม  

 การแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมองผ่านการคิดเชิงระบบ และคิดวิเคราะห์  (Systematic & 

Analytical Thinking) เกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อทางวิทยุและโทรทัศน์ กฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลฯ 

และแนวทางในการแก้ปัญหาในการก ากับดูแลฯ 

 

๕. สื่อการฝึกอบรมและอุปกรณ์ 

 Power Point ส าหรับการบรรยาย  

 

๖. การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล 

 การสังเกตตลอดทั้งกิจกรรม การใช้ Menti.com และการประเมินหลังการฝึกอบรมด้วย           

แบบวัดความรู้ (Post - test) 

 

๗. เนื้อหาหลักสูตรและประเด็นความรู้ 

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ

โทรทัศน์ สามารถจ าแนกประเด็นได้ ๒ ประเด็น ไดแ้ก่ 

 ๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

 การรวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์                   

โดยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหาในสื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ มีดังนี้ 

  ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  มาตรา ๔๐ : คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคมเป็น

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ท าหน้าที่จัดสรร                

คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งใน                   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๓ 

 

ด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดย เสรี                 

อย่างเป็นธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  มาตรา ๔๕ : บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน   การพิมพ์        

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพ่ือปูองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ

หรือสุขภาพของประชาชน การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตาม

มาตรานี้ จะกระท ามิได้ 

  การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือ 

บางส่วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่              

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น  

  การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือ 

สื่อมวลชนอ่ืน จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ 

จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง การให้เงินหรือ

ทรัพย์สินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระท ามิได้ 

  มาตรา ๔๖: พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง    

วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้

ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ และมีสิทธิจัดตั้ง

องค์กรเพื่อปกปูองสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ 

  มาตรา ๔๗: องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ซึ่ง

การก ากับ การประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพ่ือปูองกันมิให้มีการควบรวม การครอง

สิทธิข้ามสื่อ  หรือการครอบง า  ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง  หรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมีผลเป็น



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๔ 

 

การขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของ

ประชาชน 

  ๑.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  มาตรา ๖๐ : การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง               

วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่  ก าหนด

มาตรการ ปูองกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภค 

เกินความจ าเป็น   ปูองกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน   รวมตลอดทั้งปูองกันการกระท าที่มีผลเป็น  

การขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้  หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูล  หรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ของประชาชน และปูองกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึง

สิทธิของประชาชนทั่วไป 

  ๑.๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 

๒๕๕๑ 

  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นกฎหมายที่ควบคุมดูแลสื่อทุกประเภท  ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง  กิจการกระจายเสียง หรือกิจการ

โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้

คลื่นความถี่ด้วยเนื้อความส าคัญคือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวไว้ว่า 

ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาต จากคณะกรรมการตาม

ข้อก าหนด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบสามปี  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์   

เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ โดยมาตราที่

เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

   มาตรา ๓๓ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้

คลื่นความถี่แต่ละประเภทต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็น

ข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชนต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๕ 

 

  (๒) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสาร

หรือ สาระท่ีเป็นประโยชนต่อชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

  (๓) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องก าหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือ 

สาระที่เป็นประโยชนต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ต้องมีรายการที่ผลิต เองในสัดส่วนที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด โดยรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชนต่อสาธารณะตามวรรคหนึ่ง

หมายความรวมถึง รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย รายการ ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู ความเข้าใจใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
  มาตรา  ๓๔ : ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ 

การประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท ในกรณีจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจ

ประกาศก าหนดช่วงเวลาของ การออกอากาศรายการบางประเภทได้  ให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอผัง

รายการให้คณะกรรมการอย่างน้อยสิบห้าวันก่อนวันเริ่มให้บริการ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน์  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผังรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนดให้คณะกรรมการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก ไขผังรายการให้ถูกต้องได้  เมื่อคณะกรรมการ

เห็นชอบกับผังรายการที่ได้แกไขแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเริ่มให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ 

โทรทัศน์ตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้   ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงผังรายการ ที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการ

เปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้น าความในวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่มีเหตุ

จ าเป็นเร่งดวน ผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินรายการที่แตกต่างจากผังรายการ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  มาตรา ๓๕ :  ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาล หรือ

หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการตามที่ร้องขอนั้น 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๖ 

 

  มาตรา ๓๖ : เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อย

โอกาส ให้เข้าถึงหรือรับรูและใช้ประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้

อย่าง เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให้คณะกรรมการก าหนดมาตรการพ้ืนฐานบางประการ เพ่ือให้ผู้รับ

ใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชนของบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการอาจก าหนด

มาตรการส่งเสริมใดๆ  เพ่ิมเติม  เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดย

คณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหรือ สนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอ่ืนก็

ได้ และเพ่ือให้มาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต่อคนพิการ  และคนด้อยโอกาสให้ 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้คนพิการ และคนด้อยโอกาสมีส่วนร่วม          

ในการก าหนดมาตรการดังกล่าวด้วย โดยบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชนของคนพิการ และคนด้อย

โอกาสตามวรรคหนึ่งอาจ หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือ

เต็มเวลา  หรือบริการโทรทัศน์ ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ  บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการ 

ค าบรรยายเป็นเสียง ส าหรับรายการ ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   

 มาตรา ๓๗  :  ห้ามมิให้ออกอากาศ รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง       

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความ

มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเขาลักษณะ

ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการท าใหเ้กิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน 

อย่างร้ายแรง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม 

วรรคหนึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ให้ กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่ง ด้วย

วาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นไดทันที และให้คณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวโดยพลันในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท าอังกล่าวเกิด

จากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแกไข

ตามท่ีสมควร หรืออาจพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้  

  มาตรา ๓๙ : จัดให้มีคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ       

และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ

ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม โดยค านึงถึงการคุ้มครอง

การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการ

มาตรา ๓๗ : ห้ามมิให้ออกอากาศ  รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง

ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไข

ในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

ความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีเนื้อหาและการกระทำซึ่งเข้าข่ายลักษณะ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๗ 

 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและ

วิชาชีพขององค์กร 

    มาตรา ๔๐ :  ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิด

สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 

 ๑.๕ พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม          

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 พระราชบัญญัติ  องค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ 

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                         

มีความมุ่งหมายให้ กสทช. มีความเป็นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองเพ่ือท าหน้าที่

ก ากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน                     

การด าเนินงานก็ต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดึงการมีส่วนร่วมของสังคม 

       ตามมาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑๓) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ 

และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม 

และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ 

ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

  (๑๗) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ การครอบง ากิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซึ่งจะมี

ผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย

ของประชาชน 

  (๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ        

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท า

มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพ หรือ

วิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

  ต่อมามีการพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข
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๑๖๘ 

 

เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยในมาตรา ๔๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

เพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องค านึกถึง ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ

ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะ

อ่ืนรวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้

ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพ่ือให้ขึ้น

ความถี่เหมาะสมแก่การเป็นสมบัติของชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และ

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการ

ส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดเวลาให้

รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเปูาหมาย  และในพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะ

ใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยได้เพ่ิมเติม

ในสาระของการก ากับการประกอบกิจการ ในมาตราที่ ๔๖ ได้บัญญัติถึงการส่งเสริมรายการวิทยุ และ

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช . ก าหนด

เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้

รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 

  ๑ .๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพ่ือ

ให้บริการให้สอดคล้องกับใบอนุญาตในแต่ละประเภท ดังนี้ 

  (๑) กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๖๙ 

 

  (๒) กิจการบริการชุมชน ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

หรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการที่เกี่ยวกับชุมชนหรือ

ท้องถิ่นที่รับบริการ  และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชน หรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่  

ต่ ากว่า ร้อยละห้าสิบ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

  (๓) กิจการทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ในสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มี

รายการที่ผู้รับใบอนุญาต ผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศท้ังหมด 

  รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง 

รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการ

ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

  การจัดระดับความเหมาะสมรายการ  (Content  Rating)  เป็นการให้ข้อมูลเนื้อหา

รายการแก่ผู้ชมและผู้ปกครอง ด้วยการก าหนดสัญลักษณ์หรือรูปภาพเพ่ือจ าแนกว่าเนื้อหาในสื่อนั้น

เหมาะสมกับ ผู้รับชมในช่วงอายุใด เครื่องมือนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกว่า ๕๐ ประเทศ อาทิ 

สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น รวมทั้งประเทศไทยได้ก าหนด

สัญลักษณ์เพ่ือแบ่งระดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ชม ในกรณีที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์และ

คุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก

บริการได้ทัดเทียมบุคคลทั่วไป ตามหลักการแห่งความเสมอภาคนั้น กสทช . ได้ก าหนดมาตรการ

พ้ืนฐานให้ผู้ประกอบกิจการจัดหาบริการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว อาทิ บริการโทรทัศน์ที่จัด

ให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็น อักษรวิ่งส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

เป็นต้น 

  ๑.๗ ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง แนวทางการพิจารณาและค านวณสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะเพ่ือการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พ .ศ. ๒๕๕๖ โดย

รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้หมายความถึง ประเภทรายการดังต่อไปนี้ 

  (๑) รายการข่าวสาร 

  (๒) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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  (๓) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม 

  (๔) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 

  (๕) รายการส าหรับเด็กและเยาวชน   

  (๖) รายการเกี่ยวกับพระราชพิธี พิธีส าคัญทางศาสนา 

  (๗) รายการตามภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้

เฉพาะ ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  (๘) รายการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศหรือก าหนดให้เป็นรายการข่าวสาร หรือ

สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ   

  ๑.๘ (ร่าง) พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ

สื่อมวลชน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีการรับฟัง

ความคิดเห็นไปแล้วนั้น โดยสาระส าคัญของ ร่าง พ.ร.บ. : 

   - การก าหนด “องค์กรสื่อมวลชน” ต้องขึ้นทะเบียนกับ “องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน”  

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลหรือในรูปอื่นใด  

  - การขับเคลื่อนให้จัดตั้ง "สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ" ที่มีอ านาจเหนือการก ากับ

ดูแลกันเองตามท่ีองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนพยายามด าเนินการอยู่ โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ                   

ท าหน้าที่รับจดทะเบียนสมาชิก เพิกถอนใบรับรองสมาชิก ตรวจสอบและเฝูาระวังการกระท า                      

อันไม่เหมาะสมของสื่อมวลชนผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการก ากับดูแลกันเองขององค์กร

สื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด หรือท้องถิ่น และส่งเสริม                       

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน และการรู้เท่าทันสื่อมวลชน 

   - การจัดท า "มาตรฐานทางจริยธรรม" ของผู้ท างานสื่อ รับเรื่องร้องเรียนเมื่อองค์กรสื่อ                

ฝุาฝืนจริยธรรม และเม่ือสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ   

 ๒. หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

   หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นไปตามพระราชบัญญัติ                       

การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย    

ที่ควบคุมดูแลสื่อทุกประเภท  ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง  กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ใช้

คลื่นความถี่เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
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ด้วย โดยได้ระบุการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไว้ว่า ผู้ใดประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการตามข้อก าหนด กล่าวคือ 

ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย  และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

มาแล้วยังไม่ครบสามปี  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิ

เฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้  ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  โดยใช้คลื่นความถี่มี 

๓ ประเภทดังนี้  

   ๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ได้แก่ ใบอนุญาตที่ออกให้ส าหรับ              

การประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการบริการสาธารณะ  

   ๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบ

กิจการที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการ สาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตาม

ความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีรับบริการ  

   ๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ  ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรับการประกอบ

กิจการตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบกิจการเพ่ือแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยแบ่งเป็นระดับชาติ 

ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

 

๘. เอกสารอ่านเพิ่มเติม 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 

๒๕๕๖. (๒๕๕๖). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง. 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒). 

(๒๕๕๗). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง. 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๑. (๒๕๕๑). ราช

กิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก. 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒. (๒๕๖๒). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก 
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๑๗๒ 

 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐. (๒๕๖๐). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก. 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓. (๒๕๕๓). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 

๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก. 
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล.  (๒๕๔๖). การก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ในประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย. 
พิรงรอง รามสูต. (๒๕๕๖). วิทยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรูปสื่อสู่การก ากับดูแลที่ยั่งยืน.

กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. (๒๕๔๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๔ 

ตอนที่ ๕๕ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. (๒๕๕๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๔ 

ตอนที่ ๔๗ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. (๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๔๐ ก. 
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๑๗๓ 

 

 ๒.๓) ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 

  
๑. ประเด็นการเรียนรู้ 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

๒. จ านวนชั่วโมง 

 การบรรยายจ านวน  ๑ ชั่วโมง  และการท ากิจกรรมกลุ่มจ านวน  ๒ ชั่วโมง 

 

๓. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายและวิเคราะห์ปัญหาด้านจริ ยธรรมใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ 

  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายมาตรฐานจริยธรรมของ

สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ 

 

๔. วิธีการฝึกอบรม  

 ขั้นน า 

 แนะน าวิทยากร และอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงการฝึกอบรม 

 ขั้นสอน 

 การอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหาของปัญหาด้านจริยธรรมในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ และมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ได ้

  

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๗๔ 

 

 ขั้นสรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคัญที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  รวมถึงมีการมอบหมายให้งานให้ผลิตและน าเสนอคลิปวิดีโอ                  

แนวทางการก ากับเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พร้อมด้วยการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 กิจกรรม   

 การแบ่งกลุ่มย่อยท ากิจกรรมผังมโนทัศน์ (Mind mapping) ในการสรุปและเชื่อมโยงองค์

ความรู้จากการฝึกอบรมในด้านกฎหมาย และจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ                   

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 

๕. สื่อการฝึกอบรมและอุปกรณ์ 

 ๑. Power Point ส าหรับการบรรยาย  

 ๒.  อุปกรณ์ส าหรับท าผังมโนทัศน์ ได้แก่ กระดาษ ดินสอ ปากกาเมจิกหลายสี  

 

๖. การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล 

 การสังเกตตลอดทั้งกิจกรรม  การใช้ Menti.com และการประเมินหลังการฝึกอบรมด้วย              

แบบวัดความรู้ (Post - test) 

 

๗. เนื้อหาหลักสูตรและประเด็นความรู้ 

 ๑. ปัญหาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 

 ปัญหาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

สามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อดังนี้ 

   ๑.๑ ปัญหาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ได้แก่ การขาดความรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพ การขาดความตระหนักของ 

การมีมาตรฐานทางจริยธรรม การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองกับการใช้                   
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๑๗๕ 

 

หลักการก ากับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ   สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาที่ก าหนด                          

และการเน้นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการมีคุณธรรมจริยธรรม 

   ๑.๒ ปัญหาด้านจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหา และการโฆษณาในกิจการกระจาย

เสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  การขายสินค้าที่ไม่มีข้อมูลความจริง หรือ

เกินความจริง การน าเสนอเนื้อหาหรือภาพข่าวที่ล่อแหลม ละเมิดสิทธิมนุษยชน การขาดความเป็น

กลาง การน าเสนอ เนื้อหาที่ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง ก่อให้เกิด ความแตกแยกทางสังคม และการใช้

ภาษาพูดที่ไม่ชัดเจน  

  

 ๒. กรอบมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน์  กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์               

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนการจ า กัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท า มิได้ เว้นแต่

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษา               

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปูองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทาง

จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพ

ตามมาตรานี้ จะกระท ามิได้ การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความ

คิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะ

กระท า มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง การให้น า

ข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน า ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนจะกระท า 

มิได้ เว้นแต่จะกระท า ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้องกระท า โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสองเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนอ่ืนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชนอืน่ของเอกชนรัฐจะกระท ามิได้ 

  มาตรา ๔๖ พนักงานหรือลูกจ้ างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนั งสือพิมพ์

วิทยุกระจายเสียง   วิทยุ โทรทัศน์   หรือสื่ อมวลชนอ่ืน ย่ อมมี เสรีภาพในการ เสนอข่าว                                      



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๗๖ 

 

และแสดง ความคิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ 

หน่ วยงานของรั ฐ  รั ฐ วิ สาหกิจ  หรื อ เจ้ าของกิจการนั้ น  แต่ต้ อง ไม่ขั ดต่อจริ ยธรรมแห่ ง                              

การประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพ่ือปกปูองสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมี

กลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพ

เช่นเดียวกับพนักงานหรือ ลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง การกระท า ใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวาง

หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคล ตามวรรคหนึ่ง

หรือวรรคสอ   ให้ถือว่าเป็น การจงใจใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็น               

การกระท า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ 

  ๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   ๑) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

    มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

   (๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ                   

เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุม                

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม  

  

   ๒) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 

๒๕๕๑ 

   มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง                 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อ                   

ความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่ง                    

เข้าลักษณะ ลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ

ประชาชน อย่างร้ายแรง ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะ

ตามวรรคหนึ่ง  หากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ  ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ   



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๗๗ 

 

สั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวโดยพลัน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท า

ดังกล่าวเกิดจากการละเลยของ ผู้รับใบอนุญาตจริงให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต

ด าเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ 

   มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการด า เนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต

ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง  และกิจการ

โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท า หน้าที่จัดท า มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ

อาชีพ หรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงการคุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพ และวิชาชีพขององค์กร 

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้แต่ละองค์กรตามวรรคหนึ่ง

จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขึ้นโดยมีองค์ประกอบ และให้ค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม

ระหว่างผู้ประกอบอาชีพ และวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กร ตามวรรคหนึ่งที่มี

การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจากกองทุนตามมาตรา ๕๒ ก็ได้ 

   มาตรา ๔๐ ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ  หรือ

ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอาจ

ร้องเรียนต่อคณะกรรมการให้คณะกรรมการส่งเรื่องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้องค์กร

ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เพ่ือให้ด าเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย

โดยเร็ว และให้คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หรือ

วิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เมื่อองค์กรควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ ได้แจ้งผล

การด าเนินการให้คณะกรรมการทราบแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการโดยเร็ว        

ผลการด าเนินการในหมวดนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามมาตรา ๕๑ (๑) 

 

  ๒.๓ แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๙  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็น

ประโยชน์ใน มิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคม



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๗๘ 

 

อย่างถูกต้องและปราศจากการรบกวน รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) ก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะ ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย ๒) ก ากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิ

และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ๓) ก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย และมิให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ๔) ก ากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตลาดมี

ประสิทธิภาพ  ภายใต้กฎกติกาที่โปร่งใส  และเป็นธรรม  ๕)  เพ่ือให้มีมาตรการรองรับอย่างมี

ประสิทธิภาพกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  

 ๒.๔ กรอบมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนในประเทศไทยมีที่มาและสาระส าคัญอิงจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน และข้าราชการ พนักงานหรือ

ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการดังกล่าว มีสิทธิจัดตั้งองค์กร        

เพ่ือปกปูองสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ      

(มาตรา ๔๖) ซึ่งจากเจตนารมณ์ดังกล่าวนั้น พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ                

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๓ 

ได้ก าหนดให้ กสทช. ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท า มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบกิจการหรือวิชาชีพและ

ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา ๒๗ (๑๘) และ

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์

การก ากับดูแล การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีตัวชี้วัดให้มีการรวมกลุ่ม

เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท า หน้าที่ก ากับดูแลกันเองให้เป็นไปตามมาตรฐานจริ ยธรรมของ                 

การประกอบวิชาชีพ อีกท้ังให้มีแนวทางปฏิบัติ และกลไกสนับสนุนการก ากับดูแลกันเองของสื่อ 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงาน กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ด าเนิน

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพ  ในการจัดท า มาตรฐานทางจริยธรรมของ      

การประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีการจัดสัมมนา

เชิงปฏิบัติการโดยมี การแลกเปลี่ยนความเห็นหลายประการ อาทิ แนวทางไตรภาคีในการก ากับดูแล

กันเอง จรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ อยู่ใน



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๗๙ 

 

หมวดที ่๓ ของ (ร่าง) แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเอง

ขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงแนวปฏิบัติในการน า เสนอรายการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากผลการระดมความเห็นดังกล่าวประกอบกับการทบทวนเอกสาร

และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพสื่อ และน ามาสู่การจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐาน

จริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for 

Broadcasting Self-regulation)  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้สื่อในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์มีการก ากับกันเองต่อไป  

   ๓. มาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 

   ๓.๑ แนวทางของการสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนสากล ได้แก่  

   ๑) การตีความใหม่ในบทบาท และเปูาหมายทางจริยธรรมของสื่อมวลชนในระดับ

โลก/ระดับสากล 

   ๒) การตีความใหม่ในหลักปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อมวลชนใน

ปัจจุบัน เช่น ประเด็นความเป็นกลาง การสร้างสมดุลของข่าว และความเป็นอิสระ เป็นต้น 

   ๓) การสร้างบรรทัดฐานใหม่ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน

ของสื่อมวลชนระดับสากล 

   ๓.๒ หลักการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล  ได้แก่ 

   ๑) การกระท าตนให้อยู่ในขอบเขตของความเหมาะสมมีกริยาดี (The bounds of 

decency) 

   ๒) การไม่สร้างข่าวขึ้นเอง (Do not attempt to make news) 

   ๓) การเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่ผู้รับสาร (The truth and the whole truth) 

   ๔) การไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน (Do not to invade the private 

rights) 

   ๕) การไม่บังคับบุคคลให้พูด (Do not to force individuals to speak) 

   ๖) ความซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่ต่อสู้เพ่ือสังคม (Play fair with a person against 

whom derogatory charges) 
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๑๘๐ 

 

   ๗) ความซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่น ามากล่าวถึงในคอลัมน์ (Play fair with persons 

quoted in its columns) 

   ๘) การรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว (Keep the confidence of its news 

sources) 

   ๙) การไม่ปิดบังอ าพรางข่าวที่น าเสนอ (Do not suppress news) 

   ๑๐) การไม่ขายข่าว ขายคอลัมน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตัว (Do not "sell" its 

news columns for money or courtesies) 

   ๑๑) การละเว้นจากการเข้าร่วมพรรคการเมือง (Refrain from allowing party 

politics) 

   ๑๒) การบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Serve the whole 

society, not just one "class") 

  ๑๓)การช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร (Fight and discourage crime) 

   ๑๔) การเคารพ และช่วยผดุงกฎหมายบ้านเมือง (Must respect and aid the law 

and the courts) 

   ๑๕) การสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน (Seek to build its community) 

   ๑๖) การไม่ท าลายความสัมพันธ์ระหว่างญาติและเพ่ือนของผู้อ่ืน (Not injure the 

relatives and friends) 

   ๑๗) การค านึงว่าการหย่าร้าง การฆ่าตัวตายนั้น เป็นปัญหาสังคมสิ่งหนึ่งไม่ควรเสนอ

ข่าวไปในเชิงไม่สุภาพ  (To recognize divorce, suicide as an unfortunate social problem) 

   ๑๘) อย่ากล่าวโจมตีคู่แข่ง (Do not attack on competitive) 

   ๑๙) อย่าหัวเราะเยาะความวิกลจริต  หรือด้อยโอกาสของบุคคล (Do not ridicule 

the insane or the feebleminded or misfortunes) 

   ๒๐) การเคารพนับถือวัด โบสถ์ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ของบุคคล (Respect 

churches, nationalities and races) 

   ๒๑) หน้ากีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน (Sports page is written for everybody) 

   ๒๒) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันที (Be prompt in correcting errors) 
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๑๘๑ 

 

   ๒๓) การระลึกว่าข่าวที่น าเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย (Remember that 

the new is read by young boys and girls) 

  ๒.๓ หลักการจริยธรรมวิชาชีพการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย                  

ซึ่งการประกอบวิชาชีพสื่อในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยึดมั่น                    

หลักการจริยธรรมของสื่อ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของคนท างาน เพ่ือประโยชน์แห่งสังคม

และประชาชน ผู้บริโภคสื่อและความสงบสุขของสังคม ซึ่งหลักการจริยธรรมวิชาชีพการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

    ๑) ระดับองค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือ หน่วยงาน 

บริษัท องค์กรที่ด าเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ และมี                 

ส่วนรับผิดชอบกับสังคมอย่างมาก ควรยึดหลักการจริยธรรม ได้แก่ หลักผลประโยชน์สาธารณะ                   

หลักความเป็นอิสระ  หลักสิทธิมนุษยชน  หลักความสุจริตซื่อสัตย์ หลักความโปร่งใส หลักการยอมรับ        

การตรวจสอบ หลักธรรมมาภิบาล และหลักความคุ้มค่า 

    ๒) ระดับผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ คือ ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าของสื่อ ผู้ประกอบกิจการ พนักงาน ผู้ปฏิบั ติต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึด                 

หลักจริยธรรม ได้แก่   ความเป็นอิสระ สิทธิมนุษยชน ความทั่วถึ ง  หลักความเท่า เทียม                           

ความหลากหลาย การพัฒนา หลักพ้ืนที่สาธารณะ หลักความถูกต้องเที่ยงตรง วัตถุวิสัย หลักความไม่

ฝักใฝุฝุายใด และความสมดุลเป็นธรรม 

  ๒.๔ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียง  และกิจการ

โทรทัศน์ในประเทศไทย ควรค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ๑) ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 

 ๒) สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูล

ส่วนตัว 

 ๓) ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

 ๔) เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

 ๕) ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ

เพ่ือสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๖) ปกปูองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง และเด็กที่ปรากฏในสื่อ 
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๑๘๒ 

 

 ๗) การให้พ้ืนที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ 

 ๘) งดเว้นการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 

  ๒.๕  ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิช าชีพ                   

ข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ระบุถึงบทบาทของนักข่าวดังนี้ 
๑) ต้องน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย

ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นย า และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ๔ ได้แก่ 

ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 
๒) หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอ่ืนต้องแจ้ง

ที่มาของข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องที่น าเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว 
๓) ต้องปกปิดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร่าง ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสารและ

ข้อมูลที่เก่ียวข้องส าคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว และ

เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว 
๔) การน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความผิดพลาด  ต้อง

ด าเนินการแก้ไขความผิดพลาดโดยทันที พร้อมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 
๕) การน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการซ้ าเติมความทุกข์ และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว 
๖) การน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์               

แห่งสาธารณะ หรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ 
๗) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความเป็น

ธรรมแก่ผู้ที่ถูกพาดพิง และต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็น                   

โดยต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวนั้น                      

การแสดงความคิดเห็นพึงกระท าโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่มีพันธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่งปฏิบัติหน้าที่                 

เพ่ือสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบง าความคิดเห็น 
๘) ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
๙) ต้องไม่น าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีการประกาศ

โฆษณาที่แอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสาร และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจนท าให้ประชาชนหลงเชื่อใน                          

ความเป็นข่าวสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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๑๘๓ 

 

๑๐) ต้องระมัดระวังไม่น าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ตนเอง

หรือพวกพ้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับข่าวสาร 

และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ต้องแจ้งหรือรายงานพร้อมกับการน าเสนอ หรือเผยแพร่ดังกล่าวทันที 
๑๑) ต้องระมัดระวังการน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้

ขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที ่         

งมงาย และไม่เป็นเครื่องมือในการน าเสนอ หรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อ

สาธารณะ 

  ๒.๖  ระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑) น าเสนอ  หรือเผยแพร่ข่าวสาร  ข้อเท็จจริง  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ด้วย  

ความถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรม 
๒) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว 
๓) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) ปกปูองและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม 
๕) ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ตกเป็นข่าว หากน าเสนอข้อมูลผิดพลาด ต้องด าเนินการ

แก้ไขโดยทันที พร้อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 
๖) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น 
๗) ไม่กระท าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ

เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

  ๒.๗  จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 
๑) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักปฏิบัติ  และวิชาการ และอยู่

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
๒) ไม่ท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
๓) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรม และวัฒนธรรม                 

อันดีงาม 
๔) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ หรือสิ่งอันเป็น

ทีเ่คารพสักการะของบุคคลทั่วไป 
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๕) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันท าให้เกิดความส าคัญผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ 

สินค้า  บริการ  การแสดง  หรืออ่ืนๆ  หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจน ท าให้ผู้เห็น หรือผู้ฟังเกิด 

ความเข้าใจผิด 
๖) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใช้ความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรือเรื่องโชค

ลางมาเป็นข้อจูงใจ 
๗) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ค าขวัญ หรือ

ข้อความส าคัญหรืออ่ืน ๆ จากการโฆษณาของผู้อ่ืน อันท าให้ผู้อ่ืนเห็น หรือผู้อ่ืนได้ยินเกิดความเข้าใจ

ผิดหรือไขว้เขวเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือการแสดงของผู้อื่น 
๘) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิติ ผลการวิจัย หรืออ้างอิงรายงานทาง

วิทยาศาสตร์ในทางท่ีไม่สมควร หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดโดยที่สินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามท่ีอ้าง 
๙) ไม่ควรกระท าการโฆษณาโดยอ้างถึงตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่ตัวบุคคล หรือ

สถาบันนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงและไม่ได้ใช้สินค้าและบริการ หรือชมการแสดงนั้นจริง 
๑๐) ไม่ควรกระท าการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือผู้เยาว์ทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ หรือท าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคล

ดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจโดยไม่สมควร 

 

๘. เอกสารอ่านเพิ่มเติม 
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน . (๒๕๖๑). ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรม

และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน (ฉบับรับฟังความคิดเห็น). สืบค้นเมื่อ ๑๙  ธันวาคม 

๒๕๖๑, จากhttp://www.thailawreform.go.th/th/wp-content/uploads/๒๐๑๘/

๐๙/๑.ร่าง-พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ-ฉบับรับฟังความคิดเห็น.pdf 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๑. (๒๕๕๑). ราช

กิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก. 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐. (๒๕๖๐). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก. 
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓. (๒๕๕๓). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 

๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. (๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๔๐ ก. 
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย . (๒๕๕๓). ข้อบังคับสภา

วิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๓. สืบค้นเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.pbcthailand.com/rule

๑๓-๑๑-๑๒.pdf 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย. (๒๕๕๕). ระเบียบ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่า

ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม. สืบค้นเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑, 

จาก  http://www.thaibja.org/?p=๙๘๒ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ . 

(๒๕๕๕). คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์  (Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting). กรุงเทพ: 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ. 
ส านักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๕๔). Nation way หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น 

         (ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา). กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ. 
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 ๒.๔) ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ ด้านรูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๑. ประเด็นการเรียนรู้ 

 รูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน ์

 

๒. จ านวนชั่วโมง 

 การบรรยายจ านวน  ๑ ชั่วโมง  และการท ากิจกรรมกลุ่มและน าเสนอจ านวน  ๓ ชั่วโมง 

 

๓. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทขององค์กรวิชาชีพและ

สมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายรูปแบบและสถานการณ์ของ

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์     

ในประเทศไทยได้ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ และสามารถวิเคราะห์                

แนวทางการท างานของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

 
๔. วิธีการฝึกอบรม  

 ขั้นน า 

 แนะน าวิทยากร และอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงการฝึกอบรม 

 การเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอคลิปวิดีโอแนวทางการก ากับเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  พร้อมด้วยการวิพากษ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากร และ   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
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 ขั้นสอน 

 การอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย และบทบาทหน้าที่แนวทางการท างานของ

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ขั้นสรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับรูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน               

ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 กิจกรรม  

 กิจกรรมที่ ๑  รวมกันเราอยู่ 

 กิจกรรมรวมกันเราอยู่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 ๑. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มละ ๖ คน 

 ๒. แจกหนังสือพิมพ์แต่ละกลุ่มจ านวน ๑ แผ่น 

 ๓. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มเอาเท้าทุกคนวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วต้อง

ยืนอยู่ให้ได้ ๑๐ วินาที 

 ๔. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มพับครึ่งกระดาษหนังสือพิมพ์ 

 ๕. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มเอาเท้าทุกคนวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วต้อง

ยืนอยู่ให้ได้ ๑๐ วินาที 

 ๖. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มพับครึ่งกระดาษหนังสือพิมพ์อีกรอบ(๑ ใน ๔ ส่วน) 

 ๗. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มเอาเท้าทุกคนวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วต้อง

ยืนอยู่ให้ได้ ๑๐ วินาที 

 ๘. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่ม  พับครึ่งกระดาษหนังสือพิมพ์อีกรอบ  (๑  ใน    

๘ ส่วน) 

 ๙. สั่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มเอาเท้าทุกคนวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วต้อง

ยืนอยู่ให้ได้ ๑๐ วินาที 

 ๑๐. กลุ่มท่ียืนอยู่บนกระดาษหนังสือพิมพ์ได้เป็นกลุ่มสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ชนะ 
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 กิจกรรมที่ ๒   เป็ดชิงพื้นที่   

 กิจกรรมเป็ดชิงพ้ืนที่ เป็นกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นพฤติกรรมพ้ืนฐานของ 

ตนเอง เช่น เป็นคนขี้เกรงใจ เป็นคนตื่นตัว เป็นคนคิดเร็ว ท าเร็ว เป็นคนช้า เป็นต้น โดยผ่าน

กระบวนการจ าลอง เหตุการณ์ที่กลุ่มจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา มีการพูดคุย สื่อสาร การวางแผน 

และอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สามารถน า  มาสรุปแลกเปลี่ยนบทเรียนต่างๆ  ที่แต่ละคนได้รับใน                  

การท ากิจกรรมนี้ร่วมกันกิจกรรมเป็ดชิงพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์   เพ่ือให้ได้เรียนรู้สภาวะอารมณ์ของ

ตนเอง  ได้เรียนรู้การวางแผนและการท างานเป็นทีม  สร้างทักษะการฟัง  และสร้างทักษะการเป็น

ผู้น า และผู้ตามที่ด ี

  วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 ๑. จัดห้องให้มีลักษณะโล่ง และห้องควรมีบริเวณกว้างพอประมาณ 

 ๒. ติดกระดาษกาวที่พ้ืนให้ห่างกันพอสมควรไว้ทั่วทั้งห้องและให้มากกว่าจ านวนผู้ร่วม

กิจกรรม 

 ๓. หาตัวแทนเป็ด จ านวน ๒-๓ ตัว 

 ๔. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าไปยืนบนต าแหน่งที่ถูกเทปกาวแปะอยู่  

 ๕. เปิดเพลงเป็ดและให้เป็ดเดินไปยังต าแหน่งที่เทปกาวว่างอยู่ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จะต้องปูองกันไม่ให้เป็ดสามารถเข้าพ้ืนที่ที่ว่างไว้ได้ และจับเวลา 

 ๖. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพูดคุยและวางแผนกี่ครั้งก็ได้  

 ๗. ด าเนินกิจกรรม ๗ – ๘ รอบๆ ละ ๒๐ – ๓๐ นาท ี

 กิจกรรมที ่๓ ยิ่งสูงย่ิงหนาว 

 กิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 ๑. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มละ ๑๕ คน 

 ๒. เวลาในการท ากิจกรรม ๒๕ นาท ี

 ๓. ใช้อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมให้ต่อเส้นสปาเก็ตตี้ให้มีความสูงและแข็งแรงที่สุด โดยห้ามหักเส้นสปาเก็ตตี้ 

 ๔. กลุ่มใดที่สามารถต่อเส้นสปาเก็ตตี้ให้แข็งแรงที่สุด ทนทานที่สุด สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะได้รับคะแนนมากที่สุด 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๘๙ 

 

๕. สื่อการฝึกอบรมและอุปกรณ์ 
๑. Power Point ส าหรับการบรรยาย  
๒. อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมรวมกันเราอยู่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์   
๓. อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมเป็ดชิงพ้ืนที่ ได้แก่ นกหวีด เพลงเป็ด เทปกาวสี นาฬิกาจับเวลา  

 ๔. อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาว ได้แก่ เส้นสปาเก็ตตี้ดิบ ๒๐ เส้น เทปกาว ๑.๕ 

เมตร เชือก ๑.๕ เมตร และกระดาษแข็งขนาด A๔ ๑ แผ่น  

 

๖. การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล 

 การสังเกตตลอดทั้งกิจกรรม  การใช้ Menti.com และการประเมินหลังการฝึกอบรมด้วย             

แบบวัดความรู้ (Post - test) 

 

๗. เนื้อหาหลักสูตรและประเด็นความรู้ 

 การที่จะออกแบบรูปแบบ และองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงบทบาทและการด าเนินการขององค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุ และโทรทัศน์ในเบื้องต้น ถึงแม้องค์กรวิชาชีพ และสมาคมเหล่านี้

อาจไม่ได้ระบุบทบาทหลักในการตรวจสื่อ  แต่สามารถเป็นเครือข่าย  และเข้าร่วมเป็นจิตอาสา       

ในการตรวจสอบสื่อได้ในอนาคต ซึ่งมีจ านวนหลายองค์กรและมีบทบาทต่างกันไป โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ๑. บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ มีบทบาท

ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันสิทธิเสรีภาพสื่อ การพัฒนาระบบการก ากับดูแลกันเองด้าน

จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การยกระดับวิชาชีพของสื่อมวลชน การคัดสรรบุคลากรที่มี

คุณภาพเข้ามาท าวิชาชีพสื่อ การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในทุกระดับ การดูแลสวัสดิการ 

ส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน และการสร้างภาคีสื่อ และเครือข่าย           

ที่สนับสนุนการท างานสื่อมวลชน  

 ในปัจจุบันมีองค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์จ านวนมาก 

ตัวอย่าง  เช่น สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม

เคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๙๐ 

 

ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 

(ประเทศไทย) สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน สหภาพแรงงาน

กลางสื่อมวลชนไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 

หรือชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 ๒. รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรวิชาชีพหรือองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                                

ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย  ได้แก่ 

  ๒.๑ สภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๖  ได้มีบทบัญญัติสนับสนุนการจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทาง     

ด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา 

๓๙ ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

และควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม นับว่าเป็น        

การยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดย   

การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระท าหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพข่าว

วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบ

วิชาชีพ และกิจการวิทยุกระจายสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้       

สื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการรับรู้ข่าวสาร และ การแสดงความคิดเห็นของพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

    ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของ

เจ้าของสถานี ผู้ได้รับใบอนุญาต บรรณาธิการข่าว ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าฝุายข่าว หรือผู้มีอ านาจ

ท าการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง

ผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ได้ประชุมกันเมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๒ ณ โรงแรม 

ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งลงนามท้ายบันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุ

กระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรื่อง การจัดตั้งสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขึ้น โดยมีบทบาท

หน้าที่และภารกิจในหลายด้าน ได้แก่  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๙๑ 

 

   ๑) ด้านจริยธรรม ตามธรรมนูญของสภาวิชาชีพฯ ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ   ๗  ด้าน   

การส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิยุและโทรทัศน์ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

แห่งวิชาชีพ  เพ่ือผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิก  ส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิ การรับรู้

ข่ าวสาร การแสดง ความคิดเห็นของพลเมือง ส่ ง เสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพข่าว

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

   ๒) ด้านวิชาการ  ที่ควรมีการศึกษาถึงกลไกควบคุมกันเองของสื่อมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาการท างานของสื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีความชัดเจนว่า อะไรคือเรื่องที่สื่อควรหรือไม่

ควรน าเสนอ  ศึกษาการควบคุมสื่อในต่างประเทศ  ศึกษาเรื่องกฎหมายสื่อ และศึกษาเรื่องสิทธิ

ประชาชนในการตรวจสอบสื่อ 

   ๓) การปฏิรูปสื่อ  การเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนหรือแสดงความคิดเห็นต่อ

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ 

   ๔) ด้านความร่วมมือในการท างานกับองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ ทั้งในดารท างานควบคู่ไป

กับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหรือองค์กรสื่อวิชาชีพอ่ืนๆ อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นองค์กรระดับ

เดียวกัน และมีภารกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยเน้นเรื่องจริยธรรมเป็นหลัก และเป็นองค์กรควบคุมก ากับ

กันเอง  นอกจากนี้ควรมีการท างานให้สอดคล้องกับองค์กรก ากับดูแลกันเองของสื่อต่างๆ เช่น เคเบิล

ทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม หรือโซเซียลมีเดีย ที่เป็นองค์กรลักษณะคล้ายกัน และในระยะยาวควรศึกษา

เรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาใหม่ เพ่ือท างานร่วมกันหรือเป็นองค์กรเดียวเพ่ือดูแลทุกสื่อ เคเบิล

ทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม นิวมีเดีย โซเซียลมีเดีย หรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดการดูแลซ้ าซ้อน 

   ๕) ด้านประชาสัมพันธ์  ในการสร้างการรับรู้ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ องค์กรสื่อ                 

ภาคสังคมและประชาชน ถึงบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยการจัด

กิจกรรมต่างๆ อาทิ วันส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ควรมีแถลงการณ์ในนามของสภาวิชาชีพ

ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงเรื่องสมาชิก

ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ควรมีการแสดงสัญลักษณ์ ให้เห็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เป็น

สมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ด้วยรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สังคมรับรู้ความมีตัวตน 

พร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์สถานีดังกล่าวว่าเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

ไทย ซึ่งอาจจะต้องขอความร่วมมือกัน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๙๒ 

 

   ๖) ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ  ควรมีการวางหลักประกันส าหรับวิชาชีพสื่อ ด้านสวัสดิภาพ

และสวัสดิการสื่อควรมีกองทุนดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน การติดตามแก้ไขกฎหมายและ              

การผลักดันกฎหมายที่เก่ียวกับวิชาชีพด้านสื่อ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและแนะน าด้านกฎหมายให้กับสื่อ

ทั่วประเทศ โดยการจัดเวทีเสวนา “สื่อใช้สิทธิเสรีภาพแต่รู้เท่าทันกฎหมาย” และ จัดท ารายงานประจ าปี

เรื่องสิทธิ เสรีภาพของสื่อ  และติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ

เสรีภาพสื่อมวลชน โดยในขั้นตอนการท างานอาจเชิญที่ปรึกษาในแต่ละเรื่องมาให้ข้อมูลและแนวทาง

ในการด าเนินการตามแต่กรณี อาทิ ผลกระทบจากกฎหมายที่ภาครัฐก าลังผลักดัน หรือ กฎหมายที่มี                  

การประกาศบังคับใช้แล้ว แต่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อ ศึกษาวิจัยกรณีการแทรกแซง               

สิทธิเสรีภาพสื่อ และแนวทางการแก้ปัญหา รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ การตั้ง

รางวัลและกองทุนเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลที่ต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพสื่อ อาทิ สื่อดีเด่น 

(องค์กร)นักข่าวดีเด่น (บุคคล) และสนับสนุนผลักดันให้เกิดสหภาพคนท างานด้านสื่อและ

คณะกรรมการบริหารสหภาพในวงการสื่อ 

  ๒.๒ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้

เป็นกระจกสะท้อนถงึสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักใน สิทธิของผู้บริโภคอย่างจริงจัง 

และเพ่ือเป็นการปูองกันมิให้มีการน าเสนอข่าวสารที่เป็นการละเมิดสิทธิของ ประชาชนในฐานะ

ผู้บริโภคสื่อ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน ประกอบด้วยตัวแทนจากหลาย

ภาคส่วนของสังคม รวม ๑๖ องค์กร ประกอบด้วย เครือข่ายประชาสังคมด้านเด็กและเยาวชน 

เครือข่ายด้านสตรี เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการ และสภาวิชาชีพด้านสื่อ ๔ องค์กร ทั้งนี้

เหตุผลที่ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชนขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน

ผู้บริโภคยังประสบปัญหาการละเมิดสิทธิที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ

ที่ ไม่เป็นจริง ไม่ครบถ้วนน าไปสู่การซื้อ-ใช้สินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสม สิ้นเปลืองเงินทอง เกิด

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี สิทธิเด็ก

และเยาวชน จากการน าเสนอเนื้อหาละครข่าวสารด้วยความรุนแรง หยาบคาย ลามก นอกจากนี้ ยังมี

การโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะบทความเชิงโฆษณาที่ครอบง าความคิดประชาชน 

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคสื่อเองยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท างานของสื่อที่ถูกต้องเหมาะสม

ตามกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดความตื่นตัวในการปกปูองสิทธิ

ของตนเอง จึงท าให้ถูกละเมิดสิทธิจากสื่อทั้ งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ ง



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๙๓ 

 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชนขึ้น ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่                  

ถูกละเมิดสิทธิ  และที่กรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  ตรวจสอบติดตาม   

การท างานของสื่อ ร้องเตือนประชาชนเมื่อมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม พร้อมกับ

สะท้อนความคิด หรือข้อร้องเรียนของประชาชนกลับไปยังสื่อ  และสภาวิชาชีพด้านสื่อ  เพ่ือให้เกิด

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการผลิตสื่อให้มีทิศทางที่เกิด ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

  ๒.๓ เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

  เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ มีจุดเริ่มต้นมาจากการท ากิจกรรมใน

ลักษณะกลุ่มครอบครัวอาสา มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ให้ค าปรึกษาปัญหากับครอบครัวที่มีบุตรอยู่

ในช่วงวัยรุ่น เกี่ยวกับการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก 

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระตุ้นระบบสื่อสารมวลชนให้

ตระหนัก และหันมาใส่ใจผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากสื่อที่ไม่เหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนา

สังคมสุขภาวะ 

  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี” เพ่ือให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึง

ความส าคญัของการเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึง

การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันให้เกิดสื่อเชิงคุณภาพแก่สังคมมากยิ่งขึ้น 

ผ่านการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

รวมทั้งการสร้างและพัฒนาอาสาสมัคร อันได้แก่ กลุ่มของครอบครัวทั่วไป ที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้

กระบวนการเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ และกลุ่มครอบครัวแกนน า ที่เป็นคณะกรรมการของ

เครือข่ายฯ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากการท ากิจกรรมและการเสวนาบน

เวทีต่างๆ ของเครือข่ายฯ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค เพ่ือช่วยกันระแวดระวังสื่อร้าย 

สร้างสรรค์สื่อดีให้กับสังคมไทย 

   การด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ ได้ท าควบคู่กันไปทั้งด้านการพัฒนา                      

การขยายพ้ืนที่เฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่ อ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อโดยครอบครัว กล่าวคือ                           

ด้านการพัฒนาเครือข่ายฯ ท าโดยการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ และจัดตั้ ง                         

“ศูนย์ประสานงานครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ”  ในการรับแจ้งเรื่องราวการพบเห็นสื่อที ่  

ไม่เหมาะสม ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สื่อโทรทัศน์  สื่อภาพยนตร์  สื่อสิ่งพิมพ์ เกมส์ทุกประเภท หรือ              



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๑๙๔ 

 

สื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทางศูนย์ฯ จะช่วยจัดการ ดูแล และด าเนินการร้องเรียนให้รีบแก้ไข

ต่อไป  ด้านการขยายพ้ืนที่การเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ  โดยจัดท าในรูปแบบเยี่ยมเยียน          

เชิงกัลยาณมิตร โดยแบ่งเป็นชุมชนในกรุงเทพฯ ๑ พ้ืนที่ และ ๑ พ้ืนที่จากภูมิภาคของประเทศไทย  

  ด้านการท ากิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ของครอบครัว เพ่ือครอบครัว โดยครอบครัว ด าเนิน

ไปในรูปแบบค่ายครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ  และกิจกรรมห้องเรียนครอบครัวเรียนรู้เรื่องสื่อ  ซึ่งเน้น   

การสร้างสรรค์สื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยครอบครัว เพ่ือต่อยอดในการเฝูาระวังและ

สร้างสรรค์สื่อ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสื่อดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม และการจัดกิจกรรมมอบรางวัล 

“รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว หรือ family awards” เพ่ือส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่ผู้ผลิตสื่อ 

ที่มีจรรยาบรรณใน การผลิต ที่ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระ และคุณภาพมากกว่าธุรกิจ สิ่งส าคัญ

ที่สุดส าหรับกิจกรรมที่เครือข่ายฯ ได้ด าเนินมาตลอดคือ การเคลื่อนไหวตามประเด็นสาธารณะที่

เครือข่ายฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงสังคมส่วนรวม 

  ๒.๔ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 

  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) กับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในช่วงแรกเป็นแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน 

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันสื่อเด็ก และเยาวชน  ใช้ชื่อย่อ สสย. โดยมีการด าเนินการใน ๓ บทบาท 

ได้แก่  

   ๑) พัฒนาคุณภาพสื่อและช่องทางสื่อและพ้ืนที่สร้างสรรค์ ทั้งการพัฒนาช่องทางวิทยุ

เพ่ือเด็ก โดยพัฒนาเครือข่ายของวิทยุหลักและวิทยุชุมชนเด็ก พัฒนาช่องทางและรายการโทรทัศน์

ต้นแบบในภูมิภาคเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และ ความเป็นท้องถิ่น   พัฒนาสื่อใหม่และสื่อ

ทางเลือก เช่น เพลง สื่อไอซีที ฯลฯ ที่เด็กเยาวชนและครอบครัวมีส่วนร่วม  สนับสนุนกิจกรรมพ้ืนที่

สร้างสรรค์ต้นแบบ และการขยายผลด้านนโยบายระดับต าบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ สนับสนุน

การพัฒนากระบวนการสื่อสร้างสรรค์ของเด็กในสภาวะยากล าบาก (กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานเด็ก

ต่างชาติ เด็กท่ีประสบภัย เด็กยากจนในชุมชน ฯลฯ) เพ่ือรณรงค์สิทธิของเด็ก 
๒) พัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อ สนับสนุนเครือข่ายและกลไกผู้บริโภค (๒๐ 

จังหวัด) เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังสื่อ  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียน ในต าบล 

สนับสนุนการพัฒนากลไกของสื่อสร้างสรรค์   เพ่ือเด็กในภูมิภาคต่างๆ (ภาคเหนือ ภาคอีสาน       

ภาคตะวันออก ภาคกลางและตะวันตก ภาคใต้) 
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   ๓) งานพัฒนาองค์ความรู้ รณรงค์สื่อสารสังคม ทั้งการท างานด้านการศึกษา วิจัย             

ถอดบทเรียน เรื่องสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก พัฒนาหลักสูตรเครื่องมือเรียนรู้เท่าทันสื่อ เวทีวิชาการ                    

ด้านสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเด็กเยาวชนและครอบครัว พัฒนาศักยภาพและเวทีเรียนรู้ของฝุายต่างๆ และ                  

งานผลิตสื่อและสื่อสารสังคม 

    ๔) ผลักดันนโยบาย กฎหมาย และสร้างความร่วมมือ  ในการสนับสนุนและผลักดันให้

เกิด ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรณรงค์และผลักดันให้มีนโยบายการเพ่ิมสื่อ

สร้างสรรค์และพ้ืนที่สร้างสรรค์ โดยมีกลไก ระดับ ชุมชน ต าบล จังหวัด  และการผลักดันนโยบาย/

หลักสูตรและกระบวนการเท่าทันสื่อ รวมถึงกลไกเฝูาระวังสื่อในระดับต่างๆ 

  

 ๓. รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศ   

  ๓.๑  The World Association for Christian Communication (สหราชอาณาจักร/ 

แคนาดา) 

  The World Association for Christian Communication (WACC) ตั้งอยู่ใน               

กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรและเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นองค์กรเอกชน ที่สร้างสิทธิ

ในการสื่อสาร  เพ่ือส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม องค์กรได้ให้ค าแนะน า  และช่วยเหลือผู้คนใน  

ทุกความเชื่อ เชื้อชาติและวัฒนธรรมทั่วโลก องค์กรเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิในการสื่อสาร และสิทธิในการ

สื่อสารเป็นสิ่งเดียวกันกับการมีสิทธิ์ในอาหาร ที่พัก และความปลอดภัย ในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

องค์กรมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันข้อมูล 

ความรู้  และประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร  WACC  มีสมาชิกใน  ๑๒๐  ประเทศ  ท างานร่วมกัน

ในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับภูมิภาค  WACC  ด าเนินงานด้านการสื่อสาร  เสริมสร้าง    

ขีดความสามารถ  สนับสนุนสิทธิการสื่อสารและรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการ

ในการรายงานสื่อที่อ่อนไหวทางเพศ การสร้างสันติภาพ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา 

ในฐานะที่เป็นสมาคมระดับโลกที่ประกอบด้วย สมาชิกบุคคล สถาบัน WACC มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิด

การท าความเข้าใจและให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นตามสิทธิของทุกคนในการสื่อสารอย่างเปิดเผย 

เป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน รวมถึงท างาน

ร่วมกับผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการสื่อสาร เนื่องจากสถานะ ตัวตน หรือเพศ สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
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และการสื่อสารอย่างเต็มที่ และส่งเสริมสื่อที่เปิดกว้างและหลากหลาย เสริมสร้างเครือข่ายของ                  

ผู้สื่อสารเพ่ือพัฒนาสันติภาพ ความเข้าใจ และความยุติธรรม WACC มีสมาชิกองค์กรและสมาชิก                

ส่วนบุคคลใน ๑๒๐  ประเทศ  มีสมาชิกใน  ๘  สมาคมระดับภูมิภาคประกอบด้วย : แอฟริกา, เอเชีย, 

แคริบเบียน, ยุโรป, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลาง, อเมริกาเหนือ และ แปซิฟิก การเป็นสมัคร

สมาชิกเปิดให้ส าหรับบุคคล, โบสถ์, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักร, ผู้ผลิตสื่อ, สถาบันการศึกษา, 

องค์กรการสื่อสารโลก และทุกคนที่สนใจต่อภารกิจขององค์กรและหลักการสื่อสารของคริสเตียน  

  The World Association for Christian Communication มีบทบาทในการส่งเสริม

สิทธิในการสื่อสาร (Communication Rights) ซึ่งสิทธิ์ในการสื่อสารท าให้ทุกคนในทุกแห่งสามารถ

แสดงออกได้อย่างเป็นเอกเทศ และเป็นกลุ่มโดยการสื่อสารทุกรูปแบบ มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม

ในสังคมอย่างเต็มที่ ดังนั้น สิทธิในการสื่อสารจึงเป็นสิทธิมนุษยชนสากลที่ของชายหญิงและเด็กทุกคน 

และอีกบทบาทส าคัญของ WACC คือ การตรวจสอบสื่อที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ส าหรับ                            

การสร้างการรับรู้และการสนับสนุนส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของสื่อทั่วโลก  ประกอบด้วย การตรวจสอบสื่อในด้านเพศ ด้านความยากจน ด้านศาสนา และ                     

ด้านสันติภาพ อีกทั้งยัง มุ่งการยุติความแบ่งแยกทางเพศของสื่อ ด้วยการรณรงค์เพ่ือเตือนสื่อถึง                 

ความรับผิดชอบสื่อ ในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เกี่ยวกับการคุ้มครองที่ยุติธรรม ความสมดุล 

ความถูกต้องและการไม่เลือกปฏิบัติ 

  ปัจจุบัน WACC ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์  ที่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ             

อย่างกว้างขวางกับสมาชิก  หุ้นส่วน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  โดยเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญในการ

ตรวจสอบสื่อแบบมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นของผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการสื่อสารเนื่องจากเพศ 

สถานะ  หรือเอกลักษณ์  การเริ่มเชื่อมโยงโครงการสื่อสารระดับรากหญ้า กับการส่งเสริมสิทธิ      

การสื่อสารให้บุคคลในระดับรากหญ้ามีสิทธิในการสื่อสารเท่ากับบุคคลอ่ืน ซึ่งการที่ WACC สามารถ

ด าเนินการด้านการตรวจสอบสื่อได้อย่างกว้างขว้างและมีพันธมิตรทั่วโลก เนื่องจาก WACC มีองค์กร

พันธมิตรด้านเงินทุนจ านวนมากและกระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก  เช่น  The Anglican Communion, 

UK ; Brot für Alle, Switzerland;  Canadian International Development Agency (CIDA), 

Canada;  Council for World Mission, Singapore; UKaid from the Department for 

International Development (DFID), UK; Brot für die Welt, Germany; Evangelical Lutheran 

Church of Finland ;  Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking   (The 
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Interchurch Organisation for Development Co-operation, ICCO), The Netherlands; mission 

๒๑, Switzerland ;  Otto per mille, Chiesa Valdese, Italy; United Church of Canada เป็นต้น 

  ๓.๒ Media Monitoring Project of Concordia University (แคนาดา) 

  Media Monitoring Project of Concordia University ประเทศแคนาดา อยู่ภายใต้                   

การบริหารของ Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ

ตรวจสอบสื่อและเตือนภัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงคราม

ร้ายแรง โดยการตรวจสอบสื่อข่าวภายในประเทศที่มีความเสี่ยง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์และ

ออนไลน์ และมีรายงานประจ าสัปดาห์  เพ่ือให้ข้อมูลภาพรวมแก่ประชาชน บุคคลท างานใน                        

ด้านที่เกี่ยวข้อง   

  Media Monitoring Project of Concordia University  มีบทบาทในการเฝูาระวังและ

ตรวจสอบการโจมตีเปูาหมายที่มีขนาดเล็ก รายงานการสังหารหมู่ขนาดเล็กที่ก าหนดเปูาหมายเหยื่อโดย

พิจารณาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา มุมมองทางการเมือง หรือชนชั้นทางสังคมเป็นสัญญาณเตือนที่

ชดัเจนว่าอาชญากรรมการสังหารหมู่ที่แพร่หลายมากขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ การเฝูาระวังและตรวจสอบกลุ่มที่

มีการประชาสัมพันธ์ และขู่ที่จะครองสังคม หรือวางแผนที่จะสังหารหมู่องค์กรเอกชน หรือกลุ่มอ่ืนๆ  

การน าเสนอข่าวเพ่ือให้เกิดความกลัวในหมู่ประชาชน การรายงานต่อรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมการควบคุมของ

รัฐบาลในการกระจายข่าว การจัดการข้อมูลอย่างเข้มงวดและการผูกขาดแหล่งข่าว ท าให้รัฐบาลควบคุม 

และลดความล่าช้าในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้   

  Media Monitoring Project of Concordia University เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า

มีการทุ่มเทและมีการท างานเกาะติดสถานการณ์สื่ออย่างต่อเนื่อง มีการรายงานการตรวจสอบสื่อและ

เตือนภัยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงครามร้ายแรงเป็นราย

สัปดาห์แยกตามประเทศท่ีมีการเฝูาระวัง เช่น  ประเทศบราซิล ประเทศซูดาน ประเทศพม่า ประเทศ

ซีเรีย เป็นต้น อีกทั้งยังมีการท างานร่วมกับเครือข่ายจ านวนมากในหลายประเทศ เช่น Amnistie 

Internationale Canada francophone; Canadian All Party Parliamentary Group for the 

Prevention of Genocide and Other Crimes Against Humanity; Canadian International 

Council; The Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative; CRIES-Coordinadora Regional de 

Investigaciones Económicas y Sociales GAMAAC; Global Center for the Responsibility to 

Protect; The Global Media Forum (Part of Deutsche Welle); The Hague Institute for 
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Global Justice\Human Rights Research and Education Centre – University of Ottawa; 

International Coalition for the Responsibility to Protect  (ICRTP); Montreal Holocaust 

Memorial Centre; The Munk School of Global Affairs; Office of the UN Special Advisor on 

the Prevention of Genocide; Parliamentarians for Global Action (PGA); The SecDev 

Foundation; Stanley Foundation; Swedish Institute; UNA-UK; United States Holocaust 

Memorial Museum - Committee on Conscience;US Embassy to Canada 

  ๓.๓ Media Monitoring Project of Zimbabwe (ซิมบับเว) 

  Media Monitoring Project of Zimbabwe เป็นโครงการหนึ่งของ The Zimbabwe 

Human Rights NGO Forum เป็นองค์กรหน่วยงานเพ่ือสิทธิมนุษยชนของซิมบับเว เป็นเครือข่าย

พันธมิตรขององค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน ๒๒ แห่งในซิมบับเว ที่มีวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับศึกษาระดับและลักษณะของการใช้ความรุนแรงและการทรมานที่เกิดขึ้นในประเทศ และ                         

การชุลมุนส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจัดตั้งองค์กรตั้งแต่ช่วงของการจลาจลด้านอาหารในปี ค.ศ. 

๑๙๙๘  ในช่วงแรกองค์กรประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด ๘ องค์กร ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในซิมบับเว และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเพ่ือนร่วมงาน 

เช่น National Association of Non-Governmental Organization (NANGO), the Crisis in 

Zimbabwe Coalition, National Constitutional Assembly (NCA) and Zimbabwe Congress 

of Trade Unions (ZCTU) การเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เปิดโอกาสให้กับองค์กรต่างๆที่อยู่ในซิมบับเว

และเป็นองค์กรที่ให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ได้มีส่วนร่วมกับการก าจัดความรุนแรงและ

การทรมานที่เกิดขึ้น ปัจจุบันองค์กรมีองค์กรสมาชิกที่ท างานในขอบเขตด้าน สิทธิสตรี สิทธิทางเพ่ง 

และทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิของสื่อ สิทธิของเพศทางเลือก สิทธิของนักโทษ 

การต่อต้านการคอรัปชั่น ธรรมาภิบาลและการสร้างสันติภาพ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ไม่

ใช้ความรุนแรง  คณะกรรมการขององค์กรประกอบไปด้วยตัวแทนจากแต่ละองค์กรที่เป็นสมาชิก 

องค์กรไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและไม่มีการด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจใดๆ รายได้ของ

องค์กรจะมาจากการสนับสนุน การช่วยเหลือและการบริจาค และดอกเบี้ยจากการลงทุน  รายได้และ

ทรัพย์สินขององค์กรจะถูกน าไปใช้เพื่อส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ท่ีได้จัดตั้งขึ้นเท่านั้น  

   Media Monitoring Project of Zimbabwe  เป็นโครงการควบคุมสื่อของซิมบับเว                 

ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท่ีท างานเพ่ือส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าว
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ในซิมบับเว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบและการวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันที่                   

ถูกออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ในประเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และส่งเสริมให้พลเมืองมี

ความสามารถและมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล สื่อมวลชนผลิตสื่อที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ 

รวมทั้งนโยบายสื่อที่สอดคล้องกับข้อก าหนดในระดับภูมิภาคและระดับสากลตามบทบัญญัติที่ได้รับ

การรับรองจากรัฐธรรมนูญของซิมบับเว   

  Media Monitoring Project of Zimbabwe มีการตรวจสอบข่าวที่ออกอากาศใน

ซิมบับเวทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ในประเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ควร

ถูกงดออกอากาศ และความอิสระในการสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆในประเทศ รวมถึงยังมีการท าวิจัย

และศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะและสิ่งที่สังคมต้องตระหนักร่วมกับองค์กร

เครือข่ายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Norwegian Agency for International Development 

(NORAD) Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA)  Netherlands Institute for 

Southern Africa  (NiZA) United States Agency for International Development (USAID- 

OTI)  Communication Assistance Foundation  (CAF) 

  ๓.๔ The Media Development Foundation (ยูเครน) 

  The Media Development Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๑ โดย

กลุ่มนักข่าวมืออาชีพในประเทศยูเครน เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่มุ่งสนับสนุนสังคมที่เปิดกว้างและ             

มีส่วนร่วม อ านวยความสะดวกในการรวมกลุ่มของพลเมือง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ                        

ความหลากหลายและพหุนิยมทางเพศ ปกปูองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก 

รับรองสภาพแวดล้อมของสื่อเสรี  มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และสถาบันของสื่อ อ านวย    

ความสะดวกในการจัดตั้งสื่อ  ความรับผิดชอบ และกลไกการควบคุมตนเอง  ส่งเสริมความรู้ด้านสื่อ

การมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมือง  และการเคลื่อนไหวของเยาวชน  ปกปูองเสรีภาพในการพูดและ

การแสดงออก สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการสื่อสารมวลชนด้านจริยธรรม และระบบ                  

ความรับผิดชอบของสื่อ ความรู้เรื่องสื่อมวลชน ความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคม                   

ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการริเริ่มของเยาวชนและการเคลื่อนไหวของพลเมือง ประกอบด้วย

เครือข่ายที่หลากหลายจากนานาประเทศ  ได้แก่ U.S. Embassy in Georgia; Embassy of 

Switzerland in Georgia; Kingdom of the Netherlands Open Society Georgia 

Foundation; National Archives of Georgia (UNAG); United States Agency for 
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International Development (USAID); United Nations Development Programme (UNDP); 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); 

International Medical Education Directory (IMED); Free Press Unlimited 

  The Media Development Foundation ด าเนินกิจกรรมการวิจัยและการศึกษา           

มีส่วนร่วมในการสนับสนุน จัดการฝึกอบรม การประชุม การอภิปรายสาธารณะ การแข่งขันเชิง

สร้างสรรค์ เผยแพร่วรรณกรรมการศึกษาและวิชาชีพ ผลิตสื่อและจั ดแคมเปญการศึกษา                        

ระดมเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลเรือนและการศึกษา 

  The Media Development Foundation มีการด าเนินการในขอบเขตที่ค่อนข้างกว้าง  

ทั้งการท างานในด้านการสร้างการรับรู้การวิจัย  และการตรวจสอบกิจกรรมของประชาชน และ     

การคุ้มครองสิทธิของประชาชน  และสื่อมวลชน  การพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพ/      

ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน การพัฒนามาตรฐานด้านการส่งเสริมแบบมืออาชีพ การสร้าง

กลไกการก ากับตนเอง การด าเนินโครงการด้านการศึกษาการวิจัย การสนับสนุนสิทธิของผู้บริโภคและ

การเริ่มให้มีการอภิปรายสาธารณะ  การด าเนินการด้านการก ากับตนเองตามข้อ  ๑๔  แห่งกฎหมาย

ของรัฐจอร์เจียในด้านการเผยแพร่และหลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้แพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้รับ                

การยอมรับจากคณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งชาติจอร์เจีย ในปี พ . ศ. ๒๕๕๒ ผู้ออกอากาศ

จ าเป็นต้องมีกลไกการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้รับชม และมีกลไก 

การตรวจสอบโฆษณาที่ไม่เหมาะสม  The Media Development Foundation จะส่งการร้องเรียน

ไปยังหน่วยควบคุมของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมสื่อมวลชนให้ตระหนักถึงสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights) สนับสนุนนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ

ส่วนบุคคลและความเท่าเทียมกันเป็นรากฐานส าคัญของกิจกรรมของ The Media Development 

Foundation มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติ และศาสนากลุ่ม LGBT ความเท่าเทียม

ทางเพศ และมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมและส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และสถาบันของสื่อ

ผ่านการสนับสนุนการอภิปรายสาธารณะ  และการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทของสังคม  การสร้าง

ความตระหนักของพลเมืองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ การวิจัย และการตรวจสอบ

สื่อ 

  

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผู้ออกอากาศ
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 ๒.๕) ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ ด้านการสร้างเครือข่ายและภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา

ทางวิทยุและโทรทัศน์ 

  
๑. ประเด็นการเรียนรู้ 

 ภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๒. จ านวนชั่วโมง 

 การบรรยายจ านวน  ๒ ชั่วโมง  และการท ากิจกรรมกลุ่มจ านวน  ๓ ชั่วโมง 

 

๓. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายและวิเคราะห์การบริหารจัดการเครือข่าย

จิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถอธิบายภาวะผู้น าของเครือข่ายจิตอาสา 

ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ 

 

๔. วิธีการฝึกอบรม  

 ขั้นน า 

 แนะน าวิทยากร และอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงการฝึกอบรม 

 ขั้นสอน 

 การอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา

ทางวิทยุและโทรทัศน์ และภาวะผู้น าของเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

  

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๐๓ 

 

 ขั้นสรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคัญที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา

ทางวิทยุและโทรทัศน ์

 กิจกรรม  

 กิจกรรมที่ ๑  ซุปเปอร์ ฮีโร่   

 กิจกรรมซุปเปอร์ฮีโร่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจินตนาการ  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                     

ได้มีโอกาสรู้จักกันและท างานร่วมกันเป็นทีม  และพัฒนาภาวะผู้น าซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างาน

ในลักษณะเครือข่ายจิตอาสา 

 วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 ๑. แบ่งกลุ่ม ๕ - ๑๐ กลุ่ม  

 ๒. อธิบายกติกาวิธีการท ากิจกรรมและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือท ากิจกรรม ได้แก่ 

  ๒.๑ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจับกลุ่มทั้งหมดจ านวน ๖ กลุ่ม เท่าๆ กัน โดยคละทุกๆ 

สาขาวิชาชีพ  

  ๒.๒ เลือกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตกแต่งโดยให้ผู้แทน

กลุ่มนั้นเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ควรจะต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไรและต้องท าให้สวยที่สุด 

  ๒.๓ ซุปเปอร์ฮีโร่จะต้องพาเพ่ือนในกลุ่มท ากิจกรรมต่อไป 

  ๒.๔ กลุ่มท่ีชนะคือกลุ่มท่ีได้รับคะแนนจากเพ่ือนๆ เยอะที่สุด 

 กิจกรรมที่ ๒  การขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุ และโทรทัศน์ในแต่ละภูมิภาค   

 วิธีการด าเนินกิจกรรม 

 ๑. แบ่งกลุ่มย่อยถอดบทเรียนและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสร้าง

จิตส านึกในการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์   

 ๒. สรุปบทเรียน และการน าไปขยายผลในการสร้างเครือข่ายประจ าภูมิภาค เพ่ือน าไปสู่                 

การรวมกลุ่มในอนาคต  
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๒๐๔ 

 

๕. สื่อการฝึกอบรมและอุปกรณ์ 
๑. Power Point ส าหรับการบรรยาย    
๒. กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง เทปกาวสี  ส าหรับกิจกรรมซุปเปอร์ฮีโร่ 

 

๖. การประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล 

 การสังเกตตลอดทั้งกิจกรรม  การใช้ Menti.com และการประเมินหลังการฝึกอบรมด้วย                

แบบวัดความรู้ (Post – test) 

 

๗. เนื้อหาหลักสูตรและประเด็นความรู้ 

 ๑. การสร้างเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

  เครือข่าย คือ กระบวนการในการรวมบุคคล กลุ่มคน องค์กร ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์

ของกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือติดต่อสื่อสาร และร่วมกันท ากิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ คณะที่

ปรึกษาพบว่าในการนิยามความหมายของนักวิชาการข้างต้นจะประกอบไปด้วยสาระส าคัญ ได้แก่  

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ เป็นกิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมี

ลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเป็นสมาชิกเครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อ

ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตนเองของคนหรือองค์กรนั้นๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาที่จะต้องมีการรวมตัวของสมาชิกโดยสมัครใจ ทั้งนี้มีการด าเนินกิจกรรมซึ่งกันและ

กันเพ่ือให้เกิดการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยการรวมตัวของการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ การร่วมตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน ์ 

  ในปัจจุบันค าว่าเครือข่ายมักจะถือน าไปใช้ในการนิยามเพียงแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์

ระหว่างสมาชิก โดยที่กลุ่มคนในการชุมนุมไม่ได้มีเปูาหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรม

ร่วมกัน เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือสังสรรค์ หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ดังนั้น 

การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ เพ่ือช่วยให้สมาชิกสามารถสร้าง

เครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม โดยองค์ประกอบหรือลักษณะของเครือข่ายที่เป็นพ้ืนฐานที่

คล้ายคลึงกันซึ่งสามารถพิจารณาได้ ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การเป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มา

ร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกัน  มีการวางระบบการบริหาร

จัดการร่วมกัน  ๒) การมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและมีการเรียนรู้
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๒๐๕ 

 

ร่วมกัน ๓) มีการประสานงานด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง และ ๔) มีความรู้สึก

ผูกพัน  และร่วมกันรับผิดชอบกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน  ซึ่งจากองค์ประกอบข้างต้นคณะ  

ที่ปรึกษาสามารถน ามาพิจารณาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาจะมีรูปแบบ

อย่างไร ควรจะมีการศึกษาประเภทและรูปแบบของเครือข่ายในบริบททั่วไป เพ่ือน ามาพัฒนาเป็น

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาที่เหมาะสมกับการด าเนินงานร่วมตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในบริบทของสังคมไทย และการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต 

  การสร้างเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ จึงมี

กระบวนการ เริ่มจากการรวมบุคคล กลุ่มคน องค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ

โทรทัศน์  และต้องเป็นไปโดยสมัครใจ มีการติดต่อสื่อสาร และร่วมกันท ากิจกรรมก ากับดูแลเนื้อหา

ทางวิทยุและโทรทัศน์ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก การท ากิจกรรมต้องมีความเท่าเทียม 

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตนเองของคนหรือ

องค์กร ระหว่างการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ ต้องมีการพัฒนาสมาชิกควบคู่กันไปด้วย 

ให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นในการร่วมกันก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุ  และโทรทัศน์  ทั้งนี้การท าให้เครือข่าย  

จิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแล เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์มีความเข้มแข็ง ควรมีการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างกิจกรรมให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความรู้ กระจายความรู้ 

ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และการสร้างเครือข่ายการท างาน  และการเรียนรู้  โดย     

การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในหน่วยงาน ชุมชนและองค์กรภายนอกชุมชน เพ่ือเข้ามามี

บทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก   และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน       

การท างานของเครือข่ายจิตอาสาฯ 

 ๒. ภาวะผู้น าของเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกๆ ด้านไม่ว่า

จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วน

ส่งผลกระทบต่อองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์การจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและสร้าง

พ้ืนที่ให้องค์การสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกที่อุดมไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ องค์การจึงเปรียบเสมือน

สิ่งมีชีวิตที่ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ือความอยู่รอดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

บริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยความถี่ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งแม้จะมี               
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๒๐๖ 

 

ขนาดเล็กก็สามารถส่งผลกระทบสะสมอย่างต่อเนื่องได้  องค์การไม่สามารถที่จะด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนตนเองได้  ต้องอาศัย  ตัวบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ ในองค์การช่วยผลักดันให้ เกิด                     

การเปลี่ยนแปลง บุคคลส าคัญที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงบรรลุ

เปูาหมายได้อย่างราบลื่น คือ ตัวผู้น าองค์การและกลุ่มคนที่อยู่ในองค์การ ผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติของ

ผู้น าทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านความรู้ความสามารถ และน าคุณลักษณะการเป็นผู้น าที่ดีมา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทขององค์การ 

 ดังนั้นผู้น าในยุคศตวรรษที่  ๒๑ จึงแตกต่างจากผู้น าในอดีตท่ีผ่านมา จากการศึกษาเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าเริ่มมาจากแนวคิดทฤษฎีมหาบุรุษ  (Greatman Leadership)  มีความเชื่อว่าภาวะผู้น า

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้มีการจงใจ

ใช้ค าว่า  “ผู้ชาย”  เพ่ือบ่งบอกว่าคุณลักษณะทางกายภาพ  เช่น  ความแข็งแรงลักษณะท่าทาง  

ความเชื่อมั่น ความรู้สติปัญญา ยุคนี้ผู้น าส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายเท่านั้น ต่อมาองค์การเริ่มมีขนาด

ใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น ทฤษฎีความเป็นผู้น าจึงมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับรูปแบบทาง

พฤติกรรมของผู้น ามากกว่าคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัว  ในอดีตผู้บริหารมีความพยายามที่จะหารูปแบบ

การเป็นผู้น าที่ดีที่สุด แต่ในสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ท าให้พบว่าไม่มีรูปแบบการเป็น

ผู้น ารูปแบบใดรูปแบบเดียวที่ดีที่สุด สถานการณ์ที่ต่างกันย่อมต้องการความเป็นผู้น าในรูปแบบที่

แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และนอกจากรูปแบบความเป็นผู้น าที่เหมาะสมแล้ว ยังมี

องค์ประกอบอ่ืนที่มีส่วนท าให้องค์กร ประสบความส าเร็จ คือ คุณภาพของผู้ตามและลักษณะของ

สถานการณ์ ผู้น าในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสิ่งที่ท้าทายความสามารถ คือ ความสามารถน าพาองค์กรของตน

ให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น

โอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่าง

เป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคย

กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่าง                      

การเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้าง

จิตส านึกให้องค์กรในฐานะที่ เป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลง  อีกทั้ งยังท าให้องค์กรมองเห็นว่า              

การเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้บทบาทส าคัญ ดังนี้ 
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๒๐๗ 

 

  ๑) การท าความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) การเปลี่ยนแปลงที่            

เกิดขึ้นมาจากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน โลกก าลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็นสิ่ง

ส าคัญที่ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้น าเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะ

สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบหรือ

มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร  

  ๒) ผู้น าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของ

แผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท าอย่างรวดเร็วหรือ

กระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อน

แล้วจึงก าหนดเปูาหมายและเลือกวิธีที่จะน ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัย                          

การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน าไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและ               

ความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร มีการเสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรใน

องค์กรทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแสดงความขอบคุณต่อบุคคล

ที่เก่ียวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วจึงท าการประเมินผลต่อไป  

  ๓) การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

หรือมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพ่ือพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงาน    

โดยส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึง          

ผลการด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ  ที่องค์กรเผชิญอยู่  

เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  

  ๔) การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers 

Developers keep Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับ                   

การเปลี่ยนแปลง และไม่ยึดติดต่อสิ่งใด  

  ๕) การบริหารงานแบบประชาธิปไตย  (Democratic  Administrational)  รับฟัง    

ความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร  

  ๖) การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท างานที่ราบรื่น (Organization is 

Coordinating a Smooth Operation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอก

องค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา  



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๐๘ 

 

  ๗) การประนีประนอม (Compromise) ผู้น าต้องพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด                 

ความขัดแย้งในองค์กร เป็นผู้ประนีประนอมเม่ือเกิดปัญหา  

  ๘) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ผู้น าต้องสนับสนุนให้ทุกคนท ารายงาน                       

ผลการด าเนินงาน และน ารายงานมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  

  ๙)  การประชาสงเคราะห์  (Public  Welfare)  ผู้น าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน   

ทุกเรื่อง เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน                   

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้า การให้อภัย การตักเตือน การเป็นกัลยาณมิตร  

 ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบดั้งเดิมกับภาวะผู้น าแบบใหม่

ที่จะท างานเพ่ือสังคม ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบดั้งเดิมกับภาวะผู้น าแบบใหม่ที่จะ

ท างานเพ่ือสังคม 
ภาวะผู้น าแบบดั้งเดิม ภาวะผู้น าแบบใหม่ที่จะท างานเพื่อสังคม 

- ยึดติดกับความม่ันคง 

- เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ 

- สร้างการแข่งขันทั้งในและนอกองค์กร 

- มุ่งผลลัพธ์ในเชิงผลผลิตทางธุรกิจ/ รายได/้ลูกค้า 

- สร้างผู้ตามให้เป็นไปในรูปแบบ เดียวกัน 

- ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง /มองการณ์ไกล 

- สร้างการกระจายอ านาจจากผู้น าและเสริมพลัง

ให้กับผู้ตาม เพ่ือให้ผู้ตามเตรียมความพร้อมตนเอง

และสามารถเป็นผู้น าในกลุ่มย่อย  สามารถใช้                 

ความเชี่ยวชาญของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมถึง

สามารถสร้างและขยายเครือข่ายในการท างานเพ่ือ

สังคม 
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งในองค์กรและเครือข่าย 

- มุ่งผลลัพธ์ในเชิงเปูาหมายร่วมควบคู่ไปกับ                

ความยึดมั่นผูกพันของผู้ตาม ให้ความส าคัญกับ

คุณธรรมจริยธรรม/ ส่วนรวม มิติทางจิตวิญญาณ 

- เข้าใจในความหลากหลายและพัฒนาให้ถึง 

ศักยภาพสูงสุด 

 

- มุ่งผลลัพธ์ในเชิงเป้าหมายร่วมควบคู่ไปกับ

- เข้าใจในความหลากหลายและพัฒนาให้ถึง
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๒๐๙ 

 

๘. เอกสารอ่านเพิ่มเติม 
เกษม นครเขตต์. (๒๕๕๔). เอกสารวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม (Social 

Network Theory). กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุขรวมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 
ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี. (๒๕๔๙). ภาวะผู้น าองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท. 
เชิญพร คงมา. (๒๕๕๑). บทบาทของภาคประชาสังคมในการก ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต. 

(วิทยานิพนธ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร.  
นฤมล นิราทร. (๒๕๔๓). การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ . 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
นุช สัทธาฉัตรมงคล และ อรรถพล ธรรมไพบูลย์. (๒๕๕๙). ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารธุรกิจปริทัศน์, ๘(๑):๑๖๗-๑๘๒. 
พรชัย เจดามาน. (๒๕๖๐). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษท่ี ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o. สืบค้นเมื่อ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.kroobannok.com/๘๓๓๑๒ 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (๒๕๕๖). ผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพจากหลากทัศนะ. สืบค้นเมื่อ ๒๐ ธันวาคม 

๒๕๖๑, จาก http : // suthep. ricr. ac.th 
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๒๑๐ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา  

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย [ x ] เพ่ือประเมินตามความคิดเห็นจริงของท่าน 

หัวข้อการประเมิน ความพึงพอใจ 

น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน       

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ      

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง      

๔. สถานท่ีในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม      

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน      

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม 

 และมีความน่าสนใจ 

     

๙. อุปกรณ์ที่ใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม      

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมครั้งนี้      

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้น      

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ไดจ้ากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่องดูแล

ความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 

     

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้      

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า      

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๒๑๑ 

 

แบบประเมินความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
ค าชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน ๒๐ ข้อ  โปรดท าเครื่องหมาย [ x ]     

ในข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
๑. ในข้อใดที่แสดงว่าเป็นสื่อทีส่ะท้อนสาธารณประโยชน 

 ก. คนส่วนใหญ่ ในสังคมนิยมชมชอบหรือเห็นด้วย 

 ข. ผลลัพธ์จากกระบวนการแลกเปลี่ยน โตเถียง  ตัดสินใจร่วมกันแบบประชาธิปไตย        

 ไมมีรูปแบบทีแ่นน่อนตายตัว 

 ค. การมีแหล่งอ้างอิงมี/สอดคล้องกับค่านิยมหรืออุดมการณของสังคม 

 ง. ถูกทุกข้อ 
๒. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของสื่อมวลชนทางวิทยุและโทรทัศน์ในการสร้างเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ 

 ก.  การให้ความรู้และการศึกษา  

 ข.  การให้ความบันเทิงโดยตรงและทางอ้อม 
 ค.  การสนับสนุนพรรคการเมือง 
 ง.  การเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การร้องทุกข์ของประชาชน  
๓. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่มกีารให้ความส าคัญกับการก ากับเนื้อหารายการของวิทยุและโทรทัศน์ 

 ก.  มีความเป็นสาธารณะ   

 ข.  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป    
 ค.  เป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง  

 ง.  มีอิทธิพลต่อความคิดและความสนใจของประชาชน   

๔. ข้อใดเป็นปัญหาการก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 ก.  การขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบ   

 ข.  การขาดสมดุลของการเซ็นเซอร์ 

 ค.  การขาดพ้ืนที่หรือระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบสื่อไม่เหมาะสม 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๒ 

 

๕. หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ยึดตามกฎหมายฉบับใด 

 ก. กฎกระทรวงฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ. ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘  
 ข.  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ค.  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจาย

เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
๖. ข้อใดไม่ใช่การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 ก.  กิจการบริการสาธารณะ  

 ข.  กิจการบริการชุมชน  

 ค.  กิจการทางธุรกิจ  
 ง.  กิจการทางศาสนา 
๗. เนื้อหาประเภทใดท่ีสามารถออกอากาศในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

 ก.  เนื้อหาที่เก่ียวกับการล้มล้างการปกครอง 

 ข.  เนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  

 ค.  เนื้อหาที่ลามกอนาจาร  
 ง.  เนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านการเมืองต่างประเทศ 

๘. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องก าหนดให้มีรายการทีเ่ป็นข่าวสาร หรือสาระที่                

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนเท่าใด 
 ก.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 ข.  ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 ค.  ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

 ง.  ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๓ 

 

๙. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ  

 ก.  เพ่ือก ากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมวิชาชีพ   

 ข.  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน   

 ค.  เพ่ือยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชน 
 ง.  เพื่อความเข้มแข็งของธุรกิจสื่อ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่หลักการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล   

 ก.  มีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลในข่าว 

 ข.  การบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ค.  การเข้าร่วมพรรคการเมืองเพื่อข้อมูลเชิงลึก 

 ง.  การตระหนักว่าข่าวที่น าเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย  
๑๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยต้องค านึงถึงหลักจริยธรรมในข้อใด 

 ก.  หลักความเท่าเทียม   

 ข.  ความหลากหลาย   

 ค.  หลักพ้ืนที่สาธารณะ  
 ง.  ถูกทุกข้อ 

๑๒. ข้อใดถือเป็นการละเมิดข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่ง

วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ก.  การน าเสนอชื่อและหน้าตาของเยาวชนที่เป็นข่าวกระท าช าเรา 

 ข.  การไม่ขออภัยในความผิดพลาดที่น าเสนอข่าวผิดพลาด 

 ค.  การซ้ าเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว 
 ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 
๑๓. ข้อใดเป็นบทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ก.  การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาท างานสื่อ 
 ข.  การสร้างภาคีสื่อและเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างานสื่อมวลชน 

 ค.  การเพ่ิมเงินเดือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน 

 ง.  ผิดทุกข้อที่กล่าวมา 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๔ 

 

๑๔. ข้อใดเป็นยกระดับวิชาชีพของสื่อมวลชน  

 ก.  การเพ่ิมเงินเดือนและค่าครองชีพให้สูงเท่าแพทย์ 

 ข.  การฝึกอบรมด้านการขายสื่อโฆษณา 
 ค.  การสร้างมาตรฐานจริยธรรม 

 ง.  การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ 
๑๕. ข้อใดไม่ใช่องค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ก.  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
 ข.  สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-ฟินแลนด์ 

 ค.  สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย  

 ง.  สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน 

๑๖. บทบาทหน้าที่ใดเหมาะสมกับการท างานเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  

 ก.  การสร้างเครือข่ายประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 ข.  การระบุประเภทและประเด็นการตรวจสอบให้ชัดเจน 
 ค.  การรับบริจาคเงินสนับสนนุให้ได้มากท่ีสุดเพื่อความยั่งยืน 

 ง.  ข้อ ก และ ข 
๑๗. เครือข่ายและภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์มาจาก

แหล่งไหนบ้าง  

 ก. เครือข่ายเชิงพื้นที/่ชุมชน 

 ข.  นักวิชาการ  

 ค. สภาวิชาชีพสื่อ  
 ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๕ 

 

๑๘. การสร้างเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ท าได้อย่างไร 
 ก.  การรวมบุคคล กลุ่มคน องค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ก ากับก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุ

และโทรทัศน์  และต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  

 ข.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

 ค.  การท ากิจกรรมโดยเน้นประโยชน์ของผู้น าเครือข่าย 

 ง.  การหาเงินบริจาคเพ่ือความยั่งยืนของเครือข่าย  

 ง. ถูกทุกข้อ 

๑๙. ภาวะผู้น าแบบใดที่เหมาะกับการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการก ากับ

ดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ก.  ภาวะผู้น าแบบรวมหมู่   

 ข.  ภาวะผู้น าที่มีจริยธรรม  

 ค.  ภาวะผู้น าที่สร้างเปลี่ยนแปลง  
 ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา 
๒๐. เพราะเหตุใดภาวะผู้น าแบบใหม่ที่จะท างานเพ่ือสังคมจึงต้องมีการกระจายอ านาจให้กับทีม 
 ก.  เป็นการใช้พลังและความเชี่ยวชาญเครือข่าย 

 ข.  เนื่องจากอยู่ในสังคมประชาธิปไตย 

 ค.  เพ่ือกระจายทีมในการระดมทรัพยากร 

 ง.  ผิดทุกข้อที่กล่าวมา 
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๒๑๖ 

 

 ๒) รายงานสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายจิตอาสาทุกภูมิภาค 

ในด้านความพึงพอใจและผลการประเมินความรู้ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์   

 จากการจัดการฝึกอบรมการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  จ านวน  ๕  ภูมิภาค  รวมทั้งสิ้นแล้วมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 

๓๐๐ คน ได้แก่     

   ๑) ภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม                       

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน  

   ๒) ภาคใต้  จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓   –  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นคราว                           

แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน  

   ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดขึ้นเมื่อวันที่   ๒๗  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ  โรงแรม 

สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน  

   ๔) ภาคกลาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙   –  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล 

ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น     

๖๐ คน  

    ๕ ) กรุงเทพมหานคร  จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องสุพรรณวิกา                        

โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๐ คน  

   ภายหลังการจัดการฝึกอบรมการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                           

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์  และประเมินผลสัมฤทธิ์  ด้านความรู้ ในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา             

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในภาพรวมและแยกตามรายภูมิภาค โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๗ 

 

  ๒.๑) ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกภูมิภาค 

 

 ตารางที่ ๔.๑๐ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                           

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกภูมิภาค  (n = ๓๐๐) 

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน  ๔.๒๐ .๖๐ มาก 

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ ๔.๑๑ .๖๑ มาก 

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ๔.๑๖ .๖๓ มาก 

๔. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.๑๙ .๖๙ มาก 

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม ๓.๙๓ .๗๐ มาก 

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๘ .๖๔ มากที่สุด 

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน ๔.๒๕ .๖๒ มากที่สุด 

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม  
และมีความน่าสนใจ 

๔.๐๕ .๖๕ มาก 

๙. อุปกรณ์ท่ีใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔.๐๕ .๖๖ มาก 

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม ๓.๙๓ .๗๒ มาก 

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ๓.๙๐ .๗๒ มาก 

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ๔.๑๗ .๖๕ มาก 

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่อง

ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๑๒ .๖๔ มาก 

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๑๖ .๖๕ มาก 

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า ๔.๒๘ .๖๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๑๒ .๔๕ มาก 

  

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๘ 

 

 จากตารางที่  ๔.๑๐  จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม  

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของทุก

ภูมิภาค พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean  = ๔.๑๒) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด  ๓ อันดับแรก ได้แก่ วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด (Mean = ๔.๓๘) รองลงมาคือ โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า                          

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๒๘) และวิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน มีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด  (Mean = ๔.๒๕) ตามล าดับ 

 

  ๒.๒) ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิต

อาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคเหนือ   

 

ตารางที่ ๔.๑๑ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                     

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคเหนือ  (n = ๖๐) 

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน  ๔.๓๘ .๕๙ มากที่สุด 

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ ๔.๒๘ .๖๐ มากที่สุด 

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ๔.๓๓ .๖๒ มากที่สุด 

๔. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.๔๖ .๖๔ มากที่สุด 

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม ๔.๑๐ .๗๕ มาก 

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๔๙ .๖๔ มากที่สุด 

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน ๔.๓๘ .๖๓ มากที่สุด 

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม และมี

ความน่าสนใจ 
๔.๒๑ .๖๕ มากที่สุด 

๙. อุปกรณ์ท่ีใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔.๐๐ .๖๐ มาก 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๑๙ 

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม ๓.๙๒ .๗๐ มาก 

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๐๐ .๗๒ มาก 

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ๔.๒๖ .๖๓ มากที่สุด 

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่อง

ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๒๑ .๖๕ มากที่สุด 

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๓๑ .๖๕ มากที่สุด 

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า ๔.๔๙ .๖๘ มากที่สุด 

รวม ๔.๒๕ .๔๕ มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ ๔.๑๑ จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของ

ภาคเหนือ  พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๒๕) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด  ๓   อันดับแรก  ได้แก่  วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  และโดยรวมแล้ว   

การฝึกอบรมครั้งนี้ ให้ประโยชน์คุ้มค่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๔๙) รองลงมาคือ 

สถานที่ในการฝึกอบรม มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๔๖) และวิทยากรตอบ

ข้อซักถามได้เขา้ใจชัดเจน มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด (Mean = ๔.๒๗) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๐ 

 

 ๒.๓) ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคใต้   

 

ตารางที่ ๔.๑๒ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา               

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคใต้ (n = ๖๐) 
หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน  ๔.๒๒ .๖๑ มากที่สุด 

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ ๔.๑๕ .๕๙ มาก 

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ๔.๑๙ .๖๖ มาก 

๔. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.๒๘ .๖๕ มากที่สุด 

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม ๔.๐๖ .๕๗ มาก 

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๔๒ .๕๗ มากที่สุด 

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน ๔.๓๖ .๕๖ มากที่สุด 

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม และมี

ความน่าสนใจ 
๔.๑๘ .๕๘ มาก 

๙. อุปกรณ์ท่ีใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔.๑๑ .๗๐ มาก 

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม ๔.๐๐ .๗๖ มาก 

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๐๑ .๖๓ มาก 

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ๔.๒๘ .๖๕ มากที่สุด 

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่อง

ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๑๔ .๖๗ มาก 

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๒๙ .๖๑ มากที่สุด 

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า ๔.๒๕ .๖๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๑๙ .๔๔ มาก 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๑ 

 

   จากตารางที ่๔.๑๒ จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม 

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคใต้  

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean  = ๔.๑๙) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประเด็นความพึงพอใจมาก

ที่สุด  ๓  อันดับแรก ได้แก่ วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด (Mean = ๔.๔๒) รองลงมาคือ วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด (Mean =  ๔.๓๖) และ ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๒๙) ตามล าดับ 

 

  ๒.๔) ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

  
ตารางที่ ๔.๑๓ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                  

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (n = ๖๐) 

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน  ๔.๒๖ .๔๔ มากที่สุด 

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ ๓.๙๖ .๖๒ มาก 

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ๔.๑๕ .๖๕ มาก 

๔. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.๑๙ .๖๑ มาก 

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม ๓.๙๑ .๕๘ มาก 

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๔๕ .๕๘ มากที่สุด 

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน ๔.๒๘ .๕๗ มากที่สุด 

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม และมี

ความน่าสนใจ 
๔.๐๐ .๖๕ มาก 

๙. อุปกรณ์ท่ีใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔.๐๐ .๕๙ มาก 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๒ 

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม ๔.๐๒ .๗๓ มาก 

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ๓.๗๗ .๗๘ มาก 

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ท าให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ๔.๐๖ .๖๐ มาก 

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่อง

ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๑๓ .๔๙ มาก 

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๒๓ .๕๖ มากที่สุด 

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า ๔.๓๐ .๕๐ มากที่สุด 

รวม ๔.๑๑ .๓๕ มาก 

  

 จากตารางที่  ๔.๑๓ จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม 

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื ้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = ๔.๑๑) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

ม ีป ระ เด ็นความพ ึงพอ ใจมากที ่ส ุด  ๓  อ ันด ับแรก  ได ้แก ่ ว ิทยากรม ีคว ามสามารถ ใน                             

การถ่ายทอดความรู้  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๔๕) รองลงมาคือ โดยรวมแล้ว

การฝึกอบรมครั้งนี้ ให้ประโยชน์คุ้มค่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (Mean  = ๔.๓๐)  และ

วิทยากรตอบ ข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean  = ๔.๒๘) 

ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๓ 

 

  ๒.๕)  ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคกลาง   

 

ตารางที่ ๔.๑๔ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                    

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ภาคกลาง  (n = ๖๐) 
หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน  ๓.๙๑ .๗๐ มาก 

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ ๓.๙๓ .๖๘ มาก 

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ๔.๐๐ .๖๔ มาก 

๔. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๓.๗๓ .๗๒ มาก 

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม ๓.๗๑ .๘๔ มาก 

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๒๒ .๗๖ มากที่สุด 

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน ๔.๐๗ .๖๑ มาก 

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม  
และมีความน่าสนใจ 

๓.๗๖ .๗๑ มาก 

๙. อุปกรณ์ท่ีใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๓.๙๓ .๖๘ มาก 

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม ๓.๖๗ .๗๐ มาก 

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ๓.๖๗ .๗๙ มาก 

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ๓.๙๖ .๗๓ มาก 

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่อง

ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๐๒ .๗๒ มาก 

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ๓.๘๙ .๗๔ มาก 

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า ๔.๐๗ .๗๒ มาก 

รวม ๓.๙๐ .๕๒ มาก 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๔ 

 

  จากตารางที่ ๔.๑๔ จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม             

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา  ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ของ 

ภาคกลาง พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (Mean = ๓.๙๐)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประเด็น

ความพึงพอใจมากที่สุด  ๓  อันดับแรก  ได้แก่  วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้                   

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean  = ๔.๒๒) รองลงมาคือ วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจ

ชัดเจน และวิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก (Mean  = ๔.๐๗) 

และท่านสามารถ น าความรู้ที ่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่องดูแลความเหมาะสมของเนื้อหา

รายการทางวิทยุโทรทัศน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (Mean = ๔.๐๒) ตามล าดับ 

 

 ๒.๖) ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ ๔.๑๕ ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา                  

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของกรุงเทพมหานคร (n = ๖๐) 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. หลักสูตรที่เข้าอบรมมีประโยชน์กับท่าน  ๔.๒๕ .๖๐ มากที่สุด 

๒. หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ ๔.๑๘ .๕๓ มาก 

๓. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ๔.๑๕ .๕๗ มาก 

๔. สถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.๒๗ .๖๘ มากที่สุด 

๕. ระยะเวลาที่ใช้อบรมมีความเหมาะสม ๓.๘๕ .๗๓ มาก 

๖. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๒ .๖๗ มากที่สุด 

๗. วิทยากรตอบข้อซักถามได้เข้าใจชัดเจน ๔.๑๓ .๖๗ มาก 

๘. รูปแบบและกิจกรรมประกอบการฝึกอบรมมีเหมาะสม  
และมีความน่าสนใจ 

๔.๐๗ .๖๓ มาก 

๙. อุปกรณ์ท่ีใช้อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๔.๑๕ .๗๐ มาก 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๕ 

 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑๐. จ านวนผู้อบรมในกลุ่มมีความเหมาะสม ๔.๐๐ .๖๓ มาก 

๑๑. ท่านได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ๓.๙๗ .๖๘ มาก 

๑๒. การฝึกอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ๔.๒๕ .๖๐ มากที่สุด 

๑๓. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปช่วยสอดส่อง

ดแูลความเหมาะสมของเนื้อหารายการทางวิทยุโทรทัศน์ 
๔.๑๒ .๖๖ มาก 

๑๔. ท่านพึงพอใจต่อความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ๔.๐๗ .๖๓ มาก 

๑๕. โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า ๔.๓๓ .๕๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๑๔ .๔๒ มาก 

 

  จากตารางที่ ๔.๑๕ จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม                

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของ

กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean = ๔.๑๔) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประเด็น

ความพึงพอใจมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ โดยรวมแล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ให้ประโยชน์คุ้มค่า  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๓๓) รองลงมาคือ วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (Mean = ๔.๓๒)  และสถานที่ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม                         

มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (Mean = ๔.๒๗) ตามล าดับ 

  

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๒๖ 

 

ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการประเมินความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของผู้เข้าร่วม                  

การฝึกอบรมจากทุกภูมิภาค 

 

ภูมิภาค คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 

๑. ภาคเหนือ ๑๙ ๑๓ ๑๗.๑๒ 

๒. ภาคใต้ ๑๙ ๑๓ ๑๗.๓๑ 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒๐ ๑๓ ๑๘.๐๒ 

๔. ภาคกลาง ๒๐ ๑๐ ๑๗.๒๗ 

๕. กรุงเทพมหานคร ๒๐ ๑๑ ๑๗.๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐ ๑๗.๔๔ 

การแปลผล ๐.๐๐ – ๔.๐๐ = มีความรู้น้อยที่สุด  / ๔.๐๑ – ๘.๐๐ = มีความรู้น้อยที่สุด /  ๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ = มีความรู้            

ปานกลาง ๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐  =  มีความรู้มาก / ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐  =  มีความรู้มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ ๔.๑๖ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ของผู้เข้าร่วมจากทุกภูมิภาค พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ผู้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมจากทุกภูมิภาคมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในระดับมากที่สุด (Mean = ๑๗.๑๒ - ๑๘.๐๒) 
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๒๒๗ 

 

๔.๔ สรุปองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในอนาคต  

 จากการจัดการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) (ร่าง) องค์ความรู้ที่จ าเป็น

ส าหรับเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   และแนวทาง          

การขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ในอนาคต เมื่อวันที่   

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน ๔๐ คน  

สามารถสรุปประเด็น  การสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น  (Public  hearing)  ได้ใน   

๔ ประเด็นดังนี้ 

 

 ๔.๔.๑ สถานการณ์ของเครือข่ายจิตอาสาในการก ากับเนื้อหารายการฯ ในปัจจุบัน  

 ในปัจจุบันเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เรียกได้ว่า                   

แทบไม่มีเลย เนื่องจากขาดหน่วยงานหลักที่ท าการสนับสนุนโครงการ เพราะในการท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ต้องใช้เงินทุนในการด าเนินการ จึงท าให้หลายโครงการที่เกิดขึ้น

มาแล้ว ต้องหยุดชะงักหรือล้มเลิกลงไป ท าให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการนั้นๆ รวมไปถึงภาครัฐไม่

ค่อยเห็นความส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณ และไม่เห็นคุณค่าขององค์กรตรวจสอบสื่อและองค์กร

เครือข่ายจิตอาสา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในปัจจุบันโครงการหรือกลุ่มคนที่ด าเนินการด้านการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ยังขาดความยั่งยืนและความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหลักใน

การสนับสนุน การบริหารจัดการและสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หากของบประมาณไปยัง

ภาคเอกชนเพ่ือขอดูแลตรวจสอบสื่อที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนไทยหรือประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ผู้สนับสนุน

หรือสปอนเซอร์โฆษณาจากภาคเอกชนอาจมีสนับสนุนเข้ามาบ้าง แต่ก็ถือเป็นจ านวนที่ค่อนข้างน้อยและ

ท าให้ไม่คล่องตัวหรือสะดวกต่อการรายงานสื่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจจะมีประเด็นที่กระทบ

กับสปอนเซอร์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีงบประมาณในการสนับสนุนโฆษณา

จ านวนมาก แต่ไม่สามารถดึงมาเป็นสปอนเซอร์หลักได้   รวมถึงไม่มีสิ่งรับประกันความปลอดภัยหรือ

ข้อก าหนดที่รองรับความปลอดภัยหากมีการรายงานถึงสื่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสม   

 นอกจากนี้ เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ยัง                  

ขาดความรู้ด้านกฎหมายและเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้องของประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบ รวมถึง
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๒๒๘ 

 

ในส่วนของกระบวนการการตัดสินถูกผิดของเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่มีการรายงานเข้าไป

ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการตรวจสอบเพ่ือหาข้อเท็จจริง เช่น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่                  

โฆษณาว่า มีการผ่านการตรวจและขึ้นทะเบียน อย.หรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการโฆษณาเกินจริง

หรือไม่ เป็นต้น  อีกทั้งการใช้อ านาจของ กสทช. ในการลงโทษสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมยังไม่

เข้มข้นและจริงจัง เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยๆท าให้จิตอาสาที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเกิด                  

ความท้อแท้และเลิกล้มในการเป็นจิตอาสาไปในที่สุด   

  

 ๔.๔.๒ รูปแบบขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาที่เหมาะสมในประเทศไทย  

 การผลักดันให้เกิดเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ขึ้น  

สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ควรมีองค์กรที่ เป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการสนับสนุน ดูแลและรับผิดชอบเครือข่ายจิตอาสา               

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนมาร่วมกันตรวจสอบ

สื่อในด้านที่ตนรับผิดชอบอยู่ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอีกเครือข่ายหนึ่ง

ที่มีท างานใกล้ชิดกับประเด็นด้านสุขภาพ   มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ   ซ่ึงสามารถช่วยใน                        

ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในด้านของสุขภาพ อาหารและยา  

 นอกจากนี้ควรมีแนวทางเพ่ือที่จะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาเป็นจิตอาสามากข้ึน องค์กรที่

จัดตั้งควรมนีักวิชาการหรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการวางใจจากเครือข่ายจิตอาสา มีการส่งเสริม

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้กับเครือข่ายจิตอาสา                    

อย่างต่อเนื่อง และความรู้ที่มอบให้จะต้องเป็นความรู้ที่เหมาะสมกับสื่อด้านนั้นๆ ที่เครือข่ายจิตอาสา

ดูแลอยู่  ในด้านหัวข้อการฝึกอบรมควรมีประเด็นคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ หลักส าคัญ ข้อควรปฏิบัติ 

รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ควรทราบ หรือจัดเวทีเพ่ือให้เครือข่ายจิตอาสาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

หรือแนวทาง  การแก้ไขปัญหาที่ตนเองได้พบ  ทั้งปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้ว  และปัญหาที่ยังไม่ได้รับ

การแก้ไข มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงในการแจ้งปัญหาสื่อที่พบเจอ ซึ่งปัญหา

ที่ทางเครือข่ายจิตอาสาแจ้งเข้ามา จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการได้อย่างถูกต้องแม่นย า และ

รวดเร็ว มีการบันทึกทางสถิติ ผ่านการตรวจสอบด้านกฎหมาย มีการขยายผล โดยน าเสนอให้สังคมเห็น

ว่าการทักท้วงจากเครือข่ายจิตอาสาได้รับการแก้ไข และภาครัฐเห็นความส าคัญของเครือข่ายนี้ สมาชิก
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๒๒๙ 

 

ของเครือข่ายจิตอาสานี้นอกจากจะเป็นภาคประชาชนแล้วยังจ าเป็นที่จะต้องมีภาคสื่อมวลชนร่วมอีกด้วย 

โดยการท างานที่ไปคู่ขนานกัน  อีกทั้งประเด็นส าคัญคือ  การมีทุนสนับสนุนการท างานของเครือข่าย   

จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน   

  ๔.๔.๓ องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  

 การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งมีทั้งประเด็นที่หลากหลายและมีช่อง

รายการจ านวนมาก ดังนั้นองค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ควรประกอบไปด้วย 

 ๑) ความรู้ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล  ซึ่งถือเป็นข้อก าหนด  และขอบเขต     

การท างานของสื่อมวลชนทั่วโลก ถึงแม้ว่าสื่อมวลชนในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขที่

แตกต่างกันออกไป แต่สื่อมวลชนทั่วโลกใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงจริยธรรม ศีลธรรม

อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อสื่อมวลชน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ของวิชาชีพสื่อในประเทศ

ไทย โดยประเด็นความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ของวิชาชีพสื่อนั้นเป็นประเด็นความรู้ที่จ าเป็น

และเป็นแกนหลักส าหรับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๒) ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

 ๓)  ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ  เช่น พระราชบัญญัติยา                

พ.ศ. ๒๕๑๐ หมวด ๑๑ การโฆษณา มาตรา ๘๘ การโฆษณาขายยา เป็นต้น โดยเครือข่ายจิตอาสา

จ าเป็นต้องทราบและเข้าใจข้อกฎหมายในด้านที่ตนเองต้องการตรวจสอบอยู่อย่างลึกซึ้ง แต่ไม่จ าเป็นต้อง

ลงลึกในกฎหมายทุกด้าน 

 ๔)  ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสื่อที่ถูกต้องตามหลักข้ันตอนที่ถูกต้องและใช้

ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เพ่ือให้เกิดการท างานที่ง่าย ไม่สับสน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๕)  แนวทางเกี่ยวกับการรายงานหรือช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐผู้รับเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดของสื่อมวลชน 
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๒๓๐ 

 

๔.๔.๔  แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ในอนาคต  

 จากปัญหาและข้อจ ากัดข้างต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทย แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จึงควรพิจารณาถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ๑. การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกว่าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

เป็นหน้าที่พลเมืองของประชาชนไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรายงานสื่อที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งการให้

ความรู้ประชาชนว่าสื่อเป็นของทุกคนในประเทศ ไม่ใช้ของนายทุนเพียงอย่างเดียว การตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ  ต่อครอบครัว  ต่อเยาวชน และ    

คนทุกเพศทุกวัย ในวงกว้าง    
๒. การมีองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับผิดชอบดูแล ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์โดยเฉพาะ รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ให้กับเครือข่ายจิตอาสาใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิด

การท างานที่มีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอน มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน รวมถึงองค์กรที่เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักดังกล่าวควรมีการร่างแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร   ให้กับเครือข่าย

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์อย่างชัดเจน โดยระบุหน้าที่ บทบาท 

มาตรฐานการตรวจสอบสื่อ ข้อปฏิบัติ และสิทธิของจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทศัน์  
๓. การจัดตั้งระบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน ควรใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นเครื่องมือ

ในการด าเนินโครงการเช่น Facebook YouTube Line application Website เป็นต้น เพ่ือให้

เครือข่าย จิตอาสาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลสื่อที่ไม่เหมาะสมกับส่วนกลาง 
๔. แนวทางในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์เพ่ือให้มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น  ควรมีการท างานร่วมกับภาคอ่ืนๆ  ที่มีความสนใจในเรื่อง        

การตรวจสอบสื่อ หรือได้รับผลกระทบจากสื่อที่ ไม่เหมาะสม เช่น ในส่วนของเด็กและเยาวชน ควร

ท างานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมี ๗,๗๗๔ ต าบล จะมีเยาวชน

ต าบลละ ๒๕ คนเป็นสมาชิก สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จะได้จิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์อีกจ านวนประมาณ  ๑๙๔,๓๕๐  คน   หรือการด าเนินการร่วมกับกับ  อสม.         



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๓๑ 

 

ทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมกับสถานศึกษาที่มีคณะนิเทศศาสตร์ หรือชมรมที่เกี่ยวกับ

สื่อสารมวลชน จะมีฐานข้อมูลในลักษณะของ  Big Data  ที่ใช้ในการสนับสนุนการตรวจสอบสื่อ  

สามารถท าการวิเคราะห์และประมวลผลแล้วจัดอันดับ Top ๑๐ ในเรื่องของเด็ก ของผู้สูงอายุ                     

ของคนพิการ ขึ้นมาจากนั้นเพ่ือการด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๕. การมีองค์ความรู้ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อการตรวจสอบของเครือข่ายจิตอาสา                        

ดังนั้นก่อนที่จะเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ควรมีการให้ความรู้

แก่เครอืข่ายจิตอาสาในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอกับการตรวจสอบ

สื่อ รวมถึงการให้องค์ความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐด้วยตนเอง เช่น ในส่วนของกฎหมาย พ.ร.บ. ที่

เกี่ยวข้อง หรือการตรวจสอบเลขทะเบียน อย.ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือยา เป็นต้น โดยสามารถ

ด าเนินร่วมกับสถานศึกษาในการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

๔.๔ ผลการเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

 จากผลการศึกษาทั้งโครงการ  ทั้งในส่วนของวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง

ของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่  สิงคโปร์ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และชิลี ซึ่งพบว่า                   

ทุกประเทศเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อทั้งในรูปแบบขององค์กร

วิชาชีพสื่อและในรูปแบบของ คณะกรรมการตรวจสอบสื่อ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อ รวมถึงในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ บทบาท 

และสถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศ จ านวน ๕ องค์กร 

ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ  มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา และสถาบันสื่อ

เด็กและเยาวชน ในต่างประเทศ จ านวน ๕ องค์กร ได้แก่  Media Monitoring Project of 

Zimbabwe, The World Association for Christian Communication, The Media 

Development Foundation, Media Monitoring Project of Concordia University,  Media 

Monitoring Africa ที่พบว่ามีแนวปฏิบัติที่ กสทช. สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ การมีประเด็นกฎหมาย



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๓๒ 

 

ที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน  ที่ท าการตรวจสอบเนื้อหาเป็นจุดเริ่มต้น

ของการที่รัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อ การได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับสื่อ การจัดตั้งในลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาก าไรที่

ด าเนินการร่วมกันผ่านเครือข่าย ซึ่งมีทั้งเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศที่หลากหลาย ทั้ง

เครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชน เครือข่ายสหวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้มิติการตรวจสอบมีความหลากหลายและ

ลุ่มลึกในการท าความเข้าใจกับประเด็นที่ตรวจสอบ  

 อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ 

(รวมถึงองค์กรอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้คัดเลือกมาศึกษา  เนื่องจากมีเพียงเฟสบุ้ค  แฟนเพจ  ไม่ได้มี 

การยืนยันตัวตนชัดเจนว่าเป็นองค์กรตรวจสอบสื่อ)  ด าเนินการในลักษณะโครงการ  ท าให้         

ขาดความยั่งยืน เนื่องจากเป็นการรับทุนวิจัยระยะสั้นจ านวน ๑ – ๒ ปี เมื่อหมดระยะเวลาการรับทุน 

โครงการจะหยุดการด าเนินการไป  แตกต่างจากการรวมกลุ่มในลักษณะสภาวิชาชีพ หรือมูลนิธิที่มี

ลักษณะสหสาขาวิชาจะท าให้มีความยั่งยืนมากกว่า   อย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชาชนที่ท า       

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศจะมีบทบาทอ่ืนๆ ที่

นอกเหนือจากการตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านการเท่าทันสื่อแก่

ประชาชนในวงกว้าง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติการสื่อสารและมิติอ่ืนๆ การท าวิจัยและศึกษา

เชิงลึก การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่าย เป็นต้น 

 ในส่วนของการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ทั่วประเทศไทย พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีเครือข่ายจิตอาสา        

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ท าหน้าที่เต็มรูปแบบในด้านตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงยังไม่มีลักษณะการรวมของกลุ่มบุคคลทั้งในระดับประชาชน 

นักวิชาการ และ สภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่มีระบบการติดตามและ

ประเมินผลที่ชัดเจนจากการสืบค้นพบเพียงองค์กร ๔ องค์กรที่ก าลังท าหน้าที่ในตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  และเป็นเพียงการตรวจสอบในบางประเด็นเท่านั้น ได้แก่ 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่าย

ครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งมีจ านวนค่อนข้างน้อย ดังนั้น

คณะที่ปรึกษาได้จัดท าฐานข้อมูลและบรรจุเครือข่ายจิตอาสาและการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม  จ านวน  ๓๐๐  คน นี้ ไว้ในฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสา             



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๓๓ 

 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งมีความต้องการที่จะเป็นจิต

อาสาในอนาคต 

 ในส่วนของการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา              

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ คณะที่ปรึกษาได้ท าการส ารวจความต้องการ

ของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มใน

ประเทศไทย  เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่เน้นทั้ง  

การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกอบรม  ๑๘  ชั่วโมง  ซึ่งประกอบด้วยประเด็น   

การเรียนรู้หลัก  ๕  ประเด็น  ได้แก่  ๑)  การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์       

๒) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุ และโทรทัศน์   

๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ๔)  รูปแบบ และ

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และ                    

๕) การสร้างเครือข่ายและภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ซึ่งจากการจัดการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) (ร่าง) องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พบว่าประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

ความรู้ที่เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และความรู้     

ที่เก่ียวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ   

 คณะที่ปรึกษาได้น าผลการศึกษาข้างต้นไปท าการสังเคราะห์และจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์และมีการจัดการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) ไปเมื่อวันที่                     

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องนพวงศ์ ๓ ชั้น ๒  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพหานคร 

โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐ คน ซึ่งสามารถสรุป ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ดังนี้    

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๓๔ 

 

 ๑.  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในระยะสั้น หมายถึง สิ่งที่ส านักงาน กสทช .         

ควรพิจารณาและด าเนินการในช่วง ๑ – ๒ ปี เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ได้แก่ 

  ๑.๑ การระบุบทบาท ความรู้และทักษะพื้นฐานที่ชัดเจนขององค์กรเครือข่ายจิต

อาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

  ส านักงาน กสทช. ควรมีการทบทวนและระบุบทบาท ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่ชัดเจน

ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เป็นรูปธรรม 

เนื่องจากที่ผ่านมาหลายองค์กรหรือภาคีเครือข่ายที่มาท าหน้าที่ในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์

ในระยะสั้นและเรียกตนเองว่าจิตอาสา ยังขาดความรู้ที่เหมาะสมและครอบคลุมในด้านการตรวจสอบ

สื่อวิทยุและโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ รวมถึงความถูกต้องในการน าเสนอเนื้อหาของสื่อแต่ละประเภท

ตามผังรายการและวัตถุประสงค์ของช่องท่ีแจ้งต่อส านักงาน กสทช. ปัจจุบันยังมีผู้ที่เข้าใจคลาดเคลื่อน

ว่ามีประชาชนอีกหลายกลุ่มที่มีเวลาว่าง  มีจิตอาสา และต้องการเข้ามาท าหน้าที่ในการเป็น

อาสาสมัครตรวจสอบสื่อวิทยุโทรทัศน์  เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านที่ชมโทรทัศน์หรือฟังวิทยุ

ทั้งวัน กลุ่มผู้เกษียณอายุจากการท างานประจ าและท างานจิตอาสาในโรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่างๆ ซึ่ง

แท้ที่จริงแล้วการท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต้องมีความรู้ด้านสื่อวิทยุและ โทรทัศน์ใน

หลายประเด็น   

  หากส านักงาน  กสทช.  มีการระบุบทบาท  ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่ชัดเจนของ    

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   จะท าให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาท างาน   

จิตอาสาใน การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์มองเห็นช่องว่างของความรู้และพัฒนา

ตนเองให้ม ี ความพร้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. อาจมีการพิจารณาถึงบทบาทเพ่ิมเติมที่

องค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศได้มี

การด าเนินการ เช่น  การให้ความรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อส าหรับบุคคลและประชาชนทั่วไป การท า

วิจัยด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และการรู้เท่าทันสื่อ  การจัดหาช่องทาง

ในการประชาสัมพันธ์สื่อที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเพ่ือเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนในการเลือกสื่อ

วิทยุและโทรทัศน ์เป็นต้น 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๓๕ 

 

 ๑.๒ การมีองค์กรกลางที่สนับสนุนการจัดตั้งและวางระบบการท างานขององค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ส านักงาน กสทช. ควรเข้ามามีบทบาทในการเป็นองค์กรกลางที่สนับสนุนการจัดตั้งให้มี

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์  โดยเป็นตัวกลาง   

ในการประสานให้เครือข่ายจิตอาสาที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อวิทยุ  และโทรทัศน์อยู่แล้ว เครือข่าย  

ภาคประชาชนที่ต้องการจะท างานด้านจิตอาสา และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้มารวมตัวกัน

อย่างมีระบบแบบแผนและวางแผนการท างานในตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม หากส านักงาน กสทช. ต้องการขับเคลื่อนให้องค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                 

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์   สามารถท างานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวและ

ยั่งยืน ควรมี    การก าหนดหน่วยกลางหรือจุดประสาน (Node) ซึ่งท าให้ง่ายต่อการประสานงานซึ่ง

กันและกันและติดตามผลการท างานจากส่วนกลาง    

 ๑.๓ การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและกลไกที่สนับสนุนการท างานขององค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 ส านักงาน กสทช. ควรมีการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบส าหรับรายงานส านักงาน 

กสทช. เมื่อองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์                          

ท าการตรวจสอบแล้วพบว่ามีสื่อที่ไม่เหมาะสม  ภายใต้ระบบดังกล่าวอาจจะมีการออกแบบให้ผู้ที่

รายงานสามารถติดตามความคืบหน้าในการจัดการกับสื่อที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว และควรมีระบบ   

การรายงาน    สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมให้กับประชาชนหรือผู้ผลิตสื่อได้ทราบ   โดยมี   

การชี้แจงถึงประเด็นที่ ไม่เหมาะสมอย่างละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อวิทยุและโทรทัศน์

ต่อไปส าหรับผู้ผลิตสื่อ และจะเป็นแนวทางส าหรับประชาชนในการเลือกบริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์  

 นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและพิจารณาถึงแนวทางการปกปูอง และ รักษาสิทธิ                  

ความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่แจ้งสื่อไม่เหมาะสม  นอกจากนี้ในด้านบทบาทของส านักงาน กสทช . ควรมี             

การพิจารณาทบทวนเรื่องทุนสนับสนุนองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ เนื่องจากการท างานในลักษณะนี้ถึงแม้เป็นจิตอาสา แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และการประสานงานรวมถึงอาจจะต้องมีการหาความรู้เพ่ิมเติมในมิติต่างๆ และอาจจัดเตรียม

ส านักงานในพ้ืนที่ของส านักงาน กสทช. ส าหรับองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้เข้ามาใช้ในการท างาน โดยองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๓๖ 

 

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีเสนอต่อ ส านักงาน กสทช. รวมถึงต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานทั้งในรายไตรมาสและ

ประจ าปี  เพื่อให้การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 ๑.๔ การพัฒนาผู้น าเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์  

 ส านักงาน กสทช. ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายผู้น าจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้น  (Train the trainer program)  เพ่ือให้ผู้น า

เหล่านี้  น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลและสอนต่อให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสา

ในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

 ๑.๕  การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์อย่างต่อเนื่องและ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 ส านักงาน กสทช. การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องและ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบ

สื่อวิทยุและโทรทัศน์มีประเด็นที่ต้องเรียนรู้ในด้านกฎหมายและระเบียบจ านวนมาก รวมถึงเนื้อหา

ด้านสื่อที่เหมาะสม การจ ากัดข้อมูลการน าเสนอในสื่อต่างๆส าหรับผู้ชมแต่ละช่วงวัย และประเด็นด้าน

จริยธรรมต่างๆ  ดังนั้นผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ควรได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งจากการฝึกอบรม  ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  การเรียนรู้บนเว็บไซด์ หรือ

การเรียนในรูปแบบ  e-learning  เพ่ือที่จิตอาสาจะได้สามารถใช้ในการทบทวนความรู้ส าหรับ     

การตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้ด้วยตนเอง  

 ๑.๖ การจัดท าเครื่องมือที่สนับสนุนการท างานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน                               

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ส านักงาน กสทช. ควรมีการจัดท าคู่มือเล่มเล็ก (Booklet/ Mannual) เพ่ือเป็นคู่มือใน       

การสนับสนุนการท างานให้กับจิตอาสาที่อยากเข้ามาท างานด้านการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

ทั้งในด้านกระบวนการท างาน  เช่น  เมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสมต้องแจ้งผ่านช่องทางไหน  ใช้ระยะเวลา

ในการแจ้งเท่าไหร่  และติดตามความคืบหน้าได้ที่ไหนเป็นต้น และมีการสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

และระเบียบ แนวทางการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การพิจารณาว่าสื่อใดมีความเหมาะสม                 

ไม่เหมาะสม  ด้วยเหตุผลประการใด  เพ่ือที่องค์กรเครือข่ายจิตอาสาทุกกลุ่มจะสามารถท างาน         

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์ได้บนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้อาจจะจัดเตรียม
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๒๓๗ 

 

เครื่องมือที่ท าให้องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

ท างานง่ายขึ้นเช่นมีการท าเป็นหัวข้อเช็คลิสต์   (Checklist)  โดยแยกประเภทตามสื่อวิทยุ และ      

สื่อโทรทัศน์แต่ละประเภท เมื่อจิตอาสา ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการ  จะสามารถพิจารณาได้ตาม

ประเด็นสื่อส่วนไหนที่ไม่ตรงตามประเด็นจะถือว่าเป็นสื่อที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

  

 ๒.  ข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว  หมายถึง สิ่งที่ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณา

และด าเนินการในช่วง ๓ - ๑๐ ปี เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ได้แก่  
 ๒.๑ การสร้างคุณค่าให้กับการเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

 ส านักงาน กสทช. ควรมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์เรื่องสั้นหรืออินโฟ

กราฟฟิก ที่เข้าใจง่ายเพ่ือสื่อสารให้ผู้ที่ก าลังท างานด้านจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์ หรือผู้ที่ก าลังอยากเข้ามาเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า  ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการตรวจสอบ  ไม่ได้หมายความว่า

ทุกคนสามารถท ากิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ต้องเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน เป็นกิจกรรมที่ต้องเสียสละ 

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่ท างานด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์   มักจะรู้สึกไม่

ปลอดภัยหากตนเองเป็นผู้รายงาน หรือสื่อมวลชนที่รายงานเองต้องเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้สปอนเซอร์

จากผู้สนับสนุนรายการ ท าให้เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ ไม่ถูกต้องจ านวนมาก                      

ไม่ถูกรายงาน เป็นต้น   

 ๒.๒ การประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสาอ่ืนๆให้เข้ามามีส่วนร่วมใน            

การตรวจสอบและขยายเครือข่ายจิตอาสาให้กว้างขึ้น 

    ส านักงาน กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์แนวคิดการสร้างองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน            

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเครือข่าย                

จิตอาสาอ่ืนๆ ได้ทราบถึงนโยบายการท างาน ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ค่อนข้างน้อยและบางองค์กรท างานในช่วงที่

ได้รับทุนสนับสนุนเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยยังมีองค์กรเครือข่ายจิตอาสาอ่ืนๆ  ที่

ท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ท างานอย่างต่อเนื่องและเป็น
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๒๓๘ 

 

ผู้มีความรู้เชิงสุขภาพ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้องเครือข่าย

เด็กและเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและกระจายอยู่ทั่วประเทศและพร้อมที่จะ

ท างานจิตอาสา  หากเครือข่ายจิตอาสาเรานี้ทราบถึงนโยบายของส านักงาน  กสทช. จะเป็น

กลุ่มเปูาหมายที่มีศักยภาพและสามารถมาร่วมกันท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๓ การขยายช่องทางและเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อรูปแบบอ่ืนๆ  

 ในอนาคตหากองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์  และระบบสนับสนุนในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีความเข้มแข็งแล้ว ส านักงาน 

กสทช.  สามารถท าความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในการขยายผล และสร้างเครือข่าย 

จิตอาสาในการตรวจสอบสื่อประเภทอ่ืน  เช่น  สื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวันต่อ

บุคคลทุกเพศทุกวัยค่อนข้างมากในปัจจุบัน 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการศึกษา 
และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ รวบรวมและจัดท า

ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พัฒนาองค์ความรู้และ                        

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาใน การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

และเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  

 ๕.๑.๑  การศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 จากการศึกษาแนวปฏิบัติและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิต

อาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พบว่า ทั้งในส่วนของวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อเมริกา 

อังกฤษ ออสเตรเลีย และชิลี ซึ่งพบว่าทุกประเทศมีประเด็นกฎหมายที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อทั้งในรูปแบบขององค์กรวิชาชีพสื่อและในรูปแบบ

ของ คณะกรรมการตรวจสอบสื่อ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ  ที่

เกี่ยวกับสื่อ โดยรูปแบบการก ากับสื่อ มีทั้งมีการก ากับโดยรัฐร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และ 

การก ากับโดยรัฐแต่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม และมีกลไกการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียน 

 ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ บทบาท และสถานการณ์ขององค์กรภาค

ประชาชนซึ่งท างานในลักษณะจิตอาสาในประเทศ จ านวน ๕ องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและ

สร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการพัฒนา และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ในต่างประเทศ 

จ านวน ๕ องค์กร ได้แก่ Media Monitoring Project of Zimbabwe, The World Association 
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for Christian Communication, The Media Development Foundation, Media Monitoring 

Project of Concordia University,  Media Monitoring Africa ที่พบว่ามีแนวปฏิบัติที่  กสทช. 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทาง

วิทยุและโทรทัศน์  ได้แก่  การมีประเด็นกฎหมายที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสา   

ภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่รัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อ   การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับสื่อ    

การจัดตั้งในลักษณะขององค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ด าเนินการร่วมกันผ่านเครือข่าย ซึ่งมีทั้งเครือข่ายใน

ประเทศและต่างประเทศที่หลากหลาย ทั้งเครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชน เครือข่ายสหวิชาชีพ ซึ่งจะท า

ให้มิติการตรวจสอบมี ความหลากหลายและลุ่มลึกในการท าความเข้าใจกับประเด็นที่ตรวจสอบ และ

ควรมีการจัดท าเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการรวบรวมองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มารวมตัวกัน และเป็นกลไกในการรับเรื่อง

ร้องเรียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

 อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ 

(รวมถึงองค์กรอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้คัดเลือกมาศึกษา เนื่องจากมีเพียงเฟสบุ้ค แฟนเพจ และไม่ได้เห็น

ถึงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) ด าเนินการในลักษณะโครงการ ท าให้ขาดความยั่งยืน เนื่องจากเป็น                    

การรับทุนวิจัยระยะสั้นจ านวน  ๑ – ๒  ปี  เมื่อหมดระยะเวลาการรับทุน  โครงการจะหยุด        

การด าเนินการไป   แตกต่างจากการรวมกลุ่มในลักษณะสภาวิชาชีพหรือมูลนิธิ    ที่มีลักษณะ        

สหสาขาวิชาจะท าให้มีความยั่งยืนมากกว่า อย่างไรก็ตามองค์กรภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ทั้งในและต่างประเทศจะมีบทบาทอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจาก   

การตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านการเท่าทันสื่อแก่ประชาชนในวงกว้าง 

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติการสื่อสารและมิติอ่ืนๆ การท าวิจัยและศึกษาเชิงลึก การฝึกอบรม

และพัฒนาเครือข่าย เป็นต้น 

 ซึ่ง ส านักงาน  กสทช. ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย โดยมีการจัดประเภทประเด็นการตรวจสอบให้

ชัดเจนและระบุบทบาทขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาให้ชัดเจน รวมถึงอาจมีการเพ่ิมบทบาท การสร้าง

ความเข้มแข็ง ของเครือข่าย การสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์มีการท าวิจัยและศึกษาเชิงลึก การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายทั้งที่องค์กร
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๒๔๒ 

 

เครือข่ายจิตอาสาใน การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์จัดเองหรือ กสทช. ด าเนินการให้ 

และการให้ความรู้ในด้านสื่อแก่ประชาชนในวงกว้างผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

   ๕.๑.๒ การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

 จากการศึกษาและรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศไทย พบว่า ในประเทศไทยยังไม่มีเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ท าหน้าที่เต็มรูปแบบในด้านตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงยังไม่มีลักษณะการรวมของกลุ่มบุคคลทั้งในระดับประชาชน 

นักวิชาการ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่มีระบบการติดตามและ

ประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งจากการสืบค้นพบเพียงองค์กร ๔ องค์กรที่ท าหน้าที่ในตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และเป็นเพียงการตรวจสอบในบางประเด็น  โดยสามารถแบ่งองค์กรที่

มีอยู่ในปัจจุบันออกเป็น ๓ ประเภท อย่างไรก็ตามในอนาคต องค์กรเหล่านี้สามารถท างานร่วมกับ

องค์กรเครือข่ายจิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ ๑) องค์กรที่

ไม่ได้เป็นจิตอาสาที่ท าหน้าที่หลักในการเฝูาระวังและตรวจสอบสื่อ แต่เกิดจากการรวมตัวเครือข่าย

ประชาสังคม เป็นไปในลักษณะของการรับ เรื่องร้องเรียนและมีช่องทางให้แจ้งเตือนสื่อที่ไม่เหมาะสม

และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค มากกว่าการตรวจสอบสื่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านอาหารและยา หรือ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพต่างๆ โดยมีเปูาหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน ที่มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคด้านสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเชื่อม

ระหว่างผู้บริโภคกับสื่อมวลชน ๒) การท างานร่วมกันของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาวิชาชีพ

ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ที่เน้นการก ากับดูแลวิชาชีพข่าววิทยุ  และโทรทัศน์  และมีบทบาท     

เพียงบางส่วนในการตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อ

ที่ไม่เหมาะสม  และ ๓) กลุ่มท่ีเรียกองค์กรของตนเองว่าเครือข่าย แต่ไม่ได้  มีการสร้างเครือข่าย เป็น

เพียงการท างานในลักษณะโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ได้แก่ เครือข่าย

ครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อที่มีการก ากับดูแลสื่อส าหรับครอบครัว  โดยมีศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน

เกี่ยวกับการเผยแพร่ สื่อที่ไม่เหมาะสม และพัฒนาเป็นโครงการเครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่าน

ช่องทางระบบสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพ่ือการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และปูองปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย 

(ศสป.) ที่มีช่องทางขจัดสื่อร้ายโดยให้กดรายงานสื่อผ่านเว็บไซด์ https://www.mediafunfacts.in.th/report-bad-
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web และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน   ที่เน้นการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์  และมีการจัดท าช่องทางใน 

การรายงานสื่อที่ไม่เหมาะสมกับเด็กผ่านเว็บไซต์    http://cclickthailand.com  อย่างไรก็ตาม  

การจัดกิจกรรมโดย อิงกับแหล่งทุนจะขาดความยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตามคณะที่ปรึกษาได้

จัดท าฐานข้อมูลและบรรจุเครือข่ายจิตอาสาและการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์

จ านวน  ๓๐๐ คน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมไว้ในฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ผ่านระบบเว็บไซต์ 

 ๕.๑.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสา

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 จากการส ารวจความต้องการของสมาชิกของเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการ  ทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกกลุ่มในประเทศไทย เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พบว่า จิตอา

สามีความต้องการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ (Mean = ๔.๑๐) รูปแบบใน

การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ (Mean = ๓.๙๘) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

เกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ (Mean = ๓.๙๖)  เป็น ๓ อันดับแรก                             

มีความต้องการพัฒนาทักษะในด้านการท างานเป็นทีม (Mean = ๔.๒๐) การวางแผนและ                         

การประสานงาน (Mean  = ๔.๐๘) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่าย (Mean  = ๓.๙๖) 

เป็น ๓ อันดับแรก และมีความต้องการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ผ่ านกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์เพ่ือสร้าง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ (Mean = ๔.๑๘) 

การท ากิจกรรมกลุ่มและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา  (Mean = ๔.๑๒)  และการท ากิจกรรมกลุ่มด้วย

การระดมสมอง (Mean = ๔.๐๘)  เป็น ๓ อันดับแรก  ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ จึงพัฒนาขึ้นโดยมี

ลักษณะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่ใช้เวลาในการฝึกอบรม ๑๘ ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการเรียนรู้

หลัก ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การก ากับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ๒)  กฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ ๓) จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๔) รูปแบบและองค์กรเครือข่าย  

จิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และ ๕) การสร้าง

เครือข่าย และภาวะผู้น าของจิตอาสาที่ใช้ใน  การก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์  โดยมี
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๒๔๔ 

 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  การพัฒนาภาวะ

ผู้น าและการสร้างเครือข่ายของ   จิตอาสา ในด้านวิธีการจัดฝึกอบรมได้มีการผสมผสานแนวทาง                  

การฝึกอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งการบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์  การฝึกวิพากษ์กรณีศึกษา การ

ท ากิจกรรมกลุ่ม และการระดมสมอง เพ่ือให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเข้าใจ ทั้งในเชิงแนวคิดทฤษฎี และได้

ลงมือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองต่างๆ รวมถึง การท าเวิร์คชอปต่างๆ  ประกอบเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม               

การฝึกอบรมมีความเข้าใจ  และทราบถึงแนวทางใน การน าไปปฏิบัติจริงได้ดียิ่งขึ้น 

 จากนั้นน าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน           

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  ไปจัดการฝึกอบรมให้กับเครือข่ายจิตอาสาใน     

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  จ านวน  ๕  ภูมิภาค  ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคใต้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นแล้ว มีผู้สนใจเข้าร่วม ๓๐๐ คน 

ภายหลังสิ้นสุด การฝึกอบรม ได้มีการประเมินความรู้จากการเข้าร่วมโครงการซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมจาก  ทุกภูมิภาคมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในระดับมากที่สุด  (Mean = ๑๗.๑๒ – ๑๘.๐๒) และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจาก          

ทุกภูมิภาค มีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา       

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก (Mean  = ๔.๑๒) และม ี       

การจัดการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น  (Public hearing)  (ร่าง) องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับเครือข่าย                

จิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ พบว่า ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ความรู้ที่

เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และความรู้ที่เกี่ยวกับข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะท าการตรวจสอบ   

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๔๕ 

 

 ๕.๑.๔ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 จากการศึกษา พบว่า แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน           

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ สามารถจ าแนกเป็นข้อเสนอแนะส าหรับ                          

การด าเนินการในระยะสั้น และข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว    

 ๑.  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในระยะสั้น  หมายถึง  สิ่งที่ส านักงาน  กสทช.                  

ควรพิจารณาและด าเนินการในช่วง ๑ – ๒ ปี เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ได้แก่ 

         ๑.๑ การระบุบทบาท  ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่ชัดเจนขององค์กรเครือข่าย    

จิตอาสา ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งในด้านกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ จะท าให้ผู้ที่ต้องการเข้ามา

ท างานจิตอาสามองเห็นช่องว่างของความรู้  และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมมากขึ้น และอาจมี   

การพิจารณาถึงบทบาทเพ่ิมเติมในด้านการรู้เท่าทันสื่อส าหรับบุคคล และประชาชนทั่วไป การท าวิจัย

ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และการรู้เท่าทันสื่อ การจัดหาช่องทางใน 

การประชาสัมพันธ์สื่ อที่ เหมาะสม  และไม่ เหมาะสมเ พ่ือเป็นตัว เลื อกให้กับประชาชนใน                               

การเลือกบริโภค สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

         ๑.๒ การเข้ามามีบทบาทในการเป็นองค์กรกลางที่สนับสนุนการจัดตั้งให้มีองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็นตัวกลางในการท าให้ 

เครือขา่ยจิตอาสาที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์อยู่แล้ว เครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการ

จะท างานด้านจิตอาสา และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้มารวมตัวกัน วางแผนการท างาน และ

ก าหนดหน่วยกลางหรือจุดประสาน (Node) ซึ่งท าให้ง่ายต่อการประสานและติดตามผลการท างาน 

เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

             ๑.๓ การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกที่สนับสนุนการท างานขององค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ ระบบส าหรับรายงาน

สื่อที่ไม่เหมาะสม  โดยมีการปกปูองและรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่แจ้ง รวมถึงภายใต้ระบบ

ดังกล่าวอาจจะมีการออกแบบให้ผู้ที่รายงานสามารถติดตามความคืบหน้าในการจัดการกับสื่อที่ไม่

เหมาะสม และควรมีระบบการรายงานสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมให้กับประชาชนหรือ     



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๔๖ 

 

ผู้ผลิตสื่อได้ทราบ อีกทั้งควรมีการพิจารณาทบทวนเรื่องทุนสนับสนุนองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน          

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ แต่ต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะยาวและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี การรายงานผลการด าเนินงานทั้งในรายไตรมาสและประจ าปีเสนอต่อ 

ส านักงาน  กสทช. รวมถึงอาจจัดเตรียมส านักงานในพ้ืนที่ของส านักงาน  กสทช. ส าหรับองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ได้เข้ามาใช้ในการท างาน     

          ๑.๔ การพัฒนาผู้น าเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็น

หลักสูตรเข้มข้น (Train the trainer program) เพ่ือให้ผู้น าเหล่านี้น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไป             

ขยายผลและสอนต่อให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

          ๑.๕  การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องและ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจากการฝึกอบรม ชุดการเรียนรู้ด้วย

ตัวเอง การเรียนรู้บนเว็บไซด์หรือการเรียนในรูปแบบ e-learning เพ่ือที่จิตอาสาจะได้สามารถใช้ใน

การทบทวนความรู้ส าหรับการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้ด้วยตนเอง  

          ๑.๖ การจัดท าเครื่องมือที่สนับสนุนการท างานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา        

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศ  ได้แก่  คู่มือเล่มเล็ก (Booklet/Mannual)                

ที่ประกอบด้วยกระบวนการท างาน การสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ และแนวทาง          

การตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์  เพ่ือที่องค์กรเครือข่ายจิตอาสาทุกกลุ่มจะสามารถ

ท างานในการตรวจสอบเนื้อหารายการวิทยุและโทรทัศน์ได้บนมาตรฐานระดับเดียวกัน และการจัดท า

เป็นหัวข้อเช็คลิสต์ (Checklist) ในการตรวจสอบเนื้อหารายการโดยแยกประเภทตามสื่อวิทยุและสื่อ

โทรทัศน์ แต่ละประเภท   

  ๒.  ข้อเสนอแนะระยะกลางและระยะยาว  หมายถึง  สิ่งที่ส านักงาน  กสทช. ควร

พิจารณาและด าเนินการในช่วง ๓ - ๑๐ ปี เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ได้แก่ 

          ๒.๑ การสร้างคุณค่าให้กับการเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์เรื่องสั้นหรืออินโฟกราฟฟิกท่ีเข้าใจง่ายเพ่ือสื่อสาร

ว่างานด้านจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า ต้อง

มีความรู้ทีถู่กต้องในการตรวจสอบ และเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน เป็นกิจกรรมที่ต้องเสียสละ    



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๔๗ 

 

          ๒.๒ การประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจิตอาสาอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบและขยายเครือข่ายจิตอาสาให้กว้างขึ้น เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) ที่ท างานอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้มีความรู้เชิงสุขภาพ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน        

องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและกระจาย

อยู่ ทั่วประเทศและพร้อมที่จะท างานจิตอาสา เป็นต้น 

          ๒.๓ การขยายช่องทางและเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อรูปแบบอ่ืนๆ โดย

ท าความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในการขยายผล และสร้างเครือข่ายจิตอาสาใน       

การตรวจสอบ สื่อประเภทอ่ืนเช่นสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวันต่อบุคคลทุกเพศ

ทุกวัยค่อนข้างมากในปัจจุบัน   

๕.๒ ข้อเสนอแนะ  

๕.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     ๑. ส านักงาน กสทช. ควรมีการประชาสัมพันธ์ การเชิญหรือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม        

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  และภาคประชาชนได้ทราบว่าส านักงาน  กสทช.  มีนโยบายที่จะ

ขับเคลื่อน เรื่องการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายจิตอาสา และภาคประชาชนที่สนใจได้ตระหนักใน                         

การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่      

การพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่ายด้วยกัน  การร่วมแสดงความคิดเห็น พิจารณาและรับนโยบายของส านักงาน กสทช. 

ไปสู่การปฏิบัต ิ

      ๒.  ส านักงาน กสทช. ควรมีการน า “ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์” ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้              

ไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงาน กสทช. ทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการ                      

ระยะสั้นและระยะยาว ที่ประกอบด้วย การระบุผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้อง แผนงบประมาณ                       

แผนการประเมินผล  และพัฒนาคุณภาพ  ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน         

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์มีทิศทางและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   
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   ๕.๒.๒  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าศึกษาในอนาคต 
๑. การศึกษาและจัดท าหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายผู้น าจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  (Train the trainer program) ในลักษณะการฝึกอบรมเพ่ือให้น าไปสอน

ต่อให้  ผู้ที่สนใจจะเป็นจิตอาสาในการตรวจสอบสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งภายใต้หลักสูตร

ดังกล่าว ควรมีการจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมและเนื้อหาที่สะดวกต่อการน าไปสอนต่อด้วย 

    ๒. การศึกษาและจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมหรือชุดการเรียนรู้ส าเร็จรูปส าหรับพัฒนา

องค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยจัดท าในรูปแบบที่

หลากหลายเพื่อให้จิตอาสาที่มีหลายช่วงวัย หลายสาขาวิชาชีพสามารถเลือกเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนเอง

ถนัด เช่น ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองในแบบหนังสือและแบบฝึกหัด การเรียนรู้บนเว็บไซด์หรือการเรียนใน

รูปแบบ e-learning  ที่ประกอบไปด้วยระบบการประเมินผลการเรียนรู้ การท าชุดคลิปวิดิโอที่สะดวกต่อ

การรับชม การสรุปข้อมูลกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เข้าใจยากในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิคหรือ

ไดอะแกรม เป็นต้น เพ่ือที่จิตอาสาจะได้สามารถใช้ในการเรียนรู้และทบทวนความรู้ส าหรับการตรวจสอบ

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากจิตอาสาบางท่านมีงานประจ า อาจจะไม่สามารถลางานเพ่ือ

มาร่วมการฝึกอบรมแบบชั้นเรียนได้   

     ๓. การศึกษาและจัดท าแอพพลิเคชั่นส าหรับให้องค์กรเครือข่ายจิตอาสาสามารถรายงาน

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม โดยภายใต้ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วย ระบบ                 

การรายงานเมื่อพบว่ามีสื่อที่ไม่เหมาะสมโดยมีการปกปูองข้อมูลส่วนตัวของผู้รายงาน การออกแบบให้                

ผู้ที่รายงานสามารถติดตามความคืบหน้าในการจัดการกับสื่อที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว และควรมีระบบ                  

การรายงานสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมให้กับประชาชนหรือผู้ผลิตสื่อได้ทราบ โดยมีการชี้แจงถึง

ประเด็นที่ไม่เหมาะสมอย่างละเอียด  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ต่อไปส าหรับ                  

ผู้ผลิตสื่อ และจะเป็นแนวทางส าหรับประชาชนในการเลือกบริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์อย่างรู้เท่าทัน 

    ๔. การศึกษาและจัดท าเครื่องมือที่สนับสนุนการท างานขององค์กรเครือข่ายจิตอาสาใน      

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ในรูปแบบของคู่มือเล่มเล็ก (Booklet/Mannual)                   

ที่บรรจุแนวทางการท างาน  กระบวนการท างาน   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ   แนวทาง    

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ และประเด็นเช็คลิสต์ในการตรวจสอบเนื้อหารายการ

ทางวิทยุและโทรทัศน์    เพ่ือเป็นคู่มือในการสนับสนุนการท างานให้กับจิตอาสาที่อยากเข้ามาท างาน 

ด้านการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ได้อย่างดีบนมาตรฐานระดับเดียวกัน    



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๔๙ 

 

๕) การศึกษาหรือการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการรู้เท่าทันสื่อให้กับ

ประชาชน ซึ่งถือเป็นการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ที่มีความเหมาะสม  และจะท าให้รับมือและหลีกเลี่ยงการรับชมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ไม่

เหมาะสมได้ สามารถให้ความรู้แก่เยาวชนและคนรอบข้างเมื่อพบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่

ไม่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นฐานความรู้ที่น ามาใช้เป็นจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ในอนาคตได ้
๖)  การจัดท าฐานข้อมูลในลักษณะ Big data เพ่ือรวบรวมเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือกบริโภค

สื่อ อย่างรู้เท่าทัน และเป็นฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน์ในการคอยเฝูาติดตามเนื้อหารายการทางวิทยุ  และโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม  เพ่ือน าไปสู่   

การพัฒนาเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น 
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กรณีศึกษา ชุมชนบางน้้าหวาน อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์

ศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

กรุงเทพมหานคร. 

ดุษฎี ไชยชนะ. (๒๕๕๐). ความส านึกของคน. กรุงเทพฯ: วี พรินท์. 

ทวีศักดิ์ กันโยไช. (๒๕๕๐). การเมืองการปกครองอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๑, จาก 

http://www.satit.up.ac.th/BBC๐๗/AroundTheWorld/pol/๑๔๖.htm. 

ธีรพัฒน์ อังศุชวาล.  (๒๕๕๘). ‘ประชาสังคม  ’(Civil Society) ในมุมมองใหม่: บทส ารวจหน้าตาและ

ต่ าแหน่งแห่งที่ของประชาสังคมในมุมมอง Civil Society Diamond, วารสารการเมือง                

การปกครอง, ๕(๑): ๓๙-๖๗. 

ธีรยุทธ บุญมี. (๒๕๔๗). ประชาสังคม (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: สายธาร. 

นฤมล นิราทร. (๒๕๔๓). การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นันทรัตน์ ปริวัติธรรม. (๒๕๕๓). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชน

ที่ได้รับทุนการศึกษาส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 

บุญยศิษย์ บุญโพธิ์. (๒๕๕๓). สื่อมวลชนกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล. Executive Journal. ๘๖-

๘๘ 

ปกรณ์ นิลประพันธ์. (๒๕๔๖). การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมาย และการ

ด าเนินการตามกฎหมายในระดับเครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย. รายงานการศึกษาส านักงาน                 

คณะกรรมการกฤษฎีกา. 

ประเวศ วะสี. (๒๕๔๒). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. 

กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พ .ศ. 

๒๕๕๖. (๒๕๕๖). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง. 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒). 

(๒๕๕๗). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง. 
ปิยนาถ สรวิสูตร . (๒๕๕๒). แรงจูงใจของผู้น าเยาวชนที่มีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม : 

กรณีศึกษาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์.   

ปิยนาถ สรวิสูตร. (๒๕๕๒). แรงจูงใจของผู้น าเยาวชนที่มีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม: 

กรณีศึกษาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร. (๒๕๔๗). เครือข่าย ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.). 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑. (๒๕๕๑).              

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก. 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐. (๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา.                    

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก. 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓. (๒๕๕๓). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๗ 

ตอนที่ ๗๘ ก. 

พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล.  (๒๕๔๖). การก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและ

โทรทัศน์ในประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

พิรงรอง รามสูต. (๒๕๕๖). วิทยุชุมชนในประเทศไทย จากการปฏิรูปสื่อสู่การก ากับดูแลที่ยั่งยืน .

กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
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มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ. (๒๕๕๑). จิตอาสาคืออะไร. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑: จาก

http://www.vachiraphuket.go.th/www/volunteer/?name=knowledge&file=readk

nowledge &id=๔. 

ยอดฉัตร  ตสาริกา. (๒๕๔๖). กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศอังกฤษ. รายงานโครงการวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. (๒๕๔๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๔ 

ตอนที่ ๕๕ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. (๒๕๕๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๔ 

ตอนที่ ๔๗ ก. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. (๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ 

ตอนที่ ๔๐ ก. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมี

บุคส์พับลิเคชั่นส์. 

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ. (๒๕๔๗). “รูปแบบการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาให้มีจิต

สาธารณะการศึกษาระยะยาว ”, เอกสารประกอบการประชุมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (๒๕๕๗). รายงานวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลในพระราชบัญญัติ 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และข้อเสนอในการปรับปรุง, โครงการ Thai Law 

Watch ร่วมกับโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch). 

วราพร วันไชยธนวงศ์ และคณะ. (๒๕๕๑). การพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่. 

เชียงใหม่: ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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ศศิกานต์ กาละ และคณะ. (๒๕๖๑). การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมจิตอาสาเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ในชุมชน (Development of a Volunteer Training Program to Promote 

Breastfeeding in Community), วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข

ภาคใต้, ๕(๒): ๑๖-๒๙. 

ศิริพร เอ่ียมธงชัย. (ม.ป.ป.). การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา . 

กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 

เสรี พงศพิศ. (๒๕๔๘). ข้อควรรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๕๘). กฎหมายของประเทศสิงคโปร์และข้อมูลกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงของประเทศสิงคโปร์ . รายงาน

ฉบับสมบูรณ์ โครงการข้อมูลกฎหมายอาเซียนระยะต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา. 

สนธยา พลศรี. (๒๕๕๐). เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติง้ เฮ้าส์. 

สมคิด เลิศไพฑูรย์. (๒๕๔๒). การปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สมพงษ์ สิงหะพล. (๒๕๔๒). ต้องสอนให้เกิดจิตส านึกใหม่. กรุงเทพฯ: สีมาจารย์. 

สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. (๒๕๔๗). การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: เจริญ

วิทยาการพิมพ์. 

สาวตรี สุขศรี. (๒๕๔๗). ภาระหน้าที่ และความรับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต : 

ศึกษาเฉพาะการเผยแพร่ภาพลามก และการหมิ่นประมาทบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต . 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (๒๕๕๘). พระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘. สืบค้นเมื่อ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๑, จาก http://web.krisdika.go.th 

/data/law/law๒/%A๑๑๔๙/%A๑๑๔๙-๒๐-๒๕๕๘-a๐๐๐๑.htm 
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ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ . 

๒๕๕๕. พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑. สืบค้น

เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑, จาก https://www.nbtc.go.th/getattachment/law/ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ . 

๒๕๖๐. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. สืบค้นเมื่อ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๑, จาก https://www.nbtc.go.th/getattachment/. 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ . 

(๒๕๕๖).รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูต ร “Broadcast Regulation”. กรุงเทพ: ส านักงาน 
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ภาคเหนือ 
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ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
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๑. นางผุสดี จันทวงษ์ ธุรกิจส่วนตัว 

๒. นางกฤษณี ปางชาติ พนักงานประจ า 

๓. นางสาวกุลประภักสรจ์  เชื้อเมืองพาน นักจัดรายการวิทยุ 

๔. นางสาวชยาภรณ์ จ าปาแดง นักศึกษา 

๕. นางสาวรุ่งฟูา แซ่ตั้ง นักศึกษา 

๖. นางสาวชัญญานุช เกษมณี นักศึกษา 

๗. นางสาวอัจรารักษ์ ทัพเจริญ นักศึกษา 

๘. นางสาววรัตม์ พิมพ์คต นักศึกษา 

๙. นางสาวปรีชญา ปภัสสรากาญจน์ นักศึกษา 

๑๐. นายจรัส สุปัญญา ธุรกิจส่วนตัว 

๑๑. นายโชติชนิด ช านาญการ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๒. นางเพลินพิชญ์ แก้วพาค า ธุรกิจส่วนตัว 

๑๓. นายธงศักดิ์  อริยะ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๔. นางธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร นักจัดรายการวิทยุ 

๑๕. นางปรียาภรณ์ อารีย์ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๖. นางวันเพ็ญ แสนใจ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๗. นางสาวนุชธิวา สองสาย นักศึกษา 

๑๘. นางสาววิรัญชนา บุตรโพธิ์ นักศึกษา 

๑๙. นางพัทธนันท์ หนูคง นักจัดรายการวิทยุ 

๒๐. นางวลัยลักษณ์ ปินตาเขียว ธุรกิจส่วนตัว 

๒๑. จ่าสิบเอกส าราญ ปินตาเขียว ข้าราชการบ านาญ 

๒๒. นางสาวพรพิมล  สุนันสา นักศึกษา 

๒๓. นางสาวพรศิริ  เรืองไชยชนะ นักศึกษา 

๒๔. นางสาวยุวธิดา  จิณกับ นักศึกษา 
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๒๕. นางสาวเยาวเรศ  ม่วงคีรีคาม นักศึกษา 

๒๖. นางสาวรสสุคนธ์  นางสาว นักศึกษา 

๒๗. นางสาวรุ่งทิพย์  ธิมงคล นักศึกษา 

๒๘. นางสาวรุ้งสินี  ปีกด้วง นักศึกษา 

๒๙. นางสาววริศรา  กรสวรรค์ นักศึกษา 

๓๐. นางสาววาสนา  ค าเทพ นักศึกษา 

๓๑. นางสาวศิถีธร  สุภา นักศึกษา 

๓๒. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง นักศึกษา 

๓๓. นางสาวสุพิชญา  พัฒนอุตมา นักศึกษา 

๓๔. นางสาวสุวิภา  พรมดีมา นักศึกษา 

๓๕. นางสาวสุวิมล  ชัยเลิศ นักศึกษา 

๓๖. นางสาวหยาดดาว  บัญญัติ นักศึกษา 

๓๗. นางสาวอรพรรณ  ชัยศรี นักศึกษา 

๓๘. นางสาวอัญชลี   โปทา นักศึกษา 

๓๙. นางสาวภูรชญา  ชนกธนันดนย์ นักศึกษา 

๔๐. นายเกรียงศักดิ์   เผ่าเครือ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๑. นางสาวธีรดา  ค ารังษี นักศึกษา 

๔๒. นางสาวรัตนา  เปาปุา นักศึกษา 

๔๓. นางสาววรางคณา  พรมสี ธุรกิจส่วนตัว 

๔๔. นายวุฒิชัย  กันใจ นักศึกษา 

๔๕. นายศักดิธัชัย  ชัยลังกา นักศึกษา 

๔๖. นางสาวศุภรดา   ปัญญานิติพนธ์ นักศึกษา 

๔๗. นายสิทธิโชติ  ต๊ะสา นักศึกษา 

๔๘. นางสาวแสงระวี   แก้วดอกรัก นักศึกษา 

๔๙. นางสาวอภิชญา   สวัสดิ์วิมล ธุรกิจส่วนตัว 

๕๐. นางสาวเอมพิกา  วงค์ต่อม นกัศึกษา 

๕๑. นางสาวเอมอร  ศรีค า นักศึกษา 

๕๒. นายทินกร  แก้วน้อย นักศึกษา 

๕๓. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู นักศึกษา 

๕๔. นางสาวกมลรัตน์  อารินทร์ นักศึกษา 
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๕๕. นางสาวจีรนันท์   ทนุกุล นักศึกษา 

๕๖. นายชิดชนก   โลกค าลือ นักศึกษา 

๕๗. นางสาวพรพิมล  แสนบ้าน นักศึกษา 

๕๘. นางจินตนา  กลิ่นชนะ ธุรกิจส่วนตัว 

๕๙. นางสาวดวงพร  ปวงแก้ว พนักงานบริษัท 

๖๐. นางสาวพิชชาพร แผ้วกิ่ง นักศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๕ 

 

ภาคใต ้

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
วันที่ ๒๓  – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม โกลเด้นคราว แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางภัฎร์ฑรัฏฐ์  วรพิพัฒน์กุลธีร์ ธุรกิจส่วนตัว 

๒. นายประวัติ  ชาญการ รับจ้าง 

๓. นายสม  บุญมี ธุรกิจส่วนตัว 

๔. นายประสาร  ทองสมสี ท าสวน 

๕. นายวิชา  แก้วสลับเพชร ท าสวน 

๖. นายขาม  โสภิตา ท าสวน 

๗. นายขิ้ม  เทพรัตน์ ท าสวน 

๘. นายฉลอง   อรัญดร ท าสวน 

๙. นายดุรงค์   สกุลหวัง พนักงาน 

๑๐. นายสุธี  ทรงช่วง ท าสวน 

๑๑. นางเนตรนภา   เกตุสกุล ธุรกิจส่วนตัว 

๑๒. นางสาวธาราทิพท์   เกตุสกุล ธุรกิจส่วนตัว 

๑๓. นางสาวแพรดา   มะโนเรศ นกัศึกษา 

๑๔. นางเบ็ญจางค์   บุญมี ธุรกิจส่วนตัว 

๑๕. นางสาววราภรณ์   ดิษโสภา พนักงาน 

๑๖. นายอภิชิต  ติ่งพรม ลูกจ้าง 

๑๗. นายอ านวย  มณี ท าสวน 

๑๘. นางวลัย  ชาญการ รับจ้าง 

๑๙. นายจเด็จ   สินไชย เกษตรกร 

๒๐. นางเตือนใจ  นพสุวรรณ แม่บ้าน 

๒๑. นายอุทัย   นนทะสร รับจ้าง 

๒๒. นายมั่น  อินหมู ธุรกิจส่วนตัว 

๒๓. นางสุพาพร  ทิพย์ลองพล รับจ้าง 

๒๔. นางสุจิตรา  นพสุวรรณ พนักงาน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๖ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นายอภิศักดิ์  ทองสร้อย พนักงาน 

๒๖. นายอนงค์   จันทร์หนู ธุรกิจส่วนตัว 

๒๗. นางศรินทร์ยา   บุตรรักษ์ รับจ้าง 

๒๘. นางพัชรี   เฉลิมเมือง ธุรกิจส่วนตัว 

๒๙. นางสุทิน  ณ ชาตรี ธุรกิจส่วนตัว 

๓๐. นายสมนึก  เจนทะเล รับจ้าง 

๓๑. นางวาณี  แซ่ตั่ง ธุรกิจส่วนตัว 

๓๒. นางสาววรรณิภา  แก้วบุตร รับราชการ 

๓๓. นางสาวภิญญา  กิมิเส รับราชการ 

๓๔. นางสาวสุชาดา  แก้วบุตร แม่บ้าน 

๓๕. นางวริศรา  วงค์ชะแด รับจ้าง 

๓๖. นางสมหมาย  ทนงาน ท าสวน 

๓๗. นางสาวปฏิมา  วงศ์ชะแดง รับจ้าง 

๓๘. นางสาวกรอุมา  หิรัญ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๙. นางกัลยา  แก้วกาษร ธุรกิจส่วนตัว 

๔๐. นางอุไรวรรณ  บุญศรี ท าสวน 

๔๑. นางสาวมณิภา  ฟูน้อย นักศึกษา 

๔๒. นางสาววริศรา  หัสชัย นักศึกษา 

๔๓. นายศราวัสดี  แก้วสุวรรณ์ นักศึกษา 

๔๔. นางสาวสุดารัตน์  หัยภาค นักศึกษา 

๔๕. นางสาวอรทัย  สังทอง นักศึกษา 

๔๖. นางสาวสุตาภัทธ  ฤกษ์อรุณรัตน์ นักศึกษา 

๔๗. นางสาวณิชารีย์   ลาภจินดา นักศึกษา 

๔๘. นายสมาน  แลแรมะ รับจ้าง 

๔๙. นายกวิตย์   คล้ายอุดม รับจ้าง 

๕๐. นายกันยา  ริทธิ์โต พนักงาน 

๕๑. นายประดิษฐ์  มูสิกะสงค์ บ านาญ 

๕๒. นางศิราวรรณ   ยอดศรี รับราชการ 

๕๓. นายนภดล  สมศรี รับจ้าง 

๕๔. นางสาวปรมาภรณ์  บางรักษ์ นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๗ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวสกุลกานต์  มติธรรม นักศึกษา 

๕๖. นางสาวกชพรรณ  สิทธิชญาฌ์ นักศึกษา 

๕๗. นางสาวสูไฮลา  สาและ นักศึกษา 

๕๘. นางสาวมุรนี  อาแว นักศึกษา 

๕๙. นางสาวซอลีฮะ  สาอุ นักศึกษา 

๖๐. นางสาวอายีเร๊าะ  ทนงาน รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๘ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นายพรเทพ วงแหวน สื่อมวลชน 

๒. นายพนมศักดิ์ ลาดบาศรี   ธุรกิจส่วนตัว 

๓. นางสาวพัชรี  พรหมทันใจ     นักศึกษา 

๔. นางสาวกันติชา อินทรประวัติ    นักศึกษา 

๕. นายธนพนธ์ จ้อยนุแสง   นักศึกษา 

๖. นางสาวสิรินภานารถ  ใต้กิ   นักศึกษา 

๗. นางสาวพิชญา   พิมพ์รูลาด นักศึกษา 

๘. นายหฤษฎ์   แสงพระจันทร์ นักศึกษา 

๙. นางสาวจรัญกร   วิวัชสุวกร สื่อมวลชน 

๑๐. นายภาณุโรจน์  จิตร์สุวรรณ สื่อมวลชน 

๑๑. นางสาวธารทิพย์  จินดากวี นักศึกษา 

๑๒. นางสาวธนัชชา  พุ่มโพธิสุวรรณ นักศึกษา 

๑๓. นางสาวณัฐวดี  ทัดใหม่     นักศึกษา 

๑๔. นางสาว มาริษา   โมรานอก นักศึกษา 

๑๕. นางสาวสุดากาญจน์   ทาบุราณ นักศึกษา 

๑๖. นางสาวฐิติชญา   กลอนกลา นักศึกษา 

๑๗. นางสาวปริยากร  จันทรานนท์ นักศึกษา 

๑๘. นางสาววรรณพร   สิงห์ขาว นักศึกษา 

๑๙. นางสาวอัศมาพร  เกื้ออังสก ุ นักศึกษา 

๒๐. นางสาวจีรนัย   พรหมเทพ   นักศึกษา 

๒๑. นายธีรพล  ดลดอน นักศึกษา 

๒๒. นางสาวอนุธิดา  สีนาด นักศึกษา 

๒๓. นายสัณหณัฐ  หลวงเทพ นักศึกษา 

๒๔. นายวัชรพันธ์  แสงเพ็ชร นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๙ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นายณัฐวิรุตม์  จันทร์แสง ผู้ประกอบการวิทยุ 

๒๖. นายพงศ์พิสุทธิ์  อุดไธสง นักศึกษา 

๒๗. นายรักเกียรติ  อ่อนวงษ์ นักศึกษา 

๒๘. นางศิริรัตน์  พียศักดิ์   สื่อมวลชน 

๒๙. นางวรดารัศม์   พงษ์จันทร์แสง ผู้ประกอบการวิทยุ 

๓๐. นางสาวดลยา  คลองค าเกียง นักศึกษา 

๓๑. นายศราวุฒิ   สุดซา นักศึกษา 

๓๒. นายณัฐพล  จ้อยนุแสง   นักศึกษา 

๓๓. นางสาวศิริรัตน์  ไม่หวั่น นักศึกษา 

๓๔. นางสาวนันทวัลย์  ชิดพลครั้ง สื่อมวลชน 

๓๕. นางสาวอัชราภรณ์  พหลเดช สื่อมวลชน 

๓๖. นางสาวกัญศลักษณ์   รุ่งสุขประเสริฐ   สื่อมวลชน 

๓๗. นายอนุสรณ์  อชิโณปุณวัตร สื่อมวลชน 

๓๘. นางสาวปิยะธิดา พิมาน นักศึกษา 

๓๙. นางสาวฉัตรกมล ปูอมเขตต์ นักศึกษา 

๔๐. นางสาวทัณฑิมา  เพียงกระโทก นักศึกษา 

๔๑. นางสาว ศศิวิมล  นวลจันทร์ นักศึกษา 

๔๒. นางสาวสุนิตา  บุตสิม       นักศึกษา 

๔๓. นางสาว กนกวรรณ  นิลประทีปปรีชา       นักศึกษา 

๔๔. นางสาวปัทมาวรรณ   เถาว์พันธ์   นักศึกษา 

๔๕. นางสาวสุมาลี  สาวิกัน      นักศึกษา 

๔๖. นางสาว ธันย์ชนก  อิ่มสุวรรณ   นักศึกษา 

๔๗. นางสาวชลดาภร  ธีระคุณานนท์      นักศึกษา 

๔๘. นางสาวสุดารัตน์  ประสมมูล นักศึกษา 

๔๙. นางสาว ฐิติญาภา   มุ่งคุณ นักศึกษา 

๕๐. นางสาวณัฐดาภรณ์   อยู่ประทานพร นักศึกษา 

๕๑. นาย รัชชานนท์   โขศิริเศรษฐ์ นักศึกษา 

๕๒. นางสาวกนกวรรณ   สายเพชร นักศึกษา 

๕๓. นางสาวรติรัตน์  มั่งเรืองสกุล นักศึกษา 

๕๔. นางสาวธิติยา  พ่ึงอินทร์ นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวนภสร ขจรเกียรติธ ารง   นักศึกษา 

๕๖. นางสาวอารีรัตน์  เข็มทอง นักศึกษา 

๕๗. นายทักษิณ  ภมร นักศึกษา 

๕๘. นางสาวสุวนันท์  ค่ าคูณ นักศึกษา 

๕๙. นางสาวยุพาพิน  ปานวงศ ์ นักศึกษา 

๖๐. นางสาวชุติรัตน์  ซอสูงเนิน นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๑ 

 

ภาคกลาง 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่ ๙  – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ห้องประชุมน้อมบุญดิเลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางสาววัลลิภา  แสงอาทิตย์ นักจัดรายการ 

๒. นางสาวกุลวดี  จันตนา นักจัดรายการ 

๓. นายจารุกิตติ์   เอกนก ผู้จัดการสถานีวิทยุ 

๔. นางสาววิลัยพร  บุญเที่ยง ธุรกิจส่วนตัว 

๕. นายบุญยิ่ง   เนียมตั้ง รับจ้าง 

๖. นางสาวรัชนีกร   ชวะพงษ์ นักจัดรายการ 

๗. นายสุริยะ  เกตุทอง สื่อมวลชนวิทยุ 

๘. อัญธิกา   ถาวรเวช พนักงานมหาวิทยาลัย 

๙. นายบวรนันทน์   บวรนันท์ณัฐกร ธุรกิจส่วนตัว 

๑๐. นายสถิตย์   ครึกครื้น ท าไร่ 

๑๑. นายกัมปนาท  ขันตระกูล สื่อมวลชน 

๑๒. นายพรเทพา   วงแหวน สื่อมวลชน 

๑๓. นางสาวจีรนุช  นาคเถ่ือน ธุรกิจส่วนตัว 

๑๔. นางสาวชนิกานต์   นิลวิลัย นักศึกษา 

๑๕. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดยัง นกัศึกษา 

๑๖. นางสาวณัฐวลัย  กฤตย์อติโรจน์ นักศึกษา 

๑๗. นางสาวบุญญานุช  กลั่นปรุง นักศึกษา 

๑๘. นางสาวพีรดา  เวชเพ่ิม นักศึกษา 

๑๙. นางสาวภัสรา  อ่วมเนตร นักศึกษา 

๒๐. นางสาวรัตนาภรณ์   จุลพันธ์ นักศึกษา 

๒๑. นางสาววรรณนิสา  ศรีสุวรรณ นักศึกษา 

๒๒. นางสาวสุดารัตน์  โอชา นักศึกษา 

๒๓. นางสาวอภิญญา  พุทธสอน นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๒ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๔. นายชุมพรรณ  แจ้งประจักษ์ ธุรกิจส่วนตัว 

๒๕. นายธนพัฒน์  ชนะสงคราม นักศึกษา 

๒๖. นายธนโชติ  หินศรี นักศึกษา 

๒๗. นายธัชนนท์  เหล่าพลายนาค นักศึกษา 

๒๘. นายนิธิศ  มณีสอดแสง นักศึกษา 

๒๙. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ นักศึกษา 

๓๐. นายบรรณวิชญ์  พูลพิทักษ์ นักศึกษา 

๓๑. นายปวริศร  จิวานานนท์ นักศึกษา 

๓๒. นายรณชัย  ศิริวรรณ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๓. นายสราวุธ  แก้วระกา นักศึกษา 

๓๔. นายสหรัฐ  มะลิ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๕. นายอมเรศ  เพชรแท้ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๖. นางสาวอภัสสิญา  สมอเรือง นักศึกษา 

๓๗. นายธนพงษ์   ระเมียดดี ธุรกิจส่วนตัว 

๓๘. นางสาวนุสรา  เหมกานนท์ นักศึกษา 

๓๙. นางสาวจันทิมา  มิลินทางกุล ธุรกิจส่วนตัว 

๔๐. นางสาวเกวลิน  ไชยมงคล นักศึกษา 

๔๑. นางสาวยลรดี  แปูนเขียว นักศึกษา 

๔๒. นายธนากร  แนบเนียร นักศึกษา 

๔๓. นายธีรภัทร  แหลมสุข นักศึกษา 

๔๔. นายจักราวุธ  ศรีใส เกษตรกร 

๔๕. นาย เอกชัย  วรรณสกุล รับจ้าง 

๔๖. นางบุญทวี  จุลทอง รับจ้าง 

๔๗. นายภานุมาศ   อ่อนมาก ว่างงาน 

๔๘. นายสหัสชัย  เกลี้ยงจุ้ย ธุรกิจส่วนตัว 

๔๙. นายไพรัช   แก้วการด ธุรกิจส่วนตัว 

๕๐. นายณัฐวุฒิ  ตันเอกวรชัย นักศึกษา 

๕๑. นงสาวอุมาพร  บุตรเวียงพันธ์ นักศึกษา 

๕๒. นางสาวปภัสสร  คุณวัฒน์ นักศึกษา 

๕๓. นายณพพร  ขาวทอง พนักงาน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๓ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๔. นางสาวรัชนี  ปิ่นวิถี นักศึกษา 

๕๕. นางสาวจิราวรรณ  สุนทรหงษ์ นักศึกษา 

๕๖. นางสาววชิรญาณ์   กันหา นักศึกษา 

๕๗. นางสาวนัดดา  ประกิจ นักศึกษา 

๕๘. นางนฤมล   เที่ยงเกตุ สื่อมวลชน 

๕๙. นางสาวจิตรานุช   นวมศิริ นักศึกษา 

๖๐. นางสาวสุนิสา  บุญตัน นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๔ 

 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องสุพรรณวิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางสาวสุพิชญา  อินทโชติ นักศึกษา 

๒. นางสาววราภรณ์  นิลศรี นักศึกษา 

๓. นางสาวสุทธิดา  ดุษฎี นักศึกษา 

๔. นางสาวเนาวรัตน์  ราชบุญศึก นักศึกษา 

๕. นางสาวนิลาวรรณ  อุตะโม นักศึกษา 

๖. นางสาวณิชากร  ล้ าสุขดี นักศึกษา 

๗. นางสาวยุภาพรรณ  ศรีทอง นักศึกษา 

๘. นางสาวสุชญา  วาทะสิทธิ์ นักศึกษา 

๙. นางสาวนลินี  พุ่มคง นักศึกษา 

๑๐. นางสาวสุดารัตน์  วิชาเงิน นักศึกษา 

๑๑. นางสาวกฤษณา  สากุล นักศึกษา 

๑๒. นายณัฐพล  เพชร์สวัสดิ์ นักศึกษา 

๑๓. นางสาวเจนกิจ  นัดไธสง นักศึกษา 

๑๔. นางสาวณัฐธิดา  ยอดสร้อย นักศึกษา 

๑๕. นางสาวกัญชพร  สีหาบุตร นักศึกษา 

๑๖. นางสาวสายรุ้ง  มหาวงค์ นักศึกษา 

๑๗. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์ นักศึกษา 

๑๘. นางสาวผกาแก้ว  แจ่มจิตร นักศึกษา 

๑๙. นางสาวจิราพร  สุขแก้ว นักศึกษา 

๒๐. นางสาวกฤษดาวัลย์  ช่วยก าลัง นักศึกษา 

๒๑. นางสาวปภัสรา  มีสุข นักศึกษา 

๒๒. นายณัฐภัทร  สมก าลัง นักศึกษา 

๒๓. นายยุทธนา  พันธ์สาลี นักศึกษา 

๒๔ นางสาวปภัทรสรณ์  วงษ์ชาดี นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๕ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นางสาวพัชริดา  ถิ่นเทพา นักศึกษา 

๒๖. นางสาวภัทรศยา  พนมวัน ณ อยุธยา นักศึกษา 

๒๗. นางสาวภัทราพร  ลาพงษ์ นักศึกษา 

๒๘. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ าทรัพย์ นักศึกษา 

๒๙. นางสาววรัชญา  เซ่งประเสริฐ นักศึกษา 

๓๐. นางสาวสุภาพร  พงค์พันเทา นักศึกษา 

๓๑. นางสาวกัลยาณี  กล้องแก้ว นักศึกษา 

๓๒. นางกานต์รวี   อาริยธนไพศาล ข้าราชการครู 

๓๓. นายคณาวุฒิ  กันทพลหาญ สื่อมวลชน 

๓๔. นายคณาโชค  ตามจิตเจริญ สื่อมวลชน 

๓๕. นายพงศ์พัฒน์   ทองสิริประภา ผู้สื่อข่าว 

๓๖. นายสมรัก  สิริเวชธนะวัตร ผู้สื่อข่าว 

๓๗. นางสาวลดาวรรณ์  สุธาพจน์ สื่อมวลชน 

๓๘. นายบุญส่ง  ศิริเกษร ผู้สื่อข่าว 

๓๙. นางศรีสุภา  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้สื่อข่าว 

๔๐. นางน้ าผึ้ง  วีระวัฒนาพงค์ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๑. นายณัฎฐ์ธนิน  เตชะเวทไพศาล ธุรกิจส่วนตัว 

๔๒. นางสาวประภัสสิริ  จันทร์โฮ้วมณี ธุรกิจส่วนตัว 

๔๓. นายปิยะเทพ   ตรึงจิตวิลาส ธุรกิจส่วนตัว 

๔๔. นางสาวชุติมา  นันทะวงษ์ รับราชการ 

๔๕. นางสาวจีระสุข  ชินะโชติ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๖. นางกัณวลักษณ์  อดุลจรัลรัตน์ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๗. นายอัฐฌา  รู้ดี ธุรกิจส่วนตัว 

๔๘. นายกันต์  รัตนบัญชร ธุรกิจส่วนตัว 

๔๙. นางสาวกนกวรรณ  ปิยานุวัฒน์กุล อาจารย์มหาวิทยาลัย 

๕๐. นางสาว ฐิติกาญจน์  ราชธานี รับราชการ 

๕๑. นางสาวจุฑามาศ  บูรณมานัส ธุรกิจส่วนตัว 

๕๒. นางสาวปิยะนุช  ท้าววิบูลย์ รับราชการ 

๕๓. นางสาวกิตติยา  สาธิตธาดา อาจารย์มหาวิทยาลัย 

๕๔. นายวิชัย  ศิริธีรวสุ อาจารย์มหาวิทยาลัย 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๖ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวเบญจพร  เหล่าฐิติสุนทร ธุรกิจส่วนตัว 

๕๖. นายสุวิชชา  สุขธนะ ธุรกิจส่วนตัว 

๕๗. นางสาวอารี  เสถียรวัฒน์ชัย ธุรกิจส่วนตัว 

๕๘. นางสาวกาญจนา  บุญจง ธุรกิจส่วนตัว 

๕๙. นายเอกพนม  อัครา นักแปลอิสระ 

๖๐. นางสาวณัฐภรณ์  ยุคลธร พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๗ 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

(ร่าง) องค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อน 
เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๘ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)  

(ร่าง) องค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต   

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

๑. ดร. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน นักวิชาการ 

๒. ดร.สุริยัน สมพงษ์ นักวิชาการ 

๓. คุณกิตติยา   สาธิตธาดา นักวิชาการ 

๔. คุณวิชัย   ศิริธีรวสุ นักวิชาการ 

๕. คุณกนกวรรณ  ปิยานุวัฒน์กุล นักวิชาการ 

๖. คุณประสาน ประดิษฐ์โสภณ เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน 

๗. คุณภูษิต ธวัชวิเชียร สถานีวิทยุกระจายเสียง รด. และวิทยุประเทศไทย 

๘. คุณสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก กรมประชาสัมพันธ์ 

๙. คุณสิริเสาวภา ฤกษนันทน์ กรมประชาสัมพันธ์ 

๑๐. คุณสุเทพ วิไลเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ ประจ า กสทช. 

๑๑. คุณธนัชพร สุขดี วิทยุรัฐสภา 

๑๒. คุณสุพรรณี ชีวะไทย วิทยุรัฐสภา 

๑๓. คุณชุติมา นันทะวงษ์ นักวิทยุเพื่อการศึกษา 

๑๔. คุณคณาวุฒิ กันทพลหาญ สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ –โทรทัศน์ไทย  

(ส.น.ว.ท.) 

๑๕. คุณคณาโชค  ตามจิตเจริญ สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ –โทรทัศน์ไทย  

(ส.น.ว.ท.) 

๑๖. คุณจีระสุข ชินะโชติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

๑๗. คุณศิริพร วิลัยรักษ์ สถานี happy life 

๑๘. คุณสมภพ จันทร์ฟัก วิทยุข่าว อสมท 

๑๙. คุณธนวรรณ เถาว์มูล บริษัท เซิร์ซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

๒๐. คุณบุณยวรางค์ มนตรีพิศาล โปรดิวเซอร์สถานีจราจรเพ่ือสังคม 

๒๑. คุณพจน์ โพธิ์ศรี ผู้ด าเนินรายการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 

๒๒. คุณขวัญชาติ ดาสา ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นนทบุรี 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๙ 

 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

๒๓. คุณสมพบ จันทร์ฟัก อ.ส.ม.ท 

๒๔. คุณเอกพนม อัครา นักข่าวอิสระ 

๒๕. คุณจารุวรรณ งามแม้น นักข่าวอิสระ 

๒๖. คุณกันต์  รัตนบัญชร นักข่าวอิสระ 

๒๗. คุณมาลิษากร อัสนุวัฒน์ บริษัท ดูคอนเสิร์ต จ ากัด 

๒๘. พระอาจารย์ปราโมทย์ DDTVวัดดวงแข 

๒๙. คุณศริณทิพย์ หมั้นทรัพย ์ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

๓๐. คุณโสภณ หนูรัตน์ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

๓๑. คุณจุฑารส พรประสิทธิ์ มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 

๓๒. คุณอรัญญา แซ่ลี มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 

๓๓. คุณเบญจพร เหล่าฐิติสุนทร ธุรกิจส่วนตัว (จิตอาสา) 

๓๔. คุณจุฑามาศ บูรณมานัส อาชีพอิสระ  (จิตอาสา) 

๓๕. คุณณัฐภรณ์ ยุคลธร พนักงานมหาวิทยาลัย (จิตอาสา) 

๓๖. คุณพรทิวา ปานเพช พนักงานมหาวิทยาลัย 

๓๗. คุณอัจฉรียา บุญเปรม อาชีพอิสระ  (จิตอาสา) 

๓๘. คุณฐิติกา ทัดศรี อาชีพอิสระ  (จิตอาสา) 

๓๙. คุณสาวธิดา รักษา นักศึกษาศึกษาปริญญาโท (จิตอาสา) 

๔๐. คุณกาญจนา  บุญจง ธุรกิจส่วนตัว (จิตอาสา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๐ 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

(ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๑ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)  

(ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มี 

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องนพวงศ์ ๓ ชั้น ๒โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพหานคร 

  
ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

๑. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

๒. นางสาวขวัญฤดี กันหา   สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 

๓. นายสราวุธ  ทับทอง  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 

๔. นายมนัส ทรงแสง สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA 

๕. นางธิดา เด่นพฤกธรรม สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA 

๖. นางอัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

๗. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว บริษัทนีโอ เอ็กซิบิท จ ากัด 

๘. ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

๙. ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๑๐. ดร.ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑. พันเอกหญิง วโรชา สุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๒. อาจารย์ พสุนาท สร้อยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๓. ดร.สังกมา สารวัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๔. ดร.สุริยันต์ สมปอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑๕. ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๖. อาจารย์ กรรัช มากเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๘. ดร.พรชัย  ตรัสใจธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๙. อาจารย์ภัทราวดี เสารอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๒๐. นางสาวอารี เสถียรวัฒนชัย เจ้าของกิจการ 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๒ 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กร 

เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๓ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคเหนือ   

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗  กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคใต้   

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรม โกลเด้นคราว แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๔ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคกลาง  

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๕ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของกรุเทพมหานคร   

จัดขึ้นเมื่อ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสุพรรณวิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๖ 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๒ 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๓ 

 

แบบส ารวจความต้องการของสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  [ x ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ [__]  ชาย  [__]  หญิง  
๒. อายุ [__]  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี  [__]  ๒๑ – ๓๐ ปี  [__]  ๓๑ - ๔๐ ป ี  

  [__]  ๔๑ – ๕๐ ปี   [__]  ๕๑ ปีขึ้นไป 
๔. การศึกษา [__]  ต่ ากว่าปริญญาตรี   [__]  ปริญญาตรี  

  [__]  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  [__]  ปริญญาเอก 
๕. อาชีพ  [__]  รับราชการ         [__]  เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว  

  [__]  พนักงาน / ลูกจ้าง   [__]  นักเรียน/นักศึกษา     

  [__]  อ่ืน ๆ .................................................. 
๖. ภูมิภาค  [__]  ภาคเหนือ   จังหวัด .................................................................................

  [__]  ภาคใต้ จังหวัด ................................................................................. 

  [__]  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ............................................................... 

  [__]  ภาคกลาง จังหวัด .................................................................................  

  [__]  กรุงเทพมหานคร 
๗. ท่านเคยเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์หรือไม่  

 [__]  เคย   [__]  ไม่เคย    
๘. ท่านสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์หรือไม่  

 [__]  สนใจ   [__]  ไม่แน่ใจ      [__] ไม่สนใจ    

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๔ 

 

ตอนที่ ๒ การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ 
ความต้องการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 
ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๑. ด้านความรู้      

๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน

และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

     

๑.๒ เนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ      

๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ใน 
การก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๔ บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคม

ผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๕ รูปแบบในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
ทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๖ โครงสร้างและกระบวนการในการก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  

     

๑.๗ เครือ่งมือที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๘ มาตรการและแนวทางในการก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๙ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๑๐ มาตรฐานจริยธรรมของสื่อสารมวลชน 
ด้านกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

     

๑.๑๑ ธรรมาภิบาลส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 

     

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๕ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๑ .๑๒ รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กร

เครือข่ ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทย 

     

๑.๑๓ บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

     

๒. ด้านทักษะ      

๒.๑ ความคิดสร้างสรรค์  

(ตัวอย่างพฤตกิรรม: ความสามารถในการเล็งเห็น

ปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งลงมือจัดการกับ

ปัญหานั้นๆ สามารถคาดการณ์และลงมือกระท า

ล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาสหรือหลักเลี่ยงปัญหาที่

เกิดขึ้น คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการที่แปลกใหม่ 

และสร้างสรรค์ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิด

ประโยชน์ต่อการท างานด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ 

     

๒.๒ การคิดวิเคราะห์  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถแยกแยะประเด็น

ปัญหา/งานออกเป็นส่วนย่อยๆได้ ระบุข้อดี 

ข้อเสียของประเด็นต่างๆ วางแผนงานที่ซับซ้อน

โดยจัดเรียงงานตามล าดับความส าคัญ เชื่อมโยง

ปัจจัยต่ างๆของแต่ละสถานการณ์ ได้  และ

สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือก

ในการแก้ปัญหาได)้ 

 

     

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๖ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๒.๓ ความคิดเชิงบวก  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: ความสามารถใน 
การมองปัญหา หรือสถานการณ์เชิงบวก  
ไม่ท้อถอยเมื่อถูกกดดัน เข้าใจและยอมรับใน 
ความแตกต่างของบุคคล รู้จักควบคุมตนเองโดย

แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความอดกลั้นต่อ

ทุกสภาวการณ์ สามารถควบคุมพฤติกรรมและ

อารมณ์ของตนในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้ การคิดถึง

สิ่งที่ดีเพ่ือเอาชนะความเครียด และความรู้สึก 
ที่ไม่ดีตา่งๆ ) 

     

๒.๔ การท างานเป็นทีม  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: ประสานและร่วมสนับสนุน

การตัดสินใจของทีมและท างานในส่วนที่ตน 
ได้รับมอบหมาย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานของทีม สร้างสัมพันธ์และให้ความร่วมมือ

กับผู้อ่ืนในทีม  แก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในทีม

เพ่ือที่จะบรรลุเปูาหมายร่วมกัน) 

     

๒.๕ การสร้างเครือข่าย  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: การสื่อสารข้อมูลกับบุคคล

ด้วยความสัมพันธ์อันดี วางแผนการสร้างสัมพันธ์

กับเครือข่ายในระดับต่างๆ จัดเก็บและรวบรวม

ข้ อมู ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย 

ประสานงานและบูรณาการงานร่วมกับระหว่าง

เครือข่ายในทุกระดับ) 

 

 

     

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๗ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๒.๖ การวางแผนและการประสานงาน  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถวางแผนการท างาน 

เขียนแผนงาน ระบุประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง

น าเสนอแนวทางแก้ปัญหา สามารถการตัดสินใจ

ล่วงหน้าอย่างมีขั้นตอน เข้าใจหลักการติดต่อ

ประสานงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 

รวมทั้งการให้ค า แนะน าและสอนให้ผู้อ่ืนสามารถ

ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

     

๒.๗ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถจัดล าดับ 
ความ ส าคัญของปัญหา เข้าใจผลกระทบของ

ปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้เทคนิค

ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเลือก

แนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 

     

๒.๘ การสืบเสาะหาข้อมูล  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถหาข้อมูลในเบื้องต้น 

สืบ เสาะหาข้อมูลด้วยวิธีการที่ หลากหลาย 

สามารถตั้งค าถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ได้ข้อมูล และมีการวางแผนการเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ) 

     

๒.๙ การติดต่อสื่อสาร  

(ตัวอย่างพฤติกรรม: ความสามารถใน 
การถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ 

ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ รวมทั้ง 
การเจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหา 
ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล

ข่าวสาร ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ) 

     



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๘ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๓. ด้านรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม       

๓.๑ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และ

โทรทัศน์ 

     

๓.๒ การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์      

๓.๓ การยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย      

๓.๔ การฝึกปฏิบัติด้วยการจ าลองสถานการณ์       

๓.๕ การแสดงบทบาทสมมติ      

๓.๖ การท ากิจกรรมกลุ่มและถอดบทเรียนจาก

กรณีศึกษา 

     

๓.๗ การท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการระดมสมอง      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๙ 

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๓.๑ ความรู้ที่ท่านต้องการรับเพิ่มเติมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

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

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

........................................................................................................................................... ..................... 
๓.๒ ทักษะที่ท่านต้องการรับเพิ่มเติมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

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

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

................................................................................................................................................................ 
๓.๓ วิธีการฝึกอบรมที่ท่านต้องการรับเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

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

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

................................................................................................................................................................ 
๓.๔ สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน ์

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

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

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

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

 
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๓๐๐ 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๐ 

 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ 

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๒ 

 

ภาคเหนือ 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่ ๑๖  – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางผุสดี จันทวงษ์ ธุรกิจส่วนตัว 

๒. นางกฤษณี ปางชาติ พนักงานประจ า 

๓. นางสาวกุลประภักสรจ์  เชื้อเมืองพาน นักจัดรายการวิทยุ 

๔. นางสาวชยาภรณ์ จ าปาแดง นักศึกษา 

๕. นางสาวรุ่งฟูา แซ่ตั้ง นักศึกษา 

๖. นางสาวชัญญานุช เกษมณี นักศึกษา 

๗. นางสาวอัจรารักษ์ ทัพเจริญ นักศึกษา 

๘. นางสาววรัตม์ พิมพ์คต นักศึกษา 

๙. นางสาวปรีชญา ปภัสสรากาญจน์ นักศึกษา 

๑๐. นายจรัส สุปัญญา ธุรกิจส่วนตัว 

๑๑. นายโชติชนิด ช านาญการ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๒. นางเพลินพิชญ์ แก้วพาค า ธุรกิจส่วนตัว 

๑๓. นายธงศักดิ์  อริยะ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๔. นางธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร นักจัดรายการวิทยุ 

๑๕. นางปรียาภรณ์ อารีย์ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๖. นางวันเพ็ญ แสนใจ ธุรกิจส่วนตัว 

๑๗. นางสาวนุชธิวา สองสาย นักศึกษา 

๑๘. นางสาววิรัญชนา บุตรโพธิ์ นักศึกษา 

๑๙. นางพัทธนันท์ หนูคง นักจัดรายการวิทยุ 

๒๐. นางวลัยลักษณ์ ปินตาเขียว ธุรกิจส่วนตัว 

๒๑. จ่าสิบเอกส าราญ ปินตาเขยีว ข้าราชการบ านาญ 

๒๒. นางสาวพรพิมล  สุนันสา นักศึกษา 

๒๓. นางสาวพรศิริ  เรืองไชยชนะ นักศึกษา 

๒๔. นางสาวยุวธิดา  จิณกับ นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๓ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นางสาวเยาวเรศ  ม่วงคีรีคาม นักศึกษา 

๒๖. นางสาวรสสุคนธ์  นางสาว นักศึกษา 

๒๗. นางสาวรุ่งทิพย์  ธิมงคล นักศึกษา 

๒๘. นางสาวรุ้งสินี  ปีกด้วง นักศึกษา 

๒๙. นางสาววริศรา  กรสวรรค์ นักศึกษา 

๓๐. นางสาววาสนา  ค าเทพ นักศึกษา 

๓๑. นางสาวศิถีธร  สุภา นักศึกษา 

๓๒. นางสาวศิริยาภรณ์  จัดแจง นักศึกษา 

๓๓. นางสาวสุพิชญา  พัฒนอุตมา นักศึกษา 

๓๔. นางสาวสุวิภา  พรมดีมา นักศึกษา 

๓๕. นางสาวสุวิมล  ชัยเลิศ นักศึกษา 

๓๖. นางสาวหยาดดาว  บัญญัติ นักศึกษา 

๓๗. นางสาวอรพรรณ  ชัยศรี นักศึกษา 

๓๘. นางสาวอัญชลี   โปทา นักศึกษา 

๓๙. นางสาวภูรชญา  ชนกธนันดนย์ นักศึกษา 

๔๐. นายเกรียงศักดิ์   เผ่าเครือ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๑. นางสาวธีรดา  ค ารังษี นักศึกษา 

๔๒. นางสาวรัตนา  เปาปุา นักศึกษา 

๔๓. นางสาววรางคณา  พรมสี ธุรกิจส่วนตัว 

๔๔. นายวุฒิชัย  กันใจ นักศึกษา 

๔๕. นายศักดิธัชัย  ชัยลังกา นักศึกษา 

๔๖. นางสาวศุภรดา   ปัญญานิติพนธ์ นักศึกษา 

๔๗. นายสิทธิโชติ  ต๊ะสา นักศึกษา 

๔๘. นางสาวแสงระวี   แก้วดอกรัก นักศึกษา 

๔๙. นางสาวอภิชญา   สวัสดิ์วิมล ธุรกิจส่วนตัว 

๕๐. นางสาวเอมพิกา  วงค์ต่อม นักศึกษา 

๕๑. นางสาวเอมอร  ศรีค า นักศึกษา 

๕๒. นายทินกร  แก้วน้อย นักศึกษา 

๕๓. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู นักศึกษา 

๕๔. นางสาวกมลรัตน์  อารินทร์ นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๔ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวจีรนันท์   ทนุกุล นกัศึกษา 

๕๖. นายชิดชนก   โลกค าลือ นักศึกษา 

๕๗. นางสาวพรพิมล  แสนบ้าน นักศึกษา 

๕๘. นางจินตนา  กลิ่นชนะ ธุรกิจส่วนตัว 

๕๙. นางสาวดวงพร  ปวงแก้ว พนักงานบริษัท 

๖๐. นางสาวพิชชาพร แผ้วกิ่ง นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๕ 

 

ภาคใต ้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่ ๒๓  – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม โกลเด้นคราว แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่ 
 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางภัฎร์ฑรัฏฐ์  วรพิพัฒน์กุลธีร์ ธุรกิจส่วนตัว 

๒. นายประวัติ  ชาญการ รับจ้าง 

๓. นายสม  บุญม ี ธุรกิจส่วนตัว 

๔. นายประสาร  ทองสมสี ท าสวน 

๕. นายวิชา  แก้วสลับเพชร ท าสวน 

๖. นายขาม  โสภิตา ท าสวน 

๗. นายขิ้ม  เทพรัตน์ ท าสวน 

๘. นายฉลอง   อรัญดร ท าสวน 

๙. นายดุรงค์   สกุลหวัง พนักงาน 

๑๐. นายสุธี  ทรงช่วง ท าสวน 

๑๑. นางเนตรนภา   เกตุสกุล ธุรกิจส่วนตัว 

๑๒. นางสาวธาราทิพท์   เกตุสกุล ธุรกิจส่วนตัว 

๑๓. นางสาวแพรดา   มะโนเรศ นักศึกษา 

๑๔. นางเบ็ญจางค์   บุญมี ธุรกิจส่วนตัว 

๑๕. นางสาววราภรณ์   ดิษโสภา พนักงาน 

๑๖. นายอภิชิต  ติ่งพรม ลูกจ้าง 

๑๗. นายอ านวย  มณี ท าสวน 

๑๘. นางวลัย  ชาญการ รับจ้าง 

๑๙. นายจเด็จ   สินไชย เกษตรกร 

๒๐. นางเตือนใจ  นพสุวรรณ แม่บ้าน 

๒๑. นายอุทัย   นนทะสร รับจ้าง 

๒๒. นายมั่น  อินหมู ธุรกิจส่วนตัว 

๒๓. นางสุพาพร  ทิพย์ลองพล รับจ้าง 

๒๔. นางสุจิตรา  นพสุวรรณ พนักงาน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๖ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นายอภิศักดิ์  ทองสร้อย พนักงาน 

๒๖. นายอนงค์   จันทร์หนู ธุรกิจส่วนตัว 

๒๗. นางศรินทร์ยา   บุตรรักษ์ รับจ้าง 

๒๘. นางพัชรี   เฉลิมเมือง ธุรกิจส่วนตัว 

๒๙. นางสุทิน  ณ ชาตรี ธุรกิจส่วนตัว 

๓๐. นายสมนึก  เจนทะเล รับจ้าง 

๓๑. นางวาณี  แซ่ตั่ง ธุรกิจส่วนตัว 

๓๒. นางสาววรรณิภา  แก้วบุตร รับราชการ 

๓๓. นางสาวภิญญา  กิมิเส รับราชการ 

๓๔. นางสาวสุชาดา  แก้วบุตร แม่บ้าน 

๓๕. นางวริศรา  วงค์ชะแด รับจ้าง 

๓๖. นางสมหมาย  ทนงาน ท าสวน 

๓๗. นางสาวปฏิมา  วงศ์ชะแดง รับจ้าง 

๓๘. นางสาวกรอุมา  หิรัญ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๙. นางกัลยา  แก้วกาษร ธุรกิจส่วนตัว 

๔๐. นางอุไรวรรณ  บุญศรี ท าสวน 

๔๑. นางสาวมณิภา  ฟูน้อย นักศึกษา 

๔๒. นางสาววริศรา  หัสชัย นักศึกษา 

๔๓. นายศราวัสดี  แก้วสุวรรณ์ นักศึกษา 

๔๔. นางสาวสุดารัตน์  หัยภาค นักศึกษา 

๔๕. นางสาวอรทัย  สังทอง นักศึกษา 

๔๖. นางสาวสุตาภัทธ  ฤกษ์อรุณรัตน์ นักศึกษา 

๔๗. นางสาวณิชารีย์   ลาภจินดา นักศึกษา 

๔๘. นายสมาน  แลแรมะ รับจ้าง 

๔๙. นายกวิตย์   คล้ายอุดม รับจ้าง 

๕๐. นายกันยา  ริทธิ์โต พนักงาน 

๕๑. นายประดิษฐ์  มูสิกะสงค์ บ านาญ 

๕๒. นางศิราวรรณ   ยอดศรี รับราชการ 

๕๓. นายนภดล  สมศรี รับจ้าง 

๕๔. นางสาวปรมาภรณ์  บางรักษ์ นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๗ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวสกุลกานต์  มติธรรม นักศึกษา 

๕๖. นางสาวกชพรรณ  สิทธิชญาฌ์ นักศึกษา 

๕๗. นางสาวสูไฮลา  สาและ นักศึกษา 

๕๘. นางสาวมุรนี  อาแว นักศึกษา 

๕๙. นางสาวซอลีฮะ  สาอุ นักศึกษา 

๖๐. นางสาวอายีเร๊าะ  ทนงาน รับจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๘ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 
 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นายพรเทพ วงแหวน สื่อมวลชน 

๒. นายพนมศักดิ์ ลาดบาศรี   ธุรกิจส่วนตัว 

๓. นางสาวพัชรี  พรหมทันใจ     นักศึกษา 

๔. นางสาวกันติชา อินทรประวัติ    นักศึกษา 

๕. นายธนพนธ์ จ้อยนุแสง   นักศึกษา 

๖. นางสาวสิรินภานารถ  ใต้กิ   นักศึกษา 

๗. นางสาวพิชญา   พิมพ์รูลาด นักศึกษา 

๘. นายหฤษฎ์   แสงพระจันทร์ นักศึกษา 

๙. นางสาวจรัญกร   วิวัชสุวกร สื่อมวลชน 

๑๐. นายภาณุโรจน์  จิตร์สุวรรณ สื่อมวลชน 

๑๑. นางสาวธารทิพย์  จินดากวี นักศึกษา 

๑๒. นางสาวธนัชชา  พุ่มโพธิสุวรรณ นักศึกษา 

๑๓. นางสาวณัฐวดี  ทัดใหม่     นักศึกษา 

๑๔. นางสาว มาริษา   โมรานอก นักศึกษา 

๑๕. นางสาวสุดากาญจน์   ทาบุราณ นักศึกษา 

๑๖. นางสาวฐิติชญา   กลอนกลา นักศึกษา 

๑๗. นางสาวปริยากร  จันทรานนท์ นักศึกษา 

๑๘. นางสาววรรณพร   สิงห์ขาว นักศึกษา 

๑๙. นางสาวอัศมาพร  เกื้ออังสก ุ นักศึกษา 

๒๐. นางสาวจีรนัย   พรหมเทพ   นักศึกษา 

๒๑. นายธีรพล  ดลดอน นักศึกษา 

๒๒. นางสาวอนุธิดา  สีนาด นักศึกษา 

๒๓. นายสัณหณัฐ  หลวงเทพ นักศึกษา 

๒๔. นายวัชรพันธ์  แสงเพ็ชร นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๖๙ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นายณัฐวิรุตม์  จันทร์แสง ผู้ประกอบการวิทยุ 

๒๖. นายพงศ์พิสุทธิ์  อุดไธสง นักศึกษา 

๒๗. นายรักเกียรติ  อ่อนวงษ์ นักศึกษา 

๒๘. นางศิริรัตน์  พียศักดิ์   สื่อมวลชน 

๒๙. นางวรดารัศม์   พงษจ์ันทร์แสง ผู้ประกอบการวิทยุ 

๓๐. นางสาวดลยา  คลองค าเกียง นักศึกษา 

๓๑. นายศราวุฒิ   สุดซา นักศึกษา 

๓๒. นายณัฐพล  จ้อยนุแสง   นักศึกษา 

๓๓. นางสาวศิริรัตน์  ไม่หวั่น นักศึกษา 

๓๔. นางสาวนันทวัลย์  ชิดพลครั้ง สื่อมวลชน 

๓๕. นางสาวอัชราภรณ์  พหลเดช สื่อมวลชน 

๓๖. นางสาวกัญศลักษณ์   รุ่งสุขประเสริฐ   สื่อมวลชน 

๓๗. นายอนุสรณ์  อชิโณปุณวัตร สื่อมวลชน 

๓๘. นางสาวปิยะธิดา พิมาน นักศึกษา 

๓๙. นางสาวฉัตรกมล ปูอมเขตต์ นักศึกษา 

๔๐. นางสาวทัณฑิมา  เพียงกระโทก นักศึกษา 

๔๑. นางสาว ศศิวิมล  นวลจันทร์ นักศึกษา 

๔๒. นางสาวสุนิตา  บุตสิม       นักศึกษา 

๔๓. นางสาว กนกวรรณ  นิลประทีปปรีชา       นักศึกษา 

๔๔. นางสาวปัทมาวรรณ   เถาว์พันธ์   นักศึกษา 

๔๕. นางสาวสุมาลี  สาวิกัน      นักศึกษา 

๔๖. นางสาว ธันย์ชนก  อิ่มสุวรรณ   นักศึกษา 

๔๗. นางสาวชลดาภร  ธีระคุณานนท์      นักศึกษา 

๔๘. นางสาวสุดารัตน์  ประสมมูล นักศึกษา 

๔๙. นางสาว ฐิติญาภา   มุ่งคุณ นักศึกษา 

๕๐. นางสาวณัฐดาภรณ์   อยู่ประทานพร นักศึกษา 

๕๑. นาย รัชชานนท์   โขศิริเศรษฐ์ นักศึกษา 

๕๒. นางสาวกนกวรรณ   สายเพชร นักศึกษา 

๕๓. นางสาวรติรัตน์  มั่งเรืองสกุล นักศึกษา 

๕๔. นางสาวธิติยา  พ่ึงอินทร์ นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๐ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวนภสร ขจรเกียรติธ ารง   นักศึกษา 

๕๖. นางสาวอารีรัตน์  เข็มทอง นักศึกษา 

๕๗. นายทักษิณ  ภมร นักศึกษา 

๕๘. นางสาวสุวนันท์  ค่ าคูณ นักศึกษา 

๕๙. นางสาวยุพาพิน  ปานวงศ ์ นักศึกษา 

๖๐. นางสาวชุติรัตน์  ซอสูงเนิน นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๑ 

 

ภาคกลาง 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

วันที่ ๙  – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล ห้องประชุมน้อมบุญดิเลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางสาววัลลิภา  แสงอาทิตย์ นักจัดรายการ 

๒. นางสาวกุลวดี  จันตนา นักจัดรายการ 

๓. นายจารุกิตติ์   เอกนก ผู้จัดการสถานีวิทยุ 

๔. นางสาววิลัยพร  บุญเที่ยง ธุรกิจส่วนตัว 

๕. นายบุญยิ่ง   เนียมตั้ง รับจ้าง 

๖. นางสาวรัชนีกร   ชวะพงษ์ นักจัดรายการ 

๗. นายสุริยะ  เกตุทอง สื่อมวลชนวิทยุ 

๘. อัญธิกา   ถาวรเวช พนักงานมหาวิทยาลัย 

๙. นายบวรนันทน์   บวรนันท์ณัฐกร ธุรกิจส่วนตัว 

๑๐. นายสถิตย์   ครึกครื้น ท าไร่ 

๑๑. นายกัมปนาท  ขันตระกูล สื่อมวลชน 

๑๒. นายพรเทพา   วงแหวน สื่อมวลชน 

๑๓. นางสาวจีรนุช  นาคเถ่ือน ธุรกิจส่วนตัว 

๑๔. นางสาวชนิกานต์   นิลวิลัย นักศึกษา 

๑๕. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดยัง นักศึกษา 

๑๖. นางสาวณัฐวลัย  กฤตย์อติโรจน์ นักศึกษา 

๑๗. นางสาวบุญญานุช  กลั่นปรุง นักศึกษา 

๑๘. นางสาวพีรดา  เวชเพ่ิม นักศึกษา 

๑๙. นางสาวภัสรา  อ่วมเนตร นักศึกษา 

๒๐. นางสาวรัตนาภรณ์   จุลพันธ์ นักศึกษา 

๒๑. นางสาววรรณนิสา  ศรีสุวรรณ นักศึกษา 

๒๒. นางสาวสุดารัตน์  โอชา นักศึกษา 

๒๓. นางสาวอภิญญา  พุทธสอน นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๒ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๔. นายชุมพรรณ  แจ้งประจักษ์ ธุรกิจส่วนตัว 

๒๕. นายธนพัฒน์  ชนะสงคราม นักศึกษา 

๒๖. นายธนโชติ  หินศรี นักศึกษา 

๒๗. นายธัชนนท์  เหล่าพลายนาค นักศึกษา 

๒๘. นายนิธิศ  มณีสอดแสง นักศึกษา 

๒๙. นายเน็ท  จีวะสุวรรณ นักศึกษา 

๓๐. นายบรรณวิชญ์  พูลพิทักษ์ นักศึกษา 

๓๑. นายปวริศร  จิวานานนท์ นักศึกษา 

๓๒. นายรณชัย  ศิริวรรณ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๓. นายสราวุธ  แก้วระกา นักศึกษา 

๓๔. นายสหรัฐ  มะลิ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๕. นายอมเรศ  เพชรแท้ ธุรกิจส่วนตัว 

๓๖. นางสาวอภัสสิญา  สมอเรือง นักศึกษา 

๓๗. นายธนพงษ์   ระเมียดดี ธุรกิจส่วนตัว 

๓๘. นางสาวนุสรา  เหมกานนท์ นักศึกษา 

๓๙. นางสาวจันทิมา  มิลินทางกุล ธุรกิจส่วนตัว 

๔๐. นางสาวเกวลิน  ไชยมงคล นกัศึกษา 

๔๑. นางสาวยลรดี  แปูนเขียว นักศึกษา 

๔๒. นายธนากร  แนบเนียร นักศึกษา 

๔๓. นายธีรภัทร  แหลมสุข นักศึกษา 

๔๔. นายจักราวุธ  ศรีใส เกษตรกร 

๔๕. นาย เอกชัย  วรรณสกุล รับจ้าง 

๔๖. นางบุญทวี  จุลทอง รับจ้าง 

๔๗. นายภานุมาศ   อ่อนมาก ว่างงาน 

๔๘. นายสหัสชัย  เกลี้ยงจุ้ย ธุรกิจส่วนตัว 

๔๙. นายไพรัช   แก้วการด ธุรกิจส่วนตัว 

๕๐. นายณัฐวุฒิ  ตันเอกวรชัย นักศึกษา 

๕๑. นงสาวอุมาพร  บุตรเวียงพันธ์ นักศึกษา 

๕๒. นางสาวปภัสสร  คุณวัฒน์ นักศึกษา 

๕๓. นายณพพร  ขาวทอง พนักงาน 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๓ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๔. นางสาวรัชนี  ปิ่นวิถี นักศึกษา 

๕๕. นางสาวจิราวรรณ  สุนทรหงษ์ นักศึกษา 

๕๖. นางสาววชิรญาณ์   กันหา นักศึกษา 

๕๗. นางสาวนัดดา  ประกิจ นักศึกษา 

๕๘. นางนฤมล   เที่ยงเกตุ สื่อมวลชน 

๕๙. นางสาวจิตรานุช   นวมศิริ นักศึกษา 

๖๐. นางสาวสุนิสา  บุญตัน นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๔ 

 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องสุพรรณวิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๑. นางสาวสุพิชญา  อินทโชติ นักศึกษา 

๒. นางสาววราภรณ์  นิลศรี นักศึกษา 

๓. นางสาวสุทธิดา  ดุษฎี นักศึกษา 

๔. นางสาวเนาวรัตน์  ราชบุญศึก นักศึกษา 

๕. นางสาวนิลาวรรณ  อุตะโม นักศึกษา 

๖. นางสาวณิชากร  ล้ าสุขดี นักศึกษา 

๗. นางสาวยุภาพรรณ  ศรีทอง นักศึกษา 

๘. นางสาวสุชญา  วาทะสิทธิ์ นักศึกษา 

๙. นางสาวนลินี  พุ่มคง นกัศึกษา 

๑๐. นางสาวสุดารัตน์  วิชาเงิน นักศึกษา 

๑๑. นางสาวกฤษณา  สากุล นักศึกษา 

๑๒. นายณัฐพล  เพชร์สวัสดิ์ นักศึกษา 

๑๓. นางสาวเจนกิจ  นัดไธสง นักศึกษา 

๑๔. นางสาวณัฐธิดา  ยอดสร้อย นักศึกษา 

๑๕. นางสาวกัญชพร  สีหาบุตร นักศึกษา 

๑๖. นางสาวสายรุ้ง  มหาวงค์ นักศึกษา 

๑๗. นางสาวเมธาวี  ยงทรัพย์ นักศึกษา 

๑๘. นางสาวผกาแก้ว  แจ่มจิตร นักศึกษา 

๑๙. นางสาวจิราพร  สุขแก้ว นักศึกษา 

๒๐. นางสาวกฤษดาวัลย์  ช่วยก าลัง นักศึกษา 

๒๑. นางสาวปภัสรา  มีสุข นักศึกษา 

๒๒. นายณัฐภัทร  สมก าลัง นักศึกษา 

๒๓. นายยุทธนา  พันธ์สาลี นักศึกษา 

๒๔ นางสาวปภัทรสรณ์  วงษ์ชาดี นักศึกษา 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๕ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๒๕. นางสาวพัชริดา  ถิ่นเทพา นักศึกษา 

๒๖. นางสาวภัทรศยา  พนมวัน ณ อยุธยา นักศึกษา 

๒๗. นางสาวภัทราพร  ลาพงษ์ นักศึกษา 

๒๘. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ าทรัพย์ นักศึกษา 

๒๙. นางสาววรัชญา  เซ่งประเสริฐ นักศึกษา 

๓๐. นางสาวสุภาพร  พงค์พันเทา นักศึกษา 

๓๑. นางสาวกัลยาณี  กล้องแก้ว นักศึกษา 

๓๒. นางกานต์รวี   อาริยธนไพศาล ข้าราชการครู 

๓๓. นายคณาวุฒิ  กันทพลหาญ สื่อมวลชน 

๓๔. นายคณาโชค  ตามจิตเจริญ สื่อมวลชน 

๓๕. นายพงศ์พัฒน์   ทองสิริประภา ผู้สื่อข่าว 

๓๖. นายสมรัก  สิริเวชธนะวัตร ผู้สื่อข่าว 

๓๗. นางสาวลดาวรรณ์  สุธาพจน์ สื่อมวลชน 

๓๘. นายบุญส่ง  ศิริเกษร ผู้สื่อข่าว 

๓๙. นางศรีสุภา  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้สื่อข่าว 

๔๐. นางน้ าผึ้ง  วีระวัฒนาพงค์ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๑. นายณัฎฐ์ธนิน  เตชะเวทไพศาล ธุรกิจส่วนตัว 

๔๒. นางสาวประภัสสิริ  จันทร์โฮ้วมณี ธุรกิจส่วนตัว 

๔๓. นายปิยะเทพ   ตรึงจิตวิลาส ธุรกิจส่วนตัว 

๔๔. นางสาวชุติมา  นันทะวงษ์ รับราชการ 

๔๕. นางสาวจีระสุข  ชินะโชติ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๖. นางกัณวลักษณ์  อดุลจรัลรัตน์ ธุรกิจส่วนตัว 

๔๗. นายอัฐฌา  รู้ดี ธุรกิจส่วนตัว 

๔๘. นายกันต์  รัตนบัญชร ธุรกิจส่วนตัว 

๔๙. นางสาวกนกวรรณ  ปิยานุวัฒน์กุล อาจารย์มหาวิทยาลัย 

๕๐. นางสาว ฐิติกาญจน์  ราชธานี รับราชการ 

๕๑. นางสาวจุฑามาศ  บูรณมานัส ธุรกิจส่วนตัว 

๕๒. นางสาวปิยะนุช  ท้าววิบูลย์ รับราชการ 

๕๓. นางสาวกิตติยา  สาธิตธาดา อาจารย์มหาวิทยาลัย 

๕๔. นายวิชัย  ศิริธีรวสุ อาจารย์มหาวิทยาลัย 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๖ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล  ประเภท 

๕๕. นางสาวเบญจพร  เหล่าฐิติสุนทร ธุรกิจส่วนตัว 

๕๖. นายสุวิชชา  สุขธนะ ธุรกิจส่วนตัว 

๕๗. นางสาวอารี  เสถียรวัฒน์ชัย ธุรกิจส่วนตัว 

๕๘. นางสาวกาญจนา  บุญจง ธุรกิจส่วนตัว 

๕๙. นายเอกพนม  อัครา นักแปลอิสระ 

๖๐. นางสาวณัฐภรณ์  ยุคลธร พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๗ 

 

 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

(ร่าง) องค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อน 
เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต 
 

 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๘ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)  
(ร่าง) องค์ความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ในอนาคต   

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

๑. ดร. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน นักวิชาการ 

๒. ดร.สุริยัน สมพงษ์ นักวิชาการ 

๓. คุณกิตติยา   สาธิตธาดา นักวิชาการ 

๔. คุณวิชัย   ศิริธีรวสุ นักวิชาการ 

๕. คุณกนกวรรณ  ปิยานุวัฒน์กุล นักวิชาการ 

๖. คุณประสาน ประดิษฐ์โสภณ เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน 

๗. คุณภูษิต ธวัชวิเชียร สถานีวิทยุกระจายเสียง รด. และวิทยุประเทศไทย 

๘. คุณสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก กรมประชาสัมพันธ์ 

๙. คุณสิริเสาวภา ฤกษนันทน์ กรมประชาสัมพันธ์ 

๑๐. คุณสุเทพ วิไลเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการ ประจ า กสทช. 
๑๑. คุณธนัชพร สุขดี วิทยุรัฐสภา 

๑๒. คุณสุพรรณี ชีวะไทย วิทยุรัฐสภา 

๑๓. คุณชุติมา นันทะวงษ์ นักวิทยุเพื่อการศึกษา 

๑๔. คุณคณาวุฒิ กันทพลหาญ สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ –โทรทัศน์ไทย  
(ส.น.ว.ท.) 

๑๕. คุณคณาโชค  ตามจิตเจริญ สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ –โทรทัศน์ไทย  
(ส.น.ว.ท.) 

๑๖. คุณจีระสุข ชินะโชติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

๑๗. คุณศิริพร วิลัยรักษ์ สถานี happy life 

๑๘. คุณสมภพ จันทร์ฟัก วิทยุข่าว อสมท 

๑๙. คุณธนวรรณ เถาว์มูล บริษัท เซิร์ซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

๒๐. คุณบุณยวรางค์ มนตรีพิศาล โปรดิวเซอร์สถานีจราจรเพ่ือสังคม 

๒๑. คุณพจน์ โพธิ์ศรี ผู้ด าเนินรายการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 

๒๒. คุณขวัญชาติ ดาสา ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นนทบุรี 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๗๙ 

 

ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

๒๓. คุณสมพบ จันทร์ฟัก อ.ส.ม.ท 

๒๔. คุณเอกพนม อัครา นักข่าวอิสระ 

๒๕. คุณจารุวรรณ งามแม้น นักข่าวอิสระ 

๒๖. คุณกันต์  รัตนบัญชร นักข่าวอิสระ 

๒๗. คุณมาลิษากร อัสนุวัฒน ์ บริษัท ดูคอนเสิร์ต จ ากัด 

๒๘. พระอาจารย์ปราโมทย์ DDTVวัดดวงแข 

๒๙. คุณศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

๓๐. คุณโสภณ หนูรัตน์ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

๓๑. คุณจุฑารส พรประสิทธิ์ มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 

๓๒. คุณอรัญญา แซ่ลี มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 

๓๓. คุณเบญจพร เหล่าฐิติสุนทร ธุรกิจส่วนตัว (จิตอาสา) 
๓๔. คุณจุฑามาศ บูรณมานัส อาชีพอิสระ  (จิตอาสา) 
๓๕. คุณณัฐภรณ์ ยุคลธร พนักงานมหาวิทยาลัย (จิตอาสา) 
๓๖. คุณพรทิวา ปานเพช พนักงานมหาวิทยาลัย 

๓๗. คุณอัจฉรียา บุญเปรม อาชีพอิสระ  (จิตอาสา) 
๓๘. คุณฐิติกา ทัดศรี อาชีพอิสระ  (จิตอาสา) 
๓๙. คุณสาวธิดา รักษา นักศึกษาศึกษาปริญญาโท (จิตอาสา) 
๔๐. คุณกาญจนา  บุญจง ธุรกิจส่วนตัว (จิตอาสา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๐ 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

(ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๑ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็น (Public hearing)  
(ร่าง) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมให้มี 

การพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องนพวงศ์ ๓ ชั้น ๒โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพหานคร 
  
ล าดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

๑. นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

๒. นางสาวขวัญฤดี กันหา   สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 

๓. นายสราวุธ  ทับทอง  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส 

๔. นายมนัส ทรงแสง สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA 

๕. นางธิดา เด่นพฤกธรรม สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA 

๖. นางอัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

๗. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว บริษัทนีโอ เอ็กซิบิท จ ากัด 

๘. ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

๙. ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๑๐. ดร.ธนกร ขันทเขตต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑. พันเอกหญิง วโรชา สุทธิรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๒. อาจารย์ พสุนาท สร้อยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

๑๓. ดร.สังกมา สารวัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๔. ดร.สุริยันต์ สมปอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑๕. ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๖. อาจารย์ กรรัช มากเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๘. ดร.พรชัย  ตรัสใจธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๙. อาจารย์ภัทราวดี เสารอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๒๐. นางสาวอารี เสถียรวัฒนชัย เจ้าของกิจการ 

 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๒ 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กร 
เครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๓ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคเหนือ   

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗  กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   จังหวัดเชียงราย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคใต้   

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม โกลเด้นคราว แกรนด์ โฮเทล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๔ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของภาคกลาง  

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๕ 

 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ของกรุเทพมหานคร   

จัดขึ้นเมื่อ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสุพรรณวิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๖ 

 

 
 

ภาคผนวก จ 
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๘๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก      



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๒ 

 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๓ 

 

แบบส ารวจความต้องการของสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  [ x ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ [__]  ชาย  [__]  หญิง  
๒. อายุ [__]  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี  [__]  ๒๑ – ๓๐ ปี  [__]  ๓๑ - ๔๐ ป ี  
  [__]  ๔๑ – ๕๐ ปี   [__]  ๕๑ ปีขึ้นไป 
๔. การศึกษา [__]  ต่ ากว่าปริญญาตรี   [__]  ปริญญาตรี  
  [__]  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  [__]  ปริญญาเอก 
๕. อาชีพ  [__]  รับราชการ         [__]  เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว  
  [__]  พนักงาน / ลูกจ้าง   [__]  นักเรียน/นักศึกษา     
  [__]  อ่ืน ๆ .................................................. 
๖. ภูมิภาค  [__]  ภาคเหนือ   จังหวัด .................................................................................
  [__]  ภาคใต้ จังหวัด ................................................................................. 
  [__]  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ............................................................... 
  [__]  ภาคกลาง จังหวัด ................................................................................. 
  [__]  กรุงเทพมหานคร 
๗. ท่านเคยเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์หรือไม่  
 [__]  เคย   [__]  ไม่เคย    
๘. ท่านสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครท าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์หรือไม่  
 [__]  สนใจ   [__]  ไม่แน่ใจ      [__] ไม่สนใจ    
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๔ 

 

ตอนที่ ๒ การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และโทรทัศน์ 
ความต้องการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 
ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๑. ด้านความรู้      

๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน

และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

     

๑.๒ เนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ      

๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ใช้ใน 
การก ากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๔ บทบาทขององค์กรวิชาชีพและสมาคม

ผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
     

๑.๕ รูปแบบในการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
ทางวิทยุและโทรทัศน์ 

     

๑.๖ โครงสร้างและกระบวนการในการก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์  
     

๑.๗ เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
     

๑.๘ มาตรการและแนวทางในการก ากับดูแล

เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
     

๑.๙ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
     

๑.๑๐ มาตรฐานจริยธรรมของสื่อสารมวลชน 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

     

๑.๑๑ ธรรมาภิบาลส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 

     

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๕ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๑ .๑๒ รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กร

เครือข่ ายจิตอาสาภาคประชาชนที่ท าการ

ตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน

ประเทศไทย 

     

๑.๑๓ บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจิตอาสาใน

การตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 

     

๒. ด้านทักษะ      
๒.๑ ความคิดสร้างสรรค์  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: ความสามารถในการเล็งเห็น

ปัญหาหรือโอกาส พร้อมทั้งลงมือจัดการกับ

ปัญหานั้นๆ สามารถคาดการณ์และลงมือกระท า

ล่วงหน้าเพ่ือสร้างโอกาสหรือหลักเลี่ยงปัญหาที่

เกิดขึ้น คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการที่แปลกใหม่ 

และสร้างสรรค์ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิด

ประโยชน์ต่อการท างานด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ 

     

๒.๒ การคิดวิเคราะห์  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถแยกแยะประเด็น

ปัญหา/งานออกเป็นส่วนย่อยๆได้ ระบุข้อดี 

ข้อเสียของประเด็นต่างๆ วางแผนงานที่ซับซ้อน

โดยจัดเรียงงานตามล าดับความส าคัญ เชื่อมโยง

ปัจจัยต่ างๆของแต่ละสถานการณ์ ได้  และ

สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือก

ในการแก้ปัญหาได้) 
 

     

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๖ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๒.๓ ความคิดเชิงบวก  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: ความสามารถใน 
การมองปัญหา หรือสถานการณ์เชิงบวก  
ไม่ท้อถอยเมื่อถูกกดดัน เข้าใจและยอมรับใน 
ความแตกต่างของบุคคล รู้จักควบคุมตนเองโดย

แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความอดกลั้นต่อ

ทุกสภาวการณ์ สามารถควบคุมพฤติกรรมและ

อารมณ์ของตนในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้ การคิดถึง

สิ่งที่ดีเพ่ือเอาชนะความเครียด และความรู้สึก 
ที่ไม่ดีต่างๆ ) 

     

๒.๔ การท างานเป็นทีม  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: ประสานและร่วมสนับสนุน

การตัดสินใจของทีมและท างานในส่วนที่ตน 
ได้รับมอบหมาย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานของทีม สร้างสัมพันธ์และให้ความร่วมมือ

กับผู้อ่ืนในทีม  แก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในทีม

เพ่ือที่จะบรรลุเปูาหมายร่วมกัน) 

     

๒.๕ การสร้างเครือข่าย  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: การสื่อสารข้อมูลกับบุคคล

ด้วยความสัมพันธ์อันดี วางแผนการสร้างสัมพันธ์

กับเครือข่ายในระดับต่างๆ จัดเก็บและรวบรวม

ข้ อมู ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก าร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย 

ประสานงานและบูรณาการงานร่วมกับระหว่าง

เครือข่ายในทุกระดับ) 
 
 

     

 

 

 



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 

๒๙๗ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๒.๖ การวางแผนและการประสานงาน  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถวางแผนการท างาน 

เขียนแผนงาน ระบุประเด็นปัญหา พร้อมทั้ง

น าเสนอแนวทางแก้ปัญหา สามารถการตัดสินใจ

ล่วงหน้าอย่างมีขั้นตอน เข้าใจหลักการติดต่อ

ประสานงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 

รวมทั้งการให้ค า แนะน าและสอนให้ผู้อ่ืนสามารถ

ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

     

๒.๗ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถจัดล าดับ 
ความ ส าคัญของปัญหา เข้าใจผลกระทบของ

ปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้เทคนิค

ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเลือก

แนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 

     

๒.๘ การสืบเสาะหาข้อมูล  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: สามารถหาข้อมูลในเบื้องต้น 

สืบ เสาะหาข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

สามารถตั้งค าถามเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้ได้ข้อมูล และมีการวางแผนการเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ) 

     

๒.๙ การติดต่อสื่อสาร  
(ตัวอย่างพฤติกรรม: ความสามารถใน 
การถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ 

ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ รวมทั้ง 
การเจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหา 
ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล

ข่าวสาร ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ) 
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๒๙๘ 

 

ความต้องการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา 

ระดับความต้องการ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๓. ด้านรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม       

๓.๑ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ และ

โทรทัศน์ 

     

๓.๒ การบรรยายแบบปฏิสัมพันธ์      

๓.๓ การยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยาย      

๓.๔ การฝึกปฏิบัติด้วยการจ าลองสถานการณ์       

๓.๕ การแสดงบทบาทสมมติ      

๓.๖ การท ากิจกรรมกลุ่มและถอดบทเรียนจาก

กรณีศึกษา 

     

๓.๗ การท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการระดมสมอง      
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๒๙๙ 

 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๓.๑ ความรู้ที่ท่านต้องการรับเพิ่มเติมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
๓.๒ ทักษะที่ท่านต้องการรับเพิ่มเติมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... .......... 
๓.๓ วิธีการฝึกอบรมที่ท่านต้องการรับเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและ

โทรทัศน์ 
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๓.๔ สิ่งที่ท่านคาดหวังจากการฝึกอบรมเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุ

และโทรทัศน ์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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๓๐๐ 

 

 
 

ภาคผนวก ช 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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1

การกำกับดูแลเนื้อหา
รายการทางวิทยุและโทรทัศน ์

(1) 

คณะที่ปรึกษา  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื้อหาของสื่อที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะ 

แนวคิด 3 แนวคิดเกี่ยวกับ 
เนื้อหาของสื่อท่ีสะท�อนสาธารณประโยชน� 

สื่อท่ีสะท�อน
สาธารณ
ประโยชน� 

คนส�วนใหญ� ในสังคมนิยม 

ช่ืนชอบ หรือเห็นด�วย 

ผลลัพธ�จากกระบวนการ
แลกเปล่ียน โต�เถียง   
ตัดสินใจร�วม กันแบบ
ประชาธิปไตย  ไม�มีรูป 

แบบที่แน�นอนตายตัว 

มีแหล่งอ้างอิงมี/ 
สอดคล้องกับค�านิยม
หรืออุดมการณ์ของ

สังคม 

เนื้อหาของสื่อท่ีสะท�อนสาธารณประโยชน� 

บทบาทของสื่อมวลชนทางวิทยุและโทรทัศน์ใน 
การสร้างเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ 

การให้ข่าวสารด้วยความฉับไว น่าเชื่อถือและเข้าถึงประชาชน  รวมถึงสอดส่องตรวจตรา 
สื่อมวลชนมีหน้าที่จับตาดูความเปลี่ยนแปลง และการกลั่นกรองข่าวสาร  

การให้ความคิดเห็น  และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การร้องทุกข์ของประชาชน  

และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น   

การให้ความรู้และการศึกษา  

การให้ความบันเทิงโดยตรง และการให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม  

การเป็นตัวแทนของคนทุก ๆ กลุ่มในสังคม 

รูปแบบ โครงสร้างและกระบวนการในการกำกับดูแล
เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน ์

QNO
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การให้ความสำคัญกับการกำกับเนื้อหารายการ 
ของวิทยุและโทรทัศน์ 

ความแพร่หลายสู่
ประชาชน 

(Pervasiveness) 

สามารถเข้าถึงได้โดย
ทั่วไป 

(Invasiveness) 

มีความเป็น
สาธารณะ 

(Publicness) 

มีอิทธิพลต่อความ
คิดและความสนใจ
ของประชาชน 

(Influence)    

รูปแบบการกำกับสื่อ 

การกำกับดูแล 

โดยอำนาจรัฐ  

(State-regulation) 

การกำกับดูแลตัวเอง 
(Self-regulation) 

การกำกับดูแลร่วมกัน  

(Co-regulation)  

แนวปฏิบัติในการกำกับสื่อของประเทศต่างๆ 

เน�นในการออกกฎระเบียบ  องค� กรกํากับดูแลจะมี
บทบาทสูงในการควบคุมกระบวนการออกกฎ
ระเบียบต�างๆ 

เน�นในการออกกฎระเบียบ   และเปิดโอกาสให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน�วิทยุเข้ามามีส่วนร่วมในออก
ระเบียบ 

การเป�ดกว�างและพึงพาอุตสาหกรรมโทรทัศน�วิทยุ
ในการเข้ามาร่วมกำกับดูแล 

เช่น 
ฝรั่งเศส 
อิตาลี  
เยอรมนี  

เช่น 
ออสเตรเลีย  

เช่น 
สหรัฐอเมริกา  
 

รูปแบบการกำกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

สื่อกำกับกันเองโดย
สถานีเป็นผู้กำกับเนื้อหา  กสทช. 

•  การตักเตือน 

•  การปรับทางปกครอง  
•  การระงับการออกอากาศ   

•  การเพิกถอนใบอนุญาต 

  “คลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  เป็นทรัพยากรของชาติ จัดสรรและกำกับดูแลโดย กสทช.” 

ก่อนออกอากาศ หลังออกอากาศ 

โครงสร้างการกำกับเนื้อหารายการ 

กลไกการตรวจ
สอบและร�อง
เรียนของ 
กสทช. 

ฝ�ายตรวจพิจารณา
รายการของสถานีโทร
ทัศน�ทั้งฟรีทีวีและ 

เคเบิลทีวี 

องค�กรวิชาชีพ
และสมาคมผ�ู
ประกอบการ
ทางวิทยุและ 
โทรทัศน�    

โครงสร้างการกำกับเนื้อหาโฆษณา 

กลไกการตรวจ
สอบและร�องเรียน

ของ สมาคม
โฆษณาแห�ง
ประเทศไทย 

คณะกรรมการ
ตรวจพิจารณา

ภาพ
ยนตร�โฆษณาทาง

โทรทัศน� 

สํานักงานคณะ
กรรมการอาหาร
และยา (ก่อนและ
หลังออกอากาศ) 

สํานักงานคณะ
กรรมการคุ�ม
ครองผู�บริโภค 

QNP
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บทบาทขององค์การอาหารและยาในการกำกับสื่อจะเน้นที่การโฆษณา 
!•  หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คือส่งเสริม และพัฒนาผู้บริโภค

ให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวม
ทั้งเพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียนเพ่ือปกป้องสิทธิของตนได ้ รวมถึงการส่งเสริมการดำเนิน
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
เครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

•  ผลิตภัณฑ์�ู 3 ล�ุมที่ต�องได�รับการอนุมัติจาก(อ.ย.) ได้แก่ 
1)  ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึง อาหาร ยา และเคร่ืองมือแพทย์ 
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
3) ผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายห้ามทําการโฆษณาเพ่ือการค้า 

•  โทษการโฆษณาเกินจริงที่ได้รับคือจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
หากกระทำความผิดซ้ำจะถูกดำเนินคดีทางศาล 

•  กลไกการตรวจสอบก่อนการออกอากาศโฆษณาคือ   ส่งโฆษณามาตรวจก่อนโดย ย่ืนคำขอหากเป็น
ข้อความที่ใช้สื่อทางวิทยุ โทรทัศน ์ภาพยนตร์ 5,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง ข้อความที่ใช้สื่ออื่น 3,000 
บาท ต่อ 1 เรื่อง  

•  ปี 2561 อย. และสำนักงาน กสทช. (ส่วนกลาง) ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขึ้น โดยลดขั้นตอนของ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองหน่วยงาน  (เดิมใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน และต้องรับ
โทษ 2 ทาง) เพ่ือความรวดเร็วในการยุติโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างทันท่วงท ีโดยได้ส่งเจ้า
หน้าที่ทำการตรวจสอบรายการและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ทางสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.  

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการการกำกับดูแล
เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 
ปัญหาการกำกับดูแลเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์ 

 ร่าง  พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สื่อมวลชนเพื่อการยกระดับสื่อมวลชนให้เป็นวิชาชีพสื่อมวลชน ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การแทรกแซงของรัฐ        

การขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบ  

การขาดพื้นที่หรือระบบการแจ้งเตือนเมื่อพบสื่อไม่เหมาะสม 

บุคลากรภาครัฐมีจำนวนน้อย ในขณะที่ต้องทำงานทั้งในส่วนของการตรวจสอบเนื้อหาและ
หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ  ในขณะที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้มีจำนวนเพิ่มมากข้ึน 

การกำกับดูแลกันเอง ยังขาดสมดุลของการเซ็นเซอร์ที่มากหรือน้อยเกินไป  

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไม่สามารถกำกับดูแลกันเองได้ 

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมยังคงอิงกับแหล่งทุน 

 
ปัญหาด้านเนื้อหารายการทางวิทยุ  

เนื้อหารายการ
ทางวิทยุ  

การอ�านเนื้อ
หาข�าวจาก

หนังสือพิมพ�  
การนําเสนอที่
ใส�อารมณ�ความ
รู�สึกมากเกินไป  

การใช้ภาษาไม่
เหมาะสม 

การเร่ียไรเงินจาก
รายการสด
ประเภทพุทธ
พาณิชย�  

การส�งเสริมการ
พนันของ
รายการสด 

ประเภทมวย หรือ
ม�าแข�ง  

การโฆษณายาที่
ไม�มีทะเบียน  

การโฆษณาอ�าง 
สรรพคุณเกิน

จริง 

 
ปัญหาด้านเนื้อหารายการทางโทรทัศน์ 

เนื้อหารายการ
ทางโทรทัศน ์

การอ�านเนื้อ
หาข�าวจาก

หนังสือพิมพ�  
การนําเสนอที่
ใส�อารมณ�ความ
รู�สึกมากเกินไป  

การใช้ภาษาไม่
เหมาะสม 

การเร่ียไรเงินจาก
รายการสด
ประเภทพุทธ
พาณิชย�  

การส�งเสริมการ
พนันของ
รายการสด 

ประเภทมวย หรือ
ม�าแข�ง  

การโฆษณายาที่
ไม�มีทะเบียน  

การโฆษณาอ�าง 
สรรพคุณเกิน

จริง 

QNQ
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเกณฑ์ที่ ใช้ ในการกํากับดูแล
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

(2) 

คณะที่ปรึกษา  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ที่ ใช้ ใน 

การกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์ 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

 มาตรา 40 :  คลื่นความถี่ที่ ใช้ ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และวิทยุโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ   
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  
และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาต ิ    
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและ
ประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย   

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 มาตรา 45 : บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน  

การพิมพ� การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระ
ทํามิได� เว�นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห�งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
เพื่อคุ�มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธ ิในครอบครัวหรือความเป�นอยู�ส�วนตัวของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือเพื่อป�องกันหรือ
ระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน   การสั่งป�ดกิจการหนังสือพิมพ�หรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได� 

 การห�ามหนังสือพิมพ�หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข�าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
หรือ บางส�วน หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได� 
เว�นแต� โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายซึ่งได�ตราข้ึน  

 การให�นําข�าวหรือบทความไปให�เจ�าหน�าที่ตรวจก�อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ�หรือ 
สื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได� เว�นแต�จะกระทําในระหว�างเวลาที่ประเทศอยู� ในภาวะสงคราม แต�ทั้งนี้ 
จะต�องกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห�งกฎหมายซึ่งได�ตราข้ึนตามวรรคสอง 
  การให�เงินหรือทรัพย�สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ�หรือสื่อมวลชนอื่นของ
เอกชน รัฐจะกระทํามิได� 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 มาตรา 46 :  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและ 
แสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วย
งานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น    แต่ต้องไม่ขัดต่อ
จริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและ 
ความเป็นธรรม  มีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ  

 มาตรา 47 :  องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น  รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะ ซึ่งการกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วย
กันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือ
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
 มาตรา 60 : การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้

เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่น
ใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ  
และประโยชน์สาธารณะ รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกำกับ การดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 
กำหนดมาตรการ ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็น
ธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภค  เกินความจำเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่
รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพใน
การรับรู้ หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  
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พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 มาตรา 33 : ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ที่
ใช�คลื่น ความถี่แต�ละประเภทต�องจัดผังรายการให�มีสัดส�วนรายการ ดังต�อไปนี้ 
(1) ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต�องกําหนดให�มีรายการที่เป�นข�าวสาร 
หรือสาระที่เป�นประโยชน�ต�อสาธารณะในสัดส�วนไม�น�อยกว�าร�อยละเจ็ดสิบ 
(2) ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนต�องกําหนดให�มีรายการที่เป�นข�าวสารหรือ สา
ระที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชนหรือท�องถิ่นที่รับบริการในสัดส�วนไม�น�อยกว�าร�อยละเจ็ดสิบ 
(3) ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต�องกําหนดให�มีรายการที่เป�นข�าวสารหรือ สาระที่
เป�นประโยชน�ต�อสาธารณะในสัดส�วนไม�น�อยกว�าร�อยละยี่สิบห�า 
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท�องถิ่น ต�องมีรายการที่ผลิต 
เองในสัดส�วนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 รายการที่เป�นข�าวสารหรือสาระที่เป�นประโยชน�ต�อสาธารณะตามวรรคหนึ่งหมายความ
รวมถึง รายการข�าวสาร รายการส�งเสริมความรู� ความเข�าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รายการ ส�งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให�ความรู�ความเข�า
ใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล�อม 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 มาตรา 34 : ผู�รับใบอนุญาตต�องจัดทําผังรายการให�เหมาะสมกับวัตถุประสงค�ของ
การ ประกอบกิจการที่ ได�รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการประกา
ศกําหนด สําหรับใบอนุญาตแต�ละประเภท 

 ในกรณีจําเป�นเพื่อคุ�มครองเด็กและเยาวชน คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดช�วง
เวลาของ การออกอากาศรายการบางประเภทได�  ให�ผู�รับใบอนุญาตเสนอผังรายการให�คณะ
กรรมการอย�างน�อยสิบห�าวันก�อนวันเริ่มให�บริการ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� 
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว�าผังรายการไม�เป�นไปตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการประกาศ กํา
หนด ให�คณะกรรมการสั่งให�ผู�รับใบอนุญาตแก� ไขผังรายการให�ถูกต�องได�เมื่อคณะกรรมการ 
เห็นชอบกับผังรายการท่ีได�แก� ไขแล�ว ให�ผู�รับใบอนุญาตเริ่มให�บริการกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการ โทรทัศน�ตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล�วได� 

 ในกรณีที่ผู�รับใบอนุญาตประสงค�จะเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็น
ชอบแล�ว ให�เสนอคณะกรรมการพิจารณาก�อนทําการเปลี่ยนแปลงไม�น�อยกว�าเจ็ดวันและให�นํา
ความในวรรคสี่ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่มีเหตุจําเป�นเร�งด�วน ผู�รับใบอนุญาตอาจดําเนินรายการท่ีแตกต�างจากผัง
รายการ ได�ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 มาตรา 35 :  ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ประกาศกําหนด ซึ่งมีความจําเป�นต�องออกอากาศแจ�งข�าวหรือ
เตือนภัยให�ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาล หรือหน�วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข�องร�องขอ 
ให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการตามท่ีรอ� งขอน้ัน 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 มาตรา 36 : เพื่อประโยชน� ในการส�งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการและคนด�อย
โอกาส ให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน�จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร
ทัศน�ได�อย�าง เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ให�คณะกรรมการกําหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ 
เพื่อให�ผู�รับ ใบอนุญาตจัดให�มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน�ของบุคคลดังกล�าว 

 คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการส�งเสริมใด ๆ เพ่ิมเติม เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาต
พิจารณา ปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนค�าใช�จ�ายจาก
กองทุนหรือ สนับสนุนหรือส�งเสริมด�วยวิธีการอื่นก็ได� 

 เพื่อให�มาตรการที่กําหนดตามวรรคหนึ่งเหมาะสมต�อคนพิการและคนด�อยโอกาสให� 
คณะกรรมการรับฟ�งความคิดเห็นหรือเป�ดโอกาสให�คนพิการและคนด�อยโอกาสมีส�วนร�วมในการ 
กําหนดมาตรการดังกล�าวด�วย 

 บริการท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน�ของคนพิการและคนด�อยโอกาสตามวรรคหน่ึงอาจ 
หมายความรวมถึง บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ�านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทร
ทัศน� ที่จัดให�มีล�ามภาษามือ บริการคําบรรยายเป�นอักษรวิ่ง หรือบริการคําบรรยายเป�นเสียง สําห
รับรายการ ที่นําเสนอข�อมูลข�าวสารสาธารณะ 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 มาตรา 37 : ห�ามมิให�ออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีก�อให�เกิดการ
ล�มล�างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
หรือที่มีผลกระทบต�อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเข�าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระ
ทบต�อการให�เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย�างร�ายแรง 
ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ตรวจสอบและให�ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตาม 
วรรคหน่ึง หากผ�ูรับใบอนุญาตไม�ดําเนินการ ให�กรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมา
ยมีอํานาจสั่งด�วยวาจา หรือเป�นหนังสือให�ระงับการออกอากาศรายการนั้นได�ทันท ี
และให�คณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง กรณีดังกล�าวโดยพลัน 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล�วเห็นว�าการกระทําดังกล�าวเกิดจากการ
ละเลยของผู�รับ ใบอนุญาตจริง ให�คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให�ผู�รับใบอนุญาตดํา
เนินการแก� ไขตามที่สมควร หรืออาจ พักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได� 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551  

 มาตรา 39 : จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่
จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม โดยคำนึงถึงการ
คุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร   

 มาตรา 40 :  ผู้ที่ ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ
หรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียงสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์และกิจการ โทรคมนาคม  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 

 มาตรา 27 : กสทช. มีอำนาจหน้าที ่ 
 (13) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ

กิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการส่ือสารถึงกันโดย
ทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ ีท่ี ใช้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

  (17) กำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ การครอบงำกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถ่ ีระหว่างส่ือมวลชนด้วยกันเองหรือโดย
บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผล เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ันการได้
รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ของประชาชน 

  (18) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ
วิชาชีพ สื่อ สารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูป
แบบต่างๆ เพื่อทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการ
ควบคุมการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 มาตรา 41 การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการกระจายเสียงและกิจการโทร
ทัศน์ต้องคํานึงถึง ประโยชนน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น
ในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นรวมทั้งการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้องดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึง
ในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพื่อให้ข้ึนความถี่เหมาะ
สมแก่การเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และเพ่ือประ
โยชน์ในการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือราย
การสําาหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. กําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต ต้อง
จัดเวลาให้รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมสําาหรับกลุ่มเป้าหมาย  

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   

ฉบับที ่3 พ.ศ. 2562 

 มาตราที่ 46 ได้บัญญัติถึงการส่งเสริมรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์ สังคมหรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน ให้ กสทช. กำหนดเงื่อนไขในใบ
อนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถ่ีตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้
รายการดังกล่าวได้ออกอากาศในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 

 ผู้รับใบอนุญาตท่ีใช้คล่ืนความถ่ี ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการ แต่ละประเภท ดังน้ี 

 (1) กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

 (2) กิจการบริการชุมชน ให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถ่ิน ที่

รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ 

และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลา 

ออกอากาศทั้งหมด 

 (3) กิจการทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน ไม่

น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาต 

ผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด 

 รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง รายการข่าวสาร 

รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา 

จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่ง

แวดล้อม 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง แนวทางการพิจารณาและคํานวณสัดส่วนรายการข่าวสารหรือ
สาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพ่ือการขอยกเว้นหรือ 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พ.ศ. 2556ฯ 
 รายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้หมายความถึงประเภทรายการ :  

(1) รายการข่าวสาร 

(2) รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

(3) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม 

(4) รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ 

(5) รายการสําหรับเด็กและเยาวชน   

(6) รายการเกี่ยวกับพระราชพิธ ีพิธีสําคัญทางศาสนา 

(7) รายการตามภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญท่ี ให้เผยแพร่ได้เฉพาะ ในบริการ

โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ” 2555 

(8) รายการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศหรือกําหนดให้เป็นรายการข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ   

การแบ่งช่วงเวลาในการนำเสนอตามประกาศหลักเกณฑ์การจัดทาผัง
รายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 1)  การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือสำหรับเด็กและเยาวชน
อย่างน้อยวันละ ๖๐ นาท ี 

 -  ระหว่างช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน 

 - ระหว่างช่วงเวลา 7.00 – 9.00 น.ของวันเสาร์และวันอาทิตย์  

 2) รายการที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี ข้ึนไป 

สามารถออกอากาศได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.30 – 5.00 น. ของทุกวัน  

  3)  รายการที่มีความเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 

สามารถออกอากาศได้เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 – 5.00 น. ของทุกวัน  

 4)  รายการที่มีความเหมาะสมในระดับ ฉ สามารถออกอากาศได้เฉพาะในช่วงเวลา

ตั้งแต่ 24.00 – 5.00 น. ของทุกวัน 

QNT

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
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(ร่าง) พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

  ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีการรับฟัง
ความคิดเห็นไปแล้วนั้น  โดยสาระสำคัญของ ร่างพ.ร.บ. :  
- การกำหนด “องค์กรสื่อมวลชน” ต้องข้ึนทะเบียนกับ “องค์การวิชาชีพสื่อมวลชน” ไม่ว่า
จะอยู่ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลหรือในรูปอื่นใด  
- การขับเคลื่อนให้จัดตั้ง "สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ" ที่มีอำนาจเหนือการกำกับดูแล
กันเองตามที่องค์การวิชาชีพสื่อมวลชนพยายามดำเนินการอยู่ โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ ทำหน้าที่รับจดทะเบียนสมาชิก เพิกถอนใบรับรองสมาชิก ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การกระทำอันไม่เหมาะสมของสื่อมวลชนผ่านการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการกำกับดูแล
กันเองขององค์กรสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด 
หรือท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบสื่อมวลชน และการ
รู้เท่าทันสื่อมวลชน  
- การจัดทำ "มาตรฐานทางจริยธรรม" ของผู้ทำงานสื่อ รับเร่ืองร้องเรียนเมื่อองค์กรสื่อ
ฝ่าฝืนจริยธรรม และเมื่อสื่อถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ   

หลักเกณฑ์และมาตรการ 
ในการกำกับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  

พ.ศ. 2551 มาตรา 33-37 

หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล 
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

- ในอดีตการกำกับรายการและโฆษณาโดยรัฐ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ซึ่งมาจากบุคลากรภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลและ

เซ็นเซอร์เนื้อหาต่างๆ  

  

จุดอ่อนของการกำกับรายการในอดีต 
>  มุมมองของผู้ผลิตรายการ : 
    กบว. ไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน การเซนเซอร์อาจส่ง

ผลเสียต่อทั้งเวลาและต้นทุนในการผลิตรายการ   

>  มุมมองของนักวิชาการสื่อสารมวลชน : 
    สิ่งที่ กบว. ทำเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทั้งของ
สื่อมวลชน และการเปิดรับสื่อของประชาชน  

มาตรการในการกำกับดูแล 
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

มาตรการในการกำกับดูแล 
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

- กบว. ถูกยกเลิกไปเมื่อป ีพ.ศ. 2535 จึงเข้ามาสู่ยุคการกำกับดูแลกันเอง 

(Self-regulation) โดยมอบอำนาจการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการให้แต่ละ

สถานีดำเนินการกันเอง ซึ่งข้อเสียของการให้สถาน ีกำกับดูแลตนเองคือ การขาด

การกำกับบนมาตรฐานเดียวกันของแต่ละสถานีจนกระทั่งถึงในปัจจุบัน 

- ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(กสท.) เป็น
คณะกรรมการย่อย ที่ปฏิบัติการแทน กสทช. ในส่วนภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 

- องค์กรวิชาชีพและสมาคมผู้ประกอบการทาง
วิทยุโทรทัศนเ์ป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีส่วนในการกำกับดูแลเนื้อหาฯ โดยรวม

ตัวกันเป็นชมรม สมาคม  สมาพันธ์ และออกกฎระเบียบ/หลักจริยธรรม เพื่อใช้ใน

การช่วยกำกับดูแลกันเอง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ด ีเพราะไม่มีอำนาจในการตักเตือน

หรือลงโทษผู้ที่ ไม่ ใช่สมาชิก 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

(3) 

คณะที่ปรึกษา  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัญหาด้านจริยธรรมใน 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ปัญหาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 

ขาดความรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพ 

ขาดความตระหนักของการมีมาตรฐานทางจริยธรรม 

ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองกับการใช้หลักการ
กำกับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ 

สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาที่กำหนด 

เน้นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ปัญหาด้านจริยธรรมในการนำเสนอเนื้อหาและการโฆษณา 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ 

การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  

การขายสินค้าที่ ไม่มีข้อมูลความจริง หรือ เกินความจริง  

การนำเสนอเนื้อหาหรือภาพข่าวที่ล่อแหลม ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

การขาดความเป็นกลาง 

การนำเสนอ เนื้อหาที่ยั่วย ุสร้างความเกลียดชัง ก่อให้เกิด 

ความแตกแยกทางสังคม  

การใช้ภาษาพูดที่ ไม่ชัดเจน   

ที่มาของกรอบมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ 

กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมวิชาชีพ 

ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีขององค์กรสื่อ 

เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

ยกระดับวิชาชีพสื่อมวลชนในการกำกับดูแลกันเอง 
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มาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
แนวทางของการสร้างจริยธรรมสื่อมวลชนสากล 

การตีความใหม่ในบทบาทและเป้าหมายทางจริยธรรมของ
สื่อมวลชนในระดับโลก/ระดับสากล 

การตีความใหม่ในหลักปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมของ
สื่อมวลชนในปัจจุบัน เช่น  ประเด็นความเป็นกลาง การสร้าง
สมดุลของข่าว และความเป็นอิสระ 

การสร้างบรรทัดฐานใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น
แนวทางในการทางานของสื่อมวลชนระดับสากล 

หลักการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล   

1. การกระทำตนให้อยู่ ในขอบเขตของความเหมาะสมมีกริยาด ี(The bounds of 

decency) 

2. การไม่สร้างข่าวข้ึนเอง (Do not attempt to make news) 

3. การเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่ผู้รับสาร (The truth and the whole 

truth) 

4. การไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น (Do not to invade the private 

rights) 

5. การไม่บังคับบุคคลให้พูด (Do not to force individuals to speak) 

6. ความซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่ต่อสู้เพื่อสังคม (Play fair with a person 

against whom derogatory charges) 

7. ความซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่นำมากล่าวถึงในคอลัมน ์(Play fair with persons 

quoted in its columns) 

หลักการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล   

8. การรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว (Keep the confidence of its news sources) 

9.  การไม่ปิดบังอำพรางข่าวที่นำเสนอ (Do not suppress news) 

10. การไม่ขายข่าว ขายคอลัมน์เพื่อเงิน หรือความพอใจส่วนตัว (Do not "sell" its news 

colums for money or courtesies) 

11. การละเว้นจากการเข้าร่วมพรรคการเมือง (Refrain from allowing party politics) 

12. การบริการคนส่วนรวม มิใช่บริการคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Serve the whole society, not 

just one "class") 

13. การช่วยต่อสู้และปราบปรามอาชญากร (Fight and discourage crime) 

14. การเคารพ และช่วยผดุงกฏหมายบ้านเมือง (Must respect and aid the law and the 

courts) 

15. การสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน (Seek to build its community) 

16. การไม่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างญาติและเพื่อนของผู้อื่น (Not injure the relatives 

and friends) 

หลักการจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนสากล   

17. การคำนึงว่าการหย่าร้าง การฆ่าตัวตายนั้น เป็นปัญหาสังคมสิ่งหนึ่งไม่ควรเสนอ

ข่าวไปในเชิงไม่สุภาพ  (To recognize divorce, suicide as an unfortunate 

social problem) 

18. อย่ากล่าวโจมตีคู่แข่ง (Do not attack on competitive) 

19. อย่าหัวเราะเยาะความวิกลจริต  หรือด้อยโอกาสของบุคคล (Do not ridicule 

the insane or the feebleminded or misfortunes) 

20. การเคารพนับถือวัด โบสถ ์เชื้อชาต ิและเผ่าพันธุ์ของบุคคล (Respect 

churches, nationalities and races) 

21. หน้ากีฬาควรเขียนถึงทุกๆ คน (Sports page is written for everybody) 

22. การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในทันท ี(Be prompt in correcting errors) 

23. การระลึกว่าข่าวที่นำเสนอนั้น มีเยาวชนชายหญิงอ่านด้วย (Remember that 

the new is read by young boys and girls) 

หลักการจริยธรรมวิชาชีพ  

การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย 

ระดับองค์กรในกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ์ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ

กระจายเสียงและโทรทัศน ์
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หลักจริยธรรมขององค์กร 

 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

ผลประโยชน์
สาธารณะ  

หลักความ
เป็นอิสระ 

หลักสิทธิ
มนุษยชน 

หลักความ
สุจริต
ซื่อสัตย์  

หลักความ
โปร่งใส่  

 หลักการ
ยอมรับการ
ตรวจสอบ  

 หลักธร
รมาภิบาล 

หลักความ
คุ้มค่า 

หน่วยงาน บริษัท องค์กร สถาบันต้องยึดหลักจริยธรรม 8 ข้อ 

หลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

จริยธรรม  

ความเป็น
อิสระ 

สิทธิ 
มนุษยชน 

ความทั่วถึง 

หลักความ
เท่าเทียม  

ความหลาก
หลาย  

การพัฒนา  หลักพ้ืนที่
สาธารณะ  

หลักความ
ถูกต้อง
เที่ยงตรง 

วัตถุวิสัย  

หลักความ
ไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

ความ
สมดุลเป็น
ธรรม 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าของสื่อ ผู้ประกอบกิจการ พนักงาน 

ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรม 14 ข้อ  

ผล
ประโยชน์
สาธารณะ 

เกียรติยศ 

ศักดิ์ศรี 

จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไท์ 

ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 

สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 

ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 

 เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ 

การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สาคัญ 

การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553 

(1) ต้องนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณะชนตามหลักวัตถุวิสัย 

ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง แม่นยำ และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ๔ 

ได้แก่ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 

(2) หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้องแจ้งที่มา

ของข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าว 

(3) ต้องปกปิดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร่าง ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข่าวสารและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว 

และเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว 

(4) การนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความผิดพลาด ต้องดำเนินการ

แก้ไขความผิดพลาดโดยทันที พร้อมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 

(5) การนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว 

(6) การนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์ แห่ง

สาธารณะ หรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553 

(7) การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความเป็นธรรม

แก่ผู้ที่ถูกพาดพิง และต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็น 

โดยต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวนั้น 

การแสดงความคิดเห็นพึงกระทำโดยบริสุทธิ์ ใจ และไม่มีพันธะกรณีอื่นใด นอกจากมุ่งปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบงำความคิดเห็น 

(8) ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

(9) ต้องไม่นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีการประกาศโฆษณาที่

แอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อในความเป็นข่าวสาร

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

(10) ต้องระมัดระวังไม่นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ตนเองหรือพวกพ้อง

มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับข่าวสารและข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งหรือรายงานพร้อมกับการนำเสนอหรือเผยแพร่ดังกล่าวทันท ี

(11) ต้องระมัดระวังการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตแห่ง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย 

และไม่เป็นเคร่ืองมือในการนำเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ 

ระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพฯ พ.ศ. 2555 

 

(1) นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ ด้วยความถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นธรรม 

(2) เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว 

(3) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(4) ปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม 

(5) ให้ความเป็นธรรมต่อผู้ตกเป็นข่าว หากนำเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไข 

โดยทันที พร้อมขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 

(6) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น 

(7) ไม่กระทำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อน 

ร่วมวิชาชีพ 

QON
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จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา 
 

1) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

2) ไม่ทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 

4) ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาต ิศาสนา หรือความเชื่อ หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะของ

บุคคลทั่วไป 

5) ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การแสดง หรือ

อื่นๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนทำให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความสำคัญผิด 

6) ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยใช้ความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรือเร่ืองโชคลางมาเป็นข้อจูงใจ 

7) ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยการเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้า คำขวัญ หรือข้อความสำคัญหรืออื่น ๆ จาก

การโฆษณาของผู้อื่น อันทำให้ผู้อื่นเห็น หรือผู้อื่นได้ยินเกิดความเข้าใจผิดหรือไขว้เขวเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือ

การแสดงของผู้อื่น 

8) ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิต ิผลการวิจัย หรืออ้างอิงรายงานทางวิทยาศาสตร์ในทางที่ ไม่สมควร 

หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยที่สินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามที่อ้าง 

9) ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยอ้างถึงตัวบุคคล หรือสถาบัน โดยที่ตัวบุคคล หรือสถาบันนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริง

และไม่ได้ใช้สินค้าและบริการ หรือชมการแสดงนั้นจริง 

10) ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือผู้เยาว์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทำให้ขาด

ความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจโดยไม่

สมควร 

ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 

คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ์

(Ethical Guideline and Self-

regulation for Broadcasting) 

 

ดาวน์โหลด : http://www.nbtc.go.th/

Services/academe/ด้านกำกับดูแล/คู่มือ

จริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการ

กระจายเ.aspx 

QOO
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รูปแบบและองค์กรเครือข่ายจิตอาสา
ภาคประชาชนที่ทำการตรวจสอบ
เนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน ์

(4) 

คณะที่ปรึกษา  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทบาทขององค์กรวิชาชีพและ 
สมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน ์

บทบาทขององค์กรวิชาชีพและ 
สมาคมผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน ์

การผลักดันสิทธิเสรีภาพสื่อ 

การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การยกระดับวิชาชีพของสื่อมวลชน  

การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำวิชาชีพสื่อ  

การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในทุกระดับ  

การดูแลสวัสดิการ ส่งเสริม สวัสดิภาพของผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน 

การสร้างภาคีสื่อและเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานสื่อมวลชน  

ตัวอย่างองค์กรวิชาชีพและสมาคม 

ผู้ประกอบการทางวิทยุและโทรทัศน ์

•  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   

•  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

•  สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย  

•  สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  

•  สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย  

•  สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 

•  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย 

•  สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

•  สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

•  สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) 

•  สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน 

•  สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย 

•  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 

•  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 

•  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา
ภาคประชาชนที่ทำการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย  

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

บทบาท  

- ส่งเสริมจริยธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

ข่าววิทยุและโทรทัศน์   

- งานวิชาการ 

- สร้างความร่วมมือในการทำงานกับ 

องค์กรวิชาชีพอื่นๆ   

- สร้างการรับรู้ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ 

องค์กรสื่อ ภาคสังคมและประชาชน  

และสร้างหลักประกันสำหรับวิชาชีพสื่อ  

ประเด็นการตรวจสอบ 

- สื่อที่ ไม่เหมาะสมทุกประเด็น  

 

จุดแข็ง 

- บทบาทครอบคลุมในทุกมิติของการกำกับสื่อ 

ทั้งในเชิงจริยธรรม บริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เชิงวิชาการ และความยั่งยืน 

- การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและ ทำงานร่วมกับ 

สภาวิชาชีพสื่ออื่นๆ 

จุดอ่อน 

- ขาดการเปิดโอกาสในการรับฟัง 

ความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคม  

QOP
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สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน 

บทบาท  

- กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคด้านสื่อ

โดยเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับสื่อมวลชน 

ประเด็นการตรวจสอบ 

- สื่อที่ ไม่เหมาะสมทุกประเด็นเน้นด้านผลกระ

ทบทางลบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 

 

จุดแข็ง 

- การรวมตัวเครือข่ายประชาสังคมหลาย 

ภาคส่วน ทำให้ตรวจสอบสื่อได้ครอบคลุม

หลายประเด็น 

- มีเครือข่ายในเชิงพื้นที่ออกไปใน 11 จังหวัด  

- มีกลไกกลางใน 

การรับข้อร้องเรียน 

- ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  

ซึ่งมีความเข้มแข็งและดำเนินการมายาวนาน 

จุดอ่อน 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ 

- ขาดช่องทางการเข้าถึงที่ชัดเจน เช่น เว็บไซต์  

แฟนเพจ ต้องเข้าถึงผ่านทางมูลนิธิเพื่อผู้

บริโภค 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

บทบาท  

- การกำกับสื่อสำหรับครอบครัวโดยมีศูนย์รับ

เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อที่ ไม่

เหมาะสม   

-  การให้ความรู้เร่ืองความเท่าทันสื่อ 

- การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ   

ประเด็นการตรวจสอบ 

- ครอบครัวและเยาวชน 

จุดแข็ง 

- การขยายพื้นที่การเฝ้าระวังในแต่ละจังหวัด 

- ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ 

- การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

โดยการหาแหล่งทุนสนับสนุนอื่นๆ  

จุดอ่อน 

- การจัดกิจกรรมโดยอิงกับแหล่งทุน ซึ่งใน

ระยะยาวมีแนวโน้มจะขาดความยั่งยืน  

ในปีที่ ไม่ ได้รับทุนจะไม่สามารถ 

จัดกิจกรรมได้ 

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  

บทบาท  

- การเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน 

ผ่านกระบวนการใช้สื่อสร้างสรรค์และการเรียน

รู้เท่าทันสื่อ 

- การมีช่องทางให้รายงานสื่อ 

ที่ ไม่เหมาะสมกับเด็กผ่านเว็บไซต์   http://

cclickthailand.com    

ประเด็นการตรวจสอบ 

- การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน 

- การตรวจสอบสื่อที่ ไม่เหมาะสมกับเยาวชน 

จุดแข็ง 

- การมีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

- การแบ่งชุดความรู้สำหรับพ่อแม่ คร ู 

และเด็ก 

- การให้ความรู้ผ่านบทความและงานวิจัย 

- การมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ 

จุดอ่อน 

- การจัดกิจกรรมโดยอิงกับแหล่งทุน ซึ่งใน

ระยะยาวมีแนวโน้มจะขาดความยั่งยืน   

QOQ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
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สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน  รูปแบบและสถานการณ์ขององค์กรเครือข่ายจิตอาสา
ภาคประชาชนที่ทำการตรวจสอบเนื้อหารายการ 

ทางวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศ   

     The World Association for Christian Communication  

(สหราชอาณาจักร / แคนาดา) 

บทบาท  

-  การส่งเสริมสิทธิในการสื่อสาร  

- การตรวจสอบสื่อในด้านเพศ ด้านความ

ยากจน ด้านศาสนา และด้านสันติภาพ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

-  เพศ  

- ความยากจน 

- ศาสนา  

- สันติภาพ  

จุดแข็ง 

- การตรวจสอบในประเด็นที่หลากหลาย 

- การมีองค์กรพันธมิตรด้านเงินทุนจำนวน

มากและกระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก  

- การเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเป็นเครือข่าย ที่

ง่ายผ่านการสมัครผ่านเว็บไวต์ 

จุดอ่อน 

- กิจกรรมบางประเภทไม่ได้ม ี

การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การรายงาน 

ผลการตรวจสอบสื่ออย่างต่อเนื่อง 

- วารสารบางเล่มต้องบอกรับเป็นสมาชิกซึ่ง

ราคาค่อนข้างสูง ทำให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ ไม่

สามารถกระจายได้ถึงผู้สนใจ 

     The World Association for Christian Communication  

(สหราชอาณาจักร / แคนาดา) 

     Media Monitoring Project of Concordia University 

(แคนาดา) 

บทบาท  

-  การเฝ้าระวังและตรวจสอบ 

การโจมตีและการสังหารหมู่ ในพื้นที่เสี่ยง  

 

ประเด็นการตรวจสอบ 

- การโจมตีและการสังหารหมู่ ในพื้นที่เสี่ยง 

จุดแข็ง 

- การเฝ้าระวังและรายสัปดาห์แยกตามประเทศ 

- การทำงานร่วมกับเครือข่ายจำนวนมาก 

ในหลายประเทศ 

 

จุดอ่อน 

- มีลักษณะเป็นโครงการ งบประมาณได้ 

จากการบริจาค ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่ยั่งยืน 

     Media Monitoring Project of Concordia University 

(แคนาดา) 

QOR

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
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Media Monitoring Project of Zimbabwe (ซิมบับเว)  

บทบาท  

- การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข่าวและ

สถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกออกอากาศทางวิทยุ  

โทรทัศน์ในประเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

- การทำวิจัยและศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

ประเด็นการตรวจสอบสื่อ 

ประเด็นการตรวจสอบ 

-สิทธิมนุษยชน  

- ความรุนแรง 

-สิทธิสตรี และอื่นๆที่ค่อนข้างหลากหลาย 

 

จุดแข็ง 

- การตรวจสอบในประเด็นที่หลากหลาย 

- การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ 

- การทำงานที่ต่อเนื่องและรายงานทุกเดือน 

- การทำงานบนฐานการวิจัย 

- การนำเงินบริจาคและทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อ

ผันกลับมาเป็นงบดำเนินการ 

- เว็บไซต์มีหลายภาษา สะดวกต่อการให้ผู้

เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆร่วมกันรายงาน 

จุดอ่อน 

- งบประมาณหลักยังคงมาจากการบริจาค 

ทำให้แนวโน้มความยั่งยืนในอนาคตไม่แน่นอน 

Media Monitoring Project of Zimbabwe (ซิมบับเว)  

     The Media Development Foundation (ยูเครน) 

บทบาท  

- การวิจัยด้านสื่อ 

- การส่งเสริมสื่อมวลชนให้ตระหนักถึงสิทธิ

มนุษยชน 

- การตรวจสอบสื่อและโฆษณา 

ประเด็นการตรวจสอบ 

- สิทธิมนุษยชน 

- โฆษณา 

- ชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติ  ศาสนา 

- ความเท่าเทียมทางเพศ  

จุดแข็ง 

- การมีเครือข่ายที่หลากหลายและเป็นองค์กร

มืออาชีพ 

ด้านการตรวจสอบสื่อและการพัฒนาสื่อ 

- การดำเนินกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย 

- การดำเนินการโดยสื่อมวลชนมืออาชีพ  

ทำให้เข้าใจบริบททั้งในเชิงการตรวจสอบและ 

การพัฒนาสื่อควบคู่กันไป 

จุดอ่อน 

- งบประมาณหลักยังคงมาจากการบริจาค 

ทำให้แนวโน้มความยั่งยืนในอนาคตไม่แน่นอน 

     The Media Development Foundation (ยูเครน) 

บทบาทหน้าที่และแนวทางการทำงานของเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน ์

บทบาทหน้าที่และแนวทางการทำงานของเครือข่ายจิตอาสา 
ในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน ์

ประเทศไทยมีประเด็นกฎหมายที่
สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือ

ข่ายจิตอาสาภาคประชาชน
ที่ทำการตรวจสอบเนื้อหา ทำได้
โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรไม่
แสวงหากำไรที่จัดตั้งข้ึนเอง   

การดำเนินการผ่านเครือข่าย ซึ่ง
มีทั้งเครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชน 

เครือข่ายสหวิชาชีพ  ซึ่งจะทำให้
มิติการตรวจสอบมีความหลาก

หลายและลุ่มลึก 

การสร้างเครือข่ายประชาชนใน
แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหา
รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย  รวมถึงมีการบูรณา
การให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  

หากจะมีการรับบริจาคก็ควรมีรูป
แบบการรับบริจาคที่ชัดเจน  

เพื่อให้แตกต่างจากองค์กรเครือ
ข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบ
เนื้อหารายการทางวิทยุและ
โทรทัศน์ที่ผ่านมาที่รับทุน

โครงการวิจัย 

การจัดทำเว็บไซต์เป็นสื่อกลางใน
การรวบรวมองค์กรเครือข่ายจิต
อาสาในการตรวจสอบเนื้อหา
รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยให้มารวมตัวกัน และ
เป็นกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน

เนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม   

การระบุประเภทประเด็นการตรวจ
สอบให้ชัดเจนและระบุบทบาทของ

องค์กรเครือข่ายจิตอาสา 
ให้ชัดเจน และอาจเพิ่มบทบาทด้าน
การวิจัย/ การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมาชิกในเครือข่าย 

QOS

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
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การสร้างเครือข่ายและภาวะผู้นำ
ของจิตอาสาที่ ใช้ ในการกํากับดูแล 

เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

(5) 

คณะที่ปรึกษา  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การบริหารจัดการเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายจิตอาสา
ที่ ใช้ ในการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์ 

 การสร้างเครือข่ายจิตอาสา 
ที่ใช้ในการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

เครือข่ายมาจากแหล่งไหนบ้าง 

บุคคล 

องค์กรเอกชน 

เครือข่ายเชิงพ้ืนที่/
ชุมชน 

เครือข่าย 
ตรวจสอบสื่อ 

นักวิชาการ/
สถานศึกษา สมาคม/ NGOs 

และอื่นๆ 

สภาวิชาชีพสื่อ 

การสร้างเครือข่ายจิตอาสา 
ที่ใช้ในการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

- การรวมบุคคล กลุ่มคน องค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์กํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ
โทรทัศน์  และต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
- มีการติดต่อสื่อสาร และร่วมกันทำกิจกรรมกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์
- มีความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก  
- การทำกิจกรรมต้องมีความเท่าเทียม แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ไม่มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กร 
- ระหว่างการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์ ต้องมีการการพัฒนาสมาชิก

ควบคู่กันไปด้วย ให้มีความรู้เพิ่มข้ึนในการร่วมกันกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและ
โทรทัศน ์

การทำให้เครือข่ายจิตอาสาที่ใช้ในการกํากับดูแล 
เนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน์มีความเข้มแข็ง 

การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้  
โดยการเสริมสร้าง

กิจกรรมให้สมาชิกมี 
การแลกเปลี่ยนความรู้ 
กระจายความรู้ ตลอด
จนมีการเรียนรู้อย่าง 
เป็นระบบ  

การสร้างเครือข่าย 
การทำงานและการเรียนรู้  

โดยการประสานเชื่อมโยง

หน่วยงานต่างๆ ในหน่วยงาน 
ชุมชนและองค์กรภายนอก

ชุมชน เพื่อเข้ามามีบทบาทใน
การส่งเสริมกระบวนการเรียน

รู้ของสมาชิก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการ

ทำงานของเครือข่ายจิตอาสาฯ 

QOT

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
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ภาวะผู้นำของเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายจิตอาสา 
ที่ ใช้ ในการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทยุและโทรทัศน ์

บริบทสังคมที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 

ความ
ขัดแ

ย้ง 

วิกฤต
ทางเ

ศรษ
ฐกิจ

 

สังค
มม

ีควา
มซับ

ซ้อน
 

วิกฤต
การศึก

ษา  

โลกาภ
ิวัฒน ์

การทุจริต 

ระบบทุนนิยม 

ปัญหาการเมิองการปกครอง 

การชิงผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ 
การ

แย่ง
ชิงท

รัพย
ากร

ธรร
มชา

ต ิ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การค้ามนุษย์ 

ปัญหาเด็กเยาวชน  

คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ 

กา
รเข

้าส
ู่ปร
ะชา

คม
อา
เซีย

น 

บริบทสังคมที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21....... 
 แนวคิดด้านผู้นำก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

•  สังคมไทยปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านคร้ังสำคัญ 
•  ประชาชนเร่ิมตื่นตัวและสนใจความเป็นไปของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมืองอย่างที่ ไม่เคย               
ปรากฎมาก่อน  

•  ประชาชนมีความพยายามในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและฟื้นฟู

สังคม 
•  อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ปัจเจกบุคคลไม่กล้าริเร่ิมกระทำการเปลี่ยนแปลง

สังคมด้วยตนเอง คือ การไม่รู้ว่าตนมีศักยภาพภายในที่สามารถเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม  

10

 “ ภาวะผู้นำไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องมีอยู่ ในผู้นำ  
หรือเป็นหัวหน้าทีมเท่านั้น ...... แต่ภาวะผู้นำเป็นคุณลักษณะที่
จำเป็นที่ควรมีอยู่ ในตัวทุกคน ” 

ภาวะผู้นำของเครือข่ายจิตอาสาฯ  
คงไม่ใช่,,,,,ผู้นำที่เก่งทั้งเรื่องงาน 

และเก่งเรื่องการบริหารคน 

ภาวะผู้นำของเครือข่ายจิตอาสาฯ  
คงไม่ใช่,,,,,ผู้นำที่มีแค่บุคลิกภาพดี 

ฉลาดมีไหวพริบ  

QOU

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายจิตอาสาในการตรวจสอบเนื้อหารายการทางวิทยุและโทรทัศน์
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ภาวะผู้นำของเครือข่ายจิตอาสาฯ  
คงไม่ใช่,,,,,ผู้นำที่วิเคราะห์และ 

ปรับตัวเก่งตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

ภาวะผู้นำแบบดั้งเดิม VS  

    ภาวะผู้นำแบบใหม่ที่จะทำงานเพ่ือสังคม 

- ยึดติดกับความมั่นคง 
- เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ 
- สร้างการแข่งขันทั้งในและนอก 
  องค์กร 
- มุ่งผลลัพธ์ในเชิงผลผลิตทาง
ธุรกิจ/ รายได้/ลูกค้า 
- สร้างผู้ตามให้เป็นไปในรูปแบบ 
  เดียวกัน 

- ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง /มองการณ์ไกล 
- สร้างการกระจายอำนาจและเสริมพลังผู้ตาม 
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีทั้งในองค์กรและ 
เครือข่าย 
- มุ่งผลลัพธ์ในเชิงเป้าหมายร่วมควบคู่ ไปกับ
ความยึดมั่นผูกพันของผู้ตาม ให้ความสำคัญ
กับคุณธรรมจริยธรรม/ ส่วนรวม มิติทางจิต
วิญญาณ 
- เข้าใจในความหลากหลายและพัฒนาให้ถึง 
  ศักยภาพสูงสุด 

15

ภาวะผู้นำของเครือข่ายจิตอาสา 
ที่ ใช้ ในการกํากับดูแลเนื้อหาทางวิทย ุ
และโทรทัศน์ควรมีลักษณะอย่างไร ???  

ภาวะผู้นำแบบรวมหมู่  
(Collective 

Leadership)  

ภาวะผู้นำที่มีจริยธรรม 
(Ethical  

Leadership)  

ภาวะผู้นำที่สร้างเปลี่ยนแปลง  
(Transformative 

Leadership)  

บุคคล 

องค์กร 

เครือข่าย 

ชุมชน/สังคม 

1.1!
ภาวะผู้นำแบบรวมหมู ่ 

(Collective Leadership)  

- ผู้นำเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญของทีม 
- ผู้นำมีการกระจายอำนาจลงสู่ทีม  
- ผู้นำมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก 
- เป้าหมายของการใช้ภาวะผู้นำคือเพื่อ 
ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกคน 
 
 
 

1.1 
ภาวะผู้นำแบบรวมหมู่  

(Collective Leadership)  

บุค 
คล 

องค์กร 
เครือข่าย 

ชุมชน/สังคม 

ผู้นำมีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตย พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของ 
เพื่อนร่วมงาน โปร่งใสและตรวจสอบได้  มีการศึกษาความเสี่ยง บริหารจัดการแบบไม่เป็น
ทางการ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นและการสื่อสารสองทาง  

ผู้นำมุ่งสร้างวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ร่วมกัน มีการกระจายภาวะการนำลงสู่ทีม     
สร้างสภาพแวดล้อม/วัฒนธรรม/ความเสมอภาค/แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในทีม    
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลย้อนกลับในการทำงาน มีการเพิ่มศักยภาพ
ของตนเองและสมาชิกในทีม และดึงศักยภาพของทีมมาใช้ได้สูงสุด 

ผู้นำมีการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น เครือข่ายผู้
เชี่ยวชาญ ภาคีต่าง ๆ ประชาชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

QOV
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1.1!
ภาวะผู้นำที่มีจริยธรรม 
(Ethical Leadership)  

- ผู้นำทำกิจกรรมทุกประเภทโดยมีหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นฐาน 
- ผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งยกระดับ

คุณธรรมจริยธรรมของผู้ตาม 
- เป้าหมายของการใช้ภาวะผู้นำคือเพื่อผล
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
 
 
 

1.1!
ภาวะผู้นำที่มีจริยธรรม 
(Ethical Leadership)  

ผู้นำมีองค์ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาในการทำงานเพื่อสังคม ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม

โดยยึดหลักองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกาย วาจา ใจ และจิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน และเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ตาม มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และซื่อสัตย์  

ผู้นำมุ่งเสริมสร้างบรรยากาศของคุณธรรมในการทำงาน  (Ethical Climate) ยกระดับ
จิตใจ/คุณธรรม/จิตสาธารณะของผู้ตาม  เสริมพลังผู้ตามให้ทำงานโดยยึดหลักผล
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และสร้างแรงจูงใจภายในของผู้ตามในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากการทำงานเพื่อส่วนรวม  

ผู้นำมุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคมรอบข้าง 

บุค 
คล 

องค์กร 
เครือข่าย 

ชุมชน/สังคม 

1.1 
ภาวะผู้นำที่สร้างเปลี่ยนแปลง  

 (Transformative Leadership)  

- ผู้นำมีความคิดและทำงานเชิงนวัตกรรม 
- ผู้นำมีความเข้าใจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
- ผู้นำมีการสร้างพลังหมู่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง 
- เป้าหมายของการใช้ภาวะผู้นำคือเพื่อการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนและสังคม 
 

1.1 
ภาวะผู้นำที่สร้างเปลี่ยนแปลง  

 (Transformative Leadership)  

ผู้นำสร้างนวัตกรรมในการทำงาน มีสติสัมปชัญญะ มีความเป็นพลเมือง มี
กระบวนทัศน์ใหม่/เข้าใจโลกและสังคม/พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ทำงานในสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผู้ตามที่มีคุณภาพใน
บางสถานการณ์ 

ผู้นำมุ่งสร้างพลังกลุ่มและความยึดมั่นผูกพันกับองค์กรให้แก่ผู้ตาม มี
การถ่ายทอดความเป็นผู้นำจากผู้นำรุ่นก่อนสู่ผู้นำรุ่นใหม่ สร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร 

ผู้นำมีการสร้างพลังกลุ่มร่วมกับภาคีเครือข่าย และทำงานโดยมุ่ง
พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

บุค 
คล 

องค์กร 
เครือข่าย 

ชุมชน/สังคม 

QOW
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