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1.  บทน า  
  รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์  ของโครงการวิจัยเรื่อง           
“การส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช .) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ        
ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาของส านักงาน กสทช. โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
  คณะวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) 
โดยให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จ านวน 26 ช่อง ผู้แทนผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์และผู้บริโภคสื่อ รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล มีส่วนร่วมใน  
ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยโดยได้เข้าร่วมและให้ความเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 
ครั้ง (Focus Group) และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอรายการที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมใน
กิจการโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองรายการของ   
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังใช้วิธีการ วิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการก ากับดูแลเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ กลไกการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ทั้งในต่างประเทศ 
(กรณีศึกษา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และญี่ปุ่น) และประเทศไทย เพ่ือน ามา
ประมวลเป็นรูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์โดยได้น าเสนอในรายงานผลการศึกษาวิจัย กสทช. รวมทั้งน าไปสังเคราะห์เป็น (ร่าง) 
คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  
  คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
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กิจการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ยิ่ง น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ คณะวิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการก ากับดูแลกันเอง  
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสังคมอันดีงามตามหลักการประชาธิปไตย  
 
2.  วัตถุประสงค์  

2.1  วิเคราะห์รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ เปรียบเทียบกับกลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม กรอบจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. กรอบจริยธรรมขององค์กร
วิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และประกาศของ กสทช.  
  2.2  ก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ 
  2.3  จัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อ ส านักงาน กสทช. 
 
3.  ผลการศึกษา  
 คณะผู้วิจัยขอน าเสนอข้อสรุปจากผลการศึกษา ดังนี้ 
 3.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
ระหว่าง มาตรฐานสากลกับประเทศไทย 

3.2  ผลการสังเคราะห์รูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการนจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 7 องค์ประกอบ   

3.3  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย  

3.4  ผลการศึกษาเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ 
3.5  ความท้าทายในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์และข้อเสนอแนะ 
3.6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อกสทช. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ชม  
 

  3.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ระหว่างมาตรฐานสากลกับประเทศไทย  (รายละเอียดตามผลการวิจัยในบทที่ 2, 3, 4) 
             คณะวิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ การด าเนินงานการก ากับเนื้อหา 
ตามมาตรฐานสากลในต่างประเทศ (กรณีศึกษา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และญี่ปุ่น)  
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และประเทศไทย (การด าเนินงานของ กสทช. และการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการและองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม 2) การด าเนินงาน 
ด้านการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม และ 3) กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง 
โดยได้สังเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานสากลและประเทศไทย เสนอเป็นจุดร่วม และจุดต่าง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1)  กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม  
จุดร่วมในกลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสมของมาตรฐานสากลและประเทศไทย   

คือ มีองค์กรก ากับที่รับผิดชอบทั้งในส่วนของรัฐและองค์กรวิชาชีพ รวมถึงมีแนวคิดหลักในการก ากับ
เนื้อหารายการตามหลักการของ UNESCO ทั้งในเชิงปกป้อง (Protection) และส่งเสริม 
(Promotion)  

จุดต่าง คือ มาตรฐานสากลจะมีการก ากับร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับและองค์กรวิชาชีพที่
เป็นระบบใน 2 รูปแบบ คือ การร่วมก าหนดกรอบจริยธรรม ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการที่องค์กรวิชาชีพได้ด าเนินการมา (Code-oriented Approach) และการ
ให้การรับรององค์กรวิชาชีพ (Organization-oriented Approach) ในการจัดท ากรอบจริยธรรมและ
ให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง  ในขณะที่ประเทศไทยองค์กรก ากับ 
(กสทช.) และองค์กรวิชาชีพยังไม่ได้มีการร่วมกันก ากับอย่างเป็นระบบ แต่อยู่ในช่วงที่ กสทช. จัดท า
ประกาศการรวมกลุ่มฯ เพ่ือให้เกิดกลไกการท างานร่วมกัน 

2)  การด าเนินงานด้านการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม  
จุดร่วมในประเด็นการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ

มาตรฐานสากลและประเทศไทย คือ มีองค์ประกอบของการด าเนินการที่คล้ายคลึงกันใน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ (กฎหมาย และกรอบจริยธรรม) ระบบการจัดระดับ
ความเหมาะสม การติดตามตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรียน บทลงโทษ และการจูงใจ  

อนึ่ง ภายใต้องค์ประกอบทั้ง 6 พบว่ามีจุดต่างในประเด็น 3 ประเด็น คือ ก.ระบบการจัด
ระดับความเหมาะสม  ข.การติดตามตรวจสอบ  และ ค.การจัดการข้อร้องเรียน ที่เป็นช่องว่างระหว่าง
มาตรฐานสากลและประเทศไทย ดังนี้  

ก.  ระบบการจัดระดับความเหมาะสม  
มาตรฐานสากลในต่างประเทศ ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพจัดระดับความเหมาะสมกันเอง

โดยก าหนดให้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาสังคม การแพทย์ 
จิตวิทยาเด็ก ผู้เชี่ยวชาญเด็กและเยาวชน เป็นต้น  
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ในขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในประเทศ
ไทย เป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรก ากับ (กสทช.) โดย กสทช. ก าลังส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกันเอง  

ข.  การติดตามตรวจสอบ 
จุดต่างในเรื่องแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ ระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทย 

คือ ตามมาตรฐานสากล องค์กรวิชาชีพจะมีการติดตามตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ โดยการส ารวจความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการตามช่วงวัยเป็นประจ าทุกปี ในขณะที่องค์กรวิชาชีพในประเทศไทยยังไม่มีการติดตาม
ตรวจสอบผ่านการส ารวจความพึงพอใจหรือประสิทธิภาพของกฎหมาย จากกลุ่มผู้บริโภค   

อนึ่ง ในการติดตามตรวจสอบทั้งมาตรฐานสากลและประเทศไทย มีจุดร่วมกัน คือ   มี
กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเก็บเทปรายการเพ่ือให้ มีการติดตามตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

ค.  การจัดการข้อร้องเรียน 
จุดต่างในด้านแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทย 

คือ องค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ มีการเผยแพร่การจัดการข้อร้องเรียนออกสู่สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อใจในการก ากับดูแลกันเอง  ในขณะที่องค์กรวิชาชีพใน
ประเทศไทยยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

3)  กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง 
จุดร่วมในประเด็นกรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองคือ ทั้งมาตรฐานสากลและ

ประเทศไทย มีองค์กรวิชาชีพและมีกรอบจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลกันเอง  
อย่างไรก็ตามได้พบแนวปฏิบัติที่เป็นจุดต่าง โดยองค์กรวิชาชีพตามมาตรฐานสากลมีการ

ก ากับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการเคารพกติกาตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีสภาพบังคับที่
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ส่วนองค์กรวิชาชีพในประเทศไทยมีความพยายามที่จะก ากับดูแลกันเอง 
แต่ยังไม่มีสภาพบังคับท่ีมีประสิทธิภาพ  

  
  3.2  ผลการสังเคราะห์รูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 7 องค์ประกอบ  (รายละเอียดตามผลการวิจัยในบทที่ 4) 
 คณะวิจัยได้สังเคราะห์การตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ในระดับสากล ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และญี่ปุ่น รวมถึง
ไทย จากกรอบของ UNESCO โดย Eve Salomon (2008) ร่วมกับพิรงรอง รามสูต และคณะ (2546) 
ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ 1) องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่  2) แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับ
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เนื้อหารายการโทรทัศน์ 3) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 4) การติดตาม
ตรวจสอบ 5) การจัดการเรื่องร้องเรียน 6) การลงโทษ และ 7) การจูงใจ โดยสามารถสรุปมาตรฐาน
กลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ที่พึงประสงค์  
ดังนี้  
 1. องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 

มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์
ที่พึงประสงค์  ด้านองค์กรก ากับควรเป็นองค์กรอิสระเพ่ือปลอดจากการแทรกแซงโดยอ านาจรัฐและ
อ านาจเอกชน ท าให้เกิดการก ากับที่สมดุลและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคโดย
องค์กรอิสระควรมีอ านาจหน้าที่หลัก คือ  

  1)  จัดสรรคลื่นความถีใ่ห้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  
  2)  ก ากับและบริหารคลื่นความถ่ีด้วยการออกกฎระเบียบและทบทวนกฎระเบียบให้

เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด  
  3)  ก ากับโครงสร้างตลาดให้มีความเป็นธรรมและมีความหลากหลายของ

ผู้ประกอบการโดยใช้เครื่องมือก ากับความเป็นเจ้าของกิจการ การถือครองสิทธิข้ามสื่อ การถือครอง
กิจการโดยชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันความหลากหลายของเนื้อหารายการ  

  4)  ส่งเสริม กระตุ้น และก ากับให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการที่หลากหลาย  

  5)  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีการรวมกลุ่มและก ากับดูแลกันเอง   
นอกจากองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลข้างต้นแล้ว ยังควรมีองค์กรวิชาชีพที่เกิดจาก    

การรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้ยังคงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น            
มีเสรีภาพอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ โดยองค์กรวิชาชีพดังกล่าวควรจะมีบทบาทในการจั ดท า
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพโดยความร่วมมือของสมาชิกในองค์กร มีระบบการตรวจสอบการ
ด าเนินการร่วมกัน และมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

ในด้านการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับดูแล และองค์กรวิชาชีพ/ผู้ประกอบกิจการควร
ที่จะมีกลไกการก ากับดูแลเนื้อหาร่วมกัน (Co-regulation) ตามแนวทางดังนี้ (HBI, 2006: 105    
อ้างใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และคณะ, 2559) 1) สร้างแนวทางการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับ
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code–oriented Approach) 2) สร้างแนวทางการเชื่อมโยงการก ากับ
ดูแลกับองค์กรก ากับกันเอง (Organization-oriented Approach)  
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  2.  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 

มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ที่
พึงประสงค์  มีแนวคิดตามมาตรฐานสากลแบ่งเป็น 2 แนวคิด คือ  
   1)  แนวคิดที่เน้นการก ากับเนื้อหาที่ผู้บริโภคควรได้รับการปกป้อง (Protection) 
ประกอบด้วย 

   -  การก ากับเนื้อหาที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน   
   -  การก ากับเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม 

   ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวควรให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศ เช่น เนื้อหาลามก 
เนื้อหาทีล่ะเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

2)  แนวคิดที่เน้นการส่งเสริม (Promotion) ประกอบด้วย 
   -  การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหา  
   -  การส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพ 
   -  การส่งเสริมเนื้อหาเพื่อเด็กและเยาวชน  
   -  การส่งเสริมเนื้อหาเพ่ือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะด้าน เช่น ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น  
   -  การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในด้านสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของ

ความเป็นพลเมือง เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยชน การส่งเสริมอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชน 

  มาตรฐานที่พึงประสงค์ในการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ด้านเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้ 

  ก.  กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตาม
เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ชม ได้แก่ 

   -  กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   -  กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายหมิ่นประมาท 
กฎหมายสื่อลามก กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นต้น 

  ข.  กรอบจริยธรรมวิชาชีพ คือ กติกาที่ผู้ประกอบกิจการ/องค์กรวิชาชีพตกลง
ร่วมกันด้วยความสมัครใจในการด าเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 
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  3. ระบบการจัดความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์          

ที่พึงประสงค์ด้านระบบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (ระบบเรต) เพ่ือเป็นการ
ปกป้องเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนและเป็นระบบที่เอ้ือให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็ก
และเยาวชนของตนเอง โดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศ ดังนี้ 

  1)  ระบบที่ก าหนดช่วงเวลาเป็นจุดแบ่งประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่น าเสนอ โดย
ประเทศท่ีใช้ระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลาเป็นตัวก าหนดผังการออกอากาศรายการที่พึงประสงค์ 

  2)  ระบบที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นระดับตามวัยของผู้ชมหรือระดับวิจารณญาณของ
ผู้ชมที่สันนิษฐานว่าจะแปรเปลี่ยนหรือพัฒนาไปตามวัย เช่น ระบบที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
และแคนาดา เป็นต้น 

  3)  ระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบการก าหนดช่วงเวลาและระบบที่แบ่งระดับตาม
ช่วงวัย  

  4)  ระบบที่ใช้เทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหา เพ่ือบังคับใช้ระบบเรต เช่น การใช้
เทคโนโลยี  V-chip มาใช้ควบคู่กับระบบเรต เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมไว้ที่
เครื่องรับโทรทัศน์ตามระดับเนื้อหารายการ ท าให้สามารถควบคุมการชมรายการโทรทัศน์ของเด็กได้ 
  4.  การติดตามตรวจสอบ 

  1)  ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเก็บเทปรายการในระยะเวลาหนึ่งส าหรับการติดตาม
ตรวจสอบ  

  2)  องค์กรก ากับ องค์กรวิชาชีพ และผู้ประกอบกิจการ ควรมีการติดตามตรวจสอบ 
โดยการใช้มาตรการเฝ้าระวังสื่อในประเด็น เนื้อหารายการที่มีความเสี่ยงส าหรับเด็กและเยาวชนจาก 
การมีรายการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ละครช่วงเวลาตอนเย็น เนื้อหารายการที่ก่อให้เกิดอันตราย
เสียหายร้ายแรง เนื้อหารายการที่ไม่มีมาตรฐานในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง หรือเนื้อหารายการที่มี
ประวัติเคยถูกร้องเรียนมาก่อน เป็นต้น 

  3)  องค์กรก ากับ องค์กรวิชาชีพ และผู้ประกอบกิจการ ควรจัดให้มีช่องทางที่
หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณะ 
  5.  การจัดการเรื่องร้องเรียน 

   ควรมีองค์ประกอบดังนี้  
  5.1  ผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรก ากับดูแลควรจัดตั้งหน่วยงาน

จัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอาจ
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จัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรก ากับดูแล และจัดให้มีกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย 
            1)  การรับเรื่องร้องเรียน (ที่มีหลากหลายช่องทาง) และการก าหนดระยะเวลาในการ
ตอบรับเรื่องร้องเรียน  
             2)  การพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการก าหนดระยะเวลาแก้ไข 
             3)  การก าหนดผู้รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
             4)  การเผยแพร่ผลการจัดการข้อร้องเรียนสู่สาธารณะ 

  5)  การให้สิทธิกับผู้ถูกลงโทษ สามารถทบทวนค าตัดสินได้ โดยมีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการด าเนินการ  
  6.  การลงโทษ 

  ควรมีแนวทางการลงโทษจากองค์กรก ากับดูแล หรือองค์กรวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดสภาพ
บังคับที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์กรวิชาชีพจะไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการลงโทษ ในขณะที่องค์กร
ก ากับดูแลมีอ านาจลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 

  องค์กรก ากับดูแลมีอ านาจในการลงโทษตามกฎหมาย 
  1)  ออกค าสั่งให้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
  2)  ออกค าสั่งให้จ่ายค่าปรับ  
  3)  ปฏิเสธต่อใบอนุญาต  
  4)  ระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต 

            องค์กรวิชาชีพมีการลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละองค์กรวิชาชีพ 
โดยอาจจะมีแนวทางในการลงโทษดังนี้  

  1)  ให้มีการปรับแก้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
  2)  ในกรณีที่ท าผิด ให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเน้นย้ าให้มีการขออภัยต่อ

สาธารณะผ่านสถานีของตน 
  3)  เปิดเผยรายชื่อของผู้ที่กระท าการละเมิดกฎผ่านเว็ปไซต์  
  4)  ขอความร่วมมือจากสมาคมต่างๆ ตัดสิทธิ์ผู้ที่ท าการละเมิดในการเข้ารับรางวัล

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
   5)  เสนอการลงโทษปรับส่งไปให้ทางองค์กรก ากับเพ่ือประกอบการพิจาณาลงโทษ
ปรับผู้ที่ท ากระท าผิดได้  
   6)  ถอดถอนสมาชิกภาพ 
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  7. การจูงใจ 
  ควรมีระบบการจูงใจทั้งจากองค์กรก ากับดูแล หรือองค์กรวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการ

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและให้ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการมีคุณภาพ ดังนี้ 
  องค์กรก ากับ  
  1)  ยกเว้นภาษีส าหรับรายการโทรทัศน์ที่ผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สาธารณะ  
  2)  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท ารายการทีส่่งเสริมวัฒนธรรม 
  3)  สนับสนุนการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราพิเศษตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

   องค์กรวิชาชีพ  
  1)  มีการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในภูมิทัศน์สื่อที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
   2)  มีการให้ความรู้ รายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ กฎ กติกา ที่องค์กรก ากับได้ออก
แนวปฏิบัติมาใหม่ 
  สรุป มาตรฐานในการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ส าหรับประเทศไทยนั้น ควรจะเป็นการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) เนื่องจาก
สื่อมวลชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะก ากับดูแลกันเอง ในระยะแรกจึงควรให้มีการ
ก ากับดูแลร่วมกับภาครัฐโดยที่องค์กรอิสระ (กสทช.) มีบทบาทเข้ามาก ากับและส่งเสริม  ซึ่งในอนาคต
หากสื่อมวลชนสามารถรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพและมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นก็อาจมีการพัฒนา
รูปแบบเป็นการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ต่อไป (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และคณะ, 
2559) นอกจากนี้ รูปแบบการก ากับดูแลร่วมกันยังไม่สามารถแยกขาดจากการก ากับดูแลกันเองได้  
แต่มีลักษณะที่ต่อเนื่องกันตามความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายในระดับที่
แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการก ากับดูแลในระดับสากลแล้ว ประเทศไทยมีรูปแบบ
มาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในเชิงหลักการไม่
แตกต่างจากในระดับสากลแต่การน ามาบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นยังต้องมีการพัฒนาต่อไป
เพ่ือให้เทียบเท่ากับระดับสากล 

 

  3.3  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของ        
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย  (รายละเอียดตามผลการวิจัย
ในบทที่ 5)  

จากการสังเคราะห์ข้อมูลการระดมความคิดเห็นในการประชุมครั้งที่ 1-4 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในประเทศไทยมี
แนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ สรุปได ้8 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1.  การก าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหารายการ  
2.  การแต่งตั้งและการท างานของคณะกรรมการช่องรายการหรือการก าหนดผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดผังรายการและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
3.  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ผลิตรายการ    
4.  ผู้ผลิตรายการหรือฝ่ายผลิตรายการรับนโยบายจากสถานีไปปฏิบัติ 
5.  การพิจารณาตรวจสอบเทปรายการให้ตรงกับผังรายการและพิจารณาจัดระดับความ

เหมาะสมของเนื้อหา 
6.  การแจ้งผลพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการให้กับผู้ผลิตรายการ 
7.  แนวปฏิบัติของสถานี ในกรณีที่ผู้ผลิตรายการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายของสถานีได้  
8.  การติดตามประเมินผลรายการหลังการออกอากาศ 

  การพัฒนาแนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในบริบทของสังคมไทยนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ    
  1.  ภาครัฐ ต้องเข้าใจและส่งเสริมการท าหน้าที่สื่อบนหลักการประชาธิปไตย ให้สิทธิและ
เสรีภาพสื่อในการด าเนินงานอย่างเท่าเทียมกัน    
  2.  บุคลากรภาครัฐ  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ผลิต ควรมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาและหามาตรฐานในแนวทางปฏิบัติ   
  3.  กฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ ควรมีความชัดเจนในการสื่อสารกฎเกณฑ์หรือเห็นแนวปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน               
  4.  ผู้ผลิตรายการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจในกรอบกฎหมายหรือเข้าใจในนโยบาย / แนว
ปฏิบัติของช่องรายการ   
  5.  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการจะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่และให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหาอย่างจริงจัง   
  6.  ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการท าหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ควรมีความรู้และประสบการณ์ตรง   
  7. ผู้บริโภคในสังคมพลเมืองจะต้องมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท าหน้าที่ของสื่อได้   
  อนึ่ง จากผลการศึกษา พบว่า องค์กรวิชาชีพและภาคประชาสังคม ควรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีข้อเสนอเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมดังนี้ 
   องค์กรวิชาชีพ ควรมีบทบาทในการ ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมให้ค าปรึกษา        
ร่วมก าหนดเกณฑ์กลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์  
ร่วมติดตามตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 



ĥ 
 

  องค์กรภาคประชาสังคม ควรมีบทบาทในการร่วมก าหนดเกณฑ์กลางการตรวจสอบและ    
จัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ ร่วมติดตามตรวจสอบ และร่วมเสนอข้อร้องเรียนในกรณีที่มี
เนื้อหารายการไม่เหมาะสม 
 
  3.4  ผลการศึกษาเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์   (รายละเอียดตาม
ผลการวิจัยในบทที่ 6)  
  การศึกษาเนื้อหารายการที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมตามประกาศของส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง 2) ด้านเรื่องทางเพศ และ        
3) ด้านการใช้ภาษา โดยศึกษาการน าเสนอเนื้อหารายการ ทั้งที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมในรายการ
โทรทัศน์ 3 ประเภท ได้แก่ รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน 
เนื่องจากรายการโทรทัศน์ทั้ง 3 ประเภทนี้ เป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงและมีอิทธิพลต่อความคิด
และพฤติกรรมของประชาชนทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน       
โดยศึกษารายการที่มีการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระหว่างปี  พ.ศ.
2556–2559 และเป็นรายการที่มีประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการที่ไม่เหมาะสมไปยังส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

ผลการศึกษาการน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1-3  โดยจ าแนกผลการศึกษาตามประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ 
รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

1. การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการละคร  
 ข้อสรุปจากการระดมความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเด็นเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม (Don’t List) ในรายการละคร โดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้
ดังนี้  
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

1. การแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยตรง ไม่ควรมี  
- ปัจจุบันมีเนื้อหาเหล่านี้มากเกินไป มีความล่อแหลม 
หากมีการน าเสนออาจพิจารณาตามบริบทและระดับความ
เหมาะสมของรายการ 
มีได้  
- โดยพิจารณาตามบริบทและระดับความเหมาะสมของ
รายการ  

2. การใช้ภาษาที่ส่อเสียด ดูหมิ่น เหยียด
หยามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ที่ส่งผลให้
เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจหรือ
ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ไม่ควรมี  
- เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้เด็กและเยาวชน
เลียนแบบค าพูดที่มีผลกระทบต่อจิตใจผู้อื่นไม่ว่าจะตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม และในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ 
มีได้  
- พิจารณาตามบริบทและระดับความเหมาะสมของ
รายการ 

3. การแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการ
ข่มขืน 

ไม่ควรมี  
- ควรเป็นไปตามบริบทของเนื้อเรื่องแต่ไม่ควรแสดง
รายละเอียดมากเกินไปและเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง หากจ าเป็นต้องมี เพื่อให้รับรู้เหตุการณ์ ต้องตัด
ทอนก่อนถึงขั้นตอนการข่มขืน 
มีได้  
- อาจดูเจตนาของการน าเสนอ อีกทั้งเนื้อหาบางอย่างนั้น
จ าเป็นต้องน าเสนอเพื่อให้ผู้ชมรู้เท่าทันและใช้ในการ
ป้องกันตัว 

4. ความรุนแรงต่อร่างกาย โดยใช้ก าลังทุบตี 
บีบคอ หรือการใช้อาวุธให้ได้รับความ
เจ็บปวด ทรมาน จนถึงแก่ความตาย 

ไม่ควรมี  
- ควรน าเสนอเพียงเพื่อให้เข้าใจการด าเนินเร่ืองเท่านั้น  
- ไม่ควรน าเสนอการกระท าบางอย่างที่ชี้น าให้เห็นถึง
วิธีการ โดยอาจขึ้นอยู่กับบริบทและเจตนาของผู้ผลิต แต่
ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่มากเกินไป โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริบทของเนื้อเรื่อง 
มีได้  
- ใช้เรตรายการและช่วงเวลาการออกอากาศประกอบการ
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

พิจารณาเนื้อหาในละครบางเร่ืองมีบทลงโทษของตัวละคร
ที่ต้องแสดงให้เห็น หากตัดออกจะท าให้ละครไม่สมบูรณ์ 
อาจเลี่ยงความรุนแรงโดยการเบลอภาพได้ ในกรณีฉาก
ต่อสู้กับคนร้ายในภาพยนตร์แนวบู๊ เป็นต้น  
- ไม่ควรแสดงขั้นตอนการลงมือ เพราะจะน า ไ ปสู่
พฤติกรรมเลียนแบบได้สู ง  แต่หากบริบทของเรื่อง
จ าเป็นต้องน าเสนออาจแสดงแค่เหตุการณ์ 

5. การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทุบท าลาย 
และขว้างปาสิ่งของ 

ไม่ควรมี  
- ควรมีเนื้อหาสอนให้ผู้ชมรู้จักควบคุมอารมณ์และแก้ไข
ปัญหาในทางที่ถูกที่ควร หากมีการน าเสนอเนื้อหาเหล่านี้
อาจพิจารณาเจตนาในการน าเสนอ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้พบ
บ่อยในละครไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท
ของตัวละครด้วย เพราะพฤติกรรมบางอย่างอาจเกิดจาก
โรคทางการแพทย์ ควรแสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาด้วย 
และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
มีได้  
- ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่รุนแรงมากและเป็นไปตามบริบท 
โดยจะใช้เรตรายการและช่วงเวลาการออกอากาศ
ประกอบการพิจารณา และควรมีการให้ข้อคิดในเนื้อหา
และค าแนะน า มีค าเตือน น าเสนอบทลงโทษแทรกไปด้วย 

6. ฉากโป๊เปลือย เลิฟซีน ยั่วยวนกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศ 

ไม่ควรมี  
- ควรน าเสนอด้วยความระมัดระวังเพราะมีผลกระทบต่อ
สังคม อาจท าให้คดีข่มขืนมากข้ึน 
มีได้ เพราะ 
- ต้องพิจารณารายละเอียดและบริบท แต่ควรใช้เรต 
รายการและช่วงเวลาการออกอากาศประกอบการ
พิจารณา  

7. การแสดงที่ก่อให้เกิดค่านิยมทางเพศ
ในทางที่ผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

ไม่ควรมี  
- การน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ อาจเป็นแสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมนี้ เป็นที่ยอมรับในสังคม หากจ าเป็นต้อง
น าเสนอควรน าเสนอผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน 
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

- ควรแยกประเด็นระหว่าง “พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ” 
และ “การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน”  
- ควรน าเสนอในทางสร้างสรรค์สังคม 
มีได้  
- พิจารณารายละเอียดและบริบท และเห็นว่าเป็นหน้าที่
ของกระทรวงศึกษาที่ต้องให้ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียน  
- อาจมีได้ตามความเหมาะสมของสังคมที่เป็นจริง 

8. การกระท าความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 

ไม่ควรมี  
- อาจท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
มีได้  
- อาจมีได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเจตนาการน าเสนอ 
โดยจะใช้เรตรายการและช่วงเวลาการออกอากาศ
ประกอบการพิจารณา 

9. การใช้ภาษาหยาบโลน สองแง่สองง่าม 
เก่ียวกับเร่ืองเพศ 

ไม่ควรมี  
- ไม่เหมาะสมและไม่สร้างสรรค์ 
มีได้  
- พิจารณาเป็นกรณีไปตามบริบท  
- ใช้เรตรายการและช่วงเวลาการออกอากาศประกอบการ
พิจารณา 

10.  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว  
หยาบคาย 

ไม่ควรมี  
- พิจารณาตามบริบทและระดับความเหมาะสมของ
รายการ  
มีได้  
- อาจมีได้บ้างเพื่อให้รู้อารมณ์ตัวละคร แต่ควรขึ้นค าเตือน
ประกอบด้วย 
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2.  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการวาไรตี้/
เกมโชว ์ 
  ข้อสรุปจากการระดมความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเด็นเนื้อหาที่          
ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการวาไรตี้/เกมโชว์ โดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

1. การใช้ภาษาที่ส่อเสียด ดูหมิ่น เหยียด
หยามเชื้อชาติ เผา่พันธุ์ ศาสนา ก่อให้เกิด
ความกระทบกระเทือนจิตใจหรือลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
    
 

ไม่ควรมี  
- ผู้ปกครองหรือสถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องแก่ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน 
มีได้  
- พิจารณาเป็นรายกรณีหรือขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ เช่น 
เนื้อหา ช่วงเวลา เป็นต้น 

2. การแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ควรมี  
- หากจ าเป็นต้องน าเสนอควรขึ้นค าเตือนให้ผู้ชมหรือ
เด็กและเยาวชนได้รู้ว่าเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือการ
แสดงดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงในรายการไม่ควร
เลียนแบบ 
มีได้  
- พิจารณาเป็นรายกรณีหรือขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ เช่น 
เนื้อหา ช่วงเวลา เป็นต้น 

3. การใช้ความรุนแรงต่อสัตว์  ก่อให้เกิด
ความสะเทือนใจและหวาดกลัว 

ไม่ควรมี  
- เว้นแต่จะเป็นไปตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น  เช่น 
น าเสนอสารคดีหรือการท าอาหาร หากจ าเป็นต้องมี 
การน าเสนอ ควรขึ้นค าเตือนให้ผู้ชมหรือเด็กและ
เยาวชน รู้ว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นเพียงการแสดงใน
รายการไม่ควรเลียนแบบ 
มีได้ เพราะ 
- พิจารณาเป็นรายกรณีหรือขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ เช่น 
เนื้อหา ช่วงเวลา เป็นต้น 

4. การด่าทอด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย ใช้
ค าพูดในทางยั่วยุที่สร้างความเกลียดชัง 

ไม่ควรมี  
- ควรท าความเข้าใจกับระดับความหยาบคายและดูตาม
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

บริบท  
- ผู้ปกครองหรือสถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจ   
ที่ถูกต้อง 
มีได้  
- พิจารณาบริบท และขึ้นอยู่กับเนื้อหา ช่วงเวลา  
- น าเสนอได้บ้างตามระดับเรตรายการและช่วงเวลา
ออกอากาศ 

5. การกระท าความผิดกฎหมาย           ที่
เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 

ไม่ควรมี  
- หากจ าเป็นต้องมีการน าเสนอให้ขึ้นค าเตือนว่าไม่
เหมาะสมหรือเป็นเพียงการแสดงในรายการไม่ควร
เลียนแบบ 
มีได้   
- พิจารณาเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสมของบริบท
และเรตรายการที่ก าหนด 
- หากจ าเป็นต้องน าเสนอต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
- ควรขึ้นค าว่ าเป็นการแสดงที่ ไม่ เหมาะสมไม่ควร
เลียนแบบ  

6. การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ใส่เสื้อผ้าน้อย
ชิ้น โดยมีเจตนาโชว์เรือนร่างจนเกินงาม 
เช่น ชุดโชว์เนินอก โชว์ขาอ่อน 

ไม่ควรมี  
- เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและกระตุ้นความรู้สึกทางเพศอาจ
ส่งผลให้เกิดคดีข่มขืนได้ 
- หากจ าเป็นต้องมีการน าเสนอให้ขึ้นค าเตือน ว่าไม่
เหมาะสมหรือเป็นเพียงการแสดงในรายการไม่ควร
เลียนแบบ 
มีได้  
- ควรพิจารณาตามบริบท เจตนา หรือเนื้อหารายการ 

7. การใช้ภาษาที่สองแง่สองง่าม ส่อในเรื่อง
ทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูงในเรื่อง
เพศสัมพันธ์ 

ไม่ควรมี  
- ผู้ปกครองหรือสถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง 
มีได้  
- มีได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาและ
ช่วงเวลา 
- เสนอได้บ้างตามระดับเรตรายการและช่วงเวลาการ
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

ออกอากาศ 
8. การแสดงความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น มุก

เขกหัว ตบหัว ตบหน้า 
ไม่ควรมี  
- ควรขึ้นค าว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสม ไม่ควร
เลียนแบบ 
มีได้  
- อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหา ช่วงเวลา เรตรายการ และ
เจตนา 
- น าเสนอได้บ้างแต่ต้องไม่แสดงถึงเจตนาท าร้าย
ร่างกายและไม่รุนแรงจนเกินไป 

9. การแสดงที่ก่อให้เกิดค่านิยมทางเพศ
ในทางที่ผิดและพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศ 

ไม่ควรมี  
- หากน า เสนอพฤติกรรมเบี่ ยง เบนทางเพศที่ ไม่
เหมาะสม อาจเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ หรือเป็น
การเหยียดเพศได้ 
- ควรอยู่ในกรอบที่เหมาะสม ต้องมีการระบุพฤติกรรม
และเพศให้ชัดเจนโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม 
มีได้  
- พิจารณาเป็นกรณีไป บางครั้งต้องพิจารณาว่าเป็นการ
ให้ความรู้ด้วยหรือไม่ 
- อาจมีได้ตามบริบทและเจตนา ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและ
ช่วงเวลา  

10.  การแสดงที่ผาดโผน หวาดเสียวเป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น 

ไม่ควรมี  
- อาจเกิดการเลียนแบบ หากมีการน าเสนอ ต้องขึ้น   
ค า เตือนว่า เป็นอันตรายและแนะน า ไม่ ให้น า ไป
เลียนแบบ 
มีได้  
- พิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้อยู่ในบริบทที่ไม่มาก
เกินไปหรือข้ึนอยู่กับเนื้อหาและ ช่วงเวลา 

 
 
 



 
 

3.  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการเด็กและ
เยาวชน  
  ข้อสรุปจากการระดมความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเด็นเนื้อหาที่          
ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการเด็กและเยาวชน โดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

1. ภาพโป๊เปลือย ยั่วยวนทางอารมณ์ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ  
   

ไม่ควรมี  
- เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการเลียนแบบได้ 
- ส านักงาน กสทช. ควรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ผลิต
รายการเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องนิยามและความ
เข้าใจในประเภทของความรุนแรงในแต่ละหัวข้อ 
มีได้  
- ให้เหมาะสมตามบริบท และควรแบ่งระดับของรายการ
เด็กให้ชัดเจน อีกทั้งผู้ปกครองควรดูแลและให้ค าแนะน า
แก่บุตรหลาน 

2. การใช้ภาษาที่สองแง่สองง่าม ส่อใน
เร่ืองทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูงใน
เร่ืองเพศสัมพันธ์ 

ไม่ควรมี  
- เพราะอาจเป็นการส่งเสริมให้เด็กสนใจเรื่องทางเพศ
ก่อนวัยอันควร 
มีได้  
- ให้เหมาะสมตามบริบท และควรแบ่งระดับของรายการ
เด็กและเยาวชนให้ชัดเจน อีกทั้งผู้ปกครองควรดูแลและ
ให้ค าแนะน าแก่บุตรหลาน 

3. ภาพที่สยดสยอง ก่อให้ เกิดความ
หวาดกลัว สะเทือนใจ 

ไม่ควรมี  
- หากต้องน าเสนอเนื้อหาดังกล่าว ควรน าเสนอผลลัพธ์
ของการกระท าด้วย 
มีได้  
- ให้เหมาะสมตามบริบท และควรแบ่งระดับของรายการ
เด็กและเยาวชนให้ชัดเจน อีกทั้งผู้ปกครองควรดูแลและ
ให้ค าแนะน าแก่บุตรหลาน 
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

4. พฤติ ก ร รมที่ แ ส ดงออกถึ ง ค วาม
ก้าวร้าวของเด็กต่อผู้ใหญ่หรือความ
รุนแรงในครอบครัว 

ไม่ควรมี  
- อาจน าไปสู่การเลียนแบบ หากน าเสนอควรน าเสนอ
ผลลัพธ์ของการกระท านั้นด้วย 
- ส านักงาน กสทช. ควรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ผลิต
รายการเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องนิยามและความ
เข้าใจในประเภทของความรุนแรงในแต่ละหัวข้อ 
มีได้ 
- โดยพิจารณาบริบท ระดับเรตรายการ และช่วงเวลา
ออกอากาศ  
- มีฉากสั่งสอนอบรมว่าเป็นพฤติกรรมและการกระท า   
ที่ไม่ดี ไม่ควรเลียนแบบ 

5. ภาพที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

ไม่ควรมี  
- อาจน าไปสู่การเลียนแบบ หากน าเสนอควรน าเสนอ
ผลลัพธ์ของการกระท านั้นด้วย 
มีได้ 
- พิจารณาบริบท อาจน าเสนอได้บ้างตามเรตรายการ แต่
ไม่ เสนอฉากที่มี เพศสัมพันธ์  เพียงน าเสนอให้รู้ ว่ า         
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

6. การน า เสนอค่านิยมทางเพศที่ ไม่
เหมาะสม 

ไม่ควรมี  
- อาจน าไปสู่การเลียนแบบ หากน าเสนอควรน าเสนอ
ผลลัพธ์ของการกระท านั้นด้วย 
มีได้  
- พิจารณาบริบท อาจน าเสนอได้บ้างตามเรตรายการ  
- หากน าเสนอต้องน าเสนอถึงผลของการกระท าดังกล่าว
ด้วย 

7. การกระท า คว ามผิ ดกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 

ไม่ควรมี  
- เพราะอาจน าไปสู่การเลียนแบบ หากมีการน าเสนอควร
มีเนื้อหาตามความเหมาะสมเพื่อเป็นความรู้และแนวทาง 
แต่ต้องไม่เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจใน
เร่ืองสิ่งเสพติด  
- ควรน าเสนอให้เห็นว่าเป็นการกระท าความผิดที่ร้ายแรง 
และแสดงผลลัพธ์ของการกระท า  
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ล าดับ ประเด็นเนื้อหาไม่เหมาะสม ความเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

มีได้  
- พิจารณาบริบท กฎหมาย และน าเสนอตามเรตรายการ  
- น าเสนอผลเสียของการกระท าโดยให้เห็นโทษอย่าง
ชัดเจน  

8. การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว 
หยาบคาย 

ไม่ควรมี  
- ควรน าเสนอให้เห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
และแสดงผลลัพธ์ของการกระท า  
มีได้  
- พิจารณาบริบท อาจน าเสนอได้บ้างตามเรตรายการ  

9. การใช้ค าพูดที่ส่อเสียด ประชดประชัน 
ดูถูก และเยาะเย้ย 

ไม่ควรมี  
- ควรน าเสนอให้เห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
และแสดงผลลัพธ์ของการกระท า  
มีได้  
- พิจารณาบริบท อาจน าเสนอได้บ้างตามเรตรายการ 

10.  ภาพที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
เลียนแบบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ไม่ควรมี  
- ควรน าเสนอให้เห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
และแสดงผลลัพธ์ของการกระท า  
มีได้  
- พิจารณาบริบท อาจน าเสนอได้บ้างตามเรตรายการ แต่
ไม่น าเสนอบ่อยมากนัก  
- ขึ้นค าเตือนและน าเสนอให้เห็นถึงผลเสียของการ
กระท า 

 
3.5  ความท้าทายในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์และข้อเสนอแนะ 
สถานการณ์สื่อในยุคปัจจุบันส่งผลให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดความ   

ท้าทายใหม่ๆ ซึ่งระเบียบที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ จึงจ าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันหา  
ทางออก ดังนั้นการก ากับดูแลเนื้อหาในสื่อใหม่ยุคแห่งการหลอมรวมเทคโนโลยีกลายเป็นประเด็นทาง
นโยบายที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ ส่งผลให้การก ากับดูแลเนื้อหาแบบที่เคยใช้
ปฏิบัติในสื่อประเภทอ่ืนๆ ไม่สามารถใช้ได้ในหลายๆ กรณี 

คณะวิจัย ได้ประมวลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลจากผู้แทนผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เกี่ยวกับ ความท้าทายในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์
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และข้อเสนอแนะ ใน 4 กรณีศึกษา ได้แก่ การน ารายการละครมาออกอากาศซ้ า (Rerun) การน า
ภาพยนตร์มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ การน าเสนอโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์  และกรณี
เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายกรณี 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและการก ากับดูแลของภาครัฐรวมถึงการก ากับดูแลกันเอง
ของผู้ประกอบการต่อไป 

 
กรณีที่ 1 การน ารายการละครมาออกอากาศซ้ า (Rerun) 
การน ารายการละครมา “ออกอากาศซ้ า หรือ Rerun” เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบ

กิจการในการประหยัดต้นทุนของการผลิต และเพ่ือให้มีรายการออกอากาศตามผังรายการของสถานี   
แต่การน ารายการละครมา Rerun ในช่วงเวลาใหม่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเนื้อหาในรายการละครดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 -  ข้อก าหนดตามกฎหมาย ประกาศของ กสทช. ว่าด้วยเรื่อง แนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) (19 กุมภาพันธ์ 2559) 

-  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ คือ ด าเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด โดยอาจมีวิธีการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การเซ็นเซอร์เนื้อหารายการให้เหมาะสมกับเรตของ
รายการ และช่วงเวลาที่ออกอากาศ หรือ ก าหนดละคร เป็น เรต ท เพ่ือให้สามารถออกอากาศ       
ได้ทุกเวลา  
 

กรณีที่ 2 การน าภาพยนตร์มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  
โลกของโทรทัศน์แตกแต่งจากโลกของภาพยนตร์ การควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ในสื่อโทรทัศน์ จะควบคุมได้ยากมากกว่า ดังนั้น ผลกระทบของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและ
เยาวชน จึงมีมากกว่าสื่อภาพยนตร์ การน าเนื้อหาจากภาพยนตร์มาฉายซ้ าในสื่อโทรทัศน์ ท าให้
ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาสื่อที่ไม่หลากหลาย และหากเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสุ่มเสี่ยงทางด้านความ
รุนแรงและทางเพศ ก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งไม่ได้มีผล
เฉพาะแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น หากยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังขาดวุฒิภาวะที่เพียงพอ อีกเป็น
จ านวนมาก 
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 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
ข้อก าหนดตามกฎหมาย 

   1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการน าภาพยนตร์มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  
ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.2551 (ม.37) และ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ.2556 
   2.  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอเนื้อหา เช่น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ คือ ด าเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด โดยอาจมีวิธีการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น  มีการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ก่อนบรรจุลงผังรายการ โดย
พิจารณาตามบริบทของเรื่องไม่ให้อรรถรสของเนื้อหาเสียไป มีการพิจารณาเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาออกอากาศ  เป็นต้น 
 

กรณีที่ 3 การน าเสนอโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ 
โฆษณาแฝง สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าของสินค้าและบริการมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ผลิตสื่อเพราะ

ผู้ผลิตสื่อจะค านึงถึงความต้องการของเจ้าของสินค้ามากกว่าสิทธิและความต้องการของผู้ชม 
ผลกระทบที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ เพราะต้องชมโฆษณาเกินเวลาที่กรม
ประชาสัมพันธ์ก าหนด (สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ มีโฆษณาได้ไม่เกิน  12.5 นาที/ชั่วโมง) ผู้ชม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมักขาดความตระหนักว่าก าลังชมโฆษณา จึงมีโอกาสรับสารที่อยู่ในโฆษณา
โดยไม่มีการกลั่นกรอง และมักหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ดี ทั้งๆ ที่เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเด็ก
และเยาวชน ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว ของเล่น เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑ์จากนม อาหารส าเร็จรูปและ
อาหารเสริม นับว่าเป็นผลกระทบจากโฆษณาแฝงที่ผู้ชมอาจไม่รู้ตัว 
 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
ปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายที่ใช้ก ากับโฆษณาแฝงในกิจการโทรทัศน์โดยตรง           

แต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์ เช่น พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 หรือ พรบ.อาหาร พ.ศ.2522     
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ คือ ควรใช้กรอบจริยธรรมวิชาชีพด้านการ
สื่อสารมวลชน มาก ากับดูแลการโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ เช่น การเคารพสิทธิของผู้บริโภค  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีกฎหมายเฉพาะในประเด็นดังกล่าว เพื่อการก ากับดูแล โดยเฉพาะการ
โฆษณาเหล้า บุหรี่  ควรสร้างความตระหนักต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิผู้บริโภค เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาแฝง  ควรสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิผู้บริโภคต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนรายการ  สมาคม
การโฆษณาฯ ควรมีบทบาทในการก ากับดูแลสมาชิกองค์กรวิชาชีพมากขึ้นโดยก าหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกันให้ชัดเจน   
 

กรณีที่ 4 เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต 
ในยุคปัจจุบันที่เด็กและเยาวชนไทยเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ง่าย ปัญหาการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต ก็มีมากขึ้นตามมา ทั้งเนื้อหาลามก
อนาจาร การพนัน ยาเสพติด การล่อลวง รวมถึงการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  ฯลฯ ล้วนเป็นผลพวงมา
จากการรู้ไม่เท่าทันสื่อ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องร่วมมือกันค้นหาวิธีการต่างๆ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อเด็กและเยาวชน ทั้งความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และพฤติกรรมการแสดงออก 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (มาตรา 20)  
ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ คือ ควรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์สื่อที่

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก ากับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ควรมีการรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อในเด็กและ
เยาวชน ควรใช้กรอบจริยธรรมวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

 
โดยอาจมีแนวทางอ่ืนๆ ได้แก่  
-  มีมาตรฐานควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ตอย่างเข้มงวดโดยขอความร่วมมือ

จากผู้ให้บริการ (Content Provider) เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยอาจ
ใช้วิธีก าหนดรหัส Username Password Block เพ่ือควบคุมการเข้าถึง 

-  หน่วยงานภาครัฐก าหนดข้อกฎหมายให้ครอบคลุม และมีบทลงโทษที่ชัดเจน จริงจัง  
-  ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน าการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแก่บุตรหลาน   
-  ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว เป็นต้น ควร

จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ 
 
 



ฟ 
 

3.6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อ กสทช. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ชม  
ก.  ข้อเสนอแนะ ต่อ กสทช. 

ด้านกลไกการก ากับดูแลเนื้อหารายการ 
1.  ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนื้อหารายการอย่างเสมอ

ภาคและมีประสิทธิภาพ 
2.  ควรทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและการจัดระดับความ

เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน เช่น  
ปรับปรุงค าอธิบายเนื้อหาในตารางแสดงระดับความเข้ม-อ่อนของเนื้อหา ด้านพฤติกรรมและความ
รุนแรง ด้านเรื่องทางเพศ และภาษา ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

3.  พิจารณาให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการก ากับเนื้อหารายการที่มีโฆษณาแฝง  
4.  การก ากับดูแลร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับและผู้ประกอบกิจการ/องค์กร

วิชาชีพ ควรมีการท างานร่วมกันในเรื่องการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานฯ และก าหนดบทลงโทษ อนึ่ง    
ผู้ประกอบกิจการประสงค์ให้  กสทช. รับรองมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ประกอบกิจการหรือองค์กรวิชาชีพ
ได้ร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการท างานด้านการก ากับดูแลกันเอง แต่ให้ กสทช.     
เป็นผู้ลงโทษ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนมาตรฐานดังกล่าว  

ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพ 
1.  สร้างความตระหนักเรื่องการก ากับดูแลกันเองบนมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 
2.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์ให้กับกลุ่มผู้บริหารช่องรายการ  ผู้ดูแลผังรายการ  และกลุ่มผู้ผลิตรายการ เพ่ือให้เกิดบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติร่วมกัน  

3.  ควรมีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตรายการโทรทัศน์ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับเด็กและเยาวชน 

4.  ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการก ากับดูแลกันเอง
ให้มีมาตรฐาน 

5.  ควรจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ 
แต่ละสถานี เกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ และออกใบรับรองมาตรฐาน
ส าหรับผู้ผ่านการอบรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
1.  ส่งเสริมให้ผู้ชมตระหนักในสิทธิผู้บริโภคข้ันพื้นฐานที่พึงได้รับเนื้อหารายการที่มี

คุณภาพ 
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2.  สร้างเสริมให้ผู้ชมมีส านึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
3.  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเท่าทันสื่อ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน  
4.  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบสื่อและเสนอแนะ

แนวทางท่ีเหมาะสม เช่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน 
  ข.  ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกิจการ 
  1.  ควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างระบบและกลไกในการก ากับดูแลกันเองที่มีมาตรฐาน 
ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักจริยธรรมวิชาชีพ 
  2.  ควรมีการร่วมกันก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกันเอง 
  3.  ควรให้ความส าคัญกับการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะการก าหนด
บทลงโทษที่มีผลบังคับใช้ รวมทั้งเผยแพร่ผลการจัดการข้อร้องเรียนสู่สาธารณะ เพ่ือให้ผู้ประกอบ
กิจการเกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด    
  4.  ควรสนับสนุนการท างานร่วมกับภาคประชาสังคมและเครือข่ายผู้บริโภคใน   
ทุกระดับ  
 ค.  ข้อเสนอแนะต่อผู้ชม 
   1.  ต้องตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองในฐานะผู้บริโภคที่พึงได้รับเนื้อหา
รายการที่มีคุณภาพ 
   2.  มีจิตส านึกของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
   3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเท่าทันสื่อ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
   4.  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสื่อและเสนอแนะแนวทางการน าเสนอเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ที่เหมาะสม  
   5.  สร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคม เช่น เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่ม
ผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือปกป้องและผลักดันการคุ้มครองสิทธิ 
 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.  หลักการและเหตุผล  

ในโลกยุคดิจิตอลของปีพุทธศักราช 2516 สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
และความบันเทิงที่ส าคัญส าหรับประชาชนจ านวนมาก อีกทั้งยังมีพลังในการหล่อหลอม (To Shape) 
ซ่อมสร้าง (To Reshape) และสืบสาน (To Perpetuate) อัตลักษณ์ของชุมชน แนวปฏิบัติของ
สังคม และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ แม้ในปัจจุบันจะมีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายที่ท้าทาย
พลังของสื่อโทรทัศน์ ทั้งในแง่ของความรวดเร็ว การกระจาย การเข้าถึง และอิทธิพลในการหล่อหลอม
ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น (Gwenn Schurgin O'Keeffe, MD; Kathleen 
Clarke-Pearson, MD in http://pediatrics.aappublications.org/content/127/4/800)       
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ชมโทรทัศน์ย่อมถูกอบรมบ่มเพาะทางสังคม (Socialization) ให้มีทัศนคติ วิธีมอง
โลก และพฤติกรรมตามที่ได้รับรู้ผ่านสื่อมวลชน แม้ว่าในระยะหลังการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ   
สื่อโทรทัศน์จะมีน้อยลงเพราะคนหันไปให้ความสนใจกับสื่อใหม่มากขึ้น แต่สื่อโทรทัศน์ยังนับเป็น  
ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งข้อเสนอของอัลเบิร์ต บันดูรา นักจิตวิทยา
การศึกษาที่กล่าวว่ามนุษย์เรียนรู้ได้สิ่งแวดล้อมเริ่มจากการสังเกต รับรู้ ท าตาม และเลียนแบบเชิง
พฤติกรรม ยังคงเป็นที่ยอมรับอยู่จนถึงปัจจุบัน (Albert Bandura, 1977)  

การให้ความสนใจต่อคุณภาพและมาตรฐานของเนื้อหาที่น าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเนื้อหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์และสิทธิของประชาชน การก ากับดูแลสื่อจึงถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐมาโดยตลอด แม้รัฐ
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐต้องรับผิดชอบในการ
ออกกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือสร้างกติกาให้สื่อน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน และปกป้องประชาชนจากการรับสารที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การก ากับดูแลของรัฐใน
ลักษณะแนวดิ่งที่เป็นการบังคับหรือสั่งการมักไม่ได้ผลเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะรัฐไม่มีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก ากับดูแลอย่างทั่วถึง รัฐจึงต้องแสวงหาแนวทางในการก ากับดูแลที่
หลากหลาย เช่น การสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการก ากับดูแลกันเอง เป็นต้น  

จากการศึกษาแนวคิดในการก ากับดูแลสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของภาครัฐใน
ต่างประเทศ พบว่า มีแนวคิดการก ากับดูแล 2 แนวทาง คือ แนวคิดทางสังคมพลเมือง (Socio-civic 
Approach) และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด (Economic/Market Approach) (Altshuler, 
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Laor-Droi และ Elefant-Loffler, 2006: 6 อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) ซึ่งแต่ละ
แนวทางต่างสะท้อนมุมมองของรัฐต่อประชาชนและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ 
อย่างชัดเจน   

แนวคิดแรก คือ แนวคิดทางสังคมพลเมือง (Socio-civic Approach) แนวคิดนี้สะท้อน   
การบริหารจัดการของรัฐที่เน้นความส าคัญของประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและมีหน้าที่ต่อสังคมในฐานะสมาชิกของชุมชนการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ภาครัฐ
จึงเน้นการก ากับดูแลสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อให้น าเสนอรายการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ การศึกษา และความบันเทิงที่มีคุณค่า เพ่ือน าไปสู่การสร้างส านึก ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในเรื่องของส่วนรวม  
  อนึ่ง แม้จะมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจก แต่ผลลัพธ์จะมีเป้าหมายไปสู่
การสร้างประโยชน์ส่วนรวม (Public Interest) เสมอ ภาครัฐที่มีลักษณะการก ากับดูแลแนวนี้       
จะเน้นให้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างส าหรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เป็นพ้ืนที่ส าหรับวาทกรรมสาธารณะและเป็นพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ตลอดจนเป็น
เครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและสังคม รัฐจึงต้องสนับสนุนให้มีผู้ประกอบกิจการที่หลากหลาย
เพ่ือเป็นหลักประกันความหลากหลายของเนื้อหาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

แนวคิดที่สอง คือ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือแนวคิดทางการตลาด (Economic/ Market 
Approach) แนวคิดนี้สะท้อนบทบาทของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อน
สังคมในมิติของเศรษฐศาสตร์โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการเป็นหลัก ด้วยความ
เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการแข่งขันจะก่อให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้  แก่ผู้ประกอบ
กิจการ ดังนั้น การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าย่อมเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนในที่สุด ภาครัฐเห็นว่าสื่อเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างก าไรให้กับ
ผู้ประกอบการได้ สื่อจึงถูกจัดสรรเพ่ือมุ่งสื่อสารกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ
กิจการสามารถแข่งขันเพ่ือใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สื่อได้โดยเสรี ผู้ประกอบกิจการเองก็มองประชาชน
เป็นลูกค้าที่มีพลังในการซื้อ จึงให้ความส าคัญกับปริมาณผู้ชมเพ่ือผลการสนับสนุนด้านการขายเวลา
และการโฆษณาสินค้า เนื้อหารายการจึงมักโน้มน้าวใจเพ่ือการซื้อขายสินค้าและบริการ หรือเพ่ือสร้าง
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า อันจะน าไปสู่การซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค รัฐท าหน้าที่ดูแลประชาชน
ผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคสื่อ การคุ้มครองของรัฐต่อผู้บริโภค คือ การคุ้มครองตามกรอบของกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เช่น การคุ้มครองผู้เยาว์ และการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น  

จากกรณีศึกษาของประเทศที่ประสบความส าเร็จ พบว่า การก ากับดูแลโดยภาครัฐทั้งสอง
แนวทางต่างมุ่งหวังที่จะสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน และคุ้มครอง
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สิทธิของผู้รับสาร ที่ส าคัญอย่างยิ่งไม่ว่าแนวทางการก ากับดูแลของรัฐจะอยู่บนฐานของแนวคิดใด    
รัฐจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกันเองเพ่ือเป็นหลักประกันว่า   
ทุก ภาคส่วนได้ร่วมกันจรรโลงวิถีแห่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) มีหน้าที่ก ากับดูแลสื่อและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามมาตรา 27 (13) ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ปีพุทธศักราช 2553 ที่ผ่านมา กสทช. ได้ด าเนินการในสอง
ลักษณะ คือ การก ากับดูแลผ่านกฎกติกา และการส่งเสริมให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง ซึ่งการที่       
ผู้ประกอบกิจการก ากับดูแลกันเองเป็นแนวทางที่เหมาะสมตามหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม
และธรรมาภิบาล  การเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมิใช่การก ากับ
โดยรัฐซึ่งอาจมีลักษณะสั่งการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบกิจการ แต่การก ากับดูแลกันเอง
เป็นการที่ผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพร่วมมือกันก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ และเห็นชอบในการก าหนดคู่มือการ
ท างาน กลไกในการติดตาม และด าเนินการร่วมกัน การก ากับดูแลกันเองเป็นการตื่นตัวในฐานะ
พลเมืองของผู้ประกอบกิจการที่เกิดส านึกในการรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อตามรัฐธรรมนูญ และ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการได้รับความคุ้มครองจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยมี
เป้าหมาย คือ การด ารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพสื่อ และสังคมอันดีงาม 

โครงการศึกษาวิจัยนี้ จึงเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก ส านักงาน กสทช. ให้ศึกษา  การมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการในการก าหนดรูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ และจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์เพ่ือเสนอต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือ
พิจารณาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองต่อไป 

 

2.  วัตถปุระสงค์  
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา 
2.1  วิเคราะห์รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

ในกิจการโทรทัศน์ เปรียบเทียบกับกลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม กรอบจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. กรอบจริยธรรมขององค์กร
วิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และประกาศของ กสทช.  
  2.2  ก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ 
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  2.3  จัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อ ส านักงาน กสทช. 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
3.1  ขอบเขตการด าเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

เพ่ือให้การวิเคราะห์รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ การก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ และจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อ ส านักงาน กสทช.  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินตามขอบเขตที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดดังนี้  

3.1.1  จัดท ากรอบการศึกษา (Inception Report) ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูล และกรอบการจัดกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการจัดพิมพ์
คู่มือฯ 

3.1.2  ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอรายการที่เหมาะสมและ      
ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ แนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง
รายการ การวางกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกก ากับดูแลตนเอง ข้อก าหนดในการปฏิบัติ
ตามกรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และประกาศ กสทช. ที่มี      
ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแต่ละราย 

3.1.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
 1)  จัดประชุมเพ่ือวางกรอบการด าเนินงานตามโครงการร่วมกับผู้ประกอบ

กิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์พร้อมจัดท ารายงานกรอบการศึกษา (Inception Report) 

  2)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นและรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัย             
ประกอบด้วย การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอรายการที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมใน
กิจการโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองรายการของ    
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแต่ละราย การวางกรอบมาตรฐานทางจริยธรรม 
และกลไกก ากับดูแลตนเอง ข้อก าหนดในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือ        
ผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และประกาศ กสทช. รวมทั้งเพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐาน
กลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์พร้อมจัดท า
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โครงสร้าง (Outline) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์และรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 

 3)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา และ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ พร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

  4)  จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการด้านนิเทศ-
ศาสตร์ ต่อผลการศึกษาวิจัย และ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ผู้แทนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ พร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ(ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการ
ตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

3.1.4  จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอ
รายการที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์และจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น
รูปเล่ม ดังนี้ 

  1)  รายงานกรอบการศึกษา (Inception Report) 
 2)  รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 
 3)  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
  4)  (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ 

รายการในกิจการโทรทัศน์ 
  5)  คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ

รายการในกิจการโทรทัศน์ 
 3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย  
  การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยดังนี้ 
   3.2.1  กรณีศึกษาตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ได้พิจารณา 
เนื้อหารายการโทรทัศน์ ประเภทรายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน 
ที่มีการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2556–
2559 
   3.2.2  ขอบเขตของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 
ของระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรจ ากัด โดยพิจารณาจากภาพ เสียง และเนื้อหาในรายการประกอบ



6 
 

กับเจตนาในการผลิต และการจัดท าวัตถุประสงค์และวิธีการในการน าเสนอภาพหรือเสียง น้ าหนักของ
การด าเนินเรื่อง รวมทั้งมุมกล้องของการถ่ายท า ที่ท าให้ผู้ชมรับรู้ในทางที่ไม่เหมาะสม และอาจส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาค่านิยมและพฤติกรรมทางด้านลบ โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1) พฤติกรรม
และความรุนแรง 2) เรื่องทางเพศ และ 3) ภาษา 
   3.2.3  ข้อก าหนดในการปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือ       
ผู้ประกอบกิจการ ได้ศึกษาจากข้อปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์จ านวน 11 องค์กร ที่ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ในการก ากับดูแลกันเองกับส านักงาน 
กสทช. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556   
   3.2.4  แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ในต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากล  ได้ศึกษาจากประเทศต้นแบบในกลุ่มประเทศตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีการก ากับดูแลมาเป็นระยะเวลานานและมีมาตรฐาน จ านวน 4 ประเทศ คือ 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา และญี่ปุ่น  
 3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
 มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560         
รวม 8 เดือน  
 

4.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ  

4.1.1  กลุ่มผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทเด็กเยาวชนและครอบครัว ประเภทข่าวสารและ
สาระ ประเภททั่วไปความคมชัดปกติ และประเภททั่วไปความคมชัดสูง จ านวน 28 สถานี 

4.1.2  กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย  
4.1.3  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ 
4.1.4  กลุ่มภาคประชาสังคมทางด้านสิทธิผู้บริโภคสื่อ  
4.1.5  กลุ่มบุคลากรที่ท างานด้านการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 
4.2  กลุ่มตัวอย่างและข้ันตอนการคัดเลือก   

คณะวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติ 
ของกลุ่มตัวอย่างและบทบาทในการให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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4.2.1  กลุ่มผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ใช้วิธีการ
เจาะจงเลือกผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ จากสถานีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จ านวน 28 สถานี โดยเลือกเฉพาะสถานีที่ยังมีการออกอากาศอยู่
ในระหว่างการด าเนินการวิจัย จ านวน 26 สถานี อย่างน้อยสถานีละ 2 คน (รายชื่อตามภาคผนวก ญ 
(1)) เพ่ือให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 4 ครั้ง 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และตอบแบบสอบถามปลายเปิด ประกอบด้วย   
 1)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท บริการสาธารณะ จ านวน  
  4 สถานี  
   (1)  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5/ ช่อง 5 ช่อง 1  
   (2)  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์/ NBT ช่อง 2  
   (3)  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส/ Thai PBS ช่อง 3  
   (4)  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/ โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 
  2)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
  จ านวน 2 สถานี 
   (1)  บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด/ ช่อง 3 Family ช่อง 13 
   (2)  บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)/ MCOT Family ช่อง 14 
  3)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทข่าวสารและสาระ จ านวน  
  6 สถานี 
   (1)  บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด  (ข่าว)/ TNN ช่อง 16 
   (2)  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ข่าว)/ New TV ช่อง 18 
   (3)  บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด  (ข่าว)/ Spring News ช่อง 19  
   (4)  บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด/ ไบร์ท ทีวี ช่อง 20 
   (5)  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ข่าว)/ VOICE TV ช่อง 21 
   (6)  บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ วิชั่น จ ากัด (ข่าว)/ Nation TV ช่อง 22 
  4)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทท่ัวไปความคมชัดปกติ  จ านวน  
  7 สถานี 
   (1)  บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จ ากัด (SD)/ Workpoint ช่อง 23 
   (2)  บริษัท ทรู โฟร์ยู จ ากัด (SD)/ True 4 U ช่อง 24 
   (3)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชลแนล จ ากัด (SD)/ GMM 25  ช่อง 25 
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   (4)  บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด (SD)/ ช่อง NOW TV  
   ช่อง 26 
   (5)  บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด (SD)/ ช่อง 8 TV ช่อง 27 
   (6)  บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (SD)/ ช่อง 3 SD ช่อง 28 
   (7)  บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (SD)/ MONO 29 ช่อง 29  
  5)  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทท่ัวไปความคมชัดสูง จ านวน  
  7 สถานี 
   (1)  บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) (HD)/ MCOT HD ช่อง 30 
   (2)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม  วัน ทีวี จ ากัด (HD)/ ONE ช่อง 31 
   (3)  บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (HD)/ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 
   (4)  บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (HD)/ ช่อง 3 ช่อง 33 
   (5)  บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด (HD)/ อัมรินทร์ TV ช่อง 34 
   (6)  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ  ช่อง 7 (HD)/ ช่อง 35 
   (7)  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (HD)/ PPTV ช่อง 36 
 โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
   ก.  แนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย  
   ข.  การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ การน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์  
   ค.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านคัดกรองและจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์  
   ง.  ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   จ.  ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมความรุนแรง  
เรื่องทางเพศ ภาษา และประเด็นอื่นๆ กรณีศึกษา รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์/รายการเด็ก
และเยาวชน 
   ฉ.  แนวทางการพัฒนากลไกในการพิจาณาเรตรายการโทรทัศน์ที่เป็นกลางและ     
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
   ช.  มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย   
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   ซ.  พิจารณาโครงสร้างคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ รวมถึงให้ความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย และ (ร่าง) คู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  

4.2.2  กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอล 
(Snowball Sampling) โดยอาศัยการแนะน าจากผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2 (รายชื่อตามภาคผนวก ญ (2)) โดยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
  ก.  ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
  ข.  ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมในด้าน พฤติกรรมความ
รุนแรง  เรื่องทางเพศ ภาษา และประเด็นอ่ืนๆ กรณีศึกษา รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์/ 
และรายการเด็กและเยาวชน 
  ค.  แนวทางการพัฒนากลไกในการพิจาณาเรตรายการโทรทัศน์ที่เป็นกลาง
และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน     
  ง.  พิจารณาโครงสร้างคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

4.2.3  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ ใช้วิธีการเจาะจงเลือก
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีผลงานวิชาการ/งานบริการ
วิชาการ ด้านการก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และด้านการเฝ้าระวังการ
น าเสนอเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เพ่ือเป็น
ผู้น าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2 และเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ     
ครั้งที่ 4 (รายชื่อตามภาคผนวก ญ (3))  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ก.  ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556   

  ข.  ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมในด้าน พฤติกรรมความ
รุนแรง  เรื่องทางเพศ ภาษา และประเด็นอื่นๆ กรณีศึกษา รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และ
รายการเด็กและเยาวชน  
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  ค.  แนวทางการพัฒนากลไกในการพิจาณาเรตรายการโทรทัศน์ที่เป็นกลางและ
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

  ง.  พิจารณาโครงสร้างคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ และให้ความเห็นต่อผลการศึกษาวิจัย  และ (ร่าง) คู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  

4.2.4  กลุ่มภาคประชาสังคมทางด้านสิทธิผู้บริโภคสื่อ ใช้วิธีการเจาะจงเลือกผู้แทน
ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิผู้บริโภคสื่อหรือมีส่วนร่วมในการจัดท า 
แนวปฏิบัติในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยในแต่ละยุค โดยเป็น
ผู้ให้ความเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 (รายชื่อตามภาคผนวก ญ (4)) เกี่ยวกับผลการ
ศึกษาวิจัย และ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ 

4.2.5  กลุ่มบุคลากรที่ท างานด้านการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ใช้วิธีการเจาะจงเลือกผู้แทนบุคลากรที่ท างานด้านการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรก ากับที่มีบทบาทในการก ากับดูสื่อและส่งเสริม     
การก ากับดแูลกันเอง เพ่ือให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งหมด 4 ครั้ง (รายชื่อตามภาคผนวก ญ (5)) โดยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ  
  ก.  นโยบายการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีกลไกก ากับดูแลตนเอง   
  ข.  ประกาศ กสทช. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในรายงานกรอบการศึกษา ( Inception 
Report) รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และ (ร่าง) คู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
  

5.  ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล   
5.1  ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์” มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบมาตรฐาน       
การตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ เปรียบเทียบกับกลไก
การก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. กรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และ
ประกาศของ กสทช. เพื่อน ามาจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
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เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 3 ฝ่ายประกอบด้วย ผู้ประกอบ
กิจการฯ หน่วยงานก ากับดูแล และภาควิชาการ โดยคณะวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ   
มีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การจัดท ารายงานกรอบการศึกษา 
(Inception Report)  การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอรายการที่เหมาะสมและ       
ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ แนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง
รายการ การวางกรอบมาตรฐานทางจริยธรรม และกลไกก ากับดูแลตนเอง จนถึงการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์   
 คณะวิจัยใช้การเก็บและสังเคราะห์ข้อมูล 3 รูปแบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
  1)  การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) คณะวิจัยรวบรวมเอกสาร
และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการก ากับกับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์   ในต่างประเทศและประเทศไทย กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. และองค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ จากเอกสาร
และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะน ามาสรุปเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของที่มาและ
ความส าคัญของการวิจัย รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ กลไกการก ากับดูแลตนเอง การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ กลไก
การก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. กรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิ จการ และ
ประกาศของ กสทช. และน ามาสังเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมา
สังเคราะห์เป็นกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไปได้ 
  2)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทนผู้ประกอบ 
กิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ผู้แทนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 
และภาคประชาสังคมด้านสิทธิผู้บริโภค ผู้แทนจาก กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ    
แนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ในประเทศไทย กลไกการก ากับดูแลตนเอง การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ การน าเสนอ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และ
รายการเด็กและเยาวชน ข้อเสนอแนะ โดยคณะวิจัยได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 4 ครั้ง  ดังนี้ 
(รายนามผู้เข้าร่วมการประชุมในภาคผนวก ฌ)  
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   ก.  ครั้งที่ 1 เพ่ือวางกรอบการด าเนินงานตามโครงการร่วมกับผู้ประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์พร้อมจัดท ารายงานกรอบการศึกษา ( Inception Report) และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกลไกในด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหา แนวทางปฏิบัติใน
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ปัญหา/อุปสรรคในการตรวจสอบและการก ากับดูแล และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าคู่มือมาตรฐานกลาง 
   การประชุมครั้ งนี้  คณะวิจัยได้เชิญผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 สถานี มีผู้เข้าร่วมจ านวน  25 สถานี รวมผู้แทนที่เข้าร่วม 
ทั้งหมด 38 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะวิจัยได้เชิญผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ร่วมเป็นผู้วิจัยในส่วนของ       
ผู้ประกอบกิจการด้วย (รายงานการประชุมในภาคผนวก จ) 
   ข.  ครั้งที่ 2 เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นและรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท า
รายงานผลการศึกษาวิจัยซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอรายการที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ โดยแบ่งเป็นกรณีศึกษา 3 รายการ ได้แก่ รายการละคร 
รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ แนวทาง
ปฏิบัติในการคัดกรองรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแต่ละราย 
รวบรวมความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง (Outline) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  
   การประชุมครั้งนี้  มีผู้ที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1)  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ จ านวน 26 สถานี มาร่วมประชุม จ านวน 25 สถานี 2) ผู้แทนผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์  3) นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ด้านกฎหมาย และ 4) เจ้าหน้าที่ส านัก
ส่งเสริมการแข่งขันและการก าดับดูแลกันเอง กสทช. รวม 79 คน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง
สิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  (รายงานการประชุมใน
ภาคผนวก ฉ) 
   ค.  ครั้งที่ 3 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์
ในประเทศไทย และคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ เพ่ือจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์  
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   การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลทีป่ฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ จ านวน 
21 สถานี รวมผู้แทนที่เข้าทั้งหมด 37 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 
ส านักงาน กสทช. (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานคร (ดูรายงานการประชุมได้ในภาคผนวก ช) 
   ง.  ครั้งที่ 4 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิจัยและ (ร่าง) คู่มือมาตรฐาน
กลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  รวมถึงเพ่ือ
รวบรวมข้อเสนอแนะมาใช้ในการจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์และ  (ร่าง) คู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  
   โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) ผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ จ านวน 26 สถานี 2) ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการด้าน       
นิเทศศาสตร์ 3) ภาคประชาสังคมด้านสิทธิผู้บริโภคสื่อ รวมผู้แทนที่เข้าทั้งหมด 41 คน เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2560  ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 ส านักงาน กสทช. (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานคร       
(ดูรายงานการประชุมได้ในภาคผนวก ซ) 
  3)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คณะวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้แทน        
ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ตาม
ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการและประวัติการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในช่วงปี 2555–2559 ดังต่อไปนี้ 
   ก.  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภท บริการสาธารณะ ได้แก่ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5/ ช่อง 5 ช่อง 1  
   ข.  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ได้แก่ บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)/ MCOT Family 14 
   ค.  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภท ข่าวสารและสาระ ได้แก่ 
บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด/ ไบร์ท ทีวี ช่อง 20 
   ง.  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภท ทั่วไปความคมชัดปกติ ได้แก่  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชลแนล จ ากัด (SD)/ GMM 25 ช่อง 25  
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   จ.  ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลประเภท ทั่วไปความคมชัดสูง ได้แก่ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด (HD)/ช่อง ONE ช่อง 31 
  คณะวิจัยก าหนดแนวค าถามเบื้องต้นส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์และประมวลเป็นเนื้อหาในรายงานการวิจัยและคู่มือมาตรฐานกลาง   
การตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 
   ก.  แนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
   ข.  การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ การน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ 
   ค.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านคัดกรองและจัดระดับ
ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ 
   ง.  แนวทางการแก้ปัญหาหลังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือ
การจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ 
   จ.  คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ที่อยากให้มี 

5.2  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์” มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือก าหนด
กรอบในการวิจัยและออกแบบแผนการด าเนินการวิจัย กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอโครงการต่อส านักงาน กสทช.   
  ขั้นที่ 2 คณะวิจัยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ เพ่ือจัดท า (ร่าง) รายงาน
กรอบการศึกษา (Inception Report) เพ่ือน าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย 1) แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2) การ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากล 3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์และกลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสมในต่างประเทศ           
4) ตัวอย่างที่ดีในประเทศต้นแบบ กรณีศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และ
ญี่ปุ่น 5) การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศไทย 6) กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่
เหมาะสมในประเทศไทย 7) แนวปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพด้านรูปแบบ
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มาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และ 8) สรุปประเด็นจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการในกิจการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 3 ครั้งในปี 
2558 กรณีศึกษา รายการประเภทละคร  ภาพยนตร์ รายการเด็ก รายการการ์ตูน รายการเกมโชว์ 
และรายการวาไรตี ้ 
  ขั้นที่ 3 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพ่ือสรุปข้อมูลการ
จัดท า (ร่าง) รายงานกรอบการศึกษา (Inception Report) และวางแผนการจัดประชุมร่วมกับ         
ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ครั้งที่ 1 
  ขั้นที่ 4 คณะวิจัยได้จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
เพ่ือวางกรอบการด าเนินงานตามโครงการและน าเสนอ (ร่าง) รายงานกรอบการศึกษา (Inception 
Report) รวมถึงใช้แบบสอบถามปลายเปิดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในประเด็นทีเ่กี่ยวกับ 1) แนวปฏิบัติ
และกลไกในด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหา 2) แนวทางปฏิบัติในการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการ 3)  ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและการก ากับดูแล และ                
4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าคู่มือมาตรฐานกลาง 
  ขั้นที่ 5 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการครั้งที่ 1 มาจัดท ารายงาน
กรอบการศึกษา (Inception Report) ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อส านักงาน กสทช.  
  ขั้นที่ 6 คณะวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์เบื้องต้นเก่ียวกับ1) แนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย  2) ปัญหา อุปสรรค และ 3) แนวทางแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานด้านคัดกรองและจัดระดับความเหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
ในการจัดท าข้อมูลประกอบการน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 2 
  ขั้นที่ 7 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2559 เพ่ือรวบรวม
และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) แนวคิดการก ากับกับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในต่างประเทศและประเทศไทย 2) กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช. และองค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ 3) กรณี
ตัวอย่างเกี่ยวกับการน าเสนอรายการที่ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ 4) การใช้เครื่องมือในการ    
คัดกรองรายการ 5) แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
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ในระบบดิจิตอล 6) แนวทางการจัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ เพ่ือใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2  
  ขั้นที่ 8 คณะวิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยจัดให้มีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และหน่วยงานก ากับดูแล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง   
สิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็น
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 2) ลักษณะเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมใน
ด้านพฤติกรรมความรุนแรง เรื่องทางเพศ ภาษา และประเด็นอ่ืนๆ กรณีศึกษา รายการละคร รายการ
วาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน 3) แนวทางการพัฒนากลไกในการพิจาณาเรตรายการ
โทรทัศน์ที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4) ร่วมกันพิจารณาโครงสร้าง
คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท ารายงานการวิจัยฉบับที่ 1 และโครงสร้าง (Out Line) คู่มือมาตรฐานกลางการ
ตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
  ขั้นที่ 9  คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพ่ือสรุปข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 และจัดท า (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับที่ 1  
  ขั้นที่ 10  คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เพ่ือจัดท า (ร่าง) 
รายงานการวิจัยฉบับที่ 1 ตามกระบวนการดังนี้ 
   ก.  สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) 
เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในต่างประเทศและประเทศไทย รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
   ข.  สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการประชุม     
เชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลในประเทศไทย การน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
กรณีศึกษา รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
งานวิจัย  
  ขั้นที่ 11 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือจัดท า
รายงานการวิจัยฉบับที่ 1 และสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเพ่ือน ามาจัดท าโครงสร้าง (Outline) 
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คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
เสนอต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

  ขั้นที่ 12  คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เพ่ือปรับปรุง 
โครงร่างคู่มือฯ เป็น (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ ตามแนวทางที่ กสทช.ได้เสนอแนะ เพ่ือเตรียมน าเสนอในการประชุม    
เชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 3  
  ขั้นที่ 13 คณะวิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษา
รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์ และ (ร่าง) 
คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย และคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ เพ่ือจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ โดยประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2559    ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส านักงาน กสทช. (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานคร 

  ขั้นที่ 14 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 9 ในวันที่ 8 มกราคม 2560 เพ่ือก าหนด
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ที่ผ่าน
การระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 3  
  ขั้นที่ 15 คณะวิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ     
ผลการศึกษาวิจัย และ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะมาใช้ในการจัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์และ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ ร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 18 
มกราคม 2560 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 ส านักงาน กสทช. (ซอยสายลม) กรุงเทพมหานคร 

  ขั้นที่ 16 คณะวิจัยได้ประชุมทีม ครั้งที่ 10 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือจัดท าคู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
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  ขั้นที่ 17 คณะวิจัยได้จัดส่งคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ที่ตีพิมพ์เสร็จแล้วตามรูปแบบการพิมพ์ รูปเล่ม วัสดุใน     
การพิมพ์ที่ผ่านความเห็นชอบของ กสทช. ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามจ านวนและรายชื่อ      
ที่ก าหนด 

 

6.  กรอบแนวคิด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมสีว่นร่วม
ระหว่างภาควิชาการ/ กสทช./ ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
จ านวน 4 ครั้ง  

 การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

 การวิเคราะห์เอกสาร 

1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล ระหว่าง  
1) มาตรฐานสากลในต่างประเทศ  2) การ

ด าเนินงานของ กสทช.  3) การด าเนินการของ    
ผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ใน
ประเด็น ต่างๆ ดังนี ้ 

1.1 การตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์  

1.2 กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม  
1.3 กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
2. ศึกษาและวิเคราะห์ 

2.1 ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมและ
ไม่เหมาะสม 

2.2 แนวทางปฏิบัติในการคดักรองรายการของ
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลในประเทศไทย 
 

ก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

ในกิจการโทรทัศน์ 

คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ 

การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

ในกิจการโทรทัศน ์
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7.  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร  
  7.1  การจัดระดับความเหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์ หมายถึง การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย โดยสามารถพิจารณาจาก 1) ระบบที่ก าหนด
ช่วงเวลาที่เป็นจุดแบ่งประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่น าเสนอ 2) ระบบการแบ่งเนื้อหาเป็นระดับตาม
วัยของผู้ชม หรือระดับวิจารณญาณของผู้ชมที่สันนิษฐานว่าจะแปรเปลี่ยน หรือพัฒนาไปตามวัย 3) 
ระบบที่ใช้การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ควบคู่กับระบบเรตติ้ง 4) ระบบที่ใช้เทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหา
เพ่ือบังคับใช้ระบบเรตติ้ง+ V-chip   
  7.2  การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ โดยสถานี
เป็นผู้รับผิดชอบ และสถานีมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและการจัดระดับความ
เหมาะสมของสถานีเป็นผู้ด าเนินการ  การพิจารณาเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ ซึ่งน าเสนอในรูปแบบ
ของภาพ เสียง การใช้ภาษา และสิ่งอ่ืนๆในรายการโทรทัศน์ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย และกรอบ
จริยธรรมเกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หรือไม่  
  7.3  เซ็นเซอร์  หมายถึง การพิจารณาเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ ว่ามีความเหมาะสม หรือมี
การละเมิดกรอบกติกาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งกรอบในการพิจารณา ได้แก่ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ความมั่นคงของรัฐ ศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น และกรอบจริยธรรมทาง
วิชาชีพ ซึ่งเป็นกติกาที่ผู้ประกอบกิจการ/องค์กรวิชาชีพตกลงร่วมกันด้วยความสมัครใจในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ  
  วิธีการเซ็นเซอร์ เพ่ือให้การน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์มีความเหมาะสม  ได้แก่  
  ภาพที่ไม่เหมาะสม : เบลอภาพ  บังภาพ  ซอยภาพ ตัดภาพ  ฟรีซภาพและปล่อยเสียง  
ลดโทนสีของภาพ  ท ากราฟิกบัง  เปลี่ยนภาพอ่ืนแทน ฯลฯ  
  เสียงที่ไม่เหมาะสม : ตัดเสียงค า หรือประโยค ลดระดับ หรือตัดเสียงเอฟเฟกต์ ฯลฯ        
  อ่ืน ๆ : ขึ้นค าเตือน  ตัดฉากที่ไม่เหมาะสม  

7.4  กรอบจริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง กติกาที่ผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพตกลง
ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามในการด าเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพด้วยความสมัครใจ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนโดยกฎหมายก าหนดให้ท าหรือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ริเริ่มท าเองก็ได้  
  7.5  มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ หมายถึง มาตรฐานที่พึงประสงค์ที่ประมวลมาจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการก ากับ
ดูแลเนื้อหาในต่างประเทศและประเทศไทย สรุปได้ 7 องค์ประกอบ คือ 1) องค์กรก ากับและอ านาจ
หน้าที่ 2) แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 3) การจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ 4) การติดตามตรวจสอบ 5) การจัดการเรื่องร้องเรียน 6) การลงโทษ และ      
7) การจูงใจ (Eve Salomon, 2008, พิรงรอง รามสูต และคณะ, 2546) เพ่ือให้องค์กรก ากับ องค์กร
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วิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการน าไปใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมรายการ
โทรทัศน์ซึ่งจะน าไปสู่การก ากับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพ 
  7.6  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมายถึง ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภท การบริการ
สาธารณะ ประเภทเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประเภทข่าวสารและสาระ ประเภททั่วไปความคมชัด
ปกติ และประเภททั่วไปความคมชัดสูง จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ยังมีการออกอากาศอยู่ในระหว่างด าเนินการวิจัย จ านวน 
26 สถานี  
  7.7  รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอ
ภาพ เสียง และเนื้อหาของรายการที่ไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ การพัฒนาค่านิยมและ
พฤติกรรมในด้านลบของกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ชม โดยพิจารณาความไม่เหมาะสมใน 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) พฤติกรรมและความรุนแรง 2) เรื่องทางเพศ และ 3) ภาษา ที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ 
3 ประเภท ได้แก่ รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ รายการเด็กและเยาวชน ที่ออกอากาศ
ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 
  7.8  แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน 
ระบบดิจิตอล  หมายถึง แนวปฏิบัติที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใช้ในการ
คัดกรองและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนด 
นโยบายด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหารายการ  2) การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 3) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ผู้ผลิตรายการ 4) ผู้ผลิตรายการ/ ฝ่ายผลิตรายการรับนโยบายจากสถานีไปปฏิบัติ 5) การพิจารณา
ตรวจสอบเทปรายการให้ตรงกับผังรายการและพิจารณาจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา          
6) การแจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการให้กับผู้ผลิตรายการ และ 7) การติดตาม
ประเมินผลรายการหลังการออกอากาศ 
  7.9  คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ หมายถึง เครื่องมือที่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ชมในการพิจารณาเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เหมาะสม
ส าหรับสังคมไทย  
  7.10  การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) หมายถึง รูปแบบที่ให้ผู้ประกอบกิจการ
และองค์กรวิชาชีพมีการจัดตั้งโครงสร้างและกลไกการก ากับดูแลกันเองบนส านึกความรับผิดชอบ    
ต่อสาธารณะ ภายใต้แนวคิดเสรีภาพในการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย คือ มีความสมัครใจ เต็มใจ 
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มุ่งม่ัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันสื่อมวลชนและมีมาตรฐานวิชาชีพ อันด ารงไว้ซึ่งสิทธิ
เสรีภาพสื่อ การด ารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยและการสร้างสังคมที่ดีงาม   
 

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  กสทช. จะได้ทราบผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและ      

จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์เปรียบเทียบกับกลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่
เหมาะสม กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ 
กสทช. กรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และประกาศของ กสทช. เพ่ือ
น าข้อมูลมาเป็นข้อเสนอแนะในการจัดท านโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มีแนวทาง
ปฏิบัติในการคัดกรองและจัดระดับความเหมาะสมของรายการที่เป็นมาตรฐาน 

 8.2  กสทช. จะได้ทราบผลการศึกษาการก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ และได้คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ เพ่ือใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้ชมเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากล หลักการพิจารณาเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมและ      
ไม่เหมาะสม และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองรายการ  

 8.3  กสทช. และองค์กรวิชาชีพสื่อ ได้เครื่องมือในการก ากับดูแลกันเองเกี่ยวกับมาตรฐาน 
กลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

 8.4  ผู้ชมและเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
 

9.  คณะผู้วิจัย  
9.1  อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.2  อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
9.3  อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
9.4  อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
9.5  อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
9.6  อาจารย์ ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน  มหาวิทยาลัยมหิดล   
9.7  อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
9.8  อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
9.9  อาจารย์จักภพ พานิช   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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10.  แผนปฏิบัติการด าเนินงาน  
โครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์”  มีระยะเวลาในการ

ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาของส านักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด
การด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการดังนี้  
 

ที่ 
กิจกรรม / เดือน 
2559 - 2560 

(30) (60) (90) (120) (150) (180) (210) (240) 

1 ยกร่างกรอบรายงานการศึกษา (Inception Report) และวางแผน/ก าหนด
แนวทางในการจัดประชุมเพ่ือวางกรอบการด าเนินงานตามโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

x 
 

       

 - ส ารวจ รวบรวม ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง         
 - ประชุมทีมวิจัยจ านวน 2 ครั้ง          
2 ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลครั้งที่ 1 

เพ่ือ 
   1. ชี้แจงโครงการและแผนการการด าเนินงานเบื้องต้น 
   2. ขอความเห็นในการจัดท ารายงานกรอบการศึกษา (Inception Report) 
(ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการในกิจการโทรทัศน์ ประเภทธุรกิจจ านวน 26 ช่อง และประเภท

xx        
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ที่ 
กิจกรรม / เดือน 
2559 - 2560 

(30) (60) (90) (120) (150) (180) (210) (240) 

สาธารณะอย่างน้อย 2 ช่อง) 
3 ประชุมจัดท ารายละเอียดรายงานกรอบการศึกษา (Inception Report) 

(หลักการและเหตุผล /วิธีการศึกษาวิจัย/การรวบรวมข้อมูล/กรอบการด าเนิน
กิจกรรม/แนวทางการจัดพิมพ์คู่มือ) 

XXX        

4 ส่งรายงาน กรอบการศึกษา (Inception Report) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต่อ 
กสทช. จ านวน 10 ชุด 

XXXX        

5 เบิกงบประมาณงวดที่ 1  XXXX        
6 ศึกษากรณีตัวอย่างรายการโทรทัศน์โดย 

ร่วมมือกับองค์กรที่ตรวจสอบสื่อเพ่ือจะหารือเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
รายการที่ไม่เหมาะสม  (หาตัวอย่างรายการ /สัมภาษณ์บุคลากรของ Media 
Monitor) เพ่ือน ากรณีศึกษาดังกล่าวไปน าเสนอในการประชุม ครั้งที่ 2  

 XXXX XX      

7 ประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล     
ครั้งที่ 2 เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับ 
    1. รายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
    2. รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์  
    3. กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม  

  X      
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ที่ 
กิจกรรม / เดือน 
2559 - 2560 

(30) (60) (90) (120) (150) (180) (210) (240) 

    4. กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  
    5. แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
    6. โครงสร้าง (Outline) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

8 ประชุมทีมวิจัยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจ านวน 2 ครั้ง  
    - ครั้งที่ 1 จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 
    - ครั้งที่ 2 โครงสร้าง (Outline) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

  XX XXX     

9 ด าเนินการส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 และโครงสร้าง (Outline) คู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

   XXXX     

10 เบิกงบประมาณงวดที่ 2    XXXX     

11 ประชุมทีมวิจัย      X    

     - เพ่ือปรับปรุงรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 และจัดท า (ร่าง) คู่มือ
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
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ที่ 
กิจกรรม / เดือน 
2559 - 2560 

(30) (60) (90) (120) (150) (180) (210) (240) 

กิจการโทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการตรวจรับให้ข้อเสนอแนะ 
     - เตรียมการจัดประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3  

        

12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้แทนผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3  
    - เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ
การจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  

     X   

13 ประชุมทีมวิจัย จ านวน 2 ครั้ง          

 ครั้งที่ 1 จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์      XX   

 ครั้งที่ 2 ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือและเตรียมประชุม ครั้งที่ 4 รับฟังความคิดเห็น      XX   

14 จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ 
ร่วมกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ผู้แทนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ ครั้งที่ 4  เพ่ือขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
    1. ผลการศึกษาวิจัย  

     XXX   
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ที่ 
กิจกรรม / เดือน 
2559 - 2560 

(30) (60) (90) (120) (150) (180) (210) (240) 

    2. (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

15 ประชุมทีมวิจัย      XXXX   

     - จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์         

     - ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือตามข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น          

16 ส่งรายงานผลการศึกษาภายใน 180 วันเพื่อเบิกเงินงวดที่ 3  
    1. รายงานวิ จัยฉบับสมบู รณ์  ซึ่ งแก้ ไขปรับปรุ งตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานฯ ในงวดที่ 2 และความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 10 เล่ม พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
    2. (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการในกิจการโทรทัศน์ 
    3. ข้อเสนอที่ระบุถึงรูปแบบการพิมพ์ รูปเล่ม วัสดุในการพิมพ์ ตลอดจน
วิธีการและรายชื่อหน่วยงานที่จะส่งมอบคู่มือฯ เพ่ือเผยแพร่ ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

     XXXX   

17 เบิกงบประมาณงวดที่ 3       XXXX   

18 ประชุมทีมวิจัย       x  

     - ปรับปรุงต้นฉบับคู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความ         
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ที่ 
กิจกรรม / เดือน 
2559 - 2560 

(30) (60) (90) (120) (150) (180) (210) (240) 

เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
19 จัดท าต้นฉบับ       XX  

20 จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ จ านวน 500 เล่ม พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 

      XXXX  

21 ส่งคู่มือฯ ที่ตีพิมพ์เสร็จแล้วไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามจ านวนและ
รายชื่อที่คณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบ 

       XXXX 

22 เบิกงบประมาณงวดที่ 4        XXXX 

23 น าเสนอผลการวิจัยและคู่มือต่อสาธารณะ        XXXX 
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11.  แนวทางการน าเสนอผลการวิจัย 
 คณะวิจัยมีแนวทางในการน าเสนอผลการวิจัยตามข้อก าหนด TOR และวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้  
 

ข้อก าหนด TOR บททีน่ าเสนอผลการศึกษา 

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับที่ 1 ประกอบด้วย 
1.  กลไกการก ากับดูแลเนื้ อหารายการ

โทรทัศน์ 

บทที่ 2 แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการ
ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ ใ น
ต่างประเทศ  
บทที่ 3 แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศ
ไทย  

2.  การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเก่ียวกับการ
น าเสนอรายการที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมใน
กิจการโทรทัศน์  

บทที ่6 การน าเสนอเนื้อหารายการที่ไม่
เหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

3.  การใช้เครื่องมือในการคัดกรองรายการ  บทที่ 4  รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ ศึกษาวิเคราะห์ กลไกการ
ก ากับดูแลรายการโทรทัศน์ ทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทย  

4.  แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองรายการของ
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลแต่ละราย  

บทที่  5 แนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบและ     
จัดระดับความเหมาะสมรายการกิจการ
โทรทัศน์ของ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

5.  การวางกรอบมาตรฐานทางจริยธรรม 
และกลไกก ากับดูแลตนเอง  

บทที่ 2 แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาใน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใน
ต่างประเทศ  
บทที่ 3 แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาใน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใน
ประเทศไทย  
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ข้อก าหนด TOR บททีน่ าเสนอผลการศึกษา 

6.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล ระหว่าง 
1) มาตรฐานสากลในต่างประเทศ  2) การ
ด าเนินงานของ กสทช.  3) การด าเนินการของ  
ผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
เกี่ยวกับการด าเนินงานในด้าน การตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสม กลไกการก ากับ
ดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม กรอบจริยธรรมและ
การก ากับกันเอง   

(วัตถุประสงค์ที่ 1) 

บทที่ 4  รูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ศึกษาวิเคราะห์ กลไกการก ากับดูแล
รายการโทรทัศน์  ทั้ ง ในต่างประเทศและ
ประเทศไทย  
 

7.  ก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ (วัตถุประสงค์ที่ 2)  

บทที่ 4  รูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ ศึกษาวิเคราะห์ กลไกการ
ก ากับดูแลรายการโทรทัศน์ ทั้งในต่างประเทศ
และประเทศไทย  
ภาคผนวก ค ตารางรูปแบบมาตรฐานการ
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ 

8.   ข้อก าหนดในการปฏิบัติ ตามกรอบ
จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพหรือผู้ประกอบ
กิจการ  

ภาคผนวก ก 

9.  ประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

ภาคผนวก ข  

10.  จัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลางการ
ตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อส านักงาน 
กสทช. 

เอกสารแยกเล่ม (ร่าง) คู่มือมาตรฐานกลาง
การตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการในกิจการโทรทัศน์ 

 



บทท่ี  2 
แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ในต่างประเทศ 

 
สื่อโทรทัศน์นับเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์         

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ชมโทรทัศน์ย่อมถูกหล่อหลอมและบ่มเพาะทางสังคม (Socialization) ให้มี
ทัศนคติ วิธีมองโลก และพฤติกรรมตามที่ได้รับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ในการประกอบกิจการโทรทัศน์
ปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่มากขึ้นท าให้การน าเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์อาจจะ
สนองความพอใจผู้ชมโดยอาจละเลยถึงเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีความจ าเป็นในการธ ารงไว้ซึ่งสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและเงื่อนไขจ าเป็นของการพัฒนามนุษย์ การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์
จึงมีความจ าเป็นเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตย (Democratic Purposes) ปกป้องวัฒนธรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค (Cultural and Consumer Protection Reasons) อันท าให้การก ากับ
ดังกล่าวสามารถรักษาดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของสื่อมวลชนและประโยชน์สาธารณะ  

การน าเสนอผลการวิจัยในบทนี้ คณะวิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) ในเรื่องบริบททางการเมืองและสังคมโลก แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ตามหลักมาตรฐานสากล กรอบกฎหมายในการก ากับดูแล กรอบจริยธรรม        
และข้อก าหนดทางจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ สรุปการวิเคราะห์เครื่องมือในการก าหนดกฎเกณฑ์     
การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ แนวคิดการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ  
กิจการโทรทัศน์  และประเทศต้นแบบที่มีการก ากับดูแลที่ดี  ได้แก่ กรณีศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศต้นแบบ แนวคิดทางสังคมพลเมืองและทาง
เศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับดูแล การก ากับดูแลกันเอง 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสื่อและผู้ชม โดยผลการศึกษาจะท าให้เข้าใจแนวคิดและแนวทางในการ
ก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากลในแต่ละบริบทของประเทศต้นแบบ เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการใน
กิจการโทรทัศน์ ในล าดับต่อไป 

 

1.  บริบททางการเมืองและสังคมของโลก 
กิจการโทรทัศน์ถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงอ านาจที่สุดในโลก ณ สถานที่ซึ่งผู้คน     

อ่านหนังสือไม่ออกหรือมีแต่ความยากจน วิทยุถือเป็นช่องทางส าคัญในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
อย่างไรก็ตาม ต่อมาโทรทัศน์ได้ค่อยๆ เข้ามาแทนที่วิทยุในฐานะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
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เป็นหลัก นอกจากเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารแล้ว โทรทัศน์ยังแพร่ภาพออกอากาศรายการสาระและ
ความบันเทิงอ่ืนๆ รวมถึงรายการการศึกษาอีกด้วย กล่าวได้ว่าใครก็ตามที่สามารถควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนสื่อโทรทัศน์ว่าจะให้ผู้ชมได้ชมรายการที่มีเนื้อหาประเภทใดบ้าง     
ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการมองโลก และทัศนคติของผู้ชมในบริบทของวัฒนธรรมและ
สังคมท่ีผู้ชมนั้นอาศัยอยู่  

ในบางครั้งการที่มีการจ ากัดและควบคุมเนื้อหาบางประเภทที่ปรากฏบนโทรทัศน์นั้นมุ่งที่จะ
ปกป้องคุ้มครองผู้ชมจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร โดยวิธีการแบบหลังมักจะด าเนินการในรัฐที่มีความเข้มงวดหรือรัฐที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ     
โดยจะท าการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รัฐไม่เห็นด้วยเพื่อไม่ให้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน  

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการเมืองของโลกได้ให้ความส าคัญต่อแนวคิดและการพัฒนา
ประชาธิปไตยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ปัจจัยหลักของประชาธิปไตยจ าเป็นที่จะต้องมีการเปิดเสรี
ให้กับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้คนได้รับข้อมูลข่าวสารและน าข้อมูลข่าวสารนั้นมาพิจารณา เพ่ือท าการ
ตัดสินใจและใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้ระบบการเมืองและนโยบายต่างๆ
ของรัฐสะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศการเมืองโลกในปัจจุบัน        
ที่สนับสนุนให้ประชาธิปไตยสามารถพัฒนาเติบโตกลายเป็นแรงกดดันให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศท่ีอ้างว่าตนเองเป็นประเทศประชาธิปไตย จ าเป็นต้องเปิดเสรีทางความคิด ความเห็น 
และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ประเทศต่างๆ เหล่านั้นต้องสร้างสมดุลระหว่าง    
การเปิดเสรีข้อมูลข่าวสารและวางกรอบการควบคุมเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ เพ่ือปกป้องคุณค่าอ่ืน
ในสังคม การที่จะก ากับดูแลสื่อที่ดี (Best Practice) มีสองหลักการที่ส าคัญ อันได้แก่ (Salomon, 
2558: 7)   

ประการแรก “การก ากับดูแลที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้” (Light Touch) 
ให้ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ภาคสังคม ภาคสาธารณะและประชาชนในฐานะผู้ชมเป็นผู้ขับเคลื่อน
การก ากับดูแล และรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนอยู่ห่างๆ โดยด าเนินการอย่างแข็งขันภายใต้แนวคิดเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ซึ่งบรรยากาศการก ากับดูแลสื่อ       
โดยภาคเอกชนเป็นหลัก พร้อมกับการสนับสนุนของรัฐจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่จะผลักดันให้เกิด
เสรีภาพทางความคิด ความเห็น และข้อมูลข่าวสารของสื่อ ซึ่งจะช่วยให้กลไกของประชาธิปไตย
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทอดหนึ่ง  

ประการที่สอง คือ ทุกภาคส่วนต้องยอมรับว่าไม่มีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว  
ส าหรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการสร้างระบบการก ากับดูแลที่เหมาะสมและ       
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ปัญหาบางประการอาจจะมีแนวทางสากลที่ประเทศต่างๆ ได้วางไว้ร่วมกัน
เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกประเทศ ในขณะเดียวกันปัญหาบางประการ 
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เป็นเรื่องเฉพาะถิ่นและเฉพาะวัฒนธรรม ซึ่ง “ต้นแบบ” (Model Law) จะเป็นไปตามแนวคิดการ
ก ากับดูแลที่ดี โดยวางกรอบในการก ากับดูแลไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งรัฐบาลหรือองค์กรก ากับดูแล         
ในแต่ประเทศจะต้องน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศตนเอง 

 

2.  แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามหลักมาตรฐานสากล  
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ชี้ว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี   

การก ากับดูแลการด าเนินกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบกติกาในการท างาน 
และสามารถจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความหลากหลายในกลุ่มผู้ประกอบกิจการและสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม นอกจากนี้    
การก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ยังเป็นกรอบการด าเนินงานให้ผู้ประกอบกิจการสามารถตอบสนอง
ประโยชน์ของสาธารณะ ทั้งนี้ โดยต้องค านึงถึงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในฐานะพลเมือง และการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก (Blackman, 1998; Creech, 1999; McQuail, 2005 อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ 
และคณะ, 2558)  

Altshuler, Laor-Droi และ Elefant-Lo ffler (2006: 6 อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และ    
คณะ, 2558) สรุปแนวคิดในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ที่ภาครัฐมีบทบาทที่แตกต่างกัน           
แบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ 

1.  แนวคิดทางสังคมพลเมือง (Socio-civic Approach) แนวคิดนี้มองว่า ภาครัฐต้อง
สนับสนุนให้มีผู้ประกอบกิจการที่หลากหลาย เพ่ือให้โทรทัศน์เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดกว้างและ      
มีคุณภาพ สามารถประกันและส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2.  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด (Economic or Market Approach)  
แนวคิดนี้มองว่า ภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้
แก่ผู้ประกอบกิจการ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภค คือ การคุ้มครองผู้เยาว์ และสิทธิส่วนบุคคล      

แนวคิดท้ังสองมุมมองนี้ส่งผลต่อวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ชม การจัดการสื่อ และ 
มุมมองต่อการขยายตัวของช่องรายการที่แตกต่างกัน ดังสรุปได้ในตารางที่ 2-1 (อ้างใน รายงานผล
การศึกษา โครงการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดท าโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
2558) 
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ตารางท่ี 2-1 มุมมองด้านการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ทีส่่งผลต่อผู้ชม  สื่อ และปริมาณช่อง 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า แนวทางการก ากับดูแลจากสองมุมมองส่งผลให้เกิดการก ากับ

ดูแลที่มุ่งเน้นประโยชน์คนละด้าน ด้านหนึ่งเน้นประโยชน์ของภาคพลเมืองอันจะน าไปสู่การสร้าง  
ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย อีกด้านหนึ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ        
ของตลาดในระบบทุน แม้จะมีข้อสงวนที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภค แต่ประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและ
ผู้บริโภคมักจะสวนทางกันเสมอ จึงส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนอยู่เนืองๆ 

อนึ่ง ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงระบบการก ากับดูแลสื่อในระดับชาติให้สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ (Thatcher, 2004) อันเป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกับกระแสประชาธิปไตยโลก  
รวมถึง การลดการรวมศูนย์และลดการก ากับดูแล เช่น การเปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วม           
ในการก ากับดูแลเพิ่มข้ึน เป็นต้น (Owen, 2000)  

รูปแบบการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์สามารถแบ่งตามระดับการเข้าไปมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ได้เป็น 3 ประเภท (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) ดังนี้  

1.  การก ากับดูแลโดยรัฐ (State-regulation) เป็นรูปแบบที่องค์กรภาครัฐมีอ านาจ    
ทางกฎหมายในการลงโทษผู้ละเมิดระเบียบ กติกา จุดเด่น คือ มีผลบังคับใช้ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม 

 
 

แนวคิดทางสังคมพลเมือง 
(The Socio-civic Approach) 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือ
การตลาด 

(The Economic/Market 
Approach) 

ต่อผู้ชม พลเมือง : เป็นผู้มีสิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่จะสร้างวาทกรรม
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ การเมือง และ
สังคมได้ 

ผู้บริโภค : มีอ านาจในการซื้อ 

ต่อสื่อ เป็นพื้นที่ส าหรับวาทกรรมสาธารณะ 
เป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ และ 
เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรม 

เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่จะสร้างก าไร
สูงสุด เป็นสื่อที่แบ่งเป็นกลุ่มๆ 
มุ่งสื่อสารกับผู้ชมโดยเฉพาะ 

ต่อช่องท่ีมีจ านวน
มากขึ้น 

การแข่งขันท าให้เกิดช่องที่เหมือนกัน
จ านวนมาก ดังนั้น สิ่งที่ต้องการ คือ
การแข่งขันในด้านอุดมการณ์ 

การแข่งขันส่งเสริมบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และการสร้างก าไร     
ทีเ่พ่ิมขึ้น 
การแข่งขันเพ่ือหารายได้ 
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รูปแบบนี้ท าให้องค์กรภาครัฐต้องรับภาระอย่างหนักในการก ากับดูแล และเปิดช่องให้รัฐเข้าแทรกแซง
การน าเสนอเนื้อหาของสื่อ  

2.  การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) เป็นรูปแบบที่ให้ผู้ประกอบการและกลุ่มวิชาชีพ 
จัดตั้งโครงสร้างและกลไกการก ากับดูแลโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ ระบบนี้ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการร่วมกันสร้างและพัฒนากรอบการก ากับดูแลเนื้อหาและด าเนินการเอง ได้แก่ การตกลง
สร้าง “มาตรฐานจริยธรรม” หรือ “จรรยาบรรณวิชาชีพ” เพ่ือน าไปปฏิบัติร่วมกัน (Ramasoota, 
2006) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวอาจถูกพัฒนาขึ้นจากกลุ่มนักวิชาชีพเอง หรือจากการปรึกษาร่วมกับ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มผู้บริโภค และภาครัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของรูปแบบนี้ คือ 
อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ เพราะผู้ประกอบกิจการอาจไม่มีแรงจูงใจ หรือไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน
หาก ไม่ปฏิบัติตามกฎ  

3.  การก ากับดูแลสองระดับ (Two-tier System) หรือการก ากับดูแลร่วมกัน   
(Co-regulation) เป็นรูปแบบที่ผสมผสานการก ากับดูแลโดยภาครัฐและผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน     
เพ่ือเพ่ิมจุดแข็งและลดจุดอ่อนของสองรูปแบบข้างต้น โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้และการป้องกัน
การแทรกแซงจากรัฐ นักวิชาการมองว่า รูปแบบนี้น่าจะเหมาะกับการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ เพราะผู้ประกอบกิจการยังไม่มีประสบการณ์ในการดูแลตนเองเนื่องจากอยู่ภายใต้    
การก ากับดูแลโดยรัฐมานาน  

Schulz (2004, อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) กล่าวว่า การก ากับดูแลร่วมกัน 
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ  

1.  องค์ประกอบจากองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งอาจเป็นตัวองค์กร กฎ ระเบียบ กติกา หรือ
กระบวนการเฉพาะที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลจากภาครัฐ และมุ่งส่งเสริม    
การก ากับดูแลตนเองระหว่างสมาชิก โดยองค์กรนี้มีหน้าที่สร้างกฎระเบียบที่ใช้ก ากับดูแลตนเอง    
น ากฎระเบียบนั้นไปใช้ และมีกระบวนการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวให้ได้ผลจริง ทั้งนี้ Schulz 
(2004) ระบุว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การก ากับดูแลร่วมกันมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ แรงจูงใจในการก ากับดูแลร่วมกันและการบังคับใช้ และการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของกระบวนการก ากับดูแล  

2.  จุดเชื่อมระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กรก ากับดูแลของรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือสร้าง
นโยบายสาธารณะที่ดี สร้างความเชื่อมโยงทางกฎหมายระหว่างองค์กรที่ ไม่ใช่ภาครัฐกับองค์กร   
ก ากับดูแลของรัฐ มีอ านาจตัดสินใจในการก ากับดูแล และได้รับทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมระบบก ากับดูแล
ขององค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากรูปแบบการก ากับดูแลทั้งสามประเภทที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องการก ากับดูแล
กันเองเป็นแนวคิดตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ 
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กติกา และแนวปฏิบัติในด้านกิจการโทรทัศน์ และตกลงเห็นชอบที่จะร่วมกันปฏิบัติเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานวิชาชีพ และสังคมอันดีงาม ที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการมอบให้
หน่วยงานรัฐใช้อ านาจก ากับดูแล และสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-down Regulation) เพราะเป็น   
การใช้อ านาจเชิงเดี่ยว ก าหนดกติกาเพียงผู้เดียว จึงอาจไม่รอบด้านและไม่เป็นธรรม 

 

3.  กรอบกฎหมายสากลที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์    
กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์ที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามซึ่งอาจ

แบ่งได้เป็น  2 ประเภท คือ 

 3.1  กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อกิจการวิทยุโทรทัศน์โดยเฉพาะ โดยอาจเป็นกฎหมาย   
ที่ก าหนดให้มีการจัดท าเรตรายการโทรทัศน์หรือกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดท ากรอบจริยธรรม
วิชาชีพ (Code of Ethics) เช่น กรณีของสหราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมาย Communications Act 
2002 และ Broadcasting Act 1996 ได้ก าหนดให้ Office of Communications (OfCom) ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระ จัดท ากรอบจริยธรรม OfCom Broadcasting Code ขึ้นมา หรือสหรัฐอเมริกาที่ 
Telecommunications Act of 1996 ก าหนดให้มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  

3.2  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เช่น กฎหมายสื่อลามก กฎหมาย
หมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งกฎหมายสื่อลามกมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือรักษาบรรทัดฐานศีลธรรมทางเพศ
ในสังคม สหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลส์เท่านั้น) มีกฎหมาย Obscene Publications Act 
1959/1964 สหรัฐอเมริกานอกจากที่จะอยู่ในค าพิพากษาคดี Miller V. California (1973) ที่มี
สถานะเป็นกฎหมาย (เรียกว่ากฎหมาย Common Law) ยังมีใน Title 18 of the United States 
Code, Section 1464 ด้วย ส่วนแคนาดาและญี่ปุ่นก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสื่อลามกไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาของตนเช่นกัน  

ส่วนกฎหมายหมิ่นประมาท มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปกป้องชื่อเสียง เกียรติยศของบุคคล 
โดยสหราชอาณาจักร (อังกฤษและเวลส์เท่านั้น) มีทั้งกฎหมายที่มาจากค าพิพากษา และ  
Defamation Act 2013 ส่วนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทในระดับมลรัฐ ในแคนาดา
กฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทเป็นกฎหมายที่ได้มาจากค าพิพากษา (Common Law) และมีอยู่ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐควิเบก ส่วนญี่ปุ่นกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา  

 

4.  กรอบจริยธรรมและข้อก าหนดทางจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ 
กรอบจริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง กติกาที่ผู้ประกอบกิจการและองค์กรวิชาชีพตกลงร่วมกัน  

ที่จะปฏิบัติตามในการด าเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพด้วยความสมัครใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้น    
โดยกฎหมายก าหนดให้ท าหรือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ริเริ่มท าเองก็ได้  
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  เมื่อพิจารณากรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ของประเทศต่างๆ    
อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และญี่ปุ่น จะพบกรอบจริยธรรมที่เป็นจุดร่วมกัน 
ดังนี้  

การให้ความส าคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่อยู่ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Freedom of Expression under Responsibility to Society) กล่าวคือ กรอบจริยธรรม
ในแต่ละประเทศนั้นจะเปิดให้สื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยภาครัฐจะไม่เข้าไปก ากับดูแล
เนื้อหารายการโทรทัศน์โดยตรง แต่จะก ากับดูแลอยู่ห่างๆ หรือช่วยเหลือในการวางกรอบการก ากับ
ดูแลเนื้อหาอย่างกว้างๆ ในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดในเรื่องว่าเนื้อหาเงื่อนไขเรื่องเวลา จะปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้วางมาตรฐานในรายละเอียดเอง   
ในรูปแบบของกรอบจริยธรรม (Code of Conduct) เป็นการที่ผู้ประกอบกิจการแสดงถึง   
ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ชมและสังคม และเป็นเสมือนกติการ่วมกันว่ารัฐจะพยายาม           
ไม่แทรกแซงเสรีภาพของสื่อ ในขณะเดียวกันสื่อก็จะท าหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้  กรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะอยู่ภายใต้กรอบ
จริยธรรมในการด าเนินกิจการโทรทัศน์ที่ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการก าหนดขึ้นแล้ว ยังอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายทั่วไปครอบอีกชั้นหนึ่ง กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการจะต้องไม่น าเสนอเนื้อหา
ที่เป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท กฎหมายสื่อลามก 
เป็นต้น 

ประเด็นสุดท้ายที่กรอบจริยธรรมในแต่ละประเทศมีร่วมกัน คือ การคุ้มครองผู้ชมที่มีอายุ    
ต่ ากว่า 18 ปี จากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับวัย โดยการก าหนดช่วงเวลาที่ไม่ให้มีการแพร่ภาพ
ออกอากาศรายการที่อาจไม่เหมาะสมส าหรับผู้ชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยค านึงถึงเนื้อหาทางเพศ 
ความรุนแรง การใช้ภาษาหยาบคาย เป็นส าคัญ โดยส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่ต้องไม่มีการน าเสนอเนื้อหา   
ที่ไม่เหมาะสมส าหรับผู้ชมอายุต่ ากว่า 18 ปี คือ ช่วงเวลาเช้าตรู่  เวลา 05.30 หรือเวลา 06.00 น. 
จนถึง เวลา 21.00 หรือเวลา 22.00 น. (ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศ)  

อย่างไรก็ตาม นอกจากกรอบจริยธรรมที่ประเทศต่างๆ มีร่วมกันดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศ
ต่างๆ จะมีกรอบจริยธรรมที่มีจุดเน้นในรายละเอียดแตกต่างกันไป ดังนี้ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์จะให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับเสรีภาพในการพูด หรือ Free Speech มาก รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซง       
หากไม่จ าเป็น ยกเว้นเรื่องเนื้อหาลามก (Obscene Content) ผ่านการบังคับใช้กฎหมายสื่อ
ลามก (Obscenity Law) ส่วนเรื่องกรอบจริยธรรม National Association of Broadcasters 
(NAB) [สมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ] ได้ก าหนดประมวลแนวปฏิบัติส าหรับ        
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ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ หรือ Code of Practices for Television Broadcasters ไว้ส าหรับ
สมาชิก โดยกรอบการก ากับดูแลหลักของประมวลฯ นี้ก าหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ประกอบกิจการน าเสนอ
เนื้อหาการดูหมิ่น กิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย การมึนเมาและการติดยาเสพติด ความโหดร้าย
ทารุณ รายละเอียดในการก่ออาชญากรรม เป็นต้น  

ในสหราชอาณาจักร กรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์จะให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับแนวคิดเรื่องสวัสดิภาพและสิทธิของผู้ชม และความสงบสุขเรียบร้อย      
ของสังคมโดยรวม โดยกรอบก ากับดูแลเนื้อหารายการต้องค านึงถึงเนื้อหาประเภทที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสังคม เช่น เนื้อหาที่น าเสนอความรุนแรง พฤติกรรมอันตราย เนื้อหาที่อาจถือเป็นเรื่องต้องใช้
วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชม เนื้อหาที่อาจกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังหรือความไม่สงบ     
ในสังคม รวมถึงการน าเสนอของรายการส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี  Advertising Standard 
Authority (ASA) [องค์กรจัดมาตรฐานการโฆษณา] ซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแลกันเองจัดตั้งโดย
ภาคอุตสาหกรรมโฆษณา และเป็นผู้ก าหนดข้อบังคับในเรื่องต่างๆ ของการโฆษณาในรูปแบบของ 
“ประมวลการแพร่ภาพออกอากาศโฆษณาของสหราชอาณาจักร” (UK Code of Broadcasting 
Advertisement)  

ในประเทศแคนาดา กรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์จะตั้งอยู่บนฐาน
ของแนวคิดเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งประชากรที่มีวัฒนธรรมและ
ภาษาจากทางเกาะอังกฤษ และประชากรที่มีวัฒนธรรมและภาษาจากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้
กรอบจริยธรรมยังให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของผู้คนต่างวัฒนธรรม  ต่างภาษา       
ซึ่งเป็นประชากรในชาติ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม สิทธิ
มนุษยชน และสิทธิของผู้บริโภค โดยมีการวางข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการที่ต้องผลิตส าหรับเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมต่างๆ ดังกล่าว มีการก าหนดห้ามน าเสนอเนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง การดูหมิ่น
ระหว่างเชื้อชาติ ที่หลากหลาย นอกจากนี้ The Canadian Broadcast Standard Council (CBSC) 
[สภามาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา] ซึ่งเป็นองค์กรก ากับดูแลกันเองโดย
สมัครใจจัดตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนในแคนาดา ซึ่งข้อบังคับต่างๆ จะกระจายอยู่ตาม
ประมวลต่างๆ เช่น กรอบจริยธรรม (CAB Code of Ethics) ประมวลการน าเสนอเนื้อหาความรุนแรง 
(CAB Violence Code) และประมวลการน าเสนอภาพความเท่าเทียมกัน (CAB Equitable 
Portrayal Code) เป็นต้น  

ในประเทศญี่ปุ่น กรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลรายการโทรทัศน์นั้นจะตั้งอยู่บนฐาน
ความสัมพันธ์ของครอบครัว การศึกษาของเยาวชน และวัฒนธรรม โดยก าหนดให้ต้องมีการแพร่ภาพ
ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ครอบครัวและสังคม เยาวชน และ
วัฒนธรรม ในด้านการก ากับดูแลมี Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) 
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[สมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์เอกชน ] เป็นองค์กรวิชาชีพก ากับดูแลกันเอง และยังมี
Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization (BPO) [องค์การพัฒนา
จริยธรรมและรายการโทรทัศน์และวิทยุ] ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง NHK และ JBA ทั้งนี้ 
ในส่วนของการก ากับดูแลของผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน BPO จะก ากับดูแลให้เป็นไปตามกรอบ
จริยธรรม Broadcasting Ethics ที่วางแนวทางในเรื่องต่างๆ เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การให้
ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน การให้ความส าคัญต่อครอบครัวและสังคม การให้ความรู้และ
ส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น   

 

5.  สรุปการวิเคราะห์เครื่องมือในการก าหนดกฎเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในก าหนดกฎเกณฑ์การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์มี 2 ประเภท คือ 
กฎหมายและกรอบจริยธรรม เครื่องมือทั้งสองประเภทข้างต้นหากพิจารณาวิเคราะห์แต่ละเครื่องมือ
จะพบข้อดีและข้อด้อยต่างกันไปดังนี้  

 
ตารางท่ี 2-2 เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องมือที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหา 
 

ประเภทเครื่องมือ ข้อดี ข้อด้อย 

กฎหมาย - กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง 
สิทธิของประชาชน 

 
 
 

- กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอน
เคร่งครัด ทุกฝ่ายต้องเข้าใจกฎหมาย
เสมอเหมือนกัน 

 

- กฎหมายมีสภาพบังคับ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม 
จะถูกลงโทษตามกฎหมาย 

- กฎหมายเป็นการบังคับ จึงไม่ท า
ให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
และจิตส านึกที่แท้จริงจาก
ผู้ประกอบการ 

- กฎหมายที่เข้ามาก าหนด
รายละเอียดด้านเนื้อหาของรายการ
มากจนเกินไป ไม่เป็นผลดีต่อ
เสรีภาพของสื่อ 

- กฎหมายอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ 
แนวคิด หรือมุมมองที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วของสังคม เนื่องจาก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ล่าช้า 
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ประเภทเครื่องมือ ข้อดี ข้อด้อย 

ประมวลจริยธรรม - ประมวลจริยธรรมเป็นเครื่องมือ     
ที่เกิดจากความร่วมมือของภาคธุรกิจ
เอกชนน าไปสู่การสร้างจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

- ประมวลจริยธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
สภาพการณ์ที่แท้จริงและความต้องการ
จากมุมมองของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ 
- ประมวลจริยธรรมสามารถเปลี่ยน
แก้ไข เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายกว่ากฎหมาย 

- ประมวลจริยธรรมอาจไม่ได้มี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างแท้จริง เพราะ
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ
กับการด าเนินธุรกิจเป็นหลัก 

- ประมวลจริยธรรมโดยธรรมชาติ  
ไม่มีสภาพบังคับที่เข้มแข็งเหมือน
กฎหมาย 

 

 

6.  แนวคิดการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของสื่อและสังคมในปัจจุบัน แนวคิดการก ากับดูแล

ปรับเปลี่ยนไปสู่การอภิบาลสื่อ (Media Governance) ซึ่งต้องมีการก ากับที่ครอบคลุมมากกว่า     
การก ากับดูแลเพียงรัฐ กล่าวคือ ต้องมีการรวมกลไกทั้งหมด เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ในระดับชาติและในระดับนานาชาติ การรวมศูนย์และการกระจาย โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการจัดระเบียบโครงสร้างสื่อ การก ากับดูแลโดยองค์กรก ากับแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอ จ าเป็น 
ต้องมีรูปแบบการก ากับดูแลอื่นๆ อาทิเช่น การก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ระหว่าง 
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ หรือการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ของภาคอุตสาหกรรม 
เป็นต้น (Puppis, 2010 และชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, 2559)  

การก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) เป็นรูปแบบที่ให้ผู้ประกอบกิจการและองค์กร
วิชาชีพมีการจัดตั้งโครงสร้างและกลไกการก ากับดูแลกันเองบนส านึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
ภายใต้แนวคิดเสรีภาพในการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย คือ มีความสมัครใจ เต็มใจ มุ่งมั่น 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นสถาบันสื่อมวลชนและมีมาตรฐานวิชาชีพ อันด ารงไว้ซึ่งสิทธิ
เสรีภาพสื่อ การด ารงไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยและการสร้างสังคมที่ดีงาม (Puddephatt, 2011)   

Ang (2005, อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบและคณะ, 2558) เสนอแนะการก ากับดูแลกันเองที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับรู้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ตั้งขึ้นร่วมกัน มีการกระตุ้น   
การบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว ทั้งการให้รางวัลและลงโทษ องค์กรก ากับดูแลควรมีกลไกการจัดการ
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ข้อขัดแย้งหลายระดับ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและคลี่ คลายข้อขัดแย้งได้อย่างมี
ประสิทธิผล และองค์กรก ากับดูแลภาครัฐต้องสนับสนุนด้านกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมด้วย 

การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการต้องรับรู้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ตั้งขึ้น
ร่วมกัน จะจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการมีพฤติกรรมพัฒนาการเป็นกลุ่มเครือข่าย สามารถสร้างผลกระทบ
เชิงอิทธิพลต่อกัน โดยทั่วไปผู้ประกอบกิจการมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกในองค์กร เป็นที่รู้จักกัน  
ในนามองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยองค์กรวิชาชีพมีบทบาทส าคัญ 
ในการเป็นสถาบันสื่อมวลชนเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพกับประโยชน์สาธารณะ     
Ang (2005, อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบและคณะ, 2558: 5) พบว่า องค์กรวิชาชีพจะก ากับดูแลกันเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรวิชาชีพควรเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งดีกว่ากลุ่มใหญ่
ที่มีความแตกต่างกันสูง รวมทั้งต้องมีสถานะการเงินในตลาดที่มั่นคง  

การก ากับดูแลกันเองมีทั้งข้อดีและข้อด้อยดังนี้ ข้อดี คือ สมาชิกจะร่วมกันตรวจสอบกันเอง
ท าให้เกิดประสิทธิภาพของการก ากับมากกว่าให้รัฐมาก ากับ สมาชิกมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ
โดยอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิสาธารณะและสิทธิผู้บริโภค รัฐลดภาระต้นทุน    
ที่ใช้ในการก ากับกิจการจากจ านวนผู้ประกอบกิจการที่มากขึ้นและตลาดสื่อสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การก ากับกันเองมีข้อด้อย คือ ผู้ประกอบกิจการอาจไม่มีแรงจูงใจในการสร้างประโยชน์
ในเชิงสาธารณะอันเนื่องมาจากการแข่งขันการตลาดที่สูงมาก อีกท้ังการก ากับกันเองจะไม่มีบทลงโทษ
ตามกฎหมายอาจจะท าให้ผู้ประกอบการอาจจะละเลยในการปฏิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงร่วมกันกันไว้ 
(Campbell, 1999: 50-51)  

แนวทางในการก ากับดูแลกันเองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรก ากับภาครัฐอาจจะต้อง
เข้ามาก ากับร่วม (Co-regulation) เพ่ือให้กระบวนการก ากับดูแลขององค์กรก ากับกันเอง (องค์กร
วิชาชีพ) มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 
และคณะ, 2559: 15) 

1.  แนวทางการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code-oriented 
Approach) ซึ่งองค์กรก ากับภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการก ากับดูแลกันเองผ่าน 
มาตรฐานจริยธรรมหรือข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันขององค์กรวิชาชีพ โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การให ้
การรับรองมาตรฐานจริยธรรม (Certification) การลงนามในมาตรฐานจริยธรรม (Signed by State 
Organization/ Representative) การน ามาตรฐานจริยธรรมบัญญัติไว้ในกฎหมาย (Implementation 
of Code into State Law)  

2.  แนวทางการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับองค์กรวิชาชีพ (Organization-oriented 
Approach) ซึ่งองค์กรก ากับภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการก ากับดูแลกันเอง         
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ผ่านองค์กรวิชาชีพ โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การให้การรับรององค์กร (Certification) การใช้อ านาจ
แต่งตั้งสมาชิกขององค์กร (Appointment of Members) หรือการให้เงินสนับสนุน (Financing)  

 

7.  ประเทศต้นแบบที่มีการก ากับดูแลที่ดี กรณีศึกษา  
ประเทศต้นแบบใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศ

แคนาดา และประเทศญี่ปุ่น ได้วิเคราะห์แนวทางการก ากับดูแลที่ดีในประเด็นบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดสังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับ อ านาจหน้าที่ 
ลักษณะการก ากับ การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อผู้ชม ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 2-1 กรอบการศึกษาแนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 และต่างประเทศ 
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7.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
7.1.1  บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีแนวคิดเสรีภาพและแนวทางประชาธิปไตยในการพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะพัฒนาประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  
การมีเสรีภาพของประเทศมีรากฐานจากปลายศตวรรษที่ 15 ภายหลังคริสโตเฟอร์ 

โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 ประเทศอังกฤษเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมและเข้ามา
ครอบครองทวีปดังกล่าว โดยประเทศอังกฤษก่อตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือได้เป็นผลส าเร็จ
ในช่วงศตวรรษที่ 17 อังกฤษใช้ประสบการณ์การจัดตั้งอาณานิคมในดินแดนอื่นเพื่อให้การจัดตั้ง  
อาณานิคมในดินแดนอเมริกาส าเร็จ โดยกษัตริย์อังกฤษให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนด าเนินการจัดตั้ง
อาณานิคมอังกฤษ โดยพระเจ้าเจมส์มอบกฎบัตรแก่บริษัทเอกชนให้มีสิทธิ เหนือดินแดนที่ได้รับมอบ
ด้านการค้าและการปกครอง ในศตวรรษท่ี 18 ความสัมพันธ์ระหว่างอาณานิคมอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) 
และอังกฤษเริ่มมีปัญหา สืบเนื่องมาจากผู้น าอังกฤษออกกฎหมายหลายฉบับเรียกเก็บภาษีและลิดรอน
เสรีภาพของชาวอาณานิคม ชาวอาณานิคมเคยได้ปกครองตนเองมีพัฒนาการความรู้สึกในการรวมตัว
และการมีอิสรภาพจนเกิดความไม่พอใจที่อังกฤษเข้าแทรกแซงอาณานิคมเพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่สงคราม
ปฏิวัติในปี ค.ศ.1775 และในปี ค.ศ.1781 สงครามยุติลงโดยอเมริกาชนะอังกฤษ อังกฤษยอมรับใน     
เอกราชของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1783 (อรพินท์ ปานนาค, 2543: 50-54, 381) 

สหรัฐอเมริกาพัฒนาระบบการปกครองตามแนวทางประชาธิปไตย เน้นหลักการด้าน     
มนุษยนิยม (Humanism) เน้นความสามารถของมนุษย์ เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล น าไปสู่
การขยายตัวของการเรียนรู้โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 18 ได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
“Enlightenment” และในขณะเดียวกันท าให้เกิดการขยายตัวของวิทยาศาสตร์และน าไปสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในปี ค.ศ.1850 จนสหรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอ านาจของตะวันตกจากความได้เปรียบ
ทางด้านเทคโนโลยีและระบบการศึกษา (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2554)  

สหรัฐอเมริกาพัฒนาชาติภายใต้แนวคิดเสรีนิยมไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ หรือ
การปกครองภายใต้แนวคิดเสรีนิยม รัฐจะเข้ามาก ากับการประกอบกิจการ ต่างๆ ให้เกิดความเป็น
ธรรมในการแข่งขันในขณะเดียวกันรัฐก็ให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนพ่ึงได้รับ ถือเป็น
แนวคิดการพัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง  

7.1.2  แนวคิดทางสังคมพลเมืองและทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด  
สหรัฐอเมริกามีแนวทางในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์โน้มเอียง

ไปตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์/ การตลาด (Economic or Market Approach) เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกามีรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยที่ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ       
ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวทางเสรีนิยม ดังนั้นการก ากับของรัฐจะท าหน้าที่เพียงส่งเสริม
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การแข่งขันให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันก็ต้อง
คุ้มครองผู้บริโภคตามหลักสากล เช่น มีการคุ้มครองเด็กเยาวชนและสิทธิส่วนบุคคล การก ากับดูแล
ภายใต้แนวคิดนี้ สหรัฐอเมริกาจึงก าหนดองค์กรก ากับให้มีอิสระจากรัฐและเอกชน อีกทั้งผู้ประกอบ
กิจการมีเสรีภาพในการประกอบกิจการโดยองค์กรก ากับ ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการมีการก ากับดูแล
กันเอง แต่องค์กรก ากับยังก ากับในส่วนที่ต้องคุ้มครองปกป้องผู้บริโภค   

7.1.3  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
สภาคองเกรสได้ประกาศใช้กฎหมาย The Communications Act 1934 สาระส าคัญ

ของกฎหมายก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานการก ากับดูแลกิจการสื่อสารในรูปองค์กรก ากับอิสระ
เรียกว่า The Federal Communication Commission (FCC) [คณะกรรมการกลางก ากับดูแล
กิจการสื่อสารของประเทศสหรัฐอเมริกา ] เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่
ภายในประเทศ และก ากับดูแลการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างรัฐ โดยครอบคลุมการสื่อสาร    
วิทยุโทรทัศน์ การกระจายเสียงตามสาย (Wire Broadcasting) เพ่ือให้รัฐท าหน้าที่เอ้ือต่อการก ากับ
การประกอบกิจการ  

FCC มีอ านาจหน้าที่ คือ 1) ออกกฎข้อบังคับควบคุมดูแลกิจการสื่อสาร 2) ทบทวน
กฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยคงความหลากหลาย (Diversity) และมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น (Localism)  
3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  4) สนับสนุนให้มีการใช้งาน
คลื่นความถี่ให้ได้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด 5) ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน การสร้างนวัตกรรม
และการลงทุนในบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet)        
6) สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาไปสู่ธุรกิจสื่อสารที่แข่งขันได้ 7) เป็นผู้น าในการเสริมสร้าง        
การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของประเทศ (FCC, 2016 และรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ 2556: 
150) 

7.1.4  ลักษณะการก ากับ 
ลักษณะการก ากับดูแลเนื้อหาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ของการก ากับ

เนื้อหารายการเพ่ือให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหารายการ ตอบสนองความพอใจให้กับผู้บริโภค 
และเพ่ือปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อประชาชน โดยแบ่งการก ากับเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การก ากับ 
โดยองค์กรก ากับอิสระ (Formal-regulation)  และ 2) การก ากับร่วมกัน (Co-regulation) ระหว่าง
องค์กรก ากับ FCC และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
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  1)  การก ากับโดยองค์กรก ากับอิสระ (Formal-regulation)   
  FCC จะก ากับเชิงโครงสร้าง เพื่อให้เนื้อหามีความหลากหลายจากแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกบริโภค ซึ่ง FCC จะก ากับเนื้อหา
ภายใต้แนวคิดการปกป้อง (Protection) โดยก ากับเนื้อหาที่มีลักษณะ 
  -  เนื้อหาที่เป็นอันตราย เช่น เนื้อหาลามก ห้ามออกอากาศโดยเด็ดขาด 
  -  เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและมีเนื้อหาลบหลู่ ดูหมิ่นศาสนา โดยก าหนดเวลา     
ในการออกอากาศหลังเวลา 22.00 น. จนถึงก่อนเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  
  -  การคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยก าหนดช่วงเวลาที่ไม่ควรน าเสนอเนื้อหา    
ที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน คือ ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. และก าหนดให้โทรทัศน์     
ทุกเครื่องต้องมีเทคโนโลยี V-chip เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งโปรแกรมควบคุมไว้ที่
เครือ่งรับโทรทัศน์ ก าหนดรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนได้ตามการจัดเรตรายการ 
  2)  การก ากับร่วมกัน (Co-regulation) ระหว่างองค์กรก ากับ FCC และ
องค์กรวิชาชีพ  
  FCC ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ The National Association of Broadcasters’ 
(NAB) [สมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ]  องค์กรวิชาชีพ The National Cable& 
Telecommunications Association (NCTA) [สมาคมผู้ประกอบกิจการเคเบิลและโทรคมนาคม
แห่งชาติ] และ Motion Picture Associate of America (MPAA) [สมาคมผู้ประกอบกิจการ
ภาพยนตร์แห่งชาติ] ในการก ากับเนื้อหา (Co-regulation) ในรูปแบบการเชื่อมโยงการก ากับดูแล   
กับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code-oriented Approach) โดย FCC ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพ
พัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ (ระบบ TV Parental Guidelines) เพ่ือใช้ใน
การก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม โดย FCC มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ
ระบบ TV Parental Guidelines 
 7.1.5  การก ากับกันเอง  
  เนื่องจากตลาดกิจการโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่มาก การก ากับ
เนื้อหารายการโดยรัฐจะมีต้นทุนในการก ากับสูง อีกทั้งจะไม่เกิดประสิทธิภาพในการก ากับ การก ากับ
กันเองถือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ มีเสรีภาพทางการสร้างสรรค์ผลงานของตน
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ผู้ประกอบการร่วมกันท า ผู้ประกอบกิจการจะได้ท าหน้าที่ของสื่อโดยเสรีภาพ
และไม่มีการแทรกแซงโดยรัฐ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ ได้ท าหน้าที่สื่อมวลชนใน
การสร้างสังคมที่ดีงาม UNESCO ได้ก าหนดแนวทางกระบวนการก ากับดูแลด้านเนื้อหา ควรมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน   
2) มีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส และ 3) มีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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(Salomon, 2558: 58-62) กิจการโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก ากับเนื้อหารายการ
กันเอง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญในการก ากับเนื้อหารายการกันเองตามแนวทางของ UNESCO ดังนี้  
   1)  FCC ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการร่วมกันพัฒนาระบบการจัดความเหมาะสม
ของเนื้อหารายการ (ระบบ TV Parental Guidelines) โดยมีผู้ประกอบกิจการได้ร่วมกันดังนี้      
The National Association of Broadcasters’ (NAB) [สมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ] ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ The National Cable & Telecommunications 
Association (NCTA) [สมาคมผู้ประกอบกิจการเคเบิลและโทรคมนาคมแห่งชาติ] และ Motion 
Picture Associate of America (MPAA) [สมาคมผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์แห่งชาติ] ร่วมกัน
พัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ (จัดท าเรต) หรือที่เรียกว่า TV Parental 
Guideline เป็น Code ในการก ากับกันเองของผู้ประกอบกิจการ จากนั้นส่งให้ FCC เพ่ือเสนอ
ความเห็นและอนุมัติ โดยมีรูปแบบของการจัดระบบการแบ่งเนื้อหาตามระดับวัยของผู้ชมหรือระดับ
วิจารณญาณของผู้ชม และต้องแสดงสัญลักษณ์เนื้อหาความเหมาะสมตามช่วงอายุบนหน้าจอโทรทัศน์
เป็นเวลา 15 วินาทีก่อนการออกอากาศ  
   2)  มีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส  โดยก าหนดให้มี Oversight 
Monitoring Board (คณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการด าเนินการ ดังนี้ 1) มีช่องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ www.tvguidelines.org มาถึงคณะกรรมการฯ โดยตรง 2) มีเว็บไซต์ 
(www.tvguidelines.org) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการและให้บริษัท HART Research Associates รับผิดชอบท าวิจัยสอบถามผู้ปกครองในประเด็น
ต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น การตระหนักและการรับรู้ว่ามีระบบ TV Ratings การที่ผู้ปกครองเห็นว่า
รายการโทรทัศน์จัดระดับความเหมาะสมได้ตรงตามคู่มือ TV Parental Guideline มากน้อยแค่ไหน   
เป็นต้น ซึ่งในปี ค.ศ.2016 ได้มีการสอบถามผู้ปกครอง จ านวนร้อยละ 96 ของผู้ปกครองทั้งหมด
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก 
จ านวนร้อยละ 59 และร้อยละ 77 ของผู้ปกครองทั้งหมดได้ใช้คู่มือ TV Parental Guideline มากขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ.2011-2014 
   3) การมีการจัดการเรื่องร้องเรียน องค์กรวิชาชีพตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน และติดตามการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม เช่น กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ทั้งจากฟรีทีวีประเภทสาธารณะและ
ท้องถิ่น เคเบิลทีวี อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และภาคประชาชน โดยก าหนดคุณสมบัติต้องมีความรู้ 
ความช านาญในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรม ซึ่งมีจ านวนคณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 
24 คน (www.tvguidelines.org)     
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   การพิจารณาความเหมาะสมในกรณีมีข้อร้องเรียนผ่านมายังคณะกรรมการฯ 
โดยเมื่อพิจารณาและมีการวินิจฉัยว่า ผู้ประกอบกิจการออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมจริง 
ประธานคณะกรรมการฯ จะแจ้งข้อวินิจฉัยไปยังสมาชิกที่ถูกร้องเรียนเพ่ือให้ปรับแก้ ในกรณีที่สมาชิก
ปรับแก้ตามค าวินิจฉัยแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ในกรณีสมาชิก       
ไม่ยอมรับมติจากค าวินิจฉัย คณะกรรมการฯ จะด าเนินการแจ้งข้อมูลค าวินิจฉัยต่อสาธารณะ        
แตส่่วนใหญ่แล้วสมาชิกจะปฏิบัติตามการวินิจฉัย เนื่องจากผู้ประกอบกิจการจะได้รับประโยชน์ต่างๆ 
จากองค์กรวิชาชีพที่ตนเองสังกัด 
  7.1.6  ผลกระทบต่อสื่อ  
  การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อผู้สื่อ คือ 
สื่อได้รับความเป็นธรรมจากการประกอบกิจการ สื่อมีเสรีภาพในการผลิตรายการบนพ้ืนฐาน      
ความรับผิดชอบ และสื่อมีการแข่งขันในการผลิตเนื้อหารายการเพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้บริโภค  
 7.1.7  ผลกระทบต่อผู้ชม  

  การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อผู้ชม คือ 
ผู้ชมได้รับสื่อที่มีคุณภาพและหลากหลาย ผู้ชมได้รับความคุ้มครองจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย และผู้ชม
สามารถร้องเรียนไปยังองค์กรวิชาชีพ   
  จากการประมวลแนวทางการก ากับดูแลเนื้อหาของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็น
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดสังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์ /การตลาด      
องค์กรก ากับ อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับ การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อ
ผู้ชม สามารถสรุปได้ตามแผนภาพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2 แนวคิดในการก ากับดูแลในกิจการโทรทัศน์ของภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

7.2  สหราชอาณาจักร  
7.2.1  บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

  สหราชอาณาจักร ให้ความส าคัญกับการสั่งสมความมั่งคั่งจากการท ากิจการการค้าและ
ความเป็นประชาธิปไตย ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
และยาวนาน ดังนี้  
   การสั่งสมความมั่งค่ังของสหราชอาณาจักร เรียนรู้ประสบการณ์การต่อสู้แย่งดินแดนกัน
มายาวนาน ในยุคพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศสได้พิชิตดินแดนอังกฤษมีชื่อว่า “William 
the Conqueror” ในปี ค.ศ.1066 เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งมาก มีความสามารถในการปกครองประเทศ
โดยจัดระเบียบการปกครองบนเกาะอังกฤษให้เป็นหนึ่งเดียว ท าให้อังกฤษได้ประโยชน์ถึง 2 ทาง     
นั่นคือ 1) การมีดินแดนเชื่อมต่อกับฝรั่งเศสทางตอนเหนือ ซึ่งนอกจากได้ทรัพยากรมาพัฒนาประเทศ
แล้ว ยังเป็นการบุกเบิกช่องทางการค้าขายที่ดียิ่ง แต่ความได้เปรียบนี้ก็มีผลเสียซ่อนอยู่ กล่าวคือ     
การแย่งชิงดินแดนระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสได้กลายเป็นสงครามร้อยปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1337 ถึงปี 
ค.ศ.1453 ซึ่งน าความสูญเสียมาให้กับคู่สงครามท้ังสองอย่างเหลือคณานับ จนกระทั่งอังกฤษได้เรียนรู้
สัจธรรมว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวครอบครองดินแดนบนทวีปยุโรปอีกเลย อาศัยเพียงการติดต่อค้าขายกัน
จะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า 2) พระเจ้าวิลเลี่ยมสร้างระบบการท าส ามะโนประชากรและการเก็บ
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ภาษีที่ดียิ่งขึ้นมา เนื่องจากอังกฤษมีพ้ืนที่เล็กกว่าและการคมนาคมที่ดีกว่าฝรั่งเศส ท าให้อ านาจ     
จากส่วนกลางสามารถสอดส่องไปได้ท่ัว สุดท้ายอังกฤษจึงไม่จ าเป็นต้องสร้างระบบราชการที่สิ้นเปลือง
ขึ้นมาเก็บภาษีและควบคุมดินแดนชายขอบไม่ให้ตีตัวออกห่างเหมือนกับฝรั่งเศส หากทว่า การเป็น
พ้ืนที่เกาะซึ่งเอ้ืออ านวยในการเก็บภาษีนี้ และส่งผลให้ดินแดนบนเกาะยากที่จะไปสร้างพันธมิตร     
กับดินแดนบนยุโรปได้ จึงเหลือทางเลือกเพียงหนึ่งเดียว คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองที่  
เมืองหลวง นั่นคือ กรุงลอนดอน 

   กรุงลอนดอนจึงมีลักษณะเป็นทั้งเมืองท่าค้าขายและเมืองหลวง จึงท าให้ลักษณะ
การเมืองและการสร้างชาติของอังกฤษมีความแตกต่างจากฝรั่งเศส ซึ่งมีปารีสท าหน้าที่เป็นเพียง
ศูนย์กลางการปกครองเท่านั้น กษัตริย์อังกฤษจึงให้ความส าคัญกับการค้าเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ชนชั้น
เจ้าที่ดินและขุนนางในชนบทก็สามารถน าผลิตผลทางการเกษตรของตนไปค้าขายท าก าไรได้ โดยอาศัย 
เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายมีทะเลล้อมรอบ ซึ่งคนกลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่ายภาษีให้รัฐบาล          
ที่ส่วนกลางเพ่ือแลกกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส่ วนกลาง ซึ่งจะพัฒนาเป็น
ระบบรัฐสภาในที่สุด (Siam intelligence, 2555)  
   สหราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยในสมัยพระเจ้าจอห์น ซึ่งพระราชทานรัฐธรรมนูญ Magna Carta ให้แก่
ประชาชนอังกฤษในปี ค.ศ.1215 โดยกษัตริย์จะต้องเคารพกฎหมาย ไม่อาจใช้อ านาจได้ตามอ าเภอใจ
อีกต่อไป ในขณะเดียวกัน การเก็บภาษีก็ต้องได้รับการยอมรับจากขุนนางอีกด้วย รัฐสภาเป็นเวที    
การต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มอ านาจที่หลากหลายในสังคม โดยในระยะแรกย่อมจ ากัดเฉพาะ     
ขุนนาง พ่อค้า และกษัตริย์เท่านั้น ยังต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าที่ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างจะเข้ามา  
มีส่วนร่วมได้ การมีระบบรัฐสภาในการรวมชาติก็ท าให้อังกฤษมีความได้เปรียบกว่าดินแดนอ่ืน         
ที่ยังไม่อาจรวมชาติได้ ท าให้ไม่สามารถระดมทรัพยากรในการหาประโยชน์จากการเฟ่ืองฟูของการค้า
ได้อย่างเต็มที่ การปรับปรุงระบบประชาธิปไตยของอังกฤษนั้นเป็นสิ่งส าคัญหนึ่งในประวัติศาสตร์
เพราะไม่มีการปฏิวัติ ไม่มีการนองเลือด แต่เป็นการเรียกร้องเสรีภาพโดยอาศัยความพยายามเรื่อยมา 
ผู้บริหารก็พยายามประคองประเทศให้ดีที่สุด รัฐบาลไม่ว่าสังกัดพรรคใดพยายามให้ความอะลุ้มอล่วย
แก่ประชาชน และให้เสรีภาพในการเลือกตั้งเรื่อยมา เป็นการปฏิรูปอย่างช้าๆ และแก้ปัญหาสังคมที่มี
คนหลายชนชั้น เพ่ือความยุติธรรมในสังคมให้มีเสรีภาพทัดเทียมจนเป็นผลส าเร็จ (ปราณี ศิริจันทพันธ์
, 2531: 451) 
   กล่าวโดยสรุป สหราชอาณาจักรมีการขับเคลื่อนประเทศจากแรงจูงใจด้านการค้าขาย
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ในการสร้างชาติ มีระบบรัฐสภาซึ่งเป็นแนวทางประชาธิปไตยในการรวมชาติ
จากกลุ่มคนหลากหลายชนชั้นในประเทศ ให้สามารถร่วมกันในการพัฒนาประเทศโดยปราศจาก 
ความรุนแรง  
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   7.2.2  แนวคิดทางสังคมพลเมืองและทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด  
   สหราชอาณาจักรมีแนวโน้มการก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
ภายใต้แนวคิดสังคมพลเมือง (Socio-civic Approach) โดยภาครัฐมีการสนับสนุนให้มีผู้ประกอบ
กิจการที่หลากหลาย เพ่ือให้โทรทัศน์เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดกว้างและมีคุณภาพ สามารถประกัน
และส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Alshuler, Laor-Droi และ Elefant-Loffler, 
2006: 6 อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)  
   โดยสหราชอาณาจักรก าหนดไว้ในกฎหมาย Communications Act 2003        
ให้ Ofcom ต้องก ากับกิจการฯ โดยยึดหลักการคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชน     
ทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง สร้างความสมดุลระหว่างการท างานของตลาดและผลประโยชน์
สาธารณะ ดังค ากล่าวของอดีตประธาน Ofcom David Curries กล่าวว่า “เราหลอมรวมองค์กรเป็น
หนึ่งเดียว ในแง่ที่ว่า เราสามารถรักษาสมดุลระหว่างความต้องการในการก ากับดูแลทางเศรษฐกิจ   
การแข่งขันและตลาด เพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริโภคกับความต้องการในการก ากับดูแลเนื้อหาและ
วัฒนธรรมการให้บริการสาธารณะและการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ของ
พลเมือง” (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554: 54) 
   นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรมีรากฐานของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการกิจการสาธารณะ (The Public Service Broadcasting) มี British 
Broadcasting Corporation (BBC) เริ่มให้บริการในลอนดอนตั้งแต่ปี ค.ศ.1963 มีวัตถุประสงค์    
ในการให้ความรู้และสาระประโยชน์ในฐานะบริการสาธารณะจนถึงปัจจุบัน (รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์, 
2556: 174-175) 
   7.2.3  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
   กฎหมาย Communications Act 2003 ก าหนดให้รัฐสภาแต่งตั้งองค์กรอิสระให้มี  
การก ากับกิจการสื่อสารภายใต้ชื่อ Office of communications (Ofcom) [ส านักงานการ
สื่อสาร] Ofcom เป็นหน่วยงานก ากับดูแลอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมในอังกฤษ ได้แก่ 
โทรศัพท์ประจ าที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กิจการไปรษณีย์ วิทยุ และโทรทัศน์ Ofcom ต้องยึดหลักการ
ก ากับภายใต้แนวคิดสังคมพลเมือง เพ่ือให้การก ากับเกิดความสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจการตลาด
เพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริโภคกับความต้องการในการก ากับดูแลเนื้อหาและวัฒนธรรม การให้บริการ
สาธารณะและการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ของพลเมือง  
   Ofcom มีหน้าที่ก ากับการใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ก ากับดูแลให้บริการ
แพร่ภาพกระจายเสียงมีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความสนใจของคนหลากหลายกลุ่ ม สร้างตลาด
บริการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีความเป็นพหุนิยม บังคับใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ชมผู้ฟัง
เข้าถึงเนื้อหาที่ อันตรายไม่เหมาะสม บังคับใช้มาตรฐานที่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ชมผู้ฟัง       
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ถูกรุกล้ าความเป็นส่วนตัวอย่างไม่เป็นธรรม (สมเกียรติ ตั้ งกิจวาณิชย์และคณะ, 2554: 53-54, 
Ofcom, 2016) 
   7.2.4  ลักษณะการก ากับ 

   ลักษณะการก ากับดูแลเนื้อหาในสหราชอาณาจักรมีวัตถุประสงค์ของการก ากับเพ่ือให้
เกิดความหลากหลายของเนื้อหารายการ สามารถปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อประชาชน       
และส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งการก ากับ 2 รูปแบบ คือ 1) การก ากับ
โดยองค์กรก ากับอิสระ (Formal-regulation) และ 2) การก ากับร่วมกัน (Co-regulation) ระหว่าง
องค์กรก ากับ Ofcom และองค์กรวิชาชีพ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
    1)  ก ากับโดยองค์กรก ากับอิสระ (Formal-regulation)   
    Ofcom ก ากับโครงสร้างให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหา โดยก าหนดให้สื่อ 
ทีเ่ป็นรายส าคัญในตลาดและเป็นช่องที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด ก าหนดห้ามไม่ให้ถือครองใบอนุญาต
ข้ามสื่อโดยใช้ส่วนแบ่งการตลาดเป็นเกณฑ์ในการก าหนด รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของรัฐ       
มีอ านาจก าหนดเนื้อหารายการส าคัญ (Listed Major Events) เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย
ตอบสนองต่อผู้บริโภคและความเป็นพลเมือง (รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์, 2556)  
    Ofcom ก ากับเนื้อหารายการที่ต้องปกป้อง (Protection) โดยผู้ประกอบกิจการ 
ต้องด าเนินการผลิตเนื้อหารายการที่ไม่ละเมิด The Ofcom Broadcasting Codes (Ofcom Codes)  
    นอกจากนี้ Ofcom ใช้การก าหนดเส้นแบ่งช่วงเวลา (ระบบ Watershed) เพ่ือ
ปกป้องเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน โดยก าหนดช่วงเวลา 05.30-21.00 น.  
คือ เด็กและเยาวชนสามารถรับชมเนื้อหารายการที่มีความเหมาะสมได้ และหลังช่วงเวลา        
21.00- 05.30 น. ในเช้าวันใหม่จะเป็นเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน (กสทช, 
2557: 13, Ofcom, 2013) 
    2) การก ากับร่วมกัน (Co-regulation) ระหว่าง Ofcom และองค์กรวิชาชีพ 

    Ofcom ร่วมกับองค์กรวิชาชีพในการก ากับเนื้อหาโฆษณา (Co-regulation)    
ในรูปแบบการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code-oriented Approach) 
โดย Ofcom ท าข้อตกลงร่วมกับ The Broadcast of Advertising Practice (BCAP) ให้ท าหน้าที่
พัฒนา UK Code of Broadcasting Advertisement (BCAP Code) [ประมวลการแพร่ภาพ
ออกอากาศโฆษณาของสหราชอาณาจักร] และต้องปรึกษาและอนุมัติจาก Ofcom BCAP Code ห้าม
โฆษณาสินค้าและบริการในรายการโทรทัศน์ ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นส่วนประกอบ 
สินค้าประเภทอาหารที่มีเกลือ ไขมัน และน้ ามันสูง (HFSS) เป็นต้น 

    Ofcom ร่วมกับองค์กรวิชาชีพในการก ากับเนื้อหาโฆษณา (Co-regulation)   
ในรูปแบบการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับองค์กรวิชาชีพ (Organization-oriented Approach)    
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โดย Ofcom ให้ Advertising Standards Authority (ASA) [องค์กรจัดมาตรฐานการโฆษณา] 
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน แต่ ASA ไม่มีอ านาจในการตัดสินลงโทษทางกฎหมาย โดย Ofcom 
ยังคงอ านาจการลงโทษทางกฎหมายไว้ 
   7.2.5  การก ากับดูแลกันเอง 

   ด้วยแนวคิดการก ากับกิจการโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มก ากับดูแล     
ไปทางด้านสังคมพลเมือง เนื้อหารายการจึงต้องสามารถประกันและส่งเสริมสิทธิพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย กฎหมายจึงก าหนดให้ Ofcom คงการก ากับเนื้อหารายการเพ่ือเป็นหลักประกันให้กับ
พลเมือง อย่างไรก็ตาม Ofcom มอบหมายให้องค์กรวิชาชีพสามารถก ากับกันเองในส่วนของเนื้อหา
โฆษณา   
   UNESCO ได้ก าหนดแนวทางกระบวนการก ากับดูแลด้านเนื้อหา ควรมีองค์ประกอบ    
ที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน  2) มีการ
ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส  และ 3) มีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Salomon, 
2558: 58-62) กิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรได้มีการก ากับเนื้อหาโฆษณากันเอง โดยมี
องค์ประกอบตามหลักการ UNESCO ดังนี้ 
    1)  ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน โดย Ofcom 
ได้ท าข้อตกลงกับ BCAP เพ่ือท าหน้าที่พัฒนา BCAP Code  
    2)  มีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส โดย Ofcom ได้ท าข้อตกลงกับ ASA 
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน โดย ASA มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบโฆษณาก่อนออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ เรียกว่า Pre-clearance  
    3)  มีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ASA ก าหนดให้มีการรับเรื่อง
ร้องเรียน การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตัดสินเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษตามที่ตกลงกัน
ไว้ เช่น การขอความร่วมมือจากสมาคมต่างๆ ที่อยู่ใน ASA ไม่ให้เผยแพร่โฆษณาที่มีการละเมิด 
รวมถึงตัดสิทธิ์การเข้ารับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโฆษณา เป็นต้น แต่ไม่มีอ านาจ     
ในการตัดสินลงโทษทางกฎหมาย ซ่ึง Ofcom ยังคงอ านาจการลงโทษทางกฎหมายไว้   
   7.2.6  ผลกระทบต่อสื่อ 

   การก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อสื่อ คือ   
สื่อมีความหลากหลายและมีความเป็นพหุนิยม สื่อมีเสรีภาพในการผลิตเนื้อหาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สื่อมีการก ากับตนเองในอุตสาหกรรมโฆษณา 
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   7.2.7  ผลกระทบต่อผู้ชม 

   การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรส่งผลกระทบต่อผู้ชม คือ 
ผู้ชมได้รับเนื้อหารายการที่หลากหลาย เยาวชนได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการแบ่งช่วงเวลา        
ในการรับชม (ระบบ Watershed) และผู้ชมสามารถร้องเรียนผ่านองค์กรวิชาชีพได้  
   จากการประมวลแนวทางการก ากับดูแลเนื้อหาของสหราชอาณาจักรในประเด็นบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดสังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับ 
อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับ การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อผู้ชม สามารถ
สรุปได้ตามแผนภาพที่ 2-3 

 

 
 

ภาพที ่2-3 แนวคิดในการก ากับดูแลในกิจการโทรทัศน์ของภาครัฐในสหราชอาณาจักร 
 
  7.3  ประเทศแคนาดา  
  7.3.1  บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
   ประเทศแคนาดาจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติ พันธุ์มากประเทศหนึ่ง
ของโลก โดยประชากรไม่รู้สึกถึงความแปลกแยกระหว่างชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงไม่มี
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างกันอีกด้วย ชาวแคนาดามีคุณลักษณะเด่นในเรื่อง
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ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่แบ่งแยก ไม่กีดกันทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ  
และวัย จากงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศแคนาดา
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา ชูชาติ (2549) พบว่า ประเทศแคนาดาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของ
ผู้อพยพ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบันที่ยังคงมีผู้อพยพเพ่ือตั้งหลักแหล่งถิ่นฐาน ซึ่งผู้ อพยพนี้  
มีทั้งผู้ลี้ภัยทางสงครามทางการเมือง และผู้สมัครใจย้ายถิ่นฐาน มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม    
ผ่านกระบวนการและวิธีการต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา การจัดการบริการ และการใช้มาตรการ   
ทางกฎหมายที่นอกเหนือจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) โดยให้ความส าคัญ   
กับ 3 เรื่อง คือ เด็กและเยาวชน สถาบันครอบครัว และการศึกษา ด้วยเหตุนี้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
และน าเสนอต่อประชาชนนั้นต้องผ่านการตรวจสอบพิจารณาอย่างรอบคอบ ในเรื่องความถูกต้องของ
เนื้อหาตามหลักวิชาการ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอที่ช่วย
ให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายน่าสนใจ ซึ่ งสามารถพบเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้เผยแพร่ความรู้        
ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป มักจะกระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และน าไปสู่การปฏิบัติ  
   แคนาดาเป็นประเทศที่ได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1867 มีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตย 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข      
โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ ดินแดนที่เป็น
ประเทศแคนาดาปัจจุบัน  ในอดีตมีผู้ อยู่ อาศัยอยู่ แล้ ว เป็นชน พ้ืน เมืองหลากหลายกลุ่ ม                  
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักส ารวจชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาส ารวจและต่อมามีการตั้งรกรากขึ้น
บนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในปี ค.ศ.1763 ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
การเมือง นับแต่ก่อตั้งเป็นสหพันธรัฐท าให้ประเทศแคนาดามีความเป็นพหุนิยมแทรกอยู่ในอัตลักษณ์
ของชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภาษา รวมไปถึงระบบกฎหมายด้วย (วาทิศ 
โสตถิพันธุ์, 2549)  
   แคนาดาเป็นประเทศที่ ได้รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าอยู่     
อันดับต้นๆ ของโลกด้วยเหตุผลประการหนึ่ง คือ ปรัชญาในความเป็นรัฐที่ค านึงถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีความแตกต่าง มีลักษณะเป็นรัฐรวมที่เรียกว่าสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 10 มณฑลกับอีก 3 
เขตปกครองตนเอง มีภาษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
ชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษเป็นผู้เข้ามาบุกเบิก ครอบครองและมีอิทธิพลเหนือดินแดนแถบเหนือของ
ทวีปอเมริกาอันกลายมาเป็นประเทศแคนาดายุคปัจจุบันแทนที่ชนพ้ืนเมืองหลากหลายกลุ่มและ
หลากหลายวัฒนธรรมที่ในขณะนี้ถูกเรียกรวมกันว่า First Nations ซึ่งอยู่ในบริเวณนี้มาก่อน 
   บริบทข้างต้นของประเทศแคนาดาส่งผลให้ชาวแคนาดามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้าน   
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน การไม่แบ่งแยก ไม่กีดกันทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ และวัย   
ท าให้ลักษณะการก ากับดูแลในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์มีลักษณะเป็นการก ากับดูแล
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ร่วมกัน (Co-regulation) โดยภาครัฐ CRTC จะมีบทบาทในการสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพ CBSC     
มีการก ากับเนื้อหาสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงร่วมกับภาครัฐ และมีความพยายามในการสร้างจิตส านึก
ความเป็นแคนาดาร่วมกันเพ่ือให้ชาวแคนาดาที่มีความหลากหลายอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
(พรรษาสิริ กุหลาบและคณะ, 2558) 
   7.3.2  แนวคิดทางสังคมพลเมืองหรือทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด  
   แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศ
แคนาดามีแนวโน้มไปทางสังคมพลเมือง (Socio-civic Approach) โดยมองว่าภาครัฐต้องสนับสนุน 
ให้มีผู้ประกอบกิจการที่หลากหลายเพ่ือให้โทรทัศน์เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดกว้างและมีคุณภาพ 
สามารถประกันและส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงลดการรวมศูนย์         
ลดการก ากับดูแล และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการก ากับดูแลให้มากขึ้น (Altshuler, Laor-
Droi และ Elefant-Loffler 2006: อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) ดังจะเห็นได้จาก  
การสนับสนุนให้มีการก ากับดูแลร่วม (Co-regulation) โดยองค์กรอิสระคือ The Canadian Radio-
television and Telecommunications Commission (CRTC) [คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ] ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ คือ The Canadian Broadcast Standard 
Council (CBSC) [สภามาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงแคนาดา] เพ่ือสร้างกลไกในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนและยุติข้อพิพาทที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น โดยเป็นการลดการรวมศูนย์และลดการ
ก ากับดูแลจากภาครัฐ ตลอดจนเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการก ากับดูแลให้มากขึ้น 
   7.3.3  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที ่
   กฎหมาย Canadian Radio-television and Telecommunication Act ก าหนดให้
รัฐสภาแต่งตั้งองค์กรอิสระให้มีการก ากับกิจการสื่อสารภายใต้ชื่อ  The Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission  (CRTC) [คณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ] เป็นองค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง      
มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงมากกว่า 2,000 สถานี ในประเทศ
แคนาดา โดยรวมถึงบริการโทรทัศน์ สถานีวิทยุระบบ FM และ AM และผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ตลอดจนผู้ให้บริการโทรศัพท์หลักๆ โดย CRTC มีอ านาจหน้าที่ใน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้ (พรรษาสิริ 
กุหลาบ และคณะ, 2558) 
    1)  การออกใบอนุญาต CRTC เป็นผู้ออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต และ
ปรับปรุงการออกใบอนุญาตกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการออกใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศท่ีมีเครือข่ายบริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท์สื่อสารภายนอกประเทศแคนาดา 
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    2)  การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ CRTC มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เช่น การปฏิบัติตามกฎโทรคมนาคมส าหรับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์  รวมถึงรายชื่อ   
ทีห่้ามติดต่อของประเทศ ตลอดจนการออกกฎหมายป้องกันสแปมของประเทศแคนาดา 
    3)  การตัดสินใจในสิทธิการครอบครอง CRTC เป็นผู้ตัดสินใจในการรวมกิจการ 
การเข้าถือสิทธิ์ และการเปลี่ยนสิทธิการครอบครองในภาคส่วนกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง 
    4)  การอนุมัติค่าธรรมเนียม CRTC เป็นผู้อนุมัติค่าธรรมเนียม และการสร้าง
ข้อตกลงส าหรับภาคส่วนกิจการโทรคมนาคม 
    5)  การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน CRTC เป็นผู้กระตุ้นให้ตลาดโทรคมนาคม     
มีการแข่งขันเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีทางเลือกของนวัตกรรมและบริการที่สามารถเข้าถึงได้ 
    6)  การให้ข้อมลู CRTC ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง  
   7.3.4  ลักษณะการก ากับ 
   ลักษณะการก ากับดูแลเนื้อหาในประเทศแคนาดา มีวัตถุประสงค์ของการก ากับเพ่ือให้มี
เนื้อหาของรายการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นแคนาดา ปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อประชาชน
และส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีลักษณะการก ากับร่วมกัน (Co-regulation) 
ระหว่างองค์กรอิสระ CRTC และองค์กรวิชาชีพ  ดังนี้  
   ประเทศแคนาดามีการใช้แนวทางการก ากับดูแลร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับ CRTC 
และองค์กรวิชาชีพ The Canadian Broadcast Standard Council (CBSC) [สภามาตรฐาน       
การแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา] ในรูปแบบการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับมาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพ (Code-oriented Approach) โดยทั้ง 2 องค์กรมีการพัฒนาข้อบังคับและมาตรฐาน
การแพร่ภาพร่วมกันเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับเนื้อหารายการ และเนื้อหารายการโฆษณา     
โดยการก าหนดเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมาตรฐานการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นโดย CBSC  (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)  
   7.3.5  การก ากับดูแลกันเอง  
   แนวคิดการก ากับกิจการโทรทัศน์ของแคนาดามีแนวโน้มไปทางด้านสังคมพลเมือง    
โดยการก ากับเนื้อหารายการเพ่ือคงความเป็นอัตลักษณ์ของแคนาดา เนื้อหารายการไม่ก่อให้เกิด  
ความเกลียดชังด้านเชื้อชาติ การก ากับดูแลกันเองถือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ           
มีเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตนภายใต้กรอบจริยธรรมที่ผู้ประกอบกิจการร่วมกันท า และไม่มี
การแทรกแซงโดยรัฐ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ ได้ท าหน้าที่สื่อมวลชนโดยค านึงถึง
สิทธิพลเมืองเพ่ือในการสร้างสังคมที่ดีงามในประเทศแคนาดา  



56 
 

   กิจการโทรทัศน์ในประเทศแคนาดาได้มีการก ากับเนื้อหารายการ โดยมีองค์ประกอบ    
ที่ส าคัญตามแนวทางของ UNESCO ใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้  1) ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน และ 2) มีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Salomon, 2558: 
58-62) ดังนี้ 
    1)  ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน 
    CRTC และ CBSC มีการพัฒนาข้อบังคับและมาตรฐานการแพร่ภาพร่วมกัน 
เช่น  ข้อบังคับเกี่ยวกับเนื้อหาความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการน าเสนอภาพ
บทบาททางเพศในรายการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางการน าเสนอโฆษณา มาตรฐานการโฆษณา 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการน าเสนอโฆษณาส าหรับเด็ก และข้อบังคับส าหรับการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น CRTC ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขของใบอนุญาตในการประกอบกิจการ บังคับให้       
ผู้ถือใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของภาคอุตสาหกรรมที่ก าหนดเป็นการเฉพาะในเรื่องต่างๆ 
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ประสบความส าเร็จในการก ากับดูแลเนื้อหารายการในประเทศแคนาดา 
    2)  มีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
    CBSC ก าหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเรื่องร้องเรียน และการตัดสิน 
เรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการตามคุณสมบัติที่ก าหนด รวมถึงมีบทลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่มี
อ านาจในการตัดสินลงโทษทางกฎหมาย ซ่ึง CRTC ยังคงอ านาจการลงโทษทางกฎหมายไว้ 
    นอกจากนี้ CBSC มีบทบาทในการส่งเสริมให้การก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพ 
โดยการให้ข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบการก ากับดูแลกันเองที่สร้างขึ้น          
ให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานข้างต้น ให้ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ
แพร่ภาพกระจายเสียงต่อการเกิดขึ้นของแนวโน้มทางสังคม ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้กับสมาชิกในการที่จะ 
ประกอบกิจการตามข้อบังคับท่ีได้ร่วมสร้าง (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
   7.3.6  ผลกระทบต่อสื่อ 
   การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศแคนาดาส่งผลกระทบต่อสื่อ
ท าให้สามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรม ได้รับการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่จ ากัด
ได้อย่างเท่าเทียม อันจะน าไปสู่การสร้างความหลากหลายในกลุ่มผู้ประกอบกิจการสื่อ 
   7.3.7 ผลกระทบต่อผู้ชม 
   การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ในประเทศแคนาดาส่งผลกระทบต่อผู้ชม       
โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชนจะได้รับการปกป้องจากเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย ได้รับการคุ้มครอง
จากเนื้อหาที่เป็นการกล่าวอ้างหรือหลอกลวง ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในฐานะ
พลเมือง 
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   จากการประมวลแนวทางการก ากับดูแลเนื้อหาของประเทศแคนาดาในประเด็นบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดสังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับ 
อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับ การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อผู้ชม สามารถ
สรุปได้ตามแผนภาพที่ 2-4 
 

 
 

ภาพที่ 2-4 แนวคิดในการก ากับดูแลในกิจการโทรทัศน์ของภาครัฐในประเทศแคนาดา 
 

7.4  ประเทศญี่ปุ่น 
  7.4.1  บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรที่มีอัตลักษณ์อย่างชัดเจนในด้านการมีระเบียบวินัย พ่ึงตนเอง 

อดทน มุ่งมั่น ขยันท างาน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ของสังคม และยอมรับการจัดการและการสั่งการจากรัฐบาลสูง (สายฝน สุเอียนทรเมธี, 2558) 
พ้ืนฐานการสร้างคุณธรรมจริยธรรมกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของคนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจาก   
การจัดระเบียบทางสังคมในสมัยศักดินา วัฒนธรรมการศึกษาชนชั้นซามูไรที่ต้องท าตัว เป็นแบบอย่าง 
ในเรื่องของความประพฤติให้แก่ชนชั้นอ่ืนๆ การได้รับอิทธิพลจากประเทศมหาอ านาจตะวันตก
ภายหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และสิ่งส าคัญที่สุด คือ กระบวนการ    
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ขัดเกลาทางสังคมของครอบครัว เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กและมีประชากรมาก ดังนั้น    
การอยู่ร่วมกันจะต้องมีระเบียบวินัยเคร่งครัด มีความรับผิดชอบร่วมกัน เพราะจ านวนครอบครัว      
ถูกจ ากัดด้วยจ านวนที่ดินที่มีอยู่ ประกอบกับลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยพิบัติสูงมาก จึงท าให้คนญี่ปุ่นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติอยู่เสมอ และจากการ
เผชิญกับภัยพิบัติแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล คนญี่ปุ่นจึงจ าเป็น  
ต้องสร้างวินัยให้ตนเองทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร นอกจากนี้การที่คนญี่ปุ่น          
มีระเบียบวินัย ทรหดอดทน มุ่งมั่น ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่อย่างเป็นขั้นตอนตามระบบ
ที่ออกแบบและวางไว้ล่วงหน้าโดยปราศจากความวุ่นวาย ตื่นตระหนก แม้ในช่วงเวลาที่วิกฤตอย่างยิ่ง 
แสดงถึงความเข้มแข็งและมีพลังของความยืดหยุ่นที่จะน าไปสู่การฟ้ืนฟูและการสร้างประเทศข้ึนมาใหม่ 
ได้ในอนาคตอันเป็นผลจากการฟื้นฟูประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการที่คนญี่ปุ่นมีส านึก
ของการควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกโดยช่วยกันเพ่ือให้สังคมส่วนรวมอยู่ใน
ความเป็นระเบียบ ความส านึกต่อส่วนรวม เสียสละ ซื่อสัตย์ และค านึงถึงผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่ได้ รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จากภาพของสังคมภายหลังเกิดแผ่นดินไหว การจราจรในเมืองใหญ่ติดขัดมาก      
แต่ไม่มีผู้ใดบีบแตรหรือแซงคันอื่น ประชาชนมีความกังวลแต่ไม่แสดงออก เพราะระมัดระวังพฤติกรรม
ของตนที่อาจส่งผลลบต่อส่วนรวม ท าให้เกิดความแตกตื่น สังคมไม่อยู่ในระเบียบซึ่ งจะท าให้
สถานการณ์โดยรวมแย่ลง การศึกษาพบว่าเป็นผลของวัฒนธรรมการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ         
ของประเทศญี่ปุ่น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

  บริบททางสังคมที่กล่าวข้างต้นของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้คนญี่ปุ่นมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของสังคม ยอมรับการจัดการและการสั่งการจากรัฐบาลสูง ท าให้ลักษณะการก ากับ
ดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์มีลักษณะเป็นการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) 
โดยภาครัฐจะเข้าไปแทรกแซงน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งในการก ากับดูแลกันเอง เพราะเห็นว่าเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภาครัฐ
ในระยะยาว รวมถึงการมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องแก้ไขและประกาศให้สาธารณชน
รับทราบหากเกิดการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมขึ้น เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรแก่สังคม (พรรษาสิริ 
กุหลาบและคณะ, 2558) 

 7.4.2  แนวคิดทางสังคมพลเมืองหรือทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด  
  แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศ

ญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปทางเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด (Economic or Market Approach) โดยแนวคิดนี้ 
มองว่าภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้          
แก่ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภค คือ การคุ้มครองผู้เยาว์ และสิทธิส่วนบุคคล 
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(Altshuler, Laor-Droi และ Elefant-Loffler 2006: อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)   
ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนให้มีการก ากับดูแลกันเองในกลุ่มผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง 
(Self-regulation) ผ่าน 2 องค์กรหลัก คือ The Japan Commercial Broadcasters Association 
(JBA) สมาคมผู ้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ ่น และ         
The Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization (BPO) องค์กรจริยธรรม    
ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ  

  7.4.3  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
  The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) [กระทรวงกิจการ

ภายในและการสื่อสาร] ดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์       
แบบ Free-to-Air และเคเบิล รวมทั้งการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม หน่วยงานนี้มีหน้าที่
วางแผนและน านโยบายเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงไปใช้  รวมทั้งรับผิดชอบเรื่องใบอนุญาต
และตรวจตราสถานีแพร่ภาพและกระจายเสียงด้วย (Lawrence, Stewart, and Manvell, 2012       
อ้างจากพรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)  

  MIC มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วางแผน และก ากับดูแลเนื้อหา      
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพร่ภาพ
กระจายเสียง หลักการในการส่งเสริมและก ากับดูแลเนื้อหาสื่อของกองนโยบายกิจการแพร่ภาพ
กระจายเสียงประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) เสรีภาพในการแสดงความเห็น 2) ความเป็นพหุนิยม 
(หมายถึง การมีผู้ประกอบกิจการที่หลากหลาย) 3) ความเป็นท้องถิ่น และ 4) ความหลากหลายของ
รูปแบบและเนื้อหารายการ  

  7.4.4  ลักษณะการก ากับ 
  ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมญี่ปุ่นเห็นความส าคัญของเสรีภาพในการแสดงออก

ซึ่งเป็นค่านิยมสากล ภาครัฐจึงไม่สามารถแทรกแซงการท างานของสื่อได้ ดังนั้น องค์กรวิชาชีพและ
ภาคประชาสังคม เช่น องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายผู้ปกครอง จึงมีบทบาทสูงในการก ากับดูแล
เนื้อหา ดังนั้น ลักษณะการก ากับเนื้อหารายการในประเทศญี่ปุ่นเป็นลักษณะการก ากับดูแลกันเอง 
(Self-regulation) โดยองค์กรวิชาชีพ Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) 
[สมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์เอกชน] ก าหนดแนวปฏิบัติให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก
ร่วมมือและปฏิบัติตาม และองค์กรวิชาชีพ Broadcasting Ethics and Program Improvement 
Organization (BPO) [องค์การพัฒนาจริยธรรมและรายการโทรทัศน์และวิทยุ] ท างานร่วมกัน        
ในการก ากับกันเอง (Self-regulation) ดังนี้ (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
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  7.4.5  การก ากับดูแลกันเอง 
  ด้วยแนวคิดการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มก ากับดูแล        

ไปทางด้านเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรวิชาชีพจะเข้ามาก ากับเนื้อหารายการกันเองภายใต้
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง UNESCO ได้ก าหนดแนวทางกระบวนการก ากับดูแลด้านเนื้อหาควรมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน   
2) มีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส และ 3) มีการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
(Salomon, 2558: 58-62)  

   1)  ผู้ประกอบกิจการควรมีการก าหนดมาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน  
   JBA มีบทบาทในการก าหนดแนวปฏิบัติให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกร่วมมือและ

ปฏิบัติตามโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชน การรายงานข่าวการเมือง อาชญากรรม 
ครอบครัวและเยาวชน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา การน าเสนอให้แก่ผู้ทุพพลภาพ และการน าเสนอ
โฆษณา เป็นต้น 

   JBA ก าหนดแนวปฏิบัติและช่วงเวลาในการออกอากาศที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ชม
แต่ละช่วง เช่น ช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน คือ เวลา 17.00–21.00 น. ไม่ควรมีเนื้อหารายการ 
ที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน เช่น เนื้อหาโป๊เปลือย เป็นต้น 

   BPO มีกรอบในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่สอดคล้องกับบทบาทของสื่อตามที่
กฎหมายก าหนด คือ 1) รับประกันความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของคนในชาติ 2) ไม่ผิดต่อ
ระเบียบและประเพณีอันดีงาม 3) ให้ความยุติธรรมและความสมดุลกับทุกฝ่าย 4) เนื้อหาไม่บิดเบือน
ไปจากข้อเท็จจริง และ 5) มีการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ทุกด้านให้มากท่ีสุดและหลากหลาย 

   2)  การมีการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส 
   BPO สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม เช่น องค์กรเครือข่ายครูและผู้ปกครอง (The 

Parent-Teacher Associations: PTA) เป็นต้น รวมกลุ่มและเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
เนื้อหาที่อาจเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน และก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ โดยมีคณะกรรมการ แบ่งเป็น 3 แผนก คือ 1) แผนกสิทธิมนุษยชน 2) แผนก
เยาวชน และ 3) แผนกเนื้อหาเชิงจริยธรรมของรายการ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละแผนกประกอบด้วย   
ผู้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรทัศน์และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ 
นักวิชาการ รวมทั้งตัวแทนเด็กและเยาวชน 30 คนจากทั่วประเทศที่คอยเฝ้าดูรายการเกี่ยวกับผู้เยาว์
และส่งความเห็นให้ BPO ทุกเดือน ท าให้องค์กรได้รับฟังมุมมองของเด็กและเยาวชนแทนที่จะเป็น
มุมมองจากผู้ใหญ่และนักวิชาการหรือภาคประชาสังคมเท่านั้น  
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   3)  การจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
   BPO มีการจัดการข้อร้องเรียน ได้แก่ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่อง

ร้องเรียน กระบวนการไกล่เกลี่ย และพิจารณาเรื่องร้องเรียน วินิจฉัยข้อร้องเรียน ในการพิจารณา    
ข้อร้องเรียน BPO แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ โดยน าบทบัญญัติในกฎหมายมาประกอบ 
การพิจารณาและถือว่ามีบทลงโทษอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ BPO ไม่มีอ านาจ
ทางกฎหมายในการที่จะลงโทษผู้ประกอบการและไม่มีอ านาจที่จะระบุว่าสถานีโทรทัศน์จะต้องแก้ไข
อย่างไร เพียงแต่สามารถแจ้งให้สถานีโทรทัศน์ทราบและประกาศต่อสาธารณะว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น 
โดยทางสถานีโทรทัศน์จะต้องตัดสินใจเองในเรื่องแนวทางแก้ไข และชี้แจงต่อสาธารณะว่าจะแก้ไข
อย่างไร  

   กลไกในการก ากับดูแลที่จะท าให้ภาครัฐและประชาชนเห็นว่าผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์สามารถก ากับดูแลกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย             
การด าเนินการ 3 ประการ คือ 1) ทุกสถานีให้ความร่วมมือและชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ห้ามปกปิด 
หรือบิดเบือน 2) เมื่อคณะกรรมการของ BPO พิจารณาว่าสิ่งที่น าเสนอเป็นปัญหาหรือผิดพลาด สถานี
ต้องท าความเข้าใจและไม่ท าให้เกิดขึ้นอีก และ 3) หลังจากเกิดปัญหาขึ้น สถานีต้องเสนอแผน       
การจัดการและแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการของ BPO จากนั้นคณะกรรมการจะน าแผนดังกล่าวไป
ประกาศให้สาธารณะได้รับทราบต่อไป 

  7.4.6  ผลกระทบต่อสื่อ 
  การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อสื่อ       

ท าให้สื่อมีเสรีภาพในการประกอบกิจการบนพ้ืนฐานของกฎหมาย สื่อได้รับการคุ้มครองในการ
ประกอบกิจการและสื่อจะต้องยึดมั่นในระเบียบวินัยและเคารพสิทธิสาธารณะ 

  7.4.7  ผลกระทบต่อผู้ชม 

  การก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อผู้ชม     
ท าให้ผู้ชมมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหารายการที่หลากหลาย ผู้ชมได้รับ       
การคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ผู้ชมได้รับรู้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพ่ือป้องกันผลกระทบ และผู้ชม
ได้รับรู้เนื้อหาของท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรม เป็นต้น 

  จากการประมวลแนวทางการก ากับดูแลเนื้อหาของประเทศญี่ปุ่นในประเด็นบริบท       
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดสังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับ 
อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับ การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อผู้ชม สามารถ
สรุปได้ตามแผนภาพที่ 2-5 
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ภาพที่ 2-5 แนวคิดในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น  
 

จากการศึกษาประเทศต้นแบบ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงประเทศไทย ได้ประมวลแนวทางการก ากับดูแลตามแนวคิด
สังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับ อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับ          
การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อผู้ชม สรุปได้ว่า  

ทั้ง 5 ประเทศ พบว่า มีแนวคิดการก ากับที่ไม่ได้เป็นในทางใดทางหนึ่ง แต่จะมีแนวโน้ม    
ของแนวคิดทั้ง 2 ผสมผสานกันโดยมีสัดส่วนที่มากน้อย เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย           
มีแนวโน้มแนวคิดการก ากับไปในทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร      
มีแนวโน้มแนวคิดการก ากับไปในทางสังคมพลเมือง  

องค์กรก ากับส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระเพ่ือให้การก ากับปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ไทย โดยในต่างประเทศ   
ทั้ง 3 ประเทศมีองค์กรวิชาชีพก ากับดูแลกันเองแต่ไม่ได้แยกขาดจากองค์กรก ากับอย่างเด็ดขาด       
โดยมีจุดร่วมกันใน 2 ลักษณะ คือการก าหนดกรอบจริยธรรม ให้ข้อเสนอแนะ อนุมัติการจัดท า          
การจัดระดับความเหมาะสม (Code-oriented Approach) ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และให้การรับรององค์กรวิชาชีพในก ากับกันเอง (Organization-oriented Approach) 
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ได้แก่ สหราชอาณาจักร ส่วนประเทศไทยองค์กรก ากับส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่ม     
องค์กรวิชาชีพและอยู่ในช่วงด าเนินการออกประกาศการรวมกลุ่มซึ่งมีแนวทางที่คล้ายคลึงใน    
สหราชอาณาจักร 

 ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีรัฐก ากับดูแลกิจการโดยตรง แต่องค์กรวิชาชีพมีการด าเนินการ
ก ากับดูแลกันเองเพ่ือให้เกิดความไว้ใจจากภาคประชาสังคม และไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซง        
องค์กรวิชาชีพในประเทศญี่ปุ่นก าหนดให้องค์กรวิชาชีพหนึ่งท าหน้าที่ก าหนดกรอบจริยธรรม ปรับปรุง
กรอบจริยธรรม และอีกองค์กรวิชาชีพหนึ่งท าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือสร้างความโปร่งใส   
ความไว้ใจให้การก ากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคม  

ภายใต้แนวคิดการก ากับและรูปแบบการก ากับดังกล่าวมีจุดร่วมในผลกระทบต่อผู้ชมในแง่
ผู้ชมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายและกรอบจริยธรรมในการปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตราย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในส่วนของผลกระทบต่อสื่อ จุดร่วมคือสื่อมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ 
บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ ในส่วนความแตกต่างของผลกระทบต่อสื่อและผู้ชมจะมีแตกต่างกัน   
ตามบริบทของแต่ละประเทศ โดยสรุปรายละเอียดดังภาพที่ 2-6  

 

 
 

ภาพที่ 2-6 แสดงจุดร่วมและจุดต่างของการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ 
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์/การตลาด และแนวคิดทางสังคมพลเมือง 
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กล่าวโดยสรุป สื่อโทรทัศน์มีผลท าให้ผู้ชมโทรทัศน์ถูกหล่อหลอมและบ่มเพาะทางสังคม 
(Socialization) ให้มีทัศนคติ วิธีมองโลก และพฤติกรรมตามที่ได้รับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์  ขณะเดียวกัน
ในปัจจุบัน การประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่มากขึ้น ท าให้การน าเสนอ
เนื้อหารายการโทรทัศน์อาจจะมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของผู้ชม โดยอาจละเลยถึงเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ที่มีความจ าเป็นในการธ ารงไว้สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและเงื่อนไขจ าเป็นของการพัฒนา
มนุษย์ การก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์จึงมีความส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด      
ความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนพึงจะได้รับ  



บทที่ 3 
แนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

ในประเทศไทย  
 

การน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) เพ่ือน าเสนอแนวคิดการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย โดยได้อธิบายถึง บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยกับการ
ก ากับดูแลสื่อโทรทัศน์ไทย แนวคิดทางพลเมืองหรือการตลาด อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับดูแล
ขององค์กรก ากับดูแลสื่อในประเทศไทย กรอบจริยธรรมและข้อก าหนดทางจริยธรรมของ        
องค์กรวิชาชีพ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสื่อและผู้บริโภค โดยจะน าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็น
ส่วนส าคัญในการก าหนดมาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ในล าดับต่อไป 
 

1.  บริบททางการเมืองและสังคม 
การศึกษามาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ

โทรทัศน์ จ าเป็นต้องศึกษาบริบททางการเมืองและสังคมของประเทศไทยด้วย เนื่องจากบริบท     
ทางการเมืองและสังคมของประเทศไทยนั้นส่งผลกระทบต่อระบบและกลไกในการตรวจสอบ และ   
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน ดังนั้ น 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระบบและกลไกในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ คณะวิจัยจึงอธิบายบริบททางการเมืองและสังคมที่มีผลกระทบต่อสื่อโทรทัศน์ไทย ตาม
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสื่อโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่สถานีโทรทัศน์เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ.2498 
จนกระท่ังสถานีโทรทัศน์เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2559) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ในปี พ.ศ.2498 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี สถานีโทรทัศน์ไทยเกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการ โดยเปิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2498 
เพ่ือเป็นของขวัญวันชาติแก่ชาวไทย และมีคุณจ านง รังสิกุล เป็นหัวหน้าสถานี  รายการในระยะแรก  
จะเป็นรายการเกี่ยวกับความบันเทิง เช่น รายการละคร รายการตอบค าถามชิงรางวัล รายการสนทนา 
รายการที่น าลิเกมาแสดงสดผ่านหน้าจอทีวี เป็นต้น  

ปี พ.ศ.2501 สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งที่ 2 
ขึ้นในประเทศไทย โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานทหารในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบก   
ช่อง 7 (ระบบขาวด า) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างทหารและประชาชน และ   
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ได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 (ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 
ขาวด า ได้เปลี่ยนมาออกอากาศในระบบสี ภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5) ดังนั้น ในยุคนี้ 
มีสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้ว จ านวน 2 ช่อง คือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม และ 
สถานีโทรทัศน์กองทพับกช่อง 7 (ระบบขาวด า)   

ต่อมาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เริ่มแพร่ภาพในระบบสีเป็นสถานีแรก โดยบริษัท
กรุงเทพฯ และวิทยุ จ ากัด ได้รับสัมปทานจากกองทัพบก โดยได้ออกอากาศการถ่ายทอดสด        
การประกวดนางสาวไทยเป็นรายการแรก  และในปี พ.ศ.2517 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ด้านเทคโนโลยีโทรทัศน์ของประเทศไทย เพราะสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศในระบบขาวด าที่มีอยู่เดิม     
ได้ปรับเปลี่ยนระบบการออกอากาศมาเป็นระบบสี 

ในปี พ.ศ.2519 เกิดเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519  นักศึกษา และ
ประชาชนได้มีการเคลื่อนไหวทางการ เมืองเ พ่ือปกป้องระบอบประชาธิปไตย ในขณะนั้น 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ได้มีการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา ท าให้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล และ
รัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ในการสื่อสารแก่ประชาชน จึงด าเนินการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลสื่อโทรทัศน์ ด้วยการปลดกรรมการผู้จัดการและทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ ก าหนดเนื้อหา
รายการทีต่้องส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ออกอากาศข่าวภาคค่ าในช่วงเวลา 
20.00 น. ของทุกวัน ให้มีการบันทึกเทปรายการที่เกี่ยวกับการเมืองล่วงหน้า รวมทั้งยุบสถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 เปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจแทน 

หากพิจารณาบริบททางการเมืองและสังคมไทยกับระบบโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2498 
จนถึงปี พ.ศ.2519 จะเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ไทยถือก าเนิดโดยรัฐบาลทหาร และมีบทบาทหน้าที่    
เพ่ือรับใช้รัฐบาลด้วยการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองหรือเผยแพร่นโยบายของรัฐ  ดังนั้น การตรวจสอบ 
และการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ จึงขึ้นอยู่กับอ านาจของรัฐ โดยรัฐ     
ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาในรายการ    

กรมประชาสัมพันธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
(กบว.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518    
มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ (กรมประชาสัมพันธ์ , 2524) มีหน้าที่หลักในการพิจารณาเนื้อหา
รายการต่างๆ ก่อนที่จะมีการแพร่ภาพหรือแพร่สัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์ กล่าวคือเป็นระบบ  
การกลั่นกรองก่อนออกอากาศ หรือ Pre-censor โดยมีคณะอนุกรรมการตรวจเซ็นเซอร์รายการ  
ด้านโฆษณา ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และละคร ซึ่งเน้นการพิจารณาตรวจเซ็นเซอร์  การวิพากษ์ 
วิจารณ์ หรือเสียดสีทางการเมืองและสังคมเป็นส าคัญ (พิรงรอง รามสูต, 2558)  

ในปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ประเทศไทยช่วงนี้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน์เติบโตอย่างมาก เป็นยุคแห่งการพัฒนาด้านธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง     
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ที่มีอยู่ และมีการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณภาพของระบบสี รวมทั้งประเทศไทยมีครบทั้งโทรทัศน์แบบ
ฟรีทีวี ทีวีเสรี และแบบบอกรับเป็นสมาชิก กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ได้เปิดสถานี          
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2531 และมีการทดลองออกอากาศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2531 ถึงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2532 สถานีโทรทัศน์ ไอบีซี เคเบิล ทีวี เริ่มด าเนินธุรกิจโทรทัศน์     
แบบบอกรับเป็นสมาชิกรายแรกของไทย ด าเนินงานโดย บริษัท อินเตอร์เนชันแนล บรอดคาสติ้ง   
คอร์เปอเรชัน จ ากัด และในปี พ.ศ.2537 สถานีโทรทัศน์ไอทีวี เริ ่มด าเนินการออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์เสรี โดยบริษัท สยามเอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ 

สื่อโทรทัศน์ไทยในช่วงนี้ยังคงถูกก ากับดูแลโดยรัฐ และรัฐให้เอกชนเข้ามาใช้สื่อด้วยการ       
เช่าเหมาเวลาและระบบสัมปทาน ซึ่งรัฐยังคงใช้ระบบการเซ็นเซอร์รายการโทรทัศน์  โดยผ่าน
คณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ โทรทัศน์  (กบว.) ภายใต้หน่ วยงาน                  
กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ด้วยลักษณะการสื่อสารแนวดิ่งจากรัฐบาลลงมาสู่ประชาชนฝ่ายเดียว ท าให้ประชาชน      
เกิดความอึดอัดคับข้องใจ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของรัฐบาลได้ จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาล ท าให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งส าคัญอีกครั้ง     
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 โดยประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง และปฏิรูปสื่อของรัฐ   
ทั้งระบบ 
  ในปี พ.ศ.2535-2538 กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มองค์กรภาคประชาชน  
ได้มีการจัดท าข้อเสนอในการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นประชาธิปไตย   
แก่สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจ าปี พ.ศ.2540 เพ่ือรองรับสิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร 
และสิทธิด้านการสื่อสาร โดยเสนอให้มีการปฏิรูประบบวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งต้องค านึงถึงพ้ืนฐาน
ส าคัญ คือ  

1.  ทรัพยากรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุและโทรทัศน์เป็นทรัพยากรสาธารณะ 
2.  การจัดสรรทรัพยากรคลื่นต้องให้สิทธิและเสรีภาพแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาครัฐอย่างเสมอภาคกัน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
3.  การจัดโครงสร้าง ระบบที่ผสมผสานระหว่างการเข้าถึงโดยตรงของประชาชน และการเข้าถึง 

โดยผ่านตัวแทนตามแนวทางบริการสาธารณะและแนวทางตลาดเสรี โดยค านึงถึงประโยชน์         
ของปัจเจกบุคคลและชุมชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ซึ่งรวมกันเข้าเป็นประโยชน์ของรัฐ 

4.  การจัดสรรคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ โดยคณะกรรมการอิสระ ที่มีความเข้าใจในการหลักการ 
สามข้อข้างต้น และเป็นผู้มีความเท่ียงธรรมในการท างาน เป็นกรรมการที่แยกออกมาจากหน่วยปฏิบัต ิ
และหน่วยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน์ 
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ดังนั้น ในปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา จึงเกิดการปฏิรูปสื่อ และเป็นที่มาขององค์กรอิสระ คือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.    
ขึ้นมาท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทยแทนรัฐบาล 

ส่วนการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ในยุคนี้                    
กรมประชาสัมพันธ์ ได้ยกเลิกระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2518 ตามระเบียบ    
ว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535 เป็นผลให้ กบว. สิ้นสภาพลง และอ านาจในการ
ตรวจพิจารณาเนื้อหารายการโทรทัศน์ของ กบว. ก็สิ้นสุดลงไปด้วย โดยให้คณะกรรมการของสถานี
วิทยุและสื่อโทรทัศน์ตรวจพิจารณากันเอง หรือที่รู้จักกันในนามกองเซ็นเซอร์ของสถานี (สุกฤตา 
จ าเนียร, 2553: 17) การให้แต่ละสถานีใช้ดุลยพินิจตรวจพิจารณาการปิดกั้นเนื้อหาของรายการกันเอง 
ในมิติหนึ่งเป็นลักษณะของการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) แต่ในอีกมิติหนึ่งก็เป็นลักษณะ
ของการพิจารณาปิดกั้นเนื้อหากันเอง (หรือที่เรียกว่า Self-censor) นอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) ขึ้นมาแทน ซึ่งหน่วยงานของรัฐนี้        
“จะท าหน้าที่ในการสอดส่องเนื้อหาหลังการออกอากาศ (Post-censor) โดยเป็นการสุ่มสอดส่อง 
(Random Monitor) มากกว่า และไม่มีอ านาจในการลงโทษใดๆ โดยตรง” (พิรงรอง รามสูต, 2558) 

ในปี พ.ศ.2554 ได้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ     
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แทนรัฐบาล ดังนั้น 
อ านาจในการก ากับดูแลและตรวจสอบเนื้อหาในรายการโทรทัศน์จึงมาจาก กสทช. โดยตรง และ 
กสทช. ได้ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ผ่านการประกาศ
กฎระเบียบต่างๆ ดังเช่น การประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดให้    
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือรายการโทรทัศน์ จัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับ
ความเหมาะสมของรายการ ซึ่งการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ชม เป็นมาตรการ 
ส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น  

การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันของประเทศไทย จึงมุ่งคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนให้ได้รับประโยชน์จากการบริโภคสื่อโทรทัศน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการป้องกันเด็ก
และเยาวชนจากการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัย (ฐากร ตัณฑสิทธิ์, 2556)  ซึ่งจากประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักการจัดผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ได้มีการ
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ก าหนดให้มีรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ 60 นาที ระหว่างช่วงเวลา 
16.00–18.00 น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
นอกจากนี้ ในระหว่างช่วงเวลา 18.00–22.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้รับชมมาก ซึ่งเด็กและ
เยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย จึงให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัย    
ต่อการพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน    
 แม้ว่า กสทช. จะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมเนื้อหา      
ของรายการโทรทัศน์ผ่านกฎระเบียบต่างๆ เป็นหลัก แต่ในช่วงยุคนี้ การเมืองของประเทศไทยขาด
ความเสถียรภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เกิดความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง มีการแบ่งกลุ่มสี
ทางการเมือง และน าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ.2558 เกิดการยึดอ านาจ 
รัฐประหารโดยกลุ่มทหาร ที่เรียกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเข้าแทรกแซงควบคุมสื่ อ       
ทั้งระบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การควบคุมสื่อทางตรง คือ ผ่านการประกาศต่างๆ เช่น           
การประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2559 เรื่องการก ากับดูแลการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็นต้น และการควบคุมสื่อทางอ้อม คือ 
ผ่านหน่วยงาน กสทช. ส่งผลให้สื่อขาดสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความ
คิดเห็น โดยเฉพาะเนื้อหาทางการเมือง   

ส่วนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร              
มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้สื่อโทรทัศน์ไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อก
เป็นทีวีดิจิตอล และ กสทช. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาประมูลช่องทีวีดิจิตอล เพ่ือประกอบกิจการ
มากขึ้น จึงท าให้มีจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ไทยมากขึ้นด้วย 
 จากบริบททางการเมืองและสังคมของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าบริบท     
ทางการเมืองและสังคมมีอิทธิพลและผลกระทบต่อพัฒนาการการตรวจสอบและก ากับดูแลสื่อ 
เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ดังนั้น รัฐบาลและผู้ยึดอ านาจรัฐประหารทาง
การเมืองจึงควบคุมแทรกแซงสื่อมาโดยตลอด ส่งผลให้สื่อขาดสิทธิเสรีภาพในการน าเ สนอข้อมูล
ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเนื้อหาทางการเมือง 
 ก่อนปี พ.ศ.2540 หรือก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อนั้น ระบบและกลไก    
ในการตรวจสอบควบคุมสื่อจะมาจากอ านาจของรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากรัฐเป็นเจ้าของสื่อ และต่อมา 
เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว รัฐจึงเปิดให้เอกชนเข้ามาใช้สื่อผ่านระบบการสัมปทานและเช่าเหมาเวลา 
แต่รัฐก็ยังคงควบคุมก ากับดูแลสื่ออยู่ โดยผ่านระบบและกลไกของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานในก ากับของรัฐ  
 หลังปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ประชาชนได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อ และมีองค์กรอิสระ
ขึ้นมาก ากับดูแลสื่อแทนรัฐบาล จึงเป็นที่มาของ กสทช. ในปัจจุบัน ซึ่ง  กสทช. ก็ได้ท าหน้าที่      
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ก ากับดูแลสื่อ โดยการออกกฎหมาย ประกาศหลายฉบับ แต่ภายใต้บริบททางการเมืองไทยที่ขาด
เสถียรภาพ เกิดความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง และน าไปสู่การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่
หลายครั้ง จนน าไปสู่การเกิดรัฐประหาร ยึดอ านาจโดย คสช. ก็ได้ส่งผลให้ กสทช. ขาดความเป็น
อิสระในการก ากับดูแลสื่อ  
 

2.  แนวคิดทางสังคมพลเมืองและแนวคิดเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด 
 หากน าแนวคิดทางสังคมพลเมือง และแนวคิดเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด มาวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสื่อโทรทัศน์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน จะท าให้เข้าใจถึงระบบและ
กลไกในการตรวจสอบสื่อมากขึ้น รวมทั้งท าให้มองเห็นแนวทางในการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง
ของสื่อไทย  
 ก่อนปี พ.ศ.2540 (ยุคก่อนการปฏิรูปสื่อ)  
 ก่อนปี พ.ศ.2540 สื่อโทรทัศน์ไทยถูกผูกขาดความเป็นเจ้าของโดยรัฐ และรัฐเปิดให้
ภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการธุรกิจผ่านระบบเช่าเหมาเวลาและระบบสัมปทาน ประชาชนจึงอยู่
ในฐานะผู้ดู ผู้ชม ไม่มีสิทธิ และโอกาสในการประกอบกิจการสื่อ เนื้อหาของสื่อจึงตอบสนองเฉพาะ
ภาครัฐ ที่มุ่งเน้นโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองหรือเผยแพร่นโยบายของรัฐ รวมทั้งภาครัฐมีการก ากับ
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการเมืองในการน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างเข้มงวด 

ส่วนภาคธุรกิจก็เน้นน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง และมุ่งผลิตรายการที่จะท าให้      
ได้  ผลก าไรทางธุรกิจ ดังกรณีตัวอย่างของสื่อโทรทัศน์ไทยในยุคแรกๆ ที่น าเสนอรายการละคร 
รายการตอบค าถามชิงรางวัล รายการสนทนา รายการที่น าลิเกมาแสดงสดผ่านหน้าจอทีวี เป็นต้น 
หรือในปี พ.ศ.2546 สถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้มีการปรับผังรายการใหม่ ด้วยการน ารายการละครเข้ามา
ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดมากขึ้น แทนรายการวิเคราะห์ข่าวและสารคดี เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
และเพ่ิมรายได้จากการโฆษณา ขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ก็ได้มีการปรับผังรายการเช่นกัน ภายใต้
แนวคิดแห่งความทันสมัย โดยระยะแรกได้เน้นเนื้อหาทางด้านข่าวสารสาระที่มากขึ้น หลังจากนั้นก็ได้
มีการปรับผังรายการในระยะท่ี 2 (ไตรมาสที่สองของปี พ.ศ.2546) โดยเพิ่มสัดส่วนของรายการบันเทิง 
ละคร เกม สารคดีให้มากข้ึน โดยเฉพาะเพ่ิมรายการบันเทิงในช่วงเวลาที่ดีท่ีสุด เป็นต้น 
 หากน าแนวคิดเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด (Economic or Market Approach) มาวิเคราะห์ 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2540 จะเห็นว่า สภาวะสื่อโทรทัศน์ของไทยภายใต้ระบบการผูกขาด โดยรัฐและ
ระบบทุน ประชาชนอยู่ในฐานะผู้บริโภค ไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์ 
“มีอะไรให้ดู ก็ดู มีอะไรให้ชม ก็ชม” ไม่มีอ านาจในการก ากับดูแลเนื้อหาที่น าเสนอในรายการโทรทัศน์ 
และเนื้อหาที่น าเสนอก็มุ่งเน้นไปในเชิงพาณิชย์มากกว่าจะค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน ท าให้   
เกิดความไม่สมดุลของเนื้อหา และความไม่หลากหลายของรายการโทรทัศน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้
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ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนมุมมอง ทัศนคติของประชาชนในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ด้วย 

หลังป ีพ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน (ยุคของการปฏิรูปสื่อ) 
หลังปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของการปฏิรูปสื่อ ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดทางสังคม

พลเมืองของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผลจากการผูกขาดสื่อโดยรัฐ และลักษณะ         
การสื่อสารแนวดิ่งจากรัฐบาลลงมาสู่ประชาชนฝ่ายเดียว ท าให้ประชาชนเกิดความอึดอัดคับข้องใจ    
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการท างานของรัฐบาลได้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาล ดังเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 
และเหตุการณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2535 โดยประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง และปฏิรูปสื่อ 
ของรัฐทั้งระบบ  
 จากเหตุการณ์ข้างต้น ประชาชนไม่ได้มองว่าตนเองอยู่ในฐานะผู้บริโภคสื่อเพียงฝ่ายเดียว    
แต่อยู่ในฐานะพลเมืองสื่อด้วย ที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อ เพ่ือผลประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม 
 สภาวการณ์ของสื่อไทยในแต่ละช่วงสมัย สะท้อนถึงระบบและกลไกในการก ากับดูแลสื่อ 
ตรวจสอบสื่อ โดยมีแนวคิดเศรษฐศาสตร์/การตลาด และแนวคิดทางสังคมพลเมืองที่มีความเข้มข้น
แตกต่างกัน หากสังคมเน้นไปที่แนวคิดเศรษฐศาสตร์/การตลาดมากจนเกินไป ผลกระทบก็จะเกิดขึ้น
ต่อสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง อ่อนแอ ดังนั้น การก ากับดูแลสื่อจึงจ าเป็นต้องมีแนวคิด
สังคมพลเมือง ซึ่งเชื่อมั่นในพลังของการก ากับดูแลกันเองของสื่อ รวมทั้ง การเชื่อมั่นในพลัง          
ของประชาชนคนไทยว่าไม่ได้มีศักยภาพเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น ยังมีพลังและศักยภาพในการเป็น
พลเมืองสื่อที่ช่วยผู้ประกอบกิจการสื่อ/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม
ของเนื ้อหารายการโทรทัศน์ด้วย เพื่อรักษาความสมดุลของสิทธิ เสรีภาพในการสื ่อสาร และ      
ความรับผิดชอบต่อสังคมพลเมืองไทย  
 

3.  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(National Broadcasting and Telecommunication Commission) หรือ กสทช. (NBTC)     
เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ    
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 อันเป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550          
ที่บัญญัติว่า 
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“คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง ท าหน้าที่จัดสรร
คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (อ้างอิงจาก http://www4.nbtc.go.th/About/ 
history3.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559) 

จากกฎหมายที่บัญญัติข้างต้น กสทช. จึงมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีส านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ ซึ่งได้รับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้าที่ หนี้ พนักงานและลูกจ้าง และเงินงบประมาณมาจากส านักงาน กทช. ตั้งแต่วันที่ 20 
ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ประเทศไทยได้มีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จ านวน 11 ท่า น       
อันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น ก่อนที่
วุฒิสภาจะมีมติคัดเลือกภายในกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด จนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง กสทช. เพ่ือมีอ านาจในการก ากับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศ    
อย่างเต็มรูปแบบ  

จากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง         
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 27 ประกอบกับแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555–2559 สามารถสรุปอ านาจหน้าที่หลักของ กสทช.  ได้ดังนี้       
1) จัดสรรคลื่นความถี่ ก ากับการใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ รวมถึงก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  2) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. 3) พิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ  4) ก ากับโครงสร้าง
ตลาดเพ่ือให้ เกิดความหลากหลายและการแข่งขันที่ เป็นธรรม โดยก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและให้ผู้ใช้บริการค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ 5) ก าหนดมาตรฐานเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือเกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 6) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือ        
การครอบง ากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่  ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพ   
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 7) จัดท ามาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  8) ส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐาน         
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพและการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
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กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม อนึ่งการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมต้องค านึงถึงการคุ้มครอง     
การได้รับข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและ
วิชาชีพขององค์กร (พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 
พ.ศ.2555–2559) 

 

4.  ลักษณะการก ากับ  
 การก ากับดูแลในประเทศไทยโดยสรุปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ 1) การก ากับ
เชิงโครงสร้าง และ 2) การก ากับเชิงเนื้อหา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1  การก ากับเชิงโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหา โดย กสทช. ได้ออกหลักเกณฑ์การป้องกันการครอบง าไว้ใน
หลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอล (ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ.2556 ข้อ 7 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล และ ข้อ 8 ขั้นตอน วิธีการ และก าหนดระยะเวลาการประมูล)       
โดยไม่ให้ผู้ร่วมประมูลประเภทเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน และไม่ให้ผู้ประมูลช่องทั่วไปความคมชัดสูง 
(HD) มีความสัมพันธ์กับช่องข่าวเพ่ือป้องกันการครอบง ากิจการ หลังจากนั้นเมื่อได้รับใบอนุญาต      
ผู้ประกอบกิจการจะปฏิบัติตามข้อก าหนดใน พรบ.การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ       
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 9 ซึ่งก าหนดว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ    
กิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้  ซึ่งสรุปได้ว่าใบอนุญาต
เปลี่ยนมือผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ โดยใช้กับการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ ในขณะที่หลักเกณฑ์  
การห้ามถือครองโทรทัศน์ประเภทเดียวกัน ใช้บังคับได้แค่เป็นเกณฑ์ในการประมูลทีวีดิจิตอลช่วงแรก
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพ่ือให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในภายหลัง        
อาจเกิดข้ึนได ้ซึ่งอาจส่งผลให้การก ากับเชิงโครงสร้างเพื่อให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหาไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  

4.2  การก ากับเชิงเนื้อหา กสทช. ใช้เครื ่องมือในการก ากับเนื้อหา 2 รูปแบบ คือ          
โดยกฎหมายและโดยกรอบจริยธรรรม (Code of Conduct)  ซึ่งการก ากับเนื้อหาส่วนใหญ่เน้น    
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ได้รับอันตรายจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย  

การก ากับโดยกฎหมาย สามารถแบ่งกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หลักๆ ได้ดังนี้ 
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  4.2.1  กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์  
   กฎหมายในกลุ่มนี้ ก ากับดูแลการประกอบกิจการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความ
รับผิดชอบต่อเนื้อหารายการ เพ่ือให้รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่ให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคนต่างศาสนา 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และยังเป็นการคุ้มครองผู้ชมไม่ให้งมงายหลงเชื่อ รวมถึงการให้
ความส าคัญกับการจัดรายการเพ่ือบริการชุมชน รายการส่งเสริมสร้างสรรค์สังคม และรายการ        
ทีเ่หมาะสมกับเดก็และเยาวชนในเวลาเผยแพร่ออกอากาศที่เหมาะสม กฎหมายที่ใช้ก ากับ ได้แก่ 
   1)  พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
(มาตรา 37) 
   2)  ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   3)  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 (ว่าด้วยข้อก าหนดของลักษณะเนื้อหารายการ        
10 ประเภท) ได้แก่ 
    (1)  ไม่เป็นการแสดงซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นต่อสถาบันกษัตริย์ 
รวมถึงประมุขของประเทศอ่ืนๆ  
    (2)  ไม่เป็นการแสดงออกโดยจงใจ ก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยาม 
ประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกลุ่มชนใด 
    (3)  ไม่เป็นการแสดงที่ลบหลู่ เหยียดหยาม หรือน าความเสื่อมเสียมาสู่
ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถ ุ
    (4)  ไม่เป็นการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิด
การแตกความสามัคคีระหว่างชนในชาติ หรือกระทบกระเทือนต่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ 
    (5)  ไม่เป็นการแสดงที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณอัีนดีงามของชาติ 
    (6)  ไม่เป็นการแสดงออกทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนท าลาย หรือ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
    (7)  ไม่เป็นการแสดงออกทางยั่วยุกามารมณ์ หรือลามกอนาจาร 
    (8)  ไม่เป็นการแสดงออกถึงความทารุณ โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน 
หรืออุจาดแก่ผู้ฟังและผู้ชม 
    (9)  ไม่เป็นการแสดงออกถึงเรื่องเพ้อเจ้อ หลอกลวง ไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูง
ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย 
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    (10)  ไม่เป็นการแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดา อันอาจเป็นเหตุ
ชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งข้ึน 

4.2.2  กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยและสุขอนามัยสาธารณะ 
   กลุ่มนี้เป็นกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับ
ความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ ไม่ถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงให้ซื้อหรือใช้บริการที่ไม่ได้
คุณภาพหรือเป็นตามที่โฆษณาหรือแจ้งไว้ โดยในส่วนของสินค้านั้น มีกฎหมายให้ความคุ้มครองเพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและคงไว้ซึ่งสุขอนามัยสาธารณะที่ดี อันได้แก่ สินค้าประเภท
เครื่องส าอาง ยา อาหาร และสิ่งที่ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ (เช่น เครื่องมือในการคุมก าเนิด หรือ
เครื่องมือช่วยเหลือผู้พิการ เป็นต้น) 
   1)  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2552 
   2)  พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2535 
   3)  พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 
   4)  พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 
   5)  พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 
  4.2.3  กลุ่มกฎหมายสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และยาสูบ (สินค้าที่รัฐต้องการควบคุม
การบริโภค) 
   กลุ่มนี้เป็นกฎหมายเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ถึงแม้ว่ารัฐ    
จะยอมให้มีการบริโภคได้ แต่รัฐไม่สนับสนุนให้มีการบริโภคเนื่องจากสินค้าทั้งสองประเภทนี้        
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และจ ากัดการบริโภคไว้แก่ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป การน าเสนอภาพ 
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในรายการต่างๆ จึงต้องระมัดระวังไม่ ให้เห็น          
เป็นการเชิญชวน หรือโฆษณาให้มีการบริโภคสินค้าเหล่านี้ 
   1)  พ.ร.บควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2553 
   2)  มาตรา 32 (พรบ.2551) 
   3)  พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 
   4)  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 
   5)  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือ
ประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 
   6)  ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและ
วิธีการแสดงข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 
 



76 
 

 
 

  4.2.4  กลุ่มกฎหมายวัตถุและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย   
   กลุ่มนี้เป็นกฎหมายกลุ่มที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพนัน และยาเสพติด ถือว่า
เป็นกิจกรรมและสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว การน าเสนอรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการประเภท
เกมโชว์ ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการพนัน และไม่เป็นการเชิญชวน จูงใจ ให้ผู้ชมไปเล่นการพนัน หรือ    
เสพยาเสพติด โดยจะต้องมีการท าให้ผู้ชมเข้าใจว่าการพนัน และยาเสพติด เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

1) พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 
2) พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

  4.2.5  กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
   กลุ่มนี้เป็นกฎหมายมีไว้เพ่ือคุ้มครองสิทธิในผลงาน เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี      
อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดยลิขสิทธิ์จะเป็นการให้สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กระท าการใดๆ 
กับผลงานที่ได้มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นได้  
   -  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

4.2.6  กลุ่มกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
   กลุ่มนี้เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของเด็ก เนื่องจาก  
เด็กนั้นมีความสามารถทางความคิด สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ จึงต้องการ
ความคุ้มครองปกป้องเป็นพิเศษมากกว่าผู้ใหญ่ เพ่ือไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากเด็ก 
และให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าต่อสังคม  
   1)  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
   2)  พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 

ส่วนการก ากับเนื้อหา โดยกรอบจริยธรรรม (Code of Conduct)  นั้น พรบ.ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 39 ก าหนดให้ กสทช. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ 
มีแนวทางปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและแนวทางการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์     
8 หลักการ (คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, 
2557) ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่น าคู่มือดังกล่าวมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ         
ในการท างานเช่นกัน   
 

 5.  กรอบจริยธรรมและข้อก าหนดทางจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ  
จากการศึกษาในเรื่องกรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบกิจการ    

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย พบว่า กรอบจริยธรรมในการก ากับดูแลกันเอง      
ที่ ผู้ ประกอบกิจการส่ วนใหญ่ยึดถือหรือใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานมี  3 รูปแบบ คือ                     
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1) กรอบจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ออกโดยองค์กรก ากับดูแล  2) กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เป็นแนวปฏิบัติของสหพันธ์ สมาคม และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจาย เสียงและ
กิจการโทรทัศน์   และ 3) กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ งเป็นแนวปฏิบัติของ              
ผู้ประกอบกิจการ ซ่ึงแต่ละแห่งอาจจะก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ก ากับดูแลกันเอง   
  ส าหรับแนวคิดส าคัญที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย          
น ากรอบจริยธรรมทั้ง 3 รูปแบบ มาใช้ในการก ากับดูแลกันเองนั้น พบว่า ผู้ประกอบกิจการยังคง
ต้องการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร และการแสดง  
ความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มผู้มี อิทธิพล  หรืออ านาจรัฐที่ถูกบัญญัติไว้            
ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนยังต้องการที่จะแสดงความรับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม ภายใต้การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 46       
ได้มีบทบัญญัติสนับสนุน การจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทาง   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร         
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พุทธศักราช 2553 มาตรา 27 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ         
กิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต
รายการ และผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือท าหน้าที่จัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงานบนหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชนและควบคุมก ากับดูแลกันเองใน
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ   
  เมื่อพิจารณาเนื้อหาในกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้ง 3 กรอบจริยธรรม          
ที่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทยนั้น 
จะมุ่งเน้นแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งหลักจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพและของตัวองค์กรไปพร้อมๆ 
กัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคม ได้รับการยกระดับ และสามารถแข่งขันกับ    
ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนๆ บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละกรอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ผู้ประกอบกิจการใช้เป็นแนวปฏิบัตินั้น สรุปได้ดังนี้  
      5.1  กรอบจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ออกโดยองค์กรก ากับดูแล 
  คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ออกโดยส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)          
ที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการ
จริยธรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มส าคัญ คือ                    
   5.1.1  หลักการจริยธรรมทั่วไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์  ซึ่งครอบคลุม     
ทั้งหลักจริยธรรมของตัวองค์กรและของผู้ประกอบวิชาชีพ 
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   5.1.2  หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค์กรเพ่ือความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์  
   5.1.3  จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ซึ่งมีหลักการ 8 ข้อที่ส าคัญ คือ 
   หลักการ 1 ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 
   หลักการ 2 สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว  เกียรติยศชื่อเสียง     
ข้อมูลส่วนตัว  
   หลักการ 3 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบต่อผู้บริโภค 
   หลักการ 4 เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
   หลักการ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี      
ของชาติเพื่อสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   หลักการ 6 ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กท่ีปรากฏในสื่อ 
   หลักการ 7 การให้พ้ืนที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ 
   หลักการ 8 การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 

5.2  แนวปฏิบัติของสหพันธ์ สมาคม และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Code)  

 5.2.1  ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ว่าด้วยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พ.ศ.2554 มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
รายการที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย 

   1)  น าเสนอเนื้อหาสาระเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง  

   2)  ไม่น าเสนอเนื้อหาหรือถ้อยค าหยาบคาย ส่อเสียด ที่อาจกระทบต่อความรู้สึก 
หรืออาจละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ทั้งของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง     
เพศสภาวะ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

   3)  ไม่น าเสนอข้อมูลและเนื้อหาในเชิงดูหมิ่น ลบหลู่ เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม 
ความเชื่อของกลุ่มบุคคล  

   4)  ไม่เสนอข้อมูลหรือภาพที่มีลักษณะลามกอนาจาร การกระท าของความรุนแรง 
ทางเพศ  ความทารุณโหดร้าย หรือน่าหวาดเสียว 

   5)  หากเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการแพร่ภาพหรือกระจายเสียง ต้องแสดง
ความรับผิดชอบด าเนินแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันที 
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   5.2.2  ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553 มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม 
ประกอบด้วย 
    1)  น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ภายใต้พ้ืนฐานความรู้ และความถูกต้องครบถ้วน 
   2)  ไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่มีการใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพหรือ 
มีความหมายที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน หรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
   3)  ต้องระมัดระวังการน าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย และไม่เป็นเครื่องมือ
ในการน าเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคมหรือกระทบต่อสาธารณะ 
   4)  หากน าเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งขออภัย
ในความผิดดังกล่าว 
  5.2.3  ระเบียบ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของ
สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2555 มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลรายการ   
ที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย 
   1)  น าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย  
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม 
   2)  เคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิส่วนบุคคลของ        
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3)  หากน าเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งขออภัย
ในความผิดดังกล่าว 

5.3  แนวปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการ  (เฉพาะ Code of Ethic)  
  5.3.1  ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย     

ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 
   1)  จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง 
   2)  จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพความรับผิดชอบต่อสาธารณะและ

การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3)  จริยธรรมด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และ  

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
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   4)  จริยธรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่มีความรุนแรง   
การกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาหยาบคาย 

   5)  จริยธรรมด้านการปฏิบัติต่อผู้เคราะห์ร้าย หรือผู้มีความเศร้าโศก 
   6)  จริยธรรมในการน าเสนอเนื้อหาอาชญากรรม หรือพฤติกรรมที่เป็นภัย     

ต่อสาธารณะและเหตุร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม 
   7)  จริยธรรมในการน าเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง 

การจลาจล การปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้าย และภาวะสงคราม 
  5.3.2  แนวทางปฏิบัติเพื่อธ ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่ 

รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
   1)  แนวทางปฏิบัติงานด้านการผลิต การจัดหา และเผยแพร่รายการ ความถูกต้อง 

เที่ยงตรงในการรายงานข่าวหรือการรายงานเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   2)  แนวทางปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึง

ความรุนแรงการกระท าผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม 
   3)  แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวอาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นภัย     

ต่อสาธารณะการน าเสนอเหตุร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคลในสังคม 
  5.3.3  คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) 

ของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
   บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ตระหนัก    

ถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้มีกรอบ 
ที่ชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติ บริษัทจึงได้จัดท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
(Code of Conduct) ให้กับคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้ง
ครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งทุกคน   
ในองค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

   ส าหรับตัวอย่างจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติที่บริษัท เนชั่น มัลติมัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือน ามาใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลกันเองในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีดังนี้   

   1)  การน าเสนอข่าวและภาพของสื่อต่างๆ พึงตระหนักถึงความส าคัญของข่าว
และภาพต่อสาธารณชน โดยไม่น าเสนอข่าวหรือภาพในท านองชวนเชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์    
ต่อสาธารณะ 
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   2)  ละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากระท าไป
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

   3)  เสนอข่าวด้วยความระมัดระวังและรอบคอบให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม
และวัฒนธรรม พึงระวังไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล หรือประกาศโฆษณาที่น่าสงสัยว่า
จะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณชน 

   4)  หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ ประกาศ หรือโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อถือว่าเจ้าของ
ประกาศโฆษณานั้นมีเจตนาท าให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย 

   5)  ภาษาที่ใช้ในข่าว บทความ ความเห็นหรือบทวิเคราะห์ พึงหลีกเลี่ยงค า       
ที่ไม่สุภาพ มีความหมายเหยียดหยาม สร้างความรู้สึกเกลียดชังหรือรู้สึกแตกแยกในสังคม 

   6)  การรายงานข่าว ต้องเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน รอบด้านและ    
ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์   

   7)  ในการเสนอข่าวหรือภาพใดๆ ต้องหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชน
ของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 

   8)  ต้องไม่เสนอภาพที่อุจาด ลามก อนาจาร น่าหวาดเสียว หรือที่อาจจะละเมิด
ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ฯลฯ 
  

6.  แนวทางการก ากับดูแลกันเอง 
ในประเทศไทยยังไม่ปรากฏรูปแบบการก ากับดูแลกันเองของสื่อที่ชัดเจน แต่กฎหมาย

ก าหนดให้องค์กรก ากับดูแลของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริม ซึ่งจะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ปีพุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอ่ืน และข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการดังกล่าว มีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม 
รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ (มาตรา 46) ซึ่งจากเจตนารมณ์ดังกล่าวนั้น 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง          
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้ กสทช. ด าเนินการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐาน         
ทางจริยธรรมของการประกอบกิจการหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง
ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม (มาตรา 27 (18))  
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นอกจากนี้ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555–2559) 
ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมี
ตัวชี้วัดให้มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลกันเองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งให้มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และกลไก
สนับสนุนการกับดูแลกันเองของสื่อ โดยในปี พ.ศ. 2556 ส านักงาน กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ์ ได้จัดท า (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม 
ให้สื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีการก ากับกันเอง 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้องค์กรสื่อ เจ้าของสื่อ และ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ ตระหนักในเรื่องการก ากับดูแลกันเอง (Self–regulation) โดยส่งเสริม
ให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อโทรทัศน์  เพ่ือร่วมก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
มาตรฐานวิชาชีพ ข้อก าหนดรับเรื่องร้องเรียน บทบัญญัติการลงโทษ การตักเตือน ตลอดจนการออก
แนวปฏิบัติมาตรฐานทางวิชาชีพเพ่ือควบคุมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพร่วมกัน หากกลุ่ม
องค์กรวิชาชีพสื่อสามารถร่วมมือกันพัฒนาในเรื่องนี้ได้เป็นผลส าเร็จ นั่นย่อมสะท้อนให้เห็นว่า
สื่อมวลชนในสังคมไทยได้ท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองให้คงด ารงอยู่ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  

กสทช. มีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานหรือขับเคลื่อนในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น     
ให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือกันอย่างจริงจัง อันจะน าไปสู่การพัฒนาในเรื่องนี้ได้อย่าง     
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส าหรับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มหลักที่เข้ามามีบทบาทและความส าคัญในการร่วม
แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และร่วมกันวางกรอบการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทุกช่อง 2) กลุ่มนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สื่อสารมวลชนหรือด้านนิเทศศาสตร์  ด้านกฎหมาย และ 3)  ส านักส่งเสริมการแข่งขันและการก ากับ
ดูแลกันเอง กสทช. ซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจขยายไปสู่กลุ่มผู้บริโภคในสังคมไทยที่จะก้าวเข้ามา        
มีบทบาทในเรื่องนี้ร่วมกันมากขึ้น 
 จากการศึกษากรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในประเทศไทย พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในภาครัฐและเอกชนที่มีแนวปฏิบัติหรือ   
ใช้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพซึ่งก าหนดขึ้นโดยองค์กรเอง ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นองค์กรสื่อสาธารณะแห่งแรกที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับ    
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2551 และสถานีโทรทัศน์
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เนชั่นทีวี มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) ส่วนผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในสถานีอ่ืนๆ ก็มีแนวปฏิบัติหรือใช้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานี สภาวิชาชีพ สถาบัน สมาคม หรือชมรมวิชาชีพที่สถานีโทรทัศน์เข้าเป็น
สมาชิก  
  นอกจากนี้ ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมมาตรฐานการตรวจสอบ
และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์       
ในระบบดิจิตอล ในปี พ.ศ.2558 ทั้ง 3 ครั้ง ประกอบกับข้อเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ    
ในปี พ.ศ.2559 อีก 2 ครั้ง พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีกรอบจริยธรรมและการก ากับดูแล
กันเองที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานและแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ตามคู่มือจริยธรรมและการก ากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ
ส านักงาน กสทช. สรุปได้ดังนี้ 

 หลักการ 1 ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม   
 หลักการ 2 สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 
 หลักการ 3 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
 หลักการ 4 เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 หลักการ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 

เพ่ือสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 หลักการ 6 ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กท่ีปรากฏในสื่อ 
 หลักการ 7 การให้พ้ืนที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ  
 หลักการ 8 การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
     

7.  ผลกระทบต่อสื่อ  
ระบบการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยส่งผลให้ผู้ผลิตสื่อมีความ

หลากหลาย สื่อมีเสรีภาพในการผลิตเนื้อหา ตามมาตรฐานวิชาชีพ  สื่อมีแนวทางในการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ อุตสาหกรรมโฆษณาในฟรีทีวีมีการก ากับตนเอง และผู้ประกอบกิจการ
รายใหม่มีความตื่นตัวในการรวมกลุ่มกันเพ่ือก ากับดูแลกันเองมากข้ึน 

 

8.  ผลกระทบต่อผู้ชม  
ระบบการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยส่งผลให้ผู้ชมได้รับเนื้อหา

รายการที่หลากหลาย ผู้ชมทราบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์เพ่ือน าไปใช้      
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เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจน สามารถ
ร้องเรียนผ่าน กสทช. ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับเนื้อหารายการโทรทัศน์ไม่เหมาะสม  

จากการประมวลแนวทางการก ากับดูแลเนื้อหาของประเทศไทย ในประเด็นบริบท         
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดสังคมพลเมืองและเศรษฐศาสตร์/การตลาด องค์กรก ากับ 
อ านาจหน้าที่ ลักษณะการก ากับ การก ากับกันเอง ผลกระทบต่อสื่อ และผลกระทบต่อผู้ชม สามารถ
สรุปได้ตามแผนภาพที่ 3-1 

 

 
 
ภาพที่ 3-1  แนวคิดในการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ของภาครัฐในประเทศไทย 



 

บทที่ 4 
มาตรฐานกลางการตรวจสอบและการจดัระดบัความเหมาะสม 

ของรายการในกิจการโทรทัศน ์
  
 ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกลางที่จัดท าขึ้นโดยผู้ประกอบกิจการในการตรวจสอบและ     
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์แต่ละ
สถานีมีฝ่ายปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการเป็นของตนเอง        
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการอาจยังจัดได้ไม่ตรงกัน เกิดมาตรฐานที่แตกต่างกัน            
ในการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลให้ยังคงมีรายการ     
ที่ไม่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย  
 การน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ คณะวิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) เพ่ือน าเสนอข้อมูล 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์  กรณีศึกษาองค์กรก ากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา        
สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น และไทย โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ตามแนวทางของ UNESCO 
โดย Eve Salomon (2008) ร่วมกับพิรงรอง รามสูต และคณะ (2546) ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ  
1) องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 2) แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์      
3) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 4) การติดตามตรวจสอบ 5) การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 6) การลงโทษ และ 7) การจูงใจ โดยเลือกศึกษาองค์กรก ากับดูแลในต่างประเทศ 4 องค์กร 
ได้แก่ Federal Communications Commission (FCC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา, Office of 
Communications (Ofcom) ของสหราชอาณาจักร, Canadian Radio-Television Telecommu- 
nications Commission (CRTC) ของประเทศแคนาดา และ Ministry of Internal Affairs and 
Communications (MIC) ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเหตุผลหลัก 5 ประการ  คือ  
   1.  องค์กรทั้ง 4 แห่ง ได้จัดตั้งขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้มีโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรก ากับดูแลได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบและ               
มีรายละเอียดในการศึกษา  
   2.  องค์กรก ากับดูแลทั้ง 4 แห่ง ถือเป็นองค์กรต้นแบบที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติ
ตามจากองค์กรก ากับดูแลแห่งอ่ืนทั่วโลก จึงเหมาะสมส าหรับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา 
แนวปฏิบัติที่ดี   



86 
 

   3.  องค์กรก ากับดูแลทั้ง 4 แห่ง มีความแตกต่างกันในรายละเอียดภายใต้บริบท
เฉพาะของแต่ละประเทศท่ีสามารถใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบได้  
   4.  องค์กรก ากับดูแลทั้ง 4 แห่ง ได้รับความสนใจและมีข้อมูลในการศึกษาทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บทความวิชาการ เว็บไซต์ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 
2554)   
   5.  องค์กรก ากับดูแลทั้ง 4 แห่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ตามแนวคิด
ในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ตามแนวทางสังคมพลเมือง (Socio-civic Approach) และแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์หรือการตลาดได้ (Economic or Market Approach) (Altshuler, Laor-Droi 
และ Elefant-Loffler, 2006) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ ระหว่าง มาตรฐานสากลกับประเทศไทย ใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) กลไกการก ากับดูแล
รายการที่ไม่เหมาะสม 2) การด าเนินงานด้านการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม และ        
3) กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง  

ส่วนที่ 3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 7 องค์ประกอบ  คือ  1) องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 2) แนวคิด
และเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 3) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ 4) การติดตามตรวจสอบ 5) การจัดการเรื่องร้องเรียน 6) การลงโทษ และ 7) การจูงใจ  

ผลจากการวิเคราะห์ท าให้ทราบถึงช่องว่างระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทย          
ในประเด็นกลไกการก ากับดูแล การด าเนินงานและการตรวจสอบมาตราฐาน กรอบจริยธรรมและ  
การก ากับกันเอง เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพ และ กสทช. สามารถ
น ามาเป็นแนวทางพัฒนามาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ที่พึงประสงค์ ดังรายละเอียดนี้ 
 
ส่วนที่ 1  ผลการสังเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ กรณีศึกษาองค์กรก ากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
แคนาดา ญี่ปุ่น และไทย 
  1.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ไปทางด้านแนวคิด  
ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด (Economic or Market Approach) โดยรัฐจะไม่เข้าแทรกแซงหรือ
ก ากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แต่ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับกติกาต่างๆ เช่นการก ากับตลาด  
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ภายใต้แนวคิดนี้ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีเสรีภาพ          
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ในการประกอบกิจการ และเป็นสถาบันสื่อมวลชนที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรอิสระ FCC จึงมี     
การก ากับตามองค์ประกอบของรูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ ดังนี้ 1) องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 2) แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ 3) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 4) การติดตามตรวจสอบ          
5) การจัดการเรื่องร้องเรียน 6) การลงโทษ และ 7) การจูงใจ  
  1.1  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
   องค์กรก ากับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่
ก ากับตามกฎหมาย อีกทั้งองค์กรอิสระและองค์กรวิชาชีพมีการด าเนินการร่วมกัน (Co-regulation) 
ในลักษณะ Code-orientd Approach โดยองค์กรอิสระก าหนดให้องค์กรวิชาชีพด าเนินการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการและต้องได้รับอนุมัติจากองค์กรอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.1.1  องค์กรอิสระและอ านาจหน้าที่ 
    The Federal Communication Commission (FCC) [คณะกรรมการ
กลางก ากับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศสหรัฐอเมริกา]  สภาคองเกรสได้ประกาศใช้กฎหมาย           
The Communication Act 1934 โดยสาระส าคัญของกฎหมายก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน  
การก ากับดูแลกิจการสื่อสารในรูปองค์กรอิสระ คือ FCC เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลหรือแรงกดดันทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจากภาครัฐหรือภาคเอกชนใดๆ ทั้งสิ้น 
FCC ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ภายในประเทศ และก ากับดูแล    
การให้บริการโทรคมนาคมระหว่างรัฐ โดยครอบคลุมการสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์ การกระจายเสียง     
ตามสาย (Wire Broadcasting) โดยมีอ านาจหน้าที่ 1) ออกกฎข้อบังคับควบคุมดูแลกิจการสื่อสาร    
2) ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่      
ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคงความหลากหลาย (Diversity) และมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น 
(Localism) 3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 4) สนับสนุน     
ให้มีการใช้งานคลื่นความถี่ให้ได้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด 5) เป็นผู้น าในการเสริมสร้าง      
การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของประเทศ (FCC, 2016 และรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ 2556 : 
150) 
   1.1.2  องค์กรวิชาชีพและบทบาทขององค์กรวิชาชีพ 
    ผู้ประกอบกิจการมีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรวิชาชีพโดยมีแรงจูงใจที่ส าคัญ 
คือ ต้องการการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการประกอบกิจการโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ อันเป็นแนวทางตามระบอบประชาธิปไตย
ด้วยความเต็มใจ ตั้งใจในการก ากับดูแลกันเองให้มีมาตรฐานวิชาชีพ เป็นสถาบันสื่อมวลชนเพ่ือ      
การสร้างสังคมที่ดีงาม ดังนั้น บทบาทขององค์กรวิชาชีพจึงมีดังนี้ 1) ผู้ประกอบกิจการรวมกลุ่มกัน
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เป็นองค์กรวิชาชีพโดยมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ส าหรับการประกอบกิจการ         
2) องค์กรวิชาชีพร่วมกันจัดท าการจัดระดับความเหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 3) องค์กรวิชาชีพ 
มีระบบการติดตามการด าเนินงาน และ 4) องค์กรวิชาชีพมีการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยก าหนด
บทลงโทษตามท่ีตกลงกันไว้ ดังนี้  
    1)  The National Association of Broadcasters (NAB) [สมาคมผู้ประกอบ 
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ] เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1920 โดย NAB เริ่มมีประมวล
ปฏิบัติ (Codes) ส าหรับกิจการกระจายเสียง และกรอบจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับ
กิจการโทรทัศน์ (Campbell, 1999: 720) NAB ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
Code of Practices for Television Broadcasters ไว้ส าหรับสมาชิกโดยกรอบการก ากับดูแล    
หลักของประมวลนี้ก าหนดว่า ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์น าเสนอเนื้อหาการดูหมิ่น         
การเสนอภาพของชีวิตครอบครัวในแง่ลบ ความไม่เคารพในพระผู้เป็นเจ้าและศาสนา กิจกรรม      
ทางเพศที่ผิดกฎหมาย การมึนเมา และการติดยาเสพติด ความโหดร้ายทารุณ รายละเอียด            
ในการก่ออาชญากรรม การงดเสนอภาพความน่ากลัวสยองขวัญ ภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายในแง่ลบ 
รวมถึงการก าหนดการแต่งกายของผู้แสดงให้มีความเหมาะสม  
    2)  FCC ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพร่วมกันจัดท าการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการ โดยมีการด าเนินการดังนี้ NAB ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ The National Cable& 
Telecommunications Association (NCTA) [สมาคมผู้ประกอบกิจการเคเบิลและโทรคมนาคม
แห่งชาติ] และ Motion Picture Associate of America (MPAA) [สมาคมผู้ประกอบกิจการ
ภาพยนตร์แห่งชาติ] ร่วมกันพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ (การจัดท าเรต) 
โดยมีรูปแบบของการจัดระบบการแบ่งเนื้อหาตามระดับวัยของผู้ชมหรือระดับวิจารณญาณของผู้ชม 
และต้องแสดงสัญลักษณ์บนจอ 15 วินาทีก่อนการออกอากาศและได้รับการรับรองจาก FCC เพ่ือใช้
ในการก ากับกันเองของกลุ่มผู้ประกอบกิจการในการน าเสนอเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับคนในสังคม 
รวมถึงเพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลเด็กและเยาวชนของตนเองที่เรียกว่า TV 
Parental Guidelines  
     3)  องค์กรวิชาชีพทั้ง 3 องค์กรได้จัดให้มีเว็บไซต์ tvguidelines.org      
เพ่ือแสดงต่อสาธารณะให้เห็นแนวทางการติดตามการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการที่เป็นสมาชิก 
ว่าได้มีการด าเนินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการเป็นไปตามแนวปฏิบัติ TV Parental 
Guidelines โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามการด าเนินการ ให้บริษัทท าวิจัยติดตามการใช้ TV 
Parental Guidelines และมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้  
      (1)  มีคณะกรรมการติดตามการด าเนินการ ก าหนดให้มีคณะกรรม 
การติดตามการก ากับความเหมาะสมรายการ ประกอบด้วยกรรมการจากทุกภาคส่วน เช่น 
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อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อุตสาหกรรมเคเบิล ผู้ผลิตรายการจากชุมชน และกรรมการจากภาคประชาชน            
รวมคณะกรรมการในการติดตามความเหมาะสมรายการทั้งสิ้น 24 คน (www.tv tvguidelines.org, 
2016)  
      (2)  ให้บริษัทท าวิจัยติดตามการใช้ TV Parental Guidelines       
โดยก าหนด ให้บริษัท HART Research Associates รับผิดชอบท าวิจัยสอบถามผู้ปกครองที่มีเด็ก
อายุต่ าว่า 17 ปีผ่าน Nation Wide Online เป็นประจ าทุกปี โดยมีประเด็นในการสอบถาม เช่น 
“ผู้ปกครองตระหนักและรับรู้ว่ามีระบบ TV Ratings” “ผู้ปกครองเห็นว่ารายการโทรทัศน์      
จัดระดับความเหมาะสมได้ตรงตามคู่มือ TV Parental Guides มากน้อยแค่ไหน” เป็นต้น            
ผลการศึกษาในปี ค.ศ.2016 พบว่า ร้อยละ 96 ของผู้ปกครองทั้งหมด มีความพึงพอใจกับการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ โดยร้อยละ 59 ของผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
กับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และร้อยละ 77 ของผู้ปกครอง ได้ใช้คู่มือ TV 
Parental Guideline มากขึ้นระหว่างปี ค.ศ.2011-2014 
      (3) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ผู้ที่ต้องการจะร้องเรียน
สามารถร้องเรียนโดยตรงผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน คือ www.tv tvguidelines.org   
     4)  องค์กรวิชาชีพทั้ง 3 องค์กร ได้จัดให้มีเว็บไซต์ tvguidelines.org   
แสดงต่อสาธารณะถึงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา    
เรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติที่มีความช านาญในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  ทั้งจากฟรีทีวีประเภทสาธารณะและท้องถิ่น เคเบิลทีวี 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และตัวแทนจากภาคประชาชน ในการร่วมพิจารณาความเหมาะสมในกรณี   
มีข้อร้องเรียนผ่านมายังคณะกรรมการ โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าได้ออกอากาศไม่เหมาะสม      
ตามการจัดระดับความเหมาะสม ประธานคณะกรรมการจะแจ้งไปยังสมาชิ กที่ถูกร้องเรียนเพ่ือ        
ให้มีการปรับระดับความเหมาะสมที่ถูกต้อง ในกรณีที่สมาชิกที่ถูกร้องเรียน  แล้วมีการปรับแก้ 
กระบวนการพิจารณาถือว่าสิ้นสุด ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับมติจากคณะกรรมการพิจารณา 
คณะกรรมการจะด าเนินการ โดยแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งจะเห็นว่ามีการลงโทษที่ไม่รุนแรง 
ด าเนินการเพียงแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมแก้ไข อย่างไรก็ตาม 
ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกจะปฏิบัติตามการตัดสิน เนื่องจากผู้ประกอบกิจการจะได้รับประโยชน์ต่างๆ จาก
การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพที่ตนเองสังกัด เช่น องค์กรวิชาชีพเป็นตัวแทนในการท าข้อตกลง
ต่างๆ กับองค์กรก ากับ องค์กรวิชาชีพแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ   
องค์กรวิชาชีพให้ค าแนะน าแก่สมาชิกในการประกอบกิจการในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็น
แรงจูงใจให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามกติกาท่ีได้ตกลงกันไว้เป็นต้น  
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  1.2  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
   แนวคิดพ้ืนฐานในการก ากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและ     
กิจการโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากลที่ Eve Salomon จัดท าให้กับองค์กร UNESCO (อ้างใน 
พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เน้นการปกป้อง 
(Protection) และ 2) แนวคิดท่ีเน้นการส่งเสริม (Promotion) ดังนิยาม  
   การปกป้อง (Protection) คือ การปกป้องผู้ชมจากเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย  
และคุ้มครองผู้บริโภคจากเนื้อหาที่เป็นการกล่าวอ้างหรือหลอกลวง รวมทั้งการรับประกันเสรีภาพ  
การพูด (Free Speech) และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง อันเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย  
   การส่งเสริม (Promotion) คือ การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหา ส่งเสริม
การเข้าถึงมาตรฐานและคุณภาพของเนื้อหาเพ่ือเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งสองประการนั้น สะท้อนแนวคิดตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
   1.2.1  แนวคิดด้านการก ากับเนื้อหา 
     FCC มีการปกป้อง (Protection) เนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เป็นอันตราย  
ต่อผู้ชมทั่วไปโดยการคุ้มครองผู้บริโภคจากเนื้อหาลามก เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหาลบลู่ศาสนา  
     นอกจากนี้ FCC เน้นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยก าหนดช่วงเวลาที่    
ไม่ควรน าเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน คือระหว่างเวลา 06.00- 
22.00 น. และก าหนดให้โทรทัศน์ทุกเครื่องต้องมีเทคโนโลยี V-chip เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตั้งโปรแกรมควบคุมไว้ที่เครื่องรับโทรทัศน์ในการก าหนดรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กและ
เยาวชนได้ตามคู่มือ TV Parental Guidelines 
     FCC มีการส่งเสริมเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามแนวทางรัฐธรรมนูญ       
ที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด (Free Speech)  
   1.2.2  เครื่องมือในการก ากับเนื้อหา เครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการกิจการ
โทรทัศน์ประกอบด้วย 1) กฎหมายที่ใช้ในการก ากับเนื้อหา และ 2) กรอบจริยธรรมวิชาชีพที่ใช้      
ในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์  
     ก.  กฎหมายทีใ่ช้ในการก ากับเนื้อหา 
      กฎหมาย Communication Act ก าหนดให้ FCC มีการก ากับ             
ผู้ประกอบกิจการโดยให้ความส าคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่อยู่ภายใต้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม FCC มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับเนื้อหา ดังนี้ 1) การก ากับเชิงโครงสร้าง
ให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหา 2) ก ากับเนื้อหาที่เป็นอันตราย 3) ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพจัดท า
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การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ (ระบบเรตติ้ง) 4) ก าหนดให้เครื่องรับโทรทัศน์ต้องติดตั้ง
เทคโนโลยี V-chip (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2547: 4-5, 34, 36, 38 และ รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์, 
2556 : 173) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
      1)  FCC ก ากับเชิงโครงสร้างให้เกิดความหลากหลายของเนื้อหา 
จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกบริโภค โดยก ากับ
ดังนี้ 1) การก ากับความเป็นเจ้าของกิจการ 2) การก ากับความเป็นเจ้าของกิจการโดยชาวต่างชาติ     
3) การก ากับการเป็นเจ้าของกิจการในการครองสิทธิข้ามสื่อ โดย FCC จะก ากับความเป็นเจ้าของ
กิจการก าหนดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถถือครอง ให้บริการหรือควบคุมสถานีโทรทัศน์           
ซึ่งครอบคลุมเกินกว่าร้อยละ 39 ของประชากรทั้งประเทศ ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถ       
ถือครองสถานีโทรทัศน์เกินกว่า 1 แห่งในตลาดเดียวกัน แต่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์อาจถือครอง
ได้ 2 สถานีในตลาดเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1) การเป็นเจ้าของสถานี 2 สถานีต้องไม่ทับซ้อนกัน
ของสัญญาณการแพร่ภาพ 2) สถานีที่ถือครองต้องไม่เป็นสถานีที่ถูกจัดอันดับอยู่ในตลาด 4 อันดับ
แรก 3) ต้องมีผู้ประกอบการต่างรายอย่างน้อย 8 รายในตลาด 4) ห้ามผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์   
4 รายหลัก (ABC, CBS, NBC และ FOX) ควบรวมหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 5) ผู้ประกอบการ
สามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ ABC, CBS, NBC และ FOX ได้ 1 แห่งและเครือข่าย  
เกิดใหม่ (Emerging Network) เช่น UPN, WB ได้อีก 1 แห่ง  
      FCC ก ากับความเป็นเจ้าของกิจการส าหรับชาวต่างชาติโดยก าหนด    
ให้นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 โดยคนต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ และ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 โดยนิติบุคคลอ่ืนที่ควบคุมโดยชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการฯ  
      FCC ก ากับความเป็นเจ้าของกิจการส าหรับการถือครองข้ามสื่อ      
โดยก าหนดในกรณีถือครองโทรทัศน์กับสื่ออ่ืนได้แก่การถือครองโทรทัศน์ร่วมกับวิทยุและหนังสือพิมพ์
ได้ ถ้าตลาดหรือพ้ืนที่นั้นมีสถานีโทรทัศน์เกิน 3 สถานีแต่ต้องมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของแต่ละสื่อได้ 
ไม่เกินร้อยละ 50 และในการถือครองวิทยุกับโทรทัศน์ท าได้ต่อเมื่อมีผู้ประกอบการต่างราย 10 หรือ 
20 ราย 
      2)  FCC ก ากับเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากกฎหมายที่ใช้บังคับ       
เป็นการทั่วไป ได้แก่ กฎหมายหมิ่นประมาท กฎหมายสื่อลามก กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยในสังคม ฯลฯ เช่น กฎหมายสื่อลามก (Obscenity Law) เป็นกฎหมาย            
ที่มีผลบังคับใช้ทั่วไปไม่เฉพาะกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในส่วนของการประกอบกิจการโทรทัศน์
กฎหมายจะก าหนดห้ามออกออกอากาศเนื้อหาที่มีลักษณะลามก (Obscene) ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม 
กฎหมายได้อธิบายถึงลักษณะของความลามก (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา , 2553: 25) หมายถึง ภาษา 
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การกระท าหรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงให้เห็นหรือบรรยายถึงอย่างโจ่งแจ้ง โดยวัดมาตรฐานสังคมปกติ      
ว่ามีการแสดงออกทางเพศหรือให้เห็นอวัยวะเพศหรือกิจกรรที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนรายการที่มีเนื้อหา    
ไม่เหมาะสม (Indecent) หรือการลบลู่ศาสนา (Profane) จะถูกห้ามไม่ให้แพร่ภาพออกอากาศ 
ในช่วงเวลา 06.00–22.00 น. 
      ในการก ากับเนื้อหารายการที่ผิดกฎหมายอาจจะมีคณะกรรมการ       
ที่รับผิดชอบนอกเหนือจาก FCC ดังนี้ (ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มปป: 6) 
      (1)  คณะกรรมการการค้าแห่งชาติรับผิดชอบประเด็นท าธุรกิจหลอกลวง 
โฆษณาเป็นเท็จ  
      (2)  กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบประเด็นเรื่องกฎหมายต่อต้าน     
การผูกขาด  
      (3)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบประเด็นเรื่อง    
ค าเตือนในโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยา  
      (4)  ส านักงานลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริการับผิดชอบประเด็นเรื่อง   
การละเมิดลิขสิทธิ์และการช าระ เงินค่าลิขสิทธิ์  
     3)  FCC ก าหนดให้องค์กรวิชาชีพร่วมกันจัดท าการจัดท าการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการ โดย FCC ยังคงอ านาจการอนุมัติ ซึ่งเป็นการก ากับร่วมในรูปแบบ 
Code-oriented Approach  
     4)  FCC ก ากับเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยใช้เทคโนโลยี V-chip เพื่อ    
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยผู้ปกครองสามารถติดตั้งโปรแกรม เพ่ือให้บุตรหลานของตนได้รับชม
ตามการจัดความเหมาะสมของรายการที่ผู้ประกอบการได้จัดท าไว้ 
   ข.  กรอบจริยธรรมวิชาชีพในการก ากับเนื้อหา   
    The National Association of Broadcasters’ (NAB) [สมาคมผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ] ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ (Code of Practices for 
Television Broadcasters) ไว้ส าหรับสมาชิกผู้ประกอบกิจการ โดยกรอบการก ากับดูแลหลัก     
ของประมวลฯ นี้ก าหนดว่า ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์น าเสนอเนื้อหาการดูหมิ่น การเสนอภาพ 
ของชีวิตครอบครัวในแง่ลบ ความไม่เคารพในพระผู้เป็นเจ้าและศาสนา กิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย 
การมึนเมาและการติดยาเสพติด ความโหดร้ายทารุณ รายละเอียดในการก่ออาชญากรรม การเสนอ
ภาพความน่ากลัวสยองขวัญ ภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายในแง่ลบ รวมถึงการก าหนดการแต่งกาย      
ผู้แสดงให้มีความเหมาะสม เป็นต้น 
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    NAB ได้ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (TV Parental Guideline) เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการผลิต
เนื้อหารายการโทรทัศน์ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดในข้อต่อไป  
  1.3  การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
   องค์กรวิชาชีพ 3 องค์กรหลักได้ พัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสม         
ของรายการ (ระบบ TV Parental Guildline) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลกันเองโดยจัดแบ่งเนื้อหา
รายการตามระดับช่วงวัยของผู้ชมหรือระดับวิจารณญาณของผู้ชม ซ่ึงก่อนออกอากาศทุกครั้ง       
ต้องแสดงสัญลักษณ์ของการจัดเนื้อหารายการบนจอโทรทัศน์ 15 วินาที รายการที่ต้องจัดระดับ   
ความเหมาะสม ได้แก่ รายการละคร เกม สารคดี การ์ตูน เป็นต้น ส่วนข่าวและกีฬา ไม่ต้องจัดระดับ
ความเหมาะสมเนื่องจากถือเป็นรายการที่รายงานเรื่องราวตามความเป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่ง 
สัญลักษณ์ในการจัดระดับความเหมาะสมประกอบด้วยสัญลักษณ์ด้านเนื้อหา (Content Label) และ
สัญลักษณ์ความเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ชม (Audience) (FCC, 2016, สุภานี นิตย์เสมอ, 2551: 3, 
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และ ศศิธร ยุวโกศล, 2546) ดังนี้ดังภาพ 

  

 
 

ภาพที่ 4-1  สัญลักษณ์ในการจัดระดับความเหมาะสมด้านเนื้อหา (Content Label) 
ที่มา : http://www.tvguidelines.org/ 

 
รายละเอียดสัญลักษณ์ด้านเนื้อหา (Content Label) มีดังนี้ 

  D = บทสนทนาที่ต้องได้รับค าแนะน าโดยทั่วไปเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับบริบทด้านเพศ  
        (Suggestive Dialogue: Usually Means Talks about Sex) 
  L = ภาษาท่ีหยาบคายไม่สุภาพ (Coarse or Crude Language) 
  S = สถานการณ์ทางเพศ (Sexual Situations) 
  V = ความรุนแรง (Violence)  
  FV = ความรุนแรงแฟนตาซี Fantasy Violence (Children’s Programming Only) 

http://www.tvguidelines.org/
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โดยสัญลักษณ์ความเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ชม (Audience) ใน TV Parental Guideline  
มีดังนี้  

 

 
    
ภาพที่ 4-2  ระบบการแบ่งเนื้อหาออกเป็นระดับตามวัยของผู้ชมหรือระดับวิจารณญานของผู้ชม 
 

 การจัดระดับความเหมาะสมจะเกิดความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ประกอบกิจการ ผู้ก ากับดูแล 
ภาคประชาชน โดยผู้ประกอบกิจการต้องมีการร่วมกันจัดท าความเหมาะสมของรายการกันเอง รวมถึง
รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและจาก FCC และได้อนุมัติจาก FCC เพ่ือเกิดสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบกิจการ ผู้ผลิตรายการ ผู้ปกครองและภาคประชาชน รวมถึงองค์กรวิชาชีพ 
ต้องมีการก าหนดการติดตามตรวจสอบการด าเนินการว่าผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่อย่างไร 
มีการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือให้ระบบการจัดระดับความ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการก ากับดูแลกันเอง 

1.4  การติดตามตรวจสอบ 
   ผู้บริโภคถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วมตรวจสอบเนื้อหาที่ เป็นอันตรายหรือ           
ไม่เหมาะสม โดย FCC สนับสนุนให้ผู้บริโภคร้องเรียนไปยังฝ่ายบริการประชาชนของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ก่อน (เว้นแต่มีการกระท าที่ผู้ชมมองว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย) หากไม่ได้ผลหรือไม่ได้รับ
การแก้ไขเป็นที่น่าพอใจจึงยื่นค าร้องต่อไปที่องค์กรวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับการตอบสนอง
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จากสองแหล่งดังกล่าว ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมายังส านักผู้บริโภคและกิจการของรัฐ (Consumer& 
Governmental Affairs Bureau: CGB) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นเรื่อง              
ที่ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนมายัง CGB โดยทาง CGB จัดกลุ่มปัญหาการร้องเรียนโดยแบ่งปัญหา 
เกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม (Obscene, Indecent or Profane Programs) เช่น รายการ 
ที่มีเนื้อหาทั้งที่เป็นรูปภาพ ตัวหนังสือหรือค าพูดที่แพร่ภาพและกระจายเสียงที่ลามก อนาจาร     
หยาบคาย หรือไม่เหมาะสมเกินมาตรฐานของสังคมโดยทั่วไปจะยอมรับได้  หรือถ่ายทอดรายการ
ส าหรับผู้ใหญ่ในเวลาที่ไม่เหมาะสม การถ่ายทอดรายการที่เป็นหลอกหลวง (Hoax) จากการแพร่ภาพ
และกระจายเสียง TV, Radio Cable and Satellite Issues ปัจจุบันผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการก ากับ
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยพิจารณาปัญหาส่วนใหญ่ที่ FCC 
สรุปจ านวนการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในปี ค.ศ.2014 ดังตารางที่ 4-1 

 
ตารางท่ี 4-1 ประเด็นการร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ในช่วงตุลาคม-ธันวาคม    

 ค.ศ. 2014   
                                                                                        

Radio and TV Broadcasting 
(ประเด็น) 

ต.ค. 
(จ านวน) 

พ.ย. 
(จ านวน) 

ธ.ค. 
(จ านวน) 

รวม 
(จ านวน) 

ด้านการบริการ 35 25 10 70 
สัญญาณรบกวน 67 41 17 125 
เนื้อหารายการไม่เหมาะสม อนาจาร 98 62 9 169 
เนื้อหารายการไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน  510 283 68 861 
ขณะแพร่ภาพ (เสียงที่ส่งดังมากเกิน เนื้อหา
รายการมีความรุนแรง การเปลี่ยนแปลง      
ผังรายการ)  

566 380 81 1,027 

รวม 1,276 791 185 2,252 
 

ที่มา: Statistic Consumer Complaint 2014, FCC  
 

จากตารางที่ 4-1 จะเห็นว่าผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมตรวจสอบประเด็นต่างๆ 
ของกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพโดยเฉพาะด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อนาจาร รุนแรง และ      
ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของผู้บริโภค          
ในการร่วมก ากับกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพในประเทศ 
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   1.5  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 FCC ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและด าเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ (นลินี 

สีตะสุวรรณ, 2553 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554 และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, มปป) FCC ก าหนดให้ Consumer&Governmental Affairs Bureau (CGB) 
[ส านักคุ้มครองผู้บริโภคและกิจการของรัฐ] รับผิดชอบตอบค าถาม รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง     
ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ และเว็บไซต์โดยมีแบบฟอร์มส าหรับกรอก          
เรื่องร้องเรียนออนไลน์ แจ้งสถานะของเรื่องร้องเรียนด้วยการออกหมายเลข (Tracking Number)     
ผู้ร้องเรียนสามารถตรวจสอบสถานะของเรื่องร้องเรียนได้ทางออนไลน์ ในส่วนของผู้ร้องเรียนจะต้อง
ระบุวันและเวลาที่รายการนั้นออกอากาศให้ชัดเจน รวมทั้งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุสถานีช่องสัญญาณ
ออกอากาศที่ชัดเจน 

  FCC ก าหนดให้ Enforcement Bureau [ส านักบังคับกฎหมาย] มีหน้าที่จัดการ      
กับเรื่องร้องเรียนโดยพิจาณาประเด็นที่ร้องเรียนเข้าข่ายผิดกฎหมายในเนื้อหาลามก อนาจาร เนื้อหา
ไม่เหมาะสม เนื้อหาที่ลบลู่ศาสนา ถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมายจริง ก็ด าเนินการสอบสวนได้ทันที  

  FCC มีอ านาจเชิงกระบวนการสอบสวน คือ 1) ส่งจดหมายสอบถาม (Letter of 
Inquiry) ไปยังสถานีเพ่ือให้ทางสถานียืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อยู่ในเรื่องร้องเรียน 2) ขอให้
สถานีส าเนาเทปรายการหรือบทรายการที่ถูกร้องเรียน 3) ออกหมายเตือนการท าผิด (Notice of 
Apparent Liability) ในกรณีที่ประเด็นเรื่องร้องเรียนไม่ชัดเจน ที่จะยอมรับได้ว่าเข้าข่ายเป็นความผิด 
โดย FCC จะส่งจดหมายกลับไปยังผู้ร้องเรียน เพ่ือชี้แจงถึงความไม่ชัดเจนนั้น ผู้ร้องเรียนอาจจะ
ร้องเรียนกลับมาใหม่โดยมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นหรืออาจจะอุทธรณ์ให้ FCC พิจารณาเรื่องนั้นใหม่ 
นอกจากนี้ FCC ได้เผยแพร่สถิติการร้องเรียนในประเด็นการร้องเรียนต่างๆ ออกสู่สาธารณะ เช่น    
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

1.6  การลงโทษ 
 FCC มีอ านาจในการลงโทษ ดังนี้ 1) ออกค าสั่งให้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 2) ออกค าสั่ง 

ให้จ่ายค่าปรับ 3) ปฏิเสธต่อใบอนุญาต 4) ระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต 5) ฟ้องร้องต่อศาล Federal 
District Court เพ่ือพิจารณาลงโทษปรับ หรือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี  

  ส าหรับผู้ละเมิด FCC มีการยุติข้อพิพาท โดยขอให้ทางผู้ให้บริการแก้ไขข้อละเมิดตามที่
ผู้ร้องเรียนต้องการ หากไม่พอใจค าตัดสินหรือการแก้ไขของผู้ให้บริการหรือต้องการเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน ผู้ร้องเรียนต้องยื่นเรื่องตามกระบวนการอย่างเป็นทางการของ FCC หรือ
ด าเนินคดีผ่านกระบวนการศาล (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) 
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1.7  การจูงใจ  
  การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันไป      

ในแต่ละรัฐ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การลดหย่อนภาษีหรือการยกเว้นภาษี และอาจอยู่ในรูปของการ
ให้ทุนหรือการให้ใช้สถานที่ในการถ่ายท าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป้าหมายของแรงจูงใจนี้อยู่บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจเป็นหลัก เพ่ือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต ก่อให้เกิดการจ้างงาน และ
รายได้ของผู้คนในท้องถิ่น (ตามรัฐต่างๆ) 

 
2.  สหราชอาณาจักร  

สหราชอาณาจักรมีแนวโน้มในการก ากับดูแลกิจการโทรทัศน์ไปทางด้านแนวคิดทางสังคม
พลเมือง (Socio-civic Approach) ภาครัฐต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีความหลากหลาย 
เพ่ือให้โทรทัศน์เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดกว้างและมีคุณภาพ สามารถประกันและส่งเสริมพลเมือง   
ในระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็นว่าประเทศสหราชอาณาจักรมีการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์เป็นบริการสาธารณะ (The Public Service Broadcasting) ได้แก่ British 
Broadcasting Corporation (BBC) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1963 โดยทั้งหมดเป็นบริการที่เน้นการตอบ
วัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และสาระประโยชน์ในฐานะบริการสาธารณะ Ofcom มีการก ากับ
รูปแบบมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ดังนี้ 1) องค์กรก ากับ 
และอ านาจหน้าที่ 2) แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 3) การจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 4) การติดตามตรวจสอบ 5) การจัดการเรื่องร้องเรียน 6) การลงโทษ 
และ 7) การจูงใจ  
  2.1  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 

 องค์กรก ากับดูแลในประเทศสหราชอาณาจักรประกอบด้วยองค์กรอิสระท าหน้าที่   
ตามกฎหมายก าหนด และมีการก ากับร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (Co-regulation) ในส่วนของการก ากับ
ด้านโฆษณา โดยองค์กรอิสระก าหนดเป็นข้อตกลงให้องค์กรวิชาชีพด าเนินการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ
ด้านโฆษณาและด า เน ินการจ ัดการเรื ่องร ้อง เร ียนด้านโฆษณา  (Organization-oriented 
Approach) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.1.1  องค์กรอิสระและอ านาจหน้าที่  
   1)  Office of Communications (Ofcom) [กิจการสื่อสารภายใต้ชื่อส านักงาน 

การสื่อสาร] เป็นองค์กรหลักในการก ากับดูแลภายใต้กฎหมาย Office of Communications Act 
2002 โดยรัฐสภาแต่งตั้งองค์กรอิสระ Office of Communications (Ofcom) เพ่ือก ากับดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐานและเนื้อหาของสื่ออิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด โดยกฎหมาย Communications Act 
2003 ก าหนดให้ Ofcom ท างานภายใต้กรอบแนวคิด 1) การคุ้มครองและส่งเสริมผลประโยชน์    
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ของประชาชนในสหราชอาณาจักรทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมืองจากการประกอบกิจการสื่อสาร       
2) แนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่างการท างานของตลาดและผลประโยชน์สาธารณะ  

   ภายใต้กฎหมายและกรอบแนวคิดดังกล่าว Ofcom จึงมีหน้าที่ 1) ก ากับการใช้
คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 2) ก ากับดูแลให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียงมีคุณภาพสูงและ
ตอบสนองต่อความสนใจของคนหลากหลายกลุ่ม 3) สร้างตลาดบริการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
และมีความเป็นพหุนิยม 4) บังคับใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าถึงเนื้อหาที่อันตราย     
ไม่เหมาะสม 5) บังคับใช้มาตรฐานที่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้ผู้ชมผู้ฟังถูกรุกล้ าความเป็นส่วนตัว 
อย่างไม่เป็นธรรม (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ, 2554: 53-54, Ofcom, 2016)  

  2.1.2  องค์กรวิชาชีพและบทบาทขององค์กรวิชาชีพ 
   ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ มีแรงจูงใจในการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรวิชาชีพ 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ ความต้องการในการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) เพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งเสรีภาพการแสดงออกและการประกอบกิจการปราศจากการแทรกแซงโดยรัฐ ซึ่งเป็นแนวทางตาม
ระบอบประชาธิปไตย  นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดให้ Ofcom จัดท าข้อตกลง (MOU) The 
Broadcast of Advertising Practice (BCAP) และ Advertising Standards Authority (ASA) 
[องค์กรจัดมาตรฐานการโฆษณา] ในการรับผิดชอบการก ากับดูแลกันเองด้านโฆษณาในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยบทบาทขององค์กรวิชาชีพที่ส าคัญมีการด าเนินการ คือ         
ผู้ประกอบกิจการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรวิชาชีพและสมาชิกในองค์กรต้องร่วมกันจัดท าประมวลการ
ปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นกฎหมาย (Codes) มีการติดตามตรวจสอบ รวมถึงมีการจัดการเรื่องร้องเรียนและ
บทลงโทษตามท่ีตกลงกันไว้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   1)  ผู้ประกอบกิจการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรวิชาชีพและสมาชิกในองค์กรต้อง
ร่วมกันจัดท าประมวลการปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นกฎหมาย (Codes) องค์กรสภาวิชาชีพ The Broadcast 
of Advertising Practice (BCAP) ท าหน้าที่พัฒนา UK Code of Broadcasting Advertisement 
(BCAP Code) และทบทวนมาตรฐานจริยธรรมในการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์และต้องปรึกษาและอนุมัติจาก Ofcom โดยเนื้อหาของโฆษณาจะต้องไม่กระทบต่อเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ ต้องไม่บรรยายหรืออ้างถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่น ามาแสดงในรายการ
กล่าวคือ ต้องไม่ให้เกิดการชักชวนให้ผู้ชมอยากซื้อสินค้าหรือบริการ สินค้า และบริการที่ห้ามโฆษณา
ในรายการโทรทัศน์ ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ สินค้าประเภทอาหารที่มีเกลือ 
ไขมัน และน้ ามันสูง (HFSS) และการพนัน รวมถึงผลิตภัณฑ์นมผงส าหรับทารกอายุต่ ากว่า 6 เดือน  
โดยมีสัญลักษณ์ P ซ้อนกันสองตัวเรียงกัน พีพี ซึ่งจะปรากฏที่หน้าจอโทรทัศน์ในรายการนั้นๆ ซึ่งผู้ชม
จะทราบว่ารายการนี้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการแฝงอยู่ (กสทช, 2556: 40-41)  
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   องค์กรสภาวิชาชีพ Advertising Standards Authority (ASA) [องค์กร      
จัดมาตรฐานการโฆษณา] เริ่มก่อตั้งปี ค.ศ. 1962 ด าเนินการในส่วนของการติดตามตรวจสอบและการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  

   2)  การติดตามตรวจสอบ ASA จะตรวจสอบโฆษณาก่อนออกอากาศทาง
โทรทัศน์ เรียกว่า Pre-clearance เพ่ือให้แน่ใจว่าโฆษณาที่จะออกอากาศนั้นไม่ได้ละเมิดกฎระเบียบ 
โดยหน่วยที่ตรวจสอบโฆษณา คือ Clear Cast นอกจากนี้ ASA ยังมีการจัดการตรวจสอบเนื้อหา
รายการเชิงรุกโดยตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่เสี่ยง เช่น ศึกษาจากประวัติการถูกร้องเรียน และส ารวจ
อยู่เสมอเพื่อเช็คว่าปฏิบัติตาม Code of Advertising ถ้าตรวจพบว่าท าการละเมิด Code of 
Advertising ก็จะด าเนินการประสานให้น าโฆษณานั้นออกจากรายการ จากการศึกษาข้อมูลในปัจจุบัน 
พบว่าผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติตาม Code of Advertising มากกว่าร้อยละ 97 

   3)  การจัดการเรื่องร้องเรียน โดย ASA มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    (1)  ASA ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การให้ข้อมูล

ที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจเป็นอันตรายได้ ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าที่โฆษณาทางไปรษณีย์หรือ
โทรทัศน์แล้วได้รับสินค้าล่าช้าหรือมีปัญหาในการขอรับเงินคืน การโฆษณารายการส่งเสริมการขาย    
ที่ไม่ยุติธรรม หรือไม่ได้สินค้าหรือบริการตามที่โฆษณา ได้รับเอกสารโฆษณาทางไปรษณีย์ อีเมล์ 
โทรสารที่เป็นการรบกวน การโฆษณาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ส่วน Ofcom จะรับเรื่องร้องเรียน    
ในประเด็นผู้สนับสนุนรายการ (Sponsorship) และการจัดวางสินค้าหรือป้ายสินค้า (Product 
Placement) เท่านัน้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ, 2554: 111)   

    (2)  ASA มีกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยมี ASA Council 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 13 คน มีคุณสมบัติจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ 
โดย 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะมาจากคนภายนอกอุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือจะเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านโฆษณาหรือทางด้านสื่อ 

   อย่างไรก็ตาม ASA ไม่มีอ านาจลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎได้โดยตรง ดังนั้น ASA      
จึงใช้วิธีการลงโทษโดยการเปิดเผยรายชื่อของผู้ที่กระท าการละเมิดกฎผ่านเว็ปไซด์ของ ASA           
ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่ประชาชนให้การยอมรับเป็นอย่างมาก โดย ASA ใช้วิธีการลงโทษ การขอความร่วมมือ 
จากสมาคมต่างๆ ที่อยู่ใน ASA ไม่ให้เผยแพร่โฆษณาที่มีการละเมิด รวมถึงตัดสิทธิ์การเข้ารับรางวัล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโฆษณา และ ASA สามารถเสนอการลงโทษปรับส่งไปให้ทาง 
Ofcom เพ่ือประกอบการพิจาณาลงโทษปรับผู้ที่ท ากระท าผิดได้ นอกจากนี้  ASA สามารถสั่งให้        
ผู้ประกอบกิจการแก้ไข โดย ASA ให้สิทธิกับผู้ถูกลงโทษให้แก้ไขหรือถอนโฆษณา สามารถทบทวน   
ค าตัดสินได้ ผ่าน Independent Reviewer of The Rulings of The ASA Council โดยสามารถ
ศึกษาได้จากคู่มือ Handling Procedures Document ที่อยู่ใน ASA เว็บไซต์   
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  กล่าวโดยสรุป Ofcom มีกลไกก ากับดูแลร่วมกันกับองค์กรวิชาชีพ ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพของการก ากับ โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาโฆษณา องค์กรวิชาชีพมีแรงจูงใจ            
ในการก ากับดูแลกันเองเพราะเกิดอิสรภาพในการท างาน พร้อมทั้งค านึงถึงประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
กับ Ofcom ท าให้เกิดการก ากับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิผล 
  2.2  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อตามมาตรฐานสากลที่ Eve Salomon จัดท า
ให้กับองค์กร UNESCO ได้แบ่งออกเป็น 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เน้นการปกป้อง และ 2) แนวคิด  
ที่เน้นการส่งเสริม (อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) โดย Ofcom ด าเนินการก ากับเนื้อหา
รายการดังนี้ 

  2.2.1  แนวคิดด้านการก ากับเนื้อหา 
   Ofcom มีการปกป้อง (Protection) เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้ชมทั่วไป      

โดยการคุ้มครองผู้บริโภคและพลเมือง ซึ่งเน้นเนื้อหาเพ่ือปกป้องสวัสดิภาพ ความสงบสุขเรียบร้อย  
ของสังคมโดยรวม เนื้อหารายการที่ก้าวร้าวรุนแรง ไม่เป็นธรรม ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และ
เนื้อหาประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อสังคม หรือเนื้อหาทีเ่ป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสื่อ เช่น รายการต้อง
ไม่มีการน าเสนอภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ชมโดยการมีแสงจ้าหรือแสงกระพริบซึ่งอาจ
น าไปสู่โรคลมชักในผู้ชมที่มีความอ่อนไหวต่อแสง (Photosensitive Epilepsy)  (Ofcom, 2016 และ 
กทสช, 2556: 26) นอกจากนี้ Ofcom เน้นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยใช้ระบบ Watershed  
การก าหนดช่วงเวลาในการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน คือ เวลา 05.30-21.00 น.   

   ส่วนด้านการส่งเสริม Ofcom มีการส่งเสริม (Promotion) ให้มีเสรีภาพในการ
แสดงออก (Freedom of Expression)  

  2.2.2  เครื่องมือในการก ากับเนื้อหา 
   เครื่องมือในการก ากับเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ จะประกอบด้วย 1) กฎหมาย   

ที่ใช้ในการก ากับเนื้อหา และ 2) กรอบจริยธรรมวิชาชีพที่ใช้ในการก ากับเนื้อหา  
   1)  กฎหมายที่ใช้ในการก ากับเนื้อหา 
    Ofcom มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย Communications Act 2003 

ได้แก่ 1) ก ากับโครงสร้างให้เกิดความหลากหลายด้านเนื้อหารายการ 2) ก าหนดเนื้อหารายการส าคัญ 
(Listed Major Events) เพ่ือให้เกิดความหลากหลายสนองตอบผู้บริโภคและความเป็นพลเมือง       
3) Ofcom ต้องจัดท ามาตรฐานทางวิชาชีพ (Ofcom Broadcasting Codes) 4) ก าหนดช่วงเวลา 
เป็นจุดแบ่งประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่น าเสนอ (Watershed) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

    (1)  ก ากับโครงสร้างให้เกิดความหลากหลายด้านเนื้อหารายการ โดย 
Ofcom ใช้การก ากับความเป็นเจ้าของกิจการฯ ครองสิทธิข้ามสื่อ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของสื่อ 
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โดยเฉพาะกับสถานีโทรทัศน์ที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด  เช่น Channel 3 (ITV) เป็นต้น โดยก าหนด
ข้อห้าม ดังนี้  1) ห้ามบุคคลถือครองใบอนุญาต ITV ด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ         
มีส่วนแบ่งการตลาดเกินร้อยละ 20 หรือด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นมีส่วนแบ่งการตลาด
เกินร้อยละ 20  2) เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดระดับประเทศ เกินร้อยละ 
20 ห้ามเป็นผู้มีส่วนร่วมซึ่งผลประโยชน์เกินร้อยละ 20 ในนิติบุคคลซึ่งถือครองใบอนุญาต ITV         
3) บุคคลถือครองใบอนุญาต ITV ห้ามเป็นผู้มีส่วนร่วมซึ่งผลประโยชน์เกินร้อยละ 20 ในนิติบุคคล    
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง 4) ห้ามนิติบุคคลเป็นผู้มีส่วนร่วม        
ซึ่งมีผลประโยชน์เกินร้อยละ 20 ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตด าเนินกิจการ ITV           
ถ้านิติบุคคลแรกเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ระดับประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มี   
ส่วนร่วมซึ่งมีผลประโยชน์เกินร้อยละ 20 (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2547: 4-5, 34, 36, 38 และรมิดา 
จรินทิพย์พิทักษ์, 2556 : 197-199) 

    (2) ก าหนดเนื้อหารายการส าคัญ (Listed Major Events) เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายสนองตอบผู้บริโภคและความเป็นพลเมือง Ofcom มีมาตรการส่งเสริมความ
หลากหลายของเนื้อหา ซึ่งได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของรัฐในการก าหนดเนื้อหารายการ    
ที่ส าคัญ (Listed Major Events) เพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและสามารถรับชมเนื้อหา
รายการที่ส าคัญได้ในจ านวนที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก (Pay TV) เนื้อหาที่ก าหนดส่วนใหญ่มี 2 ประเภท ได้แก่  

    กลุ่ม A เนื้อหารายการที่ผู้ได้ลิขสิทธิ์จะต้องเสนอขายสิทธิ์การแพร่เสียง
แพร่ภาพรายการสดให้แก่ผู้ ให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพที่ผ่านคุณสมบัติ รายการกลุ่มนี้  เช่น 
Olympics, FIFA World Cup, Wimbledon และ European Football Championship เป็นต้น 

    กลุ่ม B รายการที่ผู้ได้ลิขสิทธิ์จะต้องเสนอขายสิทธิ์การแพร่เสียงแพร่ภาพ
ช่วงส าคัญ (Highlight) ให้แก่ผู้ให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพที่ผ่านคุณสมบัติ เช่น Cricket Test 
Match, Six Nations Rugby และ Commonwealth Games เป็นต้น โดยก าหนดว่าผู้ให้บริการ    
ที่ผ่านคุณสมบัติต้องมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากร  

    (3) Ofcom ต้องจัดท ามาตรฐานทางวิชาชีพ (Ofcom Broadcasting 
Codes) กฎหมาย Communications Act มาตรา 319, Broadcasting Act ก าหนดให้ Ofcom 
จัดท ามาตรฐานทางวิชาชีพ (Ofcom broadcasting codes) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับเนื้อหา
รายการที่ห้ามละเมิดแบ่งออกเป็น 10 หมวดดังนี้  1) การปกป้องเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี  
2) ความรุนแรงและการละเมิด 3) รายการศาสนาและความเชื่อ 4) การป้องกันอาชญากรรม 5) ความ
เป็นกลางและความเที่ยงตรง 6) การรายงานข่าวการเลือกตั้ง 7) ความยุติธรรม 8) สิทธิส่วนบุคคล    
9) การโฆษณาและการให้เงินสนับสนุน 10) การห้ามโฆษณาทางการเมือง คุ้มครองเสรีภาพในการ
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แสดงออก โดยค านึงถึงการไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอ่ืน (กสทช , 2557: 13, Ofcom, 
2016, สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์และคณะ, 2554: 62)   

    การปกป้องเด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี มีกรอบก ากับเนื้อหา         
ในประเด็น เพศ (Sex) ภาษา (Language) ความรุนแรง (Violence) และภาพตัวแทน (Represent) 
ดังนี้ (พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2553: 32-34) 

   -  ห้ามมิให้มีภาพตัวแทนของการร่วมเพศ ในช่วงเวลาส าหรับเด็กและ
เยาวชน หรือช่วงเวลาที่เด็กอาจจะได้ยิน ยกเว้นในกรณีเพ่ือการศึกษา ซึ่งหลีกเหลี่ยงไม่ได้ การสนทนา 
หรือแสดงภาพกิจกรรมทางเพศนั้น ผู้ผลิตและผู้รับผิดชอบในการออกอากาศจะต้องพิจารณามาแล้ว
เป็นอย่างดี หากมีอยู่ในรายการในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน หรือช่วงเวลาที่เด็กอาจได้ยิน 
จะต้องจัดแสดงอย่างจ ากัดและไม่โจ่งแจ้ง 

   -  ภาพเปลือยในช่วงเวลาเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการพิจารณาเป็น
อย่างดีในบริบททีเ่หมาะสม 

   -  การใช้ภาษาที่หยาบคาย ไม่สุภาพ ห้ามมิให้มีในรายการส าหรับเด็ก 
ยกเว้นในบางภาวะที่จ าเป็น 

   -  ห้ามใช้ภาษาหยาบคายในช่วงเวลาเด็กและเยาวชน หรือเวลาที่เด็กและ
เยาวชนอาจได้ยิน นอกจากจะได้รับพิจารณาในบริบท อย่างไรก็ดี  ควรหลีกเหลี่ยงการใช้ภาษา             
ทีห่ยาบคายซ้ าๆ หลายครั้งในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน  

   -  ความรุนแรง ผลของความรุนแรง และการบรรยายถึงความรุนแรง ไม่ว่า
จะเป็นโดยค าพูด การแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางจะต้องได้รับการจ ากัดให้เหมาะสมในช่วงเวลา
ส าหรับเด็กและเยาวชน หรือช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนจะมีโอกาสได้ยิน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาบริบท
ของความรุนแรงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางวาจาหรือกริยา ซึ่งเมื่อเด็กเลียนแบบไปปฏิบัติแล้ว 
อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน จะต้องไม่ปรากฏในรายการส าหรับเด็ก 
ยกเว้นแต่ว่าผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว  

   -  พฤติกรรมที่เป็นอันตราย หรือเป็นภาพของพฤติกรรมอันตราย ซึ่งเด็ก
สามารถเลียนแบบได้และมีอันตราย จะต้องไม่ปรากฏในรายการส าหรับเด็ก ยกเว้นแต่ว่าผู้จัดและ
ผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว หรือจะต้องไม่ออกอากาศในช่วงเวลาส าหรับเด็กและ
เยาวชนหรือเวลาที่เด็กอาจจะได้ยินเสียงเหล่านี้ ยกเว้นแต่ว่าผู้จัดและผู้รับผิดชอบได้พิจารณามาเป็น
อย่างดีแล้ว 

   (4) Ofcom ก าหนดช่วงเวลาเป็นจุดแบ่งประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่
น าเสนอ (Watershed) ภายใต้กฎ OfCom Broadcasting Code ระบบ “Watershed” เป็นระบบ
การก าหนดช่วงเวลาเป็นจุดแบ่งประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่น าเสนอ โดยมีการแบ่งช่วงเวลาดังนี้  
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    -  เวลา 05.30-21.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ก าหนดเนื้อหารายการส าหรับผู้ชม
ทั่วไป รวมถึงเด็กและเยาวชน  

   -  ในช่วงหลังเวลา 21.00-05.30 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นรายการที่มีเนื้อหา
อาจไม่เหมาะสมกับเด็กได้   

   -  ก่อนเริ่มแต่ละรายการจะมีค าเตือนขึ้นว่ารายการนั้นๆ มีเนื้อหาและภาพ
ที่อาจไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่เป็นเด็กอย่างไร (Ofcom, 2016 : 8-13) 
   2)  กรอบจริยธรรมวิชาชีพท่ีใช้ในการก ากับเนื้อหา  
    กรอบจริยธรรมวิชาชีพที่ใช้ในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์จะให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับแนวคิดเรื่องสวัสดิภาพและสิทธิของผู้ชม และความสงบสุขเรียบร้อยของ
สังคมโดยรวม โดยกรอบก ากับดูแลเนื้อหารายการต้องค านึงถึงเนื้อหาประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อ
สังคม  ได้แก่ เนื้อหาที่น าเสนอความรุนแรง พฤติกรรมอันตราย และการฆ่าตัวตาย เนื้อหาที่อาจถือ
เป็นเรื่องต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชม (เช่น กิจกรรมสิ่งเหนือธรรมชาติหรือการทรงเจ้า 
เข้าผี ไล่ผี การน าเสนอการสะกดจิต) รายการเนื้อหาที่อาจกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังหรือความ    
ไม่สงบในสังคม  
    สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ของประเทศสหราชอาณาจักร คือ จะให้ความส าคัญกับ
การน าเสนอเนื้อหาในรายการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ชม เช่น ต้อง
ระมัดระวังในการน าเสนอภาพที่มีแสงจ้าหรือแสงกระพริบ ซึ่งอาจน าไปสู่โรคลมชักในผู้ชมที่มีความ
อ่อนไหวต่อแสงได้ (Photosensitive Epilepsy) เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อก าหนดภายใต้กรอบ
จริยธรรมวิชาชีพดังกล่าว  

2.3  การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
  ระบบการก าหนดช่วงเวลา (Watershed) เป็นจุดแบ่งเนื้อหาที่น าเสนอให้เหมาะสม   

กับช่วงวัย เช่น การก าหนดให้เนื้อหารายการที่น าเสนอส าหรับผู้ชมทั่วไป เด็ก และเยาวชน สามารถ
ออกอากาศได้ในช่วงเวลาระหว่าง 05.30-21.00 น. แต่ในช่วงหลังเวลา 21.00 จนถึง 05.30 น.     
ของวันรุ่งขึ้น เป็นรายการที่มีเนื้อหาอาจไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน 

  ระบบแบ่งเนื้อหาตามวัยของผู้ชมประกอบด้วยสัญลักษณ์และความหมายดังนี้               
(พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล, 2546: AV) 

 U = ทั่วไป 
 Uc = ทั่วไป + เด็ก  
 PG = ผู้ใหญ่ดูร่วมและให้ค าแนะน ากับเด็กในการรับชม 
 15 = ผู้ชมอายุ 15 ขึ้นไป 
 18 = ผู้ชมอายุ 18 ขึ้นไป 



104 
 

 18 R = ผู้ชมอายุ 18 ขึ้นไปและฉายในที่เฉพาะ 

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้มีสัญลักษณ ์  ปรากฏที่หน้าจอโทรทัศน์ในรายการ
นั้นๆ เพ่ือท าให้ผู้ชมทราบว่ารายการนี้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการแฝงอยู่ 

2.4  การติดตามตรวจสอบ 
 แนวทางตรวจสอบเนื้อหารายการ Ofcom ให้ผู้บริโภคเข้าร่วมตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน 
มีการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงผลการวินิจฉัยข้อร้องเรียนที่ เกิดขึ้นและสนับสนุนให้มีการตั้ง          
คณะที่ปรึกษาด้านคณะท างานด้านผู้บริโภคในกิจการสื่อสาร ดังนี้ 
  Ofcom มีช่องทางให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในตรวจสอบผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นโดยผ่านการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ https://www.ofcom.org.uk/ 
tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint จากรายงานล่าสุดในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2559 ผู้บริโภคร่วมตรวจสอบโดยการร้องเรียน และ Ofcom อยู่ในช่วงด าเนินการสอบสวนถึง 375 
รายการ โดยเนื้อหารายการที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องรายการที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ การกระท า
ที่ละเมิดกฎหมายใน Broadcasting Codes มีจ านวน 253 รายการในเดือนกรกฎาคม (Ofcom, 
2016)   
  Ofcom มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียนออกสู่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้เพ่ิมขึ้นในฐานะพลเมืองของประเทศและเผยแพร่ค าวินิจฉัยและความคืบหน้าไว้ในเว็บไซต์   
ในหัวข้อ Broadcast and on Demand Bulletin  
  นอกจากนี้กฎหมาย Communications Act ก าหนดให้ Ofcom สนับสนุนให้มีการตั้ง
คณะที่ปรึกษาด้านคณะท างานด้านผู้บริโภคในกิจการสื่อสารคือ คณะท างานด้านผู้บริโภคในกิจการ
สื่อสารนี้ได้มาจากตัวแทนไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ 

2.5  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 การจัดระบบการจัดการแก้ปัญหาการร้องเรียน ประกอบด้วยกระบวนการรับเรื่องเรียน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนิน ดังนี้ (ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ, มปป: 9-10)  
  1)  แนะน าให้ผู้ร้องเรียนกับสถานีโดยตรงก่อน ถ้าผู้ร้องเรียนไม่พอใจกับการแก้ปัญหา
ของทางสถานีให้ผู้ร้องยื่นค าร้องมาท่ี Ofcom 
  2)  เห็นว่าร้องเรียนทุกเรื่องมีความส าคัญ จะมีการบันทึกและรับฟังทุกคดีโดยเราจะท า
การประเมินว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดกฎเกณฑ์การออกอากาศหรือไม่ 
  3)  ค าร้องมีมูล Ofcom จะขอหลักฐานส าเนารายการจากสถานีภายใน 5 วันท าการ  
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  4)  ถ้า Ofcom พิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่าสถานีล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ออกอากาศ 
Ofcom จะขอค าชี้แจงจากสถานี แต่ถ้าไม่ Ofcom จะไม่พิจารณาคดีต่อ พร้อมกับประกาศค าวินิจฉัย
ไว้บนกระดานข่าวในเว็บไซด์   
  5)  Ofcom จะต้องวินิจฉัยขั้นต้นให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันท าการ  
  6)  ในกรณีที่สถานีละเมิดกฎเกณฑ์การออกอากาศ Ofcom จะท าจดหมายถึงสถานี
พร้อมเชิญตัวแทนมาชี้แจงภายใน 10 วันท าการ โดย Ofcom จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการที่ก าลังสอบสวนไว้บนเว็บไซต์ ในบางกรณีถ้า Ofcom เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเรียกตัวแทนสถานี
เข้าพบ Ofcom จะส่งจดหมายค าวินิจฉัยเบื้องต้นไปให้แก่สถานี  
  7)  Ofcom จะต้องสืบสวนด าเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน โดยมีอ านาจทั้งใน   
เชิงกระบวนการ คือ 1) ขอเทปรายการทางสถานีและทางสถานีต้องจัดหาให้ภายในเวลา 5 วันท าการ 
2) ขอให้ทางสถานีชี้แจงและตอบกลับเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วันท าการ 3) 
เพ่ิมเติมประเด็นที่นอกเหนือจากเรื่องร้องเรียน หากเห็นว่ามีความเก่ียวข้อง (ขยายผล)  

2.6  การลงโทษ  
 Ofcom มีอ านาจในการลงโทษ ดังนี้ 1) ออกค าสั่งไม่ให้มีการเผยแพร่รายการหรือ

โฆษณานั้นซ้ าอีก 2) ออกค าสั่งให้มีการแก้ไขหรือออกอากาศแถลงการณ์เพ่ือชี้แจงค าตัดสินของ 
Ofcom ตามรูปแบบ ของ Ofcom และในช่วงเวลาและรายการที่ Ofcom ก าหนด 3) การลงโทษทาง
การเงิน 4) การลดระยะเวลาของใบอนุญาต และ 5) การถอดถอนใบอนุญาต  

  นอกจากนี้ Ofcom มีการจัดการยุติข้อพิพาทในส่วนของกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์โดยเปิดโอกาสให้สถานีแก้ไขข้อละเมิดและเยียวยาความเสียหายกับผู้ร้องเรียนในกรณีของ
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียง  

2.7  การจูงใจ 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 รายการโทรทัศน์ระดับ High-end รายการทางวัฒนธรรม (The 

Cultural Test for High-end Television)  และรายการการ์ตูน Animation ที่ผลิตโดยบริษัทใน
ประเทศอังกฤษจะได้รับลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 25  และ BBC จะให้เงินสนับสนุนจ านวน 40 
ล้านปอนด์ เพ่ือให้มีการสร้างสถานีโทรทัศน์ระดับท้องถิ่น โดยจ านวนเงิน 5 ล้านปอนด์ต่อปีนี้ 
(ตลอดเวลา 3 ปี) จะเป็นเงินที่ให้ส าหรับการสนับสนุนการสร้างรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น 
 
3.  ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดามีแนวคิดเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่มีแนวโน้มไปทางสังคมพลเมือง (Socio-civic Approach) โดยมองว่าภาครัฐต้องสนับสนุน
ให้มีผู้ประกอบการที่หลากหลายเพื่อให้โทรทัศน์เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างและมีคุณภาพ สามารถ
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ประกันและส่งเสริมสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงลดการรวมศูนย์ ลดการก ากับ
ดูแล และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการก ากับดูแลให้มากขึ้น (Altshuler, Laor-Droi และ 
Elefant-Loffler 2006: อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุน
ให้มีการก ากับดูแลร่วม (Co-regulation) โดยองค์กรอิสระ คือ The Canadian Radio-television 
and Telecommunications Commission (CRTC) [คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ] ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ คือ The Canadian Broadcast Standard Council 
(CBSC) [สภามาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงแคนาดา] เพ่ือสร้างกลไกในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและยุติข้อพิพาทท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น โดยเป็นการลดการรวมศูนย์และลดการก ากับ
ดูแลจากภาครัฐและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการก ากับดูแลให้มากข้ึน 

3.1  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
3.1.1  องค์กรอิสระและอ านาจหน้าที่  

    องค์กรก ากับดูแลในประเทศแคนาดาประกอบด้วยองค์กรอิสระและองค์กร
วิชาชีพด าเนินการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) ในลักษณะ Code-oriented Approach      
ในการร่วมกันก าหนดกรอบจริยธรรม โดยทั้ง 2 องค์กรก ากับดูแลมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับ ดังนี้ 
    1)  The Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission (CRTC) [คณะกรรมการกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ] เป็นองค์กรหลักในการก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
Canadian Radio-television and Telecommunication Act และท างานภายใต้อ านาจของ
กฎหมาย Broadcasting Act 1991 และ Telecommunications Act 1993 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น Competition Act, Copyright Act และ Radio Communications Act โดย 
Broadcasting Act ให้อ านาจแก่ CRTC ในการก ากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศ
แคนาดา ครอบคลุมถึงอ านาจในการก าหนดระบบการออกใบอนุญาต ก ากับดูแล และตรวจสอบการ
ด าเนินกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั้งหมด ส่วน Telecommunications Act ให้อ านาจ CRTC 
ก ากับดูแลเจ้าของโครงข่ายโทรคมนาคมที่อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลกลาง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
และคณะ, 2554) นอกจากนี้ CRTC ยังมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง
มากกว่า 2,000 สถานี ในประเทศแคนาดาโดยรวมถึงบริการโทรทัศน์ สถานีวิทยุระบบ FM และ AM 
และผู้ให้บริการโทรคมนาคมตลอดจนผู้ให้บริการโทรศัพท์หลักๆ โดยรวมถึง 6 กิจกรรมต่อไปนี้ 
(พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
     -  การออกใบอนุญาต CRTC เป็นผู้ออก ต่ออายุ และปรับปรุงการออก
ใบอนุญาตกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง รวมถึงการออกใบอนุญาตส าหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายบริการแก่ผู้ใช้ในการโทรศัพท์สื่อสารภายนอกประเทศแคนาดา 
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     -  การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ CRTC มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เช่น การปฏิบัติตามกฎโทรคมนาคมส าหรับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงรายชื่อ     
ที่ห้ามโทรหาของประเทศ ตลอดจนการออกฎหมายป้องกันสแปมของประเทศแคนาดา 
     -  การตัดสินใจในสิทธิการครอบครอง CRTC เป็นผู้ตัดสินใจในการรวม
กิจการ การเข้าถือสิทธิ์ และการเปลี่ยนสิทธิการครอบครองในภาคส่วนกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง 
     -  การอนุมัติค่าธรรมเนียม CRTC เป็นผู้อนุมัติค่าธรรมเนียม และการสร้าง
ข้อตกลงส าหรับภาคส่วนกิจการโทรคมนาคม 
     -  การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน CRTC เป็นผู้กระตุ้นให้ตลาดโทรคมนาคม   
มีการแข่งขันเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีทางเลือกของนวัตกรรมและบริการที่สามารถเข้าถึงได้ 
     -  การให้ข้อมูล CRTC ตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลและข้อสงสัย      
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง  
    2)  The Department of Canadian Heritage [กรมมรดกแห่งแคนาดา] 
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีอ านาจในการประกาศใช้หรือแก้ไขพระราชบัญญัติกิจการแพร่ภาพ
กระจายเสียงและกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึงการออกแบบและสร้างสรรค์รายการเพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายของพระราชบัญญัติ 
    3)  Industry Canada [ส านักงานอุตสาหกรรมประเทศแคนาดา] เป็นองค์กร
ของรัฐบาลที่เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคของประเทศแคนาดา จัดตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสถานภาพให้พร้อมส าหรับการลงทุน การด าเนินงานครอบคลุมการ
บริหารจัดการคลื่นความถี่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานภายในที่เ รียกว่า Spectrum 
Information and Telecommunications (SITT) ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการ
กระจายเสียงให้กับผู้ประกอบการ และผู้ถือใบอนุญาตวิทยุ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์
ของประเทศแคนาดา ในการใช้คลื่นความถี่ผ่านข้อตกลงและก ากับดูแลระหว่างประเทศ (เฉลิมชัย   
ก๊กเกียรติกุล, 2557) นอกจากนี้ยังท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ตลอดจนร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการสมัครเป็น
ผู้จัดท าสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)  อย่างไรก็ตาม การออก
ใบอนุญาตออกอากาศจะมีการจัดการโดย CRTC ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมและดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของประเทศแคนาดาเช่นเดียวกับการก ากับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคมและ     
ผู้ให้บริการทั่วๆ ไป รวมถึงการให้ใบอนุญาตและขยายใบอนุญาตส าหรับหน่วยงานที่ใช้คลื่นความถี่   
ในการกระจายเสียง 
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   3.1.2  องค์กรวิชาชีพและบทบาทขององค์กรวิชาชีพ  
    1)  The Canadian Broadcast Standard Council (CBSC) [สภามาตรฐาน 
การแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา]   เป็นองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล      
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2533 โดย The Canadian Association of Broadcasters (CAB) [สมาคม           
ผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา] CAB เป็นองค์กรระดับชาติที่เป็นปาก
เป็นเสียงให้กับผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเอกชน เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการด้านรายการ
ส่วนใหญ่  ในประเทศแคนาดารวมทั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของเอกชน บริการพิเศษ และบริการ
แบบเสียค่าใช้จ่าย บทบาทที่ส าคัญของ CBSC คือ การรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียนและปัญหา
จากสาธารณะเกี่ยวกับการจัดท ารายการของผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงภาคเอกชนของ
ประเทศแคนาดา และ CBSC ยังเป็นองค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง     
ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน คือ สนับสนุนการจัดการระบบมาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียง       
ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษส าหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน
เกี่ยวกับมาตรฐานและระบบการก ากับดูแลที่สร้างข้ึนโดยผู้ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียงภาคเอกชน
ของประเทศแคนาดา ให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานข้างต้น
รวมถึงการสร้างและการจัดการขั้นตอนการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตัดสินใจที่เป็น
กลาง อิสระ และรอบคอบ ให้ข้อมูลผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงต่อการเกิดขึ้น           
ของแนวโน้มทางสังคม (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
   โดยสรุประบบการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศ
แคนาดามีหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่แยกออกจากองค์กรก ากับดูแล จากการศึกษาเรื่อง
องค์กรบริหารคลื่นความถี่ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สรุปว่าระบบการจัดสรรคลื่นความถี่ของประเทศแคนาดา        
มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังพบปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน คือ CRTC ท าหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ ในขณะที่ SITT ท าหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ (เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, 2557) 
  3.2  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
   แนวคิดพ้ืนฐานในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากลที่ Eve 
Salomon จัดท าให้กับองค์กร UNESCO ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เน้นการปกป้อง 
(Protection) เป็นการปกป้องผู้ชมจากเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย และคุ้มครองผู้บริโภคจากเนื้อหา    
ที่เป็นการกล่าวอ้างหรือหลอกลวง รวมทั้งการรับประกันเสรีภาพการพูด (Free Speech) และ      
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง อันเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย และ 2) แนวคิดที่เน้น   
การส่งเสริม (Promotion) คือ การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหา ส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐาน
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และคุณภาพของเนื้อหาเพ่ือเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
ซึ่งทั้งสองแนวคิดนั้น สะท้อนแนวคิดตามหลักการสิทธิมนุษยชน (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 
2558) 
   3.2.1  แนวคิดด้านการก ากับเนื้อหา 
    แนวทางการก ากับดูแลการแพร่ภาพกระจายเสียงของแคนาดาที่เน้นการปกป้อง
เนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนในประเด็นความรุนแรง เพศ และภาษา        
ตามหลักสากลโดยก าหนดให้รายการที่น าเสนอเนื้อหาทางเพศและภาษารุนแรงที่มุ่งเฉพาะผู้ใหญ่
จะต้องออกอากาศเฉพาะช่วงเวลา 21.00–06.00 น. ในส่วนของเนื้อหาที่ส่งเสริม คือ รัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณแก่รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศแคนาดาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนและสาธารณะ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงรายการที่มีคุณภาพและหลากหลายรวมถึงรายการ      
ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และสังคมที่ใช้สองภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส สังคมที่มีความ
หลากหลายและให้ความส าคัญกับชนพื้นเมือง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) 
   3.2.2  เครื่องมือในการก ากับเนื้อหา 
    การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศ
แคนาดาด าเนินการภายใต้กฎหมาย 3 ส่วนหลัก คือ 1) The Broadcasting Act [พระราชบัญญัติ
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียง] ใช้ก ากับดูแลการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ รวมถึง         
ผู้ประกอบกิจการ 2) The Telecommunication Act [พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม]         
ใช้ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 3) The Radio-communication Act [พระราชบัญญัติกิจการ
วิทยุกระจายเสียง] ใช้ก ากับดูแลกิจการออกใบอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและการอนุญาต      
การออกอากาศของคลื่นความถี่อ่ืนๆ 
    พระราชบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและพระราชบัญญัติกิจการ
โทรคมนาคมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ CRTC ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแคนาดา (The CRTC 
Act) พระราชบัญญัติแต่ละข้อจะก าหนดนโยบายและเป้าหมายของการก ากับดูแลอย่างกว้างๆ      
เป็นการเปิดโอกาสให้ CRTC ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย และเป้าหมายของแต่ละข้อ
เพ่ิมเติม เพื่อที่ CRTC จะได้ก าหนดขอบเขตอ านาจการก ากับดูแลให้สอดคล้องบรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายที่วางไว้ (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)  
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    ก.  กฎหมายที่ใช้ในการก ากับเนื้อหา 
     1)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ 
      กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในประเทศแคนาดา คือ The Broadcasting Act [พระราชบัญญัติ
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียง] ใช้ก ากับดูแลการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศรวมถึง         
ผู้ประกอบกิจการ จัดเป็นกฎหมายหลักที่ให้ความส าคัญกับระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงของ
ประเทศแคนาดาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เป้าหมายโดยรวมของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ สนับสนุนให้ผู้ถือครองกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง
เป็นคนแคนาดา ควบคุมระบบการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศและให้การสนับสนุนรายการ
โทรทัศน์ท้องถิ่น ตามมาตรา 3 (1)(a) ระบุว่าระบบแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดาจะต้อง
มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่มีสิทธิครอบครอง คือ ชาวแคนาดา 
     2)  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหา 
      กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหา เช่น Competition Act, 
Copyright Act และ Radio Communications Act เป็นต้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 
2554) 
    ข.  กรอบจริยธรรมวิชาชีพ 
     องค์กรวิชาชีพในประเทศแคนาดาที่มีบทบาทส าคัญ คือ The Canadian 
Broadcast Standard Council (CBSC) [สภามาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศ
แคนาดา] เป็นองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2533 โดย The Canadian 
Association of Broadcasters (CAB) [สมาคมผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศ
แคนาดา] CAB เป็นองค์กรระดับชาติที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียง
เอกชน เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการด้านรายการส่วนใหญ่ในประเทศแคนาดารวมทั้งสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ของเอกชน บริการพิเศษ และบริการแบบเสียค่าใช้จ่าย บทบาทที่ส าคัญของ CBSC คือ    
การรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียนและปัญหาจากสาธารณะเกี่ยวกับการจัดท ารายการของผู้ประกอบ
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงภาคเอกชนของประเทศแคนาดา และ CBSC ยังเป็นองค์กรวิชาชีพ      
มีบทบาทในการส่งเสริมการก ากับดูแลตนเองท าหน้าที่ในการด าเนินงาน คือ สนับสนุนการจัดการ
ระบบมาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ส าหรับการแพร่ภาพกระจายเสียง
ของประเทศแคนาดา ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรฐานและระบบการก ากับดูแลที่สร้างขึ้น      
โดยผู้ ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียงภาคเอกชนของประเทศแคนาดาให้ความช่วยเหลือ             
แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานข้างต้นรวมถึงการสร้างและการจัดการขั้นตอน    
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การร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตัดสินใจที่เป็นกลาง อิสระ และรอบคอบ ให้ข้อมูล         
ผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงต่อการเกิดขึ้นของแนวโน้มทางสังคม (พรรษาสิริ กุหลาบ และ
คณะ, 2558) 
     ข้อก าหนดทางกฎหมายด้านการก ากับดูแลเนื้อหารายการของประเทศ
แคนาดามีอยู่จ ากัด เนื่องจากองค์กรก ากับดูแล CRTC มีนโยบายให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ 
แพร่ภาพกระจายเสียงภายใต้กลไกการก ากับดูแลร่วมกันมากกว่าที่จะเป็นบทบาทขององค์กร     
ก ากับดูแล โดยองค์กรก ากับดูแลร่วม คือ CBSC ซึ่งได้ท างานร่วมกับองค์กรก ากับดูแลเพ่ือพัฒนา
ข้อบังคับและมาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียง (Code-oriented Approach) เช่น ข้อบังคับ
เกี่ยวกับเนื้อหาความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการน าเสนอภาพบทบาททางเพศ    
ในรายการวิทยุและโทรทัศน์ แนวทางการน าเสนอโฆษณา มาตรฐานการโฆษณา ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การน าเสนอโฆษณาส าหรับเด็ก และข้อบังคับส าหรับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น รวมถึง    
ท าหน้าที่เป็นศูนย์รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้วย 
     CRTC ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขของใบอนุญาตในการประกอบกิจการบังคับ   
ให้ ผู้ถือใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของภาคอุตสาหกรรมที่ก าหนดเป็นการเฉพาะในเรื่องต่างๆ 
ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ประสบความส าเร็จในการก ากับดูแลเนื้อหารายการในประเทศแคนาดา  
     บทบาทของประชาชนในการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการแพร่ภาพ     
กระจายเสียงในประเทศแคนาดานั้น จากสถิติเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมายัง CBSC จ านวน
ทั้งหมด 2,212 เรื่องในระยะเวลา 1 ปี จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มากนี้สะท้อนถึงความกระตือรือร้นใน
การตรวจสอบการท างานของผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศแคนาดา อย่างไรก็ดี 
บทบาทของกลุ่มประชาสังคมในการก ากับดูแลเนื้อหายังมีอยู่อย่างจ ากัด 
  3.3  การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
   ประเทศแคนาดาก าหนดให้รายการที่น าเสนอเนื้อหาทางเพศและภาษารุนแรง          
ที่มุ่งเฉพาะผู้ใหญ่จะต้องออกอากาศเฉพาะช่วงเวลา 21.00–06.00 น. เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีระบบ
การแบ่งเนื้อหาออกเป็นระดับตามวัยของผู้ชมหรือระดับวิจารณญาณของผู้ชมที่สันนิษฐานว่าจะแปร
ตามวัยโดยมีระบบและการใช้สัญลักษณ์ดังนี้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ และคณะ, 2551: 24) รายงาน          
ผลการศึกษารอบท่ี 14 เรตติ้งรายการโทรทัศน์ จุดเด่น และข้อจ ากัด 
   C = รายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูหมิ่น
เหยียดหยามบุคคลอ่ืน และเนื้อหาด้านเพศเลย แต่อนุญาตให้มีเนื้อหาตลกที่เกิดจากการใช้        
ความรุนแรงได้ในระดับต่ า  
   C8 = รายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป โดยอนุญาตให้มีเนื้อหา
ความรุนแรงในระดับต่ า และเนื้อหาสะเทือนขวัญแบบจินตนาการได้ อนุญาตให้มีภาษาหยาบคาย    
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ได้เป็นครั้งคราวภายใต้บริบทของเรื่อง อนุญาตให้มีเนื้อหาด้านเพศและภาพโป๊เปลือยได้ในระดับต่ า
มาก  
   G = รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมในครอบครัว โดยเนื้อหาความรุนแรงในระดับต่ า และ
ไม่มีเนื้อหาเก่ียวกับการดูหมิ่น เหยียดหยามบุคคลอ่ืน และเนื้อหาด้านเพศเลย  
   PG = รายการที่ควรได้รับค าแนะน าจากผู้ปกครองในการรับชม อนุญาตให้มีเนื้อหา
ความรุนแรงในระดับปานกลาง และการดูถูกเหยียดหยาม ภาพโป๊เปลือยในระดับต่ าภายใต้บริบทของ
เรื่อง   
   14+ = รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า 14 ปีขึ้นไป อาจมีฉากความรุนแรง
และการดูหมิ่นเหยียดหยามในระดับสูงและภาพพฤติกรรมทางเพศภายใต้บริบทของเรื่อง 
   18+ = รายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป อาจมีเนื้อหาความ
รุนแรง ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และพฤติกรรมทางเพศในระดับสูง   
   ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยี V-chip ในการป้องกันเนื้อหารายการโทรทัศน์               
ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล, 2546) 
  3.4  การติดตามตรวจสอบ 
   สนับสนุนให้ผู้บริโภคร้องเรียนไปยังฝ่ายบริการประชาชนของผู้ประกอบการก่อน (เว้นแต่ 
มีการกระท าท่ีละเมิดกฎหมายหรือเงื่อนไขใบอนุญาต) หากไม่ได้ผลหรือไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีเพียงพอ
จึงยื่นค าร้องต่อไปที่องค์กรก ากับดูแลในภาควิชาชีพ และร้องเรียนไปยัง CRTC ตามล าดับ  
   โครงสร้างและการจัดรูปแบบองค์กรของ CRTC พบว่า CRTC ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านผู้บริโภคโดยตรงเหมือนกรณีของ Ofcom ของสหราชอาณาจักร และ 
FCC ของสหรัฐอเมริกา แต่งานด้านผู้บริโภคจะเป็นความรับผิดชอบที่กระจายอยู่ในฝ่ายต่างๆ ของ
องค์กร (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) 
  3.5  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   CRTC ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านผู้บริโภคโดยตรง โดยงาน
ด้านผู้บริโภคจะเป็นความรับผิดชอบที่กระจายอยู่ในฝ่ายต่างๆ ขององค์กร และ CRTC จะใช้ช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ CRTC มีอ านาจในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยการขอให้     
ผู้รับใบอนุญาตให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล และเทปรายการ เชิญผู้รับใบอนุญาตมาให้
ข้อมูล ให้ผู้รับใบอนุญาตตอบกลับหรือชี้แจงไปทางผู้ร้องเรียนและ CRTC ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   CRTC รับเรื่องร้องเรียนและตอบกลับไปภายใน 10 วัน หากเป็นเรื่องร้องเรียน         
ถึงสมาชิกของ CBSC โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการยื่นเรื่องไปที่ CBSC/ CRTC จะส่งเรื่องไปให้ CBSC จัดการ
ก่อน สถานีที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 3 สัปดาห์พร้อมกับส่งส าเนามาให้กับ 
CRTC และท าการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากไม่ CRTC    
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จะด าเนินการต่อไป หากเหมาะสมแล้วและไม่มีการขอให้ทบทวน CRTC จะถือว่าสิ้นสุดหากสถานี    
ไม่ตอบกลับมาภายใน 3 สัปดาห์ CRTC จะส่งจดหมายเตือนและหากยังไม่มีการตอบกลับ CRTC         
มีอ านาจที่จะยกเรื่องร้องเรียนนี้ขึ้นมาเมื่อมีการต่ออายุใบอนุญาต หรือหากเป็นการละเมิดกฎหมาย 
Broadcasting Act หรือนโยบายของ CRTC เจ้าหน้าที่อาจด าเนินการตามอ านาจก ากับดูแลต่อไป 
การร้องเรียนจะต้องท าภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันที่รายการออกอากาศ เนื่องจากสถานีจะเก็บเทป
รายการไว้เพียง 4 สัปดาห์เท่านั้น การพิจารณาเรื่องร้องเรียนแพร่ภาพกระจายเสียงของ CRTC       
จะค านึงถึงเนื้อหาเป็นหลักโดยไม่แบ่งว่าผู้บริโภคมีวิธีรับชมรายการรูปแบบ (Platform) ใด เนื่องจาก
เทคโนโลยีในยุคหลอมรวมสื่อท าให้รายการเนื้อหาเดียวกันสามารถน าไปเผยแพร่ได้ในสื่อหลาย
ประเภท การพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านโฆษณาแยกออกต่างหากจากรายการทั่วไป เนื่องจาก         
มีหน่วยงานก ากับดูแลกันเองในส่วนของผู้ประกอบการอยู่แล้ว 
  3.6  การลงโทษ 
   CRTC มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษในลักษณะคล้ายคลึงกับ FCC 
และ Ofcom คือ ตักเตือนเมื่อพบว่ามีการกระท าผิด ออกค าสั่งให้มีการเยียวยา ออกค าสั่งห้ามไม่ให้
กระท าบางอย่าง เพ่ิมเงื่อนไขใบอนุญาต ลดระยะเวลาการให้ใบอนุญาต ระงับใบอนุญาต และยกเลิก
ใบอนุญาต แต่ CRTC ไม่มีอ านาจในการปรับทางการเงิน ท าให้หลายกรณีที่ CRTC ต้องใช้อ านาจ    
ในการลงโทษที่ตนเห็นว่าแรงเกินไปและอาจส่งผลกระทบกับการท างานของตลาดได้ (สมเกียรติ     
ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) 
  3.7  การจูงใจ 
   ประเทศแคนาดามีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือเป็น
แรงจูงใจส าหรับผู้ผลิตรายการที่ผลิตรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแคนาดา (Canadian Content)      
ซึ่งหมายถึงเนื้อหารายการที่มีการเขียนบท ผลิต น าเสนอ เกี่ยวกับประเทศแคนาดา โดยผู้ผลิต      
จากประเทศแคนาดาอาจเป็นเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์หรือ ในเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับแคนาดาก็ได้    
(เป็นนิยามที่ก าหนดโดย  Canadian Radio-television and Telecommunications Commission) 
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ต้องมีการแพร่ภาพออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแคนาดา เพ่ือที่จะท าให้
สามารถคงใบอนุญาตไว้ได้ และสถานีโทรทัศน์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราพิเศษ 
(Premium License Fee) ส าหรับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแคนาดา โดย
ค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษนี้พร้อมกับการลดภาษีให้กับผู้ผลิตรายการ จะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ผลิต
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแคนาดามากข้ึน       
   นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจของภาครัฐด้วยการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกันเองและ
ก ากับดูแลร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลท าให้ผู้ประกอบกิจการสื่อสามารถแข่งขันกันได้อย่าง
เสรีและเป็นธรรม โดยองค์กรวิชาชีพสื่อที่มีความเข้มแข็ง คือ CBSC ท าหน้าที่ก าหนดเงื่อนไขการให้
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ใบอนุญาตที่ผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับมาตรฐาน
การด าเนินงานที่จัดท าขึ้น และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังพบว่า      
มีเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการรายการโทรทัศน์มายัง CBSC เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการจูงใจให้ผู้บริโภคตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง (พรรษาสิริ กุหลาบ และ
คณะ, 2558) 
 
4.  ประเทศญี่ปุ่น 
  แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น        
มีแนวโน้มไปทางเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด (Economic or Market Approach) โดยแนวคิดนี้ 
มองว่าภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันที่ท าให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้ างรายได้แก่
ผู้ประกอบการขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภค คือ การคุ้มครองผู้เยาว์ และสิทธิส่วนบุคคล 
(Altshuler, Laor-Droi และ Elefant-Loffler 2006: อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)   
ดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนให้มีการก ากับดูแลกันเองในกลุ่มผู้ประกอบกิจ การแพร่ภาพ      
กระจายเสียง (Self-regulation) ผ่าน 2 องค์กรหลัก คือ The Japan Commercial Broadcasters 
Association (JBA) [สมาคมผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น] และ 
The Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization (BPO) [องค์กรจริยธรรม
ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ] 
  4.1  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
   4.1.1  องค์กรภาครัฐและอ านาจหน้าที่   
     องค์กรก ากับดูแลในประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยองค์กรภาครัฐและองค์กร
วิชาชีพด าเนินการก ากับดูแล โดยเน้นการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) โดยมีองค์กร      
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
     -  Broadcasting Policy Division [กองนโยบายกิจการแพร่ภาพกระจาย
เสียง] สังกัด Information and Communications Bureau [ส านักสารสนเทศและการ
สื่อสาร] The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) [กระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสาร ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร] เป็นหน่วยงานในกระทรวงกิจการภายใน
และการสื่อสาร ดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์แบบ Free-to-air 
และเคเบิล รวมทั้งการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านดาวเทียม หน่วยงานนี้มีหน้าที่ วางแผนและ         
น านโยบายเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงไปใช้ รวมทั้งรับผิดชอบเรื่องใบอนุญาตและตรวจตรา
สถานีแพร่ภาพและกระจายเสียงด้วย (Lawrence, Stewart, and Manvell, 2012 อ้างจาก    
พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วางแผน และ
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ก ากับดูแลเนื้อหาให้เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การแพร่ภาพกระจายเสียง หลักการในการส่งเสริมและก ากับดูแลเนื้อหาสื่อของกองนโยบายกิจการ
แพร่ภาพกระจายเสียงประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) เสรีภาพในการแสดงความเห็น 2) ความเป็น
พหุนิยม (หมายถึง การมีผู้ประกอบกิจการที่หลากหลาย)  3) ความเป็นท้องถิ่น และ 4) ความ
หลากหลายของรูปแบบและเนื้อหารายการ โดยภาครัฐมีความตระหนักว่าไม่ใช่องค์กรหลักในการ
ก ากับดูแลเนื้อหาสื่อโทรทัศน์เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ยึดถือเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเสรีภาพของสื่อซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้เพราะภายหลังจากสงครามโลก   
ครั้งที่ 2 สังคมญี่ปุ่นเห็นความส าคัญของเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นค่านิยมสากล ภาครัฐ         
จึงไม่สามารถแทรกแซงการท างานของสื่อได้ ดังนั้น องค์กรวิชาชีพและภาคประชาสังคม เช่น องค์กร
คุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายผู้ปกครอง จึงมีบทบาทสูงในการก ากับดูแลเนื้อหา 
   4.1.2  องค์กรวิชาชีพและบทบาทหน้าที่  
     1)  The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) [สมาคม 
ผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น] ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2494–2495 
(เดิมชื่อ The National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB) เปลี่ยนมา
เป็น JBA เมื่อปี พ.ศ.2555 JBA ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากการฟ้ืนฟูทางการเมืองของประเทศญี่ปุ่น
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สาธารณะและผู้ประกอบกิจการสื่อเห็นความจ าเป็นของการธ ารงไว้
ซึ่งเสรีภาพในการพูด ผู้ประกอบการวิทยุเชิงพาณิชย์จ านวน 16 องค์กร จึงรวมตัวกันเพ่ือก าหนด
แนวทางในการแพร่ภาพกระจายเสียงซึ่งรับประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้      
ยังเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในการสร้างพลังต่อรองทางธุรกิจและป้องกันการแทรกแซงจาก
ภาครัฐ ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและระบบ
ดาวเทียม จ านวน 205 องค์กร (The Japanese Commercial Broadcasters Association, 2014: 
ออนไลน์ อ้างจาก พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) JBA มีบทบาทในการก าหนดแนวปฏิบัติ      
ให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกร่วมมือและปฏิบัติตามโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชน    
การรายงานข่าวการเมือง อาชญากรรม ครอบครัวและเยาวชน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา       
การน าเสนอให้แก่ผู้ทุพลภาพ และการน าเสนอโฆษณา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก าหนดแนวปฏิบัติ
และช่วงเวลาในการออกอากาศที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ชมแต่ละช่วง เช่น ช่วงเวลาส าหรับเด็กและ
เยาวชน คือ เวลา 17.00–21.00 น. ดังนั้นจึงไม่ควรมีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน 
เช่น เนื้อหาโป๊เปลือย เป็นต้น  
     เมื่อเริ่มก่อตั้ง JBA ท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการ  
ตามมาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ก าหนดไว้ร่วมกัน แต่ต่อมาเริ่มเกิดปัญหาบ่อยครั้งและ
รัฐบาลเห็นว่า JBA ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์เท่านั้น ผู้ประกอบการจึงได้ตั้งองค์กร
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จริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ (BPO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็น
อิสระจากรัฐและภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาเพ่ือสะท้อนการท าหน้าที่ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและพิจารณา      
ทั้งการด าเนินการของโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และ NHK ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะด้วย  
     2)  The Broadcasting Ethics and Program Improvement 
Organization (BPO) [องค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ]  
BPO เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน 
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นบุคคลที่สามในการพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรม สิทธิ มนุษยชน 
และการคุ้มครองผู้เยาว์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางโทรทัศน์ BPO มีกรอบในการก ากับดูแลเนื้อหา
สอดคล้องกับบทบาทของสื่อตามที่กฎหมายก าหนด คือ 1) รับประกันความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยของคนในชาติ 2) ไม่ผิดต่อระเบียบและประเพณีอันดีงาม 3) ให้ความยุติธรรมและความ
สมดุลแก่ทุกฝ่าย 4) เนื้อหาไม่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง และ 5) มีการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ทุกด้าน
ให้มากที่สุดและหลากหลาย 
  4.2  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
   แนวคิดพ้ืนฐานในการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อตามมาตรฐานสากลที่ Eve Salomon จัดท า
ให้กับองค์กร UNESCO ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เน้นการปกป้อง (Protection) เป็น
การปกป้องผู้ชมจากเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย และคุ้มครองผู้บริโภคจากเนื้อหาที่เป็นการกล่าวอ้าง
หรือหลอกลวง รวมทั้งการรับประกันเสรีภาพการพูด (Free Speech) และการได้รับข้อมูลข่าวสาร    
ที่เที่ยงตรง อันเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย และ 2) แนวคิดที่เน้นการส่งเสริม (Promotion) 
คือ การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหา ส่งเสริมการเข้าถึง มาตรฐานและคุณภาพของเนื้ อหา 
เพ่ือเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ซึ่งทั้งสองประการนั้น 
สะท้อนแนวคิดตามหลักการสิทธิมนุษยชน (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
   4.2.1  แนวคิดด้านการก ากับเนื้อหา 
     จากการวิเคราะห์กฎหมายและแนวทางการก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพ  
กระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่น พบว่า สาระส าคัญมุ่งไปที่การก ากับดูแลเชิ งเทคนิคเพ่ือรับประกัน 
การเข้าถึงสื่อของประชาชนมากกว่าการก ากับดูแลเนื้อหารายการ และพบว่าการก ากับดูแลเนื้อหาได้
แบ่งตามประเภทของสถานี ไม่ได้แบ่งตามลักษณะแพลตฟอร์มการออกอากาศ นอกจากนี้กรอบการ
ก ากับดูแลเนื้อหาสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงยังให้น้ าหนักต่อการก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแพร่ภาพกระจายเสียง ขณะที่องค์กรภาครัฐ คือ กระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) ซึ่งแสดงบทบาทเชิงสนับสนุนมากกว่าก ากับดูแลเนื้อหา           
ที่ผู้ประกอบกิจการผลิต ขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพทั้งสมาคมผู้ปร ะกอบกิจการแพร่ภาพ       
กระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JBA) และองค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง 
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และการปรับปรุงรายการ (BPO) ก็ด าเนินการก ากับดูแลกันเองอย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ        
เพ่ือป้องกันการแทรกแซงจากรัฐ ที่ส าคัญ คือ กลไกการก ากับดูแลกันเองยังได้รับการเสริมแรงจาก   
ภาคประชาชนที่แสดงบทบาทในการก ากับดูแลสื่ออย่างกระตือรือร้นอีกด้วย  (พรรษาสิริ กุหลาบ        
และคณะ, 2558) 
   4.2.2  เครื่องมือในการก ากับเนื้อหา 
     ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็น     
อย่างมาก มีกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสาร คือ Ministry of Internal Affairs and Commu-
nications (MIC) ส าหรับการออกอากาศโทรทัศน์จะมี Japan Broadcasting Corporation (NHK) 
รับผิดชอบการออกอากาศของโทรทัศน์เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งคุณภาพของรายการและ
ประสิทธิภาพทางเทคนิค เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งผลิตรายการส่งไปยังต่างประเทศ
อีกด้วย โดยเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 
     ก.  กฎหมายที่ใช้ในการก ากับเนื้อหา 
      เครื่องมือในการก ากับเนื้อหาของประเทศญี่ปุ่น คือ กฎหมายที่ตราไว้ตั้งแต่
ปี ค.ศ.1950 ก่อนมีการออกอากาศโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น 3 ปี และแก้ไขปรับปรุง
ล่าสุดในปี ค.ศ.2005 (นลินี สีตะสุวรรณ, 2553) โดยมีหลักการกว้างๆ คือ เพ่ือดูแลให้เกิดประโยชน์
และความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะให้บริการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ประชาชน เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
เสรีภาพในการแสดงออกในการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์โดยดูแลมิให้เกิดการแทรกแซง รักษา
ดุลยภาพและเอกภาพตลอดจนความเป็นอิสระ และเพ่ือให้การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์      
มีส่วนช่วยในการพัฒนาของระบบประชาธิปไตยโดยระบุความรับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้อง             
ในการออกอากาศให้ชัดเจน 
      1)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ 
       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหารายการในสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น คือ พระราชบัญญัติการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ.2493 (The Broadcast 
Act 1950) กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์    
พ.ศ.2513 พระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2536 พระราชบัญญัติการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและมั่นคงส าหรับเยาวชน พ.ศ.2551        
และพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลลับ พ.ศ.2556 (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)         
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       -  กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ.2493 เป็น
กฎหมายหลักในการก ากับดูแลกิจการและเนื้อหาสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงรวมทั้งการพิจารณา
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ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ โดยมาตรา 1 ระบุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ว่า     
ให้การประกอบกิจการเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อสวัสดิภาพของสาธารณะ โดยให้ประชาชนได้เข้าถึง
และได้รับประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์อย่างทั่วถึง มีเสรีภาพในการแสดงออกผ่านการแพร่ภาพ     
กระจายเสียงที่รับประกันได้ว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป็นความจริง และเป็นอิสระ รวมทั้งเอ้ือต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย กฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย 193 มาตรา แบ่งเป็น 11 บทโดยบทหลักเกี่ยวกับ     
การก ากับดูแลเนื้อหา คือ บทที่ 2 ที่ระบุลักษณะเนื้อหาและการตั้งกลไกเพ่ือตรวจสอบและก ากับดูแล
เนื้อหารายการโทรทัศน์ ส่วนหมวดอ่ืนๆ ระบุลักษณะกิจการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่น บทที่ 3       
ว่าด้วยการด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ NHK ซึ่งเป็นองค์กรแพร่ภาพกระจายเสียง บทที่ 5–7      
ว่าด้วยคุณสมบัติและการประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทหลักและพ้ืนฐาน ประเภทปกติและทั่วไป 
และประเภทบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งแต่ละหมวดจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเนื้อหารายการตามประเภท
การด าเนินการนั้นๆ พร้อมทั้งระบุลักษณะการละเมิดกฎหมายและบทลงโทษในบทที่ 10 และ 11 
       มาตราที่เป็นหัวใจส าคัญในการก ากับดูแลเนื้อหา ซ่ึงองค์กรก ากับดูแล
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ มาตราที่ 3 ซึ่งรับรองเสรีภาพ      
ในการผลิตรายการโทรทัศน์ มาตรา 4 (1) ก าหนดให้เนื้อหาต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทางการเมือง ห้ามการ
รายงานข้อเท็จจริงที่ถูกปรุงแต่ง และระบุให้สื่อเผยแพร่ความเห็นที่หลากหลายในประเด็นที่เป็น      
ที่ถกเถียง มาตรา 4 (2) ระบุให้สื่อเสนอค าบรรยายแบบปิดเสียงพากย์หรือเครื่องช่วยการรับชมและ
รับฟังส าหรับผู้พิการ มาตรา 5 ระบุว่า เนื้อหาที่ออกอากาศต้องเหมาะสมกับผู้ชม และมาตรา 6 ระบุ
ว่าให้ผู้ประกอบกิจการมีหน่วยงานที่รับรองความเหมาะสมของเนื้อหารายการ มาตรา 81 (1) ระบุว่า 
NHK ในฐานะเป็นองค์กรแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะจะถูกก าหนดลักษณะเนื้อหารายการและ
กระบวนการก ากับดูแลเนื้อหามากกว่าองค์กรประเภทอ่ืนๆ โดยจะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของสาธารณะและส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรม         
ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมใหม่ๆ ขณะเดียวกัน NHK ต้องตระหนักว่านอกจากจะผลิต
เนื้อหาส าหรับการออกอากาศส าหรับทั่วประเทศแล้ว ยังต้องค านึงถึงเนื้อหาเฉพาะส าหรับภูมิภาคด้วย 
นอกจากนี้ HNK ยังมีสภาการแพร่ภาพกระจายเสียงเพ่ือตรวจตราว่าเนื้อหาเป็นไปตามที่ก าหนด      
ไว้   อีกด้วย 
      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงได้รับรองความเป็นอิสระในการ
ผลิตและน าเสนอรายการ ก าหนดข้อปฏิบัติในการน าเสนอเนื้อหาที่เสริมสร้างประชาธิปไตยว่าเนื้อหา
ต้องมีความเป็นธรรมทางการเมือง การรายงานต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และรายการต้องน าเสนอ
แง่มุมที่หลากหลายเท่าที่ท าได้ ในประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งกัน นอกจากนี้ยังระบุถึงแนวปฏิบัติ     
ในการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าผู้ประกอบการต้องน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
และการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกัน 
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      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงจ ากัดอ านาจการควบคุมสื่อ     
ในประเภทเดียวกันโดยจ ากัดจ านวนหุ้นที่บุคคลหรือองค์กรครอบครองได้ จ านวนกรรมการ ประเภท
ของใบอนุญาตประกอบกิจการ และจ านวนช่องสัญญาณดาวเทียม แต่ไม่มีกฎห้ามการเป็นเจ้าของ  
ข้ามสื่อระหว่างองค์กรสื่อสิ่ งพิมพ์กับสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง ดังนั้น ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์จึงมัก       
จะถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง และบริษัทสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ก็มักเป็นบริษัทในเครือของหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ 
      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงเน้นการก ากับดูแลให้สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์มีเนื้อหาที่ตอบสนองความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในสังคม เช่น ก าหนดให้
ผู้ประกอบการแบบพ้ืนฐานก าหนดให้ผู้ประกอบการประเภทนี้ต้องรับประกันว่าเนื้อหามีความ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย มีการระบุประเภทรายการให้ชัดเจนว่าเป็นรายการประเภทข่าว 
บันเทิง การศึกษา เป็นต้น และผู้ชมต้องได้รับข้อมูลล่วงหน้าว่าเนื้อหาจะเป็นไปในลักษณะใด  อีกทั้ง  
ยังมีการก าหนดให้มีบริการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของผู้พิการด้วย รวมถึงก าหนดให้ NHK ต้องแสดง
ความพยายามอย่างที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการของสาธารณะทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงก าหนดให้ NHK มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรมโดยน าเสนอรายการที่มีคุณภาพดีและเข้มข้น ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในอดีตท่ีโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น 
      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงก าหนดให้ผู้ประกอบการ
ประเภทพื้นฐานในระดับประเทศต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและหายนะภัยให้ประชาชน
ได้รับรู้เพ่ือป้องกันผลกระทบด้วย 
      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงไม่ได้ก าหนดเรื่องช่วงเวลา
ออกอากาศและการจัดเรตเนื้อหาอย่างชัดเจน แต่ก็มีการก าหนดห้ามรายการโฆษณาในผู้ประกอบการ
บางประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน เช่น NHK ซึ่งเป็นองค์กรแพร่ภาพกระจายเสียง
สาธารณะ และสถานีของมหาวิทยาลัยเปิด รวมถึงสถานีที่ออกอากาศรายการการศึกษาส าหรับ
โรงเรียน นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ท า ให้ เกิดการใช้ อินเทอร์เน็ต          
อย่างปลอดภัยและมั่นคงส าหรับเยาวชนก็อาจถูกน ามาใช้พิจารณาเนื้อหาสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง    
ที่ออกอากาศผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย 
      กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียงไม่ได้แจกแจงลักษณะรายการ  
ที่สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงและสุขภาวะของสังคมโดยตรง แต่ได้ให้อ านาจกระทรวงกิจการภายในและ
การสื่อสารมีอ านาจขอให้ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ส่งข้อมูลต่างๆ ตามค าสั่งคณะรัฐมนตรี         
ให้พิจารณาได้ กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีกรอบการก ากับดูแลหมวดหมู่นี้ คือ กฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลลับซึ่งให้อ านาจรัฐบาลในการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่เห็นว่าเป็นความลับและเกี่ยวข้องกับ
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ความมั่นคงของชาติ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช้ในการปิดกั้นข้อมูลและส่งผล
กระทบต่อการรายงานข่าวและเสรีภาพของสื่อในประเทศญี่ปุ่น 
      2)  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหา 
       (1) กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการหม่ินประมาท   
โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 230-1 ระบุความผิดและโทษฐานหมิ่นประมาทไว้ว่า บุคคลที่ท าให้ 
ผู้อ่ืนเสียชื่อเสียงโดยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ ไม่ว่าข้อเท็จจริงนั้นจะถูกต้องหรือผิดก็ตาม    
จะถูกลงโทษโดยการจ าคุกเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน  
       นอกจากนี้มาตรา 230-2 ระบุเพ่ิมเติมว่า หากการกระท านั้นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะและถูกด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเท่านั้น ข้อเท็จจริงนั้น 
จะต้องถูกตรวจสอบว่าเป็นความจริงหรือเท็จและผู้กระท าไม่ต้องได้รับโทษหากข้อมูลนั้นเป็นความจริง  
       ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 723 ระบุว่าหากผู้เสียหายร้องขอศาล 
สามารถสั่งให้ผู้ที่ท าให้ชื่อเสียงของผู้ อ่ืนเสียหายกระท าการที่เหมาะสม เพ่ือกอบกู้ชื่อเสียงของ
ผู้เสียหายทดแทนการจ่ายค่าเสียหายหรือต้องท าทั้งสองอย่างก็ได้ (Kelly and Warner, 2014: 
ออนไลน์ อ้างจากพรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหมิ่นประมาท คือ การป้องกันไม่ให้เกิดการกล่าวหาและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ท าให้
ผู้อื่นเสียชื่อเสียง  
       แต่นักวิเคราะห์พบว่า องค์กรภาครัฐและเอกชนมักน ากฎหมายดังกล่าว
มาใช้ฟ้องร้องผู้สื่อข่าวที่น าเสนอข่าวที่ส่งผลลบต่อองค์กรนั้นและแม้ในภายหลังผู้ฟ้องจะถอนค าร้อง
หรือศาลพิพากษายกฟ้องก็ตาม การด าเนินคดีก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 
       (2)  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2513 บทบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ คือ ส่วนที่  4 ว่าด้วยสิทธิขององค์กรแพร่ภาพ     
กระจายเสียง ประกอบด้วยมาตรา 98–100 และส่วนที่ 5 ว่าด้วยสิทธิขององค์กรแพร่ภาพกระจายเสียง 
ตามสาย ประกอบด้วยมาตรา 100-2 ถึง 100-5 โดยสาระส าคัญของทั้งสองส่วนครอบคลุมการ
ปกป้องสิทธิในการผลิตซ้ า การออกอากาศซ้ า และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวขององค์กรสื่อผ่านช่องทาง
ต่างๆ  
       กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ก าหนดให้มีการปกป้องสิทธิในการผลิตซ้ า   
การออกอากาศซ้ า และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวขององค์กรสื่อผ่านช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ศาลของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ตัดสินว่า การให้บริการบันทึก และส่งต่อรายการโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง
การให้บริการสตรีมวิดีโอตามเวลาจริงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถานี ถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของสถานีโทรทัศน์ที่เป็นผู้ออกอากาศรายการดังกล่าว (Boggs and  Inokuchi, 2011 
อ้างในพรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) ในกรณีที่สถานีโทรทัศน์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาอยู่แล้ว
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สามารถเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวผ่านช่องทางโทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์เคเบิล และโทรทัศน์ไร้สาย
ขององค์กรอื่นได้ 
      (3)  พระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2536 กฎหมาย 
ฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลเนื้อหาโฆษณาของสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยมาตรา 2 ระบุ
การกระท าที่ท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการหรือในโฆษณา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงสาธารณะเกี่ยวกับสินค้าและบริการในด้านต่างๆ 
ถือเป็นความผิด และการแพร่กระจายข้อกล่าวอ้างที่ผิด ก่อความเสียหายต่อชื่อเสียงธุรกิจของผู้อ่ืน    
ที่เป็นคู่แข่งขันทางการค้า มาตรา 21 ก าหนดบทลงโทษในความผิดที่ผู้น าเสนอข้อมูลหลอกลวง
เกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือในการโฆษณาท าให้สาธารณะเข้าใจผิดจะถูกลงโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านเยน หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
      (4)  พระราชบัญญัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัยและม่ันคงส าหรับเยาวชน พ.ศ.2551 กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกังวลต่อความ
นิยมบริโภคเนื้อหาออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเด็กและเยาวชนและปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
เนื้อหาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมที่เผยแพร่ผ่านช่องทางเหล่านั้น สาระส าคัญของกฎหมาย      
จึงครอบคลุมการกลั่นกรองเนื้อหาออนไลน์รวมทั้งก าหนดภาระการจ ากัดการใช้อุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ของเด็กและเยาวชนไว้ที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Watanabe, 2012 อ้างใน พรรษาสิริ 
กุหลาบ และคณะ, 2558) 
      (5)  พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลลับ พ.ศ.2556 กฎหมายนี้ระบุว่า
รัฐบาลสามารถป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่เห็นว่าเป็นความลับและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ  
3 ประเภท คือ ข้อมูลด้านการทูต ข้อมูลด้านการต่อต้านการจารกรรม และข้อมูลด้านการต่อต้าน   
การก่อการร้าย (The Economist, 23 November 2013 อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 
2558) 
     ข.  กรอบจริยธรรมวิชาชีพ 
      องค์กรวิชาชีพในประเทศญี่ปุ่นที่มีบทบาทส าคัญประกอบด้วย 2 องค์กร
หลัก คือ 
      1)  The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) 
[สมาคมผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น] ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2494-
2495 (เดิมชื่อ The National Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB)) 
เปลี่ยนมาเป็น JBA เมื่อปี พ.ศ.2555 JBA ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากการฟ้ืนฟูทางการเมืองของประเทศ
ญี่ปุ่นภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สาธารณะและผู้ประกอบกิจการสื่อเห็นความจ าเป็นของการ
ธ ารงไว้ซึ่งเสรีภาพในการพูด ผู้ประกอบการวิทยุเชิงพาณิชย์จ านวน 16 องค์กร จึงรวมตัวกัน       
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เพ่ือก าหนดแนวทางในการแพร่ภาพกระจายเสียงซึ่งรับประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการในการสร้างพลังต่อรองทางธุรกิจและป้องกันการ
แทรกแซงจากภาครัฐ ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและ
ระบบดาวเทียม จ านวน 205 องค์กร (The Japanese Commercial Broadcasters Association, 
2014: ออนไลน์ อ้างจากพรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558)  
      JBA มีบทบาทในการก าหนดแนวปฏิบัติให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก
ร่วมมือและปฏิบัติตามโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ คือ สิทธิมนุษยชน การรายงานข่าวการเมือง 
อาชญากรรม ครอบครัวและเยาวชน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา การน าเสนอให้แก่ผู้ทุพลภาพ และ
การน าเสนอโฆษณา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก าหนดแนวปฏิบัติและช่วงเวลาในการออกอากาศที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ชมแต่ละช่วง เช่น ช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน คือ 17.00–21.00 น. 
ดังนั้นจึงไม่ควรมีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน เช่น เนื้อหาโป๊เปลือย เมื่อเริ่มก่อตั้ง 
JBA ท าหน้าที่เป็นองค์กรก ากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการตามมาตรฐานการแพร่ภาพกระจายเสียง
ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน แต่ต่อมาเริ่มเกิดปัญหาบ่อยครั้งและรัฐบาลเห็นว่า JBA ประกอบด้วยผู้ประกอบ
กิจการเชิงพาณิชย์เท่านั้น ผู้ประกอบการจึงได้ตั้ง The Broadcasting Ethics and Program 
Improvement Organization (BPO) [องค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและ        
การปรับปรุงรายการ]  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากรัฐและภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาเพ่ือสะท้อน
การท าหน้าที่ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและพิจารณาทั้งการด าเนินการของโทรทัศน์เชิงพาณิชย์และ NHK      
ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ 
      2) The Broadcasting Ethics and Program Improvement 
Organization (BPO) [องค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ]  
BPO เป็นหน่วยงานอิสระจากรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน 
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นบุคคลที่สามในการพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน 
และการคุ้มครองผู้เยาว์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางโทรทัศน์ BPO มีกรอบในการก ากับดูแลเนื้อหา      
ทีส่อดคล้องกับบทบาทของสื่อตามที่กฎหมายก าหนด คือ 1) รับประกันความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยของคนในชาติ  2) ไม่ผิดต่อระเบียบและประเพณีอันดีงาม 3) ให้ความยุติธรรมและความ
สมดุลกับทุกฝ่าย 4) เนื้อหาไม่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง และ 5) มีการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ทุกด้าน
ให้มากที่สุดและหลากหลาย 
      กล่าวโดยสรุป เครื่องมือในการก ากับดูแลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบ
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างมากในการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ภายใต้กลไกการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ผ่านองค์กรวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย    
2 องค์กรหลัก คือ 1) The Japan Commercial Broadcasters Association (JBA) [สมาคม
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ผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น] มีบทบาทในการก าหนดแนวปฏิบัติ 
(Guildline) ให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกร่วมมือและปฏิบัติตาม และ 2) The Broadcasting Ethics 
and Program Improvement Organization (BPO) [องค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง 
และการปรับปรุงรายการ] ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทในการ    
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ด าเนินการเรื่องร้องเรียน และเป็นบุคคลที่สามเพ่ือพิจารณาปัญหา
ด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้เยาว์ ให้ความส าคัญกับการรักษาและส่งเสริม
ประชาธิปไตย รวมถึงความสงบของสังคม การคุ้มครองผู้เยาว์ การปกป้องสิทธิมนุษยชน (พรรษาสิริ 
กุหลาบ และคณะ, 2558) 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในประเทศญี่ปุ่นระบุว่า
การด าเนินกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงต้องมี “มาตรฐาน” แต่ไม่ได้เขียนเฉพาะเจาะจงว่ามาตรฐาน
ของการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ต้องเป็นอย่างไร องค์กรแพร่ภาพกระจายเสียงของเอกชน 
จึงรวมตัวกันเพ่ือก าหนดมาตรฐานร่วมกัน โดยน าแนวปฏิบัติของแต่ละสถานีมาพิจารณา แล้วหา
ประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน จากนั้นจึงน าข้อตกลงดังกล่าวไปปรับใช้กับมาตรฐานของสถานี ดังนั้น    
จึงไม่ค่อยมีกรณีพิพาทระหว่างสมาชิกหรือสมาชิกท่ีปฏิบัติผิดแผกแตกต่างไปจากสถานีอ่ืนๆ เนื่องจาก
มีมาตรฐานที่คล้ายกัน นอกจากนี้การประชุมหารือเพ่ือหามาตรฐานในการแพร่ภาพกระจายเสียงเป็น
การก าหนดกันเองในหมู่ผู้ประกอบการ โดยที่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารไม่ได้เข้ามา      
มีส่วนร่วม (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
     เมื่อพิจารณาแนวทางการก ากับดูแลกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งมีรูปแบบการก ากับดูแลที่เน้นการแข่งขันของตลาด ซึ่งมีข้อก าหนดเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างจ ากัด
เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา และไม่เน้นเรื่องการก ากับดูแลเนื้อหามากเท่ากับการพัฒนาการเข้าถึงสื่อ 
ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะปรับการก ากับดูแลให้มีการแทรกแซงในเชิงบวกมากขึ้น เช่น กระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะบรอดแบนด์ ด้วยการให้เงินสนับสนุนภาครัฐ อย่างไร   
ก็ตาม แนวปฏิบัติในการก ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่เข้มงวด รวมถึงข้อเสนอที่จะน ากฎหมาย  
การแพร่ภาพกระจายเสียงมาใช้ก ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตอาจเป็นการเปิดทางให้รัฐเข้ามา
แทรกแซงการน าเสนอเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ (Tokita, 2007 อ้างใน พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 
2558) 
  4.3  การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
   การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายก าหนดให้
จะต้องมีคณะที่ปรึกษา (Consultative Organization) เพ่ือเป็นผู้ดูแลความเหมาะสมของรายการ   
ที่ออกอากาศทางสถานีนั้นๆ โดยคณะที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ตอบค าถามของผู้ด าเนินการออกอากาศ
และวินิจฉัยประเด็นที่เกี่ยวเนื่องด้วยความเหมาะสมของรายการที่น ามาออกอากาศและแจ้ง          
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ให้ผู้ด าเนินการออกอากาศทราบ (นลินี สีตะสุวรรณ, 2553) นอกจากนี้ผู้ออกอากาศจะต้องก าหนด
และแสดงมาตรฐานของรายการที่จะออกอากาศเอาไว้ให้เหมาะสมกับประเภทของรายการและ
ประเภทของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย จากนั้นจึงจัดผังรายการออกอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (The Ministry of Internal Affairs 
and Communications: MIC) 
   การท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐ มิใช่องค์กรอิสระเหมือนกับประเทศตะวันตก แต่มีคณะที่ปรึกษาในลักษณะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าในกรณีที่ต้องมีการตีความและการร้องเรียน (นลินี     
สีตะสุวรรณ, 2553) 
  4.4  การติดตามตรวจสอบ 
   การติดตามตรวจสอบให้บทบาทกับผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงภายใต้
กลไกการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ผ่าน 2 องค์กรวิชาชีพหลัก คือ JBA และ BPO 
  4.5  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   ประชาชนซึ่งเป็นผู้ชมเนื้อหาในรายการโทรทัศน์สามารถร้องเรียนได้หลากหลาย
ช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล จดหมาย ส่งตรงไปยัง BPO ซึ่งคณะกรรมการในแผนกต่างๆ 
ของ BPO จะรวบรวมค าร้องต่างๆ มาพิจารณา โดยสถิติการร้องเรียนจากประชาชนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 
เป็นต้นมา มีกว่า 10,000 เรื่องต่อปี ซึ่งพบว่าเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรมมาก
ที่สุด โดยหากเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มีผลกระทบต่อสาธารณชนมากนัก คณะกรรมการจะพิจารณา
และลงมติเอง แต่ในกรณีที่เป็นปัญหาใหญ่ สถานีโทรทัศน์ที่ถูกร้องเรียนต้องส่งเทปรายการที่มีปัญหา
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการก็จะไต่สวนผู้ประกอบกิจการเพ่ิมเติม แล้ว
จึงค่อยพิจารณาและลงมติ หากกรณีที่ร้องเรียนมาถือเป็นความผิดจริง คณะกรรมการจะแจ้งให้สถานี
ทราบและประกาศต่อสาธารณะว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทั้งนี้ BPO ท าหน้าที่เพียงแจ้งให้ทราบถึง
ความผิดที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่มีอ านาจระบุว่าสถานีจะต้องแก้ไขอย่างไร จากนั้นสถานีโทรทัศน์
จะต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยว่าจะแก้ไขอย่างไร ผ่านสถานีของตนเองและช่องทางอ่ืนๆ ดังนั้น 
หากมีการถอดรายการที่เป็นปัญหาออกจากผังรายการ ก็ถือเป็นการตัดสินใจของสถานีโทรทัศน์ ไม่ใช่ 
BPO 
    BPO ได้รับการยอมรับจากท้ังผู้ประกอบกิจการ ภาครัฐ และภาคประชาชน แม้จะ
ไม่มีอ านาจทางกฎหมายเพ่ือลงโทษองค์กรสมาชิกที่ละเมิดข้อตกลง เนื่องจากการแสดงบทบาทที่
เข้มแข็งและสม่ าเสมอจนท าให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะเรื่องการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อมี
ผู้ท าผิดข้อตกลง BPO จะแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเน้นย้ าให้มีการขออภัยต่อสาธารณชน
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ผ่านสถานีของตน ดังนั้น ประชาชนจึงไว้วางใจ และร้องเรียนผ่านทาง BPO อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เห็นว่าการร้องเรียน น าไปสู่ผลในทางปฏิบัติจริง  
    นอกจากนี้การที่ BPO ได้รับการยอมรับและปฏิบัติตาม เนื่องจากผู้ประกอบ
กิจการเห็นว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบและรับประกันความน่าเชื่อถือขององค์กร ขณะเดียวกัน   
ก็ป้องกันการแทรกแซงจากภาครัฐในระยะยาว ทั้งนี้เพราะ BPO ถือเป็นหน่วยงานที่แสดงให้ภาครัฐ
เห็นศักยภาพในการก ากับดูแลกันเองของโทรทัศน์ที่มีเสรีภาพในการน าเสนอ และ BPO มีขอบเขต
การพิจารณาสอบสวนอยู่เพียงเรื่องค าร้องจากผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหารายการเท่านั้น แต่จะไม่มีบทบาท
พิจารณากรณีพิพาทระหว่างสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ BPO ยังไม่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณา 
เนื่องจากมีองค์กรที่ชื่อ JARO (The Japanese Advertising Review Organization) ที่ดูแลเรื่องนี้
อยู่แล้ว 
   4.6  การลงโทษ 
    BPO ไม่มีอ านาจลงโทษทางกฎหมาย แต่คณะกรรมการแผนกสิทธิมนุษยชน
สามารถรับค าร้องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบกิจการได้ 
ผู้เสียหายไม่สามารถยื่นค าร้องเพ่ือให้ BPO ไกล่เกลี่ยและฟ้องผู้ประกอบกิจการผ่านศาลเพ่ือเรียกร้อง
ค่าเสียหายในเวลาเดียวกันได้ แม้เจตนารมณ์ของช่องทางนี้ คือ การเอื้อให้คนธรรมดาสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนได้ แต่ปัจจุบันผู้ที่มีชื่อเสียง เช่น นักการเมืองท้องถิ่นก็เริ่มใช้ช่องทางนี้ร้องเรียนเกี่ยวกับ      
ผู้ประกอบกิจการมากขึ้น  
   4.7  การจูงใจ 
    การจูงใจที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งและแข็งขัน
ในการก ากับดูแลกันเอง เนื่องจากเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากภาครัฐในระยะยาว รวมถึง     
การมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องแก้ไขและประกาศให้สาธารณชนทราบหากเกิด    
การปฏิบัติที่ผิดจริยธรรมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรแก่สังคม อันเป็นผลมาจาก
บริบททางสังคมและการเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อกรอบการก ากับดูแลเนื้อหาในกิจการ    
แพร่ภาพโทรทัศน์ (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
 
5.  ประเทศไทย 
  5.1  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
   5.1.1  องค์กรอิสระและอ านาจหน้าที่  
     องค์กรก ากับของประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระแต่งตั้ ง โดยรัฐสภา  คือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
[National Broadcasting and Telecommunication Commission] (NBTC) มีอ านาจหน้าที่หลัก 
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ดังนี้ 1) จัดสรรและก ากับการใช้คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 2) ก ากับโครงสร้างตลาดเพ่ือให้
เกิดความหลากหลายและการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
โครงสร้างอัตราค่าบริการให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและให้ผู้ใช้บริการค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ     
3) ก าหนดมาตรฐานเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือเกิดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน 4) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง ากิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถี่ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร              
ที่หลากหลายของประชาชน 5) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์    
รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นองค์กรรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพและการควบคุมกันเองภายใต้
มาตรฐานจริยธรรม 
   5.1.2  องค์กรวิชาชีพและบทบาทหน้าที่ 
     จากฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพ และบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมของ
องค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) รวมถึงรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและ
กลไกการก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2557) พบว่า      
ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพ คือ การได้รับการสนับสนุนเรื่อง
การเตรียมตัวในการขอใบอนุญาต การได้รับการพัฒนาอบรมทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและท ากิจกรรมร่วมกัน การรวมพลังเพื่อต่อสู้และผลักดันระดับนโยบายต่างๆ การเป็นตัวแทน
หรือกระบอกเสียงของสมาชิก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีแรงจูงใจหลักในการรวมตัวขึ้นเพ่ือก ากับดูแล
กันเองตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ  อย่างไรก็ตาม หากกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ  
ในภาพรวม พบว่า มีบทบาทหลักในการก ากับดูแลด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ ตรวจสอบองค์กรสื่อ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
    ในส่วนของการก ากับดูแลกันเองในกลุ่มของผู้ประกอบกิจการนั้น จากการศึกษา
ของชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2558) พบว่า มีองค์กรวิชีพ 11 แห่ง ที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทน          
ผู้ประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในส่วนต่างๆ และมีความพยายามในการก ากับดูแลกันเอง 
ได้แก่  
    1.  สภาวิชาชีพกิจการการเผยแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)   
    2.  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
    3.  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
    4.  สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)  
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    5.  สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย  
    6.  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ  
    7.  สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง  
    8.  สภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน  
    9.  สมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย 
    10.  สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ  
    11.  สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย  
    ทั้งนี้ ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2556 และประกาศเจตนารมณ์
ขององค์กรวิชาชีพเพ่ือการก ากับดูแลตนเอง ยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพในการน าเสนอข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับในการยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
  5.2  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
   แนวคิดพ้ืนฐานในการก ากับดูแลเนื้อหาสื่อตามมาตรฐานสากลที่ Eve Salomon จัดท า
ให้กับ องค์กร UNESCO ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เน้นการปกป้อง (Protection) เป็น
การปกป้องผู้ชมจากเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย และคุ้มครองผู้บริโภคจากเนื้อหาที่เป็นการกล่าวอ้าง
หรือหลอกลวง รวมทั้งการรับประกันเสรีภาพการพูด (Free Speech) และการได้รับข้อมูลข่าวสาร    
ที่เที่ยงตรง อันเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย ซึ่งการก ากับเนื้อหาในประเทศไทยมีพัฒนาการ
ควบคู่มากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละยุค  2) แนวคิดที่เน้นการส่งเสริม (Promotion) 
คือ การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหา ส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐานและคุณภาพของเนื้อหา   
เพ่ือเด็กและเยาวชน รวมถึง ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งสองประการนั้น 
สะท้อนแนวคิดตามหลักการสิทธิมนุษยชน (พรรษาสิริ กุหลาบ และคณะ, 2558) 
   5.2.1  แนวคิดด้านการก ากับเนื้อหา 
     แนวคิดด้านการก ากับเนื้อหาของสื่อตามหลักสากลของนานาประเทศที่มี   
ความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการพูดและการ
แสดงความคิดเห็นของสื่อกับการให้หลักประกันว่าสื่อจะน าเสนอเนื้อหาที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์     
แห่งสาธารณะมากที่สุด โดยแนวคิดเกี่ยวกับการก ากับเนื้อหาของสื่อที่ตอบสนองต่อประโยชน์
สาธารณะอาจแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ส าหรับ
ประเทศไทย เนื่องจากสภาวะทางการเมืองที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง การก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อ
โดยรัฐมีแนวโน้มเพ่ือการควบคุมทางการเมืองมากกว่าจุดประสงค์อ่ืน (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ 
และศศิธร ยุวโกศล, 2546) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 มาตรา 4 ระบุ
ให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน และได้มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550 มาตรา 45 ระบุว่า มิให้น าเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคง 
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ก ากับคุณภาพของเนื้อหา โดยเน้นมิให้น าเสนอเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด อาทิ เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของรัฐ เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร เนื้อหาที่ส่งผลต่อความเสื่อมทราม   
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง เนื้อหาที่แสดงถึงพฤติกรรมและความรุนแรง        
ในลักษณะต่างๆ เนื้อหาที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมทางด้านเพศ เนื้อหาที่แสดงถึงความไม่เหมาะสม
ทางด้านภาษา ห้ามออกอากาศรายการหรือโฆษณาที่มีลักษณะเกินจริง เน้นการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนโดยก าหนดช่วงเวลาในการออกอากาศตามระดับความเหมาะสมของช่วงวัย คือ  
     ป/ด/ท   =  ออกอากาศได้ทั้งวัน  
     น 13  =  ออกอากาศได้ตั้งแต่เวลา 20.30-05.00 น.  
     น 18  =  ออกอากาศได้ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. 
     ฉ ออกอากาศได้ตั้งแต่เวลา 24.00  5.00 น. 
     นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศที่ช่วยคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (Watershed) โดยก าหนดให้มีรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ 
60 นาทีในระหว่างเวลา 16.00–18.00 น. ของทุกวัน และระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ และมีการส่งเสริมรายการที่มีคุณภาพและมีลักษณะที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้     
ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม  ความ
หลากหลายของเนื้อหา การก ากับเนื้อหาให้มีความหลากหลายผ่านการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
แต่ละประเภทส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีความหลากหลายได้อย่างเท่าเทียม      
โดยการก าหนดสัดส่วนของผังรายการให้เป็นไปตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ (สาธารณะ/
ธุรกิจ/ชุมชน) ก าหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบง ากิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่  ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร              
ที่หลากหลายของประชาชน 
   5.2.2  เครื่องมือในการก ากับเนื้อหา 
     ก.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ 
      ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและ     
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค มาตั้งแต่       
ปี พ.ศ.2522 และปรากฏชัดเจนมากขึ้น เมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ม ี   
การรับรองสิทธิของผู้บริโภคและก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ต่อมา      
เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ยังคงรักษาแนวคิดนี้ไว้เช่นเดิม 



129 
 

โดยเฉพาะมาตรา 61 ระบุว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็น
ความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน  
เพ่ือพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  
      นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหา คือ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง           
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีหน่วยงาน
เดียวท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คือ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยมีสาระส าคัญของกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ที่ส าคัญ (สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) มีดังนี้ 
      1)  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่แก้ไข
ปรับปรุ งจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับเนื้อหาและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  เช่น มาตรา 41 วรรค 5 ก าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาที่เหมาะสมให้ส าหรับรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนได้ออกอากาศ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) 
      2)  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.2551 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหาและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ เช่น มาตรา 33 ก าหนดสัดส่วนของผังรายการวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์แต่ละประเภทไว้โดยผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประเภทบริการสาธารณะจะต้องมีเนื้อหารายการข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ประเภทบริการชุมชนจะต้องมีเนื้อหารายการข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ประเภทบริการธุรกิจจะต้องมีเนื้อหารายการข่าวสาร สาระที่เป็นประโยชน์
สาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และประเภทธุรกิจระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจะต้องมีเนื้อหารายการ
ที่ผลิตเองในสัดส่วนที่ กสทช. ก าหนด   
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      นอกจากนี้ มาตรา 36 ยังให้อ านาจ กสทช. ในการก าหนดมาตรการ        
ที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการและคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการรับรู้และ   
ใช้ประโยชน์จากรายการวิทยุโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป  
      มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ ศีลธรรมอันดี ลามกอนาจาร ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน    
อย่างร้ายแรง  
      ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ยังมีการประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง แนวทางการ  
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศของกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดผังรายการ 
โทรทัศน์ พ.ศ.2556 ก าหนดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในแต่ละช่วงวัย 6 ระดับ 
(ป, ด, ท, น13, น18, ฉ) ก าหนดลักษณะเนื้อหาที่ควรป้องกัน 3 ด้าน ได้แก่ 1) เพศ 2) ภาษา และ    
3) พฤติกรรมความรุนแรง ก าหนดลักษณะเนื้อหาที่ควรส่งเสริม 6 ด้าน ได้แก่ 1) เกิดระบบวิธีคิด 2) 
ความรู้ในเรื่องวิชาการตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ  3) การพัฒนาด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม 4) การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 5) การเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลาย
ในสังคม และ 6) การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
      ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ ปี พ.ศ.2551 ตาม มาตรา 39 
ก าหนดให้ กสทช. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและ         
แนวทางการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 8 หลักการ คือ 1) ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม  2) สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว
เกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค และสิทธิเรียกร้อง
เพ่ือให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย 4) เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 5) ส่งเสริม
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติเพ่ือสร้างสรรค์สังคมตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ) ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง และเด็ก
ที่ปรากฏในสื่อ 7)  การให้พ้ืนที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ และ     
8) การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
     ข.  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับเนื้อหา 
      1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
พ.ศ.2541 ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการตามความสมัครใจ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย  
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จากการใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และสิทธิที่จะได้รับ     
การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
      2)  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า    
ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ว่าด้วย การก าหนดความรับผิดของผู้ผลิตและผู้ที่อยู่ในฐานะเสมือนเป็น
ผู้ผลิต เพ่ือคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ยกเว้น  สินค้า
ประเภทอสังหาริมทรัพย์กับการบริการ  
      3)  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ว่าด้วยระบบวิธี
พิจารณาคดีแบบใหม่ที่จะท าให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค มากยิ่งกว่าระบบวิธีพิจารณาคดี
ทั่วไปตามปกติ และเป็นการต่อยอดจากพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ให้มีขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายได้กว้างขึ้นมาก โดยครอบคลุมสินค้า
บางชนิดที่กฎหมายฉบับแรกไม่ครอบคลุมและครอบคลุมไปถึงการบริการด้วย ทั้งกรณีที่ผู้บริโภคเป็น
ผู้เสียหายและผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียหาย เป็นต้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2554) 
     ค.  กรอบจริยธรรมวิชาชีพ 
      บทบาทขององค์กรวิชาชีพที่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการยังไม่เน้น
เรื่องเนื้อหาที่น าเสนอ เนื่องจากทัศนคติของผู้ประกอบการเห็นว่าเนื้อหาที่มีคุณภาพหรือสนอง       
ต่อสาธารณะ คือ เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ชมเป้าหมายเป็นหลัก ดังนั้น บทบาทขององค์กร
วิชาชีพในด้านเนื้อหาจึงไม่ใช่เรื่องหลัก แต่จะเป็นบทบาททางด้านการดูแลในเรื่องของจรรยาบรรณ   
ในการประกอบการ การพิจารณากรณีพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการกันเองและผู้ประกอบการ    
กับสถานีโทรทัศน์เป็นส าคัญ (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล, 2546)  
  5.3  การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
   กสทช. มุ่งเน้นการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ เนื้อหา         
ที่ควรส่งเสริมตามประกาศแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ปีพ.ศ.2556    
ซึ่งมทีั้งหมด 6 ด้าน คือ 1) เกิดระบบวิธีคิด 2) ความรู้ในเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรู้ในศาสตร์สาขา
ต่างๆ 3) การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 4) การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 5) การเรียนรู้ 
ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลาย ในสังคม 6) การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    
   นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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   -  ก าหนดลักษณะของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เนื้อหาเรื่อง
พฤติกรรมและความรุนแรง จ านวน 12 ตัวชี้วัด  เนื้อหาเรื่องทางเพศ จ านวน 3 ตัวชี้วัด และเนื้อหา
เรื่องภาษา จ านวน 3 ตัวชี้วัด     
   -  ก าหนดให้มีระดับความเข้มของเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม ได้แก่  0=ไม่มี  
1= มีในระดับอ่อน  2=มีในระดับปานกลาง และ 3=มีในระดับเข้ม   
   -  ก าหนดการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามช่วงวัย มีดังนี้  
    ป = รายการส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี  
    ด = รายการส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี  
    ท = รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย  
    น13 = รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี
ควรได้รับค าแนะน า  
    น18 = รายการที่เหมาะกับผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมอายุน้อยกว่า 18 ปี       
ควรได้รับค าแนะน า 
    ฉ = รายการเฉพาะไม่เหมาะส าหรับเด็กและเยาวชน  
   นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดช่วงเวลาในการออกอากาศตามระดับความเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย คือ ป/ด/ท = ออกอากาศได้ทั้งวัน,  น 13 = 20.30-05.00 น., 18 = 22.00-05.00 น. และ ฉ 
24.00-05.00 น. และเพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศ 
(Water Shed) ที่เหมาะสม โดยก าหนดให้มีรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน อย่างน้อย    
วันละ 60 นาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00–18.00 น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00-09.00 น. 
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ นอกจากนี้ในระหว่างช่วงเวลา 18.00–22.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีจ านวน    
ผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่ด้วย จึงให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสม
และจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน   
  5.4  การติดตามตรวจสอบ  
   กสทช. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ ที่ ได้รับความเสียหายจากรายการโทรทัศน์              
ที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคลสามารถร้องเรียนมายัง กสทช. ได้หลายช่องทาง โดย กสทช. มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน อาทิ Call Center 1200 หนังสือร้องเรียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนผ่านรายงานประจ าปี 
  5.5  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   กสทช. มีหน่วยงานที่มีอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่รับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน       
โดยแยก เป็น 3 กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ 1) เรื่องคลื่นรบกวน 2) เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับโฆษณา 
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มาตรฐานการบอกรับสมาชิก และ 3) เรื่องเกี่ยวกับเนื้อหารายการและผังรายการ (ชนัญสรา อรนพ       
ณ อยุธยา, 2556)  
   กสทช. มีอ านาจในกระบวนการรับรับเรื่องร้องเรียน คือ เรียกให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
หรือผู้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา
ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
   กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนในกรณีที่พบว่าเนื้อหาขัดต่อจริยธรรม กสทช. จะส่ง
เรื่องต่อให้กับองค์กร/สภาวิชาชีพที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นสมาชิกอยู่  พิจารณาหากเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อ านาจตามกฎหมายจะอยู่ในกระบวนการพิจารณา โดยกสทช. ก าหนดระยะเวลาสูงสุดในการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายใน 172 วัน (ไม่รวมเวลาการขอความเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอก/ผู้ถูกร้องชี้แจง) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
   1)  กสทช.รับเรื่องเรียนจากช่องทางต่างๆ และส่งต่อค าร้องเรียนให้ส านักกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และการประชุม (กส.) ภายใน 1 วัน  
   2)  กสทช. คัดแยกค าร้องเรียนส่งให้ส านักฯที่รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กสทช. ได้รับค าร้องเรียน 
   3)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ถ้าตรวจสอบถูกต้อง จะส่งต่อ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งการรับค าร้องเรียนภายใน 5 วันท าการ แต่ถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้ว      
ไม่ครบถ้วน จะส่งกลับไป กส. ให้แก้ไข และส่งกลับมาภายใน 15 วัน 
   4)  เสนอเรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลครบถ้วนต่อคณะอนุกรรมการฯ ภายใน 15 วัน 
   5)  คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาค ารอ้งเรียนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
   6)  หลังจากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาค าร้องเรียนแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอความเห็น และมติอนุกรรมการฯ ต่อ กสท. เพ่ือให้ กสท. พิจารณา และมีมติโดยใช้ระยะเวลา   
ไม่เกิน 14 วันท าการ 
   7)  กสท. พิจารณาและมีมติ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันท าการ เว้นแต่มีเหตุ       
อันสมควรอาจขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน 7 วันท าการ  
   8)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มงานที่รับผิดชอบ) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอ 
หรือค าร้องเรียนทราบเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ กสทช. 
  5.6  การลงโทษ 
   กสทช. มีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดด้านเนื้อหาหลายระดับ คือ ตักเตือน     
ออกค าสั่ง ให้จ่ายค่าปรับ ระงับการออกอากาศ พักใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 
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  5.7  การจูงใจ 
   การจูงใจ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดให้กับผู้ประกอบกิจการที่ผลิตรายการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ   
คนด้อยโอกาส มีมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ที่มีสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
ระหว่าง มาตรฐานสากลกับประเทศไทย  
  คณะวิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบการด าเนินงานการก ากับเนื้อหา          
ตามมาตรฐานสากลในต่างประเทศ การด าเนินงานของ กสทช. และการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการ
และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม      
2) การด าเนินงานด้านการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม และ 3) กรอบจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลกันเอง (รายละเอียดตามตารางภาคผนวก ค) โดยคณะวิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหา
ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทยใน 3 ประเด็นดังกล่าวเสนอ     
เป็นจุดร่วมและจุดต่าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

1.  กลไกการก ากับดูแลรายการที่ไม่เหมาะสม  
 มาตรฐานสากลและประเทศไทยมีจุดร่วมในประเด็นกลไกการก ากับดูแลรายการ          

ที่ไม่เหมาะสม คือ การมีองค์กรก ากับที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคองค์วิชาชีพรวมถึง  การก ากับ
เนื้อหารายการทีม่ีแนวคิดการก ากับเนื้อหาเชิงปกป้องและส่งเสริมตามมาตราฐานสากล  

  มาตรฐานสากลและประเทศไทยในส่วนของจุดต่างกลไกการก ากับดูแลรายการ          
ที่ไม่เหมาะสม คือ มาตรฐานสากลจะมีการก ากับร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับและองค์กรวิชาชีพที่เป็น
ระบบใน 2 รูปแบบ คือการร่วมก าหนดกรอบจริยธรรม ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติการจัดระดับ 
ความเหมาะสมของรายการที่องค์กรวิชาชีพได้ด าเนินการมา (Code-oriented Approach) และการ
ให้การรับรององค์กรวิชาชีพ (Organization-oriented Approach) ในการจัดท ากรอบจริยธรรมและ
ให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลกันเอง  ในขณะที่ประเทศไทยองค์กรก ากับ 
(กสทช.) และองค์กรวิชาชีพยังไม่ได้มีการร่วมกันก ากับอย่างเป็นระบบแต่อยู่ในช่วงที่ กสทช. จัดท า
ประกาศการร่วมกลุ่มเนื่องจากเป็นหนึ่งในหน้าที่ กสทช. ที่ต้องส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นองค์กรรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพและการควบคุมกันเองภายใต้
มาตรฐานจริยธรรม 
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  2.  การด าเนินงานด้านการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม  
 มาตรฐานสากลและประเทศไทยมีจุดร่วมในประเด็นการด าเนินงานด้านการตรวจสอบ

และจัดระดับความเหมาะสม คือ การมีองค์ประกอบของการด าเนินการฯ ที่คล้ายคลึงกันใน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ (กฏหมาย และกรอบจริยธรรม) ระบบการจัดระดับ
ความเหมาะสม การติดตามตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรียน บทลงโทษ และการจูงใจ  

  อย่างไรก็ตามภายใต้องค์ประกอบทั้ง 6 พบว่ามีจุดต่างในประเด็น 3 ประเด็น คือ      
1) ระบบการจัดระดับความเหมาะสม 2) การติดตามตรวจสอบ 3) การจัดการข้อร้องเรียนที่เป็น
ช่องว่างระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทยดังนี้  

 3.  ระบบการจัดระดับความเหมาะสม แม้ว่ามีระบบการจัดระดับความเหมาะสม           
ที่คล้ายคลึงกันแต่ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบด าเนินการในการจัดท าการจัดระดับความเหมาะสม    
แตกต่างกัน ดังนี้  มาตรฐานสากลก าหนดให้องค์กรวิชาชีพจัดระดับความเหมาะสมกันเอง            
โดยก าหนดให้ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาสังคม การแพทย์ 
จิตวิทยาเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทย กสทช. ได้จัดท าประกาศ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการ โดย กสทช. ท าการส่งเสริมความเข้าใจประกาศดังกล่าวผ่าน 
การร่วมประชุมกับผู้ประกอบกิจการและก าลังด าเนินการร่วมกันให้เกิดคู่มือการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการร่วมกับภาควิชาการ จึงนับได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการจัดระดับควมเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรก ากับของรัฐ 

 4.  การติดตามตรวจสอบ 
  แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ พบจุดต่างระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทย 

ดังนี้ การติดตามตรวจสอบตามมาตรฐานสากล องค์กรวิชาชีพจะมีการติดตามตรวจสอบการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโดยการส ารวจความเข้าใจของผู้ปกครองในระบบการจัดระดับ        
ความเหมาะสมของรายการตามช่วงวัยเป็นประจ าทุกปี ในขณะที่องค์กรวิชาชีพในประเทศไทยยังไม่มี    
การติดตามตรวจสอบผ่านการส ารวจความพึงพอใจหรือประสิทธิภาพของกฎหมายฯ จากกลุ่ม
ผู้บริโภค  

  อนึ่ง ในการติดตามตรวจสอบทั้งมาตรฐานสากลและประเทศไทย มีจุดร่วมกัน คือ       
มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเก็บเทปรายการเพ่ือให้การติดตามตรวจสอบตามระยะเวลา     
ที่กฏหมายก าหนด 

 5.  การจัดการข้อร้องเรียน 
  แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนพบจุดต่างระหว่างมาตรฐานสากลและประเทศไทย 

คือ องค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ มีการเผยแพร่การจัดการข้อร้องเรียนออกสู่สาธารณะชน        
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อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อใจในการก ากับดูแลกันเอง ในขณะที่องค์กรวิชาชีพ
ในประเทศไทยยังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

6.  กรอบจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเอง 
  มาตรฐานสากลและประเทศไทยมีจุดร่วมในประเด็นกรอบจริยธรรมและการก ากับดูแล

กันเอง คือ การมีองค์กรวิชาชีพและมีกรอบจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลกันเอง  
   อย่างไรก็ตามได้พบแนวปฏิบัติที่เป็นจุดต่าง โดยองค์กรวิชาชีพตามมาตฐานสากล    
มีการก ากับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการเคารพกติกาตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีสภาพ
บังคับท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือ มิฉะนั้นจะมีมาตรฐการในการลงโทษตามกติกา ในส่วนขององค์กร
วิชาชีพในประเทศไทยมีความพยายามที่จะก ากับดูแลกันเอง แต่ในส่วนของการก ากับเนื้อหารายการ
ให้เหมาะสมยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพบังคับที่มีประสิทธิภาพ  

  
ส่วนที่ 3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบมาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ 7 องค์ประกอบ   
 คณะวิจัยได้สังเคราะห์การตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์       
ในระดับสากล ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น รวมถึงการวิเคราะห์   
ในประเทศไทย จากกรอบของ Unesco โดย Eve Salomon (2008) ร่วมกับพิรงรอง รามสูต และ
คณะ (2546) ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ 1) องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 2) แนวคิดและ
เครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 3) การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์   
4) การติดตามตรวจสอบ 5) การจัดการเรื่องร้องเรียน 6) การลงโทษ และ 7) การจูงใจ โดยสามารถ
สรุปมาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ที่พึงประสงค์  
ดังนี้ (รายละเอียดตามตาราง ภาคผนวก ง) 
  1.  องค์กรก ากับและอ านาจหน้าที่ 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์            
ที่พึงประสงค์ด้านองค์กรก ากับควรเป็นองค์กรอิสระเพ่ือปลอดจากการแทรกแซงโดยอ านาจรัฐและ
อ านาจเอกชน ท าให้เกิดการก ากับที่สมดุลและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภค      
โดยองค์กรอิสระควรมีอ านาจหน้าที่หลัก คือ  
   1.1  จัดสรรคลื่นความถีใ่ห้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  
   1.2  ก ากับและบริหารคลื่นความถี่ด้วยการออกกฎระเบียบและทบทวนกฎระเบียบ      
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด  
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   1.3  ก ากับโครงสร้างตลาดให้มีความเป็นธรรมและมีความหลากหลายของผู้ประกอบการ
โดยใช้เครื่องมือก ากับความเป็นเจ้าของกิจการ การถือครองสิทธิข้ามสื่อ การถือครองกิจการ        
โดยชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันความหลากหลายของเนื้อหารายการ  
   1.4  ส่งเสริม กระตุ้น และก ากับให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการที่หลากหลาย  
   1.5  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการมีการรวมกลุ่มและก ากับดูแลกันเอง   
   นอกจากองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลข้างต้นแล้วมาตรฐานที่พึงประสงค์ในการ
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในระดับสากลควรจัดให้มีองค์กรวิชาชีพ  
ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้ยังคงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
มีเสรีภาพอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ โดยองค์กรวิชาชีพดังกล่าวควรจะมีบทบาทในการจัดท า
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพโดยความร่วมมือของสมาชิกในองค์กร มีระบบการตรวจสอบ             
การด าเนินการร่วมกัน และมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
   ในด้านการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรก ากับดูแล และองค์กรวิชาชีพ/ผู้ประกอบกิจการ
ควรที่จะมีกลไกการก ากับดูแลเนื้อหาร่วมกัน (Co-regulation) ตามแนวทางดังนี้ (HBI, 2006: 105     
อ้างใน ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และคณะ, 2559) 
    1)  สร้างแนวทางการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code–
oriented Approach) โดยการที่หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ก ากับดูแลกันเองผ่านมาตรฐานจริยธรรมหรือข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันขององค์กรก ากับกันเอง 
โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การให้การรับรองมาตรฐานจริยธรรม การลงนามในมาตรฐานจริยธรรม หรือ
การน ามาตรฐานจริยธรรมมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย เป็นต้น 
    2)  สร้างแนวทางการเชื่อมโยงการก ากับดูแลกับองค์กรก ากับกันเอง (Organization- 
oriented Approach) โดยการที่หน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ก ากับดูแลกันเองผ่านองค์กรก ากับกันเอง โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การให้การรับรององค์กร การใช้
อ านาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กร หรือการให้เงินสนับสนุน เป็นต้น 
  2.  แนวคิดและเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์           
ที่พึงประสงค์  มีแนวคิดตามสากลแบ่งเป็น 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิดที่เน้นการก ากับเนื้อหาที่ผู้บริโภค
ควรได้รับการปกป้อง และ 2) แนวคิดท่ีเน้นการส่งเสริม 
   2.1  แนวคิดที่เน้นการก ากับเนื้อหาที่ผู้บริโภคควรได้รับการปกป้อง ประกอบด้วย 
    2.1.1  การก ากับเนื้อหาที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน   
    2.1.2  การก ากับเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม 
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   ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวควรให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศ เช่น เนื้อหาลามก เนื้อหา
ทีล่ะเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
   2.2  แนวคิดที่เน้นการส่งเสริม ประกอบด้วย 
    2.2.1  การส่งเสริมความหลากหลายของเนื้อหา  
    2.2.2  การส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพ 
    2.2.3  การส่งเสริมเนื้อหาเพื่อเด็กและเยาวชน  
    2.2.4  การส่งเสริมเนื้อหาเพ่ือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะด้าน เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อย 
โอกาส ผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น  
    2.2.5  การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในด้านสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของความ
เป็นพลเมือง เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยชน การส่งเสริมอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
เด็กและเยาวชน 
   มาตรฐานที่พึงประสงค์ในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ด้านเครื่องมือในการก ากับเนื้อหารายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 2 ประเภทดังนี้ 
   ก.  กฎหมาย คือ กฎเกณฑท์ี่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเพ่ือปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของผู้ชม ได้แก่ 
    1)  กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
     -  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายหมิ่นประมาท 
กฎหมายสื่อลามก กฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ เป็นต้น 
   ข.  กรอบจริยธรรมวิชาชีพ คือ กติกาที่ผู้ประกอบการ/องค์กรวิชาชีพตกลงร่วมกันด้วย
ความสมัครใจในการด าเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 
  3.  ระบบการจัดความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์            
ที่พึงประสงค์ด้านระบบการจัดความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (ระบบเรตติ้ง) เพ่ือเป็นประกัน
การปกป้องเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนและเป็นระบบที่เอ้ือให้ผู้ปกครองได้ดูแล
เด็กและเยาวชนของตนเอง โดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศ ดังนี้ 
   3.1  ระบบที่ก าหนดช่วงเวลาเป็นจุดแบ่งประเภทหรือลักษณะเนื้อหาที่น าเสนอ โดย
ประเทศท่ีใช้ระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลาเป็นตัวก าหนดผังการออกอากาศรายการที่พึงประสงค์ 
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   3.2  ระบบการแบ่งเนื้อหาออกเป็นระดับตามวัยของผู้ชมหรือระดับวิจารณญาณของผู้ชม
ที่สันนิษฐานว่าจะแปรเปลี่ยนหรือพัฒนาไปตามวัย เช่น ระบบที่ใช้กันในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา เป็นต้น 
   3.3  ระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบการก าหนดช่วงเวลาและระบบที่แบ่งระดับตามช่วงวัย 
   3.4  ระบบที่ใช้เทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหา เพ่ือบังคับใช้ระบบเรตติ้ง เช่น การใช้เทคโนโลยี 
V-chip มาใช้ควบคู่กับระบบเรตติ้ง เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมไว้ที่เครื่องรับ
โทรทัศน์ตามระดับเนื้อหารายการ ท าให้สามารถควบคุมการชมรายการโทรทัศน์ของเด็กได้ 
  4.  การติดตามตรวจสอบ 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์            
ที่พึงประสงคด้์านการติดตามตรวจสอบ เป็นการแสดงถึงความตั้งใจพร้อมรับผิดชอบของสื่อมวลชนให้
เอ้ือต่อการตรวจสอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีดังนี ้
   4.1  ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเก็บเทปรายการในระยะเวลาหนึ่งส าหรับการติดตาม
ตรวจสอบ  
   4.2  องค์กรก ากับ และองค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการ ควรมีการติดตามตรวจสอบ โดย
การใช้มาตรการเฝ้าระวังสื่อในประเด็น เนื้อหารายการที่มีความเสี่ยงส าหรับเด็กและเยาวชนจากการ 
มีรายการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ละครช่วงเวลาตอนเย็น เนื้อหารายการที่ก่อให้เกิดอันตรายเสียหาย
ร้ายแรง เนื้อหารายการที่ไม่มีมาตรฐานในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง เนื้อหารายการที่มีประวัติเคยถูก
ร้องเรียนมาก่อน 
   4.3  องค์กรก ากับ องค์กรวิชาชีพ และผู้ประกอบกิจการ ควรจัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย 
ในการรับเรื่องร้องเรียนจากสาธารณะ 
  5.  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์           
ที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนโดยการ
แสดงความโปร่งใสในการจัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้เกิดความไว้ใจจากสังคม ควรมีองค์ประกอบดังนี้  
   5.1  ผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรก ากับดูแลควรจัดตั้งหน่วยงานจัดการ
เรื่องร้องเรียนเพ่ือ ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอาจจัดตั้งขึ้น
โดยผู้ประกอบกิจการ องค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรก ากับดูแล  และจัดให้มีกระบวนการจัดการ       
เรื่องร้องเรียนประกอบด้วย 
    1)  การรับเรื่องร้องเรียน (ที่มีหลากหลายช่องทาง) และการก าหนดระยะเวลา      
ในการตอบรับเรื่องร้องเรียน  
    2)  การพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและก าหนดระยะเวลาการแก้ไข 
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    3)  การก าหนดผู้รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ร้องเรียนภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
    4)  การเผยแพร่ผลการจัดการข้อร้องเรียนสู่สาธารณะ 
    5)  ให้สิทธิกับผู้ถูกลงโทษ สามารถทบทวนค าตัดสินได้ โดยมีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการ ทีร่ับผิดชอบในการด าเนินการ 
  6.  การลงโทษ 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์            
ที่พึงประสงค์ด้านมาตรการในการลงโทษ โดยอาจจะมีการลงโทษจากองค์กรก ากับดูแล หรือองค์กร
วิชาชีพ โดยองค์กรวิชาชีพจะไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการลงโทษ ในขณะองค์กรก ากับดูแล          
มีอ านาจลงโทษตามกฎหมาย ดังนี้ 
   องค์กรก ากับดูแลมีอ านาจในการลงโทษตามกฎหมาย 
   1)  ออกค าสั่งให้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
   2)  ออกค าสั่งให้จ่ายค่าปรับ  
   3)  ปฏิเสธต่อใบอนุญาต  
   4)  ระงับหรือยกเลิกใบอนุญาต 
   องค์กรวิชาชีพมีการลงโทษตามที่ตกลงกันไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละองค์กรวิชาชีพ โดย
อาจจะมีแนวทางในการลงโทษดังนี้ 
   1)  ให้มีการปรับแก้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
   2)  ในกรณีที่ท าผิด ให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเน้นย้ าให้มีการขออภัย             
ต่อสาธารณชนผ่านสถานีของตน 
   3)  เปิดเผยรายชื่อของผู้ที่กระท าการละเมิดกฎผ่านเว็ปไซต์ 
   4)  ขอความร่วมมือจากสมาคมต่างๆ ตัดสิทธิ์ผู้ที่ท าการละเมิดในการเข้ารับรางวัลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
   5)  เสนอการลงโทษปรับส่งไปให้ทางองค์กรก ากับเพ่ือประกอบการพิจาณาลงโทษปรับ    
ผู้ที่ท ากระท าผิดได ้
   6)  ถอดถอนสมาชิกภาพ 
  7.  การจูงใจ 
   มาตรฐานกลางการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์            
ที่พึงประสงค์  โดยอาจจะมีการจูงใจทั้งจากองค์กรก ากับดูแล หรือองค์กรวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและให้ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการมีคุณภาพ ดังนี้ 
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   องค์กรก ากับ มีแนวทางในการจูงใจดังนี้  
   1)  ยกเว้นภาษีส าหรับรายการโทรทัศน์ที่ผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สาธารณะ  
   2)  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท ารายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรม 
   3)  สนับสนุนการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราพิเศษตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
   องค์กรวิชาชีพ มีแนวทางในการจูงใจดังนี้ 
   1)  มีการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในภูมิทัศน์สื่อที่ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
   2)  มีการให้ความรู้ รายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ กฏ กติกา ที่องค์กรก ากับได้ออกแนว
ปฏิบัติมาใหม ่
 

 
 
ภาพ 4-3 รูปแบบมาตรฐานในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
 
  กล่าวโดยสรุป มาตรฐานในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ส าหรับประเทศไทยนั้น ควรจะเป็นการก ากับดูแลร่วมกัน (Co-regulation) เนื่องจากสื่อมวลชน    
ส่วนใหญ่ในท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมที่จะก ากับดูแลกันเอง ในระยะแรกจึงควรให้มีการก ากับดูแล
ร่วมกับภาครัฐโดยที่องค์กรอิสระ (กสทช.) มีบทบาทเข้ามาก ากับและส่งเสริม  ซึ่งในอนาคต         
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หากสื่อมวลชนสามารถรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพและมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นก็อาจมีการพัฒนา
รูปแบบเป็นการก ากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ต่อไป (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และคณะ, 
2559) นอกจากนี้รูปแบบการก ากับดูแลร่วมกันยังไม่สามารถแยกขาดจากการก ากับดูแลกันเองได้    
แต่มีลักษณะที่ต่อเนื่องกันตามความเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายในระดับ          
ที่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับการก ากับดูแลในระดับสากลแล้ว ประเทศไทยมีรูปแบบ
มาตรฐานการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในเชิงหลักการ          
ไม่แตกต่างจากในระดับสากลแต่การน ามาบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นยังต้องมีการพัฒนาต่อไป
เพ่ือให้เทียบเท่ากับระดับสากล 
   
 
 



บทท่ี 5  
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน ์

ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
 

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มมีการก าหนด   
ให้จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (Rating) ในปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะวิจัย 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากการระดมความคิด เห็นของผู้เข้าประชุมในการประชุม       
เชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์” ร่วมกับผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ จ านวน 4 ครั้ง ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2559 ถึงมกราคม 2560  

อนึ่ง ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นั้น คณะวิจัยได้จัดท าแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด     
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบในระหว่างการน าเสนอข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 
ตุลาคม 2559 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย และในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 
ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ เกณฑ์การก าหนดการตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสม บทบาทองค์กรวิชาชีพ
และภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  (ผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ปรากฏในภาคผนวก ฎ) และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมทั้งสองครั้ง   
เพ่ือน ามาตรวจสอบแบบสามเส้า หลังจากได้ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้ว คณะวิจัยได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ จากนั้นจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เพ่ือน าเสนอ
ผลการศึกษาและให้ตัวแทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย
ยืนยันผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสู่แนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบและ   
จัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม
รายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 2) บทบาท
ขององค์กรวิชาชีพในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  และ             
3) บทบาทของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของ      
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลการระดมความคิดเห็นในการประชุมครั้งที่ 1 และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2 พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ระบบดิจิตอลในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการโทรทัศน์ สรุปได ้8 ขั้นตอน  

1.1  การก าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหารายการ  
1.2  การแต่งตั้งและการท างานของคณะกรรมการช่องรายการหรือก าหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การจัดผังรายการและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 
1.3  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ผลิตรายการ    
1.4  ผู้ผลิตรายการหรือฝ่ายผลิตรายการรับนโยบายจากสถานีไปปฏิบัติ 
1.5  การพิจารณาตรวจสอบเทปรายการให้ตรงกับผังรายการและพิจารณาจัดระดับความ

เหมาะสมของเนื้อหา 
1.6  การแจ้งผลพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการให้กับผู้ผลิตรายการ 
1.7  แนวปฏิบัติของสถานี ในกรณีท่ีผู้ผลิตรายการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายของสถานีได ้ 
1.8  การติดตามประเมินผลรายการหลังการออกอากาศ 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้  
 
1.1  การก าหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหารายการ    
 1.1.1  การก าหนดสัดส่วนเนื้อหาและจัดท าผังรายการให้เป็นไปตามประเภทของ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับ    
  1.1.2   การก าหนดแนวปฏิบัติหรือกลไกด้านการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการก าหนดนโยบายหลักของช่องรายการ คือ การปฏิบัติตามประกาศ
ของส านักงาน กสทช. และกรอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจน
การจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะของช่องรายการ 

1.2  การแต่งตั้งและการท างานของคณะกรรมการช่องรายการหรือก าหนดผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดผังรายการและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

  1.2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ในแต่ละช่อง อาจมีลักษณะดังนี้ 

   1)  มอบหมายให้มีคณะกรรมการหลักในการดูแลรับผิดชอบการจัดผังรายการ 
และจัดระดับความเหมาะสมของรายการโดยตรง ได้แก่ คณะกรรมการช่องรายการหรือผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดผังรายการ และคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการ จ านวนตาม
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ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และบริบทของแต่ละสถานี โดยอาจมีการก าหนดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว เช่น มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์ การก ากับรายการ การจัดผังรายการ และด้านการจัดระดับความเหมาะสม เป็นต้น  

   2)  ในกรณีที่ช่องมีขนาดเล็ก ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ 
อาจแต่งตั้ งคณะกรรมการจากผู้ท าหน้าที่ อ่ืนๆมารับผิดชอบด าเนินการ เช่น มอบหมายให้
คณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ ฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายเซ็นเซอร์รายการ ฝ่ายเทคนิค 
ฝ่ายออกอากาศ กรรมการบริหารพิจารณารายการ เข้ามาท าหน้าที่พิจารณาจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการ  

   3)  อาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก มาให้ค าปรึกษา
เฉพาะด้านแก่กรรมการผู้รับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ด้านอาหารและยา ด้านเด็กและเยาวชน ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา ด้านการแพทย์
หรือสาธารณสุข ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นต้น 

  1.2.2  ขั้นตอนในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการ
โทรทัศน์ จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบและ
จัดระดับความเหมาะสม มีการด าเนินงาน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในระดับผู้จัดการและ
คณะกรรมการนโยบายโดยมีทีมที่ปรึกษาจากภายนอกมาช่วยพิจารณา ให้ข้อมูล และตัดสินใจ  
นอกจากนี้ในบางสถานีมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทรายการมาท าหน้าที่ดูแลความ
เหมาะสมของเนื้อหา  ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือหาข้อสรุปในการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการมีวิธีแก้ปัญหาหลายแนวทาง  เช่น การติดต่อสอบถาม
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรง การศึกษาจากคู่มือหรือแนวปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. 
และการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยในการตัดสินใจ    

  อนึ่ง ในประเด็นนี้คณะวิจัยได้น าผลการศึกษาไปตรวจสอบยืนยันข้อมูลอีกครั้งในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 โดยให้ตัวแทนผู้ประกอบการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและเรียงล าดับขั้นตอน
การด าเนินงาน ในเบื้องต้นพบว่ามีขั้นตอนการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับผลการศึกษา  โดยสรุป 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของแต่ละสถานี มี ล าดับ
ขั้นตอนในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ดังนี้ 

  1.  ก าหนดการจัดระดับความเหมาะสมโดยอาจใช้เกณฑ์ของ กสทช./ นโยบายของ
สถานี/เกณฑ์อ่ืนๆ ตามล าดับ มีผู้เลือกเป็นล าดับแรก 24 คน จากทั้งหมด 35 คนคิดเป็นร้อยละ 68.6 

  2.  จัดท าคู่มือ/เอกสารการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  มีผู้เลือกเป็น
ล าดับที่ 2 จ านวน 20 คน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.1  
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  3.  สร้างความเข้าใจกับบุคลากร/ผู้ผลิตรายการ/ผู้เกี่ยวข้อง มีผู้เลือกเป็นล าดับที่ 3 
จ านวน 22 คน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.9  

  4.  พิจารณาเนื้อหารายการโทรทัศน์ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเรตหรือไม่         
มีผู้เลือกเป็นล าดับที่ 4 จ านวน 27 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.1 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้
พิจารณาตามประกาศ กสทช. หรือเอกสารแนบคู่พระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว 

  5.  แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์    
มีผู้ เลือกเป็นล าดับที่ 5 จ านวน 26 คน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 74.3 โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารสถานีในกรณีเนื้อหาไม่ผ่านมีการแก้ไขก่อนทุก
รายการ 

  6.  น ารายการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาออกอากาศ มีผู้เลือกเป็นล าดับที่ 6 จ านวน 
26 คน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 74.3  

  7.  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการหลังการออกอากาศ มีผู้เลือก
เป็นล าดับที่ 6 จ านวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.6 จึงจัดเป็นล าดับที่ 7  

  8.  อ่ืนๆ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของ กสทช. และของสถานี ระหว่างข้อ 4-5-6 ควรเพ่ิมข้ันตอนการปรับแก้ไขกรณีไม่ผ่านการ
พิจารณาและน ามาส่งตรวจใหม่ การติดตามตรวจสอบรายการว่าได้ปฏิบัติตามขอบเขตของระดั บ
ความเหมาะสมที่ก าหนดหรือไม่  มีการอบรมท าความเข้าใจและ Update กฎหมายตลอดจนระเบียบ
การตรวจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตรายการ มีผู้เลือกเป็นล าดับที่ 7 จ านวน 1 คน จากจ านวน 35 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 และมีผู้เลือกเป็นล าดับที่ 8 จ านวน 5 คน จากจ านวน 35 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.3 ตามล าดับ 

1.3  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ผลิตรายการ    
  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับ นโยบาย แนวปฏิบัติ  

ข้อจ ากัด แนวทางหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหารายการ โดยอาจมีวิธีการดังนี้  
  1.3.1  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหรือเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระดับ

ความเหมาะสมของรายการ   
  1.3.2  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ผลิตรายการหรือ

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการ   

1.4  ผู้ผลิตรายการ/ฝ่ายผลิตรายการรับนโยบายจากสถานีไปปฏิบัติ  
  ผู้ผลิตรายการ/ฝ่ายผลิตรายการ น านโยบาย และแนวปฏิบัติไปด าเนินการ โดยอาจมี

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1.4.1  ผู ้ผลิตรายการ น าเสนอโครงร่างเนื ้อหารายการให้คณะกรรมการฝ่าย       
ผังรายการพิจารณา กลั่นกรอง และจัดระดับความเหมาะสมก่อนด าเนินการผลิต  (Pre-rate) 

  1.4.2  ผู ้ผลิตรายการ น าเทปรายการที่ผลิตเรียบร้อยแล้วส่งให้กับสถานี เพื ่อ
พิจารณาตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสม หากมีเนื ้อหาที ่ไม่เป็นไปตามระดับความ
เหมาะสม ผู้ผลิตต้องด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสถานี (Post-rated) 

1.5  การพิจารณาตรวจสอบเทปรายการให้ตรงกับผังรายการและพิจารณาจัดระดับ
ความเหมาะสมของเนื้อหา   

  การพิจารณาตรวจสอบเทปรายการมี 2 ขั้นตอน คือ  
  1.5.1  การตรวจสอบเทปรายการให้ตรงกับผังรายการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบเทปรายการให้ตรงกับผังรายการ   
  1.5.2  ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายการ  
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2 เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายการ พบว่า สถานีมีการตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบเนื้อหารายการโดยเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการให้
เป็นไปตามกรอบกฎหมายและกรอบจริยธรรมตามที่สถานีก าหนด โดยจะก าหนดให้คณะกรรมการ
ท างานร่วมกับทีมที่ปรึกษาเนื้อหาเฉพาะด้าน จ านวนร้อยละ 15.3 และก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆ คือ คณะกรรมการบริหารสถานีฝ่ายกฎหมาย และฝ่าย
เซนเซอร์ จ านวนร้อยละ 10.2 

   คณะกรรมการตรวจสอบเทปรายการ พิจารณาเนื้อหาตามกรอบกฎหมายใน 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)  เรื่องพฤติกรรมและความรุนแรง 2) เรื่องเพศ และ 3) เรื่องภาษา หากพบว่า
เทปรายการมีการน าเสนอเนื้อหาเป็นไปตามกรอบกฎหมายทางสถานี จะน าออกอากาศตาม         
ผังรายการที่ก าหนด ส่วนกรณีที่พบว่า เทปรายการมีการน าเสนอเนื้อหาไม่เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 
ทางสถานีจะแจ้งให้ผู้ผลิตรายการ/ฝ่ายผลิตน าเทปรายการไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อน
ออกอากาศต่อไป 

   อนึ่ง คณะวิจัยได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจสอบและ    
การจัดระดับความเหมาะสมรายการในกิจการโทรทัศน์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 พบว่า   
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เลือกใช้เกณฑ์ต่างๆ ตามล าดับ คือ ล าดับที่ 1 ใช้เกณฑ์ของ กสทช. จ านวน 
35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 ล าดับที่ 2 ใช้นโยบายของสถานี จ านวน 28 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.0 และล าดับที่ 3 ใช้เกณฑ์อ่ืนๆ จ านวน 18 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4  

   เกณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ กรอบจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น ข้อบังคับ
มาตรฐานจริยธรรมของสมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง สภาวิชาชีพกิจการ
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การแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) PBC [The Professionals of Broadcasting 
Council (Thailand)] กรอบจริยธรรมของสถานี  

   กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพ่ง กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมถึงกฎหมายขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข  

   นอกจากนี้ยังใช้ หลักเกณฑ์ทางสังคม กติกาที่ก าหนดร่วมกัน บริบทของสังคม 
ณ ขณะนั้น เช่น กรณีเหตุการณ์ไม่คาดคิด (ในหลวงสวรรคต) ความเห็นของผู้สนับสนุนรายการ  
สามัญส านึกของคนท างาน ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บริหาร ความเห็นของผู้ก ากับ ตลอดจนนโยบาย
การผลิตรายการของแต่ละสถานี   

1.6  การแจ้งผลพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการให้กับผู้ผลิตรายการ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2 เกี่ยวกับขั้นตอน

การตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายการ พบว่า ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
รายการนั้น หากคณะกรรมการพบว่า เทปรายการมีเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ สถานีจะน าออกอากาศ
ตามผังรายการที่ได้ก าหนดไว้ ส่วนกรณีที่พบว่าเนื้อหารายการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สถานีจะแจ้งผล
การพิจารณาและส่งกลับไปให้ผู้ผลิตรายการน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนออกอากาศอีกครั้ง 

  โดยสถานีส่วนใหญ่ จ านวนร้อยละ 96.6 มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
เนื้อหารายการแจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการให้กับผู้ผลิตรายการ ในขณะที่
บางสถานีจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการแจ้งผลการพิจารณา  

  ส าหรับแนวปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณา กรณีที่พบว่าเนื้อหาของรายการไม่
เหมาะสม มีดังนี้ 

 
 
  1)  การประชุมร่วมกันระหว่างสถานีกับผู้ผลิตรายการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปรับ 

ลดทอน หรือแก้ไขเนื้อหา    
  2)  หากผู้ผลิตรายการไม่ปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหารายการให้เป็นไปตามผลการพิจารณา 

สถานีจะท าการยกเลิกการออกอากาศ   
1.7  แนวปฏิบัติของสถานี ในกรณีที่ผู้ผลิตรายการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายของ

สถานีได้  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 

เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายการ พบว่า สถานีส่วนใหญ่ จ านวนร้อยละ 
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94.9 มีแนวปฏิบัติที่จะด าเนินการกับผู้ผลิตรายการ กรณีที่ไม่ด าเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายของสถานี โดยจ าแนกออกเป็น 2 กรณี คือ  

  1.7.1  กรณีที่ผู้ผลิตเพิกเฉยไม่ด าเนินการแก้ไข ส่วนใหญ่ สถานีจะใช้วิธีการตักเตือน
ให้ทราบด้วยวาจา จ านวนร้อยละ 78.0 และด้วยลายลักษณ์อักษร จ านวนร้อยละ 79.7 มีเพียงส่วน
น้อยที่มีการลงโทษด้วยการเพิกถอนรายการออกจากผังรายการ จ านวนร้อยละ 33.9  

  1.7.2   กรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาการออกอากาศ สถานีจะด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายการ ดังต่อไปนี้  

   1)  ในกรณีที่พบเนื้อหาไม่เหมาะสมเพียงเล็กน้อย สถานีจะใช้เทคนิคการเบลอ
ภาพ การดูดเสียง หรือการตัดเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

   2)  กรณีที่เนื้อหาไม่เหมาะสมอย่างมาก สถานีจะระงับการออกอากาศ หรือน า
เทปรายการเก่ามาออกอากาศแทน 

1.8  การติดตามประเมินผลรายการหลังการออกอากาศ   
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 

เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหารายการ พบว่า ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ จ านวนประมาณร้อยละ 80 มีกระบวนการติดตามประเมินผลรายการหลังการออกอากาศ 
แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งในสามที่ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ บางสถานียังเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลรายการหลังออกอากาศ โดยการสะท้อนความคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ SMS สายด่วน Call Center และสื่อสังคมออนไลน์  
ได้แก่ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อีเมล์ บางสถานีมีการจัดตั้งสภาผู้ชม /ผู้ฟังรายการ จ านวนตั้งแต่ 
2-6 คน เข้ามาร่วมติดตามประเมินผลรายการ อย่างไรก็ตาม สถานีส่วนใหญ่ยังไม่เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคหรือประชาชนสะท้อนความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมายังสถานีโดยตรง   

  อนึ่ง บางสถานีให้ความส าคัญกับการประเมินผลรายการหลังออกอากาศ โดยก าหนดให้
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับความเหมาะสมรายการ หรือให้ฝ่ายผังรายการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันท าหน้าที่ประเมินผลรายการหลังการออกอากาศ  

  อย่างไรก็ตาม พบว่า การติดตามประเมินผลรายการหลังออกอากาศของบางสถานี เป็น
การเน้นเรื่องการจัดอันดับความนิยมมากกว่าความเหมาะสมของเนื้อหาในรายการ   

  จากข้อมูลแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งมี 8 
ขั้นตอนข้างต้น  สามารถสรุปเป็นแผนผังภาพรวม ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5-1 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทย 151 
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  ส าหรับการพัฒนาแนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในบริบทของสังคมไทยนั้น มีปจัจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้คือ    
  1)  ภาครัฐ ต้องเข้าใจและส่งเสริมการท าหน้าที่สื่อบนหลักการประชาธิปไตย ให้สิทธิและ
เสรีภาพสื่อในการด าเนินงานอย่างเท่าเทียมกัน    
  2)  บุคลากรภาครัฐ  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ผลิต ควรมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และมีส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาและหามาตรฐานในแนวทางปฏิบัติ   
  3)  กฎหมาย/ คู่มือ/ แนวปฏิบัติ ควรมีความชัดเจนในการสื่อสารกฎเกณฑ์หรือเห็นแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน               
  4)  ผู้ผลิตรายการ ควรมีความรู้ความเข้าใจในกรอบกฎหมายหรือเข้าใจในนโยบาย / แนว
ปฏิบัติของช่องรายการ   
  5)  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการจะต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่และให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหาอย่างจริงจัง   
  6)  ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการท าหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมของควรมีความรู้และประสบการณ์ตรง   
  7)  ผู้บริโภคในสังคมพลเมืองจะต้องมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน  และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการท าหน้าที่ของสื่อได้   
 

อนึ่ง การตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
นอกจากจะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยตรงแล้ว องค์กรวิชาชีพและภาคประชาสังคม
ควรมีบทบาทในการช่วยติดตามตรวจสอบรายการโทรทัศน์เพ่ือให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลกันเองมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

คณะวิจัยได้ระดมความเห็นและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ิมเติม ในการประชุม         
เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรวิชาชีพและภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ สรุปได้ดังนี้ 
 
2.  บทบาทขององค์กรวิชาชีพในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน ์ 

ผู้แทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.7    
เห็นว่า ปัจจุบันองค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ และมีจ านวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4  เห็นว่าองค์กรวิชาชีพไม่มีบทบาทในการ
ตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูลไม่ตอบ 1 ราย 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 เนื่องจากไม่ทราบว่ามีช่องทางติดต่ออย่างไร แต่ถ้ามีก็จะเป็นประโยชน์ในแง่
การเป็นที่ปรึกษาหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสื่อ  

องค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
โดยเรียงล าดับดังนี้  

ล าดับที่ 1 บทบาทในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีผู้เลือกตอบจ านวน 21 คน  
จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60  

ล าดับที่  2  บทบาทในการร่วมติดตามตรวจสอบ มีผู้ เลือกตอบจ านวน 20 คน         
จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.1  

ล าดับที่  3 บทบาทในร่วมก าหนดเกณฑ์กลางและให้ค าปรึกษากรณีมีข้อสงสัย            
มีผู้เลือกตอบจ านวน 12 คนเท่ากัน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.3  

ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ คือ เสนอข้อร้องเรียน มีผู้เลือกตอบจ านวน 1 คน จากทั้งหมด 35 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9  
 

3.  บทบาทของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน ์

ผู้แทนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.6 
เห็นว่า ภาคประชาสังคม เช่น องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน องค์กร
ผู้บริโภค มีบทบาทในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และมีผู้เห็นว่า
ภาคประชาสังคมไม่มีบทบาท จ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.6  ไม่ตอบ 1 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.9  

ภาคประชาสังคม เช่น องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
องค์กรผู้บริโภค มีบทบาทในการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์       
โดยเรียงล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ 1  บทบาทในการเสนอข้อร้องเรียนในกรณีที่มีเนื้อหารายการไม่เหมาะสม     
มีผู้เลือกตอบจ านวน 24 คน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.6  
  ล าดับที่  2  บทบาทในการร่วมติดตามตรวจสอบ มีผู้ เลือกตอบจ านวน 18 คน       
จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.4  
  ล าดับที่ 3  บทบาทในการร่วมก าหนดเกณฑ์กลางการตรวจสอบและจัดระดับความ
เหมาะสมรายการโทรทัศน์ มีผู้เลือกตอบจ านวน 5 คนจากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.3  
  ล าดับที่ 4  อ่ืนๆ คือ บทบาทในการจัดการประชุมหรือสัมมนาร่วมกันและร่วมให้
ค าแนะน า มีผู้เลือกตอบจ านวน 3 คน จากท้ังหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6  
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  โดยสรุปจะพบว่า  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลในประเทศไทย    
ส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติในการคัดกรองรายการของช่องรายการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมที่ดี  ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันยังคงตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในฐานะองค์การสื่อของสังคม  จะเห็นได้ว่าช่องรายการพยายามก ากับดูแลการด าเนินงาน
ขององค์กรให้มีคุณภาพ โดยใช้แนวปฏิบัติหรือระบบกลไกในการก ากับติดตามควบคุมคุณภาพเนื้อหา
และการผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ  
  นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพและภาคประชาสังคมยังต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์
อันจะน าไปสู่การพัฒนาฐานคิดและภูมิปัญญาให้กับเด็ก  เยาวชน และผู้บริโภคในสังคมไทยได้      
อย่างแท้จริง 



บทท่ี 6  
ผลการศึกษาเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมและแนวทางการน าเสนอ  

เนื้อหาที่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน ์
 

  การศึกษาเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหา
รายการที่ไม่เหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.2556 โดย  เกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์มีทั้งหมด     
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง 2) ด้านเรื่องทางเพศ และ 3) ด้านภาษา           
โดยศึกษาการน าเสนอเนื้อหารายการ ที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ 3 ประเภท ได้แก่ รายการ
ละคร รายการ วาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน เนื่องจากรายการโทรทัศน์ทั้ง 3 ประเภท
นี้ เป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงและมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของประชาชนทั้งด้านบวก
และด้านลบ โดยศึกษารายการที่มีการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ระหว่างปี พ.ศ.2556–2559 และเป็นรายการที่มีประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการที่ไม่เหมาะสมไปยังส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
  การศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม 2 วิธี ได้แก่  
  1.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ทั้งที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม  
  2.  รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับลักษณะ
เนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และ
แนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่ เหมาะสมในรายการโทรทัศน์  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้   โอเรียนทอล ริเวอร์
ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัย  การส่งเสริมการ
ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3” 
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงาน กสทช.     

หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ ไม่เหมาะสมได้ครบถ้วนแล้ว 
คณะวิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามลักษณะของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  
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  1.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม โดยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกเนื้อหาตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศของ กสทช. ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม
และความรุนแรง 2) ด้านเพศ และ 3) ด้านภาษา ในการน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ ได้แก่ 
รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน   
   2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับ
ลักษณะเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 
โดยจ าแนกเนื้อหาด้านพฤติกรรมและความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาษา ตามการจัดระดับความ
เหมาะสมตามช่วงวัย (ป/ด/ท/น13+/น18+/ฉ) ของรายการละคร รายการวาไรตี้ /เกมโชว์ และ
รายการเด็กและเยาวชน (ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 
2556) เพ่ือน ามาหาแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์  
  คณะวิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่  1  ผลการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ โดยจ าแนก
ตามประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและ
เยาวชน  
 ส่วนที่  2  ผลการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ โดยจ าแนก
ตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมและความ
รุนแรง ด้านเพศ และด้านการใช้ภาษา   
  ส่วนที่  3  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใน
รายการโทรทัศน์ ที่สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 1-3 โดยจ าแนกตามประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และ
รายการเด็กและเยาวชน  
  ส่วนที่  4  ผลการศึกษาแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ โดย
จ าแนกตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมและ
ความรุนแรง ด้านเพศ และด้านการใช้ภาษา      
 ส าหรับผลการศึกษาดังกล่าว คณะวิจัยจะน าไปใช้ในการจัดท าคู่มือมาตรฐานกลางการ
ตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการ
และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและการก ากับดูแลเนื้อหาของรายการ
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โทรทัศน์ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคน าไปใช้ประกอบการรับชมรายการ
โทรทัศน์ เพ่ือปกป้องตนเองจากรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อไป 
   

1.  ผลการศึกษา 
  ผลการศึกษาเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสมในกิจการโทรทัศน์ คณะวิจัยได้น าเสนอผล
การศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่  1  ผลการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ โดยจ าแนกตามประเภท
รายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน    

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม 
พบว่า 

1.  รายการละคร  
งานวิจัยในประเทศไทยจ านวนมากได้มีการศึกษาความรุนแรงในละครที่ออกอากาศใน

สถานีโทรทัศน์ โดยพบว่า เนื้อหาในละครมีผลกระทบเชิงลบต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
ก่อให้เกิดการเลียนแบบทางความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างต้นแบบของพระเอก 
นางเอก ผู้ร้ายและตัวโกง หรือแม้แต่การสร้างโลกแห่งความฝันและการหลีกหนีโลกแห่งความจริง 
ส่วนวัยรุ่นที่รับชมละครจะมีแนวโน้มในการลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบทบาทของนักแสดงที่ชื่น
ชอบ จนท าให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้คล้ายคลึงกับนักแสดงดังกล่าว  

1.1  ด้านการน าเสนอความรุนแรง 
  การน าเสนอความรุนแรงที่พบในรายการละครไม่จ าเป็นต้องเป็นภาพที่แสดงออกซึ่ง

ความรุนแรงอย่างหนักหน่วงในเชิงกราฟิกเสมอไป แต่อาจเป็นภาพที่แสดงออกซึ่งความรุนแรงแบบ
เบาๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว เด็กเถียงพ่อแม่ พ่อแม่พลั้งมือท า
ร้ายตบตีลูก การล้อเลียนกลั่นแกล้งกันของเด็กในโรงเรียน  การชกต่อย ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเยาวชนจะเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะซึมซับความรุนแรงดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ชมที่อยู่ในวัยก าลังเรียนรู้ต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและรับอิทธิพลจากสื่อได้ง่าย 

1.2  ด้านการน าเสนอเรื่องเพศ 
  การน าเสนอเนื้อหาเรื่องเพศที่พบในรายการละคร ได้แก่ การน าเสนอเรื่องเพศผ่าน

มุมกล้อง เช่น การน าเสนอภาพที่เน้นให้เห็นสัดส่วน และเรือนร่างของตัวละคร การใส่เสื้อผ้าของตัว
ละครที่โป๊หรือเน้นสัดส่วนเป็นการกระตุ้นอารมณ์ให้ผู้ชมรู้สึกทางเพศ และการแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวละครที่ไม่เหมาะสม เช่น การแสดงความรักที่เกินเลยไม่เหมาะสมของวัยรุ่น การแสดงความรักกัน
ในที่สาธารณะ การแสดงความสัมพันธ์ทางเพศที่เน้นการน าเสนอภาพที่ชัดเจน  ซึ่งการน าเสนอภาพ
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และเนื้อหาดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวิจารณญาณไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าเนื้อหาใดเป็นเรื่องจริง เนื้อหาใดเป็นเรื่องปรุงแต่งหรือบทบาทสมมติ  

1.3  ด้านการน าเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษา 
  การใช้ภาษาในรายการละครมักมีการใช้ภาษาที่เกินจริงไปจากภาษาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เพ่ือต้องการให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับบทบาทของตัวละครและเนื้ อหาของละคร
เรื่องนั้นๆ โดยภาษาท่ีพบบ่อยในละคร ได้แก่ การใช้ภาษาไม่สุภาพ หยาบคาย หรือภาษาสแลง ภาษา
สองแง่สองง่าม เช่น กู มึง อี ไอ้ เป็นต้น ซึ่งภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มเฉพาะโอกาส      
แต่เมื่อถูกน าเสนอในรายการละครท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นภาษาที่สามารถใช้ในพื้นที่สาธารณะได้        

2.  รายการเกมโชว์/วาไรตี้  
 รายการเกมโชว์/วาไรตี้ เป็นรายการบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง เพราะมี

เนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน ทั้งจากพิธีกรและผู้เข้าร่วม
รายการเพราะมีการใช้เทคนิคพิเศษของรายการ คือ ลักษณะการเล่นเกม อุปกรณ์การเล่นเกม วิธีการ
เล่นเกม ซึ่งรายการเกมส์โชว์จ านวนมากมีเนื้อหาความรุนแรง ทางพฤติกรรม เพศ และภาษาที่ไม่
เหมาะสมกับเด็ก เช่น มีการใช้อุปกรณ์ท าร้ายร่างกายกัน การใช้ภาษาหยาบคาย สองแง่สองง่าม    
เป็นต้น แต่กลับน าเสนอให้รู้สึกตลกขบขัน หรือการแต่งกายของพิธีกรหรือผู้ร่วมรายการที่โป๊ 
ล่อแหลม ไม่เหมาะสม แต่กลับน าเสนอให้รู้สึกว่าสวยงามเป็นแฟชั่นที่ทันสมัย ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะ
ส่งผลให้เด็กเข้าใจว่าเป็นเรื่องท่ียอมรับกันได้ หรือสามารถเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นได้ 

 2.1  ด้านการน าเสนอความรุนแรง 
  การน าเสนอภาพและเนื้อหาความรุนแรงที่มักพบในรายการวาไรตี้/ เกมโชว์ คือ 

พิธีกรและผู้ร่วมรายการมีการใช้สิ่งของมาท าร้ายร่างกายกัน การน าสัตว์มีพิษหรือสัตว์เลื่อยคลานที่มี
อันตรายมาใช้ในรายการ ซึ่งท าให้ผู้ร่วมรายการรู้สึกหวาดกลัว หวาดเสียว แต่กลับน าเสนอให้ผู้ชมรู้สึก
สนุก ตลก ขบขัน ซึ่งการน าเสนอดังกล่าวอาจท าให้ผู้ชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเลียนแบบและ    
น าการกระท าดังกล่าวไปใช้ในชีวิตจริง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเห็นความทุกข์ ความหวาดกลัวของ
ผู้อื่นเป็นเรื่องสนุก ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย 

 2.2  ด้านการน าเสนอเรื่องเพศ 
  การน าเสนอภาพและเนื้อหาในรายการวาไรตี้/ เกมโชว์มักพบการน าเสนอเรื่องเพศ

ที่ไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการแต่งกายของพิธีกรและผู้ร่วมรายการ เช่น การใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นที่เน้น
ทรวดทรงสรีระ ค่านิยมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ภาพลักษณ์ภายนอกของผู้หญิงมาเป็น
สัญลักษณ์ทางเพศที่ได้รับการยอมรับมาเป็นจุดขายของรายการ เช่น ผู้หญิงที่สวยต้องมีผิวขาว ผอม 
หน้าอกใหญ่ แต่งกายโป๊ ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาดังกล่าวอาจส่งผลให้เด็กหรือวัยรุ่นเกิดค่านิยมที่ผิด 
อยากมีรูปลักษณ์เหมือนกับผู้หญิงที่ปรากฏในรายการนั้นๆ  
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 2.3  การน าเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษา 
  การใช้ภาษาในรายการวาไรตี้/เกมโชว์ มักพบว่า มีการใช้ภาษาที่สื่อถึงความรุนแรง 

หยาบคาย สองแง่สองง่าม ดูถูกเหยียดหยาม ลดทอนหรือหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่กลับ
น าเสนอให้รู้สึกตลกขบขัน การใช้ภาษากับบุคคลที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมี
ส่วนท าให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ก้าวร้าว และเลือกปฏิบัติ  

3.  รายการเด็กและเยาวชน  
 โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับว่าสื่อโทรทัศน์สามารถสร้าง

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กทุกกลุ่ม แต่จากการศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ส าหรับ
เด็กจ านวนมากกลับพบว่า รายการโทรทัศน์ที่ตั้งใจผลิตเพ่ือเด็กมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวน
ประชากรเด็กของไทย อีกทั้งรายการส าหรับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นรายการขนาดสั้น และ      
ดูเหมือนว่าสัดส่วนของรายการเด็กจะลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับรายการโทรทัศน์ประเภทอ่ืนๆ 
ดังนั้นโอกาสในการเลือกดูรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กจึงลดลงไปด้วย เด็กจึงต้องดูรายการอ่ืนซึ่ง
อาจมีเนื้อหาความรุนแรง ทางพฤติกรรม เพศ และภาษาที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก 

 3.1  ด้านการน าเสนอความรุนแรง 
  การน าเสนอเนื้อหาความรุนแรงในรายการเด็ก ทั้งจากเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง ล้วนมี

ผลกระทบต่อเด็ก เพราะเมื่อเด็กรับข้อมูลจากการน าเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง อาจท าให้เด็กเชื่อว่า
สิ่งที่เห็นเป็นเรื่องจริง    จนบางครั้งแยกแยะไม่ได้ระหว่างความรู้ ความจริง หรือความคิด และอาจ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้หรือเลียนแบบได้ง่าย  การได้ชมความรุนแรงบ่อยๆ โดยไม่มีพ่อแม่
คอยสอนหรือชี้แนะ ท าให้เด็กรู้สึกชินชากับความรุนแรง เห็นเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งอาจกลายเป็นการ
สร้างค่านิยม ทัศนคติ และหล่อหลอมเด็กได้ เด็กจะค่อยๆ ซึมซับความคิดที่ว่าความรุนแรงเป็นวิธี
แก้ปัญหา อาจท าให้เด็กก้าวร้าวขึ้น และอาจแสดงออกถึงความก้าวร้าวเมื่อโตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่    

 3.2  ด้านการน าเสนอเรื่องเพศ 
  รายการโทรทัศน์ต่างๆ มีเนื้อหาการน าเสนอการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ

มากขึ้น การที่เด็กๆ ได้เห็นพฤติกรรมทางเพศของผู้ใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งแสดงออกถึงความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น และถือเป็นเรื่องปกติ โดยไม่ได้สอดแทรกถึงผลเสียที่จะตามมาจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เช่น การติดโรค การตั้งท้อง ความรับผิดชอบหรือหลักศีลธรรมที่ถูกต้อง 
เป็นต้น เด็กดูแล้วอาจเข้าใจผิด อยากลอง อยากรู้ หรืออยากท าตามเพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้ใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ดูรายการที่มีการแสดงบทบาททางเพศ
บ่อยๆ มักจะมีเพศสัมพันธ์ที่อายุยังน้อย มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ดู   
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 3.3  ด้านการน าเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษา 
  การน าเสนอเก่ียวกับการใช้ภาษาในรายการเด็กต้องตระหนัก และใช้ภาษาที่ถูกต้อง

ตามเนื้อหาข้อมูล ตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น เพราะการน าเสนอ
เกี่ยวกับภาษาที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ส่อเสียด คลุมเครือ หรือชักจูงในเรื่องทางเพศ อาจท าให้เสื่อม
ความหมาย ท าให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน ถ้อยค าอาจถูกตีความได้หลายนัย หรือค าศัพท์
สแลงโดยไม่ได้อธิบายความหมายที่ถูกต้อง อาจท าให้เกิดการสื่อสารไม่ชัดเจน 
    
  ส่วนที่  2  ผลการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ โดยจ าแนกตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง     
ด้านเพศ และด้านการใช้ภาษา   
  จากการศึกษาการน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ สามารถจ าแนกเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์   
การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
และความรุนแรง มีเกณฑ์การพิจารณา 13 ข้อ (V1-V13) ด้านเพศ มีเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ (S1-
S3) และด้านการใช้ภาษา (L1-L3)  มีเกณฑ์การพิจารณา 3 ข้อ สามารถน าเสนอผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.  การน าเสนอเนื้อหาในรายการละคร  
   1.1  ด้านพฤติกรรมและความรุนแรง 
  V1.  การแสดงท่ีท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก 

-  ฉากที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจสะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก 
  V2.  การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง   
    -  การท าร้ายร่างกายตนเอง 
   V3.  การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 
    -  พฤติกรรมก้าวร้าวต่อบุคคลอื่นและครอบครัว 
    -  ความรุนแรงต่อร่างกาย การใช้อาวุธท าร้ายร่างกาย ทิ่มแทงให้ได้รับ
บาดเจ็บ ทรมาน จนถึงแก่ความตาย เช่น การใช้มีดสั้น ดาบ หอก แทงจนเลือดกระฉูด โดยไม่มีการ
เซ็นเซอร์  
    -  การใช้ก าลังต่อสู้ท าร้ายร่างกาย เช่น ทุบตรี่างกาย บีบคอ เขกหัว ตบหัว 
ตบหน้า 
    -  การแสดงขัน้ตอนหรือรายละเอียดการฆ่าตัวตาย ฆ่าผู้อ่ืน ด้วยความ
โหดร้าย  
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    -  ฉากที่มีความรุนแรง เช่น จับกดน้ า กระหน่ ายิง กระหน่ าตี กระหน่ าแทง 
ผูกคอตาย น้ ากรดสาดหน้า กรีดหน้า เผาทั้งเป็น บีบคอ หมอนปิดจมูก เฆี่ยนตี ท าร้ายร่างกายทุบตี 
ตบตีแบบรุมท าร้าย วางแผนประทุษร้าย ฆ่า ฝังทั้งเป็น ใส่ยาพิษ ท าร้ายผู้มีพระคุณ  
    -  การฆาตกรรม วิธีการฆ่า ความโหดร้าย ทารุณ ฆ่ากันแบบชัดเจน 
  V5.  การแสดงให้เห็นเหตุการณ์ หรืออันตรายร้ายแรง 
    -  การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรืออันตรายร้ายแรง  
    -  ความก้าวร้าวรุนแรงที่ขัดกับกฎหมายโดยไม่มีบทสรุปเรื่องผลเสียจากการ
กระท านั้น  
    -  พฤติกรรมทางลบที่มีการสรุปเรื่องผลเสียจากการกระท านั้น 
    -  การฆาตกรรม ฉากข่มขืนเต็มข้ันตอน  
    -  การฉุดหรือท าร้ายร่างผู้หญิงต่อผู้หญิงหรือต่อเพศอ่ืน 
   V6.  การใช้อาวุธในการท าร้ายผู้อ่ืน ตนเอง สิ่งของ 
    -  การใช้อาวุธที่จ่อตัวและประชิดตัว 
    -  การใช้อาวุธและวิธีการหรือขั้นตอนในการท าร้ายผู้อ่ืนหรือตนเอง 
    -  การใช้ความรุนแรงกับวัตถุอ่ืน 
   V7.  การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธในการท าร้ายผู้อ่ืน ตนเอง ส่ิงของ 
    -  การใช้ความรุนแรง (อาวุธ) ต่อผู้อื่น 
    -  การดัดแปลงสิ่งของเป็นอาวุธ  
    -  ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ เช่น แสดงพฤติกรรมโกรธ ฉุนเฉียว ขว้างปา 
ท าร้ายข้าวของ 
   V8.  ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ (Fantasy Violence) 
    -  ความรุนแรงในรูปแบบจินตนาการ  
   V9.  การกระท าอันผิดกฎหมาย รวมทั้งการใช้หรือการแสดง ให้เห็นสารเสพติด
ของมึนเมาทุกประเภท 
    -  การกระท าอันผิดกฎหมาย  
    -  การเสพสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมา 
    -  พ้ืนที่หรือสถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก 
   V10.  การพนันและการค้าประเวณี  
     -  ฉากการเล่นการพนัน 
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   V11.  เหตุการณ์ กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่อันตราย หรือ
เสี่ยงต่อการด าเนินชีวิตในวัยเด็ก 
     -  พ้ืนที่หรือสถานที่เฉพาะที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก  
   V12.  การน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 
ชนชั้น หรือการแสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
     -  เนื้อหาเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ ชนชั้นหรือการ
แสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบ ต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
   V13.  การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 
    -  การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 
  1.2  เพศ 
   S1.  สรีระและการแต่งกาย 
    -  ฉากโป๊เปลือย การเปลื้องผ้าอาบน้ าของตัวละคร 
    -  การแต่งกายโป๊เปลือย โดยไม่มีเหตุผล หรือสื่อไปในทางเพศด้านลบ 
   S2.  การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และ
กิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
    -  ฉากเลิฟซีน ยั่วยวนทางเพศ ด้วยท่าทางลูบไล้ ไปตามเรือนร่าง 
    -  ภาพความวิปริตทางเพศ เช่น เพศสัมพันธ์ กับเด็กกับสัตว์  
    -  การมีเพศสัมพันธ์โดยนัย เช่น ในฉากไม่ได้เห็นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
แต่เป็นการสื่อโดยนัยด้วยการโน้มตัวลงของตัวละคร และตั้งกล้องทิ้งไว้ ก่อนตัดภาพ 
    -  การมีเพศสัมพันธ์โดยตรง เช่น แสดงให้เห็นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์บน
เตียง เผยให้เห็นเรือนร่างของนักแสดง โดยมีผ้าห่มคลุมปิดท่อนล่างไว้ 
    -  ความรุนแรงโดยการละเมิดและคุกคามทางเพศ 
    -  พระเอกข่มขืนนางเอก   
    -  ฉากที่ล่อแหลมทางอารมณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ สื่อถึงจินตนาการเกินเลย  
    -  การกอดหรือการถูกเนื้อต้องตัว นอกเหนือ จากการจับมือ  
   S3.  ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย 
    -  การแสดงค่านิยมทางเพศ รักร่วมเพศ พฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบน   
    -  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 
    -  พฤติกรรมที่ขัดหลักศาสนาโดยทั่วไป 
    -  สถานที่ส่อหรือการน าเสนอพฤติกรรมที่ส่อเรื่องเพศสัมพันธ์ 
    -  การชิงสุกก่อนห่ามที่ดูไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
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  1.3  ภาษา 
   L1.  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 
    -  การตะคอก เสียงเข้ม ดูดุร้าย 
    -  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในทางลบ 
    -  การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง      
    -  การเถียงหรือตอบโต้ทั้งทางสีหน้าและค าพูดต่อบุคคลอ่ืน เช่น ครู อาจารย์ 
หรือผู้ปกครอง 
    -  ภาษาหยาบคาย ค าดูถูก ค าด่าทอ 
   L2.  การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก้าวร้าว รุนแรง ดูหม่ิน น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
    -  ภาษาเก่ียวกับเรื่องเพศ หยาบโลน ค าผวน สองแง่สองง่าม ค าสบถ ค าผวน
ทางเพศ 
    -  ค าท่ีก้าวร้าวบุพการีและผู้มีพระคุณ 
    -  ภาษาท่ีไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
    -  ภาษาท่ีเหยียดสีผิวและเชื้อชาติ 
    -  ภาษาส่อเสียด หรือเหยียดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ไม่ถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
    -  การใช้ภาษาดูหมิ่นกระทบกระเทือนต่อจิตใจหรือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรี
ของตัวบุคคลหรือกลุ่ม 
   L3.  ภาษาสแลง 
    -  การใช้ภาษาสแลง หมายถึง ค าศัพท์ที่เกิดขึ้นตามสมัยนิยม เช่น นก    
ล าไย ฯลฯ 
  2.  รายการวาไรตี้/เกมโชว์ 
  2.1  พฤติกรรมและความรุนแรง 
  V1.  การแสดงท่ีท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว 
หรือวิตก 
    -  การแสดงที่มีผลกระทบต่อจิตใจ ที่ท าให้รู้สึกสะเทือนใจ สยดสยอง 
หวาดกลัว หรือวิตกกังวล  
    -  การแสดงที่หวาดเสียว เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือการเล่นกีฬาผาดโผน 
    -  การแสดงทีม่ีลักษณะอนาจาร 
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    -  พฤติกรรมที่ชักจูงหรือเปล่าให้เกิดความคิดที่น าไปสู่อันตรายความรู้สึก
สะเทือนใจการท าร้ายร่างกายด้วยวิธีต่างๆ สื่อไปในเชิงลบล่อแหลม 
   V2.  การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง 
    -  การฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆ  
   V3.  การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 
    -  การท าร้ายร่างกายหรือการสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต 
    -  การท าร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจ 
    -  เรื่องราวความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะ วิวาทตบตีครอบครัว แบบ
รุนแรงเห็นเลือดหรือศพ 
    -  การชกต่อยทะเลาะวิวาท 
   -  ความรุนแรงต่อร่างกาย มุกเขกกะโหลก ตบหัว ตบหน้า  
    -  การทะเลาะตบตีวิวาท ชกต่อย การด่าทอ  
    -  การท าร้ายร่างกาย จนนองเลือดหรือเป็นศพ 
    -  เรื่องการชกต่อยทะเลาะวิวาท การตบหัวผู้ร่วมรายการในกรณีท่ีสนิทกัน 
    -  การท าร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจ 
    -  การใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 
    -  การใช้ความรุนแรงต่อต้านผู้อื่น 
    -  การใช้ความรุนแรงรูปแบบจินตนาการ 
    -  การฆ่าและการท าร้ายผู้อ่ืนอย่างอุกอาจจากภาพเหตุการณ์จริง 
    -  ตัวละครท าร้ายกัน ต่อสู้ด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม อมหิต  
    -  ความรุนแรงต่อร่างกาย ฉากการใช้ก าลัง การต่อยการกระชากผม การใช้
ปืนยิงกันตาย 
    -  ฉากทะเลาะชกต่อย โดยแสดงให้เห็นพฤติกรรมการท าร้ายร่างกายอย่าง
ชัดเจน 
    -  การวางแผน/ขั้นตอนการท าร้ายผู้อ่ืนหรือก่ออาชญากรรม เช่น การ
วางแผนขั้นตอนการฆาตกรรม หรือการฆ่าจากภาพเหตุการณ์จริง 
    -  การฆ่าและการท าร้ายผู้อ่ืนอย่างอุกอาจจากภาพเหตุการณ์จริง 
   V4.  การใช้ความรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ 
    -  ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น การน าสัตว์ใส่ถุงพลาสติกน ามาแกล้งโยนใส่กัน 
   V5.  การแสดงให้เห็นเหตุการณ์ หรืออันตรายร้ายแรง 
    -  การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรืออันตรายร้ายแรง 
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  V7.  การดัดแปลงสิ่งของรอบตัวให้เป็นอาวุธในการท าร้ายผู้อ่ืน ตนเอง สิ่งของ 
    -   การดัดแปลงสิ่งของเป็นอาวุธ 
  V9.  การกระท าอันผิดกฎหมาย รวมทั้งการใช้หรือการแสดง ให้เห็นสารเสพติด
ของมึนเมาทุกประเภท 
    -  การดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาทุกประเภท  
    -  การสูบบุหรี่ การใช้หรือการแสดงให้เห็นสารเสพติด 
    -  การกระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
   V10.  การพนันและการค้าประเวณี 
      -  การเล่นการพนัน 
     -  การข่มเหงเด็กและสตรีให้ค้าประเวณี 
   V11.  เหตุการณ์ กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่อันตราย หรือ
เสี่ยงต่อการด าเนินชีวิตในวัยเด็ก 
    -  การกระท า ท่าทาง หรือค าพูดที่อาจน าไปสู่การลอกเลียนแบบ 
    -  ภาพที่อันตรายน าไปสู่การลอกเลียนแบบ 
   V12.  การน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 
ชนชั้น หรือการแสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
     -  การน าเสนอประเด็นที่เกิดเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ชนชั้น 
   V13.  การใช้ไสยศาสตร์เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 
     -  การใช้ความรุนแรงและความเชื่อทางไสยศาสตร์  
  2.2  เพศ 
  S1.  สรีระและการแต่งกาย 
   -  พฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งกาย เช่น พิธีกรใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น 
โชว์บริเวณเนินอก 
  S2.  การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 
และกิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
   -  ตัวละครมีค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย เช่น 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมทางเพศ การชิงสุกก่อนห่าม หรือศีลธรรม โป๊ เปลือย แนว
ทางการเซ็นเซอร์ จะใช้วิธี ปิดเสียง ตัดภาพ บังภาพ หรือเปลี่ยนภาพ ที่เข้าข่ายชี้น าให้เกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
   -  การแสดงความคิดเรื่องเพศท่ีเกินขอบเขต 
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   -  การแสดงออกเรื่องความรักอย่างโจ่งแจ้งอนาจารเกินงาม  
   -  ภาพที่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ อนาจารเกินงาม เช่น การซูมภาพที่
บริเวณริมฝีปาก ต้นขา ร่องอก การกอดจูบ การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์ ยั่วยวนทางเพศ 
   -  ภาพที่มีลักษณะเชิงชู้สาว 
   -  ภาพที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ท่วงท่ามีเพศสัมพันธ์ 
  S3.  ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย 
   -  อคติและเลือกปฏิบัติเรื่องเพศ สภาพวิถี เช่น การน าเสนอภาพสาวประเภท
สองท่ีมีพฤติกรรมชอบโวยวายเสียงดัง แสดงอาการคลั่งไคล้อยากลวนลามผู้ชาย 
   -  อคติและเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทนเรื่องเพศสภาพ เพศวิถี เช่น การพูด
เปรียบเปรยที่อาจตีความได้ว่าเป็นการดูถูก เหมารวม หรือลดทอนคุณค่าเพศหญิง 
  2.3  ภาษา 
   L1.  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 
   -  ค าหยาบคาย ค าด่าทอ ค าหยาบโลน ค าผวนค าสแลง หรือค าอ่ืนๆ ที่แสดง
ความก้าวร้าว   
   -  ค าพูดในทางยั่วยุที่สร้างความเกลียดชัง 
   -  ภาษาส่อทางเพศ สองแง่สองง่าม ค าพูดชี้น าหรือชักจูงในเรื่องเพศสัมพันธ์ 
ลามก อนาจาร 
  L2.  การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก้าวร้าว รุนแรง ดูหม่ิน น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
   -  การหรือดูถูกเหยียดหยาม เหยียดเพศ ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น 
กู มึง ไอ้ อี เลว ตอแหล 
   -  ค าพูดเหยียดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม  
  L3.  ภาษาสแลง 
   -  การใช้ภาษาสแลง หมายถึง ค าศัพท์ที่เกิดข้ึนตามสมัยนิยม เช่น นก    
ล าไย ฯลฯ 
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   3.  รายการเด็กและเยาวชน 
3.1  พฤติกรรมและความรุนแรง 
  V1.  การแสดงท่ีท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว 

หรือวิตก 
   -  ภาพที่ท าให้รู้สึกสยดสยอง หวาดกลัว สะเทือนใจ  
  V2.  การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง 
   -  การท าร้ายร่างกายตนเอง 
   -  ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ 
  V3.  การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน 
   -  การทะเลาะกันของคนในครอบครัว 
   -  พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กต่อผู้ใหญ่   
 V5.  การแสดงให้เห็นเหตุการณ์ หรืออันตรายร้ายแรง 
   -  ภาพที่อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
   -  ภาพเสี่ยงอันตรายในรูปแบบต่างๆ  
  V6.  การใช้อาวุธในการท าร้ายผู้อ่ืน ตนเอง สิ่งของ 
   -  การท าร้ายร่างกาย/ การทารุณ/ การฆ่าคนและสัตว์ด้วยสิ่งของหรืออาวุธ

ต่างๆ 
 V9.  การกระท าอันผิดกฎหมาย รวมทั้งการใช้หรือการแสดง ให้เห็นสารเสพติด

ของมึนเมาทุกประเภท 
   -  การใช้สารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย 
  V10.  การพนันและการค้าประเวณี 
   -  อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า และบุหรี่  
  V11.  เหตุการณ์ กิจกรรม พฤติกรรม หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่อันตราย หรือ

เสี่ยงต่อการด าเนินชีวิตในวัยเด็ก 
    -  สถานที่อโคจร 
  V12.  การน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 

ชนชั้น หรือการแสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
    -  เนื้อหาเก่ียวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ ชนชั้น หรือการ

แสดงที่ก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
  V13.  การใช้ไสยศาสตร์เวทมนต์ ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 
    -  เรื่องงมงาย  
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3.2  เพศ 
  S1.  สรีระและการแต่งกาย 
   -  ภาพโป๊เปลือยที่ก่อให้เกิดการยั่วยวนทางอารมณ์หรือก่อให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ เช่น การใส่ชุดโชวห์น้าอก ชุดสั้น ซึ่งอาจท าให้เด็กปฏิบัติตาม 
 S3.  ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย 
   -  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
   -  ค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
   -  พฤติกรรมเหยียดเพศที่ 3 
   -  การดูถูกทางเพศ 
   -  การเปรียบเทียบระหว่างเพศ 
  3.3  ภาษา 
   L1.  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม หม่ินเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ 
    -  ค าหยาบคาย เช่น ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ หรือค าหยาบอ่ืนๆ ที่ทุกคนรู้จักกันดี 
    -  ค าพูดข่มขู่ 
    -  ค าพูดลามก 
    -  ค าพูดท้าทาย โอ้อวด 
    -  ค าพูดที่ก่อให้เกิดความรุนแรง 
    -  ค าพูดที่ปิดกั้นจินตนาการและความคิดของเด็ก 
    -  ค าพูดไม่สุภาพที่เด็กพูดกับวัยเดียวกันหรือพูดกับผู้ใหญ่ 
   L2.  การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก้าวร้าว รุนแรง ดูหม่ิน น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
    -  ค าพูดส่อเสียด ประชดประชัน ดูถูก และเยาะเย้ย 
    -  การสัมภาษณ์ที่ใช้ค าพูดท าร้ายจิตใจเด็กทางอ้อม 
    -  ค าพูดที่ดูหมิ่นชาติบ้านเมือง พระมหากษัตริย์ และบุคคลอ่ืน 
   L3.  ภาษาสแลง 
    -  การใช้ภาษาสแลง หมายถึง ค าศัพท์ที่เกิดข้ึนตามสมัยนิยม เช่น นก    
ล าไย ฯลฯ 
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  ส่วนที่  3  ผลการศึกษาการน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1-3  โดยจ าแนกผลการศึกษาตามประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการ
ละคร รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
  1.  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ โดยสรุปจาก
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1-2 สามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ 
 1.1  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการละคร 
ได้แก่ 
  1)  การแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการข่มขืน  
  2)  ความรุนแรงต่อร่างกาย โดยใช้ก าลังทุบตี บีบคอ หรือการใช้อาวุธให้ได้รับความ
เจ็บปวด ทรมาน จนถึงแก่ความตาย 
  3)  การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทุบท าลาย และขว้างปาสิ่งของ 
  4)  การกระท าความผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
  5)  การแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยตรง 
  6)  ฉากโป๊เปลือย เลิฟซีน ยั่วยวนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 
  7)  การแสดงที่ก่อให้เกิดค่านิยมทางเพศในทางท่ีผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
  8)  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย 
  9)  การใช้ภาษาหยาบโลน สองแง่สองง่าม เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
  10)  การใช้ภาษาทีส่่อเสียด ดูหมิ่น เหยียดหยามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ที่ส่งผล
ให้เกิดการกระทบ กระเทือนจิตใจหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  1.2  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการวาไรตี้/
เกมโชว ์ได้แก่ 
  1)  การใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจและหวาดกลัว 
  2)  การแสดงความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น มุกเขกหัว ตบหัว ตบหน้า  
  3)  การกระท าความผิดกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
  4)  การแสดงที่ผาดโผน หวาดเสียวเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  5)  การแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร 
  6)  การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น โดยมีเจตนาโชว์เรือนร่างจนเกิน
งาม เช่น ชุดโชว์เนินอก โชว์ขาอ่อน 
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  7)  การแสดงที่ก่อให้เกิดค่านิยมทางเพศในทางที่ผิด และพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศ 
  8)  การด่าทอด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย ใช้ค าพูดในทางยั่วยุที่สร้างความเกลียดชัง 
  9)  การใช้ภาษาทีส่่อเสียด ดูหมิ่น เหยียดหยามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ก่อให้เกิด
ความกระทบกระเทือนจิตใจหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  10)  การใช้ภาษาที่สองแง่สองง่าม ส่อในเรื่องทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูงใน
เรื่องเพศสัมพันธ์ 
 1.3  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการเด็กและ
เยาวชน ได้แก่ 
 1)  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวของเด็กต่อผู้ใหญ่หรือความรุนแรงใน
ครอบครัว 
  2)  ภาพที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
  3)  ภาพที่สยดสยอง ก่อให้เกิดความหวาดกลัว สะเทือนใจ 
  4)  การกระท าความผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
  5)  ภาพที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร 
  6)  ภาพโป๊เปลือย ยั่วยวนทางอารมณ์ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
  7)  การน าเสนอค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
  8)  การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย 
  9)  การใช้ค าพูดทีส่่อเสียด ประชดประชัน ดูถูก และเยาะเย้ย 
  10)  การใช้ภาษาทีส่องแง่สองง่าม ส่อในเรื่องทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูงใน
เรื่องเพศสัมพันธ์ 
  2.  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการโทรทัศน์  
โดยสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 หลังจากคณะวิจัยได้ผลการศึกษาการน าเสนอ 10 
ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการประชุม     
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1-2 แล้ว จึงได้น าผลการศึกษาดังกล่าวไปจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือให้            
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถน าเสนอผลการศึกษาโดยเรียงล าดับประเด็นเนื้อหาที่ผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์เห็นด้วยมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้ 
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 2.1  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการละคร 
เรียงตามล าดับได้ดังนี ้
  1)  การแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยตรง  
  2)  การใช้ภาษาทีส่่อเสียด ดูหมิ่น เหยียดหยามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ที่ส่งผลให้
เกิดการกระทบ กระเทือนจิตใจหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  3)  การแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการข่มขืน  
  4)  ความรุนแรงต่อร่างกาย โดยใช้ก าลังทุบตีร่างกาย บีบคอ หรือการใช้อาวุธให้
ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน จนถึงแก่ความตาย 
  5)  การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทุบท าลาย และขว้างปาสิ่งของ  
  6)  ฉากโป๊เปลือย เลิฟซีน ยั่วยวนกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 
  7)  การแสดงที่ก่อให้เกิดค่านิยมทางเพศในทางท่ีผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
  8)  การกระท าความผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
  9)  การใช้ภาษาหยาบโลน สองแง่สองง่าม เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
  10)  การใช้ภาษาทีไ่ม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในการประชุม        
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการละคร พบว่า
มีการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  
    อันดับ 1 การแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยตรง  

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสม เพราะในปัจจุบัน
มีเนื้อหาเหล่านี้มากเกินไป มีความล่อแหลม หากมีการน าเสนออาจพิจารณาตามบริบทและระดับ
ความเหมาะสมของรายการ  

  แต่ผู้ประกอบกิจการบางสถานีเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นเรื่องศิลปะ หากไม่น าเสนอ
อย่างชัดเจน โจ๋งครึ่ม ก็สามารถน าเสนอได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเรตของรายการด้วย  
     นอกจากนี้ประเด็นเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ส่อเสียด ดูหม่ิน เหยียดหยามเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ศาสนา ที่ส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันนั้น ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควรน าเสนอ เพราะเป็น
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้เด็กเลียนแบบค าพูดที่มีผลกระทบต่อจิตใจผู้อ่ืนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม และในบางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการบางสถานีเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวอาจมีได้บ้าง โดยขึ้นอยู่กับ
บริบทและระดับความเหมาะสมของรายการ 
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    อันดับ 2 การแสดงข้ันตอนหรือรายละเอียดการข่มขืน  
  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ควรเป็นไปตาม

บริบทของเนื้อเรื่องแต่ไม่ควรแสดงรายละเอียดมากเกินไป และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก
จ าเป็นต้องมี เพ่ือให้รับรู้เหตุการณ์ ต้องตัดทอนก่อนถึงข้ันตอนการข่มขืน   

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่า การน าเสนอเนื้อหาเหล่านี้สามารถมี
ได้ตามเนื้อเรื่อง โดยอาจดูเจตนาของการน าเสนอ อีกท้ังเนื้อหาบางอย่างนั้นจ าเป็นต้องน าเสนอเพ่ือให้
ผู้ชมรู้เท่าทันและใช้ในการป้องกันตัว  

  อันดับ 3 ความรุนแรงต่อร่างกายโดยใช้ก าลังทุบตี บีบคอ หรือการใช้อาวุธให้
ได้รับความเจ็บปวด ทรมาน จนถึงแก่ความตาม  

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ควรน าเสนอ
เพียงเพ่ือให้เข้าใจการด าเนินเรื่องเท่านั้น ไม่ควรน าเสนอการกระท าบางอย่างที่ชี้น าให้เห็นถึงวิธีการ 
โดยอาจขึ้นอยู่กับบริบทและเจตนาของผู้ผลิต แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่มากเกินไป โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและบริบทของเนื้อเรื่อง  

  ส าหรับความรุนแรงของเหตุการณ์ควรดูบริบทของเนื้อหา เช่น การทะเลาะของตัว
ละครอาจมีการทุบตีได้ แต่ต้องน าเสนอเพ่ือให้ผู้ชมรับรู้และเรียนรู้ถึงผลกระทบที่จะตามมา ส าหรับ
ละครหรือสารคดีเชิงสืบสวนสอบสวนต้องพิจารณาตามบริบทด้วย  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่าเนื้อหาเหล่านี้อาจน าเสนอได้ตาม
บริบทเนื้อหาของเรื่องและเจตนาในการน าเสนอ โดยใช้เรตรายการและช่วงเวลาการออกอากาศ
ประกอบการพิจารณา เนื้อหาในละครบางเรื่องมีบทลงโทษของตัวละครที่ต้องแสดงให้เห็น หากตัด
ออกจะท าให้ละครไม่สมบูรณ์ อาจเลี่ยงความรุนแรงโดยการเบลอภาพได้ ในกรณีฉากต่อสู้กับคนร้าย
ในภาพยนตร์แนวบู๊ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางสถานีเห็นว่า ไมค่วรแสดงขั้นตอนการลงมือ 
เพราะจะน าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบได้สูง แต่หากบริบทของเรื่องจ าเป็นต้องน าเสนออาจแสดงแค่
เหตุการณ์ เช่น น าเสนอภาพการยกมือเพ่ือท าร้ายและตัดภาพให้เห็นถึงผลการถูกท าร้าย เป็นต้น  

  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเนื้อหาการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทุบท าลาย และขว้าง
ปาสิ่งของ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ควรมีเนื้อหาสอนให้
ผู้ชมรู้จักควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกที่ควร  หากมีการน าเสนอเนื้อหาเหล่านี้อาจ
พิจารณาเจตนาในการน าเสนอ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้พบบ่อยในละครไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
บริบทของตัวละครด้วย เพราะพฤติกรรมบางอย่างอาจเกิดจากโรคทางการแพทย์ ควรแสดงให้เห็นถึง
ผลที่ตามมาด้วย และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง    

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่าอาจน าเสนอได้ เพราะเป็นลักษณะหนึ่ง
ของตัวละครที่อาจต้องแสดงให้เห็นเวลาโกรธ โมโห แต่ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่รุนแรงมากและเป็นไปตาม
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บริบท โดยจะใช้เรตรายการและช่วงเวลาการออกอากาศประกอบการพิจารณา  และควรมีการให้
ข้อคิดในเนื้อหาและค าแนะน า มีค าเตือน น าเสนอบทลงโทษแทรกไปด้วย  
 2.2  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการวาไรตี้/
เกมโชว ์เรียงตามล าดับได้ดังนี้ 
 1)  การใช้ภาษาทีส่่อเสียด ดูหมิ่น เหยียดหยามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ก่อให้เกิด
ความกระทบกระเทือนจิตใจหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
  2)  การแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร  
  3)  การใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจและหวาดกลัว  
  4)  การด่าทอด้วยถ้อยค าที่หยาบคาย ใช้ค าพูดในทางยั่วยุที่สร้างความเกลียดชัง 
  5)  การกระท าความผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
  6)  การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น โดยมีเจตนาโชว์เรือนร่างจนเกิน
งาม เช่น ชุดโชว์เนินอก โชว์ขาอ่อน 
  7)  การใช้ภาษาทีส่องแง่สองง่าม ส่อในเรื่องทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูงในเรื่อง
เพศสัมพันธ์ 
  8)  การแสดงความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น เขกหัว ตบหัว ตบหน้า 
  9)  การแสดงที่ก่อให้เกิดค่านิยมทางเพศในทางที่ผิดและพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศ 
  10)  การแสดงที่ผาดโผน หวาดเสียวเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในการประชุม      
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการวาไรตี้/    
เกมโชว์ พบว่ามีการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  
    อันดับ 1 การใช้ภาษาที่ส่อเสียด ดูหม่ิน เหยียดหยามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา 
ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ปกครอง
หรือสถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน  
    อันดับ 2 การแสดงท่ีส่อไปในทางลามกอนาจาร  

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากจ าเป็นต้อง
น าเสนอควรขึ้นค าเตือนให้ผู้ชมหรือเด็กๆ ได้รู้ว่าเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือการแสดงดังกล่าวเป็น
เพียงการแสดงในรายการไม่ควรเลียนแบบ  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่าอาจมีการน าเสนอได้ โดยพิจารณา
เป็นรายกรณหีรือขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ เช่น เนื้อหา ช่วงเวลา เป็นต้น 
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   อันดับ 3 การใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ ก่อให้เกิดความสะเทือนใจและหวาดกลัว  
  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่จะเป็นไป

ตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น เช่น น าเสนอสารคดีหรือการท าอาหาร หากจ าเป็นต้องมีการน าเสนอ 
ควรขึ้นค าเตือนให้ผู้ชมหรือเด็กๆ รู้ว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นเพียงการแสดงในรายการไม่ควรเลียนแบบ  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่าอาจมีการน าเสนอได้ โดยพิจารณา
เป็นรายกรณหีรือขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆ เช่น เนื้อหา ช่วงเวลา เป็นต้น 
 2.3  การน าเสนอ 10 ประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการเด็กและ
เยาวชน เรียงตามล าดับได้ดังนี้ 
   1)  ภาพโป๊เปลือย ยั่วยวนทางอารมณ์ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
   2)  การใช้ภาษาที่สองแง่สองง่าม ส่อในเรื่องทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูงในเรื่อง
เพศสัมพันธ์ 
   3)  ภาพที่สยดสยอง ก่อให้เกิดความหวาดกลัว สะเทือนใจ 
   4)  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวของเด็กต่อผู้ใหญ่หรือความรุนแรงใน
ครอบครัว 
   5)  ภาพที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
   6)  การน าเสนอค่านิยมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
   7)  การกระท าความผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและของมึนเมา 
   8)  การใช้ภาษาทีไ่ม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย 
   9)  การใช้ค าพูดทีส่่อเสียด ประชดประชัน ดูถูก และเยาะเย้ย  
   10)  ภาพที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในการประชุม       
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (Don’t List) ในรายการเด็กและ
เยาวชน พบว่า มีการน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
    อันดับ 1 ภาพโป๊เปลือย ยั่วยวนทางอารมณ์ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ         

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสม และส านักงาน 
กสทช. ควรให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ผลิตรายการเด็ก โดยเฉพาะเรื่องนิยามและความเข้าใจใน
ประเภทของความรุนแรงในแต่ละหัวข้อ  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่า อาจน าเสนอได้ โดยให้เหมาะสม
ตามบริบท และควรแบ่งระดับของรายการเด็กให้ชัดเจน อีกท้ังผู้ปกครองควรดูแลและให้ค าแนะน าแก่ 
บุตรหลาน  
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    อันดับ 2 การใช้ภาษาที่สองแง่สองง่าม ส่อในเรื่องทางเพศ ค าพูดชี้น า หรือชักจูง
ในเรื่องเพศสัมพันธ์  

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาไม่เหมาะสม เพราะอาจเป็น
การส่งเสริมให้เด็กสนใจเรื่องทางเพศก่อนวัยอันควร  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่า อาจน าเสนอได้โดยให้เหมาะสมตาม
บริบท และควรแบ่งระดับของรายการเด็กให้ชัดเจน อีกทั้งผู้ปกครองควรดูแลและให้ค าแนะน า      
แก่ บุตรหลาน 
    อันดับ 3 ภาพที่สยดสยอง ก่อให้เกิดความหวาดกลัว สะเทือนใจ  

  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากต้อง
น าเสนอเนื้อหาดังกล่าว ควรน าเสนอผลลัพธ์ของการกระท าด้วย  

  ส่วนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางสถานีเห็นว่า อาจน าเสนอได้โดยให้เหมาะสมตาม
บริบท และควรแบ่งระดับของรายการเด็กให้ชัดเจน อีกทั้งผู้ปกครองควรดูแลและให้ค าแนะน า แก่
บุตรหลาน 
 
  ส่วนที่  4  ผลการศึกษาแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์  
  คณะวิจัยได้ศึกษาและสรุปแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์     
ด้านการน าเสนอเนื้อหาความรุนแรง เพศ และภาษา จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3      
โดยศึกษารายการที่อยู่ในเรต ท และเรต น13 ที่พบปัญหาการน าเสนอไม่ตรงกับเรต รวมทั้งกรณี  
การร้องเรียนที่เกิดขึ้นจริง จ านวน 12 สถานการณ์ มาเป็นแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม
ในรายการโทรทัศน์ มีรายละเอียดดังนี้  
 
2.  หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ 

2.1  หลักกติกาสากล (ยูเนสโก)  
    ยูเนสโกมีนโยบายในการสนับสนุนให้สื่อโทรทัศน์มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สมานฉันท์และสันติภาพ โดยมุ่งเน้นการน าเสนอเนื้อหาและรายการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้อ่ืน การน าเสนอรายการโทรทัศน์ จึงไม่ควรน าเสนอพฤติกรรมความรุนแรง 
เพศ และภาษาที่ไม่เหมาะสม แต่ให้ค านึงถึงรสนิยม และศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ ยูเนสโกสนับสนุนให้ 
ผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลในแต่ละประเทศ ปรับหลักการดังกล่าวไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบททาง
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 
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 2.2  หลักจริยธรรมวิชาชีพสากล 
   ในต่างประเทศมีหลักจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์   
ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้  
   2.1  การให้ความส าคัญกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่อยู่ภายใต้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Freedom of Expression under Responsibility to Society) 
   2.2  ประมวลจริยธรรมในการด าเนินกิจการโทรทัศน์ที่ก าหนดขึ้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จะต้องไม่น าเสนอเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ 
   2.3  การให้ความส าคัญต่อการคุ้มครองผู้ชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จากเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมส าหรับช่วงวัย โดยค านึงถึงเนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง และการใช้ภาษาที่หยาบคาย 
รวมทั้งช่วงเวลาในการออกอากาศที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
  2.3  หลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ของไทย  โดยมีหลักการที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการละคร 
รายการวาไรตี้/เกมโชว์ และรายการเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
   หลักการ 2 สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
ข้อมูลสว่นตัว 
   (2)  การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต้องด าเนินการโดยเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ของประชาชน ความเหมาะสมกับค่านิยม
ของสังคม และเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
   หลักการ 3 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค 
   กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นั้น ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้คนในสังคม และยังมีอิทธิพลต่อการก าหนดความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และน ามาสู่การสร้างภาพ
ตัวแทน บทบาท และความเข้าใจของสมาชิกในสังคมต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้อง บิดเบือน หรือ
เข้าใจผิด ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสาธารณะ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผู้
ประกอบกิจการสื่อมิอาจผลักให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณในการรับชมของผู้บริโภคแต่ฝ่ายเดียว 
ดังนั้น จึงถือเป็นพันธกิจและความรับผิดชอบของสื่อ ที่ต้องใส่ใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ 
   หลักการ 6 ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง และเด็กที่ปรากฏในสื่อ 
   สื่อต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชน ด้วยการ
เล็งเห็นถึงอิทธิพล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได้รับชมเนื้อหาจากสื่อ ที่อาจแฝงไปด้วย
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เนื้อหาความรุนแรง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การแสดงออกและทัศนคติที่มีต่อเพศ ตลอดจน
พฤติกรรมที่ต่อต้านกฎหมาย ภัยสังคม กระทั่งตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะความจริง กับ
จิตนาการที่เกิดขึ้นในเนื้อหา ส าหรับเด็กเยาว์วัย ฉะนั้นจึงเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อที่จะต้องปกป้องเด็ก และเยาวชนที่ได้เสพรับเนื้อหาสื่อ หรือปรากฏอยู่ในสื่อ  
   แม้ว่าจะมีหลักการที่เป็นทั้งกฎหมายและกรอบจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบ
กิจการใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ แต่กลับพบว่ายังมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ คณะวิจัยจึงได้ศึกษาและสรุปแนวทางการน าเสนอ
เนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์ จากกรณีศึกษาทั้ง 12 สถานการณ์ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 สามารถน าเสนอได้ดังนี้  
 

3.  แนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมในรายการโทรทัศน์จากกรณีศึกษาสถานการณ ์
การน าเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 12 สถานการณ์ 

3.1  การน าเสนอเรื่องพฤติกรรมและความรุนแรง  5 สถานการณ์  
หลักจริยธรรมของสภาวิชาชีพการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

 หมวด 2 ว่าด้วยจริยธรรมของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
 2.3  ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี 

  2.3.3  หลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
2.3.3.2  ความรุนแรง ความทารุณ โหดร้าย หรือน่าหวาดเสียว 
(1) การแพร่ภาพและกระจายเสียงต้องระมัดระวังไม่แสดงถึงความทารุณ 

โหดร้าย ขาดมนุษยชน ป่าเถื่อน อุจาด แสดงถึงความโกรธแค้น หรือน่าหวาดเสียว หรือชักจูงใจให้
เกิดการลอกเลียนแบบ โดยต้องค านึงถึงหลักมนุษยธรรม และศีลธรรมอันดีของประชาชน    

สถานการณ์ที่ 1 ฉากการใช้ก าลังข่มขืนผู้หญิงในทุกสถานการณ์ 
-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์ 

    1.  พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 
37   ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่ง เข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
    2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ.
2556 
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    พฤติกรรมและความรุนแรงดังกล่าว เป็นลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงในลักษณะ 
การแสดงที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก การใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น  

เรต ท ก าหนดให้ “ไม่มี” เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่อง โดย 
1)  ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 
2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 

   3)  หากแสดงขั้นตอนการกระท าและผู้ถูกกระท า ต้องไม่เน้นผลจากการกระท านั้น 
ด้วยเทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบเพื่อเพ่ิมความตื่นเต้น ระทึกขวัญ  

4)  หากเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
เรต น13 และ น18 ก าหนดให้  “มีได้” ตามบริบทของเรื่อง โดย 

   1)  สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า และผู้ถูกกระท ารวมทั้ง ผลจากการกระท านั้น
โดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้ายหรือขาดมนุษยธรรม 

2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
   3)  หากเป็นการแสดงความสามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลให้ขึ้นข้อความ
ก ากับ 

-  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ  

การกระท าที่เป็นความรุนแรงที่เกี่ยวกับทางเพศนั้น โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของการข่มขืน
กระท าช าเรา ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งบทลงโทษ
จะหนักข้ึนตามสถานการณ์ประกอบ โดยพิจารณาได้ดังนี้  

หากเป็นการข่มขืนกระท าช าเรากรณีทั่วไป มาตรา 276 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาได้ก าหนดให้การข่มขืนกระท าช าเราที่กระท าต่อทั้งหญิงและชาย โดยใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ 
ท าให้ผู้ที่เป็นเหยื่อไม่อาจขัดขืนได้เป็นความผิด และมีการระบุโทษ คือ จ าคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 8,000-40,000 บาท  
  แต่ถ้าเป็นการข่มขืนมีสถานการณ์อ่ืนประกอบให้เป็นเหตุร้ายแรง เช่น มีหรือใช้อาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิด หรือข่มขืนกระท าช าเราในลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระท าในลักษณะเดียวกันนี้  
ต่อชาย มาตรา 276 วรรคสามระบุโทษหนักขึ้น คือ จ าคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000-
40,000 บาท และโทษที่ได้รับจะหนักขึ้นไปอีก หากการข่มขืนกระท าช าเราท าให้เหยื่อได้รับอันตราย
สาหัส ผู้กระท าต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ 15-20 ปี และปรับตั้งแต่ 30,000-40,000 บาท หรืออาจ
เป็นการจ าคุกตลอดชีวิต (มาตรา 277 ทวิ (1)) และถ้าการข่มขืนนั้นท าให้เหยื่อถึงแก่ความตาย 
ผู้กระท าจะได้รับโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต (มาตรา 277 ทวิ (2)) 
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  นอกจากนี้ ในการข่มขืนกระท าช าเรา ที่มีลักษณะของการกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือการ
พันธนาการร่างกายของเหยื่อ (เช่นการใช้เชือกมัดมือมัดเท้าเหยื่อ) ผู้กระท าความผิดนอกจากจะต้อง
รับโทษตามความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราแล้ว ยังจะต้องได้รับโทษในความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ โดย
ในมาตรา 310 แห่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดว่าการกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือท าให้ผู้อ่ืนปราศจาก
เสรีภาพจะต้องได้รับโทษจ าคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าและปรับ 

  จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านความรุนแรง กรณี การน าเสนอฉากการใช้ก าลังข่มขืนผู้หญิงในทุก
สถานการณ ์เรียงตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้  

 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ เบลอภาพ เบลอหน้าจอเฉพาะในช่วงที่มีการน าเสนอ เบลอภาพฉากความรุนแรง 

ซอยภาพ ลดทอนภาพ เปลี่ยนภาพอ่ืนแทน ใส่สีภาพเป็นขาว-ด า เซ็นเซอร์ภาพ
บ้าง ตัดทิ้ง ตัดทั้งหมด  

2. เสียง ซอยเสียง ปิดเสียงออก 
3. อ่ืนๆ  ลดทอนเนื้อหา ตัดทอน ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ตัดรายการไม่ให้ออกอากาศ 

การตัดตอนหรือเปลี่ยนมุมกล้อง ตัดออกบางช่วง ตัดฉากข่มขืนออก ตัดทอนให้
น้อยลง (ถ้าไม่ได้จ าเป็นต่อเนื้อเรื่อง) ตัดให้สั้นลงแต่ไม่แสดงขั้นตอน (ถ้า
จ าเป็นต้องคงเนื้อเรื่องไว้มิเช่นนั้นคนดูอาจจะงงว่าที่มาที่ไปของเนื้อหาคืออะไร) 

 
 ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ   

แจ้งผู้ผลิตให้ปรับวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับเรตรายการและช่วงเวลา
ออกอากาศ  

แก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสม โดยอาจผลิตหรือถ่ายท าเนื้อหาส่วนนั้นใหม่  
ลดระดับความรุนแรงในการน าเสนอ  
อาจต้องใช้ภาพน าเสนอไปในด้านอื่นที่เชื่อมโยงเสียงแทนภาพหรือเบลอ  
ให้ผู้หญิงมีบทบาทในการต่อสู้เพ่ือเอาตัวรอด  
ใช้การพูดถึงของตัวละครว่าคนนั้นถูกกระท าโดยไม่ต้องน าเสนอภาพ 

  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม ในกรณียังไม่ได้ออกอากาศ หรือยังไม่ได้แจ้งเรตกับ 
กสทช. ในกรณีที่จัดเรตไปแล้วไม่สามารถแก้ไขเรตได้  
  ล าดับที่ 4 ใช้วิธีการอ่ืนๆ พิจารณาเปลี่ยนเวลาออกอากาศ 
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สถานการณ์ที่ 2 การใช้ก าลังท าร้ายผู้อ่ืนให้เกิดความเจ็บปวด ทรมาน  
-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์ 

   1.  พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 
37  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ       
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   พฤติกรรมและความรุนแรงดังกล่าว เป็นลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงในลักษณะ 
การแสดงที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก การใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น  

เรต ท ก าหนดให้ “ไม่มี” เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่อง โดย 
1)  ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 
2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 

    3)  หากแสดงขั้นตอนการกระท าและผู้ถูกกระท า ต้องไม่เน้นผลจากการ
กระท านั้น ด้วยเทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบเพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้น ระทึกขวัญ (ดูข้อแนะน าในการ
ผลิต) 

4)  หากเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
เรต น13 และ น18 ก าหนดให้  “มีได้” ตามบริบทของเรื่อง โดย 

    1)  สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า และผู้ถูกกระท ารวมทั้ง ผลจากการ
กระท านั้น โดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้ายหรือขาดมนุษยธรรม 

2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
    3)  หากเป็นการแสดงความสามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 
  -  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 
    ในเรื่องของการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ประมวลกฎหมายอาญาของไทยก าหนดไว้เป็นหลาย
ระดับ กล่าวคือ หากเป็นการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนไม่ถึงเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายต่อร่างกายและ
จิตใจ ตามมาตรา 391 ถือเป็นความผิดที่ไม่มีโทษหนัก โดยมีโทษคือ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าและปรับ 



181 

  แต่ถ้าเป็นการท าร้ายร่างกายท าให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ ถือว่าเป็นความผิด
ฐานท าร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งระบุโทษไว้ คือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจ าและปรับ 
 แต่ถ้าเป็นการท าร้ายร่างกายจนผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น ตาบอด หูหนวก เสียแขนขา นิ้ว หรือ
เสียโฉม จะเป็นความผิดตาม มาตรา 297 ต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน–10 ปี 
  และถ้าเป็นการท าร้ายร่างกาย แต่ท าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิตโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่ า จะเป็นความผิด
ตาม มาตรา 290 โดยมีโทษจ าคุก 3-5 ปี 
 จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านความรุนแรง กรณี การน าเสนอการใช้ก าลังท าร้ายผู้อ่ืนให้เกิดความเจ็บปวด 
ทรมาน เรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ เบลอภาพหน้าจอ เบลอภาพอาวุธ เบลอภาพความรุนแรง เบลอภาพ บังภาพ  

บังอาวุธ ซอยภาพ เลี่ยงมุมภาพอ่ืน เปลี่ยนภาพอ่ืน ใส่สีภาพเป็นขาวด า 
2. เสียง ปิดเสียงออก ดูดเสียง ตัดเสียง M/E 
3. อ่ืนๆ  

 
ตัดภาพออก ตัดทอน ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก อาจตัดภาพทั้งหมดทิ้ง อาจมี
การตัดภาพแต่ต้องพิจารณาให้ไม่เสียบริบทของเนื้อเรื่อง ลดทอน ซอยภาพและ
เสียง ตัดฉากรุนแรงออกทั้งหมด ตัดให้สั้นลง ถ้ามีความสยดสยอง ตัดฉากนั้นๆ 
ลงบ้างให้น าเสนอได้เพียงพอที่จะไม่เสียเนื้อหา 

 

  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ  
   ให้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยลดระดับความรุนแรงในการน าเสนอ  
   มีการน าเสนอบทลงโทษของผู้ที่ท าร้ายคนอ่ืนเช่นกัน  
   น าเสนอเพียงอุปกรณ์และให้ตัวละครแสดงท่าทางหวาดกลัว  
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม  
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยเตือนผู้ผลิตรายการก่อนอนุมัติการผลิต ดูเจตนา 
 สถานการณ์ที่ 3 พฤติกรรมก้าวร้าว ขว้างปาสิ่งของ หรือท าร้ายตัวเอง 

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
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   1. พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 37  
ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   พฤติกรรมและความรุนแรงดังกล่าว เป็นลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงในลักษณะ 
การแสดงที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก และการใช้ความรุนแรงต่อ
ตนเอง  

เรต ท ก าหนดให้ “ไม่มี” เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่อง โดย 
1)  ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 
2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 

    3)  หากแสดงขั้นตอนการกระท าและผู้ถูกกระท า ต้องไม่เน้นผลจากการ
กระท านั้นด้วยเทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบเพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้น ระทึกขวัญ (ดูข้อแนะน าในการ
ผลิต) 

4)  หากเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
เรต น13 และ น18 ก าหนดให้  “มีได้” ตามบริบทของเรื่อง โดย 

    1)  สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า และผู้ถูกกระท ารวมทั้ง ผลจากการ
กระท านั้นโดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้ายหรือขาดมนุษยธรรม 

2) สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
    3) หากเป็นการแสดงความสามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

ในเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นไม่ได้มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นความไว้อย่างชัดเจน อย่างไร  
ก็ตามหากพฤติกรรมก้าวร้าว ขว้างปาสิ่งของ จนท าให้สิ่งนั้น หรือสิ่งของอ่ืนเกิดความเสียหาย      
อาจเป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก าหนดว่าการ
ท าให้เสียหาย การท าลายสิ่งของ หรือท าให้สิ่งของเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์จะต้องได้รับโทษจ าคุก    
ไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าและปรับ 

ส่วนในเรื่องการท าร้ายตัวเอง ไม่ได้มีกฎหมายก าหนดห้ามไว้แต่อย่างใด  
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  จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านความรุนแรง กรณี การน าเสนอพฤติกรรมก้าวร้าว ขว้างปาสิ่งของ หรือท า
ร้ายตัวเอง เรียงตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้  
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ จบที่ภาพผลของการท าร้าย เช่น ชัก เลือด เห็นแผล เบลอบางฉากที่รุนแรง

เกินไป      เบลอหน้าจอ เบลอภาพอาวุธ บังอาวุธ ลดโทนสีเลือด ตัดทอนหรือ
เปลี่ยนมุม ซอยภาพ ลดทอนภาพ เปลี่ยนภาพอ่ืน เลี่ยงไม่ให้เห็นโดยตรง 

2. เสียง ซอยเสียง 
3. อ่ืนๆ  ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ให้เห็นเพียงบางฉากที่ไม่รุนแรง ลดทอน ตัดทอน  

 
  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ  
   ให้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
   ปรับวิธีการน าเสนอ เช่น ฉากการถูกท าร้ายควรน าเสนอเพียงภาพอาวุธที่ใช้ใน
การท าร้าย ไม่ต้องน าเสนอภาพการถูกกระท า  
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม   
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยการขึ้นค าเตือน “ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน า” 
 

สถานการณ์ที่  4  ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้ถาดตบหัว เอามือตบหน้าเอาเท้า
ถีบ โดย  ผู้ร่วมเหตุการณ์รู้สึกตลกขบขัน 

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
    1.  พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 
37  ห้ามมิให้ ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   พฤติกรรมและความรุนแรงดังกล่าว เป็นลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงในลักษณะ 
การแสดงที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก  การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง  
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น  
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เรต ท ก าหนดให้ “ไม่มี” เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่อง โดย 
1)  ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 
2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 

    3)  หากแสดงขั้นตอนการกระท าและผู้ถูกกระท า ต้องไม่เน้นผลจากการ
กระท านั้น ด้วยเทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบเพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้น ระทึกขวัญ (ดูข้อแนะน าในการ
ผลิต) 

4)  หากเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
เรต น13 และ น18 ก าหนดให้  “มีได้” ตามบริบทของเรื่อง โดย 

    1)  สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า และผู้ถูกกระท ารวมทั้ง ผลจากการ
กระท านั้นโดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้ายหรือขาดมนุษยธรรม 

2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
    3)  หากเป็นการแสดงความสามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

-  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

  ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้ถาดตบหัว เอามือตบหน้า ถือว่าเป็นการใช้ก าลังท าร้าย
โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ เป็นความผิดที่มีโทษสถานเบา ตามมาตรา 391 
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีโทษคือ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจ าและปรับ 

จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอ          
ที่เหมาะสม (Do List) ด้านความรุนแรง กรณี การน าเสนอความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น การใช้ถาด 
ตบหัว เอามือตบหน้าเอาเท้าถีบ โดย  ผู้ร่วมเหตุการณ์รู้สึกตลกขบขัน เรียงตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 

 
เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 

1. ภาพ ตัดออก ลดทอน ตัดภาพ ซอยภาพ เบลอภาพ บังภาพ ตัดทอน ตัดภาพออก 
ขึ้นอยู่กับบริบท 

2. เสียง ลดเสียงเอฟเฟกต์ ซอยเสียง ปิดเสียง ตัดเสียงในช่วงที่กระท าความรุนแรงต่อ
ร่างกาย 

3. อ่ืนๆ  ตัดทอน ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ใช้เอฟเฟกต์  เปลี่ยนฉาก ตัดฉากรุนแรงออก     
ใช้ภาพกราฟิกช่วยลดความรุนแรง  
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  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ  
   ให้แก้ไขเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  
   ควรก าหนดอายุและวุฒิภาวะของนักแสดง  
   ใช้มุมกล้อง  
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม   
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ   
   ใส่ CG (Computer Graphic) แทนการน าเสนอภาพจริง  
  ใช้ภาพค้างไว้ และท ากราฟิกภาพท่ีฉากนั้นๆ  
   ขึ้นค าเตือน “ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน า” 
 

สถานการณ์ที่  5  ภาพสะเทือนขวัญ สะเทือนใจ เช่น การน างูมาท าให้เกิดความ
หวาดกลัว การน ากบ ตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ มาโยนใส่กันเพื่อความตลกขบขัน 

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
   1. พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 37  
ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   พฤติกรรมและความรุนแรงดังกล่าว เป็นลักษณะพฤติกรรมความรุนแรงในลักษณะ 
การแสดงที่ท าให้ผู้ชมรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก และการใช้ความรุนแรง    
ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ  

เรต ท ก าหนดให้ “ไม่มี” เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่อง โดย 
1)  ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 
2)  สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 

    3)  หากแสดงขั้นตอนการกระท าและผู้ถูกกระท า ต้องไม่เน้นผลจากการ
กระท านั้น ด้วยเทคนิคพิเศษและเสียง ประกอบเพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้น ระทึกขวัญ (ดูข้อแนะน าในการ
ผลิต) 

4)  หากเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น 
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เรต น13 และ น18 ก าหนดให้  “มีได้” ตามบริบทของเรื่อง โดย 
    1) สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า และผู้ถูกกระท ารวมทั้ง ผลจากการ
กระท านั้นโดยไม่เน้นถึงความทารุณโหดร้ายหรือขาดมนุษยธรรม 

2) สามารถเห็นภาพการตายการบาดเจ็บ บาดแผล เลือดตกยางออก 
    3) หากเป็นการแสดงความสามารถ หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

การน างูมาท าให้เกิดความหวาดกลัว การน ากบ ตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ มาโยนใส่กัน
เพ่ือความตลกขบขัน อาจถือเป็นความผิดตาม มาตรา 392 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ก าหนดให้
การท าให้ผู้อ่ืนเกิดความกลัว หรือตกใจ โดยการขู่เข็ญ แต่ก็เป็นความผิดอาญาที่มีโทษสถานเบา คือ 
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  แต่อย่างไรก็ตาม การน าสัตว์มาปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นความผิดตาม มาตรา 20 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ .ศ.2557 ที่ก าหนดว่า 
การกระท าทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิด ซึ่งมาตรา 31 ของ พระราชบัญญัติเดียวกัน
นี้ก าหนดโทษไว้ คือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านความรุนแรง กรณี การน าเสนอภาพสะเทือนขวัญ สะเทือนใจ เช่น การน างู
มาท าให้เกิดความหวาดกลัว การน ากบ ตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ มาโยนใส่กันเพ่ือความตลก
ขบขัน เรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ เบลอภาพ ซอยภาพให้น าเสนอสั้นลง บังภาพ ตัดภาพ เปลี่ยนภาพอ่ืน (หากเป็น

การกระท าของเด็ก เด็กกลัว ผู้ร่วมรายการในช่วงนี้ เกิดความหวาดกลัวมากๆ)  
ให้เห็นภาพแค่หยิบโชว์ แต่ไม่มีการโยนใส่และตัดภาพหน้าตาหวาดกลัว เสียง 
หรือวิ่งหนี แค่นี้พอ ตัดบางฉากออก 

2. เสียง ซอยเสียง ปิดเสียงฉากที่รู้สึกสะเทือนขวัญออก 
3. อ่ืนๆ  ฟรีซ ขึ้น Super ลดทอน ตัดทอน ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก ให้ผู้ชมคัด

ภาพประกอบเอง 
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  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ  
   แก้ไขเนื้อหารายการให้เหมาะสม  
  การใช้สัตว์ที่เป็นของปลอม  
   น าเสนอเพียงภาพขณะหยิบหรือจับ แต่ไม่น าเสนอภาพการโยนใส่กัน 
   ไม่น าเสนอภาพหน้าตาหรือน าเสียงของคนท่ีแสดงความหวาดกลัว  
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม  
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ  
  ขึ้นข้อความเตือน “ควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแลความปลอดภัยจากสัตว์”  
   แสดงภาพให้น้อยลง  
   ใส่ CG (Computer Graphic) แทนการน าเสนอภาพจริง 
 

3.2  การน าเสนอเรื่องเพศ  3  สถานการณ ์
หลักจริยธรรมของสภาวิชาชีพการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

 หมวด 2 ว่าด้วยจริยธรรมของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
 2.3  ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี 

2.3.3  หลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
2.3.3.1  ข้อมูลลามกอนาจาร 

(1) การแพร่ภาพและกระจายเสียงจะต้องไม่เสนอข้อมูล หรือ
ภาพที่มีลักษณะลามกอนาจาร การกระท าความรุนแรงทางเพศ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของศีลธรรม
และจริยธรรมอันดีงามของสังคม 

(2) การน าเสนอเนื้อหาต้องใช้วิจารณญาณด้วยความรอบคอบใน
การน าเสนอเรื่องเพศศึกษา ควรให้เป็นข้อมูลในทางวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

(3) หลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่อาจสร้างความเข้าใจผิด หรือ
กระตุ้นพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางเพศ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงภัย อบายมุข การกระท าผิดต่อ
กฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงาม  
 

สถานการณ์ที่ 1 ฉากที่แสดงการเล้าโลม ท าให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น ภาพการกอดรัด 
ลูบไล้ ไซ้ซอกคอในที่สาธารณะ  

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
   1.  พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 
37  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
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การกระท าซึ่ง เข้าข่ายลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
  พฤติกรรมเรื่องทางเพศดังกล่าว เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในลักษณะ
สรีระและการแต่งกาย (S1) /การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ 
และกิริยาท่าทางท่ีสื่อความหมายทางเพศท่ีไม่เหมาะสม (S2)   
  เรต “ท” และ “น13” ก าหนดให้ “ไม่มี” ภาพสรีระและการแต่งกายที่โป๊ ไม่มิดชิด 
ที่มีเจตนาเพ่ือยั่วยุกามารมณ์เว้นแต่เป็น ไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่พบบ่อยในการน าเสนอ หรือเป็น 
การแต่งกายในกจิกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ และตามกติกาสากล (Dress 
Code) 
  เรต “น 18” มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตามบริบทของเรื่องที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ 

-  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ  

เนื้อหาแสดงการเล้าโลม ท าให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น ภาพการกอดรัด ลูบไล้ ไซ้ซอกคอ 
หากยังไม่ถึงขั้นที่เป็นการแสดงทางเพศอย่างเปิดเผย ก็อาจจะยังไม่เข้าข่ายเนื้อหาลามก ตามมาตรา 
287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยในที่นี้การที่จะถือว่าเป็นเนื้อหาลามก เนื้อหานั้นจะต้องมี
ลักษณะเปิดเผยทางเพศ (เห็นหัวนมสตรีหรือ อวัยวะเพศอย่างเด่นชัด) มีลักษณะยั่วยุกามารมณ์ และ
อุจาดบัดสี โดยไม่มีคุณค่าทางศิลปะ 

  อย่างไรก็ตาม เป็นกรณีที่เป็นการเล้าโลมทางเพศจริงๆ ที่กระท าในที่สาธารณะ ก็ถือเป็นการ
กระท า อันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล เป็นความผิดตาม มาตรา 388 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
  จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านเพศ กรณี การน าเสนอฉากที่แสดงการเล้าโลม ท าให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 
เช่น ภาพการกอดรัด ลูบไล้ ไซ้ซอกคอในที่สาธารณะ เรียงตามล าดับดังนี้ 
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ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ ลดจ านวนภาพที่โจ่งแจ้ง เซ็นเซอร์ภาพ เบลอภาพ ซอยภาพ บังภาพ เปลี่ยน

ภาพอ่ืน  ตัดภาพจูบ ลูบไล้ ฯลฯ 
2. เสียง ซอยเสียง 
3. อ่ืนๆ  ได้เฉพาะภาพกอดรัดเท่านั้น ดู Watershed ช่วงระยะเวลา ลดทอน ตัดทอน  

ตัดบางฉากที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก  
 

  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ โดยการตัดภาพออกถ้าไม่ปฏิบัติตามที่แจ้ง ให้แก้ไขเนื้อหา
รายการให้เหมาะสม ใช้มุมกล้อง น าเสนอภาพที่สื่อน้อยลง ถ่ายบัง ถ่ายเบี่ยง ได้เฉพาะภาพกอดรัด
เท่านั้น ดู Watershed ช่วงระยะเวลา ใช้การหลบมุมกล้อง ให้ได้แค่ภาพจับมือ/กอด ใช้สีหน้าแววตา
เท่านั้น 
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม  
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยการแจ้งผู้ผลิตล่วงหน้า ไม่ให้มีรายการประเภทนี้ 

สถานการณ์ที่  2 ฉากจูบกัน เช่น วัยรุ่นในชุดนักเรียนจูบกัน เพศเดียวกันจูบกันในที่
สาธารณะ  เป็นต้น 

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
   1.  พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 
37  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช.เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ.2556  
  พฤติกรรมเรื่องทางเพศดังกล่าว เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในลักษณะ
สรีระและการแต่งกาย การแสดงออกถึงสัมพันธภาพทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางเพศ และ
กิริยาท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศที่ไม่เหมาะสม ค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคม และ
วัฒนธรรมไทย  
  เรต “ท” และ “น13” ก าหนดให้ “ไม่มี” ภาพสรีระและการแต่งกายที่โป๊ ไม่มิดชิด 
ที่มีเจตนาเพ่ือยั่วยุกามารมณ์เว้นแต่เป็น ไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่พบบ่อยในการน าเสนอ หรือเป็น



190 

การแต่งกายในกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ และตามกติกาสากล (Dress 
Code) 
  เรต “น 18” มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตามบริบทของเรื่องที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ 

- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

การจูบไม่ว่าในชุดนักเรียน จูบเพศเดียวกัน หรือจูบในที่สาธารณะอาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสม 
แต่ไม่ได้มีกฎหมายก าหนดให้เป็นความผิดอาญาแต่อย่างใด   

จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านเพศ กรณี การน าเสนอฉากจูบกัน เช่น วัยรุ่นในชุดนักเรียนจูบกัน เพศ
เดียวกันจูบกันในที่สาธารณะ เป็นต้น เรียงตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 

 
เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 

1. ภาพ เซ็นเซอร์ภาพ เบลอภาพ ซอยภาพ บังภาพ เปลี่ยนภาพอ่ืน ตัดภาพออก  
2. เสียง ซอยเสียง ปิดเสียงช่วงจูบดูดดื่ม 
3. อ่ืนๆ  จัดเวลาการออกอากาศที่ไม่ใช่ช่วงเด็ก ลดทอน ตัดทอน ตัดฉากที่ไม่เหมาะสม

หรืออาจไม่ให้ออกอากาศ ตัดฉากที่เห็นบางฉากที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม 
ถ้าเป็นการจูบในที่สาธารณะอาจจะให้ตัดออก ตัดฉากนี้ออก  

 

  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ โดยการปรับฉากให้แค่ประกอบปาก แค่ชนกัน แต่ไม่ให้เห็น
ภาพการจูบกันแบบดูดดื่ม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จัดเวลาการออกอากาศที่ไม่ใช่ช่วงเด็ก 
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม   
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยการแจ้งผู้ผลิตเรื่องไม่ควรให้มีในรายการ ขึ้นอยู่กับว่าละครต้องการ
น าเสนออะไร เรตรายการอะไร แต่ก็ไม่ควรมีมากจนเกินไป ไม่มีรายการประเภทนี้ 

 
สถานการณ์ที่  3  ภาพผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยช้ิน ส่อเจตนาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์

และความรู้สึกทางเพศ และอาจเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ  
-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  

   1.  พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 
37  ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
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การกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
  พฤติกรรมเรื่องทางเพศดังกล่าว เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในลักษณะ
สรีระและการแต่งกาย (S1)/ ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่เหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมไทย (S3) 
  เรต “ท” และ “น13” ก าหนดให้ “ไม่มี” ภาพสรีระและการแต่งกายที่โป๊ ไม่มิดชิด 
ที่มีเจตนาเพ่ือยั่วยุกามารมณ์เว้นแต่เป็น ไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่พบบ่อยในการน าเสนอ หรือเป็น
การแต่งกายในกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ และตามกติกาสากล (Dress 
Code) 
  เรต “น 18” มีภาพสรีระและการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้างตามบริบทของเรื่องที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ 

- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

เนื้อหาผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น ส่อเจตนาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ 
นั้นหากถึงขั้นเปิดเผยให้เห็นหัวนม หรืออวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้งแล้วอาจ เข้าข่ายเนื้อหาลามก      
ตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยในที่นี้การที่จะถือว่าเป็นเนื้อหาลามก เนื้อหานั้น
จะต้องมีลักษณะเปิดเผยทางเพศ (เห็นหัวนมสตรีหรืออวัยวะเพศอย่างเด่นชัด) มีลักษณะยั่วยุ
กามารมณ์ และอุจาดบัดสี โดยไม่มีคุณค่าทางศิลปะ 
  และในความเป็นจริงการแต่งตัวเปิดเผยให้เห็นหัวนม หรืออวัยวะเพศอย่างโจ่งแจ้งแล้วอาจ
เข้าข่ายเป็นการกระท าอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล เป็นความผิดตาม มาตรา 388 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
 จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านเพศ กรณี การน าเสนอภาพผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น ส่อเจตนาให้
ผู้ชมเกิดอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ และอาจเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เรียงตามล าดับดังนี้ 
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ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ เบลอส่วนที่โป๊ บังภาพที่ไม่เหมาะสม เซ็นเซอร์ภาพ ซอยภาพ เปลี่ยนภาพอ่ืน

แทน  
ตัดภาพออก  

2. เสียง ตัดเสียง 
3. อ่ืนๆ  ท าภาพกราฟิก ลดทอน ตัดทอน ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก  

 
  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ โดยการให้ผู้ผลิตไปแก้ไข ตักเตือนและให้แก้ไข หากเป็น
บริบท จัดเวลาออกอากาศที่อนุญาตได้ 
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม  
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยการแจ้งผู้ผลิตให้ระมัดระวังเรื่องนี้ ดูเจตนาว่าต้องการยั่วยวน หรือโชว์
สวยงาม เช่น ประกวดนางงาม โชว์ลูกทุ่ง ไม่มีรายการประเภทนี้ ถ้าไม่น่าเกลียดจนเกินไปและเป็น
แฟชั่นตามยุคสมัยก็จะปล่อยไป 
 

3.3  การน าเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษา  4  สถานการณ ์
  หลักจริยธรรมของสภาวิชาชีพการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
 หมวด 2 ว่าด้วยจริยธรรมของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
 2.3  ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี 

2.3.3  หลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
2.3.3.3  การใช้ภาษา 

(1)  การแพร่ภาพและกระจายเสียงต้องตระหนัก และใช้ภาษาที่
ถูกต้องตามเนื้อหาข้อมูล ตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น 

(2)  ต้องระมัดระวังไม่ใช้ถ้อยค าที่อาจเสื่อมความหมาย ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อน ถ้อยค าที่อาจตีความได้หลายนัย หรือค าศัพท์สแลงโดยไม่ได้อธิบาย
ความหมายที่ถูกต้อง อันท าให้เกิดการสื่อสารไม่ชัดเจน  

(3)  ละเว้นการใช้ถ้อยค า และเนื้อหาที่หยาบคาย ข้อมูลที่
ส่อเสียด ไม่สุภาพ เปรียบเปรย อ้างอิงในลักษณะที่ท าให้เกิดความเข้าใจ หรือการพาดพิงถึงบุคคลอ่ืน 
โดยมิชอบ 
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สถานการณ์ที่ 1 ถ้อยค าก้าวร้าวต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ   
-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  

   1.  เนื้อหาที่มีถ้อยค าหยาบคาย อาจยังไม่เข้าข่ายเนื้อหาที่ต้องห้ามออกอากาศตาม 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  
   การน าเสนอภาษาในลักษณะดังกล่าว เป็นลักษณะ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) เป็นลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง 
ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (L2)   
   เรต ท มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องโดย ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ในการ
น าเสนอ 
   เรต น13 (L1) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

 (L2) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง 
- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน

รายการ 
การใช้ถ้อยค าก้าวร้าวต่อบุพการี หรือผู้มีพระคุณนั้น จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายได้  

หากถ้อยค าดังกล่าวนั้นถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามมาตรา 393 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมี
โทษสถานเบา คือ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม
ถ้อยค าอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ต้องพิจารณาจากบริบทเป็นรายกรณีไป 

จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอ          
ที่เหมาะสม (Do List) ด้านภาษา กรณี การน าเสนอถ้อยค าก้าวร้าวต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ เรียงตาม 
ล าดับดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 

  ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ ซอยภาพ ตัดภาพ ในช่วงดังกล่าวออกท้ังหมด 
2. เสียง ขึ้นค าเตือน (ถ้าจ าเป็นต้องคงเสียงไว้) กรณีรายการเด็ก เกมโชว์ ตัดทอน 

เซ็นเซอร์เสียง ซอยค าพูด  ปิดเสียง การตัดเนื้อหาค าพูด ดูดเสียงออก หรือตัด
เสียงออก  

3. อ่ืนๆ  ลดทอน ตัดทอน ตัดฉากออก หรืออาจขึ้นอยู่กับบริบท 
   
  ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ โดยการตักเตือนและแก้ไข ห้ามมี ตัดออก ให้ผู้ผลิตปรับแก้ไข
เนื้อหา 
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม   
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยการไม่ควรน าเสนอ กรณีเป็นเรื่องของละครก็ให้เป็นไปตามบริบทของ
ละคร แต่ถ้าเป็นรายการเด็กและเกมโชว์ต้องตัดภาพ ปิดเสียงออก สถานีใช้ภาษาราชการ สุภาพ 

 

สถานการณ์ที่ 2 ถ้อยค าดูหม่ิน เหยียดหยาม เหมารวม ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เช่น ไอ้บ้านนอก ไอ้ควาย ไอ้สัตว์ ไอ้ลาว  

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
   1.  เนื้อหาที่มีถ้อยค าหยาบคาย อาจยังไม่เข้าข่ายเนื้อหาที่ต้องห้ามออกอากาศตาม 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ       
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   การน าเสนอภาษาในลักษณะดังกล่าว เป็นลักษณะ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) เป็นลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง 
ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (L2)   
   เรต ท มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องโดย ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ในการ
น าเสนอ 
   เรต น13 (L1) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

 (L2) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง 
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-  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

เนื้อหาที่มีถ้อยค าดูหมิ่น เหยียดหยาม อาจถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม มาตรา 
326  แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ การเนื้อหานั้นเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สาม  เพ่ือให้ผู้อ่ืนเสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือเกลียดชัง ซึ่งก าหนดโทษ คือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ หากการหมิ่นประมาทนั้นกระท าผ่านสื่อ (เช่น ในกรณีน าเสนอผ่านโทรทัศน์) 
อาจเป็นความผิดตามมาตรา 328 ซึ่งมีโทษหนักขึ้น คือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 
บาท   

จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านภาษา กรณี การน าเสนอถ้อยค าดูหมิ่น เหยียดหยาม เหมารวม ละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น ไอ้บ้านนอก ไอ้ควาย ไอ้สัตว์ ไอ้ลาว เรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ ซอยภาพ ตัดภาพออก 
2. เสียง ตัดเนื้อหาค าพูด ซอยเสียง (กรณีข้อความที่ตัดยาว) ปิดเสียง ดูดเสียง ตัดเสียง

ออก  
3. อ่ืนๆ  ลดทอน ตัดทอนหากไม่จ าเป็นต้องน าเสนอแต่ไม่ใช่เป็นส่วนส าคัญของเนื้อเรื่อง 

ตัดออกโดยยังคงความต่อเนื่อง  
 

ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ โดยเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหานี้ 
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม  
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ โดยพิจารณาตามบริบท แต่ควรเลี่ยงการใช้ภาษาแบบนี้ 

 

สถานการณ์ที่  3  การใช้ภาษาหยาบโลน สองแง่สองง่าม ส่อไปทางลามก  เช่น อมกล้วย 
เข้าประตูหลัง  

-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  
   1.  เนื้อหาที่มีถ้อยค าหยาบคาย อาจยังไม่เข้าข่ายเนื้อหาที่ต้องห้ามออกอากาศตาม 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
   2.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตาม
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ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ.2556  
   การน าเสนอภาษาในลักษณะดังกล่าว เป็นลักษณะ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
ล่อแหลม หมิ่นเหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) เป็นลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง 
ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (L2)   
   เรต ท มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องโดย ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ในการ
น าเสนอ 
   เรต น13 (L1) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

 (L2) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง 
-  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน

รายการ 
การใช้ภาษาหยาบโลน สองแง่สองง่าม หากไม่มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาเปิดเผยทางเพศอย่าง

โจ่งแจ้ง และยั่วยุอารมณ์ทางเพศ หรือ อุจากบัดสี อาจไม่เข้าข่ายเนื้อหาลามกตาม มาตรา 287 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 

จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านภาษา กรณี การน าเสนอภาษาหยาบโลน สองแง่สองง่าม ส่อไปทางลามก  
เช่น อมกล้วย เข้าประตูหลัง เรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ เซ็นเซอร์ภาพ ซอยภาพ เปลี่ยนภาพอ่ืนแทน การตัดภาพ  
2. เสียง ซอยเสียง (กรณีข้อความที่ตัดยาว) ปิดเสียงออก ดูดเสียงออก ตัดเสียง  
3. อ่ืนๆ  เลี่ยงการน าเสนอ ตัดทอน ตัดออกเพราะทราบทั่วไปว่าหยาบโลน  
   
   ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ  
  ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม   
  ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ  
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สถานการณ์ที่  4 ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย เช่น กู มึง ไอ้ห่า อีตอแหล  
-  กฎหมายทางด้านกิจการโทรทัศน์  

   1.  เนื้อหาที่มีถ้อยค าหยาบคาย อาจยังไม่เข้าข่ายเนื้อหาที่ต้องห้ามออกอากาศตาม 
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ พ.ศ.2551 
   2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ      
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556  
   การน าเสนอภาษาในลักษณะดังกล่าว เป็นลักษณะ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
ล่อแหลม หมิน่เหม่ สื่อความหมายในเชิงลบ (L1) เป็นลักษณะการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าว รุนแรง 
ดูหมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (L2)   
   เรต ท มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องโดย ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อย ในการ
น าเสนอ 
   เรต น13 (L1) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจทางภาษา
ผิดเพี้ยน 

 (L2) มีได้ ตามบริบทของเรื่อง 
 

- หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์จริงที่ไม่ใช่การแสดงใน
รายการ 

กฎหมายไทยไม่ได้มีการบัญญัติให้การใช้ค าหยาบคายเป็นความผิดตามกฎหมาย นอกเสีย   
แต่ว่าการใช้ค าหยาบคายนั้นเป็นการใช้เพ่ือการดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามมาตรา 393 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งมีโทษสถานเบา คือ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
อย่างไรก็ตามค าหยาบนั้นจะถือว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ ต้องพิจารณาจากบริบทเป็นรายกรณี
ไป 

จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอที่
เหมาะสม (Do List) ด้านภาษา กรณี การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หยาบคาย เช่น กู มึง ไอ้ห่า   
อีตอแหล เรียงตามล าดับดังนี้ 

 
 
 
 
 



198 

  ล าดับที่ 1 ใช้วิธีการเซ็นเซอร์ ดังนี้ 
 

เนื้อหา วิธีการเซ็นเซอร์ 
1. ภาพ ซอยภาพ (กรณีข้อความที่ตัดมีหลายข้อความในประโยคหนึ่ง หากตัดทีละค าจะ

ฟังสะดุดจึงซอยออกเลย) 
2. เสียง ซอยเสียง (กรณีข้อความที่ตัดมีหลายข้อความในประโยคหนึ่ง หากตัดทีละค าจะ

ฟังสะดุดจึงซอยออกเลย) ปิดเสียงออก ใช้วิธีการดูดเสียงออกในเหตุการณ์ที่มี
ค าพูดนั้น โดยดูตามบริบทและสังคมสมัย ตรงไหนตัดออกแล้วมีความต่อเนื่องก็
ตัดเลย ส่วน “กู” “มึง” ต้องดูเนื้อหาอีกครั้ง 

3. อ่ืนๆ  ตัดทอน 
 

ล าดับที่ 2 ปรับวิธีการน าเสนอ โดยการแจ้งผู้ผลิตให้แก้ไข  
ล าดับที่ 3 ปรับเป็นเรตที่เหมาะสม  
ล าดับที่ 4 อ่ืนๆ  

 
 

 



บทที่ 7 
ความท้าทายในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์และข้อเสนอแนะ 

 
สถานการณ์สื่อในยุคปัจจุบันส่งผลให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดความ  

ท้าทายใหม่ๆ ซึ่งระเบียบที่มีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ จึงจ าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันหาทาง
ออก สื่อดิจิตอลมีบทบาทอย่างมาก และมีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคโนโลยีหลายประการ ท าให้
อ านาจในการควบคุมเนื้อหาอยู่ในมือของผู้ใช้  ในขณะที่ประชาชนมีทางเลือกในการรับสื่อมากขึ้น   
การแข่งขันทางธุรกิจสื่อท่ีเข้มข้นและรุนแรง ท าให้มีรายการประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้น และวิธีการโฆษณา
รูปแบบใหม ่

ดังนั้น การก ากับดูแลเนื้อหาในสื่อใหม่ยุคแห่งการหลอมรวมเทคโนโลยีกลายเป็นประเด็น 
ทางนโยบายที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ ส่งผลให้การก ากับดูแลเนื้อหาแบบที่เคย
ใช้ปฏิบัติในสื่อประเภทอ่ืนๆ ไม่สามารถใช้ได้ ในหลายๆ กรณี 

การน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ คณะวิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) ตลอดจนใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก็บข้อมูลจากผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 
ธันวาคม 2559 เกี่ยวกับความทา้ทายในการก ากับดูแลเนื้อหารายการโทรทัศน์และข้อเสนอแนะ ใน 4 
กรณีศึกษา ได้แก่ การน ารายการละครมาออกอากาศซ้ า (Rerun) การน าภาพยนตร์มาออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ การน าเสนอโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ และกรณีเด็กและเยาวชนสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะได้น าเสนอผลเป็นรายกรณี ดังนี้ 

 
1.  กรณีศึกษา 

กรณีที่ 1 การน ารายการละครมาออกอากาศซ้ า (Rerun) 
   การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส่งผลให้มีสถานีโทรทัศน์จ านวนมากขึ้น และ
เกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในวงการละครไทย สถานีโทรทัศน์บางช่องเพ่ิมงบประมาณการลงทุน
ในการผลิตรายการละคร และแสวงหากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือสร้างความนิยมจากผู้ชม และเม็ดเงินจาก 
การโฆษณา ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล หากสถานีโทรทัศน์ช่องใดไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ก็อาจได้รับ
ผลกระทบ คือ การสูญเสียเงินรายได้จากการโฆษณาและการถูกแย่งชิงฐานผู้ชม ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการ
จึงต้องค านึงถึงเรื่องความคุ้มค่าหรือการลงทุนของการผลิตรายการละคร  

  การน ารายการละครมา “ออกอากาศซ้ า หรือ Rerun” เป็นทางเลือกหนึ่งของ        
ผู้ประกอบกิจการในการประหยัดต้นทุนของการผลิต และเพ่ือให้มีรายการออกอากาศตามผังรายการ
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ของสถานี แต่การน ารายการละครมา Rerun ในช่วงเวลาใหม่ ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ตามประกาศของ กสทช. ว่าด้วยเรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) (19 กุมภาพันธ์ 2559) เนื่องจากเนื้อหาในรายการ
ละครดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
   ผลกระทบจากการน าละครมาออกอากาศซ้ า 

  ผลกระทบจากการน ารายการละครมาออกอากาศซ้ า แม้ว่ากฎหมายจะก าหนด   
ห้ามน ารายการละครมาออกอากาศซ้ าในช่วงเวลาส าหรับรายการที่มีเนื้ อหาสร้างสรรค์สังคม หรือ
รายการส าหรับเด็กและเยาวชน คือ เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวัน และเวลา 07.00-09.00 น. 
ของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ แต่หากพิจารณาบริบทของสังคมไทย การควบคุมเวลาในการเข้าถึงสื่อ
โทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนยังไม่มีความเข้มงวด ชัดเจน  จึงอาจท าให้เด็กและเยาวชนได้รับเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมได้  

  นอกจากนี้ หากพิจารณาผลกระทบในด้านสิทธิของผู้ชม ตามแนวคิดทางสังคม
พลเมือง (Socio-civic Approach) อาจท าให้ผู้ชมขาดสิทธิหรือทางเลือกในการรับชมรายการละคร   
ที่สร้างสรรค์และมีเนื้อหาที่หลากหลาย เนื่องจากมีแต่ละครเนื้อหาซ้ าๆ เดิมๆ  
   แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
   -  ข้อก าหนดตามกฎหมาย 

  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่น ารายการละครมาออกอากาศซ้ า 
(Rerun) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) (19 กุมภาพันธ์ 2559) ข้อ 4.21 ดังนี้  

  ข้อ 4.21.1 การน ารายการมาออกอากาศซ้ า (Rerun) สามารถกระท าได้ โดย
จะต้องด าเนินการดังนี้  

   1)  ปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับระดับความ
เหมาะสมในช่วงเวลาที่จะออกอากาศซ้ า (Rerun) โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการออกอากาศซ้ า 
(Rerun) ท้ายชื่อรายการ 
     2)  ให้แสดงข้อความที่ระบุว่าเป็นรายการที่ออกอากาศซ้ า (Rerun) 
พร้อมทั้งข้อความ “รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ออกอากาศแล้ว” รวมถึงระดับความเหมาะสมของรายการที่ออกอากาศซ้ า (Rerun) 
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   4.21.2  มิให้น ารายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ น13  
น18 และ ฉ มาออกอากาศซ้ า (Rerun) ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับรายการที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์สังคม หรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน (เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวัน และเวลา 
07.00-09.00 น. ของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์) ตามข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 
  4.21.3  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ประสงค์จะน า
รายการมาออกอากาศซ้ า (Rerun) 

  -  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐาน

การตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2559 ผู้ประกอบกิจการได้เสนอแนะแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสม กรณีการน า
รายการละครมาออกอากาศซ้ า (Rerun) ซ่ึงปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 

  อันดับที่ 1 จัดระดับความเหมาะสมให้เหมาะกับช่วงเวลาการออกอากาศซ้ า      
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการออกอากาศซ้ า (Rerun) ท้ายชื่อรายการ (ตามที่กฎหมายก าหนด) โดยมี  
ผู้ประกอบกิจการเลือกใช้วิธีการนี้ จ านวน 31 คน จากทั้งหมด 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.6 

  อันดับที่ 2 ปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับระดับความ
เหมาะสมในช่วงเวลาที่ออกอากาศซ้ า (Rerun) โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการออกอากาศซ้ า (Rerun) 
ท้ายชื่อรายการ (ตามท่ีกฎหมายก าหนด) โดยมีผู้ประกอบกิจการเลือกใช้วิธีการนี้ จ านวน 30 คน จาก
จ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7 

  อันดับที่ 3 วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่  
    -  การเซ็นเซอร์เนื้อหารายการให้เหมาะสมกับเรตของรายการ และ

ช่วงเวลาที่ออกอากาศ 
    -  การก าหนดละคร เป็น เรต ท หรือรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับทุกเพศ 

ทุกวัย เพ่ือให้สามารถออกอากาศได้ทุกเวลา  
 
  กรณีที่ 2 การน าภาพยนตร์มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  
   เมื่อโลกของการแข่งขันเชิงธุรกิจสูงขึ้น สถานีโทรทัศน์บางแห่งก็พยายามน าเนื้อหา
มาตอบสนองกลุ่มผู้ชมให้ได้มากที่สุด เนื้อหาอะไรที่ไม่เหมาะสมส าหรับการฉายในโทรทัศน์ ก็น ามา
ฉายบนจอโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นรายการเซ็กซี่ ไปจนถึง
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ภาพยนตร์แนวเซ็กซ่ี  ซึ่งในช่วงแรกก็น ามาฉายผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นหรือสถานีโทรทัศน์ขนาดเล็ก
ก่อนที่กลุ่มผู้ชมยังไม่แพร่หลายมากนัก (http://www2.manager.co.th, 2560) 

  สื่อโทรทัศน์มีลักษณะแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ หรือแผ่นหนังดีวีดี เพราะเป็นพ้ืนที่
สื่อสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่ายมากกว่าและยากที่จะควบคุม แต่โรงภาพยนตร์และแผ่นหนังดีวีดี เป็น
พ้ืนที่สื่อที่ปิดมากกว่า คือ จ านวนผู้ชมเข้าถึงได้จ ากัดกว่า ดังนั้น การน าภาพยนตร์มาออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ จึงอาจสุ่มเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนในการรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  โลกของโทรทัศน์แตกแต่งจากโลกของภาพยนตร์ การควบคุมการเข้าถึงเนื้ อหาที่ไม่
เหมาะสมในสื่อโทรทัศน์จะควบคุมได้ยากมากกว่า ดังนั้น ผลกระทบของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับ
เด็กและเยาวชนในสื่อโทรทัศน์จึงมีมากกว่าสื่อภาพยนตร์ 

  การน าเนื้อหาจากภาพยนตร์มาฉายซ้ าในสื่อโทรทัศน์ ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาสื่อ
ที่ไม่หลากหลายและหากเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสุ่มเสี่ยงทางด้านความรุนแรงและทางเพศก็จะส่งผล
กระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งไม่ได้มีผลเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น 
แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังขาดวุฒิภาวะที่เพียงพอซึ่งมีอีกจ านวนมาก 
   แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

  -  ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการน าภาพยนตร์มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  

ได้แก่  
  1)  พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 

(มาตรา 37) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ   
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ.2556 เป็นหัวใจส าคัญ เพราะเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้การ        
ออกอากาศแพร่ภาพรายการในช่วงเวลาต่างๆ ต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมในแต่ละช่วงวัย 
การน าภาพยนตร์มาฉายทางโทรทัศน์ก็ต้องมีการปรับภาพยนตร์นั้นๆ ให้เหมาะสมเป็นไปตามระบบ
เรตของรายการโทรทัศน์ด้วยเพ่ือให้การคุ้มครองแก่ผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน เพราะเนื้อหาบางส่วน
ที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง เรื่องทางเพศ และภาษา อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้และบุคลิกภาพ   
ของผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเมื่อเติบโตไปในอนาคต  

  2)  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายส าคัญที่ห้ามไม่ให้มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะ
ของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการเชิญชวนให้เด็กแล้เยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความอยากที่จะบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายได้  
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  3)  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เนื้อหาของ
เด็กไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง หรือสิทธิประโยชน์ของเด็ก ซึ่งถือได้ว่า
เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมที่ควรได้รับความคุ้มครองเป็น
พิเศษ 

  การน าเสนอเนื้อหาการพนันและยาเสพติดให้โทษ แม้ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายห้ามการน าเสนอเรื่องดังกล่าว แต่ควรจะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนว่าการน าเสนอเรื่องดังกล่าว
จะต้องไม่น าเสนอในรายการของเด็กและเยาวชน และส าหรับรายการที่ไม่ใช่ส าหรับเด็กและเยาวชน 
การน าเสนอจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ มีค าเตือนว่าการกระท าดังกล่าวในความเป็นจริงเป็น
สิ่งผิดกฎหมายและควรแสดงให้เห็นถึงผลร้ายที่เกิดจากการพนันและยาเสพติดให้โทษ 

-  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2559 กรณีการน าภาพยนตร์มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ผู้ประกอบกิจการได้
เสนอแนะแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการไว้ดังนี้ 

   อันดับที่ 1 พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาภายใต้ข้อก าหนดของประกาศ กสทช. 
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 โดยมี      
ผู้ประกอบกิจการเลือกใช้วิธีการนี้ จ านวน 34 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.1 

  อันดับที่ 2 พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาไม่ให้ขัดต่อกฎหมายทางด้านกิจการ
โทรทัศน์  เช่น พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 (มาตรา 37) ได้แก่ 
เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีการกระท า ซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทาง
จิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง โดยมีผู้ประกอบกิจการเลือกใช้วิธีการนี้ จ านวน 33 คน 
จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.3 
  อันดับที่ 3 พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาภายใต้กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
กฎหมายด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายอาหารและยา กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค  
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบกิจการเลือกใช้แนวทางนี้ 
จ านวน 20 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.1 
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อันดับที่ 4 วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่  

     -  การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ก่อนบรรจุลงผังรายการ ในกรณีที่หากมีเนื้อหา
รุนแรงมากที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ชาติพันธุ์ ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ ฯลฯ โดยพิจารณาตามบริบทของ
เรื่องไม่ให้อรรถรสของเนื้อหาเสียไป หรือพิจารณาตามช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม   

  -  การเลือกน าภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์มาออกอากาศ 
  -  การมนีโยบายของสถานีที่ชัดเจน โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 
  -  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีมโนส านึกท่ีดี 

     -  ภาพยนตร์ก็ต้องมีการจัดเรตและช่วงเวลาที่เหมาะสม ส าหรับการ
ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ (MPAA Rating)   

  ทั้งนี้  มีผู้ประกอบกิจการได้เสนอแนะแนวทางนี้ จ านวน 11 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 
35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4 

 
  กรณีที่ 3 การน าเสนอโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ 

  โฆษณาแฝง หมายถึง การปรากฏของผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้าและบริการในส่วนที่
เป็นเนื้อหารายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ ฯลฯ ซึ่งอาจเป็น
ความตั้งใจของผู้ผลิตรายการและเจ้าของสินค้า โฆษณาแฝงอาจอยู่ในรูปแบบการตกลงเพ่ือส่งเสริม
การขาย หรือการจ่ายเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เพ่ือผลทางธุรกิจ ทั้งนี้ โฆษณาแฝงเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ตรง) มีราคาสูง และมีการผูกขาดเวลาโฆษณาไปหมดแล้ว (กสทช. เพ่ือ
ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์, 2556) 

  สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ถูกใช้เป็นช่องทางโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้พ้ืนที่โฆษณาในรายการทางโทรทัศน์มีปริมาณมาก และค่าโฆษณามีราคา
แพง อีกทั้ง พ้ืนที่ยังถูกเจ้าของสินค้ารายใหญ่จับจองจนไม่มีช่องว่างส าหรับเจ้าของสินค้ารายใหม่     
ผู้ประกอบกิจการจึงพยายามหาวิธีเพ่ิมพ้ืนที่โฆษณาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย โฆษณาแฝงจึงเป็นกลยุทธ์ที่
ถูกน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองกับเจ้าของสินค้าและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองหรือสถานี 
(กสทช. เพ่ือผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์, 2556) 

  ในขณะที่ผู้ชมส่วนใหญ่รู้สึกว่าการชมโฆษณา (ตรง) ในช่วงเวลาโฆษณา เป็นการ
ขัดจังหวะการชมรายการที่ตนชื่นชอบ ผู้ชมจึงนิยมใช้การเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทคอนโทรลเพ่ือเลี่ยงที่จะ
ดูโฆษณา ท าให้ช่วงโฆษณาเป็นช่วงที่ไม่มีผู้ชมรายการอันจะส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้      
การแข่งขันอันเกิดจากจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ที่มากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบกิจการจ าเป็นต้องหา
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รายได้จากการโฆษณาเพ่ิมข้ึนและแสวงหากลยุทธ์ที่จะให้ผู้ชมได้รับชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนช่องหนีไป
ชมช่องอ่ืน ผู้ประกอบกิจการจึงพยายามหาวิธีการน าเสนอโฆษณาที่ผู้ชมไม่สามารถปฏิเสธด้วยการ
เปลี่ยนช่อง กลยุทธ์การโฆษณาแฝงจึงเป็นทางออกท่ีตอบโจทย์ผู้ประกอบกิจการและถูกใช้เพ่ืออุดช่อง
โหว่พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาของผู้ชม และเป็นการหนีภาวะความหนาแน่นของโฆษณาใน
ช่วงเวลาโฆษณาตรง 
   ประเภทโฆษณาแฝง 

  โฆษณาแฝงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, 2557) ประกอบด้วย   
   1.  การแฝงผ่านสปอตสั้น หรือ VTR ทั้งก่อนและหลังรายการจบ       

โดยมักปรากฏเป็นภาพนิ่งของตราสินค้าหรือบริการ และมีเสียงบรรยายบอกว่า สินค้าใดสนับสนุน
รายการ ในขณะที่รายการเกมโชว์มักจะมีโฆษณาแฝงประเภทนี้ตอนก่อนหรือหลังเปิดป้ายรางวัล    
ท าให้ผู้ชมเหมือนถูกบังคับให้นั่งชมโฆษณาไปด้วย  

   2.  การแฝงผ่านกราฟิกที่เป็นภาพคัทเอ้าท์สลับระหว่างฉาก โดยเฉพาะ
ในละครซิทคอม เมื่อมีการสลับระหว่างฉากต่างๆ จะมีภาพคัตเอ้าท์ปรากฏให้เห็น โดยในคัตเอาท์
ดังกล่าวจะมีตราสินค้าปรากฏอยู่ เช่น การสลับฉากระหว่างกลางวันกับกลางคืน การสลับระหว่างฉาก
ในสตูดิโอกับฉากภายนอก ฯลฯ โฆษณาแฝงแบบนี้สังเกตไม่ยากเช่นกัน    

    3.  การแฝงวัตถุ โดยมีการน าสินค้ามาวางประกอบฉาก เช่น แก้วกาแฟที่
ระบุยี่ห้อข้างถ้วย ขวดเครื่องดื่ม กล่องผลิตภัณฑ์ ละครบางเรื่องมีการก าหนดเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นใน
สถานที่ที่สามารถน าสินค้ามาจัดวางเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากได้ง่าย เช่น ฉากร้านค้าสะดวกซื้อ     
เป็นต้น 

    4.  การแฝงบุคคล โดยก าหนดให้นักแสดงหยิบ จับ สวมใส่ หรือใช้สินค้า 
เช่น นักแสดงทุกคนในละครบางเรื่องอาจใช้เฉพาะโทรศัพท์มือถือเพียงยี่ห้ออย่างเดียว บางรายการ     
ก็ให้พิธีกรหรือนักแสดงสวมเสื้อท่ีสกรีนตราสินค้าที่ต้องการโฆษณา 

   5.  การแฝงในเนื้อหา เช่น การดึงเอาภาพลักษณ์ของตัวสินค้ามาแฝงกับ
เนื้อหาในละครโดยจงใจให้สินค้าได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นพิเศษ หรือการก าหนดให้มีฉากหรือ
สถานที่ส าคัญที่เก่ียวโยงกับสินค้าที่สนับสนุนรายการ 

ผลกระทบของโฆษณาแฝง 
   โฆษณาแฝง สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของสินค้าและบริการมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ผลิต
สื่อเพราะผู้ผลิตสื่อจะค านึงถึงความต้องการของเจ้าของสินค้ามากกว่าสิทธิและความต้องการของผู้ชม 
ผลกระทบที่ เห็นชัดเจนที่สุด  คือ ผู้บริ โภคถูกเอาเปรียบ เพราะต้องชมโฆษณาเกินเวลาที่            
กรมประชาสัมพันธ์ก าหนด (สถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ มีโฆษณาได้ไม่เกิน 12.5 นาที/ชั่วโมง) ผู้ชม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมักขาดความตระหนักว่าก าลังชมโฆษณา จึงมีโอกาสรับสารที่อยู่ในโฆษณา



206 

 

โดยไม่มีการกลั่นกรอง และมักหลงเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ทั้งๆ ที่เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
เด็กและเยาวชน ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว ของเล่น เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑ์จากนม อาหารส าเร็จรูป
และอาหารเสริม นับว่าเป็นผลกระทบจากโฆษณาแฝงที่ผู้ชมอาจไม่รู้ตัว 

  แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
  -  ข้อก าหนดตามกฎหมาย 

 ในทางกฎหมายนั้น “การโฆษณา” หมายถึง การกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้
ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า รวมถึงการสื่อสารทางการตลาด 
(เช่น มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และมาตรา 3 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2535 เป็นต้น) ดังนั้น การน าเสนอสินค้าต่างๆ ในเนื้อหาของรายการในลักษณะที่เป็นโฆษณาแฝง 
ก็ถือได้ว่าเป็น “การโฆษณา” ในรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่างๆ เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 หรือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่ห้ามการโฆษณาที่เป็นการเอารัด 
เอาเปรียบผู้บริโภค เช่น โฆษณาเกินจริง หรือห้ามโฆษณาที่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด โฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุณ โฆษณาเท็จ  

  นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ.2551 ที่จ ากัด
ลักษณะการโฆษณาไม่ให้มีการโฆษณาสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงและเป็นลักษณะชักจูง 
หรือพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ที่ห้ามการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสิ้นเชิง      
ซึ่งกฎหมายเหล่านี้สามารถใช้เป็นกรอบในการก ากับโฆษณาแฝงที่อยู่ในเนื้อหารายการต่างๆ ได้  

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการก ากับดูแลโฆษณาแฝงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าประเทศไทย
ไม่มีกฎหมาย แต่อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายว่าจะจริงจังมากเพียงใด โดยต้องมีภาคประชาสังคมและ
ผู้ชมเป็นกลไกหลักในการก ากับดูแลสื่อเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถท าได้ในความเป็นจริง 

  -  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐาน

การตรวจสอบและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2559 ผู้ประกอบกิจการได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีการน าเสนอ
โฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์  ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

  อันดับที่ 1 ควรใช้กรอบจริยธรรมวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มาก ากับดูแล
การโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ เช่น การเคารพสิทธิของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม    
เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบกิจการเลือกใช้แนวทางนี้ จ านวน 26 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือ   
คิดเป็นร้อยละ 74.3 
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  อันดับที่ 2 ควรมีกฎหมายเฉพาะในประเด็นดังกล่าว เพ่ือการก ากับดูแล 
โดยเฉพาะการโฆษณาเหล้า บุหรี่ โดยมผีู้ประกอบกิจการเลือกใช้แนวทางนี้ จ านวน 23 คน จากจ านวน 
ทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.7 

  อันดับที่ 3 สร้างความตระหนักต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิผู้บริโภคเพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อ 
โฆษณาแฝง โดยมีผู้ประกอบกิจการเลือกใช้แนวทางนี้ จ านวน 20 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 57.1 

  อันดับที่ 4 แนวทางอ่ืนๆ ได้แก่  
    -  สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิผู้บริโภคต่อผู้ เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุน

รายการ 
    -  สมาคมโฆษณาฯ ควรมีบทบาทในการก ากับดูแลสมาชิกองค์กรวิชาชีพ

มากขึ้น และก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน 
    -  สื่อควรมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาแฝง  
   ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการเสนอแนะแนวทางนี้ จ านวน 13 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 

35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 
 
  กรณีที่ 4 เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต 

  ในช่วงแรก สังคมไทยจะรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ ผ่านฟรีทีวี ที่มีการจ ากัดเวลา
ในการออกอากาศ ต่อมามีทางเลือกมากขึ้น สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน เคเบิลทีวีที่มีการ
บอกรับค่าสมาชิก หรือจ่ายครั้งเดียว โดยติดจานรับสัญญาณดาวเทียม และเมื่อเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต  
ที่มีความเร็วสูง ที่สัญญาณสามารถเข้าถึงได้ทุกหลังคาเรือน การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต แบบ On Demand หรือสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาจึงเกิดมากข้ึนเรื่อยๆ  

  นอกจากนี้ ผู้บริโภคสามารถผลิตเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยการน าเรื่องราวต่างๆ 
รอบตัว มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์อย่างง่ายๆ ผลิตเนื้อหาตามเรื่องราวที่ตนเองสนใจ และอยาก
เผยแพร่โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ บล็อก โซเชียลมีเดีย ถ่ายวีดีโอเอง อัพโหลดผ่าน Youtube สร้างเป็น
รายการโทรทัศน์ของตนเอง เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้เป็นตอนๆ โดยเนื้อหาที่น าเสนอนั้น     
อาจมีทั้งเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมส าหรับสังคม ดังนั้น การก ากับเนื้อหาในโลกอินเทอร์เน็ต      
จึงเป็นสิ่งทีท่้าทายส าหรับสังคมไทย  

  ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  ในยุคปัจจุบันที่เด็กและเยาวชนไทยเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟน และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ได้ง่าย ปัญหาการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ตก็มีมากขึ้นตามมา ทั้งเนื้อหาลามก
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อนาจาร การพนัน ยาเสพติด การล่อลวง รวมถึงการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ฯลฯ ล้วนเป็นผลพวง    
มาจากการขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 

  ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ (2557, 173-178) ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเข้าถึง
เนื้อหาที่มีความรุนแรงจากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนว่า จะส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจและอารมณ์ของเด็กและเยาวชน ให้มีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง 
โดยเฉพาะในวัยเรียนหรือวัยเด็กจะยังไม่สามารถแยกแยะสถานการณ์จริงกับและจินตนาการ หรือ   
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีนัก ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมจะต้องร่วมมือกันค้นหาวิธีการต่างๆ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อเด็กและเยาวชน ทั้งความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม และพฤติกรรมการแสดงออก  

  แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
  -  ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
  มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 (ณ ปัจจุบันแม้ว่าร่างแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 จะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
จนกว่าจะพ้น 120 วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ให้อ านาจแก่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งถูกตั้งขึ้นแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยค าสั่งศาล
ท าการปิดกั้นเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีได้ ซึ่งมาตรานี้ ณ ปัจจุบัน อาจเป็น
บทบัญญัติกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้ก ากับควบคุมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต  

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างจากสื่อดั้งเดิม
แบบอ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ กล่าวคืออินเทอร์เน็ตไม่มีจุดรวมที่เป็นศูนย์กลาง โปรแกรมส าหรับคัดกรอง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน (Filtering Software) อาจช่วยกรองเนื้อหาที่เป็น
อันตรายส าหรับเด็กได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่อาจคัดกรองได้อย่างสมบูรณ์ การด าเนินการเพ่ือปิดกั้น
เนื้อหาจึงเป็นไปได้ยากล าบาก และไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

 ดังนั้น การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
และรู้จักวิธีการในการจัดการกับเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ ตลอดทั้งผู้ปกครองและ
โรงเรียนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยด้วย 

-  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการส่งเสริมการก าหนดมาตรฐาน

การตรวจสอบและจัดระดับความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2559 ผู้ประกอบกิจการได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีเด็กและ
เยาวชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
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 อันดับที่ 1 ควรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก ากับ
ดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยมีผู้ประกอบกิจการเลือกใช้แนวทางนี้ จ านวน 30 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 
35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7 

  อันดับที่ 2 รณรงค์การรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน โดยมีผู้ประกอบกิจการ
เลือกใช้แนวทางนี้ จ านวน 28 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0  

 อันดับที่ 3 ควรใช้กรอบจริยธรรมวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน โดยมีผู้ประกอบ
กิจการเลือกใช้แนวทางนี้ จ านวน 19 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 

  อันดับที่ 4 แนวทางอ่ืนๆ ได้แก่  
   -  มีมาตรฐานควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ตอย่างเข้มงวด 

เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้วยการใส่รหัส Username Password Block 
เพ่ือควบคุมการเข้าถึง 

   -  หน่วยงานภาครัฐก าหนดข้อกฎหมายให้ครอบคลุม และมีบทลงโทษที่
ชัดเจน จริงจัง  

   -  ผู้ปกครองคอยให้ค าแนะน าการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแก่บุตรหลาน   
   -  ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบัน

ครอบครัว เป็นต้น ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ 
  ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการเสนอแนะแนวทางนี้ จ านวน 10 คน จากจ านวนทั้งสิ้น 

35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.6 
กล่าวโดยสรุป ความท้าทายที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

และความเข้มข้นของการแข่งขันทางธุรกิจของวิชาชีพสื่อ เป็นความท้าทายต่อจิตส านึกและจริยธรรม
วิชาชีพของผู้ประกอบกิจการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมให้ความสนใจ ผู้ประกอบกิจการจ าเป็นต้อง
รักษาดุลยภาพระหว่างการปกป้องเสรีภาพในการสื่อสาร และการคุ้มครองสิทธิของผู้ชมทั้งในฐานะ
ผู้บริโภคและในฐานะพลเมืองที่มาจากจิตส านึกและความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพไม่ใช่การยอม
จ านนภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งนับเป็นหัวใจของการก ากับดูแลกันเองอย่างแท้จริง ผู้ประกอบ
กิจการต้องใช้ความสามารถทางวิชาชีพสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ เพ่ือผู้บริโภคและตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในการเสริมสร้างปัญญาและอัตลักษณ์ของสังคมผ่านกระบวนการบ่มเพาะ      
หล่อหลอมผู้ชมในฐานะพลเมือง 

จากการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างค่อนข้างสู งระหว่างแนวทางการแก้ไขตาม
มาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบกิจการต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น ซึ่งล้วนเป็นโจทย์ที่
ต้องขบคิดเพ่ือการร่วมมือท างานกันต่อไประหว่างผู้ประกอบกิจการ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการก ากับ
ดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นความท้าทาย     
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ต่อผู้ชมในการเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงสิทธิของตนเองและความสามารถในการปกป้องรักษาสิทธิ์ใน
ฐานะผู้บริโภคและในฐานะพลเมือง ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งจะ
เกิดข้ึนได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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