
รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางและกลไกการก ากับดูแลที่เหมาะสม

ส าหรับประเทศไทย
(สรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในโครงการการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2556)

เสนอต่อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556



ก 

ค าน า 
 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับ พระราชบัญญัติ   
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 มาตรา39 ก าหนดให้ กสทช .       
มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อท า
หน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ  ตลอดจนควบคุมการประกอบ 
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การเป็นสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่อย่าง
มีมาตรฐานน าเสนอข่าวสารที่เที่ยงตรงและค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับมอบหมายให้ท าการศึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางและกลไกการก ากับดูแลที่ เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ภายใต้ โครงการการส่งเสริม         
การด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญใน
การศึกษาสี่ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ ง ศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน ประการที่สอง ศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเอง
ในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน ประการที่สาม ศึกษา
แนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าห รับประเทศไทย และประการสุดท้าย คือ ศึกษา
แนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 
 ในการศึกษาครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเป็น
อย่างดี อาทิเช่น องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการสื่อ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน
จรยิธรรมและกลไกการก ากับดูแลกันเอง 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกันเอง
ในภาคอีสานและภาคใต้ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ทางมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการก ากับดูแลที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ ส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการ
จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจก ารกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับกันเองต่อไปและหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูง 

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                ธันวาคม 2556 
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บทสรปุส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการก ากับดูแล 

ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
 

โครงการ  :  การส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของ   
การประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2556 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 

1.  บทน า  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพใน
การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ปี  พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน 2)  ศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน 3)  ศึกษาแนวทางและ
กลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 4)  ศึกษาแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐาน
จริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for 
Broadcasting Self-regulation)  
  ขอบเขตของการศึกษารวบรวมได้จากการสรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนา      
เชิงปฏิบัติการในโครงการการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี พ .ศ. 
2556 ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมเป็นองค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการสื่อ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานก ากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
2.  วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

2.1  การค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Document analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย 
หนังสือ บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลและมาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2  สังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการจัดเวทีสัมมนาระดม ความเห็นแบบ  
มีส่วนร่วมแบบไตรภาคีโดยมีผู้เข้าท่ีเป็น ตัวแทนของ กลุ่มองค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการสื่อ กลุ่ม
ผู้บริโภค และหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งจัดขึ้นจ านวน 5 ครั้งทั่วประเทศ ได้แก่ 1) การสัมมนา          
เชิงวิชาการ เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองค์กรก ากับดูแลในต่างประเทศ 2) การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ แนวทางไ ตรภาคีในการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์      
3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการก ากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ)  4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการก ากับ
กันเองในกิจการกระจา ยเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ภาคเหนือ )  5) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      
แนวทางการก ากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ภาคใต้)  
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3.  ผลการศึกษา 
ผลการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางและกลไกการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย

ประกอบไปด้วย 4 ส่วน  คือ 1 ) ผลการศึ กษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน 2) ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน 3) ผลการศึกษาแนวทาง
และกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย แล ะ 4) ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการ
น าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กรณีศึกษา รายการข่าว รายการโฆษณา 
และรายการละคร เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับ
ดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-
regulation) 
  3.1  ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้เป็น 2 แนวทาง  คือ  
    3.1.1 ปัญหาจริยธรรมในกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพ   พบว่า  ผู้ประกอบการขาด
ความรับผิดชอบต่อการประ กอบวิชาชีพสมาชิกขององค์กรไม่ตระหนักหรือเห็นความส าคัญของการมี
มาตรฐานทางจริยธรรม  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ่งในฐานะของตนเองและการใช้หลักการก ากับ
ดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ  สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาท่ีก าหนด เช่นกรณีร้องเรียนเรื่อง
คลื่นรบกวน เกิดการเลียนแบบค่านิยมหรือวัฒนธรรมสังคมในทางท่ีผิด ขาดวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจมากกว่าการค านึงถึง
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ควรมีให้กับผู้บริโภค  
   3.1.2  ปัญหาจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาและการโฆษณา  ที่พบจา กการ
ร้องเรียนมากที่สุด คือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขายสินค้าที่ไม่มีข้อมูลความจริง หรือ เกินความจริง  
การน าเสนอเนื้อหาหรือภาพข่าวที่ล่อแหลม  เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน 
อาทิเช่น  กรณีของ สิทธัตถะ เอมเมอรัล ในรายการไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นท์  รายการปากโป้ง กรณีน า
เด็ก ออทิสติกที่โดนล่วงล ะเมิดทางเพศมาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การขาดความเป็นกลางในการ
น าเสนอข้อมูล น าเสนอ เนื้ อหาที่ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง  ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม
โดยเฉพาะข่าวสารทางการเมือง มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบปัญหา
จริยธรรมสื่อที่มีการร้องเรียนมายัง กสทช. ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้ภาษาพูดที่ไม่ชัดของ
ผู้จัดรายการ การน าเสนอความรุนแรง การเน้นเนื้อหาเรื่องเซ็ก  ขาดความเป็นกลาง การเสนอข่าวที่
พาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์ การน าเสนอเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีควา มเป็นมนุษย์และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
   3.2  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศ
อังกฤษออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน   พบว่า รูปแบบการก ากับดูแลกันเองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกับรูปแบบการปกครอง ซึ่งจะพบว่า ในประเทศที่มีการปกครองโดยมีรัฐเป็นศูนย์กลางจะ
มีรูปแบบ การก ากับดูแลสื่อโดยภาครัฐ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และลาว   
ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบการ ก ากับกันเอง การก ากับดูแลร่วมกัน และการ
ก ากับดูแลโดยภาครัฐ ส่วน ประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียที่มีรูปแ บบการก ากับดูแลร่วมกัน
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการก ากับดูแลในแต่ละประเทศ 
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ประเทศ 
องค์ประกอบและกลไก

การก ากับดูแล 
ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรคการก ากับ 

1. ประเทศ
อังกฤษ 

เป็นการก ากับดูแลร่วมกัน 
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงานท่ีเข้ามามี
บทบาท ประกอบด้วย The 
Committee of Advertising 
Practice (CAP), The 
Broadcast of Advertising 
Practice (BCAP) The 
Advertising Standard 
Authority (ASA) และ 
องค์กรก ากับดูแลกิจการแพร่
ภาพกระจายเสียงของประเทศ
อังกฤษหรือ OFCOM เป็น
องค์กรก ากับดูแลที่มีกฎหมาย
รองรับ 

1. ปัจจัยเรื่องเสรีภาพในการ
แสดงออก ในการแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็น การรับและการ
ส่งออกข้อมูลและการแสดงความ
คิดเห็นของตัวเองโดยที่รัฐหรือ
หน่วยงานท่ีดูแลการก ากับของรัฐ
จะไม่เข้าไปแทรกแซง 
2. ลักษณะโครงสร้างตลาดในยุโรป 
และสื่อสาธา รณะมีการแข่งขัน
อย่างเสรีท าให้เกิดสื่อสาธารณะที่มี
ความสมดุลให้ประโยชน์กับ
ประชาชน ท าให้ตลาดสามารถท่ี
จะเติบโตและมีการแข่งขันที่เป็น
ธรรม 
3. อ านาจในการที่จะให้ใบอนุญาต 
ระบบในอังกฤษเป็นระบบการให้
ใบอนุญาต (Licensing) ซึ่งใบอนุญาต 
ในการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ค่อนข้าง
ที่จะให้ง่ายและราคาไม่แพง 
4. แรงจูงใจในอุตสาหกรรม มี
แรงจูงใจ ที่จะเป็นผู้ก าหนดทิศทาง
ของตนเอง 

ไม่มีหลักประกันด้าน : 
- อุตสาหกรรมจะ
ปฏิบัติตาม  
- ความล าเอียง 
- อ านาจการสืบสวน
สอบสวนค่อนข้างที่จะ
จ ากัด  
- ไม่มีหน่วยงาน
ภายนอกท่ีจะมีอ านาจ
เรียกเอาเอกสารต่างๆ 
มาตรวจสอบ   
- การไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิก 

 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ประเทศ 
องค์ประกอบและกลไก

การก ากับดูแล 
ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรคการก ากับ 

2. ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ใช้รูปแบบการก ากับดูแล
ร่วมกัน (Co-regulation) 
และรัฐบาลจะเข้าไปก ากับ
เฉพาะบางประเภทกิจการ 
เช่น โทรคมนาคม และ
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ 

1. ความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรก ากับดูแลกันเองกับ
ภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง
เช่น องค์กร Advertising 
Standards Bureau (ASB) 
องค์กร ก ากับดูแลกันเองด้าน
โฆษณา 
2. การขยายตัวและปริมาณการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media) ของประชาชน
ในปัจจุบัน มีอิทธิพลกับ
ประเทศออสเตรเลียอย่างมาก 
ท าให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและ
สามารถท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้

1. ภูมิทัศน์ขอ งสื่อท่ี
เปลี่ ยนไป จาก
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีส่งผลให้
อุตสาหกรรมสื่อ
เปลี่ยนแปลง 
2. การถูกแทรกแซงโดย
อ านาจรัฐและทุน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อ
หนังสือพิมพ์ส่งผลให้ขาด
ความเป็นอิสระในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
3. การผลักดันกฎหมายที่
เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อยัง
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ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาส่งผลให้
ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ผลิตสื่อ
ต่างๆ ต้องมีความระมัดระวังใน
การน าเสนอข้อมูลอย่าง
รอบคอบ 

ไม่ประสบความส าเร็จ  ที่
ผ่านมารัฐบาล
ออสเตรเลียได้น าเสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปสื่อหลายฉบับ
โดยเน้นกฎหมายที่
เกี่ยวกับสาธารณะ
ประโยชน์ และลักษณะ
การเป็นเจ้าของกิจการ
หรือการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของสื่อ 

3. ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน 

รูปแบบการก ากับกันเองที่
รัฐบาลเข้ามา ก ากับดูแล 
ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย เวียดนาม และลาว 
ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย 
และไทย มีรูปแบบท่ี
หลากหลายโดยมี ก ากับ
กันเอง การก ากับดูแลร่วมกัน 
และการก ากับดูแลโดย
ภาครัฐ  

1. สภาองค์กรวิชาชีพในก ากับ
รัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรระดับ
ภูมิภาคที่สามารถดูแลสื่อใน
ภูมิภ าคได้อย่างท่ัวถึง เช่น 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
2. มีกระบวนการ ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูลนั้นเพื่อ
ประกอบการตัดสินตามค า
ร้องเรียน ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว
เรียกว่าประมวลจรรยาบรรณ 

1. การได้รับเงินทุนของ
รัฐบาลในรูปของบริษัทท่ี
มีสายสัมพันธ์กับรัฐใน
ลักษณะการเป็นผู้ถือ
หุ้นส่วนมากกว่า 60% 
2. การแทรกแซงจาก
อ านาจรัฐพรรคการเมือง
และทหารส่งผลต่อสิทธิ
เสรีภาพของสื่อ  
3. ความหลากหลายของ 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ประเทศ 
องค์ประกอบและกลไกการ

ก ากับดูแล 
ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรคการก ากับ 

  ของนักข่าว ที่สมาชิกของ
สมาคมนักข่าวต่างๆ ช่วยกัน
ร่างขึ้น เ ช่น  ประเทศ
อินโดนีเซีย 
 

เชื้อชาติและวัฒนธรรมใน
บางประเทศเป็นอุปสรรคต่อ 
การสร้างกรอบมาตรฐาน 
จริยธรรมวิชาชีพสื่อ เช่น 
อินโดนีเซีย 
4. การละเมิดกฎหมาย
เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร
โดยยังพบการระบุชื่อของ
เหยื่อความรุนแรงทางเพศ
รวมถึงน าเสนอภาพของ   
ผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

 
 3.3  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
  จากการรวบรวมความคิดเห็นจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละภูมิภาค 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.3.1  รูปแบบการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

  หลักการก ากับดูแลโดยทั่วไปที่มีการยึดโยงกั บองค์กรก ากับดูแลมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งใน 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  
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  1)  การก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ (Public regulation) 
โดยหน่วยงานที่มีอ านาจใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ สามารถใช้
เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามที่ก าหนดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น การก ากับดูแลแบบเข้มข้นมาก 

  2)  การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) โดยหน่วยงานก ากับดูแลและ        
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก ากับดูแล หรืออาจ
เรียกว่าเป็นการก ากับดูแลแบบเข้มข้นปานกลาง 

  นอกจากนี้ กสทช .อาจมีการส่งเสริม สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ  ทั้งในรูปแบบ
ของงบประมาณหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 39 วรรค 3 (องค์กรตาม
วรรค 1 ที่มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจากกองทุนตาม
มาตรา 52 ก็ได้) โดยกลุ่มองค์กรวิชาชีพจะต้องมีผลงานการก ากับดูแลกันเองที่ดี เป็นต้น  

  3)  การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) หมายถึง ภาคอุตสาหกรรมหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกันเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ภาคอุตสาหกรรมและร่วมรับผิดชอบในการควบคุมดูแลกันเอง หรืออาจเรียกว่าเป็นกา รก ากับดูแลใน
แบบเข้มข้นน้อย 

  จากการระดมความเห็น 3 ภูมิภาค ได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า รูปแบบการก ากับ
ดูแลที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) เนื่องจากสื่อมวลชนส่วน
ใหญ่ในท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะก ากับดูแลกันเอง ในระยะแรกจึ งอยากให้มีการก ากับดูแล
ร่วมกับรัฐ โดยที่ กสทช . มีบทบาทเข้ามาก ากับ และส่งเสริม หากในอนาคตสื่อมวลชน สามารถ
รวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น อาจมีการพัฒนาไปเป็นรูปแบบการก ากับดูแล
กันเองต่อไป 

   3.3.2  แนวทางและกลไกการก ากับดูแลกันเองท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
   1)  การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง 
    การก ากับดูแลกันเองที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ประกอบการกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ต้องมีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ
พร้อมยกระดับการประกอบกิจการแบบมืออาชีพบนพื้นฐานสิ ทธิและเสรีภาพ จากการศึกษาพบ
แนวทางท่ีควรด าเนินงานเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกันเองที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย  

     (1)  การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยการจัดตั้งเป็นสมาคม สมาพันธ์เพื่อก ากับดูแลกันเอง 

    (2)  การพัฒนามาตรฐานจริยธ รรมวิชาชีพร่วมกันของผู้ประกอบการสื่อ 
หรือสมาชิกในสมาคม สมาพันธ์  

    (3)  สมาคมหรือสมาพันธ์มีกระบวนการรับ แก้ไขเรื่องร้องเรียนและสภาพ
บังคบั 

   2)  รูปแบบการรวมกลุ่มที่เหมาะสม 
    จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือยืนยันข้อมูลร่วมกับตัวแทน   

ผู้ประกอบกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ตัวแทนสมาคม สมาพันธ์ ระดับท้องถิ่น ทั้ง 3 ภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะ
มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือการก ากับดูแลกันเอง  โดยลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อก ากับกันเองในแต่ละภาค มี
ความแตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนทีซ่ึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  

    (1)  การรวมกลุ่มโดยจ าแนกตามประเภทของสื่อ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ 
สื่อหนังสือพิมพ์  
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    (2)  การรวมกลุ่มโดยจ าแนกตามพ้ืนที่การให้บริการในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับประเทศ 

    (3)  การรวมกลุ่มตามประเภทการประกอบกิจการ ได้แก่ บริการชุมชน บริการ
สาธารณะ และ บริการธุรกิจ 

    (4)  การรวมกลุ่มตามลักษณะการประกอบกิจการ เช่น กลุ่มผู้ให้บริการ
โครงข่ายผู้ให้  บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือกิจโทรทัศน์ กลุ่มผู้ให้บริการใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

   3)  มาตรฐานจริยธรรมข้ันต่ าในการประกอบวิชาชีพ 
    จากผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ รวมถึงตัวแทนสภาวิชาชีพต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้เห็นด้วยกับ
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพขั้นต่ า ในหม วดที่ 3 ของ (ร่าง ) แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและ
จริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ฉบับ 
พ.ศ. 2555) ทั้ง 7 ข้อ และขอเพ่ิมมาตรฐานขั้นต่ าอีก 2 ข้อ รวมเป็น  9 ข้อ ดังนี้ 

    (1)  ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบค รัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูล
ส่วนตัว การสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว 

    (2)  ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการ
จ าแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น  ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติสีผิว ภาษาเพศอายุความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

    (3)  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผู้บริโภคในด้านการได้รับข้อมูลที่
เป็นจริง และสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย   

    (4)  เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
    (5)  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ของชาติเพื่อสร้างสรรค์สังคมตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (6)  ตระหนักถึงการน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เที่ยงตรง สมดุล 

เหมาะสมและเป็นธรรม 
    (7)  ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง (เพ่ิมใหม)่  
    (8)  เปิดพื้นท่ีสาธารณะของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้แก่ทุกภาคส่วน

ในสังคม 
    (9)  ระมัดระวังมิให้มีการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (เพ่ิมใหม)่  
   4)  กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
    จากผลการระดมความเห็น กล่าวโดยสรุปกระบวนการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนส าหรับองค์กรวิชาชีพ ควรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการ สรุปได้ดังภาพดังนี้  
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แนวทางของกระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

  
6 M ขั้นพื้นฐานสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กริชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนต้องมีปัจจัยในการบริหารพ้ืนฐาน  
(Management resources) ที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนขับเคลื่อนได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นองค์กรวิชาชีพสื่อควรมีความพร้อมในปัจจัยการบริหารพ้ืนฐานตามกรอบการบริหาร 4 
M +2 รวมเป็น 6 M  ซึ่งประกอบด้วย 1. บุคลากร (Man) 2. งบประมาณ (Money) 3. คู่มือในการ
ด าเนินงานรับเรื่องร้ องเรียน (Material) 4. การบริหารจัดการ (Management )  5. เทคโนโลยี 
(Machine) 6. คุณธรรมของคณะกรรมการ (Moral)  

ผู้ร้องเรียนส่งข้อร้องเรียน  ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์   

ไม่ได้รับการแก้ไข  
(แก้ไข 

องค์กรวิชาชีพ 

มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ พิจารณาข้อร้องเรียนตามหลักจริยธรรมของ
องค์กรวิชาชีพน้ันๆ เป็นแนวทางในการพิจารณาโดยมีการก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณา  

ส่งค าวินิจฉัยไปสู่ผู้ถูกร้องเรียนในกรณีที่ผิดจริยธรรมให้ปรับปรุง/หรือไม่ให้
ออกอากาศ 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนแก้ไข 

แจ้งผลค าวินิจฉัยไปยังผู้ร้องเรียน แจ้งผลค าวินิจฉัยสู่สาธารณชน 

 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่แก้ไข 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

ลงโทษตามกฎ กติกา ที่สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 
ได้ท าการตกลง 

กสทช. 

กรณีด าเนินการเรียบร้อย รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ กสทช. 

 

กรณีผลการวินิจฉัยไม่สามารถบรรลุตามกติกา ให้ 
กสทช.ด าเนินการพิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย 

ผู้ถูกร้องเรียนเมื่อรับค าวินิจฉัยสามารถ 

ส่งผลค าวินิจฉัยหลังจากอุทธรณ์แล้ว  
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องค์ประกอบของกลไกการก ากับกันเองในบริบทของสังคมไทย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ศึกษาพบว่ากลไกการก ากับกันเองในบริบทของสังคมไทย ควร
ประกอบไปด้วย 

  1.  กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กร
วิชาชีพเต็มใจที่จะสนับสนุนงบประมาณและประกอบกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
กรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

  2.  คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน พรบ .การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 มาตรา 39 ควรมาจากกลุ่มองค์กรที่หลากหลายที่เป็น
ตัวแทนจากผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

  3.  คณะกรรมการด าเนินงานด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพควรมาจาก กลุ่ม
องค์กรที่หลากหลาย และได้มาด้วยกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มสมาชิก  

  4.  คณะกรรมการด าเนินงานด้านจริยธรรมควรร่วมกันก าหนดบทบาท หน้าที่ในการ
ก ากับกันเองรวมถึงมีการก าหนดวาระการด าเนินงานของคณะกรรมการให้ชัดเจน 

  5.  องค์กรวิชาชีพควรมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพเ พ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการก ากับ
กันเอง 

  6.  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ควรมีช่องทางที่หลากหลายมีการก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีการสรุปผลการวินิจฉัย ก าหนดมาตรการลงโทษเมื่อวินิจฉัย
พบว่า  สมาชิกได้กระท าผิดตามข้อร้องเรียนหากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้ อวินิจฉัย องค์กรวิชาชีพ
สามารถส่งผลการพิจารณาไปยัง กสทช. เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  7.  คณะกรรมการด าเนินงานควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องต่อสาธารณชน ตลอดจนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอ
ต่อ กสทช.   

  8.  ควรมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพัฒนากลไกการก ากับกันเองให้กับ
องค์กรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  9.  ภาคประชาสังคมควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ประกอบ
กิจการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพ การร้องเรียน     
ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคสื่อให้กับสาธารณชน เป็นต้น 
 
สรุปรูปแบบการก ากับดูแลที่เหมาะสม 
  จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม         
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้บริโภคและองค์กรก ากับดูแล การวิเคราะ ห์
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปเป็น
แนวทางในการกับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ในบริบทของประเทศไทย ดังนี้ 

องค์ประกอบส าคัญของระบอบการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation)  ประกอบด้วย  
1. องค์ประกอบจากองค์กรที่ไม่ใ ช่ภาครัฐ ประกอบด้วย การสร้างองค์กร กฎ หรือ

กระบวนการเฉพาะขึ้นมา การมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการก ากับดูแลของ
ภาครัฐ และการมีจุดมุ่งหวังเพ่ือการก ากับดูแลตนเองระหว่างสมาชิกในองค์กรด้วยกัน 
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ทั้งนี้ องค์กรที่ไม่ใช้ภาครัฐจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ส า คัญ 3 ประการ  คือ การสร้างกฎที่ใช้
ควบคุมตนเอง การน ากฎนั้นไปใช้ และมีกระบวนการบังคับใช้กฎให้บรรลุผลได้จริง 

2.  จุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่าง กสทช . และ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ตาม
เอกสารก าหนดให้ กสทช . มีอ านาจคัดเลือกคณะกรรมการตามรายชื่อ ที่องค์กรวิชาชีพ เสนอมา ก็เป็น
จุดเชื่อมโยงระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่จุดเชื่อมโยงทางกฎหมาย  

  รูปแบบของจุดเชื่อมโยงทางกฎหมายจากตัวอย่างในต่างประเทศ อาทิ 
  2.1  มีกฎหมายระบุการจัดตั้งองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเพื่อท าหน้าที่เป็น Co-

regulatory body หรือ  
  2.2  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐออก Guidelines ในการท าหน้าที่ของ องค์กรที่ไม่ใช่

ภาครัฐ เพ่ือท าหน้าที่เป็น Co-regulatory body หรือ 
  2.3  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐท าสัญญา (Contract) กับองค์กรวิชาชีพหรือ

ผู้ประกอบการ เพื่อตั้งองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในการท าหน้าที่เป็น Co-regulatory body เป็นต้น 
3.  การกระจายอ านาจในการตัดสินใจจากองค์กรก ากับดูแลภาครัฐให้คณะกรรมการควบคุม

จริยธรรม อาทิ การให้คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ านาจในการลงโทษในระดับท่ีม ากกว่า
คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพในระดับองค์กรวิชาชีพ 

4.  มาตรการรองรับจากภาครัฐ   (Regulatory backstop) ในกรณีที่การก ากับดูแลกัน เอง
ล้มเหลว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม Code of conduct ขององค์กรวิชาชีพ  
   รูปแบบของมาตรการรองรับจากภาครัฐจากตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น 
   4.1  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐ จะเป็นคนตัดสินกรณีที่มี เรื่องร้องเรียนของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพใดๆ เลย  
   4.2  หากกรณีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพเห็นว่าผู้ประกอบการรายใดท าผิดซ้ าๆ 
บ่อยๆ อาจน าเสนอกรณีดังกล่าวต่อ องค์กรก ากับดูแลภาครัฐ เพ่ือใช้อ านาจตามกฎหมายในการ
ตัดสินได้   
   4.3  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมชุดใหม่ ได้
หากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวปฏิบัติหน้า ที่ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือ ใช้อ านาจหน้าที่เกินควร 
(ตรงนี้ต้องข้ึนอยู่กับเงื่อนไขตอนจัดตั้งคณะกรรมการฯ)  

5.  คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal board) คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม วิชาชีพ ตาม
โมเดลนี้ มีสถานะเป็น องค์กรก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulatory body) ที่ท าหน้าที่เสมือนเกราะ
ป้องกันอ านาจ จากองค์กรภาครัฐและช่วยให้การก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วย
คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพในการ แก้ไขเยียวยาเรื่อง
ร้องเรียน 
  อย่างไรก็ดี ตามแนวคิดว่ าด้วยการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ได้ระบุถึง ปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพนั้นคือ การมีคณะกรรมการอุทธรณ์ 
(Appeal board) ดังนั้น  

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพตามโมเดลนี้ควรมีบทบาทเป็น คณะกรรมการอุทธรณ์ 
(Appeal board) ด้วยในกรณีท่ี 

  5.1  ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนเห็นว่าค าตัด สินของคณะกรรมการจริยธรรม
วิชาชีพไม่เป็นธรรม  

  5.2  ผู้บริโภคท่ียื่นเรื่องร้อ งเรียนไปยังผู้ประกอบการและ /หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมวิชาชีพ แล้วยังไม่ได้รับค าตอบหรือการเยียวยาที่พึงพอใจในระยะเวลาหนึ่ง (ควรก าหนดไว้)  
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   อนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาในหลายประเด็นที่จะช่วยให้รูปแบบการก ากับดูแล
ร่วมกันมีความสมบูรณ์ขึ้น จึงขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
   1.  ศึกษาวิธีการสร้างจุดเชื่ อมโยงทางกฎหมายระหว่าง กสทช . และคณะกรรมการควบคุม
จริยธรรม 
   2.  ศึกษาวิธีการการกระจายอ านาจในการตัดสินใจจาก กสทช . ให้คณะกรรมการควบคุม
จริยธรรม 
   3.  ศึกษามาตรการรองรับจากภาครัฐ  (Regulatory backstop) ในกรณีที่การก ากับดูแล
กันเองล้มเหลวโดยอาจศึกษาหรือปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเ พ่ือให้ได้ข้อสรุปที่
เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 
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แนวทางในการกับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ในบริบทของประเทศไทย

อุทธรณ์3 

องค์กรวิชาชีพ
รูปแบบต่างๆ 

การก ากับกันเอง 

คกก.ควบคุมจริยธรรม1 

มาตรฐานจริยธรรมฯ 

กระบวนการฯเร่ืองร้องเรยีน 

คณะกรรมการ(กลาง)1  
ควบคุมจริยธรรม 

กสทช. เสนอช่ือ คดัเลือก 

ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ 
ผลฯ ก ากับกันเองไม่ได้ 

เผยแพร่สู่สาธารณะ 

ผลฯ3 ก ากับกันเองไม่ได ้
(ไปไหนต่อ??) 

2การกระจาย
อ านาจ?? 

Regulatory 
Backstop 

??? 
 

3ภายหลังย่ืนไปยังผู้
ให้บริการและ คกก.
ขององค์กรวิชาชีพ     

(กี่วัน) 

Self-regulatory body Co-regulatory body Regulator 

จุดเชื่อมโยง2

กฎหมาย 

ต 



ถ 

ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการใน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีศึกษา การน าเสนอรายการข่าว  

รายการโฆษณา และรายการละคร 
 

จากการสนทนากลุ่ม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต้ สามารถสรุป         
แนวปฏิบัติ (Code of conduct) ในการน าเสนอรายการข่าว รายการโฆษณา และรายการละครใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ดังนี้  

1.  10 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร”ในการน าเสนอรายการข่าว 
  1.1  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการข่าว (Do)  
   1.1.1  เสนอข่าวด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
   1.1.2  เสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ตร ะหนักถึงความความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
   1.1.3  เสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็น  
   1.1.4  วิเคราะห์ข่าวบนหลักการที่เป็นกลาง ถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรม  
   1.1.5  เสนอข่าวโดยใช้ภาษาสุภาพและเหมาะสม 
   1.1.6  เสนอข่าวและภาพข่าวที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ใช้การตัดต่อเพ่ือบิดเบือน รวมทั้ง
มีมาตรการป้องกันการน าเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม 
   1.1.7  ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอ
รวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นแหล่งข่าว  
   1.1.8  เสนอข่าวและภาพข่าวโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   1.1.9  เสนอข่าวโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว
และแหล่งข่าว 
   1.1.10  เปิดพื้นท่ีสาธารณะในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้กับทุก
ภาคส่วนในสังคม 
  1.2  ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการข่าว (Don’t)  
   1.2.1  ไม่น าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาสร้างความขัดแย้ง ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 
   1.2.2  ไม่เน้นย้ าการน าเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะ 
ภาพข่าวที่สร้างความหดหู่ สะเทือนอารมณ์  ภาพข่าวที่มีผู้รุมท าร้ายผู้ต้องหา 
   1.2.3  ไม่น าเสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือการรายงานข้อมูลที่ยังไม่
ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  
   1.2.4  ไม่น าเสนอข่าวแบบบรรยายรายละเอียด จนเกิดภาพสยองขวัญหรือท าให้
รู้สึกสมเพชเวทนา 
   1.2.5  ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์ ตัดสิน พิพากษาบุคคลผู้ตกเป็นข่าว
หรือขยายความเนื้อข่าวโดยใช้ความเห็นส่วนตัว  
   1.2.6  ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการพูดจูงใจ คาดคะเนเหตุการณ์ เช่น ข่าวการตี
ตัวเลขหวย หรือข่าวเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
   1.2.7  ไม่เสนอข่าวที่เป็นความเชื่อ พิสูจน์ไม่ ได้ ท าให้ประชาชนงมงาย หรือเกิด
ความตระหนกตกใจเกินจริง   
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   1.2.8  ไม่ควรมีโฆษณาแฝงในรายการข่าวหรือการน าเสนอรายการข่าวในเชิงธุรกิจ
เพ่ือการขายสินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น พูดกระตุ้นให้ส่ง SMS มาในรายการข่าวเพ่ือหวังผลก าไรทาง
ธุรกิจ  
   1.2.9  ไม่เสนอข่าวที่ละเมิ ดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
อ่ืน เช่น น าเสนอใบหน้าบุคคลที่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย   
   1.2.10  ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรือให้ข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
แหล่งข่าวเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว 
  2.  10 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการน าเสนอรายการโฆษณา 
   2.1  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการโฆษณา (Do) 
    2.1.1  น าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงตามคุณสมบัติของสินค้า ไม่ชวนเชื่อ มอมเมา
ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ 
    2.1.2  น าเสนอโฆษณาที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์
เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อของสังคมนั้นๆ 
    2.1.3  น าเสนอตามระเบียบ ข้อก าหนด เรื่องเวลาในการโฆษณาให้ตรงตามที่
กฎหมายก าหนด  
    2.1.4  บอกเลขที่ใบอนุญาตสินค้าและเลขที่สินค้าที่ได้รับอนุญาตโฆษณา  
    2.1.5  โฆษณาเฉพาะสินค้าท่ีผ่านการอนุญาตตามกฎหมาย  
    2.1.6  ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
ก่อนโฆษณา  
    2.1.7  ใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านวัยวุฒิและภาพลักษณ์ในการโฆษณา
สินค้าแต่ละประเภท 
    2.1.8  ควรน าเสนอโฆษณาท่ีมีประโยชน์ ส่งเสริมสังคม และแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม   
    2.1.9  ใช้ค าพูดสุภาพในการน าเสนอสินค้า 
    2.1.10  มีการระบุค าเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถเห็นได้ชัดไว้ใน
โฆษณา 
 
 
 
   2.2  สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการโฆษณา (Don’t) 
    2.2.1  ไม่โฆษณาสินค้าท่ีผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ไม่ไดร้ับอนุญาตให้โฆษณา  
    2.2.2  ไม่เสนอโฆษณาอันท าให้เกิด ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับ สินค้า 
บริการ การแสดง หรืออ่ืนๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนท าให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจผิด 
    2.2.3  ไม่ใช้เรื่องเพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ควา มพิการ มาเป็นจุดขาย
แทนสินค้าในลักษณะดูถูก เหยียดหยามหรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
    2.2.4  ไม่ใช้ข้อมูลสถิติ ข้อมูลงานวิจัย รายงานการศึกษาทางวิชาการ ในทางท่ีไม่
สมควร หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสินค้านั้นมิได้มีคุณสมบัติตามข้อมูลที่กล่าวอ้าง 
    2.2.5  ไม่โฆษณาโดยใช้ความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาจูงใจหรือ
เป็นจุดขายสินค้า  
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    2.2.6  ไม่น าเทคนิค /กลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญมาโฆษณาสินค้าทุก
ประเภท  
    2.2.7  ไม่เสนอโฆษณาที่จะส่งผลอันตรายต่อเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือท าให้
ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจูงใจโดยไม่สมควร 
    2.2.8  หลีกเลี่ยงโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ 
    2.2.9  ไม่โฆษณาโดยมีเนื้อหาโจมตีสินค้ายี่ห้ออ่ืนที่เป็นประเภทสินค้าเดียวกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
    2.2.10  ไม่ใช้ภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ไม่สอดคล้องกับสินค้า ภาพสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
สินค้าจริงในการโฆษณาท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค   
  3.  7 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการน าเสนอรายการละคร 
   3.1  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการละคร (Do) 
    3.1.1  ผลิตรายการที่เต็มไปด้วยการส่งเสริม (+6) ดังนี้ 
     1)  ส่งเสริมระบบการคิดเป็นขั้นเป็นตอน 
     2)  ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ 
     3)  ส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม 
     4)  ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต 
     5)  ส่งเสริมด้านการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย 
     6)  ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    3.1.2  แสดงค าแนะน าช่วงเปิดรายการว่า รายการนี้ส่งเสริม (+6) ในด้านใด เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์รายการให้น่าชมยิ่งข้ึน 
    3.1.3  แสดงค าแนะน าในฉากของละครช่วงที่ผู้ปกครองควรต้ องให้ค าแนะน าเด็ก
ในขณะเฝ้าชมเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปกครองอีกชั้นหนึ่ง 
    3.1.4  หากท าละครเก่ียวกับข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ควรต้องค้น หาข้อมูลที่
ถูกต้องมาใช้ในการผลิต 
    3.1.5  ในกรณีที่จะสร้างรายการเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้นั้นก่อน และพึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนรอบข้าง 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    3.1.6  เลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับตัวละคร และระมัดระวังในการน าเด็กมาใช้
เป็นตัวแสดงแล้วเขียนบทพูดให้เด็กพูดค าท่ีไม่เหมาะสม 
    3.1.7  ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรวจสอบบทละครก่อนออกอากาศ 
   3.2  สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการละคร (Don’t) 
    3.2.1  ไม่น าเสนอฉากที่มีการกระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนชราทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
    3.2.2  ไม่น าเสนอฉากที่เป็นการล้อเลียนกลุ่มเฉพาะ การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว ชาติ
พันธุ์ ชนชั้น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
    3.2.3  ไม่น าเสนอละครที่มีเนื้อหากระทบต่อสถาบันครอบครัว เน้นเรื่องชู้สาว
สะท้อนความแตกแยกในครอบครัวมากเกินไป 
    3.2.4  ไม่น าเสนอละครที่มีเนื้อหากระทบในทางลบต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
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    3.2.5  ไม่น าเสนอเนื้อหาละครที่ใช้ค าพูดหยา บคาย ส่อเสียดชักน าให้เกิดความ
ก้าวร้าว อิจฉา ริษยา 
    3.2.6  ไมฉ่ายซ้ าละครนอกเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการน าเสนอตามช่วงวัย นอกเสีย
จากว่าละครเรื่องดังกล่าวได้รับการปรับเรตติ้งให้เหมาะสมตามช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว 
     1)  “น18+” ปรับเป็น “น13+” น าเสนอหลัง 20.30 น. 
     2)  “น13+” ปรับเป็น “ท” 
    3.2.7  ไม่ท าการตลาด/การโฆษณา/โฆษณาตรง/โฆษณาแฝงในละครหรือถ้ามีต้อง
มีการระบุว่าเป็นส่วนของโฆษณา 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางและกลไกการก ากับกันเอง  
  1.  ข้อเสนอแนะด้านกลไกการก ากับดูแลกันเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    1.1  กสทช. ควรเร่งวางกลไกและกระบวนการการก ากับดูแลในยุคที่สื่อหลอมรวม 
   1.2  กสทช . ควรท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสร้างเครือข่ายการก ากับ
ดูแลในลักษณะต่างๆ ได้แก่ 1. การก ากับดูแลสื่อโดยการเข้าไปเป็นอา สาสมัครหรือกรรมการใน
คณะท างานของ องค์กรวิชาชีพ หรือ กสทช . 2. สร้างเครือข่ายเฝ้ าระวังสื่อ 3. พัฒนาหลักสูตรเสริม
ศักยภาพวิชาชีพด้านต่างๆ ให้กับสื่อมวลชน 
 
   1.3  กสทช.ควรเป็นหน่วยงานหลักในการร่างกฎกติกา สร้างขั้นตอน กระบวนการและ
ช่องทางการร้องเรียนเป็นต้นแบบให้องค์กรสื่อสามารถน าไปปรับใช้ได้  
   1.4  กสทช. ควรศึกษากลไกการก ากับดูแลกันเองของอุตสาหกรรมที่ประสบความส าเร็จ
ระดับหนึ่งแล้ว เช่น โฆษณา เพ่ือน ามาปรับใช้และขยายผลการก ากับกันเองในส่วนภูมิภาค 
   1.5  กสทช. ควรมีแนวทางท างานร่วมกับองค์กรที่เป็นปัจจัยที่จะท าให้การก ากับกันเอง
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 1. เจ้าของสินค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือประ กอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
2. บริษัทโฆษณาซึ่งมีการก ากับกันเองในรูปแบบของสมาคมโฆษณา 3.เจ้าของสื่อ ต้องมีมาตรฐาน
จริยธรรมในการคัดกรองโฆษณาท่ีเหมาะสมที่จะเผยแพร่   
   1.6  กสทช .ควรเป็นเจ้าภาพหรือตัวกลาง ให้เกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยในประเด็นทาง
จริยธรรมระหว่าง ผู้ผลิต ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
   1.7  กสทช . ควรก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องน าเสนอรูปแบบรายการ 
การระบุกลุ่มผู้ผลิต หรือคณะกรรมการสถานีในการตรวจสอบรายการ  
   1.8  กสทช . ควรเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการสื่อทุกระดับให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ และกฎหมายขั้นพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ 
   1.9  กสทช.ควรเป็นองค์กรหลักในการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านจริยธรรม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
สื่อสารมวลชน 
   1.10  กสทช . ควรก าหนดให้นักข่าวต้ องผ่านการฝึกอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนอย่าง
เข้มข้น โดยก าหนดเป็นกฎหมายควบคุม  
   1.11  กสทช . ควรแยกแยะประเภทของรายการข่าว เล่าข่าว วิเคราะห์ข่าว และให้
ความรู้กับประชาชน 
   1.12  กสทช. ควรให้อ านาจบางส่วนกับองค์กรวิชาชีพในการลงดาบ /ลงโทษสมาชิกท่ีท า
ผิด โดยการกระท าผิดมีผลต่อใบอนุญาต 
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   1.13  กสทช. ควรแต่งตั้งคณะท างานกลางเพื่อประเมินประสิทธิภาพการร้องเรียนและ
การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพและน ามาเป็นตัวชี้วัดการสนับสนุนส่งเสริม 
   1.14  กสทช. ควรก าหนดให้องค์กรวิชาชีพจัดตั้งเป็นองค์กรในระดับชาติ โดยมีกลไกการ
ก ากับดูแลตั้งแต่ในระดับจังหวัด ระดับภาค มีมาตรฐานจรรยาบรรณกลางและมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง กสทช. จะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน ติดตาม การด าเนินการของแต่ละองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะด้านก ากับดูแลโดยกฎหมาย 
   2.1  กสทช . ควรมีการบั งคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับสื่อกระจาย
เสียงและสื่อโทรทัศน์รายใหม่ 
 
 
   2.2  กสทช. ควรเพิ่มบทลงโทษ เพิ่มค่าปรับ เพิกถอนใบอนุญาต กับผู้ที่ส่งคลื่นรบกวน
และโฆษณาผิดกฎหมาย 
  2.3  กสทช . ควรน าข้อเสนอไปใช้จริง ก่อนที่จะบังคับใช้ต้องเปิดให้มีส่วนร่วมใ นทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะควรน าข้อเสนอต่อสาธารณะ มีการท าประชาพิจารณ์  
 3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม 
   3.1  กสทช. ควรเป็นผู้สนับสนุน ให้สื่อที่เกิดขึ้นใหม่มีการรวมตัวกัน มีการร่างข้อบังคั บ 
มีกฎกติกาในการบังคับกับสมาชิก ก็มีการท าระเบียบเกี่ยวกับการก ากับกันเองขึ้นมาใช้ 
   3.2  กสทช . ควรจัดท า ประกาศเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามกฎห มาย  กลไกรับเรื่อง
ร้องเรียน และกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
   3.3  มีมาตรการที่ลงรายละเอียดชัดเจนในการสร้างความเข็มแข็งให้องค์กรวิชาชีพ เช่น 
จะมีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม จะส่งเสริมอย่างไร จะมีทรัพยากรจากไหนมาช่วยสนับสนุน และองค์กร
วิชาชีพสื่อควรมีบทบาทในการให้คุณให้โทษต่อองค์กรสมาชิกในบางระดับ  
   3.4  องค์กรวิชาชีพสื่อต้องด าเนินการตามข้อบังคับทางจริยธรรม /จรรยาบรรณอย่าง
จริงจัง มีการเผยแพร่ข้อบังคับทางจริยธรรม /จรรยาบรรณของตนให้สังคมได้รับรู้ รวมถึงการจัดท า
รายงานการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แก่องค์กรก ากับดูแลเป็นระยะ เช่น ทุก 6 เดือน โดยตั้ง
กรอบให้ชัดระหว่างกฎหมายและจริยธรรม ว่าครอบคลุมระดับไหน 
   3.5  กสทช. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมก ารด้านจริยธรรมหลายระดับ ตั้ งแต่ในองค์กร
วิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายและเป็นตัวแทนที่มีความ
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับของสังคม 
  4.  ข้อเสนอแนะต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค  
   4.1  ส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคให้รู้จักรักษ าสิทธิของตนเอง และ
รู้จักร้องเรียนหากถูกเอาเปรียบ 
   4.2  ปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักศึกษาด้านสื่อ ก่อนที่จะเข้าไปสู่วงการวิชาชีพ โดย กสทช . 
อาจท าโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านจริยธรรม น าต้นแบบของผู้ผลิตรายการที่ดีมา
ปลูกฝังให้กับนักศึกษา อาจสร้างในรูปแบบของเครือข่ายการก ากับดูแลสื่อ เป็นต้น  
   4.3  กสทช . ควรส่งเสริมให้มีตัวแทนผู้บริโภคท่ีเข้มแข็งเป็นคนพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
โดยเลือกกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนซึ่งสามารถสะท้อนเสียงที่แท้จริงของสังคมได้  
   4.4  กสทช . ควรอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพ่ือรู้เท่าทันสื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับข่าว ที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักข่าวพลเมือง สนับสนุน
สื่อทางเลือก สร้างนักข่าวสืบสวนสอบสวนให้มากขึ้น หรือสนับสนุนสื่อที่ท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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   4.5  กสทช . ควรท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเ พ่ือพัฒนาหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ
และบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 
 
 
 
  5.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   5.1  กสทช . ควรส่งเสริมโดยการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณข้ันต่ าและแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนกับสื่อมวลชน โดยจัดการอบรมเป็นกลุ่มย่อยในระดับจังหวัด 
   5.2  กสทช. ควรส่งเสริมโดยการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงกติกา 
กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพสื่อมวลชน 
  5.3  กสทช. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดสื่อดีๆ  
เพ่ิมมาก เช่น ให้รางวัลแก่รายการโทรทัศน์ที่ดีเป็นตัวอย่าง 
   5.4  กสทช . ควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก ากับจริยธรรมการน าเสนอข่าว โฆษณาของสื่อ ทั้งระดับบุคคล และเครือข่าย เช่น ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา 
   5.5  กสทช. ควรส่งเสริมให้มีระบบตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อในชุมชนเป็นเครือข่ายที่ มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและ 
กลไกการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

 
(สรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ในโครงการการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2556) 
 

 
 
 

 
 

เสนอต่อ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 

 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
2556 
บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1  บทบาทหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ในการก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) 
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553 เพ่ือท า
หน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และดูแลก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา บทบาทหน้าที่
หลักของส านักงาน กสทช . ที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันนั้นมี 3 ส่วนส าคัญ  คือ  1) การจัดท าแผน
แม่บทบริหารคลื่นความถ่ีและจัดสรรคลื่นความถี่  2)  การพิจารณาออกใบอนุญาตและ ก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม  และ 3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ ของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจกา รโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ กันเองภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรม 
 ในปี 2555 ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของ กสทช. ในการวางรากฐานเพื่อการพัฒนา เห็นได้ จาก
การจัดท าและประกาศใช้แผนแม่บท 3 ฉบับ คือ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและตารางก าหนด    
คลื่นความถี่แห่งชาติ  พ.ศ. 2555 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่  1 (พ.ศ. 
2555-2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่  1 (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือน าไปใช้เป็น
เครื่องมือและกลไกในการก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ  หลังจ ากมีผลบังคับใช้  กสทช . ได้พัฒนาปรับปรุงก าหนด
หลักเกณฑ์กฎกติกาต่างๆ  เพื่อวางรากฐานในการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
ประเทศเช่นการก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อการทดลองหรือทดสอบ
เป็นการชั่วคราวเป็นต้นและที่ส าคัญได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล  (Digital TV) แล้วเสร็จในปี  2555 จ านวน 4 ฉบับ 
นอกจากนั้นได้ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานการประกอบกิจการ ด้านเนื้อหาส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงการ
ให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารั ดเอาเปรียบโดยสนับสนุนให้ประชาชนส ามารถ
เข้าถึงสื่อได้อย่างทั่วถึง (ธเรศ ปุณศรี. ในรายงานผลการปฏิบัติการ กสทช. ประจ าปี 2555) 

ส าหรับการบริหารงานในส่วนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หลังจากท่ี      
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2555–2559) ประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่  4 เมษายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) ได้ด าเนินการตามพันธกิจและเปูาประสงค์ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์โดยได้มีการด าเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในด้านต่างๆ  หลายฉบับ อาทิ ด้านการอนุญาตด้านการก ากับดูแลและด้านการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลซึ่งในป ีพ.ศ. 2555 มีประกาศที่มีผลบังคับใช้รวมแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ   
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ด้านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  กสท. ได้เตรียมความ
พร้อมของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเข้าสู่ ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 โดย
เปิดให้มีการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงรวมถึงให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้ง
กิจการเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเพ่ือให้สามารถประกอบ
กิจการได้ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนดนอกจากนี้ในส่วนของการก ากับดูแลนั้น  กสท. ได้มุ่งเน้นใน
เรื่องการสร้างมาตรฐานการประกอบกิจการด้านเนื้อหาให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
อย่างสูงสุด ตลอดจนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  ทั้งในด้านการให้บริการการโฆษณา
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการการรบกวนการใช้คลื่นและสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการอ อก
ประกาศเพ่ือสร้างหลักประกันให้ประชาชนสามารถได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  นอกจากนี้
ยังมีการสร้างมาตรการปูองกันมิให้ผู้ประกอบกิจการกระท าการใดๆ  อันเป็นการขัดขวางหรือ
แทรกแซงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน พร้อมทั้งได้จัดเวทีสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ คว าม
เข้าใจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ  ส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนั้น  กสท. ได้ก าหนดกรอบนโยบายแนวทางและกรอบเวลาใน
การเปลี่ยนผ่านและได้ท าการศึกษาร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีโครงการ  
Roadmap on Transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Broadcasting ซ่ึง
เป็นการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและ จัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ในปี พ.ศ. 2556 กสท. ได้ด าเนินการสานต่อในเรื่องการพิจารณาอนุญาตและการก ากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ในการสื่อสารการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ  การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลและแนวทางการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อไปสู่องค์กรก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมา ย
และยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ที่ก าหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่  1      
(พ.ศ. 2555–2559)  อย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบไปด้วย 1) ยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  2) ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  3) ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  4) ยุทธศาสตร์การส่ งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการประกอบกิจการ  6) ยุทธศาสตร์การเปลี่ย นผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสี ยง
และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือไปสู่องค์กรก ากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ (นที ศกุลรัตน์. ในรายงานผลการปฏิบัติการ กสทช. ประจ าปี 2555)  
 
1.2  สถานการณ์ด้านการก ากับดูแลในประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับ พระราชบัญญัติ        
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 มาตรา  39 ก าหนดให้ กสทช . มี
อ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
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สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อท า
หน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ  ตลอดจนควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมควรค านึงถึงเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภค
จากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ    
ผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร ทั้งนี้การควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพข ององค์กร
ดังกล่าว จ าเป็นต้องให้ แต่ละองค์กรจัดตั้งคณะกรรมการการควบคุมจริยธรรมขึ้น โดยเน้นให้มี
องค์ประกอบและควรค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย  

 สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของคนในสังคมและ
ยังเป็นสื่อที่คนในสังคมให้ความนิยมอยู่เป็นจ านวนมาก จากผลการส ารวจของ บริษัท AGB Nielsen 
Media Research ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรไทย จ านวน 92.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
98 ของประชากรไทยทั้งหมด รับชมโทรทัศน์ผ่าน 3 ช่องทางหลัก  คือ 1) โทรทัศน์ระบบภาคพ้ืนดิน 
2) ระบบเคเบิลทีวี  3) ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม  ดังนั้นการก ากับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการน าเสนอเนื้อหาที่มีมาตรฐานและอยู่บนฐานของจริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญขององค์กรก ากับดูแลกิจการประเภทนี้    

แนวทางการก ากับดูแลสื่อในปัจจุบันที่พบจะมีอยู่  4 รูปแบบ คือ 1. การก ากับดูแลกันเอง    
Self-regulation ซึ่งอ านาจในการก ากับดูแลอยู่ที่ผู้ประกอบการทั้งหมด  2. การก ากับดูแลโดยเสมือน  
Quasi-regulation เป็นรูปแบบที่ภาครัฐพยายามเข้ามามีอิทธิพลในการก ากับดูแล โดยประสงค์ให้
ผู้ประกอบการยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ แต่ภาครัฐไม่ได้ใช้อ านาจโดยตรง  
เช่น ค าแนะน า ข้อสังเกต หรือแผนการหรือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
เพ่ือให้กฎหมายบังเกิดผล (ธรรมนิตย์ สุมันตกุล , ออนไลน์ . 2548) 3. การก า กับดูแลร่วมกัน (Co-
regulation)  การก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการ โดยที่รัฐให้อ านาจบางส่วนและมีมาตรการ
รองรับในการก ากับดูแล (A regulatory backstop) หากการก ากับดูแลกันเองล้มเหลว  และ 4. การก ากับ 
ดูแลโดยตรงจากภาครัฐ (Explicitor direct government regulation) รัฐเข้ามาสั่งการควบคุมได้
โดยตรง   ส่วนกรอบการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์โดยหลักๆ นั้นจะ
ประกอบไปด้วย การควบคุมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเนื้อหาที่เป็นอันตราย รวมทั้งส่งเสริมเนื้อหาที่
เป็นประโยชน์ในทางกฎหมายตาม มาตรา 39 องค์ประกอบการก ากับดู แลประกอบด้วย ระบอบการ
ก ากับดูแล  3 รูปแบบ ได้แก่ ก ากับดูแลโดยรัฐ ก ากับดูแลตนเอง และก ากับดูแลกันเอง  ซึ่งทุก
ประเทศจะใช้ผสมผสานกัน ยังไม่มีระบอบใดระบอบหนึ่งเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ก ากับที่หลากหลาย เช่น การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา (Content rating) การแบ่งช่วงเวลา
การน าเสนอ (Time zone) เป็นต้น และในอนาคตที่ก าลังจะก้าวสู่ยุคดิจิตอล ก็มีเทคโนโลยีกลั่นกรอง
เนื้อหาได้ เช่น ผ่านกล่องรับสัญญาณซึ่งจะมีตัวบ่งชี้ลักษณะเนื้อหา (Content descriptor) คอย
กลั่นกรอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น  ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ  ให้ข้อมูลและการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้มแข็งกับภ าคประชาชนในการรับสื่อเป็นต้น  (พิรงรอง รามสู ต, 2556)  ส าหรับการ
ก ากับดูแลมาตรฐานเนื้อหาสื่อในประเทศไทยนั้น สามารถด าเนินการได้หลายวิธี  ตั้งแต่ การก าหนด
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หลักเกณฑ์เพ่ือใช้บังคับ  การก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ (Self-regulation) ไปจนถึงการ
ก ากับดูแลร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับดูแลกับผู้ประกอบการ (Co-regulation)   

บทวิเคราะห์ในรายงานการศึกษาโครงการจัดท าฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและทบทวน
บทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ไทย ในปี  พ.ศ. 2556 โดยคณะผู้วิจัยจากศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจุบันกลไกการก ากับดูแลกันเองในประเทศ ไทยทั้งในระดับองค์กร
วิชาชีพ ระดับสภา สหพันธ์ และสมาคมยังคงมีอยู่  ซึ่งในระดับองค์กรวิชาชีพ ส่วนหนึ่งใช้มาตรฐาน
ทางจริยธรรม โดยมุ่งเน้นจริยธรรมด้านเนื้อหาที่กว้า ง ครอบคลุมเรื่องของ  1) จริยธรรมวิชาชีพ
ผู้สื่อข่าว  2) การปกปูองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง  3) โฆษณาเกินจริง  ผิดกฎหมาย 
ไร้จริยธรรม  4) การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล  5) สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และ 6) การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้
เพ่ิมเติมกลไกการก ากับดูแลอีก 2 ข้อ ได้แก่ 1) การเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ผลการวินิจฉัยและลงโทษอย่างกว้างขวางแพร่หลาย  2) ควรมีการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงสิทธิของผู้รับสารที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ  (สุวรรณ  สมบัติรักษาสุข , สัมภาษณ์ . 
2556)  

ส่วนองค์กร สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคม และสภาวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ถึงแม้จะมีบทบาทหลักในการก ากับดูแลด้านจริยธรรมระหว่างสมาชิกท่ีเป็นสมาคมหรือ
ระดับองค์กรสื่อและได้ด าเนินการตามแน วทางการก ากับดูแลกันเองไปบ้างแล้วในระดับหนึ่ง  แต่ก็ยัง
พบว่าในการด าเนินการมีความหลากหลายอยู่ค่อนข้างมาก  การรวมตัวเป็นองค์กรวิชาชีพเป็นไปเพ่ือ
ความอยู่รอดในการประกอบกิจการทางธุรกิจมากกว่าการยึดมั่นในอุดมการณ์ทางจริยธรรม  หลาย
องค์กรขาดองค์ประกอบอย่างครบถ้วน  ขาดกลไก  หรือมีกลไกการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมของ
องคก์รวิชาชีพที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถด าเนินการตามกลไกท่ีก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง 

จากการศึกษาบทเรียนด้านการก ากับดูแลกันเองของกลุ่มองค์กรวิชาชีพที่ผ่านมา พบปัญหา
และอุปสรรคส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ ก ากับดูแลกันเอง 4 อันดับ คือ  อันดับแรกองค์กร
วิชาชีพขาดอ านาจในการให้คุณให้โทษแก่สมาชิกและการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมที่ขาด
ประสิทธิภาพ  อันดับ  2 องค์กรวิชาชีพขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนกลไกการก ากับดูแลกันเอง  
อันดับ 3 ปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่มี ความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ยอมรับฟังซึ่งกัน
และกัน ค านึงถึงผ ลประโยชน์มากกว่าคุณธรรมจริยธรรม  อันดับ 4 องค์กรวิชาชีพขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลกันเองและไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับกา รก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยเรื่องช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนนั้น  ยังพบอีกว่า 
องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่จะมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นทางการ  ส่วนในระดับท้องถิ่นจะใช้
ช่องทางแบบไม่เป็นทางการมากกว่า และในภาพรวมยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้
ถึงช่องทางในการร้องเรียน อันจะส่งผลให้การก ากับดูแลกันเองขาดประสิทธิภาพหรือไม่สามารถ
เป็นไปตามเปูาหมายการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
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ปัญหาอุปสรรคท่ีพบดังกล่าวได้น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงของกลุ่มองค์กร
วิชาชีพเพ่ือให้กลไกการก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้แนวทางไว้ คือ  1) บทบาทของ
องค์กรวิชาชีพที่ควรให้ความส าคัญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองมากขึ้น ควรมี
ช่องทางในการรับเรื่ องร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้ฟัง  มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็ น
มาตรฐานในการก ากับกันเองต ลอดจนมีมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน  คณะกรรมการสมาคมต้อง
เข้มแข็งมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสังคมประเทศชาติเป็นหลัก ส่วนสมาชิกควรได้รับการส่งเสริมให้มี
จิตส านึกและตระหนักในการท าหน้าที่สื่อท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  2) กสทช . ควรเป็นองค์กรกลาง
ระหว่างผู้ประกอบการวิชาชีพกับเครือข่ายผู้บริโภคในการประสานความร่วมมือและเสริมหนุนการมี
ส่วนร่วมของทั้งสองภาคส่วนในกระบวนการก ากับดูแลกันเอง  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่องค์กร
วิชาชีพและสมาชิก  ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรวิชาชีพในการ
ท างานร่วมกับสมาชิกและปฏิบัติงานในการก ากับดูแลกันเองได้จริงโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 3) กสทช. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ชมผู้ฟังนักวิชาการและภาคส่วนอื่นๆ   4) กสทช. 
ควรสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ กลไกการก ากับดูแลกันเองเช่นความเป็นอิสระขององค์กรวิชาชีพ   โดย
ไม่ถูกแทรกแซงหรืออยู่ภายใต้การควบคุมจากภาครัฐ สร้างความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการที่ยึด
มั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมกับผู้ประกอบการที่ไม่ตกลงปฏิบัติ  อาทิ การก าหนดให้การ
เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นต้น และ  5) 
กสทช . ควรจัดให้มีกระบวนการในการก ากับ ดูแลกันเองที่โปร่งใส  เข้าถึงง่าย  และตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพยังให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา เรื่องก ากับดูแลกันเองไว้ดังนี้ คือ  1) กสทช. 
ควรมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน ามากกว่าการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหา รองค์กร
คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ 2) ควรมีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพกลาง  โดย
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมร่าง  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้สมาชิกถือปฏิบัติร่วมกัน  3)  กสทช. ควร
เข้ามามีส่วนในการลงโทษขั้นสุดท้ายหากสมาชิกองค์กรวิชาชีพไม่ยอมแก้ไขหรือปฏิบั ติ ช่วยส่งเสริม
การบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ  โดยองค์กรวิชาชีพมีหน้าที่รายงานผลการบังคับใช้
และเสนอข้อมูลในกรณีท่ีต้องการให้  กสทช. เข้ามามีส่วนในการลงโทษขั้นสุดท้ายได้  และ 4) การ
กระจายอ านาจสู่ระดับภูมิภาคและจังหวัดองค์กรระดับท้องถิ่นจะท าให้มีการก ากับดูแลที่เข้าถึงและ
ทั่วถึงไม่เป็นการรวมศูนย์เช่นปัจจุบัน 

ข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องแนวทางการก ากับดูแลที่เหมาะสมกับ
บริบทในสังคมไทยนั้นยังขาดความชัดเจน  หากไม่สา มารถหารูปแบบหรือแนวทางการก ากับดูแลที่
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับประเภทการประกอบกิจการตามที่ กฎหมายก าหนดไว้ได้ ปัญหาต่าง ๆ ก็
จะเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะปัญหาทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็น
ปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญ หากผู้ประกอบวิชาชีพหรือองค์กรสื่อที่ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในสังคมขาด
จริยธรรมหรือไม่มี จรรยาบรรณในการท างานด้านการสื่อสาร ผู้บริโภคในสังคมจะได้รับผลกระทบอย่าง
มาก ดังนั้น การเชื่อมโยง บทบาทเรื่องการก ากับ ดูแลระหว่าง กสทช . สมาคมวิชาชีพ  คณะกรรมการ
ควบคุมจริยธรรม  และกลุ่มผู้บริโภค ในกรอบของจริยธรรมและ กฎหมาย  จึงเป็นประเด็นที่จะต้องรีบ
ด าเนินการเพื่อให้เห็นรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างหลักประกันที่มี
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและองค์กรสื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคมต่อไป 
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จากการด าเนินงานของ กสทช . ด้านการก ากับดูแลกันเอง ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กสทช . 
ได้ตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกันเองขึ้นเพ่ือจัดท า (ร่าง )  แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและ
จริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ฉบับ พ .ศ. 2555) และได้มีการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มสมาคมวิชาชีพ ตลอ ดจนองค์กรสื่อต่างๆ 
ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ร่วมมือกับภาควิชาการในการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูล
องค์กรวิชาชีพและทบทวนบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพทั่วประเทศ  

อนึ่งการพัฒนากลไกการก ากับกันเองส าหรับประเทศไทย จ าเป็นต้องใช้กรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ ร่วมกับการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ กลุ่มผู้บริโภค และองค์กรก ากับดูแล ในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและกลไกการ
ก ากับดูแล กันเอง เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทยรวมถึงการจัดท า ร่าง คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) ให้กับองค์กร
วิชาชีพได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
 
1.3  วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.3.1  ศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ในปัจจุบัน  

1.3.2  ศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน  

1.3.3  ศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
1.3.4  ศึกษาแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพ่ือ

น าไปเป็นแนวทางในการ จัดท า (ร่าง ) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 

 
1.4  วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1.4.1  การค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Document analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัย 

หนังสือ บทความ เอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลและมาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.4.2  สังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการจัดเวทีสัมมนาระดมความเห็นแบบมี
ส่วน 
ร่วมแบบไตรภาคีโดยมีผู้เข้าท่ีเป็นตัวแทนของ กลุ่มองค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการสื่อ กลุ่มผู้บริโภค 
และหน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งจัดขึ้นจ านวน 5 ครั้งทั่วประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การสัมมนา เชิงวิชาการ  เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและ องค์กรก ากับ
ดูแลใน ต่างประเทศ  วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ  
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คณะวิทยากรเป็นผู้แทนจาก OFCOM1 ประเทศอังกฤษ , Advertising Standards Bureau (ASB)2 
ประเทศออสเตรเลีย , The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Indonesia Press 
Council, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ,  สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม และ
ผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแล จ านวน 152 คน 

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางไตรภาคีในการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโรสการ์เดน      
สามพราน จังหวัด นครปฐม วิทยากรประกอบด้วย  ผู้แทนจากสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยส มาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีเดียมอนิเตอร์ แผนงานพัฒนากลไกเฝูาระวังระบบยา (กพย.) 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ผู้แทน จากสถานีโทรทัศน์ช่อง ไทย
ทีวีสีช่อง  3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นนายทีวี 
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง 
โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชน ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 
และเ จ้าที่ส านักงาน กสทช . ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งตัวแทนสื่อทางเลือกและ
นักวิชาการจากแต่ละภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 110 คน 

3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการก ากับกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ณ โรงแรม
อุบลอินเตอร์เนชั่นเนล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศูนย์ศึกษา
นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส สื่อมวลชนและนักวิชาการ
อิสระในพ้ืนที่  โดยผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสื่อ สื่อ มวลชนประเภทวิทยุ- โทรทัศน์ 
เคเบลิทีวี นักวิชาการและ    ภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคอีสาน 11 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ร้อยเอ็ด 
บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ มุกดาหาร ศรีษะเกษ สกลนคร อ านาจเจริญ มหาสารคาม ยโสธร และอุบลราชธานี 
รวมทั้งสิ้น 168 คน 

4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการก า กับกันเองในกิจการ กระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ (ภาคเหนือ) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยากรประกอบด้วย  ผู้แทนจาก ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส และสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แล ะผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าสัมมนา
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง  นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าววิทยุและผู้สื่อข่าว
โทรทัศน์ เคเบิลทีวีองค์กรวิชาชีพ สมาคมนักสื่อสารชุมชน  ภาคประชาชน และนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง

                                                           
1
 Ofcom เป็นองค์กรอิสระในการก ากับดูแลสื่อในประเทศอังกฤษ 

2
 ASB เป็นหน่วยงานก ากับกันเองด้านโฆษณาในประเทศออสเตรเลีย  
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ในภาคเหนือ   ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน ล าปาง เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน พะเยา และอุตรดิตถ์  รวมทั้งสิ้น 185 คน 

5) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางกา รก ากับกันเองในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ (ภาคใต้ ) วันที่ 23 สิงหาคม  พ .ศ . 2556 ณ  โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช วิทยากรประกอบด้วย  ผู้แทนจ ากศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมม นาในครั้งนี้ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง  นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าววิทยุและผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ เคเบิลทีวี
องค์กรวิชาชีพ สมาคม นักสื่อสารชุมชน  ภาคประชาชน และ นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้ องในพ้ืนที่ 14 
จังหวัดภาคไต้ ได้แก่ ชุมพร  ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง 
ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 136 คน 

 
1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

1.5.1  ประชุมครั้งที่ 1 วางกรอบการศึกษาและการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ส านักงาน กสทช . เครือข่ายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค  ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยา
ลับราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  ได้แนวทางการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจ านวน 5 ครั้ง 

1.5.2  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิ บัติการร่วมกับส านักงาน 
กสทช. เครือข่ายมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค  ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลับราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้ผลการ วิเคราะห์ เนื้อหา
จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง 5 เวที  ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1)  สถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ในปัจจุบัน  

2)  แนวทางและกลไกการก ากับกันเองในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน  

3)  แนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
4)  แนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

1.5.3  ประชุมครั้งที่ 3 คณะท างานสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางและกลไกการ ก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เพ่ือน ามายกร่างคู่มือ
มาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 

1.5.4  ประชุมครั้งที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลร่างคู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง 
(Guideline for Broadcasting Self-regulation) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ 
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บทที่ 2 
 ผลการศึกษา 

 
  จากการรวมรวมข้อมูล ด้วยวิธีการการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Document analysis) และ
สังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการจัดเวทีสัมมนาระดมความเห็นอย่างมีส่วนร่วมแบบ
ไตรภาคี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  2.1  ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในปัจจุบัน 
  2.2  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองในต่ างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศ
อังกฤษออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน  
  2.3  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  
  2.4  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กรณีศึกษา รายการข่าว รายการโฆษณา  และรายการละคร  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดท า (ร่าง ) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 
 
2.1  ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
  ปัญหาด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนในประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ถือเป็นประเด็นส าคัญท่ี
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน ตลอดจนนักวิชาชีพ และองค์กรที่มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลต่างให้ความส าคัญ พยายามท าการศึกษา ร่วมระดมแนวทางความคิด ตลอดจนการวาง
แผนการพัฒนาในเรื่ องนี้กันอย่างจริงจัง  เนื่องจากวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นเป็นวิชาชีพเฉพาะทางท่ีมี
ความแตกต่างจากวิชาชีพอ่ืน โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับกลุ่มคนและสังคม ในกรณีที่
สื่อมวลชนขาดจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะเป็นสื่อกลางการสื่อสารให้กับ
คนสังคม  ผลกระทบที่ร้ายแรงย่อมเกิดข้ึนต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติในภายภาคหน้าต่อไป 
ดังนั้น ผู้ประกอบการสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่อ จ าเป็นต้องมีสิทธิเสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ 2 
ด้าน คือ  1) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ละเมิดต่อชื่อเสียง 
เกียรติยศ และทางท ามาหาได้ของบุคคลอื่น ละเมิดอ านาจศาล นักข่าวจึงต้องระมัดระวังในการใช้
ถ้อยค า การรายงานข่าวที่ต้องเคารพหลักการพูดความจริง และ 2) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
เป็นความรับผิดชอบที่ต้องใช้จิตส านึก พิจารณาและใคร่ครวญถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้ที่ตกเป็ น
ข่าว ญาติพ่ีน้อง และครอบครัวประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่มีการพูดถึงกันอยู่เสมอ คือ เรื่องการ
ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิส่วนของบุคคลของผู้ที่เป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้
ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก  สตรี และผู้ด้อยโอก าส การน าเสนอภาพที่
อุจาด ลามกอนาจาร น่าหวาดเสียว หรืออาจละเมิดศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
(จักร์กฤษ เพ่ิมพูน. จริยธรรมสื่อ. เว็บไซต์) 
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กสทช . ถึงแม้จะมีบทบาทในการก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการและองค์กรวิชาชีพด าเนินงาน
ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและกฎหมาย  ซึ่งในทางกฎหมายนั้น กสทช . ก็มีอ านาจก ากับดูแล
เนื้อหาตามมาตรา 37 สามารถที่จะวินิจฉัยและใช้อ านาจปกครองได้ 3 ระดับ คือ การเตือน ปรับ และ
สูงสุด คือ   การพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาต  แต่ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ กระท าผิด
ต่อจรรยาบรรณของสื่อนั้น  บางกรณีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ยากต่อการวินิจฉัยว่าจะเข้าข่ายผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  ในส่วนนี้จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการหรือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและน าไปสู่ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกันเองต่อไป 

จากผลการศึกษาวิจัยของศิริวรรณ อนันต์โท และคณะ ในเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน
ไทย พบว่า สื่อมีปัญหาจริยธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็พยายามที่จะพัฒนาจริยธรรม
ของตนเอง การมีองค์กรสื่อเพ่ิมข้ึนจ านวนมากน าไปสู่ปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติ โดย
สาเหตุของการละเมิดจริยธรรมของสื่อ นั้นมาจากการไม่มีเกณฑ์ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน การด าเนิน
ธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม และการบิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีสื่อที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพก็มักไม่อาจ
ควบคุมกันเองได้ กระบวนการตรวจสอบมักไม่ค่ อยเคร่งครัดนัก ยังมีระบบพรรคพวกระบบอุปถัมภ์
และความเกรงใจระหว่างสื่อด้วยกัน กฎหมายไม่มีมาตรการบังคับ นอกจากนี้ยังเห็นต่างกันเรื่องความ
จ าเป็นในการเข้าเป็นสมาชกสมาคมวิชาชีพสื่อ สื่อมวลชนส่วนใหญ่ต้องการใช้มาตรการควบคุมตนเอ ง
เพราะย่อมเข้าใจธรรมชาติของสื่อด้วยกัน และควรปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐ นอกจากนี้ยัง
ควรมีจริยธรรมแยกตามแขนงวิชาชีพและประเภทของสื่อ 

นอกจากนี้  จากการจัดสัมมนาในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเรื่องสาเหตุ สภาพ
ปัญหา และแนวทางการพัฒนาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อของกลุ่มไตรภาคีผ่านเวทีเสวนาในภูมิภาค
ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้  ที่จัดขึ้นโดยส านักงาน กสทช . 
ร่วมกับกลุ่มสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้นพบว่า สภาพปัญหาเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพและการก ากับ
ดูแลตนเอง ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องรีบหาทางออกอย่างเหมาะสมและเร่งด่วน  โดยภาพรวมเก่ียวกับ
เรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อนั้นกลุ่มไตรภาคีมองว่า จริยธรรมวิชาชีพไม่ใช่เป็นเรื่องของ
ความสมัครใจ แต่เป็นการบังคับในวิชาชีพ  เป็นหลักการโดยรวมที่จะเป็นหลักประกันการท างานที่ มี
คุณภาพของวิชาชีพสื่อมวลชนต่อไป ส าหรับการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
จากเวทีเสวนากลุ่มไตรภาคี สามารถสรุปได้เป็น 2 แนวทาง  คือ  

1.  ปัญหาจริยธรรมในกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพ   พบว่า  ผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพ สมาชิกขององค์กรไม่ ตระหนักหรือเห็นความส าคัญของการมี
มาตรฐานทางจริยธรรม  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ่งในฐานะของตนเองและการใช้หลักการก ากับ
ดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ  สมาชิกไม่ยอมรับและเคารพกติกาท่ีก าหนด เช่นกรณีร้องเรียนเรื่อง
คลื่นรบกวน เกิดการเลียนแบบค่านิยมหรือวัฒนธรรมสังคม ในทางท่ีผิด ขาดวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจมากกว่าการค านึงถึง
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ควรมีให้กับผู้บริโภค  

2.  ปัญหาจริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาและการโฆษณา ที่พบจากการร้องเรียนมากท่ีสุด 
คือ การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขายสินค้าที่ไม่มีข้อมูลความจริง หรือเกินความจริง  การน าเสนอเนื้อหา
หรือภาพข่าวที่ล่อแหลม  เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่ วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น  กรณีของ 
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สิทธัตถะ เอมเมอรัล ในรายการไทยแลนด์ก๊อตทาเล้นท์  รายการปากโปูง กรณีน าเด็ก ออทิสติกที่โดน
ล่วงละเมิดทางเพศมาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การขาดความเป็นกลางในการน าเสนอข้อมูล น าเสนอ
เนื้อหาที่ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง  ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคมโดยเฉพาะข่าวสารทางการเมือง 
มีการแบ่งพรรคแบ่งฝุายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยั งพบปัญหาจริยธรรมสื่ อที่มีการร้องเรียนมายัง 
กสทช . ว่าส่วนใหญ่จะ เป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้ ภาษาพูดที่ไม่ชัดของผู้จัดรายการ  การน าเสนอความ
รุนแรง การเน้นเนื้อหาเรื่องเซ็ก  ขาดความเป็นกลาง การเสนอข่าวที่พาดพิงถึ งสถาบันกษัตริย์  การ
น าเสนอเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาชี้ให้เห็นถึงสาเหตุส าคัญท่ีอาจส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่ออยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ ขาดการบังคั บใช้กฎหมายอย่างจ ริงจัง เช่น 
การก ากับดูแลในด้านเทคนิค เรื่องการใช้ก าลังส่งของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อไม่ ให้
คลื่นไปรบกวนการท างานขององค์กรสื่อสารอ่ืนๆ  ขาดหน่วยงานที่จะเข้าไปด าเนินการในการก ากับ
ดูแลเนื้อหา ในลักษณะการหลีกเลี่ยงบิดเบือน การแอบโฆษ ณาอาหารและยา นอกจาก นี้ยังมองว่า 
กระบวนการหรือกลไ กรับเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้า  กสทช. ยังขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยก ากับดูแลสื่อ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ไม่มีมาตรการหรือกลไกก ากับดูแลสื่อที่ ใช้เทคโนโลยี
ออกอากาศจากต่างประเทศซึ่งอาจเกิดการละเมิดจรรยาบรรณได้ง่าย ตลอดจนขาดการ ตรวจสอบ
และลงโทษผู้กระท าผิดจรรยาบรรณซึ่งในงานวิจัยของศิริวรรณ อนันต์โท และคณะ พบว่า ในประเด็น
ดังกล่าวควรให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชนและผู้บริโภคสื่อร่วมกัน
ท าหน้าที่ตรวจสอบ และมีมาตรการลงโทษผู้ฝุาฝืนด้วยความเข้มแข็ง ไม่ประนีประนอม และใช้กลไก
ทางสังคมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการกระท าผิดของสื่อจะช่วยให้ปัญหาในเรื่องนี้คลี่คลายลง
ได้ระดับหนึ่ง 
 จะเห็นว่าสถานการณ์เรื่องจรรยาบรรณและ การก ากับกันเองของสื่อ เป็นปัญหาที่คว รต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ประกอบกับจ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดเนื้อหาทางด้านจริยธรรมที่สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและชี้ให้เห็นความแตกต่างในสิทธิพิเศษของการ
รวมกลุ่มที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานจริยธร รมของการก ากับดูแลกันเองอย่างชัดเจน โดยอาจจะเริ่มจากการ
สร้างกลุ่มน าร่องในการก ากับดูแลกันเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพร่วมกับ กสทช . กรณีมีเรื่องร้องเรียน
ที่กระทบต่อสังคมจะต้องน าเรื่องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม ควบคุมจริยธรรม ซึ่ง
ตามมาตรา 40 กฎหมายไม่ได้ระบุ เรื่องวิธีการหรื อที่มาของการแต่งตั้งคณะกรรมการ  แต่ กสทช . 
จะต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้น  การดูแลกันเองจะช่วยให้การท างานของสื่อมีมาตรฐานกับ
ผู้บริโภคประชาชนก็ได้รับการคุ้มครองมากขึ้น   
 อย่างไรก็ตาม  องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีมาตรการในการส่งเสริมจริ ยธรรมวิชาชีพให้กับ
สมาชิก รวมทั้งใช้จิตส านึกท่ีดีเข้ามาช่วยสร้างการก ากับดูแลกันเองให้มีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐาน
วิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลภายนอกว่าสื่อท าหน้าที่บนพ้ืนฐานจริยธรรมและเป็นที่พ่ึงของ
สังคมได้อย่างแท้จริง  
 การจัดท า (ร่าง) คู่มืออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานทางจริยธรรม ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกันเองของ  กสทช. 
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ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้องค์กรต่างๆ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพของตนเอง ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งในการก ากับดูแลเนื้อหาตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยต่อไป     

 
2.2  แนวทางและกลไกการก ากับกันเองในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน 
  การพัฒนากลไกการก ากับกันเองส าหรับประเทศไทย จ าเป็นต้องศึกษากรณีศึกษาใน
ต่างประเทศต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประกอบในการก าหนดแนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย การศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศในการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเวที
สัมมนาเชิงวิชาการ เอกส ารที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ ประกอบด้วย แก่การศึกษารูปแบบการก ากับกันเอง
ในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียที่เน้นการก ากับดูแลร่วมกัน ในขณะที่กลุ่มประเทศแถบ
ภูมิภาคอาเซียนมีรูปแบบการก ากับกันเองที่รัฐบาลเข้ามาก ากับดูแล ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย เวียดนาม และ ลาว ในขณะที่ในประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบที่หลากหลายโดยมี
ก ากับกันเอง การก ากับดูแลร่วมกัน และการก ากับดูแลโดยภาครัฐ  
  ประเด็นการศึกษา กรณีศึกษาในต่างประเทศแบ่งออกเป็น ได้แก่ รูปแบบการก ากับดูแลใน
ประเทศ องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแลในประเทศ ปัจจัยความส าเร็จของการก ากับดูแล 
อุปสรรคของการก ากับดูแล กรณีศึกษาการร้องเรียน และบทเรียนที่จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะส าหรับ
ประเทศไทย ซึ่งผลของการสังเคราะห์กรณีศึกษาในต่างประเทศจะน าไปสู่ การก าหนดแนวทางและ
กลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยรวมถึงการจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรม
และการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (Guideline for Broadcasting 
Self-regulation) ให้กับองค์กรวิชาชีพได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
  2.2.1  ระบอบการก ากับดูแล 

  1)  ระบอบการก ากับดูแล  (Regulatory regime) มีลักษณะคล้ายกับระบอบการ
ปกครอง เช่น ระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย  แบบสังคมนิยม แบบคอมมิวนิสต์ หรือ
ระบอบอื่นๆ ซึ่งจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ปกครองกับผู้ที่ถูกปกครอง หรือระหว่างผู้ถูก
ก ากับดูแลกับผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแล นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงก ารกระจายของอ านาจด้วย เช่น 
ถ้าเป็นระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย อ านาจจะอยู่ที่ประชาชนเป็นหลัก เน้นการมีส่วน
ร่วมเน้นการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยสามารถแบ่งรูปแบบการก ากับดูแลได้ดังต่อไปนี้  

  2)  Self-regulation คือ การก ากับดูแลตนเองหรือก ากับดูแลกันเองมีความคล้ายคลึง 
กับระบบประชาธิปไตยค่อนข้างสูงในแง่ของการกระจายอ านาจในการก ากับดูแลที่มีอยู่ในมือของผู้ที่
เป็น ผู้ถูกก ากับมากกว่าผู้ที่มีอ านาจในการก ากับดูแลหรือควบคุม  

  3)  Quasi regulationคือ การก ากับดูแลที่ภาครัฐหรือองคก์รภาครัฐเข้ามามอิีทธิพล 
ให้ท าตามกฎบางประการแต่ไม่มีอ านาจเข้าไปควบคุมผู้ถูกก ากับดูแล 

  4)  Co-regulation คือ การก ากับดูแลที่ภาครัฐมีอ านาจไปช่วยในการบังคับใช้กฎ
และควบคุมดูแลในกรณีที่การก ากับดูแลตนเองไม่ประสบความส าเร็จหรือมีปัญหา 
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  5)  Explicit or direct government regulation คือ การก ากับดูแลโดยตรงของ
ภาครัฐซึ่งก็คือการก ากับดูแลตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติกา รประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 ซึ่งถือเป็นอ านาจที่สามารถที่จะสั่งการและควบคุมได้โดยตรง ตาม
กฎหมาย 

2.2.2  รูปแบบการก ากับดูแลในประเทศอังกฤษ 
  รูปแบบการก ากับดูแลในประเทศอังกฤษมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1)  การก ากับ ดูแล ตนเอง หรือการก ากับดูแลกันเอง  (Self-regulation) โดย

อุตสาหกรรมเป็นผู้ออกแบบเอง ไม่มีข้อก าหนดทางกฎหมายว่าจะต้องปฏิบัติตาม ไม่มีการบังคับ ส่วน
จรรยาบรรณองค์กรวิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ก าหนดและปฏิบัติบังคับใช้กันเอง เช่น Press 
complaint commission เป็นหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มูลนิธิ  Internet watchdog ที่ท า
หน้าที่ดูแลผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

  2)  การก ากับดูแลร่วม กัน (Co-regulation) เป็นการผสมรวมระหว่างการก ากับ
ดูแลตนเองของอุตสาหกรรมกับกฎหมาย มีการอิงกรอบทางกฎหมายบางครั้งก็ดูแลกันเองแต่ท้ายที่สุด
มักจะมีอ านาจส าร องขององค์กรทางกฎหมาย ยกตัวอย่าง เช่น Video on demand regulator 
นอกจากนี้มีองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐานโฆษณาก ากับดูแลตามกฎหมายโดยมีรัฐบาลเข้ามาเก่ียวข้อง  

  3)  การก ากับโดยตรงจากรัฐตามกฎหมาย (Explicit government regulation) 
ในอังกฤษ การก ากับดูแลตามกฎหมายจะใช้ระบบการให้ใบอนุญาต  (Licensing) โดยผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของใบอนุญาตซึ่งหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ ก็
จะมีมาตรการลงโทษ 

2.2.3  องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแลในประเทศอังกฤษ 
  เนื่องจากส่วนใหญ่กลไกในการก ากับตนเองของประเทศอังกฤษเน้นการก ากับดูแล

ร่วมกันโดยเฉพาะการก ากับดูแลโฆษณาในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง  จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาท ประกอบด้วย The Committee of Advertising Practice (CAP), 
The Broadcast of Advertising Practice (BCAP) และ The Advertising Standard Authority 
(ASA) โดย องค์กรก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพกระจาย เสียงของประเทศอังกฤษ หรือ OFCOM อาศัย
กฎหมายจัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ CAP และ ASA ในการรับผิดชอบการก ากับดูแลกันเองด้าน
โฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีคณะกรรมการ BCAP มีหน้าที่จัดท าและ
ทบทวนมาตรฐานจริยธรรมในการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และ ASA 
รับผิดชอบการบริหารจัดการและการบังคับใช้มาตรฐาน ให้บริการแก่ประชาชนที่ร้องเรียนในลักษณะ 
One-stop shop ทั้งนี้การด าเนินงานของ BCAP และ ASA ด าเนินงานอย่างอิสระจาก OFCOM แต่
อย่างไรก็ตาม OFCOM ยังมีอ านาจในการรองรับในกรณีการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมในเรื่องส าคัญ 
และยังคงมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง 

OFCOM  เป็นองค์กรก ากับดูแลที่มีกฎหมายรองรับ มีความเป็นอิสระรายงานผลการ
ด าเนินงานกับรัฐสภาไม่ได้รายงานกับรัฐบาล เพราะว่ารัฐสภาเป็นศูนย์รวมของอ านาจประชาธิปไตย
ของทุกๆ  พรรคการเมือง ในขณะที่รัฐบาลเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเท่านั้น มีหน้าที่รับผิดชอบ
กว้างขวาง ไม่ว่าจะ เป็นโทรทัศน์  วิทยุ โทรคมนาคม คลื่นความถี่การสื่อสารแบบไร้สาย และบริการ
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ไปรษณีย์ OFCOM มีหน้าที่หลักสองด้าน คือ  ดูแลเรื่องพลเมืองและผู้บริโภค ในแง่ของพลเมือง จะ
ดูแลด้านความหลากหลาย ความสัมพันธ์ของเสรีภาพในการแสดงออก ความคิดเห็น สร้างหลักประกัน
ว่ารายการที่เผยแพร่มีความเหมาะสม คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และประเด็นหลั กอ่ืนๆ ซึ่งเป็นความ
กังวลของพลเมือง ส่วนในแง่ของผู้บริโภคดูแลในส่วนของ โทรทัศน์เรื่องของความถ่ี โทรคมนาคม และ
โทรศัพท์มือถือ หลักการส าคัญ  คือการส่งเสริมตลาด และจะเข้าไปแทรกแซงก็ต่อเมื่อกลไก ทางตลาด
ล้มเหลว เช่น เมื่อมีเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้คือความแตกต่างระหว่างการก ากับดูแลแบบ
ใช้กฎหมาย 

2.2.4  ปัจจัยความส าเร็จของการก ากับดูแลในประเทศอังกฤษ  
  ปัจจัยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก  ประเทศในแถบประชาคมยุโรปถือว่าประชาชน

ทุกคน มีเสรีภาพในการแสดงออกและ แสดงความคิดเห็น การรับและการส่งออกข้อมูลและการแสดง
ความคิดเห็ นของตัวเองโดยที่รัฐหรือหน่วยงาน ที่ดูแลการก ากับของรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง ใน
ขณะเดียวกันถึงแม้จะมีสิทธิดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ก็ให้ความส าคัญกับหน้าที่และความรับผิดช อบของ
พลเมืองด้วย นั่นก็คือประชา ชนสามารถท่ีจะแสดงออกเรื่องความคิดเห็น สามารถที่จะรับส่งความ
คิดเห็น แต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วย เช่น ถ้าเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ
ความมั่นคงของประเทศชาติ การก่ออาชญากรรม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ให้เสรีภาพในการแสดงออก โดยที่
ประชาชนจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ 

 1)  ลักษณะโครงสร้างตลาด ในยุโรป สื่อสาธารณะหรือ  พับบลิค เซอร์วิส บรอดคา
สเตอร์ (Public service broadcaster) หรือ พีเอสบี (PSB) เป็นสถานีของรัฐซึ่งบางครั้งรัฐอาจเป็นผู้
ควบคุมดูแลเอง บางครั้งก็จะเป็นลักษณะของรัฐใช้ภาษีตั้งเป็นสถานีขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น บีบีซี (BBC) 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะเห็นสื่อสาธารณะเช่นนี้แค่สองหรือสามราย ปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูงมี
ผู้ประกอบการหรือจ านวนผู้เล่นเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยราย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จ าเป็นก็คือจ าเป็นที่จ ะต้องมีกฎ
ที่จะให้ตลาดด าเนินไปได้อย่าง   เป็นธรรม เพ่ือที่จะท าให้เกิดสื่อสาธารณะที่มีความสมดุลให้ประโยชน์
กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องท าให้ตลาดสามารถที่จะเติบโตและมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม
ด้วย เพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎในการที่จะให้ความช่วยเหลือของรัฐ ส าหรับสื่อสาธารณะว่าจะต้องไม่ส่ง
อิทธิพลกับตลาดจนท าให้ไม่มีการแข่งขันในตลาด 

  2)  อ านาจในการที่จะให้ใบอนุญาต  ระบบในอังกฤษเป็นระบบการให้ใบอนุญาต  
(Licensing) ซ่ึงใบอนุญาตใน การประกอบกิจ การกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ค่อนข้างท่ีจะให้
ง่าย และราคาไม่แพง เมื่อได้ใ บอนุญาตไปแล้วมีข้อตกลงว่าจะปฏิบัติตาม จะท าตามกฎเกณฑ์
จรรยาบรรณต่างๆ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามกฎต่างๆ ก็จะมีมาตรการลงโทษ ซึ่ง  OFCOM สามารถที่จะ
บังคับใช้ได้ เช่น สามารถที่จะตีพิมพ์การไต่สวน จะมีการเผยแพร่ในจดหมายข่าวรายสัปดาห์ แต่ไม่
สามารถบังคับ ให้ผู้ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcaster) ขอโทษ ดังนั้นการใช้หลักสิทธิ
มนุษยชนในการที่ให้หน่วยงานอื่นก าหนดการลงโทษจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น อาจจะมีการปรับ
เท่ากับห้าเปอร์เซนต์ของรายได้ท้ังหมด ซึ่งหมายถึงรายได้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ส่วนในกรณี
ความผิดร้ายแรง OFCOM มีอ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาต  

  3)  แรงจูงใจในอุตสาหกรรม แรงจูงใจจะต้องมีน้ าหนัก ปกติสื่อไม่ต้องการให้กฎหมาย 
มาก ากับดูแลด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แรงจูงใจก็คือ โอกาสที่จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของตนเองและก็
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สามารถมีความยืดหยุ่นได้ ตราบใดที่มีการสร้างแรงจูงใจ การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ก็
จะเป็นที่ต้องการมากกว่า  

2.2.5  อุปสรรคของการก ากับดูแลในประเทศอังกฤษ 
การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ในประเทศอังกฤษท าให้อุตสาหกรรมร่วมมือ

กันเอง มีความยืดหยุ่น มีการพูดคุยกัน แล้วก็สามารถท างานได้ทันที รวดเร็ว ลดขั้นตอน และท่ีส าคัญ 
คือมีความเป็นอิสระจากรัฐ รัฐ จะไม่เข้ามายุ่งเก่ียวหรือว่าควบคุมดูแล แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคใน
ประเทศอังกฤษคือไม่มีหลักประกันว่าอุตสาหกรรมจะปฏิบัติตาม บางทีก็จะมีความล าเอียง บางทีใน
เรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็อาจจะมีอ านาจค่อนข้างท่ีจะจ ากัด ไม่มีคนที่จะเข้าไปเป็นหน่วยงาน
ภายนอกที่จะเรียกเอาเอกสารมาดูมาตรวจสอบ เป็นต้น และประเด็นที่ส าคัญหากว่าไม่มีสมาชิก     
เข้าร่วมจะกลายเป็นจุดด้อยได้ของการก ากับร่วม 
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ตารางท่ี 1 กรณีศึกษาการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาในประเทศอังกฤษ 
 

ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณา 
 

กล่าวว่า ความรุนแรงเหล่านี้เกิดข้ึน
ตลอดเวลาในประเทศอังกฤษ 

โฆษณาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ได้รับการตัดสินให้ออกอากาศได้
หลังสามทุ่ม 

โฆษณา 
 

สื่อว่าเหยื่อของความรุนแรงจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ 

โฆษณาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ออกอากาศได้ 

โฆษณา Kit Kat 
 

ประเด็นอยู่ที่การชักจูงให้เชื่อว่า 
การกิน kit Kat ช่วยในการลด
น้ าหนักได้ หากกินอย่างชาญฉลาด 
เพราะให้พลังงานเพียงแค่ 107
แคลอรี่ 

เวลาที่โฆษณาอาหารไม่ควรที่จะไปบั่นทอน
วิธีการกินแบบถูกสุขลักษณะ ไม่ควรที่จะดู
ถูกหรือบอกว่าการกินผักผลไม้ไม่ดีเท่ากับ
การกินช็อคโกแลต เบอร์เกอร์ หรืออะไรก็
ตาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 

พิจารณายืนตามค าร้อง 

โฆษณายา 
 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอวดอ้าง
สรรพคุณของสบู่มะกอกมหัศจรรย์
ในการรักษาโรคมะเร็งและเอดส์ได้
ในช่องรายการเกี่ยวกับการเผยแพร่
ความเชื่อศาสนาคริสต์ 

โฆษณาเกินจริง ถูกลงโทษปรับ 

 
 
ตารางท่ี  1  (ต่อ) 
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ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณา 
 

อาจจะเป็นไปได้ที่โลกนี้ไม่มีพระเจ้า 
ดังนั้นเลิกกังวลเรื่องพระเจ้าได้แล้ว 
จงมีความสุขกับชีวิต 

การอวดอ้างเกินจริง ไม่สามารถตัดสินได้ ให้เหตุผลว่า
เสรีภาพในการแสดงออก มี
ความส าคัญมากกว่าการหา
หลักฐานมายืนยัน 

โฆษณา 
 

แน่นอน มีพระเจ้า ให้มาเข้าร่วมกับ
พรรคคริสเตียน แล้วชีวิตจะดีข้ึน 

การอวดอ้างเกินจริง ไม่สามารถตัดสินได้ ให้เหตุผลว่า
เสรีภาพในการแสดงออก มี
ความส าคัญมากกว่าการหา
หลักฐานมายืนยัน 

โฆษณาอาหารขบเคี้ยว เด็กๆและผู้ใหญ่เคี้ยวอาหารอยู่และ
ร้องเพลงและพูดคุย 

โดยร้องเรียนว่า จะสร้างนิสัยไม่ดีให้แก่เด็ก
เวลาเคี้ยวอาหารแล้วอ้าปาก 

ไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะส่งผล
กระทบอย่างไรกับพฤติกรรมการ
กินของเด็ก 

20 
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 2.2.6  บทเรียนจากประเทศอังกฤษสู่ข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทย 
  1)  ข้อควรระวังของการก ากับดูแลกันเอง ส าหรับตลาดที่ยังโตไม่เต็มที่ เช่นในประเทศ

ไทย คือ การก ากับดูแลกันเองในตลาดที่เติบโตเต็มที่และประชาชนเป็นพลเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคสื่อนั้นจะประสบความส าเร็จมาก  เช่น  กรณีการก ากับดูแลในยุโรปที่มีวิวัฒนาการมาประมาณ     
หกสิบปีประชาชนมีความเข้าใจ แต่ถ้าหากน าการก ากับดูแลกันเองมาใช้ในประเทศท่ีมีประสบการณ์เพียง
สองสามปี และในสังคมท่ีไม่พร้อมอาจจะมีปัญหาได้ เพราะว่าแต่ละประเทศมีปัญหา มีลักษณะที่แตกต่างกัน 
รูปแบบที่ใช้ได้ในบางประเทศใช้ไม่ได้ในอีกประเทศ 

  2)  มีกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพมากมาย รวมถึ งกฎหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณเสรีภา พ
ต่างๆ แต่ถ้าหากว่าองค์กรไม่น ามาปฏิบัติ ไม่น ามาบังคับใช้ ศาลไม่รับรองไม่บังคับใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์  

  3)  ควรมีการ ก าหนดให้การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ (License condition)  

  4)  ควรมีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ โดย  
กสทช. ให้การรับรอง (Accreditation or certificate)  

2.2.7  รูปแบบการก ากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 
  ในออสเตรเลียใช้ รูปแบบการก ากับดูแลร่วมกัน  (Co-regulation) และรัฐบาลจะเข้าไป

ก ากับเฉพาะบางประเภทกิจการ เช่น โทรคมนาคม และกฎ หมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ถัดลงมาอีก
ชั้นหนึ่งก็คือมีหน่วยงานก ากับดูแลตนเองหรือกันเอง (Self-regulatory bodies) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมสื่อ
ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือที่จะสร้างหลักประกันเก่ียว กับเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก  กฎหมายหลักๆ  ที่ใช้ควบคุม
โดยรัฐบาล ได้แก่ Broadcasting Services Act ในปี 1992 โดยมีการแก้ไขเม่ือปี 2007 เพ่ือที่จะดูแลใน
เรื่องความเป็นเจ้าของ หรือโดยชาวต่างขาติ ซึ่งจะพบว่าตามเมืองใหญ่ๆ เจ้าของสื่อสามารถท่ีจะเป็น
เจ้าของ 2 ใน 3 เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ประเด็นนี้น าไปสู่ประเด็นถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวาง 

2.2.8  องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 
  ในการก ากับดูแลสื่อ หน่วยงานหลักๆ  ที่รับผิดชอบ คือ Australian Communications 

and Media Authority (ACMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ทั้งด้านเนื้อหา
รายการและโฆษณา  นอกจากนี้ก็มีองค์กร ก ากับดูแลกันเองของสื่อโทรทัศน์ สภาหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย 
ก าหนด ประเด็นจรรยาบรรณ  ซึ่งจะสร้างพ้ืนฐานส าหรับการจัดประเภทเนื้อหาสาระ การ โฆษณา 
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณนี้จะต้องมีการตรวจสอบ และมีกลไกการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ เช่น 

  สื่อโทรทัศน์แล ะสื่อหนังสือพิมพ์  จะมีกลไกในการรับเรื่องราวร้องเรียน โดยขั้นตอนแรก  
ผู้บริโภคจะสามารถร้องเรียนไปยังเจ้าของสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์นั้นๆ ได้โดยตรง  ซึ่งหากเจ้าของสื่อ 
ไม่ด าเนินการพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว ผู้บริโภคก็จะสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังองค์กรก ากับ
ดูแลของรัฐ ACMA เพ่ือให้ด าเนินการต่อไป 
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  ส่วนสื่อโฆษณา  ในกรณีที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย องค์กรก ากับดูแลกันเอง
คือ Advertising Standards Bureau (ASB) จะมีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนและบังคับใช้
มาตรฐานจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ The 
Australian Association of National Advertisers (AANA) และ Australian Food and Grocery 
Council (AFGC) นอกจากนี้  ASB ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อรับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนระหว่างคู่แข่งธุรกิจในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยผู้ร้องเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ในขั้นตอนการร้องเรียน ของผู้บริโภค จะมีกระบวนการเริ่มจาก ผู้บริโภคร้องเรียนไปยัง
องค์กรก ากับ ดูแลกันเองทางด้านโฆ ษณา จากนั้นองค์กรฯจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการพิจารณาฯ 
ก่อนส่งเรื่องไปยังผู้ประกอบกิจการสื่อ ซึ่งผู้ถูกร้องเรียนสามารถชี้แจงตอบข้อร้องเรียนเหล่านั้นได้หลังจาก
การพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดองค์กรก ากับกันเองฯ จะประกาศผลการพิจารณาข้อร้องเรียนสู่สาธารณะ 

2.2.9  ปัจจัยความส าเร็จของการก ากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 
  1)  ความร่วมมือกันระหว่างองค์ กรก ากับดูแลกันเองกับภาคอุตสาหกรร ม ยกตัวอย่าง

เช่น องค์กร Advertising Standards Bureau(ASB) องค์กรก ากับดูแลกันเองด้านโฆษณา ในประเทศ
ออสเตรเลียมีบทบาทส าคัญและเป็นองค์กรกรณีศึกษาที่ท างานใกล้ชิดกับภาคอุตสาหรรมและภาคธุรกิจ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท างานใกล้ชิดกับสภาการหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียในการที่
จัดการเกี่ยวกับการร้องเรียนของเนื้อหาสาระของ สื่อสังคมออนไลน์หรือ โซเชียล มีเดีย  (Social media) 
และโฆษณา 

  2)  การขยายตัวและปริมาณการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของ
ประชาชนในปัจจุบัน  สื่อสังคมออนไลน์  หรือโซเชียล มีเดีย (Social media) มีอิทธิพลกับประเทศ
ออสเตรเลียอย่างมาก จากสถิติเดิมสื่อวิทยุโทรทั ศน์เคยได้รับความนิยมสูงสุด แต่ ในปัจจุบัน สื่อสังคม
ออนไลน์  (Social media) ได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภค มีความตื่นตัวและ สามารถที่จะท า
หนา้ที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาทีส่ื่อต่างๆ ผลิตและน าเสนอตลอดจนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์  เป็น
ช่องทางในการร้องเรียนได้มากข้ึน ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ผลิตสื่อต่างๆ  ต้องมีความระมัดระวังใน
การน าเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบ 

 
2.2.10  อุปสรรคของการก ากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 
  1)  ภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนไปจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้อุตสาหกรรม

สื่อเปลี่ยนแปลงไป ด้วยจ านวนผู้ประกอบกิจการที่เพ่ิมข้ึนต ามช่องทางที่หลากหลาย เช่น เคเบิ ลทีวี ทีวี
ดาวเทียม อินเทอร์เน็ตทีวี ทีวีออนโมบาย เป็นต้น ในยุค การหลอมรวมสื่อ ท าให้ผู้ประกอบกิจการมีการ
แข่งขันกันมากขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโต แต่ในทาง กลับกันก็ท าให้ผู้ประกอบกิจการบาง
รายมุ่งผลประโยชน์ก าไรทางธุรกิจมากกว่าการผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ และท่ีส าคัญ โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมสื่อท่ีเปลี่ยนไปท าให้การก ากับดูแลมีความยากมากข้ึน  
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  2)  การถูกแทรกแซงโดยอ านาจรัฐและทุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อหนังสือพิมพ์ส่งผล
ให้ขาดความเป็นอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารในบางเรื่อง และหากเกิดการร้องเรียนในประเด็นต่างๆ 
จากผู้บริโภค ในกระบวนการพิจารณาเรื่องราวร้องเรียนอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการพิจารณาอย่าง
เป็นธรรม 

  3)  การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อยังไม่ประสบความส าเร็จ  ที่ผ่านมา
รัฐบาลออสเตรเลีย ได้น าเสนอร่างกฎหมาย ที่เก่ียวกับการปฏิรูปสื่อหลายฉบับ โดยเน้นกฎหมาย ที่เกี่ยวกับ
สาธารณะประโยชน์ และลักษณะการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงความ เป็นเจ้าของสื่อ ซึ่ง มี
เจ้าของสื่อหลายรายพยายามท่ีจะต่อต้าน ร่างกฎหมาย ดังกล่าว จนท าให้ร่างกฎหมายฯ  ถูกถอนออกไป 
ส่งผลให้ความพยายามของรัฐบาลที่จะปรับโครงสร้างกลไกในการก ากับดูแลในภาพรวมของทั้งประเทศ ยัง
ไม่ประสบความส าเร็จ 
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ตารางท่ี 2 กรณีศึกษาการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาในประเทศออสเตรเลีย 
 

ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณาทีวี 
 

โดนร้องเรียนว่ามีเนื้อหาในการกีดกัน
แม่ ไม่ให้แม่มีบทบาทในการดูแลลูก 

การเลือกปฏิบัติหรือการที่ชี้น าให้
สาธารณชนมองคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่า
เป็นผู้ร้าย 
 

พิจารณาเนื้อหามีความล าเอียง
เข้าข้างพ่อ แต่ออกทางในทางขบขัน 
การพิจารณาเห็นว่าเป็นโฆษณาท่ียัง
ใช้ได้ ไม่ได้ท าให้คนรังเกียจแม ่

เว็บไซต์ 
 

เนื้อความกล่าวถึงการให้ส่วนลดกับ
เด็กโรงเรียนคาทอลิค 

ล้อเลียนศาสนา พิจารณาเห็นว่าเป็นโฆษณาท่ียังใช้ได้ 
เป็นในเชิงอารมณ์ขัน 

โฆษณากระทิงแดง 
 

เป็นโฆษณาของผู้ผลิตที่มีเจตนาจงใจ
สร้างข้ึนมามีพระเยซูเดินบนน้ าได้ 
โดยเจตนาที่จะให้รู้ว่ามีหินอยู่ได้น้ า 

บางความคิดเห็นมองว่า เป็นการล้อเลียน
พระเยซ ู

พิจารณาว่า ไม่ได้เป็นการละเมิดใน
ประเด็นจรรยาบรรณทางศาสนา 

โฆษณา 
 

มีเนื้อหาว่าขิงไม่เป็นที่นิยมเท่ากับ
เด็กผมแดง 

ประเด็นคือท าให้เด็มผมแดงรู้สึกว่าตัวเอง
มีปมด้อย 

เห็นตามผู้ร้องเรียนพบว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อเด็กผมแดง 
 

โฆษณา 
 

นางแบบในโฆษณาอายุ 11 ปี และ
แต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะไปเที่ยวข้าง
นอก 

ภาพของเด็กผู้หญิงแสดงท่าทียั่วยวน โฆษณาชิ้นนี้ไม่เป็นอะไร 
 

 
ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
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ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

เวบไซต์ 
 

เป็นภาพคนโกนขนแกะในทาส
มาเนียก าลังโกนคนผู้หญิงคนหนึ่ง 

เป็นการดูถูกผู้หญิง เป็นภาพที่สื่อให้เห็น
ว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่ง ละ
ผู้ชายนั้นมีอ านาจเหนือเธอ 

การตัดสิน เป็นโฆษณาท่ีมีปัญหา
และไม่ควรออกอากาศ 

โฆษณาวีดีโอเกมส์ 
 

ภาพผู้ชายถือดาบเปื้อนเลือด มีเนื้อหาความรุนแรงมากเป็นภาพที่
รุนแรง โจ่งแจ้งเกินไป พบว่าภาพมีความ
รุนแรงเกินความจ าเป็น 

การตัดสิน เป็นโฆษณาท่ีมีปัญหา
และไม่ควรออกอากาศ 

บิลบอร์ด 
 

เป็นภาพค่อนข้างโปฺของผู้หญิง การน าเอาบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็น
วัตถุทางเพศ 

ยกค าร้อง ด้วยให้มีการตัดช่วงบน
ของใบหน้าไป เพ่ือไม่ให้เห็นเป็นตัว
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

โฆษณาขาย
แฮมเบอร์เกอร์ 
 

ซื้อสองแถมหนึ่งเป็นภาพค่อนข้างโปฺ
ของผู้หญิงและผู้ชาย 

มีการถ่ายทอดถึงลักษณะในเชิง
เปรียบเทียบว่าคนเสมือนวัตถุ 

พิจารณาว่ามีความโปฺเปลือยและมี
ความไม่เหมาะสม 

โฆษณาโปรโมท
ภาพยนตร์เรื่องโรมิโอกับ

จูเลียต 

ในภาพเป็นผู้หญิงอายุ 26 ปีแล้ว แต่
หน้าอ่อนต่อวัยมาก และไม่มีชื่อว่า
เป็นเรื่องโรมิโอกับจูเลียต 

กลัวว่าจะสื่อในเรื่องของคนท่ีเป็นโรคจิต
ชอบและนิยมเด็ กหรือเปล่า จึงมีการร้อง
ทุกข์มา  

การตัดสิน เป็นโฆษณาท่ีมีปัญหา
และไม่ควรออกอากาศ 

 
ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
 

ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณาทีวีแผ่นอนามัย เด็กอาจจะได้ยินภาษาท่ีไม่เหมาะสม  มีการร้องเรียนมามากมายเก่ียวกับใช้ค า พิจารณาว่าไม่ได้มีค าที่ไม่เหมาะสม 
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  เช่น ช่องคลอด และไม่มีเด็กเข้ามาเก่ียวข้องกับ
โฆษณาดังกล่าว ถือว่าเป็นโฆษณาท่ี
ใช้ได้ 

โฆษณาในเฟสบุ๊ก ภาษาท่ีไม่เหมาะสม มีการใช้ค าไม่เหมาะสม มีค า fuck 
ปรากฏอยู่ด้วย 

พิจารณายืนตามค าร้อง 

โฆษณาสุขภาพและ
ความปลอดภัย 

มีภาพเข็มหมุด เกรงว่าเด็กอาจจะท าตาม พิจารณายืนตามค าร้อง 

โฆษณาในเฟซบุ๊ก 
 

เป็นโฆษณาชุดชั้นในรุ่น Besty ที่
อาจจะส่งเสริมให้มีการถ่ายภาพขณะ
สวมใส่ชุดชั้นใน 

อาจจะส่งเสริมความคิดให้เด็กสาวถ่ายรูป
โปฺเปลือย แล้วไปโพสต์ออนไลน์ 

ตัดสินยืนตามค าร้องทุกข์ และให้
ถอนโฆษณาออกทันที 
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2.2.11  บทเรียนจากประเทศออสเตรเลียสู่ข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทย 
  1)  องค์กรก ากับดูแล และองค์กรวิชาชีพ ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการสื่อมีความรู้ 

ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญตลอดจนเห็นประโยชน์ของการใช้กลไกในการก ากับดูแลกันเองให้  
มากขึ้น  

  2)  โครงสร้างของคณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพ ควรแยกส่วนกัน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องเรียน กับคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่ดูแลด้านงบประมาณ
เพ่ือให้คณะกรรมการที่ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนสามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระและยุติธรรม 

2.2.12  รูปแบบการก ากับดูแลในประเทศต่างๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 
  1)  ประเทศอินโดนีเซีย  มีการตรากฎหมายเป็น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารที่ยืนยัน

สิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ส่วนการก ากับดูแลสื่อก็มีทั้งการก ากับกันเอง การก ากับดูแลร่วมกัน 
และการก ากับดูแลโดย ภาครัฐ ผสมผสานกัน  ปัจจุบันอินโดนีเซียมีสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่  หนังสือพิม พ์และ
นิตยสาร ซึ่ง มีจ านวนผู้ประกอบการ ลดลงจากเม่ือ 5 ปีที่แล้ว เนื่องจากอิทธิพลที่มีต่อคนอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
น้อยลง ในขณะเดียวกันสื่อ วิทยุและโทรทัศน์มีการเติบโ ตขึ้นเรื่อย ๆ โดยชาวอินโดนีเซียเน้นการรับ รู้
ข่าวสารและบันเทิงจากสื่อประเภทดังกล่าว ในส่วนการก ากับดูแลในกิ จการหนังสือพิมพ์มีองค์กรหลัก  คือ
สภาการหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย  (Indonesia Press Council) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีการก่อตั้งโดยผ่าน
ทางกฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ในปี ค.ศ. 1999 (ออนไลน์, 2556) โดยกฎหมายนี้มาแทนที่กฎหมายเก่าซึ่งมีความ
เป็นเผด็จการและไม่ได้ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ  

  2)  ประเทศฟิลิปปินส์  ยังไม่มีกฎหมายที่จะส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก อย่างไรก็
ตามฟิลิปปินส์ก็ไม่มีสื่อสาธารณะ ไม่มีการก่อตั้งสภาของสื่อต่างๆอย่างเป็นทางการ แต่มีองค์กรเอกชน
ระดับภูมิภาคท่ีดูแลสื่อโดยสภาการก ากับดูแลในฟิลิปปินส์เป็นเรื่องของอาสาสมัคร ปัจจุบันนี้ฟิลิปปินส์
ก าลังปรับจากการควบคุมไปสู่เรื่องการก ากับดูแลร่วม ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกส่งเสริมกัน 

  3)  ประเทศมาเลเซีย  รัฐเป็นผู้ควบคุม สื่อ ในมาเลเซียเป็นมรดกตกท อดมาจากกรม
ประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 สถานีโทรทัศน์สองราย มีรัฐเป็นเจ้าของ แล้วก็ในบรรดาสถานี
วิทยุร้อยละ 60 รัฐยังครอบครองในปัจจุบัน คือกระทรวงต่างๆ เป็นเจ้าของ  
   4)  เวียดนาม และลาว  สื่อก็อยู่ในการครอบครองของรัฐ และถึงแม้ว่าจะมีเอกชน 
เอกชนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุของตนเอง จะเป็นในลักษณะไปรับสัมปทานมาจาก
หน่วยงานรัฐ  คือ เป็นบริษัทเอกชนแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ  (Sub contract) เช่น กระทรวงเหมืองแร่มี
ใบอนุญาตสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าก็ไปสัมปทาน  (Sub contract)  ให้บริษัทเอกชนแล้วรัฐก็เป็นผู้ถือใบอนุญาต 
แล้วก็จะเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ  
  2.2.13  องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแลในประเทศต่างๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 
   1)  ประเทศอินโดนีเซีย  ยกตัวอย่าง สภาการหนังสือพิมพ์มี อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการดูแล เฉพาะเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์และงานข่าว ในสื่ออ่ืนๆ  ถ้าหากมีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน
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เกี่ยวกับข่าวในสื่อกระจายเสียง สื่ออินเตอร์เน็ ต หรือสื่อโทรทัศน์ สภาการหนังสือพิมพ์จะมีหน้าที่ดูแล
จัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น   

  ในขณะที่คณะกรรมาธิการการกระจายเสียงซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีกฎหม ายรองรับ       
รับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดจากรัฐบาล และท างานใกล้ชิดกับรัฐบาล มีหน้าที่หารืออย่างใกล้ชิดกับ
รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  ส าหรับประเด็นการท าข่าว คณะกรรมาธิการการกระจายเสียงจะ
ขอให้ทางสภาการหนังสือพิมพ์เป็นผู้ช่วยให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระ ไม่ว่าจะเป็นในทอล์คโชว์หรือรายการเกี่ยวกับข่าวซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
จากการที่มีการส่งเสริมจรรยาบรรณ ทางสภาการหนังสือพิมพ์อินโดนีเซี ยจึงก าหนดจรรยาบรรณและ  
แนวปฏิบัติต่างๆ ขึ้น โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 10 ชุด ส าหรับนักข่าวในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 
ส่วนทางสภาการโฆษณาก็มีจรรยาบรรณอีกชุดหนึ่ง ส าหรับบริษัท โฆษณาต่างๆ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีอ านา จ
ในการบังคับใช้บทลงโทษ ดังนั้น  ถ้าหากมีข้อร้องเ รียนเกี่ยวกับโฆษณาผ่านมาทางสภาการหนังสือพิมพ์ 
ทางสภาการหนังสือพิมพ์ก็จะแจ้งให้ไปติดต่อที่สภาการโฆษณาโดยตรง เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ
การร้องเรียนด้านโฆษณา  ซึ่งจะมีความแตกต่างจากคณะก รรมาธิการการกระจายเสียงที่มีอ านา จในการ
บังคับใช้จรรยาบรรณท่ีตนเองก าหนดขึ้นมา โดยจะขอค าแนะน าจากสภาการโฆษณา 

  2)  ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม  สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่า
รัฐบาลยังคงต้องการที่จะมีสิทธิมีเสียงอยู่ในภายใต้รูปแบบของการก ากับดูแลร่วม กัน (Co-regulation) ซ่ึง
เป็นเรื่องที่สื่อจะต้องเข้าใจว่าสิทธิและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างไร   แต่เรื่อง ที่ยังไม่ชัดเจนคื อกรอบ
นโยบายโดยรวมเก่ียวกับการประกอบกิจการ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่หลายๆ  ฝุายขาดการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  

2.2.14  ปัจจัยความส าเร็จของการก ากับดูแลกันเองในประเทศต่างๆ  แถบภูมิภาคอาเซียน 
  1) ประเทศฟิลิปปินส์ มีสภาองค์กรวิชาชีพในก ากับรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่

สามารถดูแลสื่อในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง โดยสภาองค์กรวิชาชีพดังกล่าวด าเนินการโดยอาสาสมัครจากสื่อ
ต่างๆ ที่มีความเข้าใจและยอมรับระบบการก ากับดูแลตัวเองเป็นอย่างดี   

  2) ประเทศอินโดนีเซีย  สภาการโฆษณาของประเทศอินโดนีเซีย ท าหน้าที่ก ากับดูแล
ตัวเอง โดยสภาการโฆษณาเกิดจากกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจโฆษณาก่อตั้งขึ้นมา โดยไม่มีฝุายรัฐเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ นอ กจากนี้สภาการหนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย มีเครื่องมือในการสืบสวนเกี่ยวกับการ
ละเมิดจรรยาบรรณ โดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระของการน าเสนอข่าวเท่านั้น แต่จะต้อง
ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นเพ่ือประกอบการตัดสินตามค าร้ องเรียน ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว เรียกว่า
ประมวลจรรยาบรรณของนักข่าวที่สมาชิกของสมาคมนักข่าวต่างๆ ช่วยกันร่างขึ้น 

2.2.15  อุปสรรคของการก ากับดูแลกันเองในประเทศต่างๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 
  1)  การได้รับเงินทุนของรัฐบาลในรูปของบริษัทท่ีมีส ายสัมพันธ์กับรัฐ  ในลักษณะการ

เป็นผู้ถือหุ้นส่วนมากกว่า 60%  ส่งผลท าให้สื่อขาดความเป็นอิสระ ในการน าเสนอเนื้อหาและการก ากับ
ดูแลกันเอง 
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  2)  การแทรกแซงจากอ านาจรัฐส่งผลต่อสิทธิ เสรีภาพของสื่อ  ในหลายประเทศ 
รัฐบาล พรรคการเมืองและทหาร เป็นกลุ่มที่สามารถเข้ามาเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในการประกอบกิจการ
สื่อได้อย่างอิสระท าให้สื่อถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอเนื้อหาได้อย่างรอบด้านและท าให้สื่อไม่
สามารถปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์  

  3)  ความหลากหลายของเชื้อชาติและ วัฒนธรรมในบางประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างกรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อ  เช่น อินโดนีเซียมี กลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 300 กลุ่ม มีภาษา
มากกว่า 300 ภาษา และยังเป็นประเทศท่ีพยายามแยกกิจการทางศาสนาออกจากการปกครอง โดย
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ  90 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวมุสลิม ที่แบ่งเป็นหลายกลุ่ม และมีความอ่อนไหวต่อ
การน าเสนอเนื้อหาของสื่อต่างๆ ดังนั้นความพยายามที่จะส่งเ สริมให้ผู้ผลิตโฆษณามีความต ระหนักถึงการ
น าเสนอเนื้อหาสาระในสื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้รับสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงเป็นไปอย่างล าบาก  

  4)  การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร  โดยการน าเสนอเนื้อหายังพบ การ
ระบุชื่อของเหยื่อความรุนแรงทางเพศรวมถึงน าเสนอภาพของผู้ที่ได้รับความเสียหาย  
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ตารางท่ี 3 กรณีศึกษาการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา รายการข่าว และรายการโทรทัศน์ในประเทศต่างๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 
 

ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณาเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 
(อินโดนีเซีย) 

อ้างว่าเครื่องดื่มท าให้คุณรู้สึก
สนุกสนาน ถึงแม้ว่าคุณจะถูก
ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอก็ตาม 

ละเมิดจรรยาบรรณ พิจารณายืนตามค าร้อง 

โฆษณานม 
(อินโดนีเซีย) 

โฆษณานมท่ีท าให้เด็กผู้ชายคนหนึ่ง
แข็งแรงข้ึนจนสามารถแบกพ่อขึ้น
หลังได้ 

ละเมิดจรรยาบรรณ พิจารณายืนตามค าร้อง 

โฆษณาสบู่ Lifeboy 
(อินโดนีเซีย) 

มีการอ้างว่าหมอกับพยาบาลแนะน า
ให้ใช้ 

มีการห้ามไม่ให้ใช้นักวิชาชีพมาเป็นพรีเซน
เตอร์ 

พิจารณายืนตามค าร้อง 

โฆษณาไส้กรอกยี่ห้อ  
So Nice So Good 

(อินโดนีเซีย) 

ที่เด็กกินแล้ว ตัวจะสูงขึ้นและ
แข็งแรงข้ึนทันที 

การอวดอ้าง เกินจริง พิจารณายืนตามค าร้อง 

รายการโทรทัศน์ประเภท
ทอล์คโชว์ 

(อินโดนีเซีย) 

มีการเชิญคนที่มีปัญหาทางจิตมา
ออกรายการเพื่อเป็นการเรียกเรตติ้ง
ของรายการ โดยแขกรับเชิญคนแรก
ชอบกินเนื้อคน คนที่สองชอบกิน
สัตว์เป็นๆ 

เป็นการสนับสนุนให้คนที่มีพฤติกรรม
แปลกประหลาดมาสู่สายตาประชาชน 

ห้ามออกอากาศ 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

30 



28 

 
 

ประเภทของสื่อ/code ผู้ที่เกี่ยวข้อง/เนื้อหา ประเด็นร้องเรียน ผลการพิจารณา 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ไทย) 

การตรวจสอบอีเมล์จากนักการเมือง
เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสินบนให้กับ
คอลัมนิสต์จ านวนหนึ่ง 

ติดสินบน ผลปรากฏออกมาพบว่า ไม่มีการ
รับสินบน 

หนังสือร้องเรียน 
(ไทย) 

มีสื่อมวลชนจ านวนหนึ่งซึ่งมีทั้ง
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เดินทางไป
กับรัฐสภาไปทัวร์ที่ประเทศอังกฤษ 

โดยไปดูงานทางด้านประชาธิปไตยหรือ
ทางด้านสื่อมวลชนซึ่งก็ดูอยู่สักท่ีสองท่ี 
แล้วก็มีโปรแกรม 
ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ส าคัญ ซึ่งถูก
วิพากษ์วิจารณ์มาก 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ก็
ออกมาเตือนสมาชิกให้
ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ 

บริษัทสื่อ 
(ไทย) 

บริษัทไร่ส้ม 
 

ถูกเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม 

คณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ชี้ว่าคดีมีมูล 
และส่งให้ทางอัยการไปฟูองร้อง 
เจ้าของกิจการรับผิดชอบด้วย
การลาออกจากสมาคมฯ 
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2.2.16  บทเรียน การก ากับดูแล จากประเทศต่างๆในแถบภูมิภาคอาเซียนสู่ ข้อเสนอแนะ
ส าหรับประเทศไทย 

  1)  องค์กรก ากับดูแลของรัฐ ควรมีการจัดระเบียบ สื่อที่อยู่นอกระบบ โดยให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อจูงใจให้สื่อนอกระบบเข้ามาลงทะเบียนเป็นสื่อในระบบเพ่ิมมากข้ึน  

  2)  ควรปรับแก้กฎระเบียบให้ทันต่อภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก สื่อใน
รูปแบบใหม่ๆ ยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและองค์กรวิชาชีพ เองก็ยังไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ เ ช่น 
สื่ออินเทอร์เน็ต 

  3)  คณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องเรียนกับ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลด้านงบประมาณ ควรแยกส่วนออกจากกัน  เพ่ือให้ สามารถท าหน้าที่
พิจารณาเรื่องร้องเรียนได้อย่างอิสระและยุติธรรม  

  4)  องค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆ ควรร่วมมือกันในการจัดท าจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อเพ่ือให้
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
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ตารางท่ี 4 สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการก ากับดูแลในแต่ละประเทศ 
 

ประเทศ องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแล ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรคการก ากับ 

1.  ประเทศอังกฤษ เป็นการก ากับดูแลร่วมกัน และมีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานที่เข้ามามี
บทบาท ประกอบด้วย The Committee 
of Advertising Practice (CAP), The 
Broadcast of Advertising Practice 
(BCAP) The Advertising Standard 
Authority (ASA) และ องค์กรก ากับดูแล
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศ
อังกฤษหรือ OFCOM เป็นองค์กรก ากับดูแล
ที่มีกฎหมายรองรับ 

1. ปัจจัยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก ในการ
แสดงออกและแสดงความคิดเห็น การรับและการ
ส่งออกข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง
โดยที่รัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลการก ากับของรัฐจะไม่
เข้าไปแทรกแซง 
2. ลักษณะโครงสร้างตลาดในยุโรป และสื่อสาธารณะ
มีการแข่งขันอย่างเสรีท าให้เกิดสื่อสาธารณะที่มีความ
สมดุลให้ประโยชน์กับประชาชน ท าให้ตลาดสามารถ
ที่จะเติบโตและมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
3. อ านาจในการที่จะให้ใบอนุญาต ระบบในอังกฤษ
เป็นระบบการให้ใบอนุญาต (Licensing) ซ่ึง
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ค่อนข้างท่ีจะให้ง่ายและราคาไม่แพง 
4. แรงจูงใจในอุตสาหกรรม มีแรงจูงใจ ที่จะเป็นผู้ 
ก าหนดทิศทางของตนเอง 

ไม่มีหลักประกันด้าน : 
- อุตสาหกรรมจะปฏิบัติตาม  
- ความล าเอียง 
- อ านาจการสืบสวนสอบสวน
ค่อนข้างท่ีจะจ ากัด  
- ไม่มีหน่วยงานภายนอกที่จะมี
อ านาจเรียกเอาเอกสารต่างๆ มา
ตรวจสอบ   
- การไม่ได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิก 

 
ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
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ประเทศ องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแล ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรคการก ากับ 

2. ประเทศออสเตรเลีย ใช้รูปแบบการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-
regulation) และรัฐบาลจะเข้าไปก ากับ
เฉพาะบางประเภทกิจการ เช่น โทรคมนาคม 
และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

1. ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรก ากับดูแล
กันเองกับภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น 
องค์กร Advertising Standards Bureau 
(ASB) องค์กรก ากับดูแลกันเองด้านโฆษณา 
2. การขยายตัวและปริมาณการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) ของประชาชนใน
ปัจจุบัน มีอิทธิพลกับประเทศออสเตรเลียอย่าง
มาก ท าให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและสามารถท่ี
จะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาส่งผล
ให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ผลิตสื่อต่างๆ ต้องมี
ความระมัดระวังในการน าเสนอข้อมูลอย่าง
รอบคอบ 

1. ภูมิทัศน์ของสื่อท่ีเปลี่ยนไป จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลให้
อุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยนแปลง 
2. การถูกแทรกแซงโดยอ านาจรัฐและ
ทุน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อ
หนังสือพิมพ์ส่งผลให้ขาดความเป็น
อิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
3. การผลักดันกฎหมายที่เก่ียวกับการ
ปฏิรูปสื่อยังไม่ประสบความส าเร็จ  ที่
ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้น าเสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อ
หลายฉบับโดยเน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สาธารณะประโยชน์ และลักษณะการ
เป็นเจ้าของกิจการหรือการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสื่อ 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ประเทศ องค์ประกอบและกลไกการก ากับดูแล ปัจจัยความส าเร็จ อุปสรรคการก ากับ 

3. ประเทศในภูมิภาค รูปแบบการก ากับกันเองที่รัฐบาลเข้ามาก ากับ 1. สภาองค์กรวิชาชีพในก ากับรัฐบาลซึ่ง 1. การได้รับเงินทุนของรัฐบาลในรูปของ
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อาเซียน ดูแล ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
เวียดนาม และลาว ในขณะที่ประเทศ
อินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบที่หลากหลาย
โดยมี ก ากับกันเอง การก ากับดูแลร่วมกัน 
และการก ากับดูแลโดยภาครัฐ  
 

เป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่สามารถดูแลสื่อ
ในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง เช่น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
2. มีกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลนั้นเพ่ือประกอบการตัดสินตามค า
ร้องเรียน ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว เรียกว่า
ประมวลจรรยาบรรณของนักข่าว ที่สมาชิก
ของสมาคมนักข่าวต่างๆ ช่วยกันร่างขึ้น 
เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 
 

บริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะ
การเป็นผู้ถือหุ้นส่วนมากกว่า 60% 
2. การแทรกแซงจากอ านาจรัฐพรรค
การเมืองและทหารส่งผลต่อสิทธิ
เสรีภาพของสื่อ  
3. ความหลากหลายของเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมในบางประเทศเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างกรอบมาตรฐานจริยธรรม
วิชาชีพสื่อ เช่น อินโดนีเซีย 
4. การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารโดยยังพบการระบุชื่อของเหยื่อ
ความรุนแรงทางเพศรวมถึงน าเสนอ
ภาพของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
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2.2.17  สรุปกรณีศึกษาการก ากับดูแลในต่างประเทศ 
  การศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศ ได้ใช้ข้อมูลสรุปจากการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองค์กรก ากับดูแลในต่างประเทศวันที่ 22-23  เมษายน พ.ศ. 2556 
ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ โดยคณะวิทยากรที่ให้ข้อมูลเป็นผู้แทนจาก OFCOM 
ประเทศอังกฤษ , Advertising Standards Bureau (ASB) ประเทศออสเตรเลีย , The Southeast 
Asian Press Alliance (SEAPA), Indonesia Press Council, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ,
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย , สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ    
คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประ กอบด้วย สื่อมวลชน องค์กร
วิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม และผู้แทนจากองค์กรก ากับดูแล จ านวน 152 คน  

  ผลการศึกษารูปแบบการก ากับดูแลกันเองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ
รูปแบบการปกครอง ซึ่งจะพบว่า  ในประเทศท่ีมี การปกครองโดยมีรัฐเป็นศูนย์กลาง จะมีรูปแบบการ
ก ากับดูแลสื่อโดยภาครัฐ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนา ม และลาว ในขณะที่ ประเทศ
อินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบการก ากับกันเอง การก ากับดูแลร่วมกัน และการก ากับดูแลโดยภาครัฐ 
ส่วนประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียที่มีรูปแบบการก ากับดูแลร่วมกัน 
 
2.3  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการก ากับกันเองที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กิจการ วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ . 2553 มาตรา 27 (18 ) ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 มาตรา39 และ
มาตรา 40 ก าหนดให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และ  
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพและการ
ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการด าเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา กสทช . ได้ตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกันเอ งขึ้นมาเพ่ือ
จัดท า (ร่าง ) แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองของ
องค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์ (ฉบับ พ .ศ. 2555 ) และได้มีการระดมความ
คิดเห็นจากกลุ่มสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนองค์กรสื่อต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ไปแล้วส่วนหนึ่ง  ดังนั้น
ในปี  พ.ศ. 2556 ส านักงาน กสทช .จึงท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนในแต่ละภูมิภาคตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองของสื่อตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท  

จากการจัดสัมมนาและสนทนากลุ่มในภูมิภาคต่างๆ สามารถสรุปข้อมูลความคิดเห็นแยกเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

2.3.1  รูปแบบการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
2.3.2  แนวทางและกลไกในการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

1)  การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง 
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2)  รูปแบบการรวมกลุ่มที่เหมาะสม 
3)  มาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ าในการประกอบวิชาชีพ 
4)  กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

 
  2.3.1  รูปแบบการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

  หลักการก ากับดูแล โดยทั่วไปที่มีการยึดโยงกับองค์กรก ากับดูแลมี ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งใน 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  

 1)  การก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ (Public Regulation) โดย
หน่วยงานที่มีอ านาจใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์การก ากั บดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ สามารถใช้เพ่ือ
ควบคุมให้เป็นไปตามที่ก าหนดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น การก ากับดูแลแบบเข้มข้นมาก 
   หากเป็นไปตามแนวทางนี้ กสทช . จะ ท าหน้าที่ เป็นผู้ ก่อตั้งหรือมีส่วน จัด ต้ัง
คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ซึ่งถือเป็นการถ่ายโอนอ านาจในการก ากับดูแล
จาก กสทช . ไปยังคณะกรรมการ ควบคุมจริยธรรม  ถ้าผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาว่าสถานีใด ละเมิด
จรรยาบรรณหรือ เนื้อหาส่งผล กระทบ ต่อสังคม คณะกรรมการ ควบคุม จริยธรรม จะมีอ านาจ ตัดสิน 
หากใครผิดตามกฎหมาย (กรอบมาตรา 37.) กสทช. จะลงโทษทางปกครองหรือพัก ใบอนุญาต  หาก
ใครผิดเรื่องของจริยธรรม คณะกรรมการควบคุมจะมีอ านาจในการตัดสินความผิดตามตามกรอบ
จริยธรรมกลางซึ่งอาจต้องมีการด าเนินการจัดท าต่อไป  
   2)  การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) โดยหน่วยงานก ากับดูแลและผู้ประกอบ 
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต้องมีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการก ากับดูแล หรืออาจเรียกว่าเป็น
การก ากับดูแลแบบเข้มข้นปานกลาง 
   หากเป็นไปตามแนวทางนี้ กสทช. ไม่ได้เป็นผู้ เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม  
แต่ให้สื่อรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรวิชาชีพที่สามารถ เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมกันเองได้ แล้ว
ให้เสนอตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการ ควบคุมจริยธรรม  ตามมาตรา 39 โดยให้ กสทช . เลือก
คณะกรรมการที่ องค์กรวิชาชีพนั้น เลือกมาก่อนเพื่อให้เกิดการยึดโยง ระหว่าง กสทช . กับองค์กร
วิชาชีพ  ถ้ามีกรณีถูกร้องเรียนว่ากระท าผิดละเมิดจรรยาบรรณ  องค์กรวิชาชีพจะมีสิทธิเลือกก่อนว่า
จะให้ใครเป็นคณะกรรมการ ฯโดยมีจ านวนประมาณ  2 เท่า เช่น เลือกจ านวน 30 ชื่อ แล้วให้  กสทช. 
เลือกจ านวน 5 ชื่อจาก 30 ชื่อที่องค์กรวิชาชีพเสนอ มาเป็นคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมซึ่งองค์กร
วิชาชีพ  และ กสทช . จะมีสิทธิ เลือกกรรมการทั้งสองฝุาย วิธีการนี้ถือว่ามีจุดยึดโยงกับ กสทช . โดย 
กสทช. ไม่ไดใ้ห้อ านาจโดยตรงแต่ตัดสินว่าใครจะเป็นคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม   
   นอกจากนี้ กสทช .อาจมีการส่งเสริม สนับสนุนในรูปแบ บต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ
งบประมาณหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 39 วรรค 3 (องค์กรตามวรรค 1 
ที่มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การส่งเสริมจากกองทุนตามมาตร 52 ก็ได้) 
โดยกลุ่มองค์กรวิชาชีพจะต้องมีผลงานการก ากับดูแลกันเองที่ดี เป็นต้น  
   3)  การก ากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) หมายถึง  ภาคอุตสาหกรรมหรือ     
ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถ ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกันเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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ภาคอุตสาหกรรมและ ร่วมรับผิดชอบในการควบคุมดูแลกันเอง หรืออาจเรียกว่าเป็นการก ากับดูแลใน
แบบเข้มข้นน้อย 
   หากเป็นไปตามแนวทางนี้ จะให้สื่อมวลชนรวมกลุ่มกันเองเลือก คณะกรรมการ
กันเอง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกันเองไม่เก่ียวข้องกับ  กสทช. ในเชิงกฎหมาย หากมีเรื่องร้องเรียน
ก็เข้าไปสู่องค์กรวิชาชีพแล้วพิจารณาตัดสินและลงโทษกันเอง 
   จากการระดมความเห็น 3 ภูมิภาค ได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า รูปแบบการ
ก ากับดูแลที่เหม าะสมกับประเทศไทย คือ การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) เนื่องจาก
สื่อมวลชนส่วนใหญ่ ในท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะก ากับดูแลกันเอง ในระยะแรกจึงอยากให้มีการ
ก ากับดูแลร่วมกับรัฐ โดยที่ กสทช . มีบทบาทเข้าม าก ากับ และส่งเสริม หากในอนาคตสื่อมวลช น 
สามารถรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น อาจมีการพัฒนาไปเป็นรูปแบบการก ากับ
ดูแลกันเองต่อไป จากข้อสรุปดังกล่าวสามารถน าเสนอผลการแสดงความเห็นออกเป็นรายภาคได้ดังนี้ 
   ภาคอีสาน  เสนอว่าควรใช้รูปแบบ การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) หรือ
ระดับความเข้มข้นของการก ากับดูแลอยู่ในระดับกลาง โดยผู้ประกอบกิจการวิชาชีพสื่ อมวลชนกับ 
กสทช. ต้องท างานร่วมกัน 
   ภาคเหนือ เห็นว่าควรใช้รูปแบบ การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) โดย 
ความเข้มข้นของระดับการก ากับดูแลอยู่ในระดับกลาง ผู้ประกอบกิจการวิชาชีพสื่อมวลชนกับ กสทช . 
ต้องท างานร่วมกัน โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด มีอ านาจลงดาบ /ตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาระดับ
พ้ืนที ่
   ภาคใต้   เห็นว่าควรใช้รูปแบบการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ที่มีความ
เข้มข้นในระดับปานกลาง โดยมีการท างานร่วมกันระหว่าง องค์กรวิชาชีพ และ กสทช. 
 
 
  2.3.2  แนวทางและกลไกการก ากับดูแลกันเองท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
  1)  การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง 
  การก ากับดูแลกันเองที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ ต้องมีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความพร้อมยกระดับการ
ประกอบกิจการแบบมืออาชีพบนพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพ จากการศึกษาพบแนวทางท่ีควรด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลกันเองที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย  
   (1)  การรวมกลุ่มข องผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ 
โดยการจัดตั้งเป็นสมาคม สมาพันธ์เพื่อก ากับดูแลกันเอง 
   (2)  การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพร่วมกันของผู้ประกอบการสื่อ หรือ
สมาชิกในสมาคม สมาพันธ์  
   (3) สมาคมหรือสมาพันธ์มีกระบวนการรับ แก้ไขเรื่องร้องเรียนและสภาพบังคบั 
 
  โดยทั้ง 3 องค์ประกอบจะต้องท างานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังภาพที่ 1 
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กสทช. 
ส่งเสริมตาม 
มาตรา 39
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของก ากับดูแลกันเอง 

 
  2)  รูปแบบการรวมกลุ่มที่เหมาะสม 
  การรวมกลุ่มของผู้ประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยการจัดตั้งเป็น
องค์กร สมาคม หรือสมาพันธ์เพื่อก ากับดูแลกันเองตามความหมายที่แท้จริงของการก ากับกันเอ งนั้น 
มักมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ก) เพ่ือส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรมในการด าเนินงาน ข ) เพ่ือยกมาตรฐาน
การเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แบบมืออาชี พ ค) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Organization for security and Co-operation in Europe, 2008: 10-12)  
  จากการศึกษาวิจัยของศูนย์นโยบายสื่อ  จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย  (2556) พบว่า 
ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มในการก ากับ กันเอง  
2 วัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่  1) เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจในการประกอบกิจการ  2) เพ่ือการต่อรอง
ทางธุรกิจหรือทางนโยบาย  
  โดยเฉพาะองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้านข่าวและรายการมี
จ านวนมากกว่า 200 องค์กรทั่วประเทศ ซึ่งแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนขององค์กรวิชาชีพนั้นมาจากสื่อระดับ
ท้องถิ่น การเพ่ิมจ านวนดังกล่าวอาจจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การแข่งกันฉุดรั้งมาตรฐานให้
ต่ าลงของการก ากับดูแลกันเอง  จากการส ารวจในงานวิจัยดังกล่าวพบว่า  ปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพใน
กิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์มีจ านวน 219 องค์กรโดยสามารถจ าแนกการรวมกลุ่มออกเป็น
ประเภทต่างๆ  ได้แก่  1) องค์กรสหพันธ์ สมาพันธ์ และสภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามเขตพ้ืนที่ระดับภาคดังภาพท่ี 2 และ 2) องค์กรสหพันธ์ สมาพันธ์ และสภาวิชาชีพกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ดังภาพที่ 3  
(ศูนย์นโยบายสื่อ, 2556)  
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ภาพที่ 2 องค์กรสหพันธ์ สมาพันธ์ และสภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
จ าแนกตามเขตพ้ืนที่ระดับภาค  
ที่มา: รายงานการวิจัยศูนย์นโยบายสื่อ, 2556 
 

  
ภาพที่ 3 องค์กรสหพันธ์ สมาพันธ์ และสภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ าแนก
ตามประเภทของกิจการ 
ที่มา: รายงานการวิจัยศูนย์นโยบายสื่อ, 2556 

63
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องค์กร สหพันธ ์สมาพันธ์ สมาคม และสภาวิชาชีพกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคมและสภาวิชาชีพเกี่ยวกับกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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  จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือยืนยันข้อมูลร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ตัวแทนส มาคม สมาพันธ์ ระดับท้องถิ่น ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาค ใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วม ดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือการก ากับดูแลกันเอง   
   นอกจากนี้จากการจัดเวทีสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการก ากับดูแลกันเองในแต่ละ
ภูมิภาค ท าให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ การรวมกลุ่มเพื่อการก ากับกันเอง ตามกรอบ
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน โดยแต่ละภาคมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้  
   ภาคเหนือ เห็นว่าการรวมกลุ่มกันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการสื่อมีศักยภาพ
และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ มากขึ้น สามารถก ากับดูแลกันเองได้โดยลดการแทรกแซงจาก
อ านาจรัฐ รว มถึงสร้างพลังร่วมกันเพื่อต่อรองกับภาครัฐและเป็นการ แบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกในองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  โดย กสทช . ควร มีบทบาทในการส่งเสริม        
การรวมกลุ่มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรวิชาชีพ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่าการรวมกลุ่มกันเพ่ือ ก ากับ ดูแลกันเอง ในด้าน
จริยธรรมโดยร่วมกันสร้างกรอบหรือแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ  รวมถึงการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันทางด้านความรู้ในวิชาชีพและสามารถแก้ปัญหาร่วมกันใน
เรื่องคลื่นทับซ้อนและคลื่นรบกวนกัน   
   นอกจากนี้ ลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อก ากับกันเอง ในแต่ละภาคมี ความแตกต่า งกัน
ตามบริบทของพ้ืนที่ดังนี้ 
   ภาคเหนือ  ควร มีลักษณะ การรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ โดยรวมกลุ่มในระดับ
จังหวัด มีคณะกรรมการดูแลกันเองในแต่ละจังหวัดและมีตัวแทนจากแต่ละจังหวัดไปเป็นคณะท างาน
ระดับภาค โดยให้ส านักงาน กสทช. เป็นพี่เลี้ยงดูแลในระดับประเทศ ซึ่ง แต่ละกลุ่มทั้งในระดับจังหวัด 
ภาค และประเทศต้องมกีารวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ผู้ประกอบการ
วิทยุรายใหม่ต้องมีแนวปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับต าบล  
   ส าหรับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการในภาคเหนือ แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. การรวมกลุ่มตามประเภ ทการประกอบกิจการ  ได้แก่ บริการชุมช น บริการ
สาธารณะและ บริการธุรกิจ 

  2. การรวมกลุ่มตามประเภทของสื่อ เช่น วิทยุกับวิทยุ  โทรทัศน์กับโทรทัศน์  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ควรมีลักษณะการ รวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ ในระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด โดยมีกระบวนการเชื่อมต่อการท างาน ในทุกระดับ พร้อมกลไกการท างานที่
ชัดเจน โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน และคณะ กรรมการควบคุมจริยธรรมของ
องค์กรวิชาชีพในระดับจังหวัด 
   ส าหรับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งได้เป็น 4 
รูปแบบดังนี้  

  1. การรวมกลุ่มตามประเภทสื่อ เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์  
  2. การรวมกลุ่มตามประเด็นเนื้อหา เช่น ข่าว บันเทิง สาธารณะ  
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  3. การรวมกลุ่มตาม พ้ืนที่บริการ เช่น ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ  

  4. การรวมกลุ่มโดย คละประเภทสื่อ เนื่องจากธรรมชาติของการประกอบกิจการใน
ท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน  
   ภาคใต้  ควรมีลักษณะการรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ ที่ มีทั้งการก ากับตนเองและ
การก ากับกันเอง มีองค์กรสนับสนุน มีกระบวนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีการบริหารจัดการที่ด ี
โดยต้องมีการจัดอบรบสัมมนาให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอมีการก าหนดกติกาและคุณสมบัติขั้นต่ า 
ของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ เช่น ผู้สมัครต้องได้รับใบอนุญาตท่ีถูกต้องถึงจะสามารถเป็น
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพได้ โดยองค์กรวิชาชีพต้องเป็นนิติบุคคล 
   ส าหรับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการในภาคใต้แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
    1.  การรวมกลุ่มโดย จ าแนกตามประเภทของสื่อ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสือพิมพ์  
    2.  การรวมกลุ่มโดยจ าแนกตามพ้ืนที่การให้บริการในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับ 
ประเทศ 
    3.  การรวมกลุ่มตามประเภทการประกอบกิจการ ได้แก่ บริการชุมชน บริการสาธารณะ 
และ บริการธุรกิจ 
    4.  การรวมกลุ่มตามลักษณะการประกอบกิจการ เช่น กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายผู้ให้ 
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือกิจโทรทัศน์ กลุ่มผู้ให้บริการในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  
   กล่าวโดยสรุป ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ในระดับท้องถิ่นมี
ความเห็นร่วมกันว่าควรมีการร่วมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ 2 แนวทาง คือ   
    1.  การรวมกลุ่มตามลักษณะพ้ืนที่การให้บริการ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค  
และระดับประเทศ  
    2.  การรวมกลุ่มในระดับจังหวัดมีรูปแบบการรวมกลุ่มที่แตกต่างกันไปตามบริบทใน
แต่ละพ้ืนที่ เช่น รวมกลุ่มตามประเภทสื่อ รวมกลุ่มตามประเด็นเนื้อหา รวมกลุ่มตามประเภทการ
ประกอบกิจการ หรือรวมกลุ่มคละประเภทสื่อ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 5  สรุปรูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อก ากับกันเองจ าแนกตามรายภาค 
 

ภาค 
การรวมกลุ่ม เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

1. ลักษณะการรวมกลุ่ม  
เป็นองค์กรสภาวิชาชีพ 

1. ระดับจังหวัด 
2. ระดับภาค  
3. ระดับประเทศ 

1. ระดับอ าเภอ 
2. ระดับจังหวัด 

1. ระดับจังหวัด 
2. ระดับภาค 
3. ระดับประเทศ 

2. รูปแบบการรวมกลุ่ม 
 

1. ตามประเภทการ
ประกอบกิจการ 
2. ตามประเภทสื่อ 

1. ตามประเภทสื่อ 
2. ตามประเด็นเนื้อหา 
3. ตามพ้ืนที่บริการ 
4. คละประเภทสื่อ 

1. ตามประเภทสื่อ 
2. ตาม พ้ืนที่การ
ให้บริการ 
3. ตามประเภทการ
ประกอบกิจการ 
4. ตามลักษณะการ
ประกอบกิจการ 

 
   อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มเป็นองค์กรสภาวิชาชีพเพ่ือการก ากับกันเอ งควรมีการ    
คัดกรองโดยอาจใช้แนวทางการก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานขั้นต่ าขององค์กรวิชาชีพ จากผลการวิจัย
ของศูนย์นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ดังนี้ 
    1.  การจัดท ามาตรฐานจริยธรรม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก ผู้ชมผู้ฟัง ภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่เปูาหมายมีส่วนร่วมและให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ที่ส าคัญ อาทิ 1) มาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพในการน าเสนอข่าว 2) การปูองกันเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง          
3) โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย ไร้จริยธรรม 4) การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล 5) สิทธิ
มนุษยชนและจริยธรรม และ 6) การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
    2.  การบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมโดยจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายรับรู้ 
    3.  การก าหนดกระบวนการพิจารณา แก้ไขและเยียวยาเรื่องร้องเรียนโดย
คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมซึ่งมีองค์ประกอบทางกฎหมาย 
    4.  การน าเสนอผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะผ่านสื่ออย่างสม่ าเสมอ 
    5.  การจัดให้มีกลไกอุทธรณ์ โดยคณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ์ 
    6.  การก าหนดให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานแก่ กสทช. เป็นประจ า 
   เนื่องจากผู้ประกอบการที่เป็นสื่อใหม่และสื่อท้องถิ่น ที่ได้มีการรวมกลุ่มในองค์กร
วิชาชีพตามเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการก ากับกันเอง ดังนั้นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและความตระหนักอย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้ประกอบกิจการสื่อรายใหม่ หรือสื่อในท้องถิ่น 
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รวมถึงองค์กรวิชาชีพในท้องถิ่นจึงเป็นเรื่อง ส าคัญ และจ าเป็นต้องมี แนวทางการด าเนินงานของการ
ก ากับกันเองที่ชัดเจนและมีมาตรฐานต่อไป 

3)  มาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ าในการประกอบวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 

หมวด 3 ที่กล่าวถึงการส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ระบุ ให้คณะกรรมการด าเนินการส่งเส ริมการ
รวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใ ต้
มาตรฐานทางจริยธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 75-76)  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ องค์กรวิชาชี พสื่อ กสทช . จึงได้จัดท า (ร่าง )
แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ฉบับ พ.ศ. 2555) ซึ่งมีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์จ านวน 7 ข้อ ไว้ในหมวดที่ 3 ดังนี้  

 1. ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว    
การสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว 

  2. ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการจ าแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ
เช่น ถิ่นก าเนิดเชื้อชาติสีผิวภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง   
เป็นต้น 

  3. ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผู้บริโภคในด้านการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและ
สิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 

  4. เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น  
  5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อ

สร้างสรรค์สังคมตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ตระหนักถึงการน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเที่ยงตรงสมดุลเหมาะสมและ

เป็นธรรม 
  7. เปิดพื้นท่ีสาธารณะของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม 
  จากผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  รวมถึงตัวแทนสภาวิชาชีพต่างๆ ใน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้เห็นด้วยกับ
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพขั้นต่ า ทั้ง 7 ข้อ โดยตัวแทนแต่ละภาคได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แบ่งเป็น 2 
แนวทางหลัก คือ 

  1.  การเพิ่มประเด็นใหม่รายข้อ  ในหมวดที่ 3 ของ (ร่าง ) แนวทางธ ารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ฉบับ พ.ศ. 2555) โดยในแต่ละภาคได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 

1.1  ภาคเหนือ 
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    1.1.1  มีการน าเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ในด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม   

    1.1.2  หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
    1.1.3  มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน มาตรการลงโทษหรือ

ความรับผิดที่ชัดเจน 
    1.1.4  ปกปูองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง 
   1.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    1.2.1  จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และการติดตามตรวจสอบในกรณี

ที่กระท าผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  
   1.3  ภาคใต้ 
    1.3.1  ตระหนักถึงการสื่อสารที่มีลักษณะการปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง 

ประเด็นเฉพาะของพ้ืนที่ เช่น ด้านความมั่นคง  ความอ่อนไหว โดยเฉพาะพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”  
 2.  การแก้ไขหรือเพิ่มเติมค า/ข้อความแต่ละข้อของหมวดที่ 3 ใน (ร่าง) แนวทาง
ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้าน
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ฉบับ พ.ศ. 2555) ดังรายละเอียดของแต่ละภาคดังนี้ 
   2.1  ภาคเหนือ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก้ไขในรายละเอียด เพ่ิมประโยค “ตาม
วิชาชีพนั้นๆ” ต่อท้ายจรรยาบรรณข้อที่ 6 ตระหนักถึงการน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เที่ยงตรง 
สมดุล เหมาะสมและเป็นธรรม 
   2.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีข้อเสนอเพ่ิมเติ มแก้ไขในรายละเอียดในร่าง 
ข้อ (2) (3) และข้อ (4) ดังนี้ ต่อไปนี้ 
 
 

ข้อเสนอเพิ่มเติมในร่างข้อที่ (2) 
“ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการจ าแนกความแตกต่างในเรื่อง

ใดๆเช่นถิ่นก าเนิดเชื้อชาติสีผิวภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือ ความคิดเห็นทางการเมือง    
เป็นต้น” 

 1.  เปลี่ยนค าว่า ความคิดเห็นทางการเมือง เป็น อุดมการณ์ทางการเมือง 
 2.  คงค าว่า ความคิดเห็นทางการเมือง  และเพ่ิมค าว่า อุดมการณ์ทาง

การเมือง ต่อจากความคิดเห็นทางการเมือง 
ข้อเสนอเพิ่มเติมในร่างข้อที่ (3) 
“ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผู้บริโภคในด้านการได้รับข้อมูลที่เป็นจริง

และสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย” 
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 1.  ควรจะคงข้อความ ไว้เฉพาะ  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผู้บริโภค 
ในด้านการได้รับข้อมูลที่เป็นจริง เท่านั้น ตัดข้อความ และสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายออก 

 2.  ควรจะคงข้อความทั้งหมดไว้ และเพ่ิมเติม  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะ
เกิดกับผู้บริโภคในด้านการได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากสื่อมวลชน 

 3.  เพ่ิมเติมค าว่า ไม่ โดยแก้ไขเป็น ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับ
ผู้บริโภคในด้านการได้รับข้อมูลที่ ไม่เป็นจริงและสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหาย 

ข้อเสนอเพิ่มเติมในร่างข้อที่ (4) คือ  
“เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น”  
 1.  เสนอให้ตัดข้อความ ทรัพย์สินทางปัญญาออก 
2.3  ภาคใต้ 
ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก้ไขในรายละเอียด แต่มีข้อเสนอแนะเป็นภาพรวม

ของทั้ง (ร่าง) ดังนี้ 
เพ่ิมเติมแก้ไขในประเด็นการให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ

รัฐในจรรยาบรรณและจริยธรรมไม่มีการอธิบายหรือนิยามค าว่า “ล าเอียง” ควรมีการเขียนค าอธิบาย
ไว้ด้วยควรมีตัวอย่างประกอบ  เช่น ค าว่าละเมิดว่าแบบไหนคือละเมิดประเด็นเกี่ยวกับความเป็นธรรม
ในการแข่งขัน    

 
ตารางท่ี 6 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพขั้นต่ าจ าแนกตามรายภาค 
 

ประเด็นการแก้ไข ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

1. การเพิ่มประเด็น
ใหม่รายข้อ 

1. มีการน าเสนอข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ใน
ด้านสติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม  

1. จัดให้มีช่องทางในการ
ร้องเรียน และการติดตาม
ตรวจสอบในกรณีที่กระท า
ผิดจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน  

1. ตระหนักถึงการสื่อสารที่
มีลักษณะการปลุกเร้าให้เกิด
ความรุนแรง ประเด็นเฉพาะ
ของพื้นที่ เช่น ด้านความ
มั่นคง  ความอ่อนไหว 
โดยเฉพาะพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 2. หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่
สร้างความเกลียดชัง 

- - 

 3. มีกลไกการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
มาตรการลงโทษหรือ
ความรับผิดที่ชัดเจน 

- - 

 4. ปกปูองเด็กและ  - 
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เยาวชนจากเนื้อหาที่มี
ความเสี่ยง 

2. การแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมค า/ข้อความ
แต่ละข้อของหมวด 
ที่ 3 

1. (ร่าง ) ข้อที่ 6 เพิ่มเติม
ต่อท้าย“ตามวิชาชีพน้ันๆ” 
 

(ร่าง) ข้อที่ 2 
1. เปลี่ยนค าว่า ความ
คิดเห็นทางการเมือง เป็น 
“อุดมการณ์ทางการเมือง” 
2. คงค าว่า ความคิดเห็น
ทางการเมือง และเพิ่มค า
ว่า “อุดมการณ์ทาง
การเมือง” ต่อจากความ
คิดเห็นทางการเมือง 
2. (ร่าง) ข้อ 3 

1. ควรจะคงข้อความ ไว้
เฉพาะ “ ตระหนักถึง
ผลกระทบอันจะเกิดกับ
ผู้บริโภคในด้านการได้รับ
ข้อมูลที่เป็นจริง”เท่านั้น  

- 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

ประเด็นการแก้ไข ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

  ตัดข้อความ “และสิทธิ
เรียกร้องเพื่อให้ได้รับการ
แก้ไขเยียวยาความ
เสียหาย” ออก 
2. ควรจะคงข้อความ
ทั้งหมดไว้ และเพิ่มเติม  
“จากสื่อมวลชน” ไว้ท้าย
ประโยค 
3. เพิ่มเติมค าว่า ไม่ โดย
แก้ไขเป็น ตระหนักถึง
ผลกระทบอันจะเกิดกับ
ผู้บริโภคในด้านการได้รับ
ข้อมูลที่ “ไม่” เป็นจริงและ
สิทธิเรียกร้องเพื่อให้ได้รับ
การแก้ไขเยียวยาความ
เสียหาย 
3. (ร่าง) ข้อ 4 ตัดข้อความ 
“ทรัพย์สินทางปัญญา
ออก” 

 

3. ข้อเสนอแนะ   1.“ล าเอียง” ควรมีการเขียน
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ภาพรวม  ค าอธิบายไว้ด้วยควรมี
ตัวอย่างประกอบ 
2.”ละเมิด” แบบไหนคือ
ละเมิดประเด็นเกี่ยวกับ
ความเป็นธรรมในการ
แข่งขัน การสร้างความ
ตระหนักและให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ  

 
 
 
  จากรายงานผลการศึกษาโครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและทบทวนบทเรียน
การควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย 
(2556) พบว่าว่า การก ากับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพในยุคสื่อหลอมรวม ปัจจุบันนั้นมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญร่วมกันระหว่างการก ากับดูแล โดยรัฐ การก ากับดูแลโดยองค์กรสื่อกันเองและการก ากับดูแล
โดยภาคของประชาชนและประชาสังคมจึงจะเกิดความสมบรูณ์ในการก ากับดูแลกันเองเนื่องจากการ
ก ากับดูแลกันเองนั้นใช้กรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อในการก าหนดพฤติกรรมของผู้ประกอบการให้มี
ความรับผิดชอบต่อ สังคม  ตลอดจนการมีบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการใช้มาตรการ
กดดันจากสังคม (Social sanction) น่าจะท าให้กระบวนการก ากับกันเองเกิดประสิทธิภาพดีขึ้นดังนั้น
การเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรื่องส าคัญ   
  กล่าวโดยสรุปข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นใน แต่ละภาคและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาที่มี
ต่อ (ร่าง) แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กร
วิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ฉบับ พ .ศ. 2555 ) เห็นควรเพิ่ม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหมวดที่ 3 อีก 2 ข้อดังนี้ 
    1.  ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง  
    เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555-2556 ที่ผ่านมาการน าเสนอเนื้อหาของสื่อ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนมีหลายรูปแบบ คือ การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน  ในลักษณะการน าเสนอข่าว
และภาพข่าวของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในลักษณะอนาจารหรือถูกกระท าทางเพศ และการน าเสนอเนื้อหา
ของสื่อทีมี่ความรุนแรงใช้ภาษาหยาบคาย อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเรื่องวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อที่จะสร้าง
ปัญหาให้สังคมต่อไป  
    2.  ระมัดระวังมิให้มีการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
    ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ประกอบกับความขัดแย้งใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง สื่อใหม่และสื่อทางเลือกถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
อุดมการณ์และแสดงความคิดเห็น ของกลุ่มคนต่างๆ  มากขึ้น ในลักษณะการสร้างวาทกรรมอันจะ
น าไปสู่การสร้างความเกลียดชังให้กับคนในสังคมได้ง่าย ดังนั้นจริยธรรมวิชาชีพสื่อที่คว รค านึงถึง คือ
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การระมัดระวังมิให้มีการสื่อสารที่สร้าง ความเกลียดชัง เพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและก่อให้เกิด
ความสงบสุขในสังคมต่อไป 
  จากการศึกษาจึงขอสรุปมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ข้ันต่ า ที่มีการปรับปรุงแก้ไขในหมวดที่ 3 ของ (ร่าง) แนวทางธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและ
จริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ฉบับ 
พ.ศ. 2555) จ านวน 9 ข้อ ดังนี้  
   1.  ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 
การสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว 
   2.  ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการจ าแนกความ
แตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติสีผิว ภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือ สุขภาพ
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็ น
ทางการเมือง 
   3.  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผู้บริโภคในด้านการได้รับข้อมูลที่เป็นจริง 
และสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย   
   4.  เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
   5.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.  ตระหนักถึงการน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เที่ยงตรง สมดุล เหมาะสม
และเป็นธรรม 
   7.  ปกปูองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง 
   8.  เปิดพื้นท่ีสาธารณะของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม 
   9.  ระมัดระวังมิให้มีการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
  ส่วนการเพ่ิมประเด็น เรื่อง การมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมีบทลงโทษ เป็นประเด็นที่อยู่ใน
ส่วนของกลไกการก ากับกันเอง 
  ส่วนการเพ่ิมเติมค า /ประโยค ในข้อต่างๆ  ของ หมวดที่ 3 นั้นควร น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการนักวิชาชีพ พิจารณาความเหมาะสมต่อไป   
  ส าหรับตัวอย่างที่เป็นแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพทั้ง 9 ข้อนั้น ผู้ศึกษาจะน าเสนอไว้ใน (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) ต่อไป 
 4)  กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
  ปัจจุบันการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีการขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่งผลให้ กสทช . ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ในการก ากับดูแลตามกฎหมาย ด าเนินงานด้วย
ความยากล าบาก ดังนั้น การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบกิจการเป็นองค์กรวิชาชีพ จะเป็นวิธีการหนึ่งที่
จะท าให้การก ากับดูแลมีประสิทธิภาพโดยองค์กรวิชาชีพควรมีกระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง 
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  ดังนั้น กระบวนการรับและแก้ไขเรื่อง ร้องเรียนในการประกอบกิจ การกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์จึง เป็นกระบวนการที่ ช่วยยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพให้กับผู้ประกอบการ
ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม  
  จากผลการวิจัยของศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปี  พ.ศ. 2556  พบว่า องค์กรวิชาชีพได้รับเรื่องร้องเรียน โดยเฉลี่ย 2-3 เรื่องต่อปีทั้งนี้
เนื่องจากกลไกการรับ และการจัดการเรื่องร้องเรียนในองค์กรวิชาชีพยังขาดประสิทธิภาพ          
(ศูนย์นโยบายสื่อ, 2556: 77) 
  ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับและแก้ไขเรื่องรอ้งเรียนส าหรับสื่อ
โฆษณาท้ังในและต่างประเทศจากผลการศึกษาของนักวิชาการและนักวิชาชีพ ผ่านเวทีสัมมนาทั้ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสรุปไดด้ังนี้ 
  1.  กระบวนพิจารณาและแก้ไขเรื่องร้องเรียน ในประเทศเยอรมัน  มีข้ันตอนดั งนี้ 
(เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางในการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ภาคเหนือ (ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร, 2556)  
   1.1  สภา German Advertising Standard Council ท าหน้าที่ก ากับดูแล
โฆษณาในสื่อทุกประเภทโดย เน้นโฆษณาอาหารและยา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ 
   1.2  สภาGerman Advertising Standard Council แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อ ร้องเรียน โดยพิจารณาตามแนวทางโดยมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมาตรฐานการ
ประกอบการเป็นฐาน 
   1.3  สภา German Advertising Standard Council ก าหนดบทลงโทษ เมื่อ
พิจาณาและมีค าวินิจฉัยให้ระงับการเสนอ โฆษณา หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาดังกล่าว ถ้า
ในกรณีที่ออกค าวินิจฉัยแล้วมีการปฏิบัติตาม ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการร้องเรียน  โดยในประเทศ
เยอรมันผู้ประกอบการโฆษณา มากถึงร้อยละ 93 ยอมรับและเชื่อฟังค าตัดสินของสภาด้วยการระงับ
การโฆษณา  
   1.4  ถ้า ผู้ประกอบการโฆษณา ไม่ป ฏิบัติตาม ค าวินิจฉัยของ สภา  German 
Advertising Standard Council สภาสามารถน า ค าวินิจฉัยประกาศแจ้งต่อสาธารณชน ซึ่งสังคม
เยอรมันการประกาศสู่สาธารณะชนถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงมาก 
  2.  กระบวนพิจารณาและแก้ไข เรื่องร้องเรียนในประเทศไทย  กรณีสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย  (จากการเสวนาในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพในวงการสื่อและโฆษณา : จากอดีต
ถึงปัจจุบัน สู่ความท้าทายของก ลไกการก ากับดูแลกันเองในประเทศไทย โดย นิวัติ วงศ์พรมปรีดา , 
2556) 
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ .ศ . 2544 โดยมี
กระบวนการพิจารณาและแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังนี้ 
   2.1  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการออกระเบียบและ
จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลกันเองภายในกลุ่มสมาชิก 
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   2.2  คณะกรรมการบ ริหารสมาคมน าข้อร้องเรียนมาพิจารณาโดยยึดหลักตาม
กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมโฆษณา  
   2.3  กรณีท่ี คณะกรรมการเห็นว่าโฆษณาดังกล่าวขัดต่อหลักจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการจะแจ้งไปยังผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้ผลิตโฆษณาเพ่ือขอความร่วมมือ ให้พิจารณา
และแก้ไขหรือระงับการออกอากาศ 
  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียน โดย องค์กร
ผู้บริโภคควรร้องเรียนไปยังสถานีโทรทัศน์หรือผู้ประกอบการ สื่อ เพื่อให้แก้ไขใน เบื้องต้น หากไม่ได้รับ
การแก้ไขก็สามารถ ร้องเรียน ผ่านองค์กรวิชาชีพ และ หากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงส่งเ รื่อง
ร้องเรียนมาส านักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงโทษทางกฎหมายต่อไป (วสันต์ ภัยหลีกลี้, 2556) 
  จากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคเหนือ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผศ.ดร.พิรงรอง ร ามสูตร     
ได้สรุปจุดอ่อนหรือจุดที่ควรปรับปรุงขององค์กรก ากับดูแลกันเองของสื่อไทยจากงานวิจัยการปฏิรูป
สื่อในปี พ.ศ. 2553 ในประเด็นของการร้องเรียน ดังนี้ 
  1.  กลไกการรับเรื่องราวร้องเรียนของสภาวิชาชีพยังคงถูกมองว่าน้อยและเข้าถึงได้ยาก 
จึงควรมีการปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงให้เปิดกว้างยิ่งขึ้นโดยไม่ผ่านกระบวนการซับซ้อนเกินไป 
  2.  การขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและเป็นตัวกลางในการสื่อสาร
ระหว่างสื่อกับผู้บริโภคในลักษณะการมีผู้ตรวจสอบสื่อ (Ombudsmen) ในระดับองค์กรสื่อเพ่ือ
กระจายภาระในการก ากับดูแลสู่แต่ละปัจเจกองค์กร  
  3.  องค์กรสื่อต้นสังกัดมักไม่อยากมีส่วนร่วมกับกระบวนการตรวจสอบและการลงโทษ 
หลังจากมีค าวินิจฉัยแล้ว ซึ่งปรากฏการณ์ที่เห็นในประเทศไทยคือเมื่อมีบทลงโทษสมาชิกของสภา
วิชาชีพก็ลาออกจึงไม่ได้รับการแก้ไขในพฤติกรรมจริยธรรมที่เกิดข้ึนในวิชาชีพสื่อสารมวลชน  ดังนั้น
จึงควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างสภาวิชาชีพและองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกเก่ียวกับเงื่อนไขในการขยาย
ผลของกระบวนการก ากับดูแล 
  4.  ขาดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบสื่อจากภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยื น
กลุ่มภาคประชาสังคมและผู้บริโภคยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน การใช้สิทธิของตนเอง รวมถึงขาด
ความรู้เท่าทันสื่อ ดังนั้นจ านวนการร้องเรียน และการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ถูกละเมิด ที่มาจาก
กลุ่มผู้บริโภคจึงมีจ านวนน้อย  หากภาคประสังคมเข้มแข็งจะท าให้ผู้ประกอบกิจการและองค์กร
วิชาชีพมีความระมัดระวังในการน าเสนอเนื้อหาและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน 
  กล่าวโดยสรุปกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนควรมีระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ สรุปได้ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์   
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ภาพที่ 4 แนวทางของกระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

  อย่างไรก็ตาม กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนต้องมีปั จจัย ในการบริหาร
พ้ืนฐาน (Management resources) ที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ขับเคลื่อนได้
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นองค์กรวิชาชีพสื่อควรมีความพร้อมในปัจจัยการบริหารพ้ืนฐานตามกรอบ การ
บริหาร 4 M ซึ่งประกอบด้วย 1. บุคลากร (Man) 2. งบประมาณ (Money) 3. คู่มือในการด าเนินงาน
รับเรื่องร้องเรียน (Material) 4. การบริหารจัดการ (Management) (Robbins & Coulter, 2002)  

   จากความก้าวหน้าของ เทคโนโลยี ในปัจจุบัน ท าให้ มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย และสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนั้นเทคโนโลยี (Machine) จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารจัดการในกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพประสบความส าเร็จ  นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญของการเป็นองค์กรก ากับท่ี

ผู้ร้องเรียนส่งข้อร้องเรียน  

ไม่ได้รับการแก้ไข  
(แก้ไข 

องค์กรวิชาชีพ 

มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ พิจารณาข้อร้องเรียนตามหลักจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ
น้ันๆ เป็นแนวทางในการพิจารณาโดยมีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา 

ส่งค าวินิจฉัยไปสู่ผู้ถูกร้องเรียนในกรณีท่ีผิดจริยธรรมให้ปรับปรุง/หรือไม่ให้ออกอากาศ 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนแก้ไข 

แจ้งผลค าวินิจฉัยไปยังผู้ร้องเรียน แจ้งผลค าวินิจฉัยสู่สาธารณชน 

 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนไม่แก้ไข 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 

ลงโทษตามกฎ กติกา ที่สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ 
ได้ท าการตกลง 

กสทช. 

กรณีด าเนินการเรียบร้อย รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อ กสทช. 

 

กรณีผลการวินิจฉัยไม่สามารถบรรลุตามกติกา ให้ 
กสทช.ด าเนินการพิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย 

ผู้ถูกร้องเรียนเมื่อรับค าวินิจฉัยสามารถ 

ส่งผลค าวินิจฉัยหลังจากอุทธรณ์แล้ว  
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ขาดหายไปไม่ได้  คือ คุณธรรมของคณะกรรมการ (Moral) ที่ต้องมีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการ
ของตัวองค์กร รวมเป็น 6 M ตามรายละเอียดดังนี้  

   1.  บุคลากร (Man) หมายถึง ความพร้อมของบุคลากรในองค์กรวิชาชีพที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน  ซึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพควร
มีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้  

   1.1  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนควรมาจากกลุ่มที่ หลากหลาย  เช่น 
กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มสื่อระดับท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคมต่างๆ เป็นต้น โดยมี
ขอบเขตหน้าทีแ่ละระยะเวลาของการเป็นคณะกรรมการที่ชัดเจน 

   1.2  คณะกรรมการด าเนินงานควรมีความรู้ด้านกฎหมายและทักษะทางด้านการ
บริหารจัดการเป็นพื้นฐาน 

   1.3  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น  ตลอดจน
ประสานงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของกระบวนการร้องเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

   1.4  มีเจ้าหน้าประจ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดท าช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนและฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนสู่สาธารณะ  

  2.  งบประมาณ  (Money) หมายถึง ความพร้อมด้านงบประมาณที่จะน าไปใช้ใน
การด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพควรมีความ
พร้อมด้านงบประมาณ ดังนี้  

   2.1  งบประมาณควรมาจาก การสนับสนุ นของสมาชิกในองค์กรวิชาชีพใน
ลักษณะต่างๆ  เพ่ือเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ เบื้องต้นว่า ยอมรับและต้องการ ก ากับดูแลกันเองเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง 

   2.2  งบประมาณ จาก กสทช . ตามกฎหมายในมาตรา 52 เพ่ือส่งเสริมองค์กร
วิชาชีพให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  

  3.  คู่มือในการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน (Material) หมายถึง ความพร้อมของ
คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของ
องค์กรวิชาชีพควรมีความพร้อมด้านคู่มือในการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้  

   3.1  สมาชิกในองค์กรวิชาชีพควรร่วมกันจัดท า คู่มือจริยธรร มวิชาชี พเพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน  

   3.2  มีคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเพื่อประชาสัมพันธ ์
ให้สมาชิกองค์กรวิชาชีพและเผยแพร่ให้สาธารณชน ทราบ โดยคู่มือนั้นควรมีเนื้อหาที่ส าคัญเก่ียวกับ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการและระยะเวลาพิจารณา วิธีการแจ้งให้สาธารณชนทราบผลการ
พิจารณา   

   3.3  คณะกรรมการด าเนินงานควร รวบรวม  สรุปค าวินิจฉัยเพ่ือให้สมาชิกได้  
รับทราบถึงแนวปฏิบัติตลอดจนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน  

   3.4  คณะกรรมการด าเนินงานควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
และการ แก้ไขเรื่องร้องเรียนส่ง กสทช . และเผยแพร่สู่สาธารณชนเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการในการพิจารณาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น 
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  4.  การบริหารจัดการ (Management ) หมายถึง ความพร้อมด้านการบริหาร
จัดการที่จะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน  ซึ่งในกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพควรมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ คือ คณะกรรมการด าเนินงาน
ควรร่วมกันวางแผนงานจัดระบบการบริหารจัดการ เช่น วางโครงสร้างการด าเนินงาน ก าหนดบทบาท
หน้าที่ ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลไปปรับปรุงให้การด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ควรต้องมีผู้รับผิดชอบด้านการติดตามผลการวินิจฉั ยเพื่อการเผยแพร่
ค าวินิจฉัย และ การติดตามผลของสภาพบังคับโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ื อเป็นกลไกให้การท างานของ
องค์กรก ากับมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 

  5.  เทคโนโลยี (Machine) หมายถึง ความพร้อมของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนขององค์กร
วิชาชีพควรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ดังนี้  

   5.1  มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่มีคุณภาพ และ
หลากหลาย เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบหรือเฝูาระวังการน าเสนอ
ของสื่อท้ังวิทยุและโทรทัศน์ และช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ เป็นต้น 

   5.2  มีฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการท างานของในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน
อย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลราย ชื่อสินค้าท่ีได้รับอนุญาตให้โฆษณา  ข้อมูลการได้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการของสื่อ ข้อมูลจ านวนเรื่องร้องเรียน ข้อมูลผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  6.  คุณธรรม (Moral) หมายถึง ความพร้อมของคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์กรสภาวิชาชีพ โดยยึดหลักสัปปุริสธรรม 3 (มหาเถรสมาคม, ออนไลน์. 2556) เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสันติ  
มีความเมตตาต่อกันและรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน 
แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกั น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

  จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ของผู้ศึกษา พบว่า กลไกการก ากับกันเอง ในบริบทของ
สังคมไทย ควรประกอบไปด้วย 

                                                           
3 หลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มี 7 ประการ คือ 1. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เพื่อบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรให้มีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดข้ึน ตามธรรมชาติ อันว่า “ สิ่งทั้งหลายเกิดข้ึน ตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมดา “ โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่งเหตุผล
มาบริหารจัดการองค์กร 2. อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ องค์กรที่น าไปสู่ความมั่นคง และไม่
มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  3. อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็ง
อย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะท าใหอ้งค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร 4. มัตตัญญุ
ตา (Moderation, Knowing how to be temperate) การบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งข้ันที่รอบคอบและรู้จักประมาณขีดความสามารถขององค์กร 5. กาลัญญุตา (Knowing the Proper time) การบริหารจัดการ จะต้องมี
ความเข้าใจถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลาน้ัน ๆ ว่า ควรจะด าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า เวลาใดควรขยายกิจการ หรือ
ช่วงเวลาใดที่จะบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากที่สุด 6. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหารจัดการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 7. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 
การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรใน
องค์กร รวมถึงการท างานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความเป็นมติรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน 
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  1.  กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กร
วิชาชีพเต็มใจที่จะสนับสนุนงบประมาณและประกอบกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
กรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

  2.  คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน พรบ .การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. 2551 มาตรา 39 ควรมาจากกลุ่มองค์ กรที่หลากหลายที่เป็น
ตัวแทนจากผู้ประกอบ วิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

  3.  คณะกรรมการ ด าเนินงานด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพควรมาจากกลุ่ม
องค์กรที่หลากหลาย และได้มาด้วยกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มสมาชิก  

  4.  คณะกรรมการด าเนินงานด้านจริยธรรมควรร่วมกันก าหนดบทบาท หน้าที่ในการ
ก ากับกันเองรวมถึงมีการก าหนดวาระการด าเนินงานของคณะกรรมการให้ชัดเจน 

  5.  องค์กรวิชาชีพควรมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการก ากับ
กันเอง 

  6.  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ควรมีช่องทาง ที่หลากหลาย มีการ ก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีการสรุปผลการวินิจฉัย ก าหนดมาตรการลงโทษเมื่อวินิจฉัย
พบว่า  สมาชิกได้กระท าผิดตามข้อร้องเรียนหากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อวินิจฉัย องค์กรวิชาชีพ
สามารถส่งผลการพิจารณาไปยัง กสทช. เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  7.  คณะกรรมการด าเนินงานควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องต่อสาธารณชน ตลอดจนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอ
ต่อ กสทช.   

  8.  ควรมีงบประมาณสนับสนุน ที่เพียงพอต่อการพัฒนากลไกการก ากับกันเองใ ห้กับ
องค์กรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  9.  ภาคประชาสังคมควร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ประกอบ
กิจการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพ การร้องเรียน     
ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคสื่อให้กับสาธารณชน เป็นต้น 
 
  สรุป รูปแบบการก ากับดูแลที่เหมาะสม 
  จากการสังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีระดมควา มคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม         
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทั ศน์ ผู้บริโภคและองค์กรก ากับดูแล  การวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปเป็น
แนวทางในการกับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ในบริบทของประเทศไทย ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แนวทางในการกับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ในบริบทของประเทศไทย

อุทธรณ์3 

องค์กรวิชาชีพ
รูปแบบต่างๆ 

การก ากับกันเอง 

คกก.ควบคุมจริยธรรม1 

มาตรฐานจริยธรรมฯ 

กระบวนการฯเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการ(กลาง)1  
ควบคุมจริยธรรม 

กสทช. เสนอช่ือ คดัเลือก 

ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ 
ผลฯ ก ากับกันเองไม่ได้ 

เผยแพร่สู่สาธารณะ 

ผลฯ3 ก ากับกันเองไม่ได ้
(ไปไหนต่อ??) 

2การกระจาย
อ านาจ?? 

Regulatory 
Backstop 

??? 
 

3ภายหลังย่ืนไปยังผู้
ให้บริการและ คกก.
ขององค์กรวิชาชีพ     

(กี่วัน) 

Self-regulatory body Co-regulatory body Regulator 

จุดเชื่อมโยง2

กฎหมาย 
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 จากภาพที ่ 5 สามารถอธิบายและมีการตั้งข้อสังเกตเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปได้
ดังนี้ 
  จากโมเดลที่ปรากฏตามเอกสาร พบว่า องค์ประกอบส าคัญของระบอบการก ากับดูแล
ร่วมกัน (Co-regulation)  ประกอบด้วย  

1. องค์ประกอบจากองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ประกอบด้วย การสร้างองค์กร กฎ หรือ
กระบวนการเฉพาะขึ้นมา การมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการก ากับดูแลของ
ภาครัฐ และการมีจุดมุ่งหวังเพ่ือการก ากับดูแลตนเองระหว่างสมาชิกในองค์กรด้วยกัน 

ทั้งนี้ องค์กรที่ไม่ใช้ภาครัฐจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ  คือ การสร้างกฎที่ใช้
ควบคุมตนเอง การน ากฎนั้นไปใช้ และมีกระบวนการบังคับใช้กฎให้บรรลุผลได้จริง 

2.  จุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่าง กสทช . และ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ตาม
เอกสารก าหนดให้ กสทช . มีอ านาจคัดเลือกคณะกรรมการตามรายชื่อที่องค์กรวิชาชีพ เสนอมา ก็เป็น
จุดเชื่อมโยงระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่จุดเชื่อมโยงทางกฎหมาย  

รูปแบบของจุดเชื่อมโยงทางกฎหมายจากตัวอย่างในต่างประเทศ อาทิ 
  2.1  มีกฎหมายระบุการจัดตั้งองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเพื่อท าหน้าที่เป็น Co-

regulatory body หรือ  
  2.2  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐออก Guidelines ในการท าหน้าที่ของ องค์กรที่ไม่ใช่

ภาครัฐ เพ่ือท าหน้าที่เป็น Co-regulatory body หรือ 
  2.3  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐท าสัญญา (Contract) กับองค์กรวิชาชีพหรือ

ผู้ประกอบการ เพื่อตั้งองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในการท าหน้าที่เป็น Co-regulatory body เป็นต้น 
3.  การกระจายอ านาจในการตัดสินใจจากองค์กรก ากับดูแลภาครัฐให้คณะกรรมการควบคุม

จริยธรรม อาทิ การให้คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ านาจในการลงโทษในระดับท่ีม ากกว่า
คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพในระดับองค์กรวิชาชีพ 

4.  มาตรการรองรับจากภาครัฐ   (Regulatory backstop) ในกรณีที่การก ากับดูแลกันเอง
ล้มเหลว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม Code of conduct ขององค์กรวิชาชีพ  
  รูปแบบของมาตรการรองรับจากภาครัฐจากตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น 
   4.1  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐ จะเป็นคน ตัดสินกรณีท่ีมี เรื่องร้องเรียน ของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพใดๆ เลย  
   4.2  หากกรณีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพเห็นว่าผู้ประกอบการรายใดท าผิดซ้ าๆ 
บ่อยๆ อาจน าเสนอกรณีดังกล่าวต่อ องค์กรก ากับดู แลภาครัฐ เพ่ือใช้อ านาจตามกฎหมาย ในการ
ตัดสินได้   
   4.3  องค์กรก ากับดูแลภาครัฐ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมชุดใหม่ ได้
หากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวปฏิบัติหน้า ที่ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือ ใช้อ านาจหน้าที่เกินควร 
(ตรงนี้ต้องข้ึนอยู่กับเงื่อนไขตอนจัดตั้งคณะกรรมการฯ)  

5.  คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal board) คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม วิชาชีพ ตาม
โมเดลนี้ มีสถานะเป็น องค์กรก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulatory body) ที่ท าหน้าที่เสมือนเกราะ
ปูองกันอ านาจ จากองค์กรภาครัฐและช่วยให้การก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วย
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คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพในการ แก้ไขเยียวยาเรื่อง
ร้องเรียน 
  อย่างไรก็ดี ตามแนวคิดว่าด้วยการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ได้ระบุถึง ปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพนั้นคือ การมีคณะกรรมการอุทธรณ์ 
(Appeal board) ดังนั้น  

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพตามโมเดลนี้ควรมีบทบาทเป็น คณะกรรมการอุทธรณ์ 
(Appeal board) ด้วยในกรณีท่ี 

  5.1  ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนเห็นว่าค าตัด สินของคณะกรรมการจริยธรรม
วิชาชีพไม่เป็นธรรม  

  5.2  ผู้บริโภคท่ียื่นเรื่องร้อ งเรียนไปยังผู้ประกอบการและ /หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมวิชาชีพ แล้วยังไม่ได้รับค าตอบหรือการเยียวยาที่พึงพอใจในระยะเวลาหนึ่ง (ควรก าหนดไว้)  
   อนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาในหลายประเด็นที่จะช่วยให้รูปแบบการก ากับดูแล
ร่วมกันมีความสมบูรณ์ขึ้น จึงขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
   1.  ศึกษาวิธีการสร้าง จุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่าง กสทช . และคณะกรรมการควบคุม
จริยธรรม 
   2.  ศึกษาวิธีการ การกระจายอ านาจในการตัดสินใจจาก ก สทช . ให้คณะกรรมการควบคุม
จริยธรรม 
   3.  ศึกษามาตรการรองรับจากภาครัฐ  (Regulatory backstop) ในกรณีที่การก ากับดูแล
กันเองล้มเหลวโดยอาจศึกษาหรือปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่
เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 
 
 
 
 
2.4  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการน าเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ กรณีศึกษา การน าเสนอรายการข่าว รายการโฆษณา และรายการละคร  

จากการสนทนากลุ่ม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต้ สามารถสรุป         
แนวปฏิบัติ (Code of conduct) ในการน าเสนอรายการ ข่าว รายการโฆษณา และรายการละคร ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ดังนี้  

2.4.1  10 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร”ในการน าเสนอรายการข่าว 
  1)  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการข่าว (Do)  
   (1)  เสนอข่าวด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
   (2)  เสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ตระหนักถึงความความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
   (3)  เสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็น  
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   (4)  วิเคราะห์ข่าวบนหลักการที่เป็นกลาง ถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรม  
   (5)  เสนอข่าวโดยใช้ภาษาสุภาพและเหมาะสม 
   (6)  เสนอข่าวและภาพข่าวที่เกิดข้ึนจริงโดยไม่ใช้การตัดต่อเพ่ือบิดเบือน รวมทั้งมี
มาตรการปูองกันการน าเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม 
   (7)  ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอ
รวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นแหล่งข่าว  
   (8)  เสนอข่าว และภาพข่าว โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   (9)  เสนอข่าวโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าว
และแหล่งข่าว 
   (10)  เปิดพื้นท่ีสาธารณะในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้กับ ทุกภาค
ส่วนในสังคม 
  2)  สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการข่าว (Don’t)  
   (1)  ไม่น าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาสร้างความขัดแย้ง ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 
   (2)  ไม่เน้นย้ าการน าเสนอข่าวทีส่่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะ 
ภาพข่าวที่สร้างความหดหู่ สะเทือนอารมณ์  ภาพข่าวที่มีผู้รุมท าร้ายผู้ต้องหา 
   (3)  ไม่น าเสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือการรายงานข้อมูลที่ยังไม่
ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  
   (4)  ไม่น าเสนอข่าวแบบบรรยายรายละเอียด จนเกิดภาพสย องขวัญหรือท าให้
รู้สึกสมเพชเวทนา 
   (5)  ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์ตัดสิน พิพากษาบุคคลผู้ตกเป็นข่าวหรือ
ขยายความเนื้อข่าวโดยใช้ความเห็นส่วนตัว  
   (6)  ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการพูดจูงใจ คาดคะเนเหตุการณ์ เช่น ข่าวการตี
ตัวเลขหวย หรือข่าวเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
   (7)  ไม่เสนอข่าวที่เป็นความเชื่อ พิสูจน์ไม่ได้ ท าให้ประชาชนงมงาย หรือเกิด
ความตระหนกตกใจเกินจริง   
   (8)  ไม่ควรมีโฆษณาแฝงในรายการข่าวหรือการน าเสนอรายการข่าวในเชิงธุรกิจ
เพ่ือการขายสินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น พูดกระตุ้นให้ส่ง SMS มาในรายการข่าวเพ่ือหวังผลก าไรทาง
ธุรกิจ  
   (9)  ไม่เสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น 
เช่น น าเสนอใบหน้าบุคคลที่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย   
   (10)  ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรือให้ข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
แหล่งข่าวเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว 
  2.4.2  10 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการน าเสนอรายการโฆษณา 
   1)  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการโฆษณา (Do) 
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    (1)  น าเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงตามคุณสมบัติของสินค้า ไม่ชวนเ ชื่อ มอมเมา
ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ 
    (2)  น าเสนอโฆษณาที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อของสังคมนั้นๆ 
    (3)  น าเสนอตามระเบียบ ข้อก าหนด เรื่องเวลาในการโฆษณาให้ตรงตามที่
กฎหมายก าหนด  
    (4)  บอกเลขที่ใบอนุญาตสินค้าและเลขที่สินค้าที่ได้รับอนุญาตโฆษณา  
    (5)  โฆษณาเฉพาะสินค้าท่ีผ่านการอนุญาตตามกฎหมาย  
    (6)  ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของ ผลิตภัณฑ์
ก่อนโฆษณา  
    (7)  ใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านวัยวุฒิและภาพลักษณ์ในการโฆษณา
สินค้าแต่ละประเภท 
    (8)  ควรน าเสนอโฆษณาท่ีมีประโยชน์ ส่งเสริมสังคม และแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม   
    (9)  ใช้ค าพูดสุภาพในการน าเสนอสินค้า 
    (10)  มีการระบุค าเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถเห็นได้ชัดไว้ใน
โฆษณา 
   2)  สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการโฆษณา (Don’t) 
    (1)  ไม่โฆษณาสินค้าท่ีผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา  
    (2)  ไม่เสนอโฆษณาอันท าให้เกิด ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ สินค้า 
บริการ การแสดง หรืออ่ืนๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนท าให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจผิด 
    (3)  ไม่ใช้เรื่องเพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ มาเป็นจุดขาย
แทนสินค้าในลักษณะดูถูก เหยียดหยามหรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
    (4)  ไม่ใช้ข้อมูลสถิติ ข้อมูลงานวิจัย รายงานการศึกษาทางวิชาการ ในทางท่ีไม่
สมควร หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสินค้านั้นมิได้มีคุณสมบัติตามข้อมูลที่กล่าวอ้าง 
    (5)  ไม่โฆษณาโดยใช้ความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งเหนือธรรมชาติเข้าม าจูงใจหรือ
เป็นจุดขายสินค้า  
    (6)  ไม่น าเทคนิค /กลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญมาโฆษณาสินค้าทุก
ประเภท  
    (7)  ไม่เสนอโฆษณาที่จะส่งผลอันตรายต่อเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือท าให้
ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัย ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดั งกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจูงใจโดยไม่สมควร 
    (8)  หลีกเลี่ยงโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ 
    (9)  ไม่โฆษณาโดยมีเนื้อหาโจมตีสินค้ายี่ห้ออ่ืนที่เป็นประเภทสินค้าเดียวกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
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    (10)  ไม่ใช้ภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ไม่สอดคล้องกับสินค้า ภาพสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่
สินค้าจริงในการโฆษณาท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค   
  2.4.3  7 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการน าเสนอรายการละคร 
   1)  สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการละคร (Do) 
    (1)  ผลิตรายการที่เต็มไปด้วยการส่งเสริม (+6) ดังนี้ 
     -  ส่งเสริมระบบการคิดเป็นขั้นเป็นตอน 
     -  ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ 
     -  ส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม 
     -  ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต 
     -  ส่งเสริมด้านการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย 
     -  ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว 
    (2)  แสดงค าแนะน า ช่วงเปิดรายการว่า รายการนี้ส่งเสริม (+6) ในด้านใด เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์รายการให้น่าชมยิ่งข้ึน 
    (3)  แสดงค าแนะน าในฉากของละครช่วงที่ผู้ปกครองควรต้ องให้ค าแนะน าเด็ก
ในขณะเฝูาชมเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้ปกครองอีกชั้นหนึ่ง 
    (4)  หากท าละครเก่ียวกับข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ควรต้องค้นหาข้อมูลที่
ถูกต้องมาใช้ในการผลิต 
    (5)  ในกรณีที่จะสร้างรายการเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้นั้นก่อน และพึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนรอบข้าง 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    (6)  เลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับตัวละคร และระมัดระวังในการน าเด็กมาใช้
เป็นตัวแสดงแล้วเขียนบทพูดให้เด็กพูดค าท่ีไม่เหมาะสม 
    (7)  ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรวจสอบบทละครก่อนออกอากาศ 
   2)  สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติในการน าเสนอรายการละคร (Don’t) 
    (1)  ไม่น าเสนอฉากที่มีการกระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรีแล ะคนชราทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
    (2)  ไม่น าเสนอฉากที่เป็นการล้อเลียนกลุ่มเฉพาะ การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว ชาติ
พันธุ์ ชนชั้น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
    (3)  ไม่น าเสนอละครที่มีเนื้อหากระทบต่อสถาบันครอบครัว เน้นเรื่องชู้สาว
สะท้อนความแตกแยกในครอบครัวมากเกินไป 
    (4)  ไม่น าเสนอละครที่มีเนื้อหากระทบในทางลบต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
    (5)  ไม่น าเสนอเนื้อหาละครที่ใช้ค าพูดหยาบคาย ส่อเสียดชักน าให้เกิดความ
ก้าวร้าว อิจฉา ริษยา 
    (6)  ไม่ฉายซ้ าละครนอกเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการน าเสนอตามช่วงวัย นอกเสีย
จากว่าละครเรื่องดังกล่าวได้รับการปรับเรตติ้งให้เหมาะสมตามช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว 
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     -  “น18+” ปรับเป็น “น13+” น าเสนอหลัง 20.30 น. 
     -   “น13+” ปรับเป็น “ท” 
    (7)  ไม่ท าการตลาด/การโฆษณา/โฆษณาตรง/โฆษณาแฝงในละครหรือถ้ามีต้องมี
การระบุว่าเป็นส่วนของโฆษณา 

บทที่ 3  
ข้อเสนอแนะแนวทางและกลไกการก ากับกันเอง  

 
 จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นในการจัดเวทีสัมมนาในทุกภูมิภาคผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการก ากับดูแลกันเองด้านต่างๆ ต่อ กสทช.  ดังนี้ 
 
3.1  ข้อเสนอแนะด้านกลไกการก ากับดูแลกันเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3.1.1  กสทช. ควรเร่งวางกลไกและกระบวนการการก ากับดูแลในยุคท่ีสื่อหลอมรวม 
  3.1.2  กสทช . ควรท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสร้างเครือข่ายการก ากับดูแลใน
ลักษณะต่างๆ ได้แก่ 1. การก ากับดูแลสื่อโดยการเข้าไปเป็นอา สาสมัครหรือกรรมการในคณะท างาน
ขององค์กรวิชาชีพ หรือ กสทช . 2. สร้างเครือข่ายเฝูาระวังสื่อ 3. พัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพ
วิชาชีพด้านต่างๆ ให้กับสื่อมวลชน 
  3.1.3  กสทช .ควรเป็นหน่วยงานหลักในการร่างกฎกติกา สร้างขั้นตอน กระบวนการและ
ช่องทางการร้องเรียนเป็นต้นแบบให้องค์กรสื่อสามารถน าไปปรับใช้ได้  
  3.1.4  กสทช. ควรศึกษากลไกการก ากับดูแลกันเองของอุตสาหกรรมที่ประสบความส าเร็จระดับ
หนึ่งแล้ว เช่น โฆษณา เพ่ือน ามาปรับใช้และขยายผลการก ากับกันเองในส่วนภูมิภาค 
  3.1.5  กสทช . ควรมี แนวทางท างานร่วมกับองค์กรที่เป็นปัจจัยที่จะท าให้การก ากับกันเอง
ประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 1. เจ้าของสินค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
2. บริษัทโฆษณาซึ่งมีการก ากับกันเองในรูปแบบของสมาคมโฆษณา 3.เจ้าของสื่อ ต้องมีมาตรฐาน
จริยธรรมในการคัดกรองโฆษณาท่ีเหมาะสมที่จะเผยแพร่   
  3.1.6  กสทช .ควร เป็นเจ้าภาพหรือตัวกลาง ให้เกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยในประเด็นทาง
จริยธรรมระหว่าง ผู้ผลิต ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
  3.1.7  กสทช . ควรก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องน าเสนอรูปแบบรายการ การ
ระบุกลุ่มผู้ผลิต หรือคณะกรรมการสถานีในการตรวจสอบรายการ  
  3.1.8  กสทช . ควรเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการสื่อทุกระดับให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณ และกฎหมายขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ 
  3.1.9  กสทช .ควรเป็นองค์กรหลักในการสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณการประกอบวิชา ชีพ
สื่อสารมวลชน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านจริยธรรม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
สื่อสารมวลชน 
  3.1.10  กสทช . ควรก าหนดให้นักข่าวต้องผ่านการฝึกอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างเข้มข้น 
โดยก าหนดเป็นกฎหมายควบคุม  
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  3.1.11  กสทช. ควรแยกแยะประเภทของรายการข่าว เล่าข่าว วิเคราะห์ข่าว และให้ความรู้กับ
ประชาชน 
  3.1.12  กสทช . ควรให้อ านาจบางส่วนกับองค์กรวิชาชีพในการลงดาบ /ลงโทษสมาชิกท่ีท าผิด 
โดยการกระท าผิดมีผลต่อใบอนุญาต 
  3.1.13  กสทช . ควรแต่งตั้งคณะท างานกลางเพื่อประเมินประสิทธิภาพการร้องเรียนและการ
แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพและน ามาเป็นตัวชี้วัดการสนับสนุนส่งเสริม 
  3.1.14  กสทช. ควรก าหนดให้องค์กรวิชาชีพจัดตั้งเป็นองค์กรในระดับชาติ โดยมีกลไกการก ากับ
ดูแลตั้งแต่ในระดับจังหวัด ระดับภาค มีมาตรฐานจรรยาบรรณกลางและมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง กสทช. จะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน ติดตาม การด าเนินการของแต่ละองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพ 

 
3.2  ข้อเสนอแนะด้านก ากับดูแลโดยกฎหมาย 
  3.2.1  กสทช. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับสื่อกระจายเสียงและ
สื่อโทรทัศน์รายใหม่ 
  3.2.2  กสทช . ควรเพิ่มบทลงโทษ เพิ่มค่าปรับ เพิกถอนใบอนุญาต กับผู้ที่ส่งคลื่นรบกวนและ
โฆษณาผิดกฎหมาย 
  3.2.3  กสทช . ควรน าข้อเสนอไปใช้จริง ก่อนที่จะบังคับใช้ต้องเปิดให้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
โดยเฉพาะควรน าข้อเสนอต่อสาธารณะ มีการท าประชาพิจารณ์  
 
3.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม 
  3.3.1  กสทช. ควรเป็นผู้สนับสนุน ให้สื่อที่เกิดขึ้นใหม่มีการรวมตัวกัน มีการร่างข้อบังคั บ มีกฎ
กติกาในการบังคับกับสมาชิก ก็มีการท าระเบียบเกี่ยวกับการก ากับกันเองขึ้นมาใช้ 
  3.3.2  กสทช . ควรจัดท า ประกาศเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามกฎห มาย  กลไกรับเรื่องร้องเรียน 
และกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
  3.3.3  มีมาตรการที่ลงรายละเอียดชัดเจนในการสร้างความเข็มแข็งให้องค์กรวิชาชีพ เช่น จะมี
การส่งเสริมการรวมกลุ่ม จะส่งเสริมอย่างไร จะมีทรัพยากรจากไหนมาช่วยสนับสนุน และองค์กร
วิชาชีพสื่อควรมีบทบาทในการให้คุณให้โทษต่อองค์กรสมาชิกในบางระดับ  
  3.3.4  องค์กรวิชาชีพสื่อต้องด าเนินการตามข้อบังคับทางจริยธรรม /จรรยาบรรณอย่างจริงจัง มี
การเผยแพร่ข้อบังคับทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของตนให้สังคมได้รับรู้ รวมถึงการจัดท ารายงานการ
รับและแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แก่องค์กรก ากับดูแลเป็นระยะ เช่น ทุก 6 เดือน โดยตั้งกรอบให้ชัด
ระหว่างกฎหมายและจริยธรรม ว่าครอบคลุมระดับไหน 
  3.3.5  กสทช. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมหลายระดับ ตั้งแต่ ในองค์กรวิชาชีพ 
ระดับภาค ระดับชาติ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความหลากหลายและเป็นตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับของสังคม 
 
3.4  ข้อเสนอแนะต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค  
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  3.4.1  ส่งเสริมให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคให้รู้จักรักษาสิทธิของตนเอง และรู้จัก
ร้องเรียนหากถูกเอาเปรียบ 
  3.4.2  ปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักศึกษาด้านสื่อ ก่อนที่จะเข้าไปสู่วงการวิชาชีพ โดย กสทช . อาจ
ท าโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านจริยธรรม น าต้นแบบของผู้ผลิตรายการที่ดีมาปลูกฝัง
ให้กับนักศึกษา อาจสร้างในรูปแบบของเครือข่ายการก ากับดูแลสื่อ เป็นต้น  
  3.4.3  กสทช . ควรส่งเสริมให้มีตัวแทนผู้บริโภคท่ีเข้มแข็งเป็นคนพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดย
เลือกกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนซึ่งสามารถสะท้อนเสียงที่แท้จริงของสังคมได้  
  3.4.4  กสทช . ควรอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เพ่ือรู้เท่าทันสื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับข่าว ที่น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เหมาะสม และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักข่าวพลเมือง สนับสนุนสื่อ
ทางเลือก สร้างนักข่าวสืบสวนสอบสวนให้มากขึ้น หรือสนับสนุนสื่อที่ท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  3.4.5  กสทช . ควรท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเ พ่ือพัฒนาหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ และ
บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 
 
3.5  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  3.5.1  กสทช. ควรส่งเสริมโดยการให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณขั้นต่ าและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกับ
สื่อมวลชน โดยจัดการอบรมเป็นกลุ่มย่อยในระดับจังหวัด 
  3.5.2  กสทช . ควรส่งเสริมโดยการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงกติกา กฎเกณฑ์
ทางสังคมที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพสื่อมวลชน 
  3.5.3  กสทช . ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดสื่อดีๆ  เพ่ิม
มาก เช่น ให้รางวัลแก่รายการโทรทัศน์ที่ดีเป็นตัวอย่าง 
  3.5.4  กสทช . ควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ
จริยธรรมการน าเสนอข่าว โฆษณาของสื่อ ทั้งระดับบุคคล และเครือข่าย เช่น ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา 
  3.5.5  กสทช . ควรส่งเสริมให้มี ระบบตรวจสอบเฝูาระวังสื่อในชุมชนเป็นเครือข่ายที่มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน  
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คณะผู้จัดท า 
 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
ที่ปรึกษา 
  1.  รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ที่ปรึกษาอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.  อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  2.  อาจารย์สุวรรณา สมบัติรักษาสุข อดีตประธานสภาวิชาชีพวิทยุและ 
   โทรทัศน์ไทย 
  3.  อาจารย์ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผู้ศึกษา  

1.   อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์     หัวหน้าโครงการ   
2.   อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน     กรรมการด าเนินงาน  
3.   อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง     กรรมการด าเนินงาน 
4.   อาจารย์ ดร.พนินท์ เครือไทย     กรรมการด าเนินงาน  
5.   อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง     กรรมการด าเนินงาน 
6.   อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร     กรรมการด าเนินงาน 
7.   อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์     กรรมการด าเนินงาน 
8.   อาจารย์จักภพ พานิช      กรรมการด าเนินงาน 

 
ผู้ประสานงานประจ าภาค  
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พรหมมา ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  3.  อาจารย์แพรวพรรณ อัคคะประสา อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 

ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและ 
องค์กรก ากับดูแลในต่างประเทศ 

วันที่ 22-23  เมษายน 2556 ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ 
1 สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพมหานคร 

2 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

3 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพมหานคร 

4 สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 

5 สภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) กรุงเทพมหานคร 

6 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

7 สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

8 สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย (สนวท.) กรุงเทพมหานคร 
9 สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง กรุงเทพมหานคร 

10 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี กรุงเทพมหานคร 

11 สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 

12 สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเท้นท์บันเทิงไทย กรุงเทพมหานคร 

13 สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) กรุงเทพมหานคร 

14 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

15 สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร 

16 สมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง กรุงเทพมหานคร 

17 สมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซียน กรุงเทพมหานคร 

18 สื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

19 สมาคมวิทยุโทรทัศน์ พัฒนาธุรกิจไทย (สวทพ.) กรุงเทพมหานคร 

20 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ กรุงเทพมหานคร 

21 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 

22 สมาคมกิจการโทรทัศน์และวิทยุ (สมอท.) กรุงเทพมหานคร 
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23 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

24 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพมหานคร 

25 บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จ ากัด (ช่อง 7) กรุงเทพมหานคร 

26 บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

27 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

28 ส านักข่าวประชาไท  กรุงเทพมหานคร 

29 เว็บไซด์ Moral Medias.net กรุงเทพมหานคร 

30 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

31 บริษัท สปริงส์นิวส์ กรุงเทพมหานคร 

32 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

33 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

34 Media Inside Out กรุงเทพมหานคร 

35 ส านักข่าวออนไลน์ไทยพับบริก้า กรุงเทพมหานคร 

36 Siam Intelligence Unit กรุงเทพมหานคร 

37 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

38 กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 

39 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

40 สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

41 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพมหานคร 

42 สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

43 โอเพ่นออนไลน์ กรุงเทพมหานคร 

44 หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวัน กรุงเทพมหานคร 

45 ศูนย์ข่าว TCIJ WWW.TCIJTHAI.COM กรุงเทพมหานคร 

46 หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพมหานคร 

47 ศูนย์ข่าว TCIJ ศูนย์ข่าวเพื่อสิทธิพลเมือง กรุงเทพมหานคร 
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48 ส านักข่าว อิศรา กรุงเทพมหานคร 

49 DNN กรุงเทพมหานคร 

50 ส านักข่าวอิศรา กรุงเทพมหานคร 

51 FMTV.ทีวีเพื่อมวลมนุษยชน ชุมชนสันติอโศก กรุงเทพมหานคร 

52 ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพมหานคร 

53 แนวหน้า กรุงเทพมหานคร 

54 Thai Business News กรุงเทพมหานคร 

55 วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

56 เดลินิวส ์ กรุงเทพมหานคร 

57 พันธุ์ทิพย์ กรุงเทพมหานคร 

58 INN กรุงเทพมหานคร 

59 ไทยโพสต์ กรุงเทพมหานคร 

60 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพมหานคร 

61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

62 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 

63 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม 

กรุงเทพมหานคร 

64 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

กรุงเทพมหานคร 

65 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 

66 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

67 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กรุงเทพมหานคร 

68 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

69 สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

70 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swu.ac.th%2F&ei=9plnUfSdJsfZrQei-ICYCA&usg=AFQjCNFYFGzBTCmZnbSf0VORHAYCjmDPGw&bvm=bv.45175338,d.bmk
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71 ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

72 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

73 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 

75 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   กรุงเทพมหานคร 

76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรุงเทพมหานคร 

77 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

78 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร 

79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

80 มีเดียมอนิเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

81 เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว 

กรุงเทพมหานคร 

82 มูลนิธิไฮน์ริคเบิล์ กรุงเทพมหานคร 

83 แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) กรุงเทพมหานคร 

84 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) กรุงเทพมหานคร 

85 ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม (Thai Carbon Fond) กรุงเทพมหานคร 

86 เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร 

87 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) กรุงเทพมหานคร 

88 ส านักงาน (กสทช.) กรุงเทพมหานคร 

89 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือความเท่าเทียมกัน  กรุงเทพมหานคร 

90 บริษัท นวกิจบริการ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

91 บริษัท ประทุมพรเทรดดิ้ง จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

92 บริษัท เอกไพบูลย์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

93 แผนงานพัฒนากลไกเฝูาระวังระบบยา (กพย.) กรุงเทพมหานคร 

94 บริษัท วรศักดิ์ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
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95 บริษัท เอ็นทีกรุ๊ป จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

96 บริษัท กู๊ดเฟรม โปรดักชั่น จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

97 เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) กรุงเทพมหานคร 

98 สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 

98 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

99 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) ประจวบคีรีขันธ์ 

100 สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น ประจวบคีรีขันธ์ 

101 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 

102 สมาคมวิทยุจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

103 สมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชน  กาญจนบุรี 

104 สมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ชลบุร ี

105 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชลบุร ี

106 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.) ภูเก็ต 

107 สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 

108 ชมรมสื่อสร้างสรรค์  ร้อยเอ็ด 

109 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

110 สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน อุบลราชธานี 

111 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

112 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ประชาชน นครราชสีมา 

113 สมาคมวิทยุชุมชนโคราช นครราชสีมา 

114 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

115 สมาคมผู้สื่อข่าว  นครศรีธรรมราช 

116 เครือข่ายสื่อสาธารณะ ล าปาง 

117 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 

118 สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน เชียงใหม่ 
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119 สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าว เชียงใหม่ 

120 เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือ เชียงใหม่ 

121 ส านักข่าวประชาธรรม  เชียงใหม่ 

122 สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

123 สื่อภาคประชาชนคนพิษณุโลก พิษณุโลก 

124 สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก พิษณุโลก 

125 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

126 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ 

127 Advertising Standards Bureau,Australia Australia 

128 Ofcom 2003-2011,UK London, UK 

129 The Southeast Asian Press Alliance(SEAPA) Thailand 

130 Indonesia Press Council Indonesia 

ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางไตรภาคีในการก ากับดูแลกันเอง" 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2556 

ณ โรงแรมโรสการ์เดนริเวอร์ไซด์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
1 สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 
2 สภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน (สอทช.) กรุงเทพมหานคร 
3 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
4 สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
5 สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย (สนวท.) กรุงเทพมหานคร 
6 สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง กรุงเทพมหานคร 
7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี กรุงเทพมหานคร 
8 สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ

ไทย 
กรุงเทพมหานคร 

9 สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเท้นท์บันเทิงไทย กรุงเทพมหานคร 
10 สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) กรุงเทพมหานคร 
11 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
12 สมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซียน กรุงเทพมหานคร 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
13 สื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
14 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 
15 สมาคมกิจการโทรทัศน์และวิทยุ (สมอท.)                                               กรุงเทพมหานคร 
16 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพมหานคร 
17 บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จ ากัด (ช่อง 7) กรุงเทพมหานคร 
18 บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) (ช่อง 9) กรุงเทพมหานคร 
19 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  (ช่อง11) กรุงเทพมหานคร 
20 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
21 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
22 ส านักข่าวอิศรา กรุงเทพมหานคร 
23 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
24 สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
25 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพมหานคร 
26 สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
27 สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี กรุงเทพมหานคร 
28 บ.เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
29 TPBS กรุงเทพมหานคร 
30 ICT  FOR  ALL กรุงเทพมหานคร 
31 ส านักข่าว ANEWS กรุงเทพมหานคร 
32 ส านักข่าว ANEWS (Korat) กรุงเทพมหานคร 
33 PROGRAMMI กรุงเทพมหานคร 
34 บจก.เอเชียบอร์ดคาสติ้งเทเลวิชั่น กรุงเทพมหานคร 
35 ส่วนจัดการและควบคุมรายการ (สทท.11) กรุงเทพมหานคร 
36 บ.อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
37 สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย กรุงเทพมหานคร 
38 GMM Z Trading Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร 
39 บ.บอร์ดคาสไทยเทเลวิชั่น จ ากัด  กรุงเทพมหานคร 
40 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพมหานคร 
41 บริษัท เอ็มทีเทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
42 ช่องดาวเทียม CTB กรุงเทพมหานคร 
43 ส านักข่าว DNN กรุงเทพมหานคร 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
44 คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพมหานคร 
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
46 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
47 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
49 ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
50 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 
51 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร 
52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
54 มีเดียมอนิเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
55 เครือข่ายครอบครัวเฝูาระวังและสร้างสรรค์สื่อ มูลนิธิเครือข่าย

ครอบครัว 
กรุงเทพมหานคร 

56 มหาวิทยาลัยบูรพา กรุงเทพมหานคร 
57 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  กรุงเทพมหานคร 
58 ส านักงาน (กสทช.) กรุงเทพมหานคร 
59 บริษัท  อินนิเชียล ซัพพลาย จ ากัด นนทบุรี 
60 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
62 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร นครปฐม 
63 สถานีวิทยุชุมชนคน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
64 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.)  กาญจนบุรี 
65 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกสาขากาญจนบุรี กาญจนบุรี 
66 สถานีวิทยุชุมชน ต้นแบบ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 
67 สถานีวิทยุชุมชนคน  หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
69 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.) จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 
70 สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
71 เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย ชลบุร ี
72 สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
ประจวบคีรีขันธ์ 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
73 สถานีวิทยุชุมชนต าบล  บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ 
74 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 
75 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี  อุบลราชธานี 
76 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
77 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ประชาชนนครราชสีมา  นครราชสีมา 
78 สมาคมวิทยุชุมชนโคราช  นครราชสีมา 
79 สมาคมผู้สื่อข่าว นครศรีธรรมราช 
80 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
81 เครือข่ายสื่อสาธารณะ ล าปาง 
82 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
83 สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
84 สื่อภาคประชาชนคนพิษณุโลก พิษณุโลก 
85 สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก พิษณุโลก 

86 ส านักข่าวประชาธรรม (เชียงใหม่) เชียงใหม่ 

87 สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน เชียงใหม่ 

88 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

89 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการก ากับกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 

วันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี 
1 สถานีวิทยุ อปภร. 97.5 MHz อุบลราชธานี 

2 สถานีวิทยุอุบลเรดิโอ อุบลราชธานี 

3 ศูนย์ผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์เรดิโอแกรม อุบลราชธานี 

4 สถานีวิทยุยอดทองเรดิโอ FM 101.75 MHz อุบลราชธานี 

5 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.25 MHz อุบลราชธานี 

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 95.50 MHz อุบลราชธานี 

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.25 MHz  อุบลราชธานี 

8 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 

9 สถานีวิทยุกระจายเสียงทีก้าเรดิโอ  FM 101.00 Mhz.   อุบลราชธานี 

10 สถานีวิทยุคนรักเขมราฐ FM 88.0 MHz อุบลราชธานี 

11 สถานีวิทยุคู่บุญคนแสนดี FM 100.75 MHz อุบลราชธานี 

12 สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี 2 ระบบ FM 95.75 MHz อุบลราชธานี 

13 สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี 2 ระบบ AM 1215 KHz อุบลราชธานี 

14 สถานีวิทยุคลื่นใจ ภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า FM 99.25 MHz อุบลราชธานี 

15 สถานีวิทยุ 1 ปณ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

16 สถานีวิทยุชุมชนภูมิปัญญาไทย FM 96.75 MHz อุบลราชธานี 

17 สถานีวิทยุ วปถ 6 อุบลราชธานี 

18 ชาติเจริญวิทยุ Radio พาอุบล อุบลราชธานี 

19 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 

20 สถานีวิทยุกองทัพภาค 2 อุบลราชธานี 

21 สถานีวิทยุFM 101.75 MHz   อุบลราชธานี 

22 สถานีวิทยุกองทัพภาค 2 อุบลราชธานี 

23 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีตระการ อุบลราชธานี 

24 ช่อง 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สื่อมวลชน) อุบลราชธานี 

25 อุปนายกสมาคมฯ (สมาคมสื่อ) อุบลราชธานี 

26 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

27 ศูนย์บริการวิชาการชุมชน มรภ.อุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 

28 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

29 นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรุงเทพมหานคร 

30 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ThaiPBS กรุงเทพมหานคร 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

32 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

33 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยใส่ใจพระพุทธศาสนา อุบลราชธานี 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
34 สถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคง คลื่นดีศรีประดู่ อุบลราชธานี 

35 วิทยุเพ่ือความมั่นคงสมูทคิต อุบลราชธานี 

36 วิทยุเพ่ือความมั่นคง สื่อสารสองใจสื่อใจสองชน อุบลราชธานี 

37 สถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคงเสียงจากนาจะหลวย อุบลราชธานี 

38 วิทยุเพ่ือความมั่นคงวัดภูกระแต อุบลราชธานี 

39 สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ อุบลราชธานี 

40 สถานีวิทยุคนเกษตร อุบลราชธานี 

41 สถานีวิทยุชาติเจริญเรดิโอ อุบลราชธานี 

42 สถานีวิทยุปูองภัยเรดิโอ อุบลราชธานี 

43 วิทยุเพ่ือความมั่นคงวันฟูาใหม่ อุบลราชธานี 

44 สถานีวิทยุชุมชนคนรักสันติ อันลิมิตเรดิโอ อุบลราชธานี 

45 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและการกีฬา อุบลราชธานี 

46 สถานีวิทยุก่อน้อย อุบลราชธานี 

47 สถานีวิทยุบัวกลางมูล อุบลราชธานี 

48 สถานีวิทยุวิทยุสันติสุข ดอนกลาง อุบลราชธานี 

49 สถานีวิทยุคนสหกรณ์ อุบลราชธานี 

50 สถานีวิทยุภูพลานสูง อุบลราชธานี 

51 วทท.เมืองดอกบัว อุบลราชธานี 

52 Hi Radio วิทยุที่ทักทายคุณได้ทุกวัน อุบลราชธานี 

53 สถานีวิทยุท้องถิ่นเดชอุดม อุบลราชธานี 

54 วทท.เมืองวารินช าราบ อุบลราชธานี 

55 สถานีวิทยุตลาดสดวารินช าราบ อุบลราชธานี 

56 สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ อุบลราชธานี 

57 สถานีวิทยุชุมชนท่าวังหิน อุบลราชธานี 

58 สถานีวิทยุคนรักษ์สุขภาพ อุบลราชธานี 
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59 สถานีวิทยุทุ่งเจริญ อุบลราชธานี 

60 สถานีวิทยุฅนเมืองเดช อุบลราชธานี 

61 สถานีวิทยุคนอุบลเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ 3 อุบลราชธานี 

62 สถานีวิทยุคนแสนดี อุบลราชธานี 

63 สถานีวิทยุบ้านท่าบ่อ อุบลราชธานี 

64 สถานีวิทยุคิสเอฟเอ็ม อุบลราชธานี 

65 สถานีวิทยุห้วยม่วง อุบลราชธานี 

66 วทท.เมืองอุบล อุบลราชธานี 

67 สถานีวิทยุชุมชนหนองไข่นก อุบลราชธานี 

68 สถานีวิทยุOK LOVE อุบลราชธานี 

69 สถานีวิทยุOK ลูกทุ่ง อุบลราชธานี 

70 สถานีวิทยุแมนเรดิโอ อุบลราชธานี 

71 สถานีวิทยุคนวัยทีน อุบลราชธานี 

72 ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนภูมิปัญญาไทย อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

73 สถานีวิทยุขามใหญ่ อุบลราชธานี 

74 วทท.แสนสุข อุบลราชธานี 

75 สถานีวิทยุคนสู้ชีวิต อุบลราชธานี 

76 สถานีวิทยุคนน้ ายืน อุบลราชธานี 

77 เครือข่ายคนอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง อุบลราชธานี 

78 สถานีวิทยุอารยะธรรมล าน้ าโดม อุบลราชธานี 

79 สถานีวิทยุออนซอนชุมชนคนท้องถิ่นเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

80 สถานีวิทยุwe Love The King We Love Thailand อุบลราชธานี 

81 สถานีวิทยุคนฮักดี อุบลราชธานี 

82 สถานีวิทยุเสียงสามยอด อุบลราชธานี 

83 สถานีวิทยุฟาโรห์ เรดิโอ อุบลราชธานี 
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84 สถานีวิทยุต าบลไร่น้อย อุบลราชธานี 

85 สถานีวิทยุนานาชาติปทุมร่วมใจ อุบลราชธานี 

86 สถานีวิทยุเพ่ือการพัฒนา น าพาชุมชน ก้าวไกล อุบลราชธานี 

87 สถานีวิทยุคนบ้านก่อ เพื่อความสามัคคีใช้ชีวีอย่าง พอเพียง อุบลราชธานี 

88 สถานีวิทยุClassic Radio อุบลราชธานี 

89 สถานีวิทยุสวนสยามส าโรง อุบลราชธานี 

90 สถานีวิทยุHeadline Channel อุบลราชธานี 

91 สถานีวิทยุพลแพน อุบลราชธานี 

92 วิทยุเพ่ือการศึกษาและปฏิบัติการทาง นิเทศศาสตร์โปลี่เรดิโอ อุบลราชธานี 

93 สถานีวิทยุแม่น้ าโขง อุบลราชธานี 

94 สถานีวิทยุคนบ้านดอน อุบลราชธานี 

95 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีตระการ อุบลราชธานี 

96 อปพร.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

97 สถานีวิทยุคลื่นใจภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า อุบลราชธานี 

98 สถานีวิทยุคนชานเมือง อุบลราชธานี 

99 สถานีวิทยุสว่างสามัคคี อุบลราชธานี 

100 สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย อุบลราชธานี 

101 สถานีวิทยุสี่แยกเสียงสวรรค์ อุบลราชธานี 

102 สถานีวิทยุวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา   ปุาดงใหญ่วังอ้อ อุบลราชธานี 

103 สถานีวิทยุภูมิปัญญาไทยค าสมบูรณ์ อุบลราชธานี 

104 สถานีวิทยุวิทยุชุมชนแสนสุข อุบลราชธานี 

105 สถานีวิทยุนิคมส าโดมใหญ่เดชอุดม อุบลราชธานี 

106 สถานีวิทยุวิทยุสามัคคีนิคมสายกลาง อุบลราชธานี 

107 สถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์ อุบลราชธานี 

108 สถานีวิทยุคนรักแม่มูล อุบลราชธานี 
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109 สถานีวิทยุสหกรณ์ร่วมใจ อุบลราชธานี 

110 สถานีวิทยุคนรักสุขภาพ อ าเภอสิรินธร อุบลราชธานี 

111 สถานีวิทยุเท็นเรดิโอ อุบลราชธานี 

112 สถานีวิทยุส่งเสริมกีฬาและความบันเทิง อุบลราชธานี 

113 สถานีวิทยุR-TECH RADIO อุบลราชธานี 

114 สถานีวิทยุฟูาใสเรดิโอและโทรทัศน์ อุบลราชธานี 

115 วิทยุท้องถิ่นวนารมย์ อุบลราชธานี 

116 สถานีวิทยุคลื่นดีบ้านเฮา อุบลราชธานี 

117 New Life Radio (นิวไลฟ์เรดิโอ) อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

118 สถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรี กลุ่มน้ าโขงจ ากัด อุบลราชธานี 

119 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม อุบลราชธานี 

120 สถานีวิทยุคนบ้านเฮา อุบลราชธานี 

121 วิทยุกระจายเสียงสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคมแห่งชาติ       
"เสียงธรรมน าชีวิต" 

อุบลราชธานี 

122 วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม อุบลราชธานี 

123 วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม (วัดปุาชุมชน-ฟูาห่วน) อุบลราชธานี 

124 สถานีวิทยุประชาศรัทธาธรรม อุบลราชธานี 

125 สถานีเพลงฮิต อุบลราชธานี 

126 สถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก อุบลราชธานี 

127 สถานีวิทยุBIG FM. อุบลราชธานี 

128 สถานีวิทยุคนรักน้ ายืน อุบลราชธานี 

129 สถานีวิทยุVR Family Radio อุบลราชธานี 

130 สถานีวิทยุวัดสวายน้อย อุบลราชธานี 

131 สถานีวิทยุดงแสนสุข อุบลราชธานี 

132 สถานีวิทยุกกยาง อุบลราชธานี 
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133 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 

134 สถานีวิทยุซ าบายใจไทยอีสาน อุบลราชธานี 

135 สถานีวิทยุสามสีเรดิโอ อ านาจเจริญ 

136 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา อุบลราชธานี 

137 สถานีวิทยุคนรักบ้าน อุบลราชธานี 

138 สถานีวิทยุคนบัวงาม อุบลราชธานี 

139 สถานีวิทยุวี.อาร์ พิบูลเรดิโอ อุบลราชธานี 

140 สถานีวิทยุคลื่นเสียงแก่งสะพือ อุบลราชธานี 

141 สถานีวิทยุตาลสุม เรดิโอ อุบลราชธานี 

142 สถานีวิทยุรวมพลคนบ้านทุ่ง อุบลราชธานี 

143 สถานีวิทยุคลื่นเสียงเมืองพิบูล อุบลราชธานี 

144 สถานีวิทยุสว่างเรดิโอ อุบลราชธานี 

145 สถานีวิทยุโขงเจียมเรดิโอ อุบลราชธานี 

146 สถานีวิทยุมิตรมวลชน อุบลราชธานี 

147 สถานีวิทยุวัดแสนสุข อุบลราชธานี 

148 สถานีวิทยุทีก้าเรดิโอ อุบลราชธานี 

149 สถานีวิทยุท้องถิ่นช่องเม็ก อุบลราชธานี 

150 สถานีวิทยุวัดโปร่งเจริญ อุบลราชธานี 

151 สถานีวิทยุคนสร้างสุข อ าเภอน้ ายืน อุบลราชธานี 

152 สถานีวิทยุดอนยูงดงฟูาห่วน อุบลราชธานี 

153 สถานีวิทยุคนทุ่งศรี อุบลราชธานี 

154 สถานีวิทยุสหกรณ์นาเยีย อุบลราชธานี 

155 สถานีวิทยุตะวันฉายชายโขง อุบลราชธานี 

156 สถานีวิทยุส าโดมสัมพันธ์ อุบลราชธานี 

157 สถานีวิทยุหอไตรตระการพืชผล อุบลราชธานี 
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158 วิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

159 สถานีวิทยุเขมราฐ อุบลราชธานี 

160 สถานีวิทยุคนดีศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 

161 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม อุบลราชธานี 

162 ส าโรงเรดิโอวิทยุเพ่ือชุมชน อุบลราชธานี 

163 สถานีวิทยุเมืองเอกอุบล อุบลราชธานี 

164 สถานีวิทยุนาจะหลวย-บุญฑริก อุบลราชธานี 

165 สถานีวิทยุวัดทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี 

166 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Statuib อุบลราชธานี 

167 สถานีวิทยุหลักเมือง อุบลราชธานี 

168 สถานีวิทยุคนท้องถิ่นบ้านตลาด อุบลราชธานี 

169 สถานีวิทยุคลื่นสามารถ อุบลราชธานี 

170 สถานีวิทยุสามเหลี่ยมมรกต อุบลราชธานี 

171 สถานีวิทยุที่ท าการลูกทุ่ง อุบลราชธานี 

172 สถานีวิทยุกลางทุ่งนาเรดิโอ อุบลราชธานี 

173 สถานีวิทยุบุญฑริก-นาจะหลวย อุบลราชธานี 

174 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีดอนจิก อุบลราชธานี 

175 สถานีวิทยุคนรักปากกะหลาง อุบลราชธานี 

176 สถานีวิทยุสามัคคี อุบลราชธานี 

177 สถานีวิทยุM.R. สเตชั่น อุบลราชธานี 

178 สถานีวิทยุเพ่ือเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี 

179 สถานีวิทยุตระการพืชผล อุบลราชธานี 

180 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีส าโรง อุบลราชธานี 

181 สถานีวิทยุคนชายแดน อุบลราชธานี 

182 สถานีวิทยุเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
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183 สถานีวิทยุรักบ้านเกิด อุบลราชธานี 

184 สถานีวิทยุอบต.ค าไหล อุบลราชธานี 

185 สถานีวิทยุคนรักถ่ิน อุบลราชธานี 

186 FM 91.75 MHz เพ่ือประชาชน อุบลราชธานี 

187 สถานีวิทยุที่ท าการลูกทุ่ง อุบลราชธานี 

188 สถานีวิทยุคลื่นดีบ้านเฮาเดชอุดม อุบลราชธานี 

189 สถานีวิทยุICE STATION 1 อุบลราชธานี 

190 สถานีวิทยุเลียงไทบ้าน อุบลราชธานี 

191 สถานีวิทยุคนเข่ืองใน อุบลราชธานี 

192 วิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network        
วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

193 สถานีวิทยุลานบ้าน-ลานธรรม อุบลราชธานี 

194 สถานีวิทยุวิทยุชุมชนห้วยคุ้ม อุบลราชธานี 

195 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (สวท.) อุบลราชธานี 

196 สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

197 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 9 จังหวัดอุบลราชธานี (สทร.9) อุบลราชธานี 

198 สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 อุบลราชธานี 

199 สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคท่ี 2 ระบบ A.M. อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

200 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษา (สวศ.) อุบลราชธานี 

201 สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ.) อุบลราชธานี 

202 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 08 (ทอ. 08) อุบลราชธานี 

203 สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ. 6  อุบลราชธานี 

204 สถานีวิทยุกระจายกองทัพภาคท่ี 2 ระบบ FM อุบลราชธานี 

205 นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

206 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
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ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
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ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
207 นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์อีสาน อุบลราชธานี 

208 ประธานศูนย์สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย 

อุบลราชธานี 

209 ประธานชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

210 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี   อุบลราชธานี 

211 นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

212 บก.ประชามติ อุบลราชธานี 

213 บก.ชนสยาม อุบลราชธานี 

214 บก.หอการค้าอุบลฯ อุบลราชธานี 

215 บก.คนรุ่นใหม่ อุบลราชธานี 

216 บก.ข่าวภูธร อุบลราชธานี 

217 บก.ปทุมมาลัย อุบลราชธานี 

218 ผู้สื่อข่าว ปทุมมาลัย อุบลราชธานี 

219 บก.ข่าววันใหม่  อุบลราชธานี 

220 บก.ข่าวชายแดน อุบลราชธานี 

221 บก.อบต.ก้าวหน้า อุบลราชธานี 

222 บก.ประชารัฐ อุบลราชธานี 

223 บก.นสพ.เสียงไท อุบลราชธานี 

224 บก. นสพ.โอเคอีสาน อุบลราชธานี 

225 บก. นสพ.โมเดิร์นไทม์นิวส์ อุบลราชธานี 

226 บก. นสพ.ไทยนิวส์ อุบลราชธานี 

227 ออนซอนเรดิโอ  FM 104.5 MHz นครพนม 

228 สถานีวิทยุชุมชนเมืองเกษ FM 97.75 MHz ร้อยเอ็ด 

229 นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 

230 สมาคมผู้บริโภค (ผู้สนใจ) ร้อยเอ็ด 
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231 ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้สนใจ) ร้อยเอ็ด 

232 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ผู้สนใจ) ร้อยเอ็ด 

233 สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองเกษ FM 97.75 MHz ร้อยเอ็ด 

234 วิทยุชุมชนสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร้อยเอ็ด 

235 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หิน เหล็ก ไฟ เรดิโอ บุรีรัมย์ 

236 วิทยุบ้านกรวดเวิล์ด บุรีรัมย์ 

237 สถานีวิทยุสมาคมโฆษณาอีสาน FM 107.50 MHz บุรีรัมย์ 

238 FM 93.75 MHz บุรีรัมย์ 

239 FM 97.25 MHz บุรีรัมย์ 

240 สถานีวิทยุแคน เรดีโอ FM 102.50 MHz บุรีรัมย์ 

241 สถานีวิทยุนิวสเตชั่น 95.50 MHz บุรีรัมย์ 

242 สถานีวิทยุนิวสเตชั่น 95.50 MHz บุรีรัมย์ 

243 สถานีวิทยุ ภูมิไทเฮิร์บเรดิโอ 91.25 MHz บุรีรัมย์ 

244 สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์ สังกัดสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ กาฬสินธุ์ 

245 วิทยุชุมชนกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 

246 ศูนย์เรียนวิทยุชุมชนคนสุมภู กาฬสินธุ์ 

247 Skynet (เคเบิลทีวี) กาฬสินธุ์ 

248 James Cable TV (เคเบิลทีวี) กาฬสินธุ์ 

249 วิทยุชุมชนคนดอกจาน FM 105.00 MHz กาฬสินธุ์ 

250 วิทยุชุมชนค าหอย FM 91.75 MHz มุกดาหาร 

251 วิทยุชุมชนคลื่นดีหลักเมือง FM 105.00 MHz ศรีสะเกษ 

252 หจก ปพนเคเบิลทีวี ศรีสะเกษ 

253 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 97.25 MHz ศรีสะเกษ 

254 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 106.25 MHz ศรีสะเกษ 

255 สถานีวิทยุ My Heart Radio 102.25 MHz สกลนคร 
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256 สถานีวิทยุลูกทุ่ง VIP 106.25 MHz สกลนคร 

257 สวทท FM 102.50 MHz อ านาจเจริญ  

258 หจก.แซบมีเดีย 99 อ านาจเจริญ  

260 สถานีวิทยุ FM 101.75 MHz มหาสารคาม 

261 FM 105.25 MHz มหาสารคาม 

262 สถานีวิทยุ FM 93.25 MHz มหาสารคาม 

263 วิทยุชุมชน ยโสธร 

264 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

265 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

266 ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

267 ส านักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 

ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
 "แนวทางปฏิบัติในการก ากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือ" 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1 สถานีวิทยุ FM 100.25 MHz อุตรดิตถ์ 

2 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

อุตรดิตถ์ 

3 สถานีวิทยุความมั่นคง FM 93.50 MHz อุตรดิตถ์ 

4 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ FM 106.50 MHz 

อุตรดิตถ์ 

5 สถานีวิทยุ FM 95.00 MHz (กอ.รมน.) อุตรดิตถ์ 

6 สถานีวิทยุ FM 104.75 MHz อุตรดิตถ์ 

7 สถานีวิทยุ สุริยาเรดิโอ  อุตรดิตถ์ 

8 สถานีวิทยุ FM 94.50 MHz  อุตรดิตถ์ 

9 สถานีวิทยุ FM 102 MHz  อุตรดิตถ์  

10 วิทยุ FM. 93.5 MHz อุตรดิตถ์ 
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11 สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz  อุตรดิตถ์ 

12 สถานีวิทยุ FM 94.00 MHz  อุตรดิตถ์ 

13 สถานีวิทยุ FM 104.50 MHz อุตรดิตถ์ 

14 สถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 3 (ภาคเหนือ) อุตรดิตถ์ 

15 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

16 สถานีวิทยุ ส านักงานเทศบาลเด่นชัย แพร่ 

17 สมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

18 TV.7 ทันข่าว อุตรดิตถ์ 

19 TV.5 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

20 หนังสือพิมพ์ทันข่าว MV.TV. อุตรดิตถ์  

21 หนังสือพิมพ์ธุรกิจท่องเที่ยว อุตรดิตถ์ 

22 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

23 ช่อง 11 พิษณุโลก พิษณุโลก 

24 หนังสือพิมพ์ไทยสยาม อุตรดิตถ์ 

25 ร้านหนึ่งบริการ อุตรดิตถ์ 

26 หนังสือพิมพ์ไทยรายวัน อุตรดิตถ์  

27 การเมืองชุมชน อุตรดิตถ์ 

28 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ อุตรดิตถ์ 

29 หนังสือพิมพ์พิษณุโพสต์ อุตรดิตถ์ 

30 ส านักกิจกรรมกิ่งก้านใบ อุตรดิตถ์ 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

32 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

33 เคเบิ้ลทีวีศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

35 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
36 สถานีวิทยุ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ แพร่ 

37 สถานีวิทยุธุรกิจเพ่ือความมั่งคง star wave FM 96.25 MHz แพร่ 

38 FM. 105.0 MHz  แพร่ 

39 เครือข่ายสื่อชุมชนผีปันน้ า แพร่ 

40 เครือข่ายผู้ชม สถานีโทรทัศน์ThaiPBS แพร่ 

41 สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ้านหาดเสือเต้น แพร่ 

42 FM 105.00 MHz แพร่ แพร่ 

43 วิทยุขยายความดีเยาวชนต าบลลืมตอง FM.102 MHz น่าน 

44 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร 

45 สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าว จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร 

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

47 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

48 ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

49 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

50 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio network สุโขทัย 

51 สถานีวิทยุเพ่ือคนสุโขทัย FM 99.75 MHz สุโขทัย 

52 FM. 99.0 MHz  พิษณุโลก 

53 FM. 89.50 MHz  พิษณุโลก 

54 FM. 88.25 MHz  พิษณุโลก 

55 FM. 93.25 MHz  พิษณุโลก 

56 FM. 104.75 MHz  พิษณุโลก 

57 FM. 93.25 MHz  พิษณุโลก 

58 สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก พิษณุโลก 

59 ส านักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก พิษณุโลก 

60 FM. 97.75 MHz จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
61 สถานีวิทยุ พิษณุโลก 

62 ชมรมวิทยุชุมชน กอ.รมน. พิษณุโลก 

63 สมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

64 สมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

65 หจก.ปากน้ าโพเคเบิ้ลทีวี จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

66 เครือข่ายภาคประชาสังคม ก าแพงเพชร 

67 สถานีวิทยุสิทธิสตรีเมืองพิจิตร/สถานีวิทยุวัฒนธรรม พิจิตร 

68 สมาคมวิทยุโทรทัศน์และสื่อมวลชน เพชรบูรณ์ 

69 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ เพชรบูรณ์ 

70 สมาคมเสียงประชาชน เพชรบูรณ์ 

71 สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 

72 คณะท างานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 

73 สภาองค์กรชุมชนซับพุทรา เพชรบูรณ์ 

74 เคเบิ้ลทีวีดอนไชย จังหวัดล าปาง ล าปาง 

75 ส านักงาน กสทช. เขต 3 ล าปาง ล าปาง 

76 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือคนล าพูน ล าพูน 

77 สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ล าพูน 

78 สถานีวิทยุเชียงม่วน พะเยา 

79 สถานีวิทยุพรหมนคร พะเยา 

80 วิทยุกว๊านพะเยา 88.75 MHz พะเยา 

81 วิทยุหนองเส็งทราย 93.50 MHz พะเยา 

82 ส านักข่าวประชาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

83 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

84 วิทยุชุมชนสื่อสร้างสรรค์เชียงดาว  เชียงใหม่ 

85 สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง เชียงใหม่ 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
86 สถานีวิทยุชุมชนสันปุาตอง เชียงใหม่ 

87 สถานีวิทยุชุมชนมนต์เสียงธรรม เชียงใหม่ 

88 วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน เชียงใหม่ 

89 วิทยุชุมชนจอมทอง เชียงใหม่ 

90 สถานีวิทยุวัฒนธรรม เชียงใหม่ 

91 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ FM 90.00 MHz 

เชียงใหม่ 

92 สถานีวิทยุวิหคฟรีสไตล์ FM 94.0 MHz เชียงใหม่ 

93 วิทยุชุมชน FM 89.50 MHz เชียงใหม่ 

94 สื่อชุมชนภาคเหนือ/วิทยุชุมชน FM 104.50 MHz เชียงใหม่ 

95 สถานีวิทยุ FM 105 MHz เชียงใหม่ 

96 วิทยุออนไลน์ เชียงใหม่ 

97 วทท.สมาร์ท เอฟ เอ็ม เชียงใหม่  

98 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

99 ส านักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 

100 วิทยุสื่อมวลชนภาคเหนือแห่งประเทศไทย วิหคเรดิโอ 89.0 MHz เชียงใหม่ 

101 สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

102 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

103 สถานีวิทยุท่าสุดเรดิโอ FM91.25 MHz เชียงใหม่ 

104 สถานีวิทยุเพ่ือท้องถิ่น FM.100.75 MHz  เชียงใหม่  

105 คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัด
ภาคเหนือ 

เชียงใหม่ 

106 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เชียงใหม่ 

107 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

108 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในสังฆราชูปถัมป)์ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
109 ส านักงาน กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

110 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เชียงราย 

111 ผู้ผลิตสื่อกลุ่มรุ้งอ้วน เชียงราย 

112 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM.00 MHz เชียงราย 

113 เครือข่ายเตรียมความพร้อมล้านนาคอมมิวนิตี้ชาแนล เชียงราย 

114 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการก ากับกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภาคใต้" 

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย               นครศรีธรรมราช 

2 สื่อโทรทัศน์ธุรกิจ นครศรีธรรมราช  

3 สื่อชุมชน นครศรีธรรมราช 

4 อบต.นาเคียน นครศรีธรรมราช 

5 ผอ.โรงเรียนเยาวชน นครศรีธรรมราช 

6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

7 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช 

8 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช FM.107.5 MHz. นครศรีธรรมราช  

9 วิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

10 สถานีวิทยุวิทยาลัยการอาชีพ อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 

11 ศูนย์ผลิตรายการและข่าว กองทัพบกภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช 

12 สถานีโทรทัศน์ฟาร์มเชนแนล   นครศรีธรรมราช 

13 ส านักพัฒนาประชาสังคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า     นครศรีธรรมราช 

14 ศูนย์กีฬานาเคียน นักสื่อสารชุมชน               นครศรีธรรมราช 

15 ประธานศูนย์เฟสบุ๊คคนบ้านเดียวกัน  นครศรีธรรมราช 

16 วิทยาลัยเทคนิคจรัสพิชากร  นครศรีธรรมราช 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
17 สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์   นครศรีธรรมราช 

18 ประชาสังคม อบต.นาเคียน                   นครศรีธรรมราช 

19 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. นครศรีธรรมราช 

20 สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์     นครศรีธรรมราช 

21 สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 นครศรีธรรมราช 

22 ไข่นุ้ยคุ้ยข่าว ช่อง 11 นครศรีธรรมราช 

23 เคเบิ้ลทีวี  นครศรีธรรมราช 

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

25 ประชาสังคมสื่อชุมชน นครศรีธรรมราช 

26 สื่อมวลชน บริษัท โอห์มมีเดีย จ ากัด นครศรีธรรมราช 

27 สถานีวิทยุกระจายเสียง ต ารวจตระเวนชายแดน ทุ่งสง   นครศรีธรรมราช 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

29 สถานีสกายเรดิโอล าทับ 97.75 MHz. กระบี่ 

30 ล าทับวาไรตี้ เรดิโอ FM.101.25 MHz. กระบี่ 

31 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (วัดศรีทวี) กระบี่ 

32 วิทยุ FM.96 MHz. Unity Radio กระบี่ 

33 สภาองค์กรชุมชนกระบี่ กระบี่ 

34 สภาพัฒนาการเมือง กระบี่ 

35 สภาผู้บริโภคภาคประชาชน  กระบี่ 

36 ประชาคม   กระบี่ 

37 Love Station FM. 92.0 MHz. กระบี่ 

38 สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ FM.103.75 MHz พังงา 

39 สถานีวิทยุ 89.5 โกล์ด สตาร์ FM. MHz. พังงา 

40 ประชาคม พังงา 

41 คุระบุรีคอมมิวนิตี้เวฟเรดิโอ พังงา 
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ฐานข้อมูลโครงการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
ของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ล าดับ หน่วยงาน จังหวัด 
42 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  พังงา 

43 วิทยุชุมชนพังงา เรดิโอ 98.0 MHz. พังงา 

44 วิทยุชุมชนพังงา เรดิโอ 98.0 MHz. พังงา 

45 วิทยุชุมชน พังงา 

46 วิทยุชุมชน คึกศึกเรดิโอ STAR FM 101.25 MHz. พังงา 

48 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตรัง ตรัง 

49  สพม./ประชาสังคม ตรัง 

50 สื่อชุมชน/เครือข่ายเกษตรกร ตรัง 

51 ประชาสังคม ตรัง 

52 มูลนิธิกองทุนชุมชน สตูล 

53 ชมรมคนรักษ์สตูล สตูล 

54 ชมรมวิทยุชุมชน จ.ชุมพร/ถนอมทรัพย์ เรดิโอ FM.88.50 MHz. ชุมพร 

55 ชมรมวิทยุชุมชน จ.ชุมพร/ถนอมทรัพย์ เรดิโอ FM.88.50 MHz. ชุมพร 

56 ปฐมพร เรดิโอ 108.00 MHz. จ.ชุมพร ชุมพร 

57 วิทยุคนกระบุรี 23 F.M.91.25 MHz. ระนอง 

58 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ระนอง 

59 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษา ระนอง 

60 สถานีวิทยุชุมชนคนกระบุรี FM.91.25 MHz. ระนอง 

61 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ภูเก็ต 

62 ประชาสังคม พัทลุง 

63 ประชาสังคม สุราษฎร์ธานี 

64 ศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค จ.ปัตตานี ปัตตานี 

65 ส านักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 
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