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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน กสทช.) โดยส ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันและก ำกับดูแลกันเอง (สส.) ร่วมกับ มหำวิทยำลัย          
รำชภัฏพระนคร สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือระดมควำมคิดเห็นใน
กำรทบทวนและปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชนในกิจกำร
กระจำยเสียงและโทรทัศน์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้องค์กรวิชำชีพ ผู้ประกอบกำร สื่อมวลชน
ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ได้มีแนวทำงปฏิบั ติ (Guideline) กรอบจริยธรรม              
(Code of Ethic) ในกำรประกอบวิชำชีพที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและประเมินผลจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of 
Ethics) และแนวทำงปฏิบัติ (Guideline) ตำมโครงกำรจัดท ำและพัฒนำแนวทำงปฏิบัติและจริยธรรม
พ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชนในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ประจ ำปี 2559 นี้เริ่มต้นจำกกำรจัด
กิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลำคม 2559 ณ โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งท ำให้
ได้ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ร่ำงแรก) หรือ “ข้อควรท ำ
และข้อไม่ควรท ำ” 
 ส ำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรม
วิชำชีพพ้ืนฐำน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ร่ำงแรก) นั้น ได้จัดขึ้นเป็นจ ำนวน 6 ครั้ง ใน 6 ภำค ดังนี้ 
  วันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 จังหวัดนครปฐม 
  วันอังคำรที่ 7 มีนำคม 2560 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
  วันอังคำรที่ 28 มีนำคม 2560 จังหวัดชลบุรี 
  วันจันทร์ที่ 3 เมษำยน 2560 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
  วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
  วันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2560 จังหวัดเชียงรำย 
 ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลจำกกำรรับฟัง            
ควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพสื่อสำรมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่ำง) แนวทำง
ปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 
พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชน (ร่ำงแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2560 ณ โรงแรมไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย กำรบรรยำย เรื่อง "จริยธรรม
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สื่อในยุคปรับ/เปลี่ยน/หลอม/รวม" โดย อำจำรย์ ดร.มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำส ำหรับจริยธรรมในกำรโน้มน้ำวใจ" โดย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี ใต้ฟ้ำพูล รองคณบดีคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ 
เรื่อง "ค ำที่ควรระมัดระวังและใส่ใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศในกำรท ำรำยกำรข่ำว โฆษณำ 
ละคร เกมโชว์" โดย อำจำรย์ ดร.ชเนตตี ทินนำม ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ต่อด้วย
กำรร่วมระดมควำมคิดเห็นกลุ่มย่อย เพ่ือทบทวนและปรับปรุง “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแล
กันเอง ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์” พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง (ร่ำงแรก) 
 กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชน (ร่ำงแรก) วันอังคำรที่ 7 มีนำคม 2560 ณ 
โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี ประกอบด้วย กำร
บรรยำย เรื่อง "จริยธรรมสื่อในยุคปรับ/เปลี่ยน/หลอม/รวม" โดย อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 
กรรมกำรควบคุมจริยธรรมสมำคมนักข่ำวฯ และ เรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำในรำยกำรเกมโชว์
และกำรโฆษณำแฝง" โดย อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เปี่ยมกำรุณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อด้วยกำร
ร่วมระดมควำมคิดเห็นกลุ่มย่อย เพ่ือทบทวนและปรับปรุง “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเอง ใน
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์” พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง (ร่ำงแรก) 
 กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน (ร่ำงแรก) วันอังคำรที่ 28 มีนำคม 2560 ณ 
เดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรีประกอบด้วย กำรบรรยำย เรื่อง "จริยธรรมสื่อในยุคปรับ/
เปลี่ยน/หลอม/รวม" โดย อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมกำรควบคุมจริยธรรมสมำคมนักข่ำวฯ 
และ เรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำในรำยกำรเกมโชว์และกำรโฆษณำแฝง" โดย อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ 
เปี่ยมกำรุณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อด้วยกำรร่วมระดมควำมคิดเห็นกลุ่มย่อย เพ่ือทบทวน
และปรับปรุง “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเอง ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ” 
พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง (ร่ำงแรก) 
 กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชน (ร่ำงแรก) วันจันทร์ที่ 3 เมษำยน 2560 ณ 
ห้องอินทนนท์ โรงแรมเดอะพีคบูติค โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประกอบด้วย กำรบรรยำย เรื่อง 
"จริยธรรมสื่อในยุคปรับ/เปลี่ยน/หลอม/รวม" โดย อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมกำรควบคุม
จริยธรรมสมำคมนักข่ำวฯ เรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำส ำหรับจริยธรรมในกำรโน้มน้ำวใจ" โดย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี ใต้ฟ้ำพูล รองคณบดี คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ 
เรื่อง "รู้เท่ำทันรำยกำรเกมโชว์และวำไรตี้" โดย อำจำรย์สิรภพ แก้วมำก นักแสดง พิธีกร โปรดิวเซอร์ 
และผู้ผลิตรำยกำรทำงโทรทัศน์ ต่อด้วยกำรร่วมระดมควำมคิดเห็นกลุ่มย่อย เพ่ือทบทวนและปรับปรุง 
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“คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเอง ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ” พ.ศ. 2559 
ฉบับปรับปรุง (ร่ำงแรก) 
 กำรจัดกิจกรรมครั้งที่  5 ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชน (ร่ำงแรก) วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 ณ 
โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วย กำรบรรยำย เรื่อง "ค ำท่ีควรระมัดระวังใน
สื่อยุคหลอมรวม: ข่ำว โฆษณำ ละคร เกมโชว์" โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และ เรื่อง "ค ำที่ควรระมัดระวังและ
ใส่ใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศในกำรท ำรำยกำรข่ำว โฆษณำ ละคร เกมโชว์" โดย                   
อำจำรย์ ดร.ชเนตตี ทินนำม ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ต่อด้วยกำรร่วมระดม           
ควำมคิดเห็นกลุ่มย่อย เพ่ือทบทวนและปรับปรุง “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเอง ในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์” พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง (ร่ำงแรก) 
 กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน (ร่ำงแรก) วันจันทร์ที่ 24 เมษำยน 2560 ณ 
โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงรำย ประกอบด้วย กำรบรรยำย เรื่อง "จริยธรรมสื่อในยุคปรับ/เปลี่ยน/
หลอม/รวม" โดย อำจำรย์ ดร.มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย และ เรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำ ในรำยกำรเกมโชว์และกำรโฆษณำแฝง" โดย                         
อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เปี่ยมกำรุณมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อด้วยกำรร่วมระดมควำมคิดเห็น 
กลุ่มย่อย เพ่ือทบทวนและปรับปรุง “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเอง ในกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์” พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง (ร่ำงแรก) 
 ข้อมูลที่ได้จำกวิทยำกรและจำกกำรทบทวน รับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ 
(Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) คณะผู้ด ำเนินโครงกำรฯ ได้ปรับปรุง 
“ร่ำงแรก” เป็น “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเองในยุคหลอมรวมสื่อ” (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ
และจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชน ในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ประจ ำปี 2559              
(ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้  เพ่ือน ำ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน 
(Code of Ethic) (ฉบับปรับปรุง) ไปจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญใน
วิชำชีพสื่อสำรมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 ประเด็นส ำคัญเพ่ือกำรทบทวนและปรับปรุง “ร่ำงแรก” ไดแ้ก่ กำรให้ความส าคัญกับกลุ่มเด็ก 
ผู้เยาว์ และเยาวชน โดยระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเด็ก ผู้เยำว์ และเยำวชนในเนื้อหำ รวมถึงกลุ่ม
เปรำะบำงอ่ืน ๆ กำรให้ความส าคัญกับการใช้ถ้อยค าในรายการ โดยเฉพำะ “ค ำ” ที่ควรระมัดระวัง
เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ กำรใช้ถ้อยค ำที่บอกหรือแสดงนัยถึงชำติพันธุ์ ศำสนำ สีผิว ควำม
พิกำร แรงงำนต่ำงด้ำว แรงงำนข้ำมชำติ กลุ่มคนจำกสำมจังหวัดชำยแดนใต้ โดยเฉพำะกำรใช้ค ำใน
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รำยกำรข่ำวและในโฆษณำ กำรให้ความส าคัญกับเรื่องการโฆษณาแฝง โดยเฉพำะกำรโฆษณำแฝง
แบบ Advertorial advertising หรือ Editorial advertising รวมถึงกำรโฆษณำแฝงในลักษณะของกำร
ให้สินค้ำและบริกำรผูกโยงเข้ำกับเรื่องรำวของเนื้อหำหลักของรำยกำรแต่ละประเภท และกำรให้
ความส าคัญกับประเด็นการหลอมรวมในสื่อ โดยจะให้ควำมส ำคัญกับประเด็นกำรหลอมรวมในสื่อ
มำกกว่ำกำรระบุแนวทำงเฉพำะกับสื่อกระจำยเสียงและสื่อโทรทัศน์เท่ำนั้น 
 กรณีเนื้อหำในข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำของรำยกำรแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มย่อยมีทั้งกำร
ขอให้เพ่ิมเติมรำยละเอียด เช่น ควรให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเด็กและเยำวชนด้วย ดังนั้น ควรมีกำรระบุ
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเด็กและเยำวชนไปในเนื้อหำ หรือกรณีศึกษำ ที่ประชุมได้เสนอให้เขียนโดย
แยกออกเป็นส่วนเพ่ือง่ำยต่อกำรเข้ำใจ เช่น รำยละเอียดของกรณีศึกษำ ที่มำที่ไป เช่น เกิดเหตุกำรณ์
อะไร เกิดอะไรขึ้นบ้ำง เนื้อหำ สำระของกรณีศึกษำ พร้อมภำพประกอบ เนื้อเรื่องย่อระยะเวลำหรือ
ช่วงเวลำที่มีกำรออกอำกำศ กำรวินิจฉัยกรณีศึกษำ ว่ำมีควำมผิดอย่ำงไร ผิดทำงกฎหมำย หรือ ผิดทำง
จริยธรรม คุณธรรม โดยอำจมีกำรใช้สัญลักษณ์แยกในด้ำนควำมผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรม สรุป
มำตรกำร กำรลงโทษ หรือข้อแนะน ำ แนวทำงในกำรปฏิบัติที่เหมำะสม และในปัจจุบันมีกำรแก้ไขหรือ
ด ำเนินกำรอย่ำงไรแล้วบ้ำง 
 นอกจำกนั้นแล้ว กรณีรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแนะเพ่ิมเติมต่อ กสทช. 
อีกด้วยว่ำ กสทช. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจคัดกรองเนื้อหำ ภำพ กำรแต่งกำย และอ่ืน ๆ ในรำยกำร
ประเภทเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ทุกรำยกำรก่อนออกอำกำศอย่ำงถี่ถ้วน เพรำะเป็นรำยกำรที่มีสัดส่วน
กำรออกอำกำศค่อนข้ำงมำกในโทรทัศน์ รวมถึงควรจ ำกัดช่วงเวลำและควำมยำวรำยกำร เพรำะใน
ปัจจุบันรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ มีช่วงเวลำในกำรออกอำกำศที่ค่อนข้ำงมีอิสระตำมแต่ละสถำนี 
 จำกนั้น คณะผู้ด ำเนินโครงกำรฯ ได้จัดกิจกรรมกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกับ
ผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพสื่อสำรมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) 
และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) ฉบับปรับปรุง (ร่ำงสำม) วันจันทร์ที่ 8 พฤษภำคม 
2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลจำกกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพสื่อสำรมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ 
(Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) (ร่ำงสำม) มีประเด็นส ำคัญที่                
คณะผู้ด ำเนินโครงกำรฯ จะต้องทบทวนและปรับปรุง ได้แก่ 
 กำรให้ข้อมูลว่ำกลุ่มเป้าหมายคือใคร ทั้งนี้ ให้ระบุในส่วนน ำของ “ร่ำง” แนวทำงปฏิบัติฯ ด้วย
ว่ำ “ร่ำง” นี้จะเหมำะสมกับใครบ้ำง และกำรเอำไปใช้นั้นจะเอำไปใช้ได้อย่ำงไร นอกจำกนั้นแล้ว ควร
เพ่ิมส่วนหนึ่งในเนื้อหำส ำหรับภำคประชำชนว่ำ หำกอ่ำน “ร่ำง” แนวทำงปฏิบัติฯ นี้แล้ว หำกมี        
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ข้อแสดงควำมคิดเห็นหรือต้องร้องเรียนในประเด็นต่ำง ๆ ที่ได้พบจำกโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำร
ข่ำว และรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ จะด ำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำง 
 การใช้ค าที่มีน  าหนักต่างกัน ที่ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นต่อค ำที่มีน้ ำหนักต่ำงกันในข้อควร
ท ำและข้อไม่ควรท ำ ได้แก่ ค ำว่ำ “ห้ำม” และค ำว่ำ “ควร” ว่ำจะใช้อย่ำงไร ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปจำกที่
ประชุมว่ำ กรณีส ำหรับกำรใช้ค ำว่ำ “ห้ำม” หรือ “ต้อง” ปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นกำรกระท ำที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิต ศักดิ์ศรี อย่ำงไรก็ตำม ที่ประชุมได้พิจำรณำร่วมกันว่ำ กำรใช้ค ำนี้อำจจะก่อให้เกิด
ควำมรู้สึกต่อต้ำนได้ จึงพึงระวังในกำรใช้ และเสนอให้กำรเขียนในส่วนของข้อควรท ำเป็นเรื่องเชิงบวก 
 การให้ค านิยามส าหรับค าที่ใช้ใน (ร่าง) แนวทางปฏิบัติฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง) 
ด้วยกำรเพ่ิมในส่วนของค ำนิยำม/นิยำมศัพท์ เพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดภำพท่ีชัดเจนเกี่ยวกับค ำที่ใช้ให้มำกข้ึน 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านโฆษณา ที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ิมข้อไม่ควรท ำในโฆษณำใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชน เช่น ไม่ควรใช้ควำมไร้เดียงสำของเด็กและเยำวชน
ในอันที่จะท ำให้เกิดควำมต้องกำร เพ่ือปกป้องคุ้มครองเด็กจำกกำรถูกหลอกล่อ  
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านรายการละคร ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง) ด้วยกำร
เพ่ิมในส่วนของเนื้อหำ ด้วยกำรเพ่ิมค ำแนะน ำในตอนจบส ำหรับรำยกำรละคร ให้มีค ำแนะน ำหรือข้อคิด
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลของกำรกระท ำที่ดีและที่ไม่ดีในทุก ๆ ตอน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้ละครเรื่องนั้น
มำถึงตอนอวสำน เช่น ละครตอนนี้สอนให้รู้ว่ำ... 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านรายการข่าว ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง) ด้วยกำร
เพ่ิมในส่วนของเนื้อหำ ด้วยกำรเพ่ิมค ำแนะน ำให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติด้ำนวิชำชีพส ำหรับรำยกำรข่ำว 
 ที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ิมข้อควรท ำด้วยกำรเสนอแนะให้ศึกษำและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติด้ำน
วิชำชีพของสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
นอกเหนือจำกนั้นแล้วมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่ที่ประชุมเสนอแนะ อำทิ ควรให้แนวทำงในกำรรำยงำนข่ำวให้
ระมัดระวังต่อกำรน ำเสนอข่ำวที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ไม่น ำเสนอไปใน           
แง่ท่ีว่ำท ำให้เกิดกำรเลียนแบบได้ 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านรายการเกมโชว์และเรียลลิตี  ที่ประชุมได้เสนอต่อ กสทช. 
ว่ำควรมีกลไกในกำรส่งเสริมให้เกิดเนื้อหำ หรือ Content ที่ดีในรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ เนื่องจำก 
ในปัจจุบันจะมีปัญหำเรื่อง “ควำมไร้สำระของเกมโชว์” เกิดข้ึนมำก พร้อมทั้งมีประเด็นกำรเหยียดกันใน
รำยกำรอีกด้วย 
 การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติฯ เมื่อปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้เสนอให้เผยแพร่แนวปฏิบัติฯ นี้ในช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ด้วย 
เพ่ือให้ข้อมูลได้กระจำยไปในวงกว้ำงและประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ หรือให้ช่องทำงกำร
สื่อสำรนี้เป็นแหล่งรวมของกำรเฝ้ำระวังและร้องเรียน 
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 เมื่อปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับกำรทบทวนและปรับปรุง
ข้อมูล (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) (ร่ำงสี่) มี
ประเด็นส ำคัญที่คณะผู้ด ำเนินโครงกำรฯ จะต้องทบทวนและปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชำญจำกกลุ่มวิชำชีพและกลุ่มวิชำกำร ได้แก่ กำรปรับปรุงเนื้อหำในส่วนของหลักจริยธรรม
วิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ข้อควรท ำ/ไม่ควรท ำ
ในโฆษณำ ข้อควรท ำ/ไม่ควรท ำในรำยกำรละครโทรทัศน์ ข้อควรท ำ/ไม่ควรท ำในรำยกำรข่ำว และ             
ข้อควรท ำ/ไม่ควรท ำในรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์  เช่น เรื่องของควำมไม่ชัดเจนในกำร                 
อธิบำยควำม ข้อไม่ควรท ำในบำงข้อมีควำมจ ำกัดมำกเกินไป หรือควรใช้ค ำให้ตรงกัน จะช่วยให้ผู้ใช้คู่มือ
ไม่เกิดควำมสับสน หรืออำจนิยำมไว้ให้ชัดเจนก็ได้ว่ำจะใช้ค ำใดที่หมำยถึงสื่อเดียวกัน เป็นต้น 
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สารบัญ 
 
เรื่อง          หน้า 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร        1 
สำรบัญ          7 
หลักกำรและเหตุผล        8 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ        9 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ        9 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน        10 
สรุปผลกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 
(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ร่ำงแรก) 
 จังหวัดนครปฐม        12 
 จังหวัดอุบลรำชธำนี       19 
 จังหวัดชลบุร ี        30 
 จังหวัดนครศรีธรรมรำช       38 
 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร       47 
 จังหวัดเชียงรำย        58 
สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อยกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสอง)      65 
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพและวิชำกำร 
เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสี่)       70 
บทวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล       77 
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง       90 
คู่มือจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำนและแนวปฏิบัติ 
ส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกระจำยเสียงและโทรทัศน์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  125 
ภำคผนวก: ภำพกิจกรรม        152 
ภำคผนวก: ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม    160 
ภำคผนวก: ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม     173 
บรรณำนุกรม         226  
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โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื นฐาน 
ส าหรับสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี 2559 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 27 (18) ประกอบกับ พระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 39 ก ำหนดให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
กสทช.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบ
วิชำชีพสื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง  ๆ 
เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพและวิชำชีพและกำรควบคุมกำร
ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม โดยที่กำรจัดท ำมำตร ฐำนทำง
จริยธรรมต้องค ำนึงถึงกำรคุ้มครองกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะของประชำชนและกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคจำกกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ รวมทั้งกำรคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพของผู้ประกอบอำชีพและวิชำชีพขององค์กร 
 ในปี พ.ศ. 2556 ส ำนักงำน กสทช. โดยส ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันและก ำกับดูแลกันเอง (สส.) 
ได้จัดท ำคู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเองในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (Ethical 
Guideline and Self-Regulation for Broadcasting) ประกอบด้วยสำระส ำคัญ คือ หลักจริยธรรมใน
วิชำชีพกระจำยเสียงและโทรทัศน์ หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค์กร จริยธรรมขั้นพ้ืนฐำน
และแนวทำงปฏิบัติของผู้ประกอบวิชำชีพกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งคู่มือดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็น
แนวทำงในกำรท ำงำนของผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพ รวมทั้งนิสิตนักศึกษำด้ำน
นิเทศศำสตร์ หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่จะก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ได้ศึกษำ
ค้นคว้ำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่กำรท ำหน้ำที่สื่อมวลชนอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
จริยธรรมวิชำชีพสื่อ และเป็นคู่มือเพ่ือกำรส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันและตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนสื่อ
ของภำคประชำชน 
 อย่ำงไรก็ตำม ในยุคที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีควำมก้ำวหน้ำและเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
ภูมิศำสตร์สื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรหลอมรวมสื่อ ประกอบกับกำรเกิดขึ้นของดิจิทัลทีวีตั้งแต่
ปลำยปี พ.ศ. 2556 ท ำให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำรโทรทัศน์อย่ำงรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ผู้ประกอบกำร
สื่อมวลชนด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ในฐำนะผู้น ำพำข่ำวสำรสู่พ้ืนที่สำธำรณะจึง
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พยำยำมที่จะท ำหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็วฉับไวเพ่ือช่วงชิงกำรเป็นผู้น ำในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ทว่ำ
ควำมพยำยำมช่วงชิงผู้รับสำรด้วยควำมรวดเร็วดังกล่ำว ส่งผลต่อควำมเคลือบแคลงในกำรแสดงบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่เน้นกำรแข่งขันเชิงธุรกิจโดยละเลยจริยธรรมในวิชำชีพ 
 ดังนั้น กำรปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเองในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-Regulation for Broadcasting) ส ำหรับสื่อมวลชน เพ่ือให้
เหมำะสมกับปริบทของประเทศไทยและสอดรับกับภูมิศำสตร์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้ง
เป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพ ทั้งที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของสื่อมวลชน และ
ค ำนึงถึงกำรคุ้มครองกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะของประชำชน โดยเน้นกระบวนกำรระดม              
ควำมคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ด ำเนินกำรโดย ส ำนักงำน กสทช. ในฐำนะองค์กร
ที่มีภำรกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบวิชำชีพ มีกลไกในกำรก ำกับดูแลกันเองภำยใต้จริยธรรม
วิชำชีพ โดยควำมร่วมมือกับสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 1. เพ่ือจัดท ำแนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชนในกิจกำรกระจำยเสียง
และโทรทัศน์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ให้องค์กรวิชำชีพ ผู้ประกอบกำร สื่อมวลชนด้ำนกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ มีแนวทำงปฏิบัติ (Guideline) กรอบจริยธรรม (Code of Ethic) ใน
กำรประกอบวิชำชีพที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 2. เพ่ือส่งเสริมกลไกในกำรก ำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชำชีพ ผู้ประกอบกำร สื่อมวลชนด้ำน
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรรู้เท่ำทันสื่อและกำรตรวจสอบสื่อภำคประชำชน 
 4. เพ่ือให้ส ำนักงำน กสทช. มีส่วนในกำรสร้ำงและผลักดันกลไกกำรก ำกับดูแลกันเอง ของ
องค์กรวิชำชีพด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  
 1. ส ำนักงำน กสทช. มีส่วนในกำรสร้ำงและผลักดันกลไกกำรก ำกับดูแลกันเองขององค์กร
วิชำชีพ ผู้ประกอบกำร สื่อมวลชนด้ำนวิทยุโทรทัศน์ ในด้ำนเนื้อหำ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ (Guideline) 
กรอบจริยธรรม (Code of Ethic) ในกำรประกอบวิชำชีพที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนสร้ำงกลไก
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กำรตรวจสอบสื่อในลักษณะของภำคประชำสังคม/ภำคประชำชนผ่ำนกำรส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันสื่อและ
กำรตรวจสอบสื่อ 
 2. ผู้ประกอบวิชำชีพ ผู้ประกอบกำร เจ้ำของกิจกำร ผู้ได้รับใบอนุญำตในกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ ตระหนักถึงจริยธรรมจรรยำบรรณสื่อ 
 3. ส ำนักงำน กสทช. และ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ได้มีเครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับองค์กร
วิชำชีพและองค์กรวิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำในแต่ละภูมิภำค อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ           
องค์ควำมรู้ กำรประกอบวิชำชีพ และกำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบสื่อต่อไป 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
  
 1. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและประเมินผลจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of 
Ethic) และแนวทำงปฏิบัติ (Guideline) ซึ่งจัดท ำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 และด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) 
แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) (ฉบับปรับปรุงร่ำงแรก) 
ก่อนน ำไปรับฟังควำมคิดเห็น 
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสังเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแบบมีส่วนร่วม จ ำนวน 6 ครั้ง เพ่ือจัดท ำ (ร่ำง) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในกรุงเทพฯ 
ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ รวม 6 ครั้ง (อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ตำมควำมเหมำะสม) 
 3. สังเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ 
(Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) (ฉบับปรับปรุงร่ำงสอง) และจัดประชุม
กลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพสื่อสำรมวลชนและผู้ทรงวุฒิที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่ำง) 
แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) ฉบับปรับปรุง (ฉบับ
ปรับปรุงร่ำงสอง) 
 4. จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) ฉบับ
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 เป็นรูปเล่ม 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จังหวัดนครปฐม 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดนครปฐม 
 
 
 กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพ
พ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงแรก)” ท ำให้ได้ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการโฆษณา 
 
ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำ 
 ข้อที่ 1 บริกำรธุรกิจได้ไม่เกิน 12 นำทีครึ่งต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 10 นำทีต่อชั่วโมง ทำง
ฟรีทีวี/ดิจิทัลทีวี และไม่เกิน 6 นำทีต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 5 นำทีต่อชั่วโมง ทำงวิทยุ (ธุรกิจ) และ
โทรทัศน์ดำวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมให้อ่ำนเข้ำใจง่ำยและชัดเจน โดยระบุเวลำรวม หรือแยกเป็นข้อย่อย ๆ เพ่ือให้
อ่ำนง่ำย 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำ 
 ข้อที่ 3. โฆษณำเฉพำะสินค้ำที่ผ่ำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำย เฉพำะ “กรณียำ (เฉพำะยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน ยำที่มิใช่ยำอันตรำย หรือยำควบคุมพิเศษ ทั้งที่เป็นยำแผนโบรำณและยำแผน
ปัจจุบัน) กฎหมำยอนุญำตให้โฆษณำได้ แต่ต้องขออนุญำตโฆษณำ” 
 ข้อเสนอแนะ 
 ให้ปรับข้อควำมโดยระบุข้อควำมให้ชัดเจนว่ำ “ยำ” แบบไหนที่สำมำรถโฆษณำได้ 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำ 

ข้อที่ 2 กำรโฆษณำที่เกี่ยวกับสินค้ำอำหำรและยำ จะต้องไม่ใช้ข้อควำมโฆษณำอันจะท ำให้
เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อวดอ้ำงหรือโอ้อวดสรรพคุณคุณประโยชน์ 
คุณภำพ ที่เป็นเท็จ และเกินควำมจริง เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ โดยไม่มีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ตลอดจนไม่บอกสรรพคุณหรือผลข้ำงเคียง จนท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจผิด ตัวอย่ำงเช่น กรณี
โฆษณำอำหำรต้องไม่ท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นยำ หรือกำรใช้ข้อควำมโฆษณำโอ้อวดว่ำรักษำได้หำยขำด 
หรือปลอดภัยไม่มีผลข้ำงเคียง 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย และให้มีตัวอย่ำงที่ชัดเจน 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำ 
 ข้อที่ 5 ไม่ใช้เรื่องเชื้อชำติ ชำติพันธุ์ ศำสนำ ควำมพิกำร มำเป็นจุดขำยแทนสินค้ำ ในลักษณะ
ดูถูก เหยียดหยำม ละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หรือตอกย้ ำควำมเป็นชนชั้นและชำติพันธุ์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมให้มีค ำว่ำ “เพศสภำพ” ด้วย 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละคร 
 

1. ตัวละครควรใช้ภำษำให้ถูกต้องตำมกำลเทศะ 
2. ไม่ส่งเสริมค่ำนิยมที่ผิดๆ เช่น พระเอก นำงเอก ต้องมีบ้ำนหรู ขับรถหรู กินอำหำรรำคำแพง 

แม่บ้ำนหรือคนรับใช้ต้องเป็นแรงงำนต่ำงด้ำว หรือคนอีสำน 
3. บทผู้ร้ำยเมือ่มีกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรรมในละคร ควรมีบทลงโทษในละครตอนนั้น 

ให้ผู้ชมสำมำรถเห็นผลลัพธ์หรือโทษของผู้กระท ำผิดที่ชัดเจนและทันที 
4. ผู้ผลิตละครไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์หรือรำยได้มำกจนลืมผลเสียและผลกระทบที่เกิดต่อ

สังคมโดยรวม 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
 ข้อควรท ำ (Dos) ข้อ 4.  
 เดิม น ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมคิดเห็น กำรรำยงำนข่ำวจำกผู้สื่อข่ำวและผู้ประกำศ
ข่ำว ควรรำยงำนตำมข้อมูลที่มีอยู่เท่ำนั้น หำกมีควำมคิดเห็น ควรเป็นควำมคิดเห็นจำกแหล่งข่ำว             
ปฐมภูมิหรือคนรอบข้ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่เป็นข่ำว และควรน ำเสนอให้ผู้รับข่ำวสำรทรำบ
อย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งที่น ำเสนอนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น รวมถึงกำรใช้น้ ำเสียงเหมำะสมกับข่ำว
ที่น ำเสนอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข่ำวที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงทำงเพศ ครอบครัว และข่ำวที่อ่อนไหวต่อ
ควำมรู้สึกของคนในสังคม 
 ควำมคิดเห็น ควรให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเด็กและเยำวชนด้วย ดังนั้น ควรเพ่ิมคนกลุ่มนี้เข้ำ
ไปในเนื้อหำข้อนี้ ดังนี้ “.....ควำมรุนแรงทำงเพศ ครอบครัว เด็กและเยำวชนและข่ำวที่อ่อนไหวต่อ
ควำมรู้สึกของคนในสังคม” 
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 ข้อควรท ำ (Dos) ข้อ 14.  
 เดิม ให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกำส โดยเป็นช่องทำงน ำเสนอข่ำวกับผู้ด้อยโอกำส เช่น 
ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร ผู้ไร้สัญชำติ เป็นต้น ได้มีพ้ืนที่ทำงสังคม ได้รับกำรสนับสนุนหรือควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ 
 ควำมคิดเห็น 
 - ค ำว่ำ “ผู้ไร้สัญชำติ กับ กลุ่มชำติพันธุ์” มีควำมหมำยเหมือนหรือแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 
หำกต่ำงกัน น่ำจะเพ่ิมค ำว่ำ กลุ่มชำติพันธุ์ลงไปในเนื้อหำส่วนนี้ 
 - ประโยค “ให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกำส” น่ำจะเปลี่ยนตำมหน้ำที่ของสื่อมวลชน ที่ควร
เป็นสื่อกลำงให้กลุ่มคนต่ำง ๆ ดังนั้นอำจเปลี่ยนเป็น“เป็นสื่อกลำงระหว่ำงกับกลุ่มผู้ด้อยโอกำสกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเป็นช่องทำงน ำเสนอข่ำวให้กับกลุ่มคนเหล่ำนี้ เช่น .....หน่วยงำนต่ำง ๆ” 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ข้อ 5.  
 เดิม ไม่รำยงำนข้อมูลที่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจน หำกไม่ทรำบว่ำข้อมูลมำจำก
แหล่งข่ำวใดสื่อมวลชนยังไม่ควรเร่งน ำเสนอ เนื่องจำกไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ และอำจไม่สำมำรถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
 ควำมคิดเห็น หำกอธิบำยหรือยกตัวอย่ำงเพ่ิมเติม จะเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น ดังนี้ “ไม่รำยงำน
ข้อมูล..... และอำจไม่สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ภำพ ข้อมูลต่ำง ๆ                
ที่ส่งต่อ ๆ กันผ่ำนสื่อออนไลน์” 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) เพ่ิมเติม ข้อ 16. 
 ไม่ควรตัดต่อภำพและเสียงเหตุกำรณ์ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน แล้วน ำมำเผยแพร่ให้เกิดควำม
เข้ำใจผิดว่ำเป็นเหตุกำรณ์เดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน (เช่น ตัดต่อภำพและเสียงสัมภำษณ์ของแหล่งข่ำว
คนละประเด็นกัน ด้วยวิธีกำรตัดสลับไปมำ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นกำรโต้ตอบ
ในประเด็นเดียวกัน) 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์/เรียลลิตี โชว์ 
  
 จำกกำรสรุปข้อมูลด้ำนจริยธรรมสื่อมวลชน ประเภทรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ได้ข้อสรุป 
ดังนี้ 

1. รำยกำรเกมโชว์ไม่ควรน ำเสนอภำพหวำดเสียว ควรท ำให้เป็นภำพขำวด ำ 
2. ในรำยกำรหำกผู้เข้ำร่วมรำยกำรเป็นเด็กและเยำวชนควรดูด้ำนภำพลักษณ์ของ

เยำวชนในกำรร่วมรำยกำรให้มีควำมเหมำะสม และค ำพูดที่พูดกับเยำวชนให้มีควำม
เหมำะสม 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 15 

3. กำรแต่งกำยของผู้ร่วมรำยกำรให้มีควำมเหมำะสม 
4. รำยกำรต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรน ำเสนอ 
5. รำยกำรต้องสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้กับเด็กและเยำวชนไม่ควรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน

เห็นว่ำไม่ต้องท ำงำนก็มีรำยได้ มำประกวดร้องเพลงอย่ำงเดียวก็ได้เงินรำงวัลมำกมำย 
เพรำะปัจจุบันมีรำยกำรเกมโชว์ประเภทร้องเพลงออกมำมำกมำยคล้ำยกันหลำยช่อง 

6. กำรตัดต่อค ำพูดสัมภำษณ์ของผู้ร่วมรำยกำร ควรมีกำรรับรองของผู้ถูกสัมภำษณ์ก่อน
ออกอำกำศเพ่ือควำมถูกต้อง 

7. ไม่ควรส่งเสริมให้เกิดควำมงมงำย หรือใช้ควำมเชื่อของคนเข้ำมำเกี่ยวข้อง โดยที่ไม่มี
ข้อเท็จจริงอยู่ เช่น ใช้ค ำพูดว่ำ “ไม่เชื่ออย่ำลบหลู่” เป็นต้น 

8. ดูด้ำนข้อกฎหมำยให้สำมำรถครอบคลุมกำรดูแลด้ำนรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ที่
ผิดจริยธรรม 

 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) กรณีศึกษา  
 
1. ปรับกำรจัดรูปแบบในทุกกรณีศึกษำ โดยแยกออกเป็นส่วนเพื่อง่ำยต่อกำรเข้ำใจดังนี้ 
 1.1 รำยละเอียดของกรณีศึกษำ ที่มำที่ไป เช่น เกิดเหตุกำรณ์อะไร เกิดอะไรขึ้นบ้ำง 
 1.2 เนื้อหำ สำระของกรณีศึกษำ พร้อมภำพประกอบ เนื้อเรื่องย่อระยะเวลำหรือช่วงเวลำ
ที่มีกำรออกอำกำศ 
 1.3 กำรวินิจฉัยกรณีศึกษำ ว่ำมีควำมผิดอย่ำงไร ผิดทำงกฎหมำย หรือ ผิดทำงจริยธรรม 
คุณธรรม โดยอำจมีกำรใช้สัญลักษณ์แยกในด้ำนควำมผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรม  
 1.4 สรุปมำตรกำร กำรลงโทษ หรือข้อแนะน ำ แนวทำงในกำรปฏิบัติที่เหมำะสม และใน
ปัจจุบันมีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรอย่ำงไรแล้วบ้ำง 
2. กรณีศึกษำด้ำนโฆษณำ 
 2.1 เพ่ิมรำยละเอียดเนื้อหำโฆษณำ ข้อควำมที่ผิด อยำกให้มีกำรระบุให้ชัดเจนมำกข้ึน โดย
อำจใช้กำรจัดย่อหน้ำใหม่หรือใช้ตัวหนำ เพ่ือแยกส่วนให้เห็นภำพที่ชัดเจนขึ้น และในบำงกรณีศึกษำที่
สำมำรถระบุ ผลิตภัณฑ์ เจ้ำของผลิตภัณฑ์ได้ก็ให้ระบุ 
 2.2 กรณีศึกษำ 1. กรณีศึกษำเนื้อหำโฆษณำที่ผิดกฎหมำย กำรระบุเพ่ิมเติมว่ำกรณีศึกษำ
นี้มีกำรออกอำกำศคลื่นใด รำยกำรอะไร เนื้อหำข้อควำมมีรำยละเอียดอย่ำงไรบ้ำงโดยเขียนแยกออกมำ
ชัดเจน กำรวินิจฉัยควำมผิด ว่ำผิดมำตรำใด มีควำมผิดออย่ำงไรบ้ำง และปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรไป
แล้วอย่ำงไรบ้ำง 
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 2.3 กรณีศึกษำ 2. กรณีศึกษำโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย เพ่ิมข้อสรุปกำร
วินิจฉัยว่ำมีควำมผิดอย่ำงไร ในกรณีศึกษำมีกำรระบุไว้ว่ำเสียค่ำปรับแล้ว ควรระบุเพิ่มเติมว่ำเสียค่ำปรับ
เท่ำไร และเพ่ิมเติมขยำยควำมในด้ำนของควำมผิดให้มองเห็นภำพที่ชัดเจนเพ่ิมข้ึน 
 2.4 กรณีศึกษำ 3.เพ่ิมรำยละเอียดในระยะเวลำกำรโฆษณำ เพ่ิมรำยละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ในกรณีศึกษำคืออะไร รำยละเอียดของเนื้อหำข้อควำมโฆษณำท่ีผิดคืออะไรเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ใคร กรณีศึกษำโฆษณำผลิตภัณฑ์อำหำรโดยไม่ได้รับอนุญำต ปัจจุบันยังมีกำรโฆษณำอยู่หรือไม่ 
มำตรกำรในกำรจัดกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง เพ่ิมเติมรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์/สรรพคุณ จะได้วินิจฉัยถูก
ว่ำเป็นอย่ำงไร 
 2.5 กรณีศึกษำ 4. กรณีศึกษำโฆษณำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ช่วงระยะเวลำในกำร
ออกอำกำศ ปัจจุบันยังมีกำรออกอำกำศอยู่หรือไม่ อยำกให้เพิ่มในส่วนของแผ่นพับ หรือภำพที่ใช้ในกำร
โฆษณำของผลิตภัณฑ์ด้วย 
 2.6 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำกำรลงโทษ จำกกำรโฆษณำเกินจริง โดยยกตัวอย่ำงให้เห็นชัดเจน
ว่ำ บทลงโทษของสื่อท่ีฝ่ำฝืนได้รับคืออะไร เจ้ำของผลิตภัณฑ์ได้รับคืออะไร 
3. กรณีศึกษำด้ำนรำยกำรละครโทรทัศน์ 
 3.1 กรณีศึกษำของละคร ควรเพ่ิมเรื่องย่อ ยกตัวอย่ำง ข้อควำม ประโยคในกำรโต้ตอบที่
ปรำกฏในละครและภำพประกอบเพื่อที่จะช่วยให้เข้ำใจได้ชัดเจนมำกข้ึน 
 3.2 อธิบำยถึงตัวละครที่เป็นตัวสะท้อนให้เกิดปัญหำเพิ่มเติม 
 3.3 กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำรละครเรื่องสงครำมไฮสคูล อยำกให้มีกำรเพ่ิมเติมรำยละเอียด
กำรกระท ำผิดตำมมำตรำ 37 แห่ง พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ว่ำมีรำยละเอียดอะไร หรือ เพิ่มแหล่งค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติม 
 3.4 กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำรละครเรื่อสงครำมแย่งผู้ To be Continued ตอน ลงเอย 
อยำกให้มีรำยละเอียดเพิ่มชัดเจนขึ้นอยำกให้ผู้ที่ไม่เคยชมก็สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำได้ 
 3.5 กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำรละครเรื่องคนละขอบฟ้ำ ที่กล่ำวว่ำเป็นบทพูดในลักษณะกำร
ดูถูกเหยียดหยำมทำงเพศ มีควำมรู้สึกว่ำเป็นเพียงค ำด่ำ ค ำหยำบ อยำกให้ใช้เป็นกรณีศึกษำที่รุนแรงที่
สะท้อนให้เห็นถึงกำรเหยียดหยำมทำงเพศท่ีชัดเจนมำกข้ึน 
 3.6 เพ่ิมกรณีศึกษำที่สื่อเป็นผู้สนับสนุนให้ละครที่มีปัญหำยิ่งเป็นที่สนใจของประชำชน 
เช่น เรื่อง มงกฏดอกส้ม ที่มีกระแส เรยำ ในกำรแย่งสำมี สื่อมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงกระแสมองในแง่
จริยธรรมสื่อ 
 3.7 เพ่ิมกรณีศึกษำ เกี่ยวกับละครที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ละครที่มี
เนื้อหำเชิงประวัติศำสตร์ อยำกให้มีกำรเพ่ิมข้อควำมหรือสิ่งที่ควรท ำให้ชัดเจน เช่น ละครเรื่องนี้มีกำร
แต่งเติมเนื้อหำบำงส่วนเพื่อควำมบันเทิง และได้อรรถรสในกำรรับชม เป็นต้น 
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 3.8 อยำกให้มีกำรเพ่ิมเติมกรณีศึกษำที่แตกต่ำงกันออกไป และจัดแยกออกเป็นหมวดหมู่ 
4. กรณีศึกษำด้ำนรำยกำรข่ำว 
 กรณีศึกษำศิลปิน ปอ – ทฤษฎี สหวงศ์  เพิ่มโดยกำรเน้นข้อควำมหรือค ำพูด ข้อควำมที่ปรำกฎ
ในเนื้อหำข่ำวให้ชัดเจนมำกข้ึน เพ่ิมเติมกำรวินิจฉัยข่ำวที่ยกมำเป็นกรณีศึกษำ 
5. กรณีศึกษำด้ำนรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ 
 ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำและน ำเสนอให้เห็นชัดเจน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 
 5.1 กำรทำรุณสัตว์ กำรเล่นที่รุนแรงเกินจริง 
 5.2 กำรใช้วำจำของพิธีกรที่ไม่เหมำะสม 
 5.3 กำรแสดงกิริยำที่ไม่เหมำะสม 
 5.4 กำรก ำกับดูแลเรื่องกำรแต่งกำย 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพ
พ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงแรก)” ท ำให้ได้ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการโฆษณา 
 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 1 
 บริกำรธุรกิจได้ไม่เกิน 12 นำทีครึ่งต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 10 นำทีต่อชั่วโมง ทำงฟรีทีวี/
ดิจิทัลทีวี และไม่เกิน 6 นำทีต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 5 นำทีต่อชั่วโมง ทำงวิทยุ (ธุรกิจ) และ
โทรทัศน์ดำวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย 
 หำกเป็นไปได้ให้เสนอ กสทช. ขอขยำยระยะเวลำกำรโฆษณำให้มำกขึ้น 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 2 
 ผู้ให้บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์และผู้ประกอบกำรโฆษณำต้องตระหนัก
ถึงเรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจโฆษณำ โดยน ำหลักกำรนี้มำใช้ก ำกับและดูแลตัวเอง
โดยเฉพำะกับโฆษณำที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระเบียบหรือกฎหมำยจำกหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำควบคุม
เป็นพิเศษ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมเพ่ิมตำมที่ขีดเส้นใต้ 
 “ผู้ให้บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์และผู้ประกอบกำรโฆษณำต้องมีควำม
ตระหนักและต้องมีจิตส ำนึกถึงเรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจโฆษณำ โดยน ำหลักกำร
นี้มำใช้ก ำกับและดูแลตัวเองโดยเฉพำะกับโฆษณำที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระเบียบหรือกฎหมำยจำก
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำควบคุมเป็นพิเศษ” 
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 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 5 
 กรณีสินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขกำรโฆษณำก่อนโฆษณำ และต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตโฆษณำทุกประกำร ทั้งเรื่องภำพ สคริปต์หรือสตอรี่บอร์ด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำม “เรื่องภำพ สคริปต์หรือสตอรี่บอร์ด” ให้เป็นค ำศัพท์ภำษำไทยที่สำมำรถเข้ำใจได้
ง่ำย และมีวงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเข้ำมำ ทั้งนี้ ขอให้เพ่ิมเติมตัวอย่ำงของสคริปต์และสตอรี่ บอร์ด
ด้วย เนื่องจำก ผู้ประกอบกำรสื่อวิทยุอำจนึกภำพของสตอรี่บอร์ดไม่ออก 
 ควรเข้มงวดในกำรตรวจสอบข้อมูลโดย สสจ. ประจ ำจังหวัด 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 7 
 มีกำรระบุค ำเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ำ หรือผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้สินค้ำ ที่สำมำรถ
เห็นได้ชัดในโฆษณำ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมเพ่ิมตำมที่ขีดเส้นใต้ 
 “มีกำรระบุค ำเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ำ หรือผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้สินค้ำ ที่ผู้บริโภค
สำมำรถได้ยินและ/หรือเห็นได้ชัดเจนในโฆษณำ” 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 10 
 กรณีกำรโฆษณำเครื่องส ำอำง ต้องค ำนึงถึงเงื่อนไขในกำรใช้ค ำของแต่ละกลุ่มเครื่องส ำอำงก่อน
กำรโฆษณำ โดยเฉพำะข้อควำมที่ท ำให้เข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องส ำอำงบ ำรุงผิว
ที่มีสำรไวท์เทนนิ่ง กลุ่มเครื่องส ำอำงลดริ้วรอย กลุ่มเครื่องส ำอำงส ำหรับสิว กลุ่มเครื่องส ำอำงกระชับผิว 
กลุ่มเครื่องส ำอำงขัดผิว กลุ่มเครื่องส ำอำงป้องกันแสงแดด/ผสมสำรป้องกันแสงกันแดด กลุ่ม
เครื่องส ำอำงท ำควำมสะอำดผสมสำรแอนตี้แบคทีเรีย กลุ่มเครื่องส ำอำงขจัดรังแค กลุ่มเครื่องส ำอำง
บ ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ กลุ่มเครื่องส ำอำงยืด/ดัด/ย้อม/สีผม กลุ่มเครื่องส ำอำงลดเหงื่อและกลิ่นกำย 
กลุ่มเครื่องส ำอำงน้ ำหอม กลุ่มเครื่องส ำอำงส ำหรับเล็บ กลุ่มเครื่องส ำอำงส ำหรับช่องปำก กลุ่ม
เครื่องส ำอำงฟอกสีฟัน ตัวอย่ำงเช่น ไม่ใช้ ค ำว่ำ “ช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ” “ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงสี
ผิวที่ผิดปกต”ิ “พร้อมเผยผิวใหม่ที่ขำวใสได้ทันที” 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมเป็น 
 “ควรระมัดระวังในกำรใช้ข้อควำมที่ท ำให้เข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ” 
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 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 12 
 น ำเสนอโฆษณำโดยค ำนึงถึงกำรใช้บุคลำกรทำงแพทย์และสำธำรณสุข นักวิชำกำร หรือ
นักเรียนนักศึกษำมำเป็นผู้แสดงแบบในโฆษณำ ให้ใช้ผู้แสดงแบบที่เหมำะสมทั้งในด้ำนวัยวุฒิและ
ภำพลักษณ์ในกำรโฆษณำสินค้ำแต่ละประเภท 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมเป็น 
 “กำรน ำเสนอข้อควำมโฆษณำแต่ละประเภทควรค ำนึงถึงบุคลำกรที่มำเป็นผู้โฆษณำให้
เหมำะสมกับสินค้ำนั้นๆ” 
 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับข้อควรท า (Dos) ในโฆษณา 
 ข้อ 10 และ ข้อ 12 สามารถปรับความแล้วย้ายข้ามฟากเป็นเรื่องของข้อไม่ควรท าได้ 
เนื่องจาก มีลักษณะของการซ  าความ 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำข้อที่ 4 
 ไม่โฆษณำโดยมีเจตนำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในแหล่งก ำเนิด สภำพ คุณภำพ ปริมำณ หรือ
สำระส ำคัญประกำรอ่ืนอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อควำมที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ำอำจก่อ ให้เกิดควำม
เข้ำใจผิด ตัวอย่ำงเช่น โฆษณำอำหำรต้องไม่ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในแหล่งผลิตอำหำร กรณีที่ผลิตใน
ประเทศไทยแต่ใช้สไตล์ต่ำงประเทศ ต้องใช้ค ำว่ำ “แบบ...” หรือ “ต ำรับ...” ในข้อควำมโฆษณำ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมเป็นค ำศัพท์ภำษำไทย เช่น 
 “ตัวอย่ำงเช่น โฆษณำอำหำรต้องไม่ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในแหล่งผลิตอำหำร กรณีที่ผลิตใน
ประเทศไทยแต่ลอกเลียนรูปแบบจำกต่ำงประเทศ ต้องใช้ค ำว่ำ “แบบ...” หรือ “ต ำรับ...” ในข้อควำม
โฆษณำ” 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำข้อที่ 8 
 ไม่ใช้ภำพที่ไม่สอดคล้องกับสินค้ำ ภำพสินค้ำอ่ืนที่ไม่ใช่สินค้ำจริงในกำรโฆษณำที่ท ำให้ให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิดต่อผู้บริโภค 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมโดยตัดค ำว่ำ “ให้” ที่พิมพ์เกินมำออก 
 “ไม่ใช้ภำพที่ไม่สอดคล้องกับสินค้ำ ภำพสินค้ำอ่ืนที่ไม่ใช่สินค้ำจริงในกำรโฆษณำที่ท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิดต่อผู้บริโภค” 
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 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำข้อที่ 10 
 ไม่โฆษณำโดยใช้ข้อควำมที่ล่อแหลม สัปดน สองแง่สองง่ำมที่มีควำมหมำยหยำบคำย              
หยำบโลน หรือเป็นภำพหรือข้อควำมที่สื่อไปในทำงไม่สร้ำงสรรค์ ไร้รสนิยม ยั่วยุกำมำรมณ์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมโดยตัดค ำว่ำ “หรือ” ออก และเรียบเรียงควำมเชื่อมให้สละสลวย 
 “ไม่โฆษณำโดยใช้ข้อควำมที่ล่อแหลม สัปดน สองแง่สองง่ำมที่มีควำมหมำยหยำบคำย หยำบ
โลน เป็นภำพข้อควำมที่สื่อไปในทำงไม่สร้ำงสรรค์ ไร้รสนิยม ยั่วยุกำมำรมณ์” 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในโฆษณา 
 ข้อ 10 ในข้อควรท ำ และ ข้อ 14 ในข้อไม่ควรท ำสำมำรถปรับควำมแล้วย้ำยมำรวมเป็นเรื่อง
ของข้อไม่ควรท ำได้ 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละคร 
 

1. Dos & Don’ts เป็นส่วนของรำยกำรละครโทรทัศน์ที่น ำเสนอไว้ในร่ำงค่อนข้ำงครอบคลุม อยู่
ในเกณฑ์ดี อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย  

2. ผู้ผลิตรำยกำรละครโทรทัศน์ต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรผลิตรำยกำรละครทั้งต่อเนื้อหำ ภำพ 
ข้อควำม ในรำยกำรละครโทรทัศน์ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ผู้ผลิตรำยกำรละครโทรทัศน์จะต้องตระหนักถึงภำพลักษณ์ในกำรท ำหน้ำที่ของสื่อมวลชน โดย
ไม่น ำเสนอในลักษณะกำรซ้ ำเติมหรือ  

4. ควรน ำเสนอละครที่สะท้อนชีวิตจริงของสังคมไทยทุกชนชั้น ไม่ว่ำจะรวย ปำนกลำง ยำกจน 
รวมทั้งต้องน ำเสนอให้ครอบคลุมทุก ๆ อำชีพของคนไทย เพ่ือให้ผู้ชมรับทรำบถึงควำมจริง  

5. ควรส่งเสริมให้มีเนื้อหำที่แสดงถึงควำมรัก ควำมผูกพัน และควำมสำมัคคีของครอบครัว เพ่ือ
เป็นรำกฐำนในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ให้สังคม  

6. ควรมีกำรควบคุมสื่อให้ปฏิบัติตำมข้อควรท ำ และข้อไม่ควรท ำ หรือจริยธรรมวิชำชีพ หำกสื่อใด
ไม่ปฏิบัติและก่อให้เกิดปัญหำหรือสิ่งไม่สมควรผ่ำนรำยกำรละครโทรทัศน์ อำจจะมีบทลงโทษ
จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือสภำวิชำชีพฯ นั้น ๆ อย่ำงชัดเจน 

7. ควรมีกำรตรวจสอบเนื้อหำ ภำพและข้อควำม อย่ำงละเอียดและเข้มงวด ก่อนที่จะเผยแพร่
รำยกำรละครโทรทัศน์  

8. ครอบครัวควรมีส่วนรับผิดชอบในกำรชมรำยกำรละครโทรทัศน์ โดยกำรร่วมละครพร้อมกับ
เด็กและเยำวชน และให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม  
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9. ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำที่เป็นกำรตอกย้ ำค่ำนิยมเดิม ๆ กำรท ำร้ำย เด็ก ผู้หญิงและคนชรำ เช่น 
กำรฉุดนำงเอกไปกระท ำมิดีมิร้ำย เพรำะอำจะท ำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดได้ 

10. ในรำยกำรละครไม่ควรมีกำรเสนอภำพซ้ ำเติมบทบำทของสื่อ ภำพลักษณ์ของสื่อ หรือกำรท ำ
หน้ำที่ของสื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งด้ำนจริยธรรมและกฎหมำย เช่น มีฉำกที่นำงร้ำยไปว่ำจ้ำงสื่อเพ่ือ
จะลงข่ำวแบล็คเมล์นำงเอก กำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในละคร ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์
ต่อสื่อ  

11. ไม่ควรน ำเสนอภำพ หรือวิธีกำรฆ่ำตัวตำยรูปแบบต่ำง ๆ ที่ชัดเจน ซึ่งจะท ำให้เด็กและเยำวชน
เกิดกำรเลียนแบบ 

 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
ข้อควรท ำ (Dos) 

ในกรณีข้อควรท ำ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรไม่ได้ตั้งข้อสังเกตในข้อหนึ่งใดโดยเฉพำะ 
แต่ได้แสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. “คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเองของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ในยุค
หลอมรวมสื่อ” เป็นสิ่งที่ควรมี ทั้งนี้ เพ่ือบทลงโทษทำงกฎหมำยและบทลงโทษทำงจริยธรรม เป็นกำร             
ตีกรอบกำรท ำงำนของสื่อมวลชน แต่ในทำงปฏิบัติจริงอำจไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกทุกวันนี้มี
สื่อมวลชนหลำย ๆ ช่องก็ยังคงปฏิบัติงำนเช่นเดิม โดยไม่ค ำนึงถึงจริยธรรมในวิชำชีพ 

2. ภำพในข่ำว หำกเป็นกำรน ำเสนอภำพเหตุกำรณ์ในอดีต สื่อมวลชนไม่ควรมองข้ำมกำรขึ้น
ข้อควำม “แฟ้มภาพ” เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมเข้ำใจผิดของประชำชน 

3. ค ำในข่ำว ควรตรวจสอบกำรใช้ค ำให้ถูกต้องเหมำะสม เช่น ประเทศไทยไม่มี “ฤดูแล้ง” หำก
ข่ำวนั้นเกิดข้ึนในประเทศไทย ผู้ประกำศข่ำวควรใช้ค ำว่ำ “หน้ำแล้ง” 

4. กำรแต่งกำยของผู้ประกำศข่ำว ควรแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมของเนื้อหำหรือประเภท
รำยกำร เช่น รำยกำรวิเครำะห์ข่ำว แต่งกำยสุภำพ น่ำเชื่อถือ รำยกำรข่ำวบันเทิง แต่งกำยมีสีสันได้ 
ทั้งนี้ หำกต้องแต่งกำยตำมผู้สนับสนุนรำยกำร ก็ควรเลือกประเภทชุดตำมควำมเหมำะสมของเนื้อหำ
หรือประเภทรำยกำรเช่นกัน  
 
** เพ่ิมเติมจำกวิทยำกรประจ ำกลุ่ม กรณีกำรแต่งกำย อำจไม่ได้เป็นเพียงประเด็นควำมเหมำะสมของ
เนื้อหำหรือประเภทรำยกำร แต่หมำยถึงควำมเด่นของกำรแต่งกำย แต่งหน้ำ ท ำผม ของผู้ประกำศข่ำว 
ที่อำจดึงควำมสนใจจำกผู้ชมไปที่ตัวผู้ประกำศมำกกว่ำเนื้อหำข่ำวที่รำยกำรน ำเสนอ 
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ข้อไม่ควรท า (Don’ts) 
 
ข้อ 10.  
เดิม ไม่น ำเสนอข่ำวที่ท ำให้ประชำชนเกิดควำมตระหนกตกใจเกินจริง เช่น กำรน ำเสนอข่ำวภัยพิบัติ 

ซึ่งต้องระมัดระวังน ำเสนอตำมข้อเท็จจริง และอำจให้ควำมรู้กับประชำชน (เช่น สัมภำษณ์
นักวิชำกำรผู้เกี่ยวข้อง) ไม่เช่นนั้นอำจเกิดควำมตระหนกตกใจในวงกว้ำงได้ 

ควำมคิดเห็น ในวงเล็บ (เช่น สัมภำษณ์นักวิชำกำรผู้เกี่ยวข้อง) อำจไม่จ ำเป็นต้องใส่เครื่องหมำยวงเล็บก็ได้ 
และโดยปกติแล้ว หำกมีค ำว่ำ เช่น ควรลงท้ำยด้วยค ำว่ำ “เป็นต้น” เสมอ 

 
ข้อ 14.  
เดิม ไม่ควรมีโฆษณำแฝงในรำยกำรข่ำวหรือกำรน ำเสนอรำยกำรข่ำวในเชิงธุรกิจเพ่ือกำรขำยสินค้ำ

หรือบริกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเชิญชวนส่งข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบข้อควำมที่ผู้ส่งต้อง
เสียค่ำใช้บริกำร เช่น sms กำรพูดประชำสัมพันธ์สินค้ำหรือบริกำรต่ำง ๆ ตำมเงื่อนไขของ
เจ้ำของสินค้ำ หรือบำงรำยกำรมีผู้สนับสนุนในรูปแบบแผ่นป้ำย แก้วน้ ำ คอมพิวเตอร์พกพำ 
กรำฟิก เป็นต้น 

ควำมคิดเห็น กรณีกำรโฆษณำในรำยกำรข่ำว ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
- แจ้งให้ประชำชนทรำบตรง ๆ ว่ำเป็นกำรโฆษณำ เช่น ให้ผู้ประกำศข่ำวแจ้งออกอำกำศตำมตรง 
กำรข้ึนข้อควำมหน้ำจอว่ำเป็นกำรโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
- มีช่วงข่ำวประชำสัมพันธ์แยกออกมำจำกช่วงข่ำวอ่ืน ๆ 
- มีกำรพิจำรณำเก็บภำษีโฆษณำแฝง โดยพิจำรณำตำมเวลำที่ออกอำกำศในรำยกำร 
- มีกำรก ำหนดว่ำสินค้ำประเภทใดที่ควรหรือไม่ควรน ำมำพูดประชำสัมพันธ์ ขึ้นข้อควำม แสดง
ภำพ หรือวำงตั้งโต๊ะในรำยกำร 
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์/เรียลลิตี โชว์ 
  
 จำกกำรสรุปข้อมูลด้ำนจริยธรรมสื่อมวลชน ประเภทรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ได้ข้อสรุป 
ดังนี้ 
 

1. กำรแต่งกำยของผู้ร่วมรำยกำรควรมีควำมเหมำะสม ไม่ล่อแหลม 
2. กำรใช้ภำษำของพิธีกร ควรให้ถูกหลักภำษำเช่น ค ำควบกล้ ำ ร ล กำรออกเสียงให้ถูกต้อง                 

ค ำหยำบคำยไม่ควรพูดออกมำ 
3. สำมำรถตรวจสอบข้อมูลส ำหรับรำยกำรที่ใช้กำรโหวต เช่น sms ไม่ควรท ำกำรโหวตหลอก

ผู้บริโภคเพ่ือผลทำงกำรค้ำควรตรวจสอบได้ว่ำมีกำรแจกของรำงวัลผ่ำนรำยกำรจริงหรือไม่ 
เพรำะอำจจะเข้ำข่ำยหลอกลวงผู้บริโภค 

4. สิ่งตอบแทนส ำหรับผู้ผลิตรำยกำรเพ่ือสังคม เช่น กำรลดหย่อนภำษี เพ่ือเป็นกำรจูงใจให้กับ
ผู้ผลิตรำยกำร 

5. กำรแสดงออกของพิธีกรกับผู้ร่วมรำยกำร เช่น กำรใช้ภำษำกำยกับผู้ร่วมรำยกำรต่ำงเพศที่ใช้
กำรแสดงออกถึงกำรจับเนื้อต้องตัว กำรสัมผัสเพศตรงข้ำม 

6. ท่ำทำง กิริยำ ภำษำกำย (ท่ำเต้น กำรเปิดเผยเรือนร่ำง) เต้นยั่วยุ ควำมเหมำะสมในกำรเต้น 
กำรแสดงออกที่ส่อกิริยำที่ไม่เหมำะสมเช่น บำงรำยกำรให้ผู้ชำยถอดเสื้อเปิดเผยเรือนร่ำง หรือ
พูดยั่วยุให้เปิดเผยเรือนร่ำง เป็นต้น 

7. เกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันของผู้เข้ำร่วมรำยกำร ควรเปิดเผยกับผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ร่วมรำยกำร 
และผู้ชมอย่ำงตรงไปตรงมำ 

8. ไม่ควรยัดเยียดหรือจงใจใช้โฆษณำแฝงในรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ (Tie-in)  
9. กสทช. ควรตรวจสอบทุก ๆ รำยกำรและบังคับใช้กฎอย่ำงจริงจัง ไม่ควรรอให้เกิดเรื่องร้องเรียน 

ต้องมีกำรตรวจสอบ และควรมีคณะกรรมกำรคอยตรวจสอบไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องร้องเรียนแล้ว
ค่อยด ำเนินกำรลงโทษ 
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) กรณีศึกษา  
 

1. กรณีศึกษาด้านโฆษณา 
1.1 เพ่ิมรำยละเอียดภำพหรือแผ่นพับ ข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ รำยละเอียดของโฆษณำสินค้ำ

ใด ของบริษัทใด เพ่ือให้เห็นภำพที่ชัดเจนขึ้นและเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น  
1.2 เพ่ิมเติมในข้อกฎหมำยหรือควำมผิดที่เกิดขึ้นว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
1.3 เพ่ิมหน่วยงำนใดเป็นผู้ที่ชี้ว่ำเป็นควำมผิด และเป็นควำมผิดอย่ำงไร หน่วยงำนใดเป็น

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบดูแลและสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดที่เกิดขึ้นนั้น  
1.4 เพ่ิมในเรื่องของหน่วยงำนรับผิดชอบในเรื่องควำมผิดต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นค ำพูด หรือภำพ 

หำกพบสำมำรถแจ้งที่ใดได้บ้ำง 
1.5 สรุปวิธีกำรหรือข้อแนะน ำที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมในกรณีศึกษำนั้น ๆ 
1.6 เพ่ิมกรณีศึกษำ กำรโฆษณำแฝงทำงวิทยุ โดยกำรให้ผู้ฟังเป็นผู้บอกสรรพคุณสินค้ำแทน 

โดยใช้กำรโทรศัพท์เข้ำมำพูดคุย และผู้ประกำศสัมภำษณ์พูดคุยว่ำ กินแล้วหำย สำมำรถ
รักษำอำกำรต่ำง ๆ ได้ ซึ่งคิดว่ำเป็นเรื่องทำงจริยธรรมที่ไม่เหมำะสม 

1.7 เพ่ิมกรณีศึกษำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เลี่ยงกำรโฆษณำเพ่ือไม่ให้ผิดกฎหมำยแต่
ไม่เหมำะสมทำงจริยธรรม คุณธรรม 
 

2. กรณีศึกษาในรายการละครโทรทัศน์ 
เสนอแนะให้มีกำรจัดหมวดหมู่ของกรณีศึกษำด้ำนละครดังนี้ 
2.1 เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
2.2 กำรแสดงต่อเพศตรงข้ำม 
2.3 กำรแสดงควำมก้ำวร้ำว 
2.4 ภำษำค ำหยำบ ค ำด่ำ 
2.5 กำรเหยียดทำงด้ำนเพศ/ศำสนำ/ควำมเชื่อ/อุดมกำรณ์ 
2.6 กำรพิพำกษำบุคคลโดยยังไม่ทรำบควำมจริง 

 
ตัวอย่างในรายการข่าว 
1. กรณีศิลปิน ปอ – ทฤษฎี สหวงศ์ 
 - เปลี่ยนชื่อหัวข้อ "กรณีศิลปิน" เป็น "ดำรำ หรือ นักแสดง" เพรำะค ำว่ำ "ศิลปิน" อำจหมำยถึง
นักร้อง นักแต่งเพลง ในขณะที่ ปอ ทฤษฎี สหวงศ์ อยู่ในฐำนะดำรำนักแสดง 
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 - ควรเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกบุคคลอันเป็นที่รู้จักของสังคม ซึ่งได้
ออกมำเคลื่อนไหวในขณะนั้น (จำกตัวอย่ำงที่ยกมำมีเพียง 2 ท่ำน คือ ผศ.พญ.เยำวนุช และ นำยเทพชัย 
หย่อง) เพ่ือท ำให้กรณีศึกษำมีน้ ำหนักและสะท้อนได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ นอกจำกกำรแสดงถึงกำรละเมิดสิทธิของสื่อมวลชนในกำรท ำข่ำว  
ปอ - ทฤษฎี สหวงศ์ แล้ว กำรท ำหน้ำที่ของสื่อมวลชนซึ่งเกำะติดเพ่ือรำยงำนข่ำวอยู่หน้ำห้องพักผู้ป่วย 
ปอ - ทฤษฎี สหวงศ์ ตลอดระยะเวลำที่รักษำตัวอยู่นั้น ยังพบว่ำ มีกำรเก็บภำพและน ำเสนอข่ำวน้อง
มะลิทุกย่ำงก้ำวอย่ำงต่อเนื่อง กรณีนี้ยังสำมำรถสะท้อนถึงกำรเข้ำข่ำย "ละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิ
เด็ก" (อ้ำงอิงตำมร่ำง ข้อ 12 สิ่งที่ไม่ควรท ำ Don'ts ในรำยกำรข่ำว) อีกด้วย จึงควรเพ่ิมเติมเนื้อหำหรือ
กำรวิเครำะห์ในมุมดังกล่ำวในตัวอย่ำงด้วยเช่นกัน 
 - ควรกระชับเนื้อหำของกรณีตัวอย่ำง ปอ - ทฤษฎี สหวงศ์ ให้สั้นลง พร้อมระบุหรือเพ่ิมเติมบท
วิเครำะห์ให้ชัดเจนว่ำ จำกกรณีศึกษำดังกล่ำวสื่อท ำผิดอย่ำงไร เพ่ือควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นของผู้อ่ำน 
หรือผู้ที่ไม่ได้ติดตำมข่ำวดังกล่ำว 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 244 - 256 จะเป็นข้อมูลกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้ที่
ออกมำเคลื่อนไหวในขณะนั้น จึงมีผู้เข้ำร่วมประชุมในกลุ่มส่วนหนึ่งแสดงทัศนะว่ำ "กรณีศึกษำควรเป็น
ข้อเท็จจริง..มำกกว่ำควำมคิดเห็น" ดังนั้น หำกเป็นไปได้ผู้เข้ำร่วมประชุมอยำกให้เพ่ิมเติมเนื้อหำ
ข้อเท็จจริงของข่ำวเพ่ิมเติม มำกกว่ำให้น้ ำหนักในส่วนของกำรแสดงคิดเห็นมำกเกินไป 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 246 ควรเว้นวรรคตอนระหว่ำงประโยคที่ว่ำ "...แสดง
ควำมไม่พอใจกำรท ำงำนของสื่อมวลชน _ด้ำนนำยเทพชัย หย่อง..." 
2. กรณีอาจารย์ ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท 
 - ควรเปลี่ยนชื่อหัวข้อให้สะท้อนถึงเหตุกำรณ์ในข่ำวอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกกำรใช้ชื่อ ดร วันชัย.
ดนัยตโมนุท นั้น บุคคลดังกล่ำวไม่ได้เป็นที่รู้จักของสังคมมำก่อนหน้ำนี้ 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 269 - 270 "... ควรเพ่ิมค ำเชื่อมระหว่ำงประโยค
 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสืบทรำบและแกะรอยไปพบ ดร.วันชัยโดย พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่ำนสะพำนควำย
พบ"... 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 285 ควรเว้นวรรคตอนระหว่ำงประโยค "...เชิญ
สถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี_4 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี_เนชั่นทีวี_ทีเอ็นเอ็น 24...) 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 284 - 291 ซึ่งจำกเนื้อหำที่ยกมำ คือ คณะอนุกรรมกำร
ก ำกับผังรำยกำรและเนื้อหำรำยกำร (กสท.) ได้เชิญสถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีทั้ง 4 ช่อง เข้ำชี้แจงนั้น .... 
ควรเพิ่มเนื้อหำในส่วนของผลจำกกำรเข้ำชี้แจงดังกล่ำว หรือ บทลงโทษ (หำกมี) ด้วย เพื่อให้กรณีศึกษำ
มีควำมชัดเจนขึ้นถึงกรณีควำมผิด และผลจำกกำรกระท ำผิดในครั้งนั้น 
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 - อำจมีกำรเพ่ิมกรณีศึกษำ ให้มำจำกหลำกหลำยสำยข่ำว เช่น กำรเมือง อำชญำกรรม และ 
กีฬำ เป็นต้น 
 
ตัวอย่างในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
1. กรณีศึกษา เรื่อง รายการ Killer Karaoke Thailand : ขอร้อง อย่าหยุดร้อง 
 ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ในกำรแก้ไขใดๆ 
2. กรณีศึกษา เรื่อง รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนด์ )1(  
 ตรวจสอบควำมถูกต้องของอักษรค ำว่ำ ก็อตทำ "เลนด์"ว่ำเป็น ด์ หรือ ต์"เลนต์" 
3. กรณีศึกษา เรื่อง รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนด์ )2(  
 ตรวจสอบควำมถูกต้องของอักษรค ำว่ำ ก็อตทำ "เลนด์"ว่ำเป็น ด์ หรือ ต์"เลนต์" 
4. กรณีศึกษา เรื่อง รายการเกมโชว์ โหด มัน ฮา )ประเทศไทย(  
 ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ในกำรแก้ไขใด ๆ 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จังหวัดชลบุรี 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 จังหวัดชลบุรี 
  
  
 กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพ
พ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงแรก)” ท ำให้ได้ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการโฆษณา 
 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 1 
 บริกำรธุรกิจได้ไม่เกิน 12 นำทีครึ่งต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 10 นำทีต่อชั่วโมง ทำงฟรีทีวี/
ดิจิทัลทีวี และไม่เกิน 6 นำทีต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ ยไม่เกิน 5 นำทีต่อชั่วโมง ทำงวิทยุ (ธุรกิจ) และ
โทรทัศน์ดำวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 
 ข้อเสนอแนะ 
 ขอให้ปรับข้อควำมให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย และ ข้อเสนอต่อ กสทช. ในกำรขอขยำยระยะเวลำกำร
โฆษณำให้มำกข้ึน 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 2 
 ผู้ให้บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์และผู้ประกอบกำรโฆษณำต้องตระหนัก
ถึงเรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจโฆษณำ โดยน ำหลักกำรนี้มำใช้ก ำกับและดูแลตัวเอง
โดยเฉพำะกับโฆษณำที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระเบียบหรือกฎหมำยจำกหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำควบคุม
เป็นพิเศษ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรอธิบำยควำมเพ่ิมส ำหรับค ำว่ำ โฆษณำท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 5 
 กรณีสินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขกำรโฆษณำก่อนโฆษณำ และต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตโฆษณำทุกประกำร ทั้งเรื่องภำพ สคริปต์หรือสตอรี่บอร์ด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำม สคริปต์ และ สตอรี่บอร์ด ให้เป็นค ำศัพท์ภำษำไทยที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และมี
วงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเข้ำมำ 
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 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำข้อที่ 11 
 ไม่โฆษณำโดยใช้บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หรือผู้เชี่ยวชำญมำโฆษณำสินค้ำ หรือ
บิดเบือนเนื้อหำในโฆษณำจนท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นบุคลำกรดังกล่ำว รวมถึงมีกำรอ้ำงผู้เชี่ยวชำญใน
เนื้อหำโฆษณำแต่ไม่ระบุว่ำผู้เชี่ยวชำญเป็นใคร หรือไม่มีหลักฐำนรับรองกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญของบุคคล
นั้น ๆ ตัวอย่ำงเช่น ใช้ผู้แสดงแบบที่ไม่ใช่ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญจริง ๆ หรืออ้ำงอิงถึงบุคคลที่                
ไมมี่ตัวตน มำแนะน ำผลิตภัณฑ์ แต่กลับบอกในโฆษณำว่ำเป็นผู้เชี่ยวชำญ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ให้ปรับข้อควำมให้เข้ำใจง่ำย และทวนควำมข้อ 12 ในข้อควรท ำ ที่มีควำมซ้ ำกันกับข้อนี้ และ
ให้ย้ำยมำอยู่ในข้อไม่ควรท ำ 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำข้อที่ 15 
 ไม่ใช้ข้อควำมที่เป็นกำรสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีกำรท ำผิดกฎหมำย ขัดต่อควำมสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรม หรือข้อควำมที่จะท ำให้เกิดควำมแตกแยกควำมสำมัคคีระหว่ำงคนในชำติ หรือ
ข้อควำมที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่ำงประเทศไทยกับต่ำงประเทศ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ให้เติมข้อควำมว่ำ “สถำบันพระมหำกษัตริย์” ลงไปด้วย 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละคร 
 

1. กำรแต่งกำยของตัวละคร ไม่สั้น ไม่โป๊ แต่งกำยควรให้เหมำะสมกับสมัยนิยมโดยเฉพำะ
เหมำะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

2. ไม่ใช่ศัพท์สแลง ภำษำวัยรุ่น ที่อำจท ำให้สื่อสำรผิดไป 
3. ไม่ควรน ำเสนอฉำก เนื้อหำ หรือภำพที่มีควำมรุนแรงในรำยกำรละคร 
4. ควรมีกำรสอดแทรกเนื้อหำด้ำนประเพณี วัฒนธรรม ควำมมีเมตตำ เอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ ตำมวิสัย

หรือประเพณีไทย 
5. ควรมีกำรคัดเลือกผู้สนับสนุนรำยกำร (สปอนเซอร์) ที่ดี มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและเวลำที่

ออกอำกำศ  
6. ส่งเสริมเนื้อหำกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนหลำกหลำยชำติพันธ์ หลำกหลำยวัฒนธรรม ต้องมีกำร

คัดกรองถึงควำมเหมำะสม หรือกำรส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 
7. ผู้ผลิตรำยกำรละคร จะต้องค ำนึง/เคำรพบทประพันธ์ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจำกบทประพันธ์

จนเกิดกำรผิดเพี้ยน  
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
ข้อควรท ำ (Dos) ข้อ 15.  
เดิม ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอข่ำวท้องถิ่น เช่น โรคระบำด สิ่งแวดล้อม อิทธิพล เป็นต้น               

ซึ่งอำจเกิดในพ้ืนที่ห่ำงไกล แต่สื่อมวลชนควรให้ควำมส ำคัญกับทุกพ้ืนที่เท่ำเทียมกัน เพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 

ควำมคิดเห็น หำกมีกำรให้ควำมรู้เพ่ิมเติม จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนมำกขึ้น ดังนั้นควรเพ่ิมข้อควำมลง
ไปบำงส่วน ดังนี้ “ให้ควำมส ำคัญ ..... เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นและให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นกับประชาชนทุกพื นที่” 

 
เพ่ิมเติม ข้อ 16. ต้องจัดให้มีกำรสนับสนุนและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในข่ำวสำรบ้ำนเมืองให้กับ           
คนพิกำรทุกประเภท 
** กรณีเพ่ิมเติม ข้อ 16. เนื่องจำกตำมควำมจริงแล้วได้มีข้อบังคับให้รำยกำรข่ำว “ต้อง” มีกำรน ำเสนอ
ภำษำมือให้คนพิกำรทำงหูได้เข้ำถึงข่ำวสำรบ้ำนเมือง แต่ปัจจุบันมีรำยกำรที่น ำเสนอภำษำมือน้อยมำก 
 
ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ข้อ 13.  
เดิม ไม่น ำเสนอข่ำวที่เป็นควำมเชื่อ พิสูจน์ไม่ได้ ท ำให้ประชำชนงมงำย ไม่ควรเสนอเรื่องเร้นลับ

วิญญำณ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมงมงำย เช่น ตีเลขท้ำยลอตเตอรี่ หรืออำจก่อให้เกิดควำม
แตกแยกในสังคม เช่น กำรขับไล่ผู้ที่ชำวบ้ำนคิดว่ำเป็นผีปอบออกจำกหมู่บ้ำน 

ควำมคิดเห็น ข่ำวประเภทนี้อยู่คู่กับควำมเชื่อของสังคมไทยมำนำน อำจชั่งน  าหนักระหว่างประโยชน์กับ
โทษหากน าเสนอข่าวนั น ๆ ออกไป หรือพิจารณาวิธีการน าเสนอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ        
งมงาย 
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์/เรียลลิตี โชว์ 
 
 จำกกำรสรุปข้อมูลด้ำนจริยธรรมสื่อมวลชน ประเภทรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ได้ข้อสรุป 
ดังนี้ 

1. ควรจะตรวจสอบกำรรับสปอนเซอร์ในแต่ละรำยกำรว่ำโฆษณำนั้นเหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละช่วงรำยกำรหรือไม่ เช่น รำยกำรเด็ก โฆษณำควรเหมำะสมกับ
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม เป็นต้น 

2. ผู้ผลิตรำยกำรต้องมีจรรยำบรรณในกำรรับโฆษณำในรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ โดย
โฆษณำนั้นต้องมีควำมเหมำะสมกับรำยกำรตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

3. ในข้อกำรน ำเสนอรำยกำรที่กระทบต่อจิตใจผู้ชม ให้เพ่ิมตัวอย่ำงว่ำ กระทบต่อจิตใจผู้ชม
อย่ำงไร ในด้ำนใดบ้ำง หรือในแง่ใดบ้ำง เช่น รำยกำรปลดหนี้ที่ชอบสร้ำงดรำม่ำ หรือกำร
พูดถึงบำงจังหวัดที่บอกว่ำจังหวัดนั้นจน เป็นกำรเหมำรวม ท ำให้อำจจะเกิดควำม
กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ฟัง เป็นต้น 

4. กำรเขียนสคริปต์ของพิธีกรในกำรขำยของสินค้ำในรำยกำร ไม่ควรมีกำรยัดเยียดกำรขำย
สินค้ำจนเกินไปพิธีกรไม่ควรพูดขำยสินค้ำตลอดเวลำ หรือพูดบ่อยจนเกินไปในรำยกำร สิ่ง
ที่พูดแทรกในรำยกำรที่เป็นกำรโฆษณำไม่ควรยัดเยียด หรือใช้ควำมเนียนโฆษณำจนเกินไป 

5. บทลงโทษรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ควรมีบทลงโทษให้เทียบจำกอัตรำค่ำโฆษณำเป็น
โทษปรับ โดยโทษปรับต้องสูงกว่ำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ เพรำะปัจจุบัน รำยกำรที่มี
บทลงโทษนั้นมีโทษปรับที่น้อยเมื่อเทียบกับรำยรับของรำยกำร เป็นต้น 
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) กรณีศึกษา 
 

1. ปรับรูปแบบในทุกกรณีศึกษาโดยแยกออกเป็นหัวข้อหลักดังนี   
1.1 ปัญหำ รำยละเอียด ภำพประกอบ ที่มำท่ีไปว่ำเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร 
1.2 ผลกำรวินิจฉัย ผิดรูปแบบใด ผิดกฎหมำยมำตรำใด หรือผิดทำงด้ำนจริยธรรม 

จรรยำบรรณ 
1.3 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 

2. กรณีศึกษาด้านโฆษณา 
2.1 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำทำงวิทยุ อสมท. เป็นสปอตโฆษณำ ช่วงข่ำวเช้ำ ค ำภู รัชนี เวลำ                

05.00 น. – 07.00 น. โดยในโฆษณำมีเนื้อหำพูดถึงผู้หญิงท้องลำย แตกลำยงำ ซึ่งมองว่ำ
เป็นค ำพูดที่ไม่เหมำะสม ไม่สมควรเพรำะมีควำมรู้สึกถึงกำรเหยียดเพศหญิง 

2.2 กรณีศึกษำ 1 กรณีศึกษำเนื้อหำโฆษณำที่ผิดกฎหมำย อธิบำยเพ่ิมเติมมำตรำที่ผิด เพ่ิม
ภำพประกอบในตัวผลิตภัณฑ์ที่ผิ ด มองว่ำเป็นกำรผิดมำกกว่ำ 1 ประเด็น ตำม                
Dos & Don’ts จึงอยำกให้สรุปให้ชัดเจนมำกขึ้นว่ำไม่ควรท ำเพรำะไม่เหมำะสมใน        
เรื่องใดบ้ำง 

2.3 กรณีศึกษำ 2 กรณีศึกษำโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย เพ่ิมข้อเสนอในเรื่องของ 
อย.  

2.4 กรณีศึกษำ 3 กรณีศึกษำโฆษณำผลิตภัณฑ์อำหำรโดยไม่ได้รับอนุญำต เพ่ิมข้อมูลตัวเลข
ค ำสั่งของ กสทช. ที่มีกำรตัดสินไปแล้ว เพ่ือที่ผู้สนใจจะได้ไปศึกษำค้นคว้ำรำยละเอียด
เพ่ิมเติม 

2.5 กรณีศึกษำ 4 โฆษณำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเพ่ิมเติมรำยละอียดว่ำได้มีกำรด ำเนินกำร            
เอำผิดไปอย่ำงไรบ้ำงและถึงขั้นตอนใด 

2.6 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำในแง่ของควำมผิดทำงจริยธรรม เช่น กำรเหยียดผิว /สินค้ำล้อเลียน 
หรือสินค้ำคู่แข่งกันมำโจมตีกัน/โฆษณำท่ีใช้ควำมเชื่อ เครื่องรำงของขลัง 

2.7 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำโฆษณำแฝง ที่ไปแทรกในกำรกำรต่ำง ๆ เนียนโฆษณำ 
3. กรณีศึกษารายการละคร 

3.1 เพ่ิมเติมในรำยละเอียดที่ว่ำไม่เหมำะสม อยำกให้ระบุว่ำตอนไหน และไม่เหมำะสมอย่ำงไร 
ออกอำกำศเมื่อใด มีข้อควำม หรือภำพประกอบ ยกมำเป็นตัวอย่ำงเพ่ือให้เห็นภำพชัดเจน 

3.2 เพ่ิมเติมในส่วนของภำพประกอบ หรือกำรบรรยำยรำยละเอียด เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตำมดู
ละครสำมำรถเข้ำใจได้ 
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3.3 เนื้อหำกรณีศึกษำที่ 5 และกรณีศึกษำที่ 6 มีควำมค้ำยคลึงกัน อยู่ในหัวข้อ Don’ts ข้อ 1 
และข้อ 2 

3.4 เพ่ิมเติมข้อมูลหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลเพ่ิมเติมในมำตรกำร กำรจัดเรต “13+”“18+”หรือ 
“ท” 

3.5 กำรจัดหมวดหมู่กรณีศึกษำรำยกำรละครใหม่ ดังนี้ 
3.5.1 กำรแต่งกำย กำรยั่วยุทำงเพศ 
3.5.2 ควำมขัดแย้งในเรื่องวัฒนธรรม/ควำมเชื่อ/ชำติ/ศำสนำ/กำรเมือง/กำรเหยียด             
ชนชั้น 
3.5.3 ควำมรุนแรงกับเด็ก/เยำวชน/ครอบครัว 
3.5.4 ภำพที่ปรำกฏเกี่ยวกับอำวุธ/สิ่งผิดกฎหมำย/กำรพนัน (เช่น เหล้ำ บุหรี่ เป็นต้น) 
3.5.5 กำรโฆษณำแฝงในละคร 

 
ตัวอย่างในรายการข่าว 
1. กรณีศิลปิน ปอ - ทฤษฎี สหวงศ์ 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ รำยละเอียดค่อนข้ำงน้อยเกินไป เนื่องจำกข่ำวดังกล่ำวเกิดขึ้นผ่ำนมำ
เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปีแล้ว ดังนั้น ควรเพิ่มเติมรำยละเอียดในเนื้อหำของกรณีศึกษำนี้ให้มำกยิ่งขึ้น 
โดยเฉพำะผู้ที่ไม่ได้ติดตำมข่ำวสำรดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง อำจไม่เข้ำใจอย่ำงท่ัวถึง 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 244 - 256 จะเป็นข้อมูลกำรแสดงควำมคิดเห็นของ        
ผู้ที่ออกมำเคลื่อนไหวในขณะนั้น จึงมีผู้เข้ำร่วมประชุมในกลุ่มส่วนหนึ่งเห็นว่ำ ควรเพ่ิมบุคคลอ่ืนซึ่งเป็น
ที่รู้จักของสังคม โดยเป็นบุคคลที่ออกมำเคลื่อนไหวในขณะนั้นเช่นกัน เช่น คุณสุทธิชัย หยุ่น ก็มีกำร
ออกมำแสดงทัศนะถึงกรณีดังกล่ำว 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ควรเพ่ิมเติมข้อมูลให้ชัดเจนว่ำ นักข่ำวที่กระท ำผิดจนเกิดกรณีนี้ขึ้น 
(ช่ำงภำพนิ่ง) เป็นใคร สังกัดสื่อใด หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ได้มีกำรออกขอโทษสังคมหรือไม่ หรือต้น
สังกัดมีควำมเคลื่อนไหวอย่ำงไร พร้อมทั้งมีบทลงโทษจำกองค์กรที่ควบคุมดูแลหรือไม่อย่ำงไร 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 257 - 262 แสดงเนื้อหำเกี่ยวกับกำรที่ สมำคมนักข่ำว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดรำชด ำเนินเสวนำ... ดังนั้น ควรเพ่ิมเติมข้อมูลสรุปว่ำ หลังจำก
กำรเสวนำในครั้งนี้ผลออกมำเป็นอย่ำงไร มีทิศทำงเป็นอย่ำงไร 
 
2. กรณีอาจารย์ ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ในบรรทัดที่ 284 - 291 ซึ่งจำกเนื้อหำที่ยกมำ คือ คณะอนุกรรมกำร
ก ำกับผังรำยกำรและเนื้อหำรำยกำร (กสท.) ได้เชิญสถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีทั้ง 4 ช่อง เข้ำชี้แจงนั้น .... 
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ควรเพิ่มเนื้อหำในส่วนของผลจำกกำรเข้ำชี้แจงดังกล่ำว หรือ บทลงโทษ (หำกมี) ด้วย เพื่อให้กรณีศึกษำ
มีควำมชัดเจนขึ้นถึงกรณีควำมผิด และผลจำกกำรกระท ำผิดในครั้งนั้น 
 
ตัวอย่างในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
 - ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น มีควำมเห็นตรงกันในภำพรวม ส ำหรับตัวอย่ำงในรำยกำร         
เกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ว่ำ ควรเพ่ิมเติมกรณีศึกษำอ่ืน ๆ ที่ กสทช. หรือ องค์กรที่ควบคุมดูแล ได้มีกำร
ปรับและมีบทลงโทษเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เหมำะสมของรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ที่
ผ่ำนมำ (หำกมี) 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพ
พ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงแรก)” ท ำให้ได้ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการโฆษณา 
 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำ ข้อที่ 4 
 สินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ จะต้องบอกเลขที่ใบอนุญำตสินค้ำและเลขที่สินค้ำที่ได้รับ
อนุญำตโฆษณำ และต้องเป็นใบอนุญำตที่ยังไม่หมดอำยุกำรโฆษณำ.... 
 ข้อเสนอแนะ 
 ส ำหรับเลขที่ใบอนุญำตสินค้ำและเลขที่สินค้ำที่ได้รับอนุญำตโฆษณำให้ระบุขนำดของตัวอักษร
ว่ำควรเป็นเท่ำไร 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำ ข้อที่ 5 
 กรณีสินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขกำรโฆษณำก่อนโฆษณำ และต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตโฆษณำทุกประกำร ทั้งเรื่องภำพ สคริปต์หรือสตอรี่บอร์ด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำม สคริปต์ และ สตอรี่บอร์ด ให้เป็นค ำศัพท์ภำษำไทยที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และมี
วงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเข้ำมำ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับข้อควรท า (Dos) ในโฆษณา 
 ข้อมูลจำกเวทีท ำให้พบว่ำในกำรโฆษณำสินค้ำนั้นไม่ได้มีเฉพำะกำรโฆษณำแบบทำงตรงแต่ยังมี
กำรโฆษณำแฝงในรำยกำร โดยใช้เทคนิคกำรสัมภำษณ์ในรำยกำร นอกจำกนั้นแล้ว นักจัดรำยกำรยัง
เป็นผู้คิดสปอตโฆษณำเอง ดังนั้น กสทช. ควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมส ำหรับนักจัดรำยกำรว่ำอะไรที่
ท ำได้และอะไรที่ท ำไม่ได้ด้วย ตลอดจนมีหน่วยในกำรเฝ้ำฟังรำยกำรเพ่ือเฝ้ำระวังโดยจัดตั้งเป็นสภำใน
แต่ละจังหวัด 
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 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำ ข้อที่ 3 
 ไม่โฆษณำโดยอ้ำงรำยงำนทำงวิชำกำร ผลกำรวิจัย สถิติ กำรรับรองของสถำบันหรือบุคคลอ่ืน
ใด หรือข้อเท็จจริงที่ผิดกฎหมำย ในทำงท่ีไม่สมควร เพ่ือบิดเบือนเนื้อหำในโฆษณำ หรือท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจผิดโดยสินค้ำนั้นมิได้มีคุณสมบัติตำมข้อมูลที่กล่ำวอ้ำง 
 ข้อเสนอแนะ 
 ค ำถำมจำกเวที คือ แล้วนักจัดรำยกำร หรือผู้ประกอบกำรสื่อจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ รำยงำนทำง
วิชำกำร ผลกำรวิจัย ฯ ใดที่ไม่ควรน ำมำใช้ (ประเด็นนี้นับเป็นประเด็นกำรรู้เท่ำทันของผู้ส่งสำรที่ กสทช. 
ควรท ำงำนต่อไปในอนำคต) 
 ข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำข้อที ่4 
 ไม่โฆษณำโดยมีเจตนำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในแหล่งก ำเนิด สภำพ คุณภำพ ปริมำณ หรือ
สำระส ำคัญประกำรอ่ืนอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อควำมที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ำอำจก่อให้เกิดควำม
เข้ำใจผิด ตัวอย่ำงเช่น โฆษณำอำหำรต้องไม่ท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในแหล่งผลิตอำหำร กรณีที่ผลิตใน
ประเทศไทยแต่ใช้สไตล์ต่ำงประเทศ ต้องใช้ค ำว่ำ “แบบ...” หรือ “ต ำรับ...” ในข้อควำมโฆษณำ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ให้เพ่ิมเติมข้อมูลในเรื่องของวันหมดอำยุและวันที่ควรบริโภคสินค้ำก่อนด้วย 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละคร 
 

1. ผู้ผลิตควรตระหนักถึงทำงออกของปัญหำ ไม่น ำเสนอแต่ปัญหำเพียงอย่ำงเดียวในละคร ควรมี
ทำงเลือกท่ีดีให้ผู้ชมรับทรำบ 

2. กำรแต่งกำยของตัวละครไม่โป๊ เปลือยจนเกินไป แม้จะเป็นแฟชั่น หรือเสื้อผ้ำตำมสมัยนิยม            
ก็ไม่จ ำเป็นต้องโป๊ เปลือย 

3. กำรแต่งกำยของตัวละครที่เป็นละครเชิงประวัติศำสตร์ ผู้ผลิตจะต้องมีกำรศึกษำรำยละเอียด
อย่ำงชัดเจน ไม่น ำเสนอภำพ กำรแต่งกำยท่ีผิดยุค ผิดสมัย ตลอดจน จำรีต ประเพณีในยุคสมัย
ของละครเรื่องนั้น ๆ เพรำะอำจท ำให้ผู้ชมเกิดควำมสับสนและควำมเข้ำใจผิดต่อประวัติศำสตร์
ได ้

4. ไม่ควรมีเนื้อหำ ภำพ หรือข้อควำม ที่เป็นกำรดูถูกเหยียดหยำมต่อเพศสภำพ 
5. ไม่ควรใช้ภำษำสแลง ภำษำใหม่ ๆ ที่ท ำให้ภำษำวิบัติ 
6. กำรจัดเวลำในกำรออกอำกำศ และเรตรำยกำรที่ถูกต้อง 
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
ข้อควรท า (Dos) ข้อ 12. 
เดิม น ำเสนอข่ำวโดยค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่ำวและแหล่งข่ำว คือ 

กำรน ำเสนอตำมสมควร ไม่ละลำบละล้วงหรือวิพำกษ์วิจำรณ์เรื่องส่วนตัวของผู้ตกเป็นข่ำวและ 
แหล่งข่ำวมำกจนเกินขอบเขตที่เหมำะสม 

ควำมคิดเห็น ควรเพ่ิมเติมกรณีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากพิจารณาแล้วว่า
ไม่สมควรหรืออาจเข้าข่ายละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ควรให้ญาติรับรู้หรืออนุญาตก่อน
ออกอากาศ 

 
เพ่ิมเติม ข้อ 16. 
พึงให้คนพิกำรมีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร เช่น ภำษำใบ้ ซึ่งมีข้อกฎหมำยบังคับ แต่ปฏิบัติจริงเพียง               
ไม่ก่ีช่อง (ตรงกับควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่เวทีชลบุรี) 
 
ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ข้อ 6. 
เดิม ไม่น ำเสนอข่ำวที่เร้ำอำรมณ์ ฉำยภำพควำมรุนแรงน่ำหวำดเสียว อันเป็นกำรท ำให้สำธำรณชน

วิตกสยองขวัญ หรือท ำให้รู้สึกสมเพชเวทนำ เช่น ไม่ถ่ำยทอดสดภำพเหตุกำรณ์จับตัวประกัน 
กำรกระท ำที่ทำรุณ กำรใช้อำวุธจ่อไปยังอวัยวะส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย เป็นต้นเนื่องจำกหำก
เกิดควำมรุนแรงถึงชีวิต ภำพเหตุกำรณ์นั้นจะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ชมได้ทันที และกรณีที่มี             
กำรตัดต่อก่อนออกอำกำศควรผ่ำนกำรเซ็นเซอร์ หรือเป็นภำพจำกมุมกล้องที่ไม่เห็นเหตุกำรณ์
นั้น ๆ โดยตรง 

ควำมคิดเห็น ภาพบางภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง ก็ไม่ควรพิจารณาให้ออกอากาศ 
เช่น ภำพคนกระโดดตึกทั้งช่วงที่อยู่กลำงอำกำศหลังจำกกระโดดลงมำ หรือช่วงที่ร่ำงอยู่กับพ้ืน
แล้ว ซึ่งสำมำรถหลีกเลี่ยงไปน ำเสนอภำพอ่ืน ๆ แทนได้ 
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ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ข้อ 10. 
เดิม ไม่น ำเสนอข่ำวที่ท ำให้ประชำชนเกิดควำมตระหนกตกใจเกินจริง เช่น กำรน ำเสนอข่ำวภัยพิบัติ 

ซึ่งต้องระมัดระวัง น ำเสนอตำมข้อเท็จจริง และอำจให้ควำมรู้กับประชำชน (เช่น สัมภำษณ์
นักวิชำกำรผู้เกี่ยวข้อง) ไม่เช่นนั้นอำจเกิดควำมตระหนกตกใจในวงกว้ำงได้ 

ควำมคิดเห็น นอกจำกกำรไม่น ำเสนอข่ำวที่ท ำให้ประชำชนเกิดควำมตระหนกตกใจเกินจริงแล้ว ก็ ไม่ควร
น าเสนอข่าวที่บิดเบือน หรือปิดบังความจริง เช่น น  าท่วม โรคระบาด ทั งนี  เพื่อให้
ประชาชนทราบข้อมูลตามความเป็นจริงและเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ นหรือมี
แนวโน้มว่าจะเกิดขึ นกับตนเอง 

 
**ข้อเสนอแนะ 

1. สื่อมวลชนไม่ควรรับของขวัญ ของก ำนัล หรือสินน้ ำใจจำกแหล่งข่ำว รวมทั้งไม่ควรสนิทสนม
กับแหล่งข่ำวจนอำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่สื่อมวลชนที่ดี เช่น กำรไม่กล้ำ
เปิดเผยควำมจริง บิดเบือน หรือเลือกน ำเสนอเนื้อหำข่ำวเพียงบำงส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อ
แหล่งข่ำวนั้น ๆ เป็นต้น 

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีมำตรกำรให้คนท ำสื่อเข้ำรับกำรอบรมให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
3. กฎหมำยต้องสำมำรถควบคุมสื่อได้จริงและครอบคลุมสื่อทุกส ำนัก 
4. ท ำอย่ำงไรให้ผู้บริโภคมีส่วนในกำรควบคุมสื่อ 

 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์/เรียลลิตี โชว์ 
 
 จำกกำรสรุปข้อมูลด้ำนจริยธรรมสื่อมวลชน ประเภทรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ได้ข้อสรุป 
ดังนี้ 
 Don’ts ข้อไม่ควรท ำ ในรำยกำรเกมโชว์/เรียลลีตี้โชว์ 
 ข้อที่ 1 หัวข้อ Don’ts เพ่ิมเติมตัวอย่ำง เช่น กำรแสดงออกท่ีก่อให้เกิดควำมเกลียดชังต่อพิธีกร 
ผู้ร่วมรำยกำร หรือกลุ่มคนในสังคม 
 ข้อที่ 3 หัวข้อ Don’ts เพ่ิมเติมควำมเชื่อ เข้ำไป เนื่องจำกบำงอย่ำงไม่ใช่ศำสนำแต่เป็นเพียงแค่
ควำมเชื่อเท่ำนั้นเช่น บำงชนเผ่ำเชื่อเรื่องภูตผี เอำมำล้อเลียนจะไม่เหมำะสม 
 ไม่ควรส่งเสริมค่ำนิยมชิงดีชิงเด่นเพ่ือเอำชนะ กำรแก่งแย่ง หรือเอำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง                 
โดยไม่ค ำนึงถึงค่ำนิยมหรือจริยธรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กำรใช้วำจำ หรืออวัจนะภำษำ 
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เพ่ือกดอีกฝ่ำยให้ตัวเองชนะ หรือกำรใช้วิธีกำรให้อีกฝ่ำยดูแย่หรือไม่ดีแค่ไหนก็ตำมเพ่ือให้ตัวเองชนะ
ไม่ได้ ไม่สนใจคนอื่น หรือไร้คุณธรรมไม่ได้ 
 ไม่ควรอ้ำงอิงหรือใช้ค ำพูดว่ำ “คนไทยทั้งประเทศ” ว่ำดู ชม หรือติดตำม เพรำะเป็นกำรใช้             
ค ำเหมำรวม ซึ่งอำจจะไม่ใช่คนทั้งหมดที่มีควำมคิดเห็นเดียวกัน หรือชมเหมือนกัน ซึ่งกำร พูดอ้ำงอิง 
“คนไทยทั้งประเทศ” นั้นไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ข้อ 12 เพ่ิมเติมว่ำ พฤติกรรมที่น่ำอำยมีอะไรบ้ำง เช่น กำรล้อเลียนควำมบกพร่องต่ำง  ๆ 
อะไรบ้ำงที่น่ำอำยให้เพ่ิมเติมค ำนิยำมให้ชัดเจนเพ่ิมขึ้น เช่น ปมด้อย จุดด้อย ควำมพิกำร รูปลักษณ์
ภำยนอก ควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย เป็นต้น 
 กำรใช้ค ำพูดตัดสินคน เช่น คนนี้หน้ำตำดีต้องเสียงเพรำะ หรือ คนนี้หน้ำตำไม่ดีต้องเสียงไม่ดี 
เป็นกำรเหยียดหรือดูหมิ่นคนจำกรูปลักษณ์ภำยนอก 
 
 Dos ข้อควรท ำ ในรำยกำรเกมโชว์/เรียลลีตี้โชว์ 
 ข้อ 9 เพ่ิมเติมค ำว่ำ ไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในเชิงลบอย่ำงรุนแรงต่อผู้ชม เพ่ิมค ำว่ำ “เชิงลบ” 
ลงไป เนื่องจำกกำรใช้ค ำว่ำไม่กระทบต่อจิตใจเป็นค ำกว้ำง ต้องนิยำมว่ำกระทบอะไรบ้ำงให้ชัดเจน เป็น
ต้น 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) กรณีศึกษา  
 

1. กรณีศึกษาด้านโฆษณา 
1.1 ปรับรูปแบบในกำรน ำเสนอให้มีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำยข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

1.1.1 รำยละเอียดของกรณีศึกษำ รำยละเอียดผลิตภัณฑ์และภำพประกอบ 
1.1.2 ข้อควำมที่มีควำมผิด ภำพประกอบ ช่วงเวลำที่ออกอำกำศ 
1.1.3 ควำมผิดตำมมำตรำใด มีควำมผิดอย่ำงไร ผิดลักษณะใด โทษที่ฝ่ำฝืน 
1.1.4 สรุปโทษ บทลงโทษ ข้อเสนอแนะปัจจุบันมีสถำนกำรณ์เป็นอย่ำไรหรืออยู่ใน

ขั้นตอนใด 
1.2 กรณีศึกษำ 1 เนื้อหำโฆษณำที่ผิดกฎหมำยเพ่ิมเติมภำพประกอบผลิตภัณฑ์ สรุปโทษหรือ

บทลงโทษที่ได้กระท ำผิด เพ่ิมเติมขยำยควำมมำตรำ 88 (2) 88 (5)ว่ำด้วยเรื่องอะไร เพ่ือ
จะได้เข้ำใจชัดเจนขึ้น 
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1.3 กรณีศึกษำ 2 กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ผิดกฎหมำย “อำหำรเอ็นไซม์บ ำบัด ใน
รำยกำรเอ็นไซม์บ ำบัด” ชื่อผลิตภัณฑ์กับชื่อรำยกำรมีควำมคล้ำยกัน ในลักษณะนี้มี
ควำมเห็นว่ำไม่เหมำะสมในทำงจริยธรรม  

1.4 กรณีศึกษำ 3 โฆษณำผลิตภัณฑ์อำหำรโดยไม่ได้รับอนุญำตในส่วนแรกอ่ำนเข้ำใจยำก 
เพ่ิมเติมรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริษัท ช่วงที่ออกอำกำศให้ระบุชัดเจนว่ำเป็น
ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันทั้งหมด หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกันของแต่ละบริษัทที่
ออกอำกำศแต่ละช่อง เพ่ิมเติมข้อควำมและภำพของผลิตภัณฑ์ที่ว่ำผิดประกอบ และ
เพ่ิมเติมรำยละเอียดของช่อง เช่น ออนซอน ทีวี ของบริษัทตำลคู่บัวข่ำวออกอำกำศทำง
ไหน 

1.5 กรณีศึกษำ 4 โฆษณำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรปรับรูปแบบให้เหมือนกรณีศึกษำอ่ืน ๆ  
1.6 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำ เกี่ยวกับ Don’ts ในข้อ 6 เนื่องจำกว่ำพบเห็นมำกซึ่งอำจไม่ผิด

กฎหมำยแต่มองว่ำไม่เหมำะสมทำงจริยธรรม 
1.7 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำใหม่มีควำมสอดคล้องกับในส่วนของข้อไม่ควรท ำ (Don’ts) ในโฆษณำ

แต่ได้มีกำรออกอำกำศหรือเคยออกอำกำศเพ่ิมเติมเพ่ือจะได้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้นและชัดเจน 
2. กรณีศึกษารายการละคร 

2.1 ปรับรูปแบบเป็น 4 ส่วน 
2.1.1 รำยละเอียดเรื่องย่อกำรจัดเรต 
2.1.2 ข้อควำมเนื้อหำที่แสดงออกไม่เหมำะสม ภำพประกอบ (ควรเบลอภำพของ

นักแสดง) 
2.1.3 กำรวินิจฉัยควำมผิดทำงกฎหมำย ทำงจริยธรรม 
2.1.4 สรุปบทลงโทษและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2.2 ทุกกรณีศึกษำขยำยรำยละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องมำตรควำมผิด เช่น ควำมผิดทำงกฎหมำย
มำตรำ 37 ว่ำด้วยเรื่องอะไร 

2.3 กรณีศึกษำรำยกำรละครเรื่องสงครำมไฮสคูล เพ่ิมเติมที่ว่ำมีกำรแถลงกำรณ์ต่อผู้ชมนั้นมี
กำรแถลงกำรณ์ผ่ำนช่องทำงใดและเมื่อไร 

2.4 จัดหมวดหมู่กรณีศึกษำรำยกำรละคร เป็นกลุ่มดังนี้ 
2.4.1 เนื้อหำที่แสดงถึงลักษณะลำมก อนำจำร ยั่วยุทำงเพศ 
2.4.2 เนื้อหำที่แสดงถึงลักษณะควำมรุนแรง โหดร้ำย ขำดมนุษยธรรม 
2.4.3 เนื้อหำที่แสดงถึงลักษณะทำงกำรเมืองที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ ควำม

แตกแยกในสังคม 
2.4.4 กำรแต่งกำยของนักแสดงที่ไม่เหมำะสม 
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2.4.5 ค ำพูดหยำบคำย ค ำด่ำ ค ำไม่สุภำพ 
2.4.6 กำรเหยียดชนชั้น เพศ ศำสนำ ประเด็นอ่อนไหวทำงสังคม 
2.4.7 โฆษณำแฝงในละคร 

 
ตัวอย่างในรายการข่าว 
1. กรณีศิลปิน ปอ - ทฤษฎี สหวงศ์ 
 - ตรวจสอบเรื่องกำรเว้นวรรคตอนในประโยค และกำรเคำะเว้นวรรค เพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์
ของเนื้อหำ 
  - บรรทัดที่ 238 ...คณะแพทย์ศำสตร์_โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
  - บรรทัดที่ 239 ...ในกำรเข้ำรักษำตัวของ_นำยทฤษฏี_อย่ำงใกล้ชิด 
  - บรรทัดที่ 241 ...ต่อมำเม่ือนำยทฤษฏี_เสียชีวิต 
  - บรรทัดที่ 242 เมื่อเกำะติดทุกควำมเคลื่อนไหว_ตั้งแต่กำรเคลื่อนย้ำยศพ_นำย
ทฤษฏี 
  - บรรทัดที่ 242 ค ำว่ำ "..ขึ้น" ควรติดกับค ำว่ำ "รถมูลนิธิร่วมกตัญญู" ในบรรทัดถัดไป 
  - บรรทัดที่ 244 ค ำว่ำ "..อำจำรย์" ควรติดกับค ำว่ำ "แพทย์ประจ ำภำควิชำ..." ใน
บรรทัดถัดไป 
  - บรรทัดที่ 246 ...กำรท ำงำนของสื่อมวลชน_ด้ำนนำยเทพชัย หย่อง 
  - บรรทัดที่ 247 ค ำว่ำ "..มี" ควรติดกับค ำว่ำ "ใจควำมส ำคัญว่ำ..." ในบรรทัดถัดไป 
  - บรรทัดที่ 251 ...ท ำหน้ำที่เป็นบรรณำธิกำร_หรือหัวหน้ำข่ำวของแต่ละสื่อ... 
  - บรรทัดที่ 252 ค ำว่ำ "ลงวันที่ 20 มกรำคม" ควรติดกับ "2559" ในบรรทัดถัดไป 
  - บรรทัดที่ 255 ควรเคำะ "(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกรำคม..." มำอยู่บรรทัดที่ 256 
  - บรรทัดที่ 259 ...(นำยกสมำคมนักข่ำวบันเทิง)_น.ส.ศตกมล... 
  - บรรทัดที่ 260 "นำงทิชำ ณ" ชื่อและนำมสกุลควรอยู่บรรทัดเดียวกัน 
 - จำกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ควรเพิ่มเติมหรือขยำยควำมข้อมูลให้ชัดเจนว่ำ สื่อมวลชนท ำผิดอะไร 
อย่ำงไร เพ่ือควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นรูปธรรมส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตำมข่ำว ปอ ทฤษฏี มำอย่ำงต่อเนื่อง 
2. กรณีอาจารย์ ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท 
 - ควรมีวงเล็บเพ่ิมเติมท้ำยชื่อหัวข้อว่ำ ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท เป็นใคร และ กรณีที่เกิดขึ้นคือ
อะไร 
 - ควำมเห็นส่วนหนึ่งบอกว่ำ หัวข้อควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ชื่อและนำมสกุลจริงของผู้ก่อ เหตุ 
เนื่องจำกเป็นบุคคลทำงกำรศึกษำ และจบกำรศึกษำระดับสูง 
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 - ตรวจสอบเรื่องกำรเว้นวรรคตอนในประโยค และกำรเคำะเว้นวรรค เพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์
ของเนื้อหำ 
  - บรรทัดที่ 268 ยิง_ผศ.ดร.พิชัย ชัยสงครำม... 
  - บรรทัดที่ 274 ...ที่เก่ียวข้อง เช่น_น.ส.สุภิญญำ 
  - บรรทัดที่ 276 ...เข้ำข่ำยมำตรำ_37 
  - บรรทัดที่ 285 เชิญสถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี_4 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี_เนชั่นทีวี_           
ทีเอ็นเอ็น 24 
  - บรรทัดที่ 287 ค ำว่ำ "นำง" ควรติดกับชื่อ "สุวรรณำ บุญกล่ ำ" ในบรรทัดถัดไป 
  - บรรทัดที่ 288 ค ำว่ำ "นำยพีระวัฒน์ โชติ" ควรติดกับค ำว่ำ "ธรรมโม" " ในบรรทัด
ถัดไป\ 
  - บรรทัดที่ 293 ค ำว่ำ "น.ส.สุภิญญำ" ควรอยู่บรรทัดเดียวกับนำมสกุล "กลำงณรงค์" 
  - บรรทัดที่ 294 หลังค ำว่ำ กลำงณรงค์ "กรรมกำร กสทช." ควรมีค ำว่ำ คณะ+
กรรมกำร 
   
ตัวอย่างในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
1. กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำร Killer Karaoke Thailand: ขอร้อง อย่ำหยุดร้อง 
 - กรณีศึกษำดังกล่ำว เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2557 ควรใช้กรณีศึกษำที่เป็นสถำนกำรณ์
ใกล้เคียงกับปัจจุบันมำกกว่ำนี้ (2559 - 2560) 
2.กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำรไทยแลนด์ก็อตทำเลนด์ (1) 
 - ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ในกำรแก้ไขใด ๆ 
3.กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำรไทยแลนด์ก็อตทำเลนด์ (2) 
 - ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ในกำรแก้ไขใด ๆ 
4.กรณีศึกษำ เรื่อง รำยกำรเกมโชว์ โหด มัน ฮำ (ประเทศไทย) 
 - ไม่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น ในกำรแก้ไขใด ๆ 
 
 ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น มีควำมเห็นตรงกันในภำพรวมเพ่ิมเติมว่ำ ควรเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม
กรณีศึกษำในรำยกำรเกมโชว์ หรือรำยกำรเรียลลิตี้โชว์ ที่พิธีกรหรือผู้เข้ำร่วมรำยกำรมีกำรแต่งกำย             
ไม่เหมำะสม ซึ่งเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เช่น รำยกำร The Love Machine วงล้อลุ้นรัก ออกอำกำศ
ทุกคืนวันจันทร์ ทำงไทยทีวีช่อง 3HD เป็นต้น 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ตอ่ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพ
พ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงแรก)” ท ำให้ไดผ้ลกำรประชุมกลุ่มย่อย ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการโฆษณา 
 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 1 
 บริกำรธุรกิจได้ไม่เกิน 12 นำทีครึ่งต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 10 นำทีต่อชั่วโมง ทำงฟรีทีวี/
ดิจิทัลทีวี และไม่เกิน 6 นำทีต่อชั่วโมง ทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน 5 นำทีต่อชั่วโมง ทำงวิทยุ (ธุรกิจ) และ
โทรทัศน์ดำวเทียม/เคเบิ้ลทีวี 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพ่ิมข้อควำมในกำรอธิบำยหรือให้ค ำจ ำกัดควำมถึงควำมเป็นโฆษณำตรงและโฆษณำแฝง
ด้วย รวมถึงปรับข้อควำมที่แสดงให้เห็นถึงควำมถ่ีในกำรโฆษณำต่อชั่วโมงให้อ่ำนง่ำยชัดเจน 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 2 
 ผู้ให้บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์และผู้ประกอบกำรโฆษณำต้องตระหนัก
ถึงเรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจโฆษณำ โดยน ำหลักกำรนี้มำใช้ก ำกับและดูแลตัวเอง
โดยเฉพำะกับโฆษณำที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระเบียบหรือกฎหมำยจำกหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำควบคุม
เป็นพิเศษ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรท ำงำนเพ่ิมเติมในเรื่องของจริยธรรมจรรยำบรรณที่ควรค ำนึงถึงนั้นมีอะไรบ้ำง และ
ควรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดว่ำผู้ให้บริกำรและผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ในเรื่องนี้ครบถ้วนหรือไม่ 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที ่4 
 สินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ จะต้องบอกเลขที่ใบอนุญำตสินค้ำและเลขที่สินค้ำที่ได้รับ
อนุญำตโฆษณำ และต้องเป็นใบอนุญำตที่ยังไม่หมดอำยุกำรโฆษณำ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ควรระบุขนำดของตัวอักษรเพ่ือให้เห็นอย่ำงชัดเจนและระยะเวลำในกำรน ำเสนอเพ่ือให้เห็น
หรือเพ่ือให้ยินอย่ำงชัดเจนพอและนำนพอ 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 5 
 กรณีสินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขกำรโฆษณำก่อนโฆษณำ และต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตโฆษณำทุกประกำร ทั้งเรื่องภำพ สคริปต์หรือสตอรี่บอร์ด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำม สคริปต์ และ สตอรี่บอร์ด ให้เป็นค ำศัพท์ภำษำไทยที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และมี
วงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเข้ำมำ 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 6 
 หลีกเลี่ยงโฆษณำแฝง ประเภทผลิตภัณฑ์อำหำร ยำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และยำสูบ ด้วยกำรปรำกฏสินค้ำหรือตรำสินค้ำและบริกำรเข้ำไปในส่วนที่เป็นเนื้อหำรำยกำร ใน
รำยกำรข่ำว ละคร สำรคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ ฯลฯ โดยเฉพำะในรำยกำรประเภทข่ำว รำยกำรที่มี
เนื้อหำเก่ียวกับสุขภำพ และรำยกำรส ำหรับเด็ก 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมใหม่ ดังนี้ 
 “หลีกเลี่ยงโฆษณำแฝงด้วยกำรปรำกฏสินค้ำหรือตรำสินค้ำและบริกำรเข้ำไปในส่วนที่เป็น
เนื้อหำรำยกำร” 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 7 
 มีกำรระบุค ำเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ำ หรือผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้สินค้ำ ที่สำมำรถ
เห็นได้ชัดในโฆษณำ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำมใหม่ ดังนี้ 
 “มีกำรระบุค ำเตือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้ำ และผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้สินค้ำ ที่สำมำรถเห็น
ได้ชัดในโฆษณำ (ถ้ำมี)” 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 11 
 น ำเสนอข้อควำมโฆษณำโดยค ำนึงถึงผู้บริโภคและสังคมโดยส่วนรวม โดยไม่ใช้กลยุทธ์หรือ
วิธีกำรที่ไม่เหมำะสม อันอำจก่อให้เกิดควำมร ำคำญหรือเป็นอันตรำยทั้งต่อสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ 
 ข้อเสนอแนะ 
 สำมำรถตัดข้อควำมนี้ออกและน ำไปรวมกับข้อ 2 ในข้อควรท ำ หรือพิจำรณำรวมกับข้ออ่ืน 
หรือตัดออกได้ 
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 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 12 
 น ำเสนอโฆษณำโดยค ำนึงถึงกำรใช้บุคลำกรทำงแพทย์และสำธำรณสุข นักวิชำกำร หรือ
นักเรียนนักศึกษำมำเป็นผู้แสดงแบบในโฆษณำ ให้ใช้ผู้แสดงแบบที่เหมำะสมทั้งในด้ำนวัยวุฒิและ
ภำพลักษณ์ในกำรโฆษณำสินค้ำแต่ละประเภท 
 ข้อเสนอแนะ 
 ให้ปรับควำมโดยน ำไปรวมกับข้อไม่ควรท ำ ทั้งนี้ ให้เขียนให้ครอบคลุมในเรื่องกำรแสดงออก
ของ presenter ในโฆษณำ และให้เขียนถึงกำรระมัดระวังในเรื่องของกำรปกป้องและระวังเพศสรีระ
ของเด็กด้วย 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆส าหรับข้อควรท า (Dos) ในโฆษณา 
 ควรเพ่ิมเติมข้อควำมเกี่ยวกับค ำที่ควรระมัดระวังส ำหรับเนื้อหำในโฆษณำ เช่น ค ำที่มีลักษณะ
สองแง่สองง่ำมหรือค ำท่ีพำดพิงถึงบุพกำรี 
 กสทช. ควรมีหน่วยเฝ้ำระวังและตรวจสอบเนื้อหำส ำหรับโฆษณำแฝงในรำยกำรซิ ทคอม           
เกมโชว์ หรือกำรอ่ำนข่ำว ในกำรโฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณและเกินจริง 
 หำต้นแบบให้เกิดกำรเรียนรู้ว่ำเรื่องของกำรโฆษณำแฝงนั้นท ำอย่ำงไร โดยเฉพำะควำมสุ่มเสี่ยง
ในกำรโฆษณำท่ีใช้นักวิชำกำร นักวิชำชีพ นักข่ำว มำโฆษณำ 
 ข้อมูลในแต่ละข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำ ในกรณีท่ีมีที่มำจำก อย. หรือ พรบ. ต่ำงๆ ให้ระบุไว้
ด้วย 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละคร 
 
 ข้อควรท า (Dos) ในรายการละครโทรทัศน์ 

ข้อ 1 เพ่ิมควำมรู้ด้ำนสุขอนำมัย ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ข้อ 2 ปรับรูปแบบให้ง่ำยต่อกำรอ่ำน ได้แก่ 
 “ป”  รำยกำรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3-5 ปี 
 “ด”  รำยกำรส ำหรับเด็ก อำยุ 6 – 12 ปี 
 “ท”  รำยกำรส ำหรับผู้ชมทุกวัย 

“น13”  รำยกำรเหมำะกับผู้ชมที่มีอำยุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 13 ปี  
ควรได้รับกำรแนะน ำ และต้องออกอำกำศช่วงเวลำ 20.30 – 05.00 น. 

“น18” รำยกำรเหมำะกับผู้ชมที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี  
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ควรได้รับกำรแนะน ำ และต้องออกอำกำศช่วงเวลำ 22.00 – 05.00 น. 
“ฉ” รำยกำรเฉพำะไม่เหมำะส ำหรับเด็กและเยำวชน ต้องออกอำกำศช่วงเวลำ 
24.00 – 05.00 น. 

 ข้อ 3 เพิ่มเติม ควรแสดงค ำเตือน/หรือค ำแนะน ำ ในฉำกควำมรุนแรง/แอลกอฮอล์/ยำเสพติด 
 ข้อ 4 เห็นควรว่ำตัดออกแล้วน ำรำยละเอียดไปรวมเพิ่มเติมไว้ในข้อที่ 2  
 ข้อ 7 ระบุช่วงอำยุเด็กท่ีควรระมัดระวังว่ำควรอยู่ช่วงอำยุเท่ำใด ในกำรน ำมำเป็นตัวแสดง 

ข้อ 10 รำยกำรละครที่ตัวละครในเรื่องมีควำมเก่ียวข้องกับกำรแสดงเป็นนักวิชำชีพ เช่น แพทย์ 
นักกฎหมำย นักบัญชี ครู อำจำรย์ ฯลฯ ควรมีกำรขึ้นข้อควำมว่ำตัวละครในเรื่องเป็น
ตัวละครสมมติไม่ได้มีเจตนำพำดพิงหรืออ้ำงอิงให้เกิดควำมเสียหำยต่อวิชำชีพนั้น ๆ  

 ข้อ 13 ข้อ 14 น ำมำรวมกันได้ โดยเรียบเรียงค ำพูดใหม่ 
 เพ่ิมเติมข้อ 16  ในช่วงปิดภำคเรียนควรมีกำรจัดรำยกำรละครให้เหมำะสมกับเด็กและเยำวชน
เพ่ิมมำกข้ึน 
 
 
 ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการละครโทรทัศน์ 

1. เรียงล ำดับข้อใหม่ให้อยู่ในหมวดหมู่เรื่องรำวเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 
6 สลับมำอยู่ด้วยกัน และ ข้อ 5 กับ ข้อ 10 อยู่ด้วยกัน 

2. น ำข้อ 14 ไปปรับรวมกับข้อ 1  
3. เพ่ิมเติมอยำกให้มีกำรแนะน ำ ว่ำระยะเวลำที่ปรำกฏภำพควำมรุนแรง/อำวุธ/กำรจูบ ว่ำ

ควรอยู่ในช่วงเวลำเท่ำใดจึงจะเหมำะสม 
 กรณีศึกษารายการละคร 

1.1 ปรับรูปแบบแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
− อธิบำยรำยละเอียดละครเรื่องนั้นนั้นว่ำเกี่ยวกับอะไร หรือมีเรื่องย่อสั้น ๆ เพ่ือที่             

ผู้ที่ไม่เคยดูจะได้เข้ำใจได ้
− ควำมผิดหรือฉำกรุรแรงที่โดนร้องเรียน หรือทำง กสทช พิจำรณำรับเรื่องคืออะไร 
− ผลกำรพิจำรณำ/กำรวินิจฉัยจำกทำง กสทช 
− ข้อสรุปในกำรด ำเนินกำร/แนวทำงแก้ไข ของทำงช่อง หรือทำง กสทช 

1.2 จัดหมวดหมู่กรณีศึกษำ ดังนี้ 
− ผิดมำตรำ 37 
− ผิดด้ำนกำรจัดเรต 
− เรื่องเพศ/ลำมก/อนำจำร 
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− ภำษำ ค ำหยำบ ค ำด่ำ 
− ควำมรุนแรง 
− เนื้อหำที่มีประเด็นอ่อนไหว 

1.3 เพ่ิมกรณีศึกษำละครที่มีควำมเหมำะสม เชิงบวก 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
ข้อควรท า (Dos) ข้อ 1. 
เดิม น ำเสนอข่ำวด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง ได้แก่ กำรตรวจสอบ

ข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนจำกแหล่งข่ำวหรือแหล่งที่มำท่ีเชื่อถือได้ เช่น พยำนในที่เกิดเหตุ ค ำให้กำร
ต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ กำรสัมภำษณ์คู่กรณีทุกฝ่ำย กำรตรวจสอบกล้องวงจรปิด คลิปวิดีโอ          
เป็นต้น และน ำเสนอตำมข้อเท็จจริง 

ควำมคิดเห็น เพ่ิมเติมว่ำ แต่ละข่ำวควรน ำเสนอให้ตรงประเด็น โดยไม่เสริมเพ่ิมเติมประเด็นที่ไม่จ ำเป็น
หรือไม่ส ำคัญในเหตุกำรณ์นั้น ๆ โดยอำจเพ่ิมข้อควำมดังนี้ “น าเสนอข่าวด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงไปตรงมา ด้วยความกระชับ ไม่ยืดเยื อ และเชื่อถือได้” ส่วนรำยละเอียดอ่ืน ๆ 
สำมำรถแยกไปอธิบำยต่ำงหำกได้ 
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ข้อควรท า (Dos) ข้อ 4. 
เดิม น ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมคิดเห็น กำรรำยงำนข่ำวจำกผู้สื่อข่ำวและผู้ประกำศข่ำว ควร

รำยงำนตำมข้อมูลที่มีอยู่เท่ำนั้น หำกมีควำมคิดเห็น ควรเป็นควำมคิดเห็นจำกแหล่งข่ำวปฐม
ภูมิหรือคนรอบข้ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่เป็นข่ำว และควรน ำเสนอให้ผู้รับข่ำวสำร
ทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งที่น ำเสนอนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น รวมถึงกำรใช้น้ ำเสียง
เหมำะสมกับข่ำวที่น ำเสนอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข่ำวที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงทำงเพศ 
ครอบครัว และข่ำวที่อ่อนไหวต่อควำมรู้สึกของคนในสังคม 

ควำมคิดเห็น ใช้ข้อควำมที่กระชับขึ้น และควรเจำะจงประเภทรำยกำร และไม่มีกำรน ำเสนอควำมคิดเห็น 
เช่น “การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว และการรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าวในรายการอ่าน
ข่าวหรือเล่าข่าว ควรน าเสนอข้อเท็จจริง ไม่แสดงความคิดเห็นรวมถึงการใช้น  าเสียงให้
เหมาะสมกับเนื อข่าวที่น าเสนอโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข่ำวที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงทำงเพศ 
ครอบครัว และข่ำวที่อ่อนไหวต่อควำมรู้สึกของคนในสังคม” 

 
ข้อควรท า (Dos) ข้อ 5. 
เดิม วิเครำะห์ข่ำวบนหลักกำรที่เป็นกลำง ถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรม สื่อมวลชนพึงวำงตัวเป็น

กลำง ไม่อคติหรือเข้ำข้ำงฝ่ำยใด หำข้อมูลรอบด้ำนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือวิเครำะห์ข่ำวได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ควำมคิดเห็น ใช้ข้อควำมที่กระชับขึ้น และควรเจำะจงประเภทรำยกำร เช่น “รำยกำรวิเครำะห์ข่ำว            
ผู้ประกำศข่ำวควรวำงตนเป็นกลำง ศึกษำข้อมูลรอบด้ำนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน” 

 
ข้อควรท า (Dos) ข้อ 10. 
เดิม ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลจำกแหล่งข่ำวอย่ำงรอบคอบก่อนน ำเสนอ ควรตรวจสอบและ

กลั่นกรองข้อมูลให้มั่นใจว่ำถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สำธำรณชน เพรำะอำจน ำเสนอคลำดเคลื่อน 
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในวงกว้ำงได้ 

ควำมคดิเห็น ปัจจุบันมีแหล่งข่ำวเกิดขึ้นมำกมำย ทั้งที่เป็นแหล่งข่ำวจริงและแหล่งข่ำวลวง โดยเฉพำะ
แหล่งข่ำวออนไลน์ ดังนั้นอำจปรับเปลี่ยนข้อควำมให้ครอบคลุมและเข้ำใจง่ำยมำกยิ่งขึ้น เช่น 
“มีมาตรการป้องกันการน าภาพ เสียง และเนื อข่าวที่เป็นเท็จมาใช้ออกอากาศ โดย
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างได้” 
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เพ่ิมเติม ข้อ 16. 
 ค ำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภำพและเสียงที่น ำมำออกอำกำศจะต้องได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ เช่น ข่ำวกีฬำลีกต่ำง ๆ เป็นต้น หรือหำกเป็นภำพและเสียงที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ก็ควรขออนุญำต
เจ้ำของสื่อหรือข้ึนข้อควำมเพ่ือแสดงที่มำของภำพและเสียงนั้น ๆ 
 
**ข้อเสนอแนะ 
 บำงข้อสำมำรถรวมเป็นข้อเดียวกันได้ หรือควรใช้ข้อควำมที่แสดงให้เห็นว่ำเป็นคนละประเด็น
กันอย่ำงชัดเจน เช่น ข้อ 1. และ 2. 
   ข้อ 7. และ 8. 
   ข้อ 11. ถึง 13. 
 
ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ข้อ 9. 
เดิม ไม่ใช้ควำมเห็นส่วนตัวในกำรพูดจูงใจ คำดคะเนเหตุกำรณ์ เช่น ข่ำวควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง

เพรำะอำจเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม หรือข่ำวกำรตีตัวเลขลอตเตอรี่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมงมงำย เป็นต้น 

ควำมคิดเห็น อำจใช้ค ำว่ำ “เกริ่นน ำ” คือแสดงควำมคิดเห็น วิเครำะห์ คำดคะเนเพ่ิมเติมจำกเนื้อข่ำว โดย
เปลี่ยนข้อควำมเป็น “ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวมาเกริ่นน า วิเคราะห์ คาดคะเนเหตุการณ์
เพิ่มเติมจากข่าว อันจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมหรือความงมงาย เช่น 
การคาดคะเนสถานการณ์ทางการเมือง การคาดคะเนเลขท้ายสลากกินแบ่งจากข่าว
อุบัติเหตุ เป็นต้น” 

 
เพ่ิมเติม ข้อ 16. 
 ไม่ควรปล่อยภำพและเสียงเหตุกำรณ์วนไปมำหลำย ๆ รอบ โดยเฉพำะเนื้อหำที่มีควำมรุนแรง 
หยำบคำย โน้มน้ำว ปลุกระดม 
 
กรณีศึกษา 
 - เป็นกรณีศึกษำที่ดีมำกทั้งกรณี ปอ-ทฤษฎี และ อำจำรย์ ดร.วันชัย ทั้งนี้ สำมำรถแยก
ออกเป็นประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือช่วยให้มองเห็นในมิติต่ำง ๆ และเข้ำใจง่ำยขึ้น เช่น กำรละเมิดผู้ป่วย กำร
ละเมิดผู้เสียชีวิต เป็นต้น 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 54 

 - นอกจำกตัวสื่อมวลชน สำธำรณชนที่เกี่ยวข้องควรมีระบบกำรจัดกำรที่ดีพอเพ่ือรองรับกำร
ปฏิบัติงำนของสื่อ เช่น กำรเตรียมห้องพักผู้สื่อข่ำว กำรป้องกันพ้ืนที่อย่ำงแน่นหนำขณะเคลื่อนศพ            
เป็นต้น 
 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์/เรียลลิตี โชว์ 
  
 จำกกำรสรุปข้อมูลด้ำนจริยธรรมสื่อมวลชน ประเภทรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ได้ข้อสรุป 
ดังนี้ 

1. กำรน ำเสนอรำยกำรย้อนหลังในช่องทำงอ่ืนๆควรมีกำรเซ็นเซอร์เหมือนกำรน ำเสนอช่อง
หลัก (Free TV) เนื่องจำกมีกำรยัดเยียดโฆษณำแฝงในรำยกำรมำกทั้งจำกช่องทำงหลัก
และช่องทำงอ่ืนๆ 

2. ไม่ควรแสดงตัวอย่ำงรำยกำรที่ไม่เหมำะสมในสื่อหลักเพ่ือให้ไปติดตำมในช่องทำงอ่ืน           
(Spot Promote) เช่น กำรพูดน ำเสนอตัวอย่ำงในรำยกำรทำงช่องทำงหลักที่ขออนุญำต
เป็นเรต ท. แต่มีเนื้อหำรำยกำรที่ล่อแหลมไปในเรต 18+ โดยบอกให้ไปติดตำมรำยกำรนี้
ทำงช่องทำงอ่ืนแทน เป็นต้น 

3. ในข้อ Dos ควรท ำข้อที่ 6 รำยกำรเด็กและเยำวชนต้องมีกฎหมำยควบคุมและต้องได้รับ
อนุญำตจำกผู้ปกครอง รวมถึงในขณะถ่ำยท ำต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย 

4. ในข้อ Dos ควรท ำข้อที่ 9 ที่ว่ำน ำเสนอพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมำะสมโดยไม่กระทบต่อ
จิตใจของผู้ชม โดยเพิ่มว่ำ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบาง 

5. ควรลดเนื้อหำที่ส่งผลถึงอำรมณ์หรือเร้ำอำรมณ์สูง โดยให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับ
สำรเป็นหลัก 

 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) กรณีศึกษา  
 
ตัวอย่างในรายการโฆษณา 
1. กรณีศึกษาเนื อหาโฆษณาที่ผิดประเภท 
 - เพ่ิมเติมข้อสรุป หรือบทลงโทษส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวที่ชัดเจน พร้อมแนวทำง
กำรแก้ไขจำก กสทช ).หำกมี(  
 - ขยำยควำมมำตรำ 88(2) 88(5) 88(8) 88ทวิ ว่ำในทำงกฎหมำย มีเนื้อหำควำมผิดอย่ำงไร 
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2. กรณีศึกษาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
 - บรรทัดที่ 108 ควรใส่ชื่อเต็มของ “อย.” ด้วย และ ประโยคที่ว่ำ “เป็นโฆษณำที่ไม่ได้รับ
อนุญำตให้โฆษณำจำก อย. เสียค่ำปรับแล้ว...” ควรขยำยควำมหรือเรียบเรียงประโยคดังกล่ำวให้ถูกต้อง
และเข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น 
 - บรรทัดที่ 111 แก้ค ำผิด “ขั้นบันไดก็เหนื่อยง่ำย..” จำกค ำว่ำ ขั้น เป็น “ขึ้น” 
 
3. กรณีศึกษาการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -  บรรทัดที่ 119-120 หำกฝ่ำฝืนหรือไม่“ำกประโยคที่ว่ำ จ ปฏิบัติตำมค ำสั่งให้ปรับทำง
ปกครองจ ำนวน”..ควรขยำยควำมหรือเรียบเรียงประโยคดังกล่ำวให้ถูกต้องและเข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น 
 
4. กรณีศึกษาการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 - บรรทัดที่ 130 ข้อควำมโฆษณำ“เพ่ือควำมสมบูรณ์ของประโยค คือ ” ซึ่ง“ควรเพ่ิมค ำเชื่อม 
 .ดังกล่ำวไม่ได้รับอนุญำตจำก อยซ่ึง ถือว่ำมีควำมผิด”... 
 - บรรทัดที่ 133 ควรเพิ่มค ำเชื่อม “จริง” เพ่ือควำมสมบูรณ์ของประโยค คือ “ผู้จัดท ำข้อควำม
โฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณ จริง...” 
 
 ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น มีควำมเห็นส่วนหนึ่งตรงกันในภำพรวมเพ่ิมเติมว่ ำเพ่ือควำม
ถูกต้องที่ตรงกันในกำรท ำงำนระหว่ำงผู้ตรวจสอบ และบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณำ ควรมีกำรจัดท ำเล่ม Dos 
& Don’ts แยกตำมประเภทสินค้ำ (Category) ถึงข้อห้ำมในกำรโฆษณำสินค้ำต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนเท่ำที่
จะเป็นไปได้ เพรำะสินค้ำแต่ละประเภท แต่ละชนิด มีรูปแบบกำรสื่อสำร ค ำพูดในโฆษณำ และกำร
น ำเสนอประชำสัมพันธ์ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไป เช่น เล่มนี้เฉพำะอำหำรอุปโภคบริโภคท่ีจ ำเป็น เล่มนี้
เฉพำะประเภทอำหำรเสริม เล่มนี้เฉพำะเครื่องส ำอำง และเล่มนี้เฉพำะเครื่องใช้ต่ำง ๆ เป็นต้น 
 และเพ่ือป้องกันควำมผิด หรือกำรละเมิดข้อห้ำมต่ำง ๆ ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำร
ตรวจคัดกรองโฆษณำทุกชนิดอย่ำงละเอียด โดยมีกำรท ำงำนใกล้เคียงกับกำรตรวจเนื้อหำภำพยนตร์
ก่อนกำรฉำยในโรง 
 
ตัวอย่างในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
1. กรณีศึกษา เรื่อง รายการ Killer Karaoke Thailand : ขอร้อง อย่าหยุดร้อง 
 - บรรทัดที่ 315 เครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวัง“ตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อองค์กร 

เนื่องจำกใน บรรทัดที่” สร้ำงสรรค์สื่อ 323 ในชื่อด้วย” และ“เป็นชื่อองค์กรเดียวกัน แต่กลับมีค ำว่ำ  
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 - บรรทัดที่ 321 เพ่ือควำมกระชับและไม่ซ้ ำซ้อนของกำรเรียบเรียงเนื้อหำ ให้เพ่ิมค ำว่ำ “คนที่
มี” ...ไม่ควรน ำเสนอภำพของคนที่มี และตัดประโยค “...ควำมสนุกสนำนที่เห็นคนโดนแกล้งหรือมี
ควำมสุข” ออกท้ังประโยค 
 - บรรทัดที่ 323-324 เพ่ือควำมกระชับและไม่ซ้ ำซ้อนของกำรเรียบเรียงเนื้อหำ สำมำรถตัด
ประโยค “..ซึ่งแจ้งว่ำได้รับเรื่องร้องเรียนของเครือข่ำยฯแล้ว” ออกได้ 
 - บรรทัดที่ 324 อำจไม่จ ำเป็นต้องระบุ ชื่อ-นำมสกุลจริง ของ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
2. กรณีศึกษา เรื่อง รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนด์ )1(  
 - บรรทัดที่ 328 เพ่ือควำมกระชับและไม่ซ้ ำซ้อนของกำรเรียบเรียงเนื้อหำ สำมำรถตัดประโยค 
“กรณีกำรแพร่ภำพของรำยกำรไทยแลนด์ก็อตทำเลนต์ แสดงกำรเปลือยอกวำดภำพของหญิงสำว  ออก
ได ้
 - บรรทัดที่ 331 เพ่ือควำมสมบูรณ์ของประโยค ควรเพ่ิมค ำว่ำ “ล่วงหน้ำ” อีกทั้งกำรแสดง
ดังกล่ำวเป็นกำรบันทึกภำพล่วงหน้ำไม่ใช่รำยกำยสด... 
 - บรรทัดที่ 336 ในประโยคที่ว่ำ “ต่อไปจะดูแลทุกกำรแสดงอย่ำงสร้ำงสรรค์” ควรใช้ค ำว่ำ 
“และ” แทนค ำว่ำ “ต่อไป” 
 - บรรทัดที่ 337 ในประโยคที่ว่ำ “ซึ่งได้ยืนยันอีกว่ำไม่ได้มีกำรเตรียมกับนักแสดงมำก่อน” ควร
ใช้ค ำว่ำ “วำงแผน” แทนค ำว่ำ “เตรียม” 
 - บรรทัดที่ 340 กำรเขียนค่ำจ ำนวนเงิน ควรใช้เป็นตัวเลข “500,000” บำท แทนกำรใช้อักษร 
5 แสน 
 - ควรเพิ่มข้อมูล วัน เดือน ปี ที่เทปรำยกำรดังกล่ำวออกอำกำศด้วย 
 - ควรเพิ่มข้อมูล ข้อควำมผิดตำมมำตรำทำงกฎหมำย ที่รำยกำรดังกล่ำวได้ละเมิดด้วย เพ่ือเป็น
กรณีศึกษำที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นส ำหรับผู้ผลิตสื่อ 
3. กรณีศึกษา เรื่อง รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนด์ )2(  
 - ควรเพ่ิมข้อมูล วัน เดือน ปี ที่เทปรำยกำรดังกล่ำวออกอำกำศ เนื่องจำกมีกำรยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำ รำยกำรไทยแลนด์ก็อตทำเลนด์มำถึง 2 กรณี ผู้อ่ำนจะได้ทรำบว่ำกำรกระท ำควำมผิด
ดังกล่ำว ทำงผู้ผลิตรำยกำรมีกำรละเมิดควำมผิดทั้ง 2 ครั้งนั้น มีระยะเวลำห่ำงกันมำกน้อยเพียงไร 
4. กรณีศึกษา เรื่อง รายการเกมโชว์ โหด มัน ฮา )ประเทศไทย(  
 - ส ำหรับกรณีศึกษำนี้ ผู้เข่ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้แสดงทัศนะในทิศทำงเดียวกันว่ำ กรณีนี้
อำจไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสื่อมำกนัก โดยจำกข้อมูลจะเป็นเรื่องควำมขัดแย้งกันในแง่ของปัจเจกบุคคล 
ระหว่ำงทีมผู้ควบคุมรำยกำร และผู้เข้ำแข่งขัน จึงไม่จ ำเป็นต้องใส่ตัวอย่ำงกรณีศึกษำนี้ไว้ในเล่มคู่มือฯ 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จังหวัดเชียงราย 
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สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงราย 
 
 
 กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพ
พ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงแรก)” ท ำให้ได้ผลกำรประชุมกลุ่มย่อย ดังข้อสรุปต่อไปนี้ 
  
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการโฆษณา 
  
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที่ 2 
 ผู้ให้บริกำรในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์และผู้ประกอบกำรโฆษณำต้องตระหนัก
ถึงเรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจโฆษณำ โดยน ำหลักกำรนี้มำใช้ก ำกับและดูแลตัวเอง
โดยเฉพำะกับโฆษณำที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีระเบียบหรือกฎหมำยจำกหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำควบคุม
เป็นพิเศษ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรอธิบำยควำมเพ่ิมส ำหรับค ำว่ำ โฆษณำสินค้ำที่มีลักษณะต้องห้ำม 
 ข้อควรท ำ (Dos) ในโฆษณำข้อที ่5 
 กรณีสินค้ำที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขกำรโฆษณำก่อนโฆษณำ และต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตโฆษณำทุกประกำร ทั้งเรื่องภำพ สคริปต์หรือสตอรี่บอร์ด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ปรับข้อควำม สคริปต์ และ สตอรี่บอร์ด ให้เป็นค ำศัพท์ภำษำไทยที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และมี
วงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเข้ำมำ 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับข้อควรท า (Dos) ในโฆษณา 
 ข้อมูลจำกเวทีท ำให้พบว่ำ กสทช. ควรเข้ำมำมีบทบำทในกำรก ำกับดูแลสื่อท้องถิ่นร่วมด้วย 
เนื่องจำก กำรก ำกับดูแลตัวเองและกำรก ำกับดูแลกันเองจะมีประเด็นทำงด้ำนธุรกิจเข้ำมำร่วมด้วย ท ำ
ให้กำรก ำกับดูแลทั้ง 2 รูปแบบเป็นไปได้ยำกและไม่สำมำรถท ำได้จริง ทั้งนี้ อำจกระท ำโดย กสทช. เขต 
ร่วมรับผิดชอบในกำรติดตำมและเฝ้ำระวัง 
 ข้อเสนอแนะอีกประกำรหนึ่ง คือ ให้มีกำรตรวจสอบเนื้อหำ ภำพ และข้อควำมในโฆษณำจำกที่
ได้ผ่ำนกำรอนุญำตแล้วกับกำรที่น ำเนื้อหำ ภำพ และข้อควำมในโฆษณำไปออกอำกำศจริง  
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กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละคร 
 

1. ควรจัดเวลำในกำรออกอำกำศรำยกำรละครให้ถูกต้องและเหมำะสมกับกำรให้เรตรำยกำร 
2. ควรจัดให้รำยกำรละครที่ส่งเสริมควำมรักของสถำบันครอบครัวน ำเสนอในช่วงหลังรำยกำรข่ำว

ภำคค่ ำ  
3. กำรให้ “เรต” รำยกำรละครควรมีกำรพิจำรณำให้ถูกต้องเหมำะสม ก่อนออกอำกำศ  
4. ไม่ควรมีฉำกกำรเล่นกำรพนัน สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด หรืออบำยมุขต่ำง ๆ เพรำะกำรเซ็นเซอร์

ภำพ 
5. ละครที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ “ชำติพันธุ์” จะต้องมีกำรศึกษำข้อมูลที่มำต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน 

ก่อนกำรน ำเสนอ 
6. ละครที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ ต้องระมัดระวังในกำรน ำเสนอข้อมูล

อย่ำงมำก และไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
7. .ละครควรมีกำรน ำเสนอภำพลักษณ์ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เรำมักจะได้ชมละครที่ตัวเอกของ

เรื่องมีอำชีพเดิม ๆ ไม่มีกำรน ำเสนออำชีพใหม่ ๆ เลย เช่น อำจมีตัวเอกของเรื่องเป็นวิศวกร 
ช่ำง  

8. ไม่ควรมีเนื้อหำละครที่เป็นกำรเพ้อฝัน เป็นไปไม่ได้ เช่น นำงเอกมีฐำนะยำกจนแล้วพระเอกที่มี
ฐำนะร่ ำรวยมำหลงรัก 

 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
ข้อควรท า (Dos) ข้อ 4. และ 5. 
เดิม 4. น ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมคิดเห็น กำรรำยงำนข่ำวจำกผู้สื่อข่ำวและ           

ผู้ประกำศข่ำว ควรรำยงำนตำมข้อมูลที่มีอยู่เท่ำนั้น หำกมีควำมคิดเห็น ควรเป็น
ควำมคิดเห็นจำกแหล่งข่ำวปฐมภูมิหรือคนรอบข้ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่
เป็นข่ำว และควรน ำเสนอให้ผู้รับข่ำวสำรทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งที่น ำเสนอนั้นเป็น
ข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็น รวมถึงกำรใช้น้ ำเสียงเหมำะสมกับข่ำวที่น ำเสนอ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข่ำวที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงทำงเพศ ครอบครัว และข่ำวที่
อ่อนไหวต่อควำมรู้สึกของคนในสังคม 
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5. วิเครำะห์ข่ำวบนหลักกำรที่เป็นกลำง ถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรม สื่อมวลชน
พึงวำงตัวเป็นกลำง ไม่อคติหรือเข้ำข้ำงฝ่ำยใด หำข้อมูลรอบด้ำนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน 
เพ่ือวิเครำะห์ข่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ควำมคิดเห็น ทั้ง 2 ข้อนี้ อำจต้องแยกออกจำกกันให้ชัดเจน เพ่ือจะไม่สับสนว่ำมีควำมคล้ำยคลึง
กันหรือเหมือนกัน เช่น บอกว่ำข้อ 5. เป็นรำยกำรวิเครำะห์ข่ำว (คล้ำยเวที
กรุงเทพมหำนคร) 

 
**ข้อเสนอแนะ 
 ขอให้สื่อมวลชนมีควำมรอบคอบ บำงกรณีเรำทรำบว่ำอะไรควร อะไรไม่ควร แต่เกิด
ข้อผิดพลำดเนื่องจำกขำดควำมรอบคอบ เช่น เบลอหน้ำเด็ก แต่ไม่เบลอหน้ำผู้ปกครอง 
 ข้อควรท ำ บำงข้อสำมำรถรวมเป็นข้อเดียวกันได้ หรือควรใช้ข้อควำมที่แสดงให้เห็นว่ำเป็นคน
ละประเด็นกันอย่ำงชัดเจน เช่น ข้อ 1. และ 2. ข้อ 3. และ 4. 
 
 
ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ข้อ 3. 
เดิม ไม่น ำเสนอภำพข่ำวที่ส่งผลกระทบในด้ำนลบต่อผู้ตกเป็นข่ำวซ้ ำ ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำร

ซ้ ำเติมผู้ตกเป็นข่ำว หรอืกำรปลูกฝังควำมรุนแรงที่อำจเกิดข้ึนในสังคม เช่น           ไม่
น ำเสนอภำพข่ำวที่มีผู้รุมท ำร้ำยผู้ต้องหำ ไม่น ำเสนอภำพข่ำวที่มีควำมรุนแรงทำง
ร่ำงกำยหรือกระทบต่อจิตใจผู้ตกเป็นข่ำวซ้ ำ ๆ เป็นต้น 

ควำมคิดเห็น ไม่น่ำแก้ไขได้ เนื่องจำกบำงข่ำวมีกำรน ำเสนอซ้ ำหลำยรำยกำรในช่องเดิม หรือ
น ำเสนอควำมคืบหน้ำ แต่สำมำรถท ำให้ดีขึ้นได้ เช่น พยำยำมตัดทอนภำพช่วงที่แสดง
ควำมรุนแรงออก หรือค่อย ๆ ลดกำรน ำเสนอภำพเหตุกำรณ์เดิม แล้วแทนที่ด้วยกำร
น ำเสนอภำพข่ำวที่เป็นควำมคืบหน้ำสถำนกำรณ์ เป็นต้น 

 
**ข้อเสนอแนะ 
 ข้อไม่ควรท ำ บำงข้อสำมำรถรวมเป็นข้อเดียวกันได้ หรือควรใช้ข้อควำมที่แสดงให้เห็นว่ำเป็น
คนละประเด็นกันอย่ำงชัดเจน เช่นข้อ 9. และ 13. ข้อ 11. และ 12. 
 
  



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 61 

กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์/เรียลลิตี โชว์ 
  
 จำกกำรสรุปข้อมูลด้ำนจริยธรรมสื่อมวลชน ประเภทรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์  ได้ข้อสรุป 
ดังนี้ 

1. ควรห้ำมกำรมีโฆษณำแฝงในรำยกำร (Tie-in) ในรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ควรจะ
โฆษณำตรง ๆ ไปตำมเกณฑ์ของรำยกำรไปเลย เนื่องจำกปัจจุบันรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้
โชว์ มีกำรใช้โฆษณำแฝงในรำยกำรมำกจนเกินไปจนเป็นกำรยัดเยียดมำกเกินไป 

2. ไม่ควรเอำควำมทุกข์ของผู้คนมำเป็นเครื่องมือทำงธุรกิจ/ ไม่ควรขำยดรำม่ำ เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์กับทำงรำยกำร 

3. เกณฑ์โทษปรับรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ต้องมีโทษปรับหรือบทลงโทษที่ผิดจริยธรรม
ให้มีบทลงโทษสูงกว่ำผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 
 
กรณีข้อควรท า (Dos) และข้อไม่ควรท า (Don’ts) กรณีศึกษา  
 

1. กรณีศึกษาด้านโฆษณา 
1.1 ปรับรูปแบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเพื่อเข้ำใจง่ำยดังนี้  

1.1.1 รำยละเอียดหน่วยงำนที่มีกำรกระท ำผิด ช่อง สถำนี เจ้ำของผลิตภัณฑ์  และ
ออกอำกำศผ่ำนสื่อใด 

1.1.2 รำยละเอียดข้อควำมที่ผิดกฎหมำยหรือข้อควำมที่ไม่เหมำะสม โดยยกข้อควำมนั้น
แสดงประกอบ 

1.1.3 รำยละเอียดวินิจฉัยควำมผิด/ควำมไม่เหมำะสม 
1.1.4 บทสรุป กำรตัดสิน กำรลงโทษ 

1.2 กรณีศึกษำที่ 1 อยำกให้ปรับรูปแบบกำรเขียนเพ่ือให้เข้ำใจง่ำยขึ้น และเพ่ิมรำยละเอียด
อธิบำย ข้อกฎหมำย หรือแหล่งค้นคว้ำเพ่ิมเติม มำตรำ 88(2) 88(5) 88(8) ว่ำด้วยเรื่อง
อะไร 

1.3 กรณีศึกษำที่ 2 เพ่ิมเติมในส่วนรำยละเอียดข้อวินิจฉัย/ควำมผิด/ควำมไม่เหมำะสม และ        
ส่วนบทสรุปบทลงโทษ 

1.4 กรณีศึกษำที่ 3 เพิ่มเติมในส่วนรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อควำมที่ผิด/ที่ไม่เหมำะสม และค ำ
วินิจฉัยควำมผิด 

1.5 กรณีศึกษำทื ่4 ปรับรูปแบบ 
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1.6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่ำ โทษปรับไม่ไม่เกิน 5000 บำทเป็นโทษที่เบำเกินไป ท ำให้ไม่เกิด
ควำม เกรงกลัวที่จะกระท ำควำมผิด 

1.7 เพ่ิมเติมกรณีศึกษำด้ำนกำรโฆษณำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ/กำรดูหมิ่น/ควำมเชื่อ/ศำสนำ/         
โฆษณำแฝง 

2. กรณีศึกษำรำยกำรละคร 
2.1 ปรับรูปแบบออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
2.2 จัดหมวดหมู่ละครโดยอำจจัดแบ่งเป็นกลุ่มตำมวิธีกำรที่ต่ำงกันดังนี้ 

2.2.1 ละครทั่วไปหลังข่ำว/ ละครซิทคอม 
2.2.2 ละครเด็ก เยำวชน/ ละครกลุ่มคนทั่วไป/ ละครเฉพำะกลุ่ม (ตำมเรต) 
2.2.3 เนื้อหำที่เก่ียวกับเรื่องเพศ โป๊เปลือย/ เนื้อหำเก่ียวกับด้ำนศีลธรรมจรรยำ เช่น ละคร

เรื่องดอกส้มสีทอง/ เนื้อหำเก่ียวกับควำมรุนแรง /เนื้อหำเก่ียวกับควำมอ่อนไหว กำร
ดูหมิ่นสถำบัน กำรเมือง ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น ละครเรื่องรอยไหม ที่มีกำรเปลี่ยน
จำกกำรพูดถึงลำวมำเป็นล้ำนนำ/ โฆษณำแฝง 

 
ตัวอย่างในรายการข่าว 
1. กรณีศิลปิน ปอ ทิฤษฎี สหวงศ์ 
 - ควรเพิ่มเนื้อหำที่สะท้อนถึงผลกระทบทำงจิตใจและควำมรู้สึกของคนในครอบครัวสหวงศ์ด้วย 
เพรำะแท้จริงแล้วนอกจำกกำรกระท ำที่สื่อไปละเมิดควำมผิดจนมีผลทำงกฎหมำยแล้ว กำรกระท ำ
ดังกล่ำวยังท ำร้ำยควำมรู้สึกของคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย ซึ่งแม้ไม่มีผลในทำงกฎหมำย แต่ก็มี
ควำมส ำคัญมำกเช่นกัน 
 - ควรเพ่ิมเติมกรณีศึกษำ กำรน ำเสนอภำพข่ำวประเภทต่ำงๆที่ไม่เหมำะสมด้วย เพ่ือควำม
ชัดเจนและครอบคลุมสอดคล้องกับเนื้อหำ Dos & Don’ts ที่ระบุไว้ 
 - ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้เสนอสิ่งที่อยำกให้เพิ่มในส่วนเนื้อหำ Dos & Don’ts ดังนี้ 
  - สื่อไม่ควรน ำเสนอข้อมูลส่วนตัวทุกกรณี ในคดีที่ผู้ถูกเปิดเผยหรือแหล่งข่ำวอำจเป็น
อันตรำยต่อชีวิตตนเองและครอบครัว 
  - จำกกรณีศึกษำ ปอ - ทฤษฎี สหวงศ์ ควรก ำหนดให้สื่อมวลชนต้องขออนุญำตคนใน
ครอบครัวหรือญำติผู้เสียชีวิตก่อนกำรเข้ำถ่ำยท ำและกำรน ำข่ำวไปเสนอในช่องทำงต่ำง  ๆ ทุกครั้ง โดย
ควรท ำเป็นเอกสำรลงลำยมือชื่ออย่ำงชัดเจน 
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2. กรณีอาจารย์ ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท 
 - จำกกำรกระท ำควำมผิดของสื่อมวลชนในกรณีศึกษำดังกล่ำว ควรเพ่ิมเติมเนื้อหำที่สื่อ
ควำมหมำยว่ำ “ควรมีกำรจ ำกัดพ้ืนที่สื่อ” เพ่ือให้สื่อมวลชนตระหนักในขอบเขตที่พึงกระท ำได้ของ
ตนเองมำกกว่ำแค่คิดว่ำตนเป็นสื่อจึงมีสิทธิเสมอ 
 - เพ่ิมเติมข้อมูล ในส่วนของกำรแสดงควำมรู้สึกหรือบทสัมภำษณ์ของญำติผู้เสียชีวิต เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อควำมรู้สึกของคนในครอบครัว 
 
ตัวอย่างในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
 - ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ได้แสดงทัศนะในทิศทำงเดียวกันโดยภำพรวมเกี่ยวกับประเภท
รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ จำกกรณีศึกษำทั้งหมดว่ำ กสทช. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจคัดกรอง
เนื้อหำ ภำพ กำรแต่งกำย และอ่ืน ๆ ในรำยกำรประเภทเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ทุกรำยกำรก่อน
ออกอำกำศอย่ำงถี่ถ้วน เพรำะเป็นรำยกำรที่มีสัดส่วนกำรออกอำกำศค่อนข้ำงมำกในโทรทัศน์ รวมถึง
ควรจ ำกัดช่วงเวลำและควำมยำวรำยกำร เพรำะในปัจจุบันรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์ มีช่วงเวลำ
ในกำรออกอำกำศที่ค่อนข้ำงมีอิสระตำมแต่ละสถำนี 
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สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 

(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่างสอง) 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 
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สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ร่างสอง) 
โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ  
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 
 
 สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญจำกกำรร่วมกันทบทวนและปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและ
จริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสอง) ได้ดังตอ่ไปนี้ 
 
 กลุ่มเป้าหมายคือใคร 
 ประเด็นแรกจำกกำรทบทวน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คือ ค ำถำมว่ำ “กลุ่มเป้ำหมำย” ในกำรใช้ “ร่ำง” แนวทำงปฏิบัติฯ นี้คือใครหรือกลุ่มใด 
ทั้งนี้ ให้ระบุในส่วนน ำของ “ร่ำง” แนวทำงปฏิบัติฯ ด้วยว่ำ “ร่ำง” นี้จะเหมำะสมกับใครบ้ำง และกำร
เอำไปใช้นั้นจะเอำไปใช้ได้อย่ำงไร 
 นอกจำกนั้นแล้ว ควรเพิ่มส่วนหนึ่งในเนื้อหำส ำหรับภำคประชำชนว่ำ หำกอ่ำน “ร่ำง” แนวทำง
ปฏิบัติฯ นี้แล้ว หำกมีข้อแสดงควำมคิดเห็นหรือต้องร้องเรียนในประเด็นต่ำง ๆ ที่ได้พบจำกโฆษณำ 
รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว และรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ จะด ำเนินกำรอย่ำงไรได้บ้ำง เช่น แจ้ง 
กสทช. หรือ แจ้ง อย. จะต้องท ำอย่ำงไร 
 ทั้งนี้ ผลจำกกำรระดมควำมคิดเห็นจำกเวทีแรก (กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ 1) 
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือ
ระดมควำมคิดเห็นในกำรทบทวนคู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเองในกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ได้เสนอให้ใน “ร่ำง” แนวทำงปฏิบัติฯ นี้มีท ำเนียบข้อมูลเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องที่สื่อมวลชนสำมำรถขอค ำแนะน ำและค ำปรึกษำในเรื่องของกำรน ำเสนอได้อีกด้วย 
 
 การใช้ค าที่มีน  าหนักต่างกัน 
 ที่ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นต่อค ำที่มีน้ ำหนักต่ำงกันในข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำ ได้แก่ ค ำ
ว่ำ “ห้ำม” และค ำว่ำ “ควร” ว่ำจะใช้อย่ำงไร ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปจำกที่ประชุมว่ำ กรณีส ำหรับกำรใช้ค ำว่ำ 
“ห้ำม” หรือ “ต้อง” ปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นกำรกระท ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ศักดิ์ศรี นอกจำกนั้นแล้ว 
หำกเป็นข้อควำมที่มีกำรใช้ค ำว่ำ “ห้ำม” หรือ “ต้อง” จะต้องมีบทลงโทษระบุไว้ด้วย 
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 ทั้งนี้ ในกรณีของรำยกำรข่ำว ข้อไม่ควรท ำที่ผิดกฎหมำยจะต้องใส่นัยให้แรง พร้อมทั้งระบุใน
รำยข้อนั้น ๆ ว่ำ ห้ำมกระท ำด้วยพระรำชบัญญัติใด มำตรำใด 
 อย่ำงไรก็ตำม ที่ประชุมได้พิจำรณำร่วมกันว่ำ กำรใช้ค ำนี้อำจจะก่อให้เกิดควำมรู้สึกต่อต้ำนได้ 
จึงพึงระวังในกำรใช้ และเสนอให้กำรเขียนในส่วนของข้อควรท ำเป็นเรื่องเชิงบวก 
 

“ต้องดูปริบทในการเลือกใช้ค า บางเรื่องต้องใช้ค าว่า ‘ต้อง’ แต่บางเรื่องอาจใช้ค าว่า 
‘ควร’ ได้ ดังนั้น อะไรที่กระทบต่อชีวิต ต่อความเป็นคน เราควรใช้ค าว่า ‘ต้อง’…” 

“ถ้าเราจะใช้ค าว่า ‘ต้อง’ ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่า ถ้าเขากระท าเกินค าว่า ‘ต้อง’ เรา
จะมีบทลงโทษอย่างไร” 

“การใช้ค าว่า ‘ต้อง’ อาจจะท าให้เกิดความรู้สึกต่อต้านมากกว่า เช่น การติดป้ายห้าม
จอดรถจะกระตุ้นความรู้สึกให้อยากจอดรถในที่ตรงนี้” 

“ตอนจัดระดมความคิดเห็น ผู้จัดรายการซิทคอมบอกว่า อย่าใช้ค าว่า ‘ต้อง’ เลยนะ 
อยากให้ใช้ค าว่า ‘ควร’ เพราะถ้าใช้ค าว่า ‘ต้อง’ รายการของเขาจะอยู่ไม่ได้เลย อย่างโฆษณา
แฝง ซิทคอมบอกว่าถ้าไม่มี รายการเขาจะอยู่ไม่ได้เลย” 

  
 การให้ค านิยามส าหรับค าที่ใช้ใน (ร่าง) แนวทางปฏิบัติฯ 
 จำกกำรทบทวน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง) ด้วยกำรเพ่ิมใน
ส่วนของค ำนิยำม/นิยำมศัพท์ เพ่ือให้ผู้อ่ำนเกิดภำพที่ชัดเจนเกี่ยวกับค ำที่ใช้ให้มำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำร
พูดถึงรำยกำรละคร ควรนิยำมให้ครอบคลุมถึงละคร ซีรีย์ส์ และครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกรำยกำรละครในสื่อโทรทัศน์กระแสหลักด้วย 
 

“สาเหตุที่เขาใช้ค าว่าซีรีย์ส์ เพราะบ้านเรายังไม่เคยมีซีรีย์ส์มาก่อนแล้วทีวีดิจิทัลก็เพ่ิง
เกิดมาไม่กี่ปี ดังนั้น ที่เขาไม่ใช้ค าว่าละครก็เพราะต้องการเลี่ยงกฎหมาย พอใช้ค าว่าซีรีย์ส์ปั๊บ
มันจะเลี่ยงได้ ท าให้มีโฆษณาแฝงมากมายก่ายกอง ...รวมถึงมีการ assign character ให้ใช้
สินค้านั้น ๆ เช่น ให้ตัวแสดงเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีการสูบบุหรี่ ผูกสินค้าบุหรี่เข้าไปในซีรีย์ส์
เลย ถ้าเราใส่ค าว่าซีรีย์ส์ไปในค านิยามมันจะดักรายการทั้งหมดได้” 

 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านโฆษณา 
 จำกกำรทบทวน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ ร่วมกัน ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง) ด้วยกำร
เพ่ิมในส่วนของเนื้อหำ ด้วยกำรเพ่ิมประเด็นกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนในแนวปฏิบัติด้ำนโฆษณำ 
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 ที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ิมข้อไม่ควรท ำในโฆษณำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและ
เยำวชน เช่น ไม่ควรใช้ควำมไร้เดียงสำของเด็กและเยำวชนในอันที่จะท ำให้เกิดควำมต้องกำร เพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจำกกำรถูกหลอกล่อ หรืออำจเพ่ิมประโยคว่ำ “โฆษณำในรำยกำรเด็กควรจะใช้
ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ” 
 

“กรณีที่ใช้เด็กขายบ้าน หนูจะเอา หนูจะเอา เอาเด็กมาใช้ประโยชน์ แม้จะได้ขายกับ
เด็กโดยตรง อาจเลือกใช้ประโยคว่า โฆษณาในรายการเด็กควรจะใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษ” 

 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านรายการละคร 
 จำกกำรทบทวน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ ร่วมกัน ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง) ด้วยกำร
เพ่ิมในส่วนของเนื้อหำ ด้วยกำรเพ่ิมค ำแนะน ำในตอนจบส ำหรับรำยกำรละคร 
 ที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ิมข้อควรท ำในส่วนของประเภทรำยกำรละครด้วยกำรเสนอแนะว่ำ ใน
ตอนจบของรำยกำรละครแต่ละตอนให้มีค ำแนะน ำหรือข้อคิดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลของกำรกระท ำที่ดี
และที่ไม่ดีในทุก ๆ ตอน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้ละครเรื่องนั้นมำถึงตอนอวสำน เช่น ละครตอนนี้สอน
ให้รู้ว่ำ... 
 

“ในรายการบางช่องจะดึง quote ของตัวละครที่เด่น ๆ ขึ้นมาปิดตอนท้าย เหมือนค า
ทางพุทธศาสนามาตบให้อีกที” 

“ในรายการซิทคอมบางทีจะมีการปิดท้ายรายการเพ่ือแทรกการสอนในบางประเด็น 
เช่น การให้ตัวละครในท้ายเรื่องเข้ามาพูดคุยกันในบ้านแทนการ quote” 

 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านรายการข่าว 
 จำกกำรทบทวน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ ร่วมกัน ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรุง (ร่ำง)  ด้วยกำร
เพ่ิมในส่วนของเนื้อหำ ด้วยกำรเพ่ิมค ำแนะน ำให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติด้ำนวิชำชีพส ำหรับรำยกำรข่ำว 
 ที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ิมข้อควรท ำด้วยกำรเสนอแนะให้ศึกษำและปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติด้ำน
วิชำชีพของสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
 นอกเหนือจำกนั้นแล้วมีประเด็นอื่น ๆ ที่ที่ประชุมเสนอแนะ กล่ำวคือ 

1. ให้พิจำรณำในส่วนของกระบวนกำรท ำให้ข่ำวมีควำมเกินจริง หรือดรำม่ำ หรือกำร   
ปรุงแต่งรำยกำรข่ำวในเชิงอำรมณ์ 
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2. กรณีของกำรน ำเสนอข่ำวที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรน ำไปเลียนแบบ โดยมีกำรบอก
รำยละเอียดในเนื้อข่ำว (ร่ำง) แนวปฏิบัติฯ ควรให้แนวทำงในกำรรำยงำนข่ำวให้
ระมัดระวัง ไม่น ำเสนอไปในแง่ท่ีว่ำท ำให้เกิดกำรเลียนแบบได้ 

 
“ควรมีการให้แนวทางปฏิบัติเพ่ือระมัดระวังต่อการน าเสนอข่าวที่อาจมีความเสี่ยงต่อ

การน าไปเลียนแบบ เช่น ข่าวการฆ่าตัวตาย หรือข่าวการปล้นธนาคาร ต้ องไม่น าเสนอใน          
แง่ท่ีว่าจะไม่น าไปสู่การเลียนแบบได้ หรืออย่างการน าเสนอข่าวจดหมายลาตายในบางประเทศ
ศาลจะต้องสั่งก่อนถึงจะเปิดเผยได้” 

“มีอยู่ 2 ทางเลือก คือ ไม่เสนอข่าวแบบนี้หรือไม่เสนอขั้นตอน กระบวนการ ที่จะท า
ให้ผู้ชมสามารถเลียนแบบขั้นตอนนั้น ๆ ได้” 

 
 การเพิ่มเนื อหาในแนวปฏิบัติด้านรายการเกมโชว์และเรียลลิตี  
 จำกกำรทบทวน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ ร่วมกัน ที่ประชุมได้เสนอต่อ กสทช. ว่ำควรมีกลไกใน
กำรส่งเสริมให้เกิดเนื้อหำ หรือ Content ที่ดีในรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ เนื่องจำก ในปัจจุบันจะมี
ปัญหำเรื่อง “ควำมไร้สำระของเกมโชว์” เกิดขึ้นมำก พร้อมทั้งมีประเด็นกำรเหยียดกันในรำยกำรอีก
ด้วย 
 
 การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติฯ 
 เมื่อปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้เสนอให้เผยแพร่         
แนวปฏิบัติฯ นี้ในช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ด้วย เพ่ือให้ข้อมูลได้กระจำยไปในวงกว้ำงและประชำชน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ หรือให้ช่องทำงกำรสื่อสำรนี้เป็นแหล่งรวมของกำรเฝ้ำระวังและร้องเรียน 
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สรุปผลการประเมินผลเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่างสี่) 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่างสี่) 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพและวิชาการ 
 
 
 เมื่อคณะผู้ด ำเนินโครงกำรได้ปรับปรุง “(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสำม)” ตำมข้อแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประชุมกลุ่มย่อยรวมถึง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจรับงำนฯ โครงกำร “กำรจัดท ำและพัฒนำ
แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชนในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์” ท ำให้ได้ 
“(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสี่)” เพ่ือขอรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิชำชีพและวิชำกำรครั้งสุดท้ำย เพ่ือกำรทบทวนและปรับปรุงร่ำงสี่ 
  
 โดยรำยนำมของผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะท ำงำนฯ ได้ขอรับฟังควำมคิดเห็น และได้ข้อมูลตอบกลับ 
ดังนี้ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ตัวแทนภำควิชำกำร 
  อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง   ตัวแทนภำควิชำกำรและวิชำชีพ 
  อำจำรย์สิรภพ แก้วมำก    ตัวแทนภำควิชำชีพ 
 
 สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญเพ่ือทบทวนและปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรม
วิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสี่) ดังต่อไปนี้ 
  
 บทน า 
 เห็นชอบ แต่มีข้อที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น 
  สื่อวิทยุกระจำยเสียงในคู่มือ มีทั้ง กำรกระจำยเสียง วิทยุ และวิทยุกระจำยเสียง 
ขณะที่สื่อวิทยุโทรทัศน์ ก็มีทั้ง วิทยุโทรทัศน์ และโทรทัศน์ – ข้อพิจารณา การใช้ค าให้ตรงกัน จะช่วย
ให้ผู้ใช้คู่มือไม่เกิดความสับสน หรืออาจนิยามไว้ให้ชัดเจนก็ได้ว่าจะใช้ค าใดที่หมายถึงสื่อเดียวกัน 
เป็นต้น 
  ‘นิเทศศำสตร์’ เป็นศัพท์บัญญัติรำชบัณฑิตยสถำน โดยเสด็จในกรม ทรงบัญญัติไว้ว่ำ
มีควำมหมำยครอบคลุมกำรสื่อสำรต่ำง ๆ แล้ว – ข้อพิจารณา เม่ือมีค าว่านิเทศศาสตร์แล้ว ยัง
จ าเป็นต้องมีค าว่าสื่อสารมวลชนอีกหรือไม่ 
  ‘Digital’ ตำมหลักกำรทับศัพท์ของรำชบัณฑิตยสถำน คือ ‘ดิจิทัล’ ไม่ใช่ ‘ดิจิตอล’ 
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  ‘จริยธรรม’ เป็นศีลธรรมโดยทั่วไป เช่น ศีลห้ำ ส่วน ‘จริยธรรมวิชำชีพ’ คือกำร
ศีลธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อ ที่วิชำชีพใดเห็นว่ำเป็นเรื่องอันควรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติมำ
บัญญัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เรียกว่ำ ‘จรรยำบรรณ’ ของวิชำชีพนั้น ๆ - ข้อพิจารณา การเลือกใช้ 
จริยธรรมวิชาชีพ... หรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ... ที่ไม่ใช่จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหลักการ
จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 ให้ปรับปรุง รำยละเอียดดังนี้ 
  จรรยำบรรณ (code of ethics) หรือ ‘กรอบจริยธรรม’ ควรมำก่อนแนวปฏิบัติ 
(guideline) เพรำะล ำดับที่เป็นรำยละเอียดของจริยธรรมวิชำชีพ เริ่มต้นด้วย ‘ธรรมนูญ’ ของวิชำชีพที่
ก ำหนดว่ำต้องมี ‘จริยธรรมวิชำชีพ’ หรือ ‘จรรยำบรรณ’ ในเรื่องใดบ้ำง โดยมี ‘ข้อบังคับ’ หรือ 
‘ประกำศ’ แสดงข้อห้ำม ข้อพึงปฏิบัติ และข้อควรระมัดระวัง ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นจรรยำบรรณ หำกมี
เรื่องใดที่เห็นว่ำยังไม่ชัดเจนหรือมีปัญหำหรือมีควำมสับสนในกำรปฏิบัติ ก็จะมีกำรน ำจรรยำบรรณที่
เป็นข้อบังคับนั้น ๆ มำขยำยเป็น ‘แนวปฏิบัติ’ - ข้อพิจารณา จัดล าดับทางจริยธรรมให้เหมาะสม 
  กำรระบุว่ำ องค์กรต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส ำคัญ ด้วย
กำรน ำเสนอข่ำว เรื่องรำวหรือประเด็นข้อถกเถียงที่ก ำลังอยู่ในควำมสนใจของประชำชน หรือที่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น อำชญำกรรม กำรทุจริต คอรัปชั่น กำรใช้
อ ำนำจในทำงมิชอบ พฤติกรรมของบุคลำกรภำครัฐที่ละเลยต่อหน้ำที่จนท ำให้ประชำชนเสียประโยชน์ 
กำรขูดรีด กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ขององค์กรขัดแย้งกับผลประโยชน์สำธำรณะ พึง
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม – ข้อพิจารณา องค์กรพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยยึดม่ันในประโยชน์สาธารณะ โดยเสนอข่าว บทความ หรือประเด็นข้อถกเถียงที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนรวม เช่น การทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อ านาจในทางมิชอบ การค้ามนุษย์ หรือ
พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ละเลยต่อหน้าที่จนท าให้ประชาชนเสียประโยชน์ ทั งนี  ไม่ควรให้ผล
ประโยชน์ขององค์กรขัดแย้งกับผลประโยชน์สาธารณะ  
  หลักควำมเป็นอิสระ ที่ระบุว่ำ องค์กรต้องด ำเนินงำนบริหำรองค์กรสื่ออย่ำงไม่ตกเป็น
เครื่องมือ หรือ กลุ่มกดดันทำงกำรเมืองใด ๆ มิยอมให้อ ำนำจทุนเข้ำมำครอบง ำควำมอิสระขององค์กร
ในกำรน ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลที่ประชำชนควรรับรู้ – ข้อพิจารณา องค์กรพึงสนับสนุนให้ฝ่าย
บรรณาธิการมีความเป็นอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรับรู้ โดยไม่ตกเป็น
เครื่องมือหรือกลุ่มกดดันทางการเมืองใด ๆ  
  กำรระบุว่ำองค์กรต้องให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน 
ควำมเท่ำเทียมตำมสิทธิขั้น พ้ืนฐำน เห็นควำมส ำคัญของควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของผู้คน               
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ไม่เหยียดหยำม แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ เพรำะควำมแตกต่ำงในด้ำนเชื้อชำติ อำยุ ภำษำ วัฒนธรรม 
เพศ ควำมพิกำร สุขภำพ ฐำนะทำงกำรเงิน ศำสนำ กำรศึกษำ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่ไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ – ข้อพิจารณา ตัดวลีท้ายออกไป เพราะไม่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน และปรับบาง
ถ้อยค า ดังนี  องค์กรต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารบนพื นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ความ
เท่าเทียม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศสภาพ ความพิการ 
สุขภาพ สถานะทางสังคม และการศึกษา  
  เข้ำใจว่ำน ำหลักกำรพ้ืนฐำนด้ำน ‘ธรรมบริหำร’ (good governance)  ของ
สหประชำชำติและกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund: IMF) มำปรับใช้
กับองค์กรสื่อ ซึ่ ง ในที่นี้  รวมไปถึงหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่  กรมประชำสัมพันธ์  โดยสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย และสถำนีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่
ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย และบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) นอกนั้นเป็นเอกชนโดยส่วนใหญ่ 
กำรใช้ธรรมบริหำรกับหน่วยงำนของรัฐเป็นที่เข้ำใจกันได้ เมื่อน ำมำใช้กับธุรกิจสื่อ นับเป็นเรื่องใหม่ 
อย่ำงไรก็ตำม องค์กรสื่อที่ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( listed 
company) ต้องใช้หลัก good corporate governance เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนตำม
เงื่อนไขของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์และก ำกับหลักทรัพย์ (กลต.) นอกนั้น ถือเป็นเรื่องภำยใน
องค์กร – ข้อพิจารณา คือความชัดเจนและปฏิบัติได้จริง ระหว่างองค์กรสื่อที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรสื่อที่เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรสื่อที่เป็นนิติบุคคล
ทั่วไป 
  หลักควำมซื่อสัตย์สุจริต ถ้ำเป็นหลักกำรของ IMF คือ integrity ซึ่งเน้นไปที่ควำม
ซื่อสัตย์ขององค์กร มำกกว่ำกำรไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของใคร 
  หลักควำมโปร่งใส - ข้อพิจารณา ส าหรับองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และไม่ได้
เป็นบริษัทจดทะเบียน องค์กรสื่อโดยทั่วไปถือเป็นเรื่องภายใน ส่วนการด าเนินกิจการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) ซึ่งเป็นหนึ่งในจริยธรรม
ทางธุรกิจ (business ethics) 
  หลักกำรยอมรับกำรตรวจสอบ ตำมที่ระบุว่ำ องค์กรต้องยอมรับกระบวนกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน กำรปฏิบัติงำนสื่อ ทั้งจำกภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร - ข้อพิจารณา 
องค์กรสื่อที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐน่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องภายในมากกว่า 
  หลักธรรมำภิบำล ที่ระบุว่ำ องค์กรต้องยึดถือกำรด ำเนินงำนโดยใช้หลักกำรธรรมำภิ
บำลในกำรด ำเนินงำน ทั้งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรผลิตและเผยแพร่รำยกำร และกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม - ข้อพิจารณา ค านี เป็นหลักการภาพกว้าง ซึ่งมีรายละเอียดเป็นข้อย่อย จึง
ดูซ  าซ้อนกับข้ออ่ืน ๆ 
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  หลักควำมคุ้มค่ำที่ระบุว่ำ องค์กรต้องยึดถือกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือด ำเนินกิจกำรอย่ำง
คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และคุ้มแก่งบประมำณในกำรด ำเนินงำน - ข้อพิจารณา ถ้าเป็น
องค์กรสื่อภาคเอกชน ถือเป็นเรื่องการแข่งขันที่ต้องพัฒนาตนเอง ไม่เช่นนั นก็ไม่สามารถอยู่รอด 
ต้องออกจากวงการไป อันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการประกอบธุรกิจ 
  หลักกำรจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพกระจำยเสียงและโทรทัศน์ วรรคแรกที่ระบุ
ควำมหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพ หมำยถึง ผู้รับใบอนุญำต ผู้บริหำร กรรมกำร เจ้ำของสื่อ ผู้ประกอบ
กิจกำร พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ - ข้อพิจารณา นอกจากการ
รวมผู้ปฏิบัติงานสื่อเข้าด้วยกันตามความหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแล้ว ยังเพิ่มเติมเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานสื่อออกมาอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ บรรณาธิการ หัวหน้ากองบรรณาธิการ บรรณาธิการ
บริหาร หรือต าแหน่งควบคุมและด าเนินงานในฝ่าย/กองบรรณาธิการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน รวมทั ง
ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบทความ ผู้ถ่ายภาพ ผู้เขียนภาพ ผู้ที่ท างานอยู่ในกองบรรณาธิการ 
และผู้ท างานเกี่ยวเนื่องกับฝ่ายบรรณาธิการ - เหตุผล แม้บำงเรื่องมีหลักกำรทำงจริยธรรมเดียวกัน แต่
ก็มีแนวคิดด้ำนวำรสำรศำสตร์ที่แตกต่ำงหรือเพ่ิมเติมในทำงปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็เพ่ือก ำหนดจริยธรรมให้มี
ควำมเหมำะสมต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  จริยธรรม ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องประกอบวิชำชีพด้วยสุจริต บริสุทธิ์ ยึด
กรอบจริยธรรมแห่งวิชำชีพสื่อมวลชนในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศ เป็นแนวทำงเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ - ข้อพิจารณา ค าว่า ‘สารสนเทศ’ เป็นภาพกว้าง ซึ่ง ‘ข้อมูลข่าวสาร’ มี
ความหมายใกล้เคียงกัน จึงกลายเป็นค าซ้อนค า น่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเดียว โดยมีข้อความเพื่อพิจารณา ดังนี  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ยึดม่ัน
จรรยาบรรณสื่อมวลชนในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
  ควำมเป็นอิสระ ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมเป็นอิสระทำง
วิชำชีพโดยไม่อยู่ภำยใต้อิทธิพลทำงกำรเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ใด ต้องไม่ละเว้นกำรน ำเสนอข่ำว 
รำยงำน ผลิตรำยกำรในเนื้อหำหรือเรื่องรำวที่สำธำรณชนต้องรับรู้ สมควรได้รับรู้ แม้กำรน ำเสนออำจ
ส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ตำม – ข้อความเพื่อพิจารณา: ผู้ประกอบวิชาชีพ
พึงปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ใดด้วยข้อมูลข่าวสาร
ที่ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
  สิทธิมนุษยชน ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบกำรวิชำชีพต้องเคำรพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของมนุษย์ ไม่เหยียดหยำม            
ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ            
เพศสภำพ เพศวิถี อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจ
หรือสังคม ควำมเชื่อทำง ศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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นั้น – ข้อความพิจารณา: ผู้ประกอบวิชาชีพพึงเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
เห็นคุณค่าและความส าคัญในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยก            
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื อชาติ ภาษา เพศสภาพ 
เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทาง ศาสนา การศึกษาอบรม  
  ควำมทั่วถึง ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องค ำนึงถึงประชำชนคนส่วนมำก เพ่ือให้
ประชำชนส่วนมำกได้เข้ำถึงบริกำรของสื่อ และเพ่ือประโยชน์ของสื่อที่ถูกใช้ประโยชน์ด้วยประชำชน
จ ำนวนมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ เพ่ือให้ประชำชนทุกคนได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่
แบ่งแยกชนชั้นทำงสังคมหรือรำยได้ ข้อสังเกต: ข้อมูลข่าวสารเป็นบริการอย่างหนึ่ง ซึ่งในทางธุรกิจ 
นอกจากจะเลือกน าเสนอข้อมูลข่าวสารประเภทใด เช่น ข่าวกีฬา ข่าวยานยนต์ เป็นต้น แล้ว การ
ก าหนดผู้รับสารเป้าหมายให้อยู่เฉพาะกลุ่ม ก็เป็นสิทธิของผู้ให้บริการอีกเช่นกัน ขณะที่ลักษณะทาง
ข่าวสารบางอย่างก็ไม่อาจให้ประชาชนส่วนมากเข้าถึงได้ เนื่องจากลักษณะทางประชากรของ
ประชาชน ทั งเพศ วัย การศึกษา และความสนใจโดยส่วนตัว จึงดูขัดแย้งกับสิทธิขั นพื นฐานของ
บุคคลโดยท่ัวไปในการประกอบอาชีพ 
  หลักควำมเท่ำเทียม ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำร
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนทั้งในระดับชำติ ระดับท้องถิ่น ชนบทห่ำงไกล คนพิกำรที่มีข้อจ ำกัด
ในกำรเข้ำถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มเด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส เป็นต้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อประชำชน ที่มีควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม – มีข้อสังเกตว่า ถ้าเป็น
ความเท่าเทียมของประชาชนในฐานะผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร ก็ดูเป็นเรื่องยากและขัดแย้ง
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการอ่าน การฟัง หรือการชม ซึ่งนอกจากความสามารถและความสนใจของ            
ผู้รับสารแล้ว ยังขึ นอยู่กับจ านวนการพิมพ์ หรือรัศมีการกระจายเสียง หรือรัศมีการแพร่ภาพ ยกเว้น
ผู้พิการทางการได้ยินส าหรับวิทยุโทรทัศน์ เท่านั น 
  ควำมหลำกหลำย ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม ทัศนคติ รสนิยม พ้ืนที่ ภูมิล ำเนำ เชื้อชำติ ในกำรน ำเสนอข่ำวสำร สำระ บันเทิง ทั้งในแง่
เนื้อหำรำยกำรและกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน ควรมีกำรส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอิสระขนำดเล็ก กระจำยตัว
ไม่ผูกขำด เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรน ำเสนอรำยกำรวิทยุและโทรทัศน์ที่ตอบสนองควำมสนใจที่
หลำกหลำยในสังคม – มีข้อสังเกต เรื่องการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตขนาดเล็ก หมายความว่าอย่างไร 
กสทช. หรือหน่วยงำนของรัฐที่เป็นเจ้ำของสื่อวิทยุกระจำยเสียง หรือเอกชนผู้รับสัมปทำน เมื่อได้
สัมปทำนไปแล้ว ยังไปซอยเวลำให้เช่ำต่อได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบของ กสทช. ใช่ไหม ข้อสงสัยเหล่ำนี้ยัง
ดูขัดแย้ง โดยเฉพำะค ำว่ำควำมหลำกหลำยที่ไม่เพียงกลุ่มผู้ฟังและผู้ชมเท่ำนั้น ยังไปถึงผู้ผลิตซึ่งมี
ลักษณะทำงธุรกิจเข้ำมำเก่ียวข้องด้วย 
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  กำรพัฒนำ ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องพัฒนำยกระดับคุณภำพของวิชำชีพทั้งในแง่
ของกำรผลิต และน ำเสนอรำยกำร ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและกำรพัฒนำรำยกำรและผู้ชมผู้ฟัง ให้
ควำมส ำคัญกับ กำรรับฟังเสียงสะท้อนจำกผู้บริโภคสื่อ ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนดู คนฟัง
อย่ำงกว้ำงขวำง - มีข้อสังเกตว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อวิทยุกระจำยเสียงที่มีขนำดเล็กค่อนข้ำงมำก ทั้ง
วิทยุชุมชนและวิทยุท้องถิ่น ซึ่งมีควำมพร้อมแตกต่ำงกัน กำรใช้ค ำว่ำ ‘ต้อง’ พัฒนำยกระดับคุณภำพ
ของวิชำชีพ โดยเฉพำะกำรวิจัยและพัฒนำนั้น จึงไม่อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้เท่ำใดนัก เมื่อค ำว่ำ ‘ต้อง’ จึง
กลำยเป็นกำรเสนอให้ท ำในสิ่งที่ท ำไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ ข้อควำมเพ่ือพิจำรณำมี ดังนี้ ผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงพัฒนายกระดับคุณภาพของวิชาชีพทั งในแง่ของการผลิตและน าเสนอรายการ ให้
ความส าคัญกับการวิจัยผู้รับสารและพัฒนารายการ การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ฟังและผู้ชมอย่างกว้างขวาง 
  หลักพ้ืนที่สำธำรณะ ที่ระบุว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภำพในกำร
แสดงออกของประชำชนทุกกลุ่ม เปิดพื้นท่ีให้มีกำรวิพำกษ์ทำงควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ - มีข้อพิจำรณำ
เปลี่ยนค ำว่ำ ‘ต้อง’ เป็นค ำว่ำ ‘พึง’ ด้วยเหตุผลของขนำดทำงธุรกิจสื่อและลักษณะของข้อมูลข่ำวสำร 
โดยมีข้อความ ดังนี  ผู้ประกอบวิชาชีพพึงส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทุก
กลุ่ม และเปิดพื นที่ให้มีการวิพากษ์ทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 
 แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 เห็นชอบ 
 ข้อควรท า/ไม่ควรท าในโฆษณา 
 เห็นชอบ แต่มีข้อที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ยังขำดกำรอธิบำยควำมเรื่องของกำรโฆษณำแฝง 
 ข้อควรท า/ไม่ควรท าในรายการละครโทรทัศน์ 
 เห็นชอบ แต่มีข้อที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น บำงอย่ำงไม่ควรห้ำมกำรน ำเสนอ แต่ควรน ำเสนอ
ให้เห็นโทษ และมีข้อควำมประกอบเพื่อกำรอธิบำยควำม 
 ข้อควรท า/ไม่ควรท าในรายการข่าว 
 เห็นชอบ 
 ข้อควรท า/ไม่ควรท าในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
 เห็นชอบ ควรปรับปรุงในส่วนของข้อไม่ควรท ำ เช่น บำงอย่ำงไม่ควรห้ำมกำรน ำเสนอ แต่ควร
ตัดทอนหรือน ำเสนอเฉพำะบำงรำยกำรที่ได้เรต ท ทั้งนี้ ให้พิจำรณำที่ปริบทและระดับของกำรน ำเสนอ
มำกกว่ำกำรห้ำมโดยภำพรวม 
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บทวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่อ 

(ร่าง) แนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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บทวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
  
  
 ส ำนักงำน กสทช. โดยส ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันและก ำกับดูแลกันเอง (สส.) ร่วมกับ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือระดม
ควำมคิดเห็นในกำรทบทวนและปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับ
สื่อมวลชนในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 (ร่ำงแรก) เพ่ือให้องค์ กร
วิชำชีพ ผู้ประกอบกำร สื่อมวลชนด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ได้มีแนวทำงปฏิบัติ 
(Guideline) กรอบจริยธรรม (Code of Ethic) ในกำรประกอบวิชำชีพที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 ส ำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรม
วิชำชีพพ้ืนฐำน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ร่ำงแรก) นั้น ได้จัดขึ้นเป็นจ ำนวน 6 ครั้ง ใน 6 ภำค และกำร
ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสังเครำะห์ร่ำงสองอีก 1 ครั้ง กำรจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้นท ำให้ได้รับฟังควำม
คิดเห็นต่อ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) จำก
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนจำกองค์กรวิชำชีพ ผู้ประกอบกำรและสื่อมวลชนด้ำนวิทยุโทรทัศน์ 
นักวิชำกำรด้ำนนิเทศศำสตร์ ภำคประชำชนจำกเครือข่ำยเฝ้ำระวังสื่อและเครือข่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของสื่อมวลชน อำทิ เครือข่ำยงดเหล้ำ เครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวังสื่อ เครือข่ำยคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 นอกจำกนั้นแล้ว ทุกครั้งของกิจกรรม คณะผู้ด ำเนินโครงกำรยังได้เรียนเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนนิเทศศำสตร์ เพ่ือให้ควำมรู้พ้ืนฐำนเบื้องต้นก่อนด ำเนินกำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) อีกด้วย 
 ส ำหรับวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนนิเทศศำสตร์ในแต่ละเวที มีดังนี้ 
  อำจำรย์ ดร.มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย บรรยำยเรื่อง "จริยธรรมสื่อในยุคปรับ/เปลี่ยน/หลอม/รวม" 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี ใต้ฟ้ำพูล รองคณบดีคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย บรรยำยเรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำส ำหรับจริยธรรมในกำรโน้มน้ำวใจ" 
  อำจำรย์ ดร.ชเนตตี ทินนำม ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล บรรยำยเรื่อง 
"ค ำที่ควรระมัดระวังและใส่ใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศในกำรท ำรำยกำรข่ำว โฆษณำ ละคร 
เกมโชว์" 
  อำจำรย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมกำรควบคุมจริยธรรมสมำคมนักข่ำวฯ บรรยำย
เรื่อง "จริยธรรมสื่อในยุคปรับ/เปลี่ยน/หลอม/รวม" 
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  อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เปี่ยมกำรุณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ โรฒ บรรยำยเรื่อง           
"ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำในรำยกำรเกมโชว์และกำรโฆษณำแฝง" 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ บรรยำยเรื่อง "ค ำที่ควรระมัดระวังในสื่อยุคหลอมรวม: ข่ำว โฆษณำ ละคร 
เกมโชว์" 
  อำจำรย์สิรภพ แก้วมำก นักแสดง พิธีกร โปรดิวเซอร์ และผู้ผลิตรำยกำรทำงโทรทัศน์
เรื่อง "รู้เท่ำทันรำยกำรเกมโชว์และวำไรตี้" 
 
 ประเด็นที่น่ำสนใจจำกกำรบรรยำย อำจำรย์ ดร.มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย คือ ปรำกฏกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของภู มิทัศน์สื่อ กำรปรับและ                  
กำรหลอมรวมของสื่อ ได้ส่งผลต่อจริยธรรมสื่อ 
 อำจำรย์ ดร.มำนะ ตั้งประเด็นในกรณีจริยธรรมสื่อมวลชนว่ำ ถ้ำเรำมองว่ำจริยธรรมเป็นเรื่อง
ของกระบวนกำรทำงสังคมที่จะต้องมีกำรแลกเปลี่ยน พูดคุย บ่มเพำะร่วมกัน โดยขึ้นอยู่กับกระบวนกำร
ทำงสังคมใดสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง หรือแม้แต่สังคมของสื่อเอง ดังนั้น กำรปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ในเรื่องของจริยธรรมจึงเป็นเรื่องท่ีควรกระท ำเมื่อวันและเวลำเปลี่ยนไป 
 อำจำรย์ ดร.มำนะ ยังได้ชี้ประเด็นที่ส ำคัญอีกว่ำ จริยธรรมสื่อในยุคที่มีกำรหลอมรวมจะ           
ไม่สำมำรถบอกถูกหรือผิดได้อย่ำงชัดเจนเหมือนในยุคก่อน ทั้งนี้  สิ่งที่ส ำคัญ คือ เรื่องของจริยธรรม
จะต้องเกิดจำกคนในวงกำรวิชำชีพที่จะคุยและท ำควำมเข้ำใจกัน ต้องมีควำมตระหนักด้วยตนเองว่ำ
เรื่องนี้ควรท ำหรือไม่ควรท ำ โดยเฉพำะเมื่อมีปรำกฏกำรณ์กำรมีสื่อดิจิตอลและกำรเกิดควำมจริงหลำย
ชุดขึ้นในสังคม อำจำรย์ ดร.มำนะ ยังกล่ำวอีกด้วยว่ำ ในยุคหลอมรวมและกำรเปลี่ยนแปลงของสื่อ ใน
เรื่องของจริยธรรม เรำต้องตั้งค ำถำมมำกขึ้น ต้องถกเถียงมำกข้ึนอีกด้วย 
 นอกจำกประเด็นที่น่ำสนใจจำกอำจำรย์ ดร.มำนะ แล้ว "ค ำที่ควรระมัดระวังและใส่ใจเกี่ยวกับ
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ" ยังเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนรวมถึงทุกคนควรให้ควำมส ำคัญและอ่อนไหวต่อกำร
เลือกใช้ค ำในกำรน ำเสนอผ่ำนสื่ออีกด้วย ในกรณีนี้ อำจำรย์ ดร.ชเนตตี ทินนำม ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ตั้งประเด็นว่ำ กำรท ำงำนสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมจะต้องมีเลนส์ใหม่ในกำรใช้
ค ำเก่ียวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ เพรำะกำรท ำงำนสื่อจะมีควำมเกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
หลักกำรนี้ได้บอกไว้ว่ำทุกคนมีสิทธิเสรีภำพเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกใด ๆ ดังนั้น หลักจริยธรรม
สื่อจึงจะต้องเคำรพว่ำเรื่องส่วนตัวของคนจะไม่ถูกรำยงำน แต่จะพบว่ำกำรคุกคำมทำงเพศและกำรเอำ
รสนิยมทำงเพศของคนมำตีแผ่เป็นเรื่องที่พบได้ผ่ำนสื่อมวลชนทุกแขนง 
 อำจำรย์ ดร.ชเนตตีให้ควำมรู้ในกำรเขียนข่ำวถึงกลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศว่ำมีค ำที่
ควรระมัดระวังและใส่ใจ เช่น 
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  ค ำว่ำ “รักร่วมเพศ” ไม่ควรใช้ค ำนี้ เพรำะค ำนี้ถูกให้ควำมส ำคัญที่รัก “ร่วมเพศ” 
ดังนั้น ก่อนจะใช้ค ำใด ๆ ในข่ำว หรือรำยกำรอ่ืน ๆ ต้องตรวจสอบก่อน โดยกลุ่มคนท่ีท ำงำนกับกลุ่มที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศเสนอให้ใช้ค ำว่ำ “รักเพศเดียวกัน” 
  ค ำว่ำ “ชำยจริงหญิงแท้” ไม่ควรใช้ค ำนี้ เนื่องจำกมีนัยว่ำต้องมีคนปลอม ควรใช้ค ำว่ำ 
“ชำยหญิงทั่วไป” 
  ค ำว่ำ “เบี่ยงเบนทำงเพศ” เป็นค ำที่ใช้ไม่ได้ เหมือนกับเรำก ำลังว่ำเขำมีอำกำรป่วย จึง
มีควำมเบี่ยงเบนจำกปกติ ควรใช้ค ำว่ำ “หลำกหลำยเพศ” 
  ค ำว่ำ “เพศที่สำม” ก็ไม่ใช้ เพรำะมีกำรแบ่งคลำสว่ำเพศที่หนึ่งคือชำย เพศที่สองคือ
หญิง อำจใช้ว่ำ “เพศทำงเลือก” หรือ “เพศหลำกหลำย” 
  ค ำว่ำ “อีแอบ” ใช้ไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็น “คนที่ยังไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ทำงเพศ 
  ค ำว่ำ “ไม้ป่ำเดียวกัน” “ประเทือง” ไม่ใช้ เปลี่ยนเป็น “ชำยรักชำย” หรือ “ผู้ชำยที่
ชอบผู้ชำย” 
  ค ำว่ำ ตุ๊ดตู่ แต๋ว น้องเตย ไม่ใช้ค ำนี้เพรำะถูกมองว่ำเป็นควำมอ่อนแอหรือใช้อำรมณ์ 
เรียกไปเลยว่ำ “กระเทย” ซึ่งเป็นค ำกลำงที่สำมำรถใช้ได ้
  ค ำว่ำ ตีฉิ่ง ฟันดำบ ให้เรียกว่ำ “มีเพศสัมพันธ์” 
  พำดหัวข่ำว เช่น “เครียด ถูกจับได้ว่ำเป็นเกย์” แต่กำรเป็นเกย์ไม่ใช่อำชญำกรไม่ต้อง
ไปจับเขำ ไม่ต้องใช้ค ำว่ำถูกจับ ให้ตัดออกไป 
  หรือไม่ใช้ค ำว่ำเลสเบี้ยนใช้ค ำว่ำ “หญิงรักหญิง” 
 นอกเหนือจำกเรื่องของค ำที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงเพศแล้ว อำจำรย์บรรยงค์ 
สุวรรณผ่อง กรรมกำรควบคุมจริยธรรมสมำคมนักข่ำวฯ ได้ตั้งประเด็นว่ำ ค ำและภำพที่มีปัญหำในกำร
น ำเสนอผ่ำนสื่อมวลชนนั้นมำจำกคน 3 กลุ่ม คือ เจ้ำของสื่อ ผู้รับผิดชอบเนื้อหำ เช่น บรรณำธิกำรข่ำว
และบรรณำธิกำรบริหำร และ 3 นักข่ำวในพ้ืนที่ อย่ำงไรก็ตำม ในยุคหลอมรวมสื่อในปัจจุบัน ปัญหำจะ
มำจำกกลุ่มสื่อพำณิชย์อีกด้วย ค ำว่ำ “สื่อพำณิชย์” หมำยควำมว่ำพวกท่ีเป็นบล็อกเกอร์ ที่ใช้รีวิวหรือใช้
ลักษณะสร้ำงตัวเองเป็นส ำนักข่ำวแต่ไปเอำข่ำว ข้อมูล หรือคลิปมำจำกแหล่งอ่ืน ๆ นอกจำกนั้นแล้ว ยัง
หมำยรวมถึงผู้บริโภคในโลกออนไลน์ที่เป็นผู้สร้ำงและส่งข้อมูลข่ำวสำรด้วยตนเอง 
 อำจำรย์บรรยงค์กล่ำวว่ำ ข้อบังคับบำงข้อในเรื่องของจริยธรรมสื่อยังมีลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนใน
กำรท ำงำนของสื่อในบำงเรื่อง ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเอำ
ข้อบังคับข้อนั้นมำขยำยออกเป็นแนวปฏิบัติ เช่น แนวปฏิบัติในกำรท ำข่ำว ภำพข่ำว เด็กและสตรีที่ถูก
ล่วงละเมิดทำงเพศ เป็นต้น 
 ส ำหรับ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อำจำรย์จำกคณะวำรสำรศำสตร์และ
สื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้ยกประเด็นส ำคัญให้สื่อมวลชนพิจำรณำโดยเฉพำะในเรื่อง
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ของกำรระมัดระวังค ำในสื่อยุคหลอมรวม เนื่องจำก สื่อยังคงมีพลังในกำรบ่มเพำะอคติ ค่ำนิยม หรือกำร
ให้คุณค่ำในเรื่องต่ำง ๆ ดังนั้น ประเด็นที่สื่อมวลชนควรตอบค ำถำมตัวเองก่อนสร้ำงสรรค์รำยกำรใด ๆ 
คือ พ้ืนที่สำธำรณะในปัจจุบันคือที่ไหนบ้ำง และหำกท ำรำยกำรข่ำว รำยกำรละคร รำยกำรเกมโชว์ หรือ
โฆษณำ “ค ำ” และเนื้อหำที่ปรำกฏในรำยกำรเหล่ำนี้ในพ้ืนที่สำธำรณะแล้วนั้น ใครบ้ำงที่จะได้เห็นและ
ใครบ้ำงที่จะได้ยิน ตลอดจนจะมีกำรน ำไปขยำยผลต่อในทำงกำรเมืองหรืออ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ เน้นว่ำ สื่อมวลชนควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ถ้อยค ำที่บอกหรือ
แสดงนัยถึงชำติพันธุ์ ศำสนำ สีผิว หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำถึงกลุ่มคนในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนใต้ใน
ลักษณะของกำรเหมำรวม เนื่องจำก เป็นพื้นที่ท่ีอ่อนไหวต่อควำมรู้สึกและอำจถูกน ำไปขยำยประเด็นต่อ
ในทำงกำรเมืองได้ หลีกเลี่ยงกำรใช้ถ้อยค ำที่บอกหรือแสดงนัยถึงคนพิกำร รวมถึงแรงงำนต่ำงด้ำว 
แรงงำนข้ำมชำติ ตลอดจนกำรใช้ข้อควำมโฆษณำท่ีเกินควำมจริง 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี ใต้ฟ้ำพูล รองคณบดีคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ผู้บรรยำยเรื่อง "ข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำส ำหรับจริยธรรมในกำรโน้มน้ำวใจ" ให้ข้อมูลว่ำ จริยธรรมใน
กำรโน้มน้ำวใจควรมีหลัก 6 ประกำร ประกอบด้วย ควำมจริงของตัวสำร ควำมจริงใจของผู้โน้มน้ำวใจ 
กำรเคำรพผู้รับสำร กำรเคำรพควำมเป็นส่วนตัวและควำมลับทำงธุรกิจ ควำมเท่ำเทียมควำมเป็นธรรม
ในกำรดึงดูดใจในกำรโน้มน้ำวใจ และควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น กำรโน้มน้ำวใจใน
เรื่องรำวต่ำง ๆ จึงต้องมีหลักฐำนหรือสำมำรถพิสูจน์ได้ให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ 
 ประเด็นด้ำนจริยธรรมในกำรโน้มน้ำวใจที่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี เห็นว่ำ เป็นประเด็น
ด้ำนจริยธรรมที่ควรค ำนึงมำกส ำหรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรโฆษณำและกำร
ประชำสัมพันธ์ คือ กำรใช้ Advertorial advertising และ Editorial advertising นั่นคือ กำรน ำเสนอ
โฆษณำสินค้ำและบริกำรโดยกำรเลียนแบบข่ำวหรือบทบรรณำธิกำรหรือคอลัมน์ต่ำง  ๆ โดยสื่อมวลชน
หรือคอลัมน์นิสต์ไม่ได้เขียนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คือ ไม่อ้ำงถึงกำรเป็นพ้ืนที่พิเศษหรือพ้ืนที่โฆษณำ
พ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ กำรใช้ฟอนต์หรือรูปแบบตัวอักษรในแบบเดียวกับที่สื่อมวลชนแขนงนั้น ๆ ใช้อยู่ 
และไม่มีกำรอ้ำงอิงถึงตรำสินค้ำโดยตรงเลย 
 อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ เปี่ยมกำรุณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่ำวถึงประเด็นจริยธรรม
จำกรำยกำรเกมโชว์และกำรโฆษณำแฝงว่ำ กำรที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป ท ำให้รำยกำรใน             
สื่อโทรทัศน์หรือสื่อกระแสหลักจ ำเป็นจะต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์กับโลกออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียด้วย 
เพ่ือสร้ำงกระแสให้รำยกำรนั้นได้รับควำมนิยม ทั้งกำรสร้ำงกระแสให้ได้รับค ำชมหรือค ำ ติก็ไม่เป็นไร 
ขอให้รำยกำรดังแล้วได้เงินก็พอ 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสื่อในเรื่องของกำรโฆษณำ คือ กำรสินค้ำหรือบริกำรใน
ลักษณะของกำรผูกโยงเข้ำกับเรื่องรำวของเนื้อหำหลัก เช่น สปอนเซอร์ให้เขียนบทโดยผูกเรื่องรำวเข้ำ
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กับสินค้ำ ดังนั้น ตัวละครก็จะเล่นโดยพูดถึงเรื่องรำวของสินค้ำหรือบริกำรนี้อย่ำงเดียวเลย หรือกำรได้
เห็นตัวละครที่จะต้องต้องเดินเข้ำมินิมำร์ท เปิดตู้น้ ำดื่มตรำสินค้ำนี้และหยิบสินค้ำนี้ขึ้นมำกิน 
 ตัวอย่ำงของกำรโฆษณำแฝงที่อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ กล่ำวถึง เช่น Product placement หรือ
กำรจัดวำงสินค้ำ วำงอย่ำงเดียวโดยไม่จ ำเป็นต้องแตะหรือหยิบสินค้ำนั้น ๆ หรือ Product movement 
คือ กำรหยิบจับสินค้ำ นักแสดงต้องหยิบสินค้ำขึ้นมำหรือต้องใช้สินค้ำนั้น เพ่ือให้ตัวสินค้ำได้เคลื่อนไหว
หรือร่วมอยู่ในเฟรมกับนักแสดง หรือ Product experience กำรสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกับสินค้ำ โดย
ให้นักแสดงที่ถูกก ำหนดบทบำทไว้แล้วให้พูดว่ำเคยใช้สินค้ำนั้นหรือว่ำได้ใช้แล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง หรือ 
Brand content คือ กำรที่สินค้ำเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหำรำยกำร 
 อำจำรย์สิรภพ แก้วมำก ผู้บรรยำยเรื่อง "รู้เท่ำทันรำยกำรเกมโชว์และวำไรตี้" ได้ตั้งข้อสังเกตว่ำ
ปัจจุบัน ผู้บริโภครำยกำรจะได้ฟังค ำหยำบคำยในรำยกำรโทรทัศน์เยอะมำก ทั้งรำยกำรละคร เกมโชว์ 
และวำไรตี้ต่ำง ๆ ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องของจริยธรรมที่จะต้องมำพูดคุย ถกเถียง และท ำควำม            
เข้ำใจร่วมกันว่ำ จุดกึ่งกลำงของควำมถูกต้องกับควำมผิดอยู่ตรงไหน 
 นอกจำกนั้นแล้ว ภำยใต้ยุคกำรหลอมรวมสื่อ กำรน ำเสนอรำยกำรในสื่อหลักยังถูกเชื่อมโยง
หรือต่อยอดบำงส่วนในเฟซบุ๊กหรืออินสตรำแกรม เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงกับข้อกฎหมำย บำงรำยกำรจะ
ออกอำกำศจะเฉพำะทำงโซเชียลเน็ตเวิร์คเท่ำนั้น เช่น ไลน์ทีวี เป็นต้น รำยกำรทีวีออนไลน์เหล่ำนี้จึง
เป็นรำยกำรที่อุดมด้วยค ำหยำบ กำรเหยียดเพศ อคติทำงกำรเมือง หรือใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ในกำร
โฆษณำแฝงสินค้ำและบริกำร 
 
 นอกเหนือจำกควำมรู้ที่ได้รับจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญในแต่ละเวทีแล้วนั้น ผลจำกกำรทบทวน
และรับฟังควำมคิดเห็นยังท ำให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ 
(Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) โดยเฉพำะอีกด้วย ส ำหรับประเด็น
ส ำคัญในข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำแต่ละประเภทที่กลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุง (ร่ำง) 
แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code of Ethic) กล่ำวโดยสรุปมีดังนี้ 
 
 ข้อควรท าและไม่ควรท าในโฆษณา 
 ในกำรกล่ำวถึงข้อไม่ควรท ำในโฆษณำว่ำ “ไม่ใช้เรื่องเชื้อชำติ ชำติพันธุ์ ศำสนำ ควำมพิกำร มำ
เป็นจุดขำยแทนสินค้ำ ในลักษณะดูถูก เหยียดหยำม ละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หรือตอกย้ ำควำม
เป็นชนชั้นและชำติพันธุ์” นั้น จะต้องปรับข้อควำมให้มีค ำว่ำ “เพศสภำพ” ด้วย 
 ในกำรเขียนข้อควำมที่มีค ำทับศัพท์หรือค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ควรปรับให้เป็นค ำศัพท์ภำษำไทย
ที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และมีวงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเข้ำมำด้วย 
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 ในกรณีที่กล่ำวว่ำ “ไม่โฆษณำโดยอ้ำงรำยงำนทำงวิชำกำร ผลกำรวิจัย สถิติ กำรรับรองของ
สถำบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือข้อเท็จจริงที่ผิดกฎหมำย ในทำงท่ีไม่สมควร เพ่ือบิดเบือนเนื้อหำในโฆษณำ 
หรือท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดโดยสินค้ำนั้นมิได้มีคุณสมบัติตำมข้อมูลที่กล่ำวอ้ำง” นั้น มีค ำถำมส ำคัญ 
คือ นักจัดรำยกำร หรือผู้ประกอบกำรสื่อจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ รำยงำนทำงวิชำกำร ผลกำรวิจัย ฯ ใดที่              
ไม่ควรน ำมำใช้ ซึ่งประเด็นนี้นับเป็นประเด็นกำรรู้เท่ำทันของผู้ส่งสำรที่ กสทช. ควรท ำงำนต่อไปใน
อนำคต 
 ข้อมูลจำกเวทีกำรระดมควำมคิดเห็นท ำให้พบว่ำในกำรโฆษณำสินค้ำนั้นไม่ได้มีเฉพำะกำร
โฆษณำแบบทำงตรงแต่ยังมีกำรโฆษณำแฝงในรำยกำร โดยใช้เทคนิคกำรสัมภำษณ์ในรำยกำร 
นอกจำกนั้นแล้ว นักจัดรำยกำรยังเป็นผู้คิดสปอตโฆษณำเอง ดังนั้น กสทช. ควรจัดให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมส ำหรับนักจัดรำยกำรว่ำอะไรที่ท ำได้และอะไรที่ท ำไม่ได้ด้วย ตลอดจนมีหน่วยในกำรเฝ้ำฟัง
รำยกำรเพื่อเฝ้ำระวังโดยจัดตั้งเป็นสภำในแต่ละจังหวัด 
 
 ข้อควรท าและไม่ควรท าในรายการละคร 
 ในกำรเขียนข้อควรท ำและไม่ควรท ำในรำยกำรละครควรกล่ำวให้ถึงกลุ่มคนหลักท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
ผู้ผลิตรำยกำรละครและตัวละครหรือนักแสดงในเรื่อง ที่ควรค ำนึงถึงจรรยำบรรณจริยธรรมวิชำชีพ 
ตลอดจนครอบครัวควรมีส่วนรับผิดชอบในกำรชมรำยกำรละครโทรทัศน์ โดยกำรร่วมละครพร้อมกับ
เด็กและเยำวชน และให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม กลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรผลิตรำยกำร
ละคร คือ ผู้สนับสนุนรำยกำร หรือสปอนเซอร์ ดังนั้น ควรมีกำรคัดเลือกผู้สนับสนุนรำยกำร 
(สปอนเซอร์) ที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสินค้ำและบริกำรนั้น ๆ มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำและ
เวลำที่ออกอำกำศ 
 ในเนื้อหำรำยกำรละครควรเน้นย้ ำข้อไม่ควรท ำ โดยให้ข้อมูลเป็นแนวทำงส ำหรับผู้ผลิตรำยกำร
ละครและผู้เขียนบทละครว่ำ ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำที่เป็นกำรตอกย้ ำค่ำนิยมเดิม ๆ หรือกำรเสนอ         
ภำพซ้ ำเติมบทบำทของสื่อ ภำพลักษณ์ของสื่อ หรือกำรท ำหน้ำที่ของสื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งด้ำนจริยธรรม
และกฎหมำย ตลอดจนกำรคัดกรองเนื้อหำที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้คนที่มีควำมหลำกหลำยในสังคม 
 ภำพในรำยกำรละครไม่ควรเป็นภำพควำมรุนแรงหรือภำพแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ ที่เด็กและ
ผู้เยำว์ได้ชมแล้วอำจเกิดควำมเข้ำใจผิด น ำไปสู่พฤติกรรมกำรเลียนแบบได้ 
 รำยกำรละครควรส่งเสริมเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรอยู่ร่วมกันได้ของผู้คนที่มีควำมหลำกหลำย
ชำติพันธ์ หลำกหลำยวัฒนธรรม หรือควำมหลำกหลำยทำงเพศสภำพ รวมทั้งกำรสอดแทรกเนื้อหำด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม ควำมมีเมตตำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตำมวิสัยหรือประเพณีไทย 
 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 83 

 ข้อควรท าและไม่ควรท าในรายการข่าว 
 กำรใช้ค ำในรำยกำรข่ำวเป็นเรื่องที่ควรค ำนึงควำมหมำยที่แฝงมำด้วย เช่น ค ำว่ำ “ผู้ไร้สัญชำติ 
กับ กลุ่มชำติพันธุ์” มีควำมหมำยเหมือนหรือแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร หำกต่ำงกัน น่ำจะเพ่ิมค ำว่ำ 
“กลุ่มชำติพันธุ์” ในเนื้อหำด้วย รวมถึงควรตรวจสอบกำรใช้ค ำในข่ำวให้ถูกต้องเหมำะสม เช่น ประเทศ
ไทยไม่มี “ฤดูแล้ง” หำกข่ำวนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้ประกำศข่ำวควรใช้ค ำว่ำ “หน้ำแล้ง” 
 ในกำรกล่ำวถึงข้อไม่ควรท ำว่ำ สื่อมวลชนไม่ควรรำยงำนข้อมูลที่ยังไม่ทรำบ “แหล่งที่มำอย่ำง
ชัดเจน” เนื่องจำกไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ และอำจไม่สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นั้น ควรระบุหรือ
ตัวอย่ำงให้ชัดเจนเพ่ือให้เห็นภำพด้วย เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ภำพ ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ส่งต่อ ๆ กันผ่ำน
สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 ในกำรผลิตรำยกำรข่ำวนั้น กสทช. จะต้องจัดให้มีกำรสนับสนุนและเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในข่ำวสำรบ้ำนเมืองให้กับคนพิกำรทุกประเภท เนื่องจำก ในควำมเป็นจริงแล้วนั้นได้มีข้อบังคับให้
รำยกำรข่ำว “ต้อง” มีกำรน ำเสนอภำษำมือให้คนพิกำรทำงหูได้เข้ำถึงข่ำวสำรบ้ำนเมือง แต่ปัจจุบันมี
รำยกำรที่น ำเสนอภำษำมือน้อยมำก 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกเวทีระดมควำมคิดเห็น คือ สื่อมวลชนไม่ควรรับของขวัญ ของก ำนัล 
หรือสินน้ ำใจจำกแหล่งข่ำว รวมทั้งไม่ควรสนิทสนมกับแหล่งข่ำวจนอำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่สื่อมวลชนที่ดี เช่น กำรไม่กล้ำเปิดเผย ควำมจริง บิดเบือน หรือเลือกน ำเสนอเนื้อหำข่ำวเพียง
บำงส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อแหล่งข่ำวนั้น ๆ เป็นต้น 
 
 ข้อควรท าและไม่ควรท าในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี  
 ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรกล่ำวถึงกลุ่มเด็กและเยำวชน เนื่องจำก รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้
จะต้องสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้กับเด็กและเยำวชน ไม่ควรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเห็นว่ำไม่ต้องท ำงำนก็มี
รำยได้ โดยเฉพำะกำรประกวดร้องเพลงเพียงอย่ำงเดียวก็ได้เงินรำงวัลมำกมำยแล้ว เพรำะปัจจุบันมี
รำยกำรเกมโชว์ประเภทร้องเพลงออกมำมำกมำยคล้ำยกันหลำยช่อง 
 กำรเขียนข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำควรเน้นย้ ำในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับรำยกำร เช่น กำร  
แต่งกำยของผู้ร่วมรำยกำร หรือกำรใช้ภำษำของพิธีกร ควรให้ถูกหลักภำษำ โดยเฉพำะค ำควบกล้ ำ ร ล 
กำรออกเสียงให้ถูกต้อง ค ำหยำบคำยไม่ควรพูดออกมำ เป็นต้น 
 กำรสร้ำงสรรค์รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ไม่ควรยัดเยียดหรือจงใจใช้โฆษณำแฝงในรำยกำร 
เช่น พิธีกรไม่ควรพูดขำยสินค้ำตลอดเวลำ หรือพูดบ่อยจนเกินไปในรำยกำร หรือใช้ควำมเนียนในกำร
โฆษณำในรูปแบบต่ำง ๆ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพิจำรณำปรับปรุงข้อกฎหมำยให้ครอบคลุมกำรดูแลด้ำนรำยกำร         
เกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ที่ผิดจริยธรรม ทั้งนี้ บทลงโทษรำยกำรเกมโชว์/เรียลลิตี้โชว์ ควรมีบทลงโทษให้
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เทียบจำกอัตรำค่ำโฆษณำเป็นโทษปรับ โดยโทษปรับต้องสูงกว่ำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ นอกจำกนั้น
แล้ว กสทช. ควรตรวจสอบทุก ๆ รำยกำรและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง ไม่ควรรอให้เกิดเรื่อ ง
ร้องเรียนแล้วค่อยด ำเนินกำรลงโทษ 
 
 ประเด็นส ำคัญที่สังเครำะห์เพื่อกำรทบทวนและปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 
 
 ให้ความส าคัญกับกลุ่มเด็ก ผู้เยาว์ และเยาวชน 
 กำรเขียนเนื้อหำในข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำของโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว และ
รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ จะระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเด็ก ผู้เยำว์ และเยำวชนในเนื้อหำ 
รวมถึงกลุ่มเปรำะบำงอ่ืน ๆ เนื่องจำก ลักษณะกำรเปิดรับสื่อของเด็กส่วนใหญ่จะเป็นกำรดูรำยกำรของ
ผู้ใหญ่และบำงครั้งจะเปิดรับสื่อโดยไม่ได้รับค ำแนะน ำจำกผู้ปกครอง พฤติกรรมกำรเลียนแบบจำกสิ่งที่
พบเห็นหรือได้ยินในโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว และรำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ จึงเป็นไปได้
ค่อนข้ำงสูง 
 
 ให้ความส าคัญกับการใช้ถ้อยค าในรายการ 
 กำรเขียนข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำในโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว และรำยกำรเกม
โชว์และเรียลลิตี้ จะระบุข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง “ค ำ” ที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ กำรใช้ถ้อยค ำที่บอกหรือแสดงนัยถึงชำติพันธุ์ ศำสนำ สีผิว ควำมพิกำร แรงงำนต่ำงด้ำว 
แรงงำนข้ำมชำติ กลุ่มคนจำกสำมจังหวัดชำยแดนใต้ โดยเฉพำะกำรใช้ค ำในรำยกำรข่ำวและในโฆษณำ 
 
 ให้ความส าคัญกับเรื่องการโฆษณาแฝง 
 กำรเขียนเนื้อหำในข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำของโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว และ
รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ จะระบุข้อควำมที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันถึงเรื่องของกำรโฆษณำแฝง
ประเภทต่ำง ๆ ในรำยกำร โดยเฉพำะกำรสื่อสำรกำรตลำดโดยลักษณะกำรโฆษณำแฝงแบบ 
Advertorial advertising หรือ Editorial advertising ในควำมหมำยถึงกำรน ำเสนอโฆษณำสินค้ำและ
บริกำรโดยกำรเลียนแบบข่ำวหรือบทบรรณำธิกำรหรือคอลัมน์ต่ำงๆ โดยเฉพำะในกรณีที่ไม่ปรำกฏกำร
เปิดเผยข้อมูลว่ำพ้ืนที่นี้เป็นพื้นที่โฆษณำพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์ กำรใช้ฟอนต์หรือรูปแบบตัวอักษรในแบบ
เดียวกับท่ีสื่อมวลชนแขนงนั้น ๆ ใช้อยู่ และไม่มีกำรอ้ำงอิงถึงตรำสินค้ำโดยตรงเลย 
 ส ำหรับกำรเขียน (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำน (Code 
of Ethic) นี้จะเน้นย้ ำกำรโฆษณำแฝงประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรโฆษณำแฝงในลักษณะของกำรให้
สินค้ำและบริกำรผูกโยงเข้ำกับเรื่องรำวของเนื้อหำหลักของรำยกำรแต่ละประเภท เช่น กำรจัดวำงสินค้ำ
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ในรำยกำร โดยไม่ได้แตะต้อง หยิบ หรือบริโภคสินค้ำนั้น ๆ หรือกำรหยิบจับและใช้หรือบริโภคสินค้ำ
เพ่ือให้ตัวสินค้ำได้เคลื่อนไหวหรือร่วมอยู่ในเฟรมกับนักแสดง หรือกำรสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกับสินค้ำ 
โดยให้นักแสดงที่ถูกก ำหนดบทบำทไว้แล้วให้พูดว่ำเคยใช้สินค้ำนั้นหรือว่ำได้ใช้แล้วเป็นอย่ำงไร เป็นต้น 
 
 ให้ความส าคัญกับประเด็นการหลอมรวมในสื่อ 
 กำรเขียนข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำในโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว และรำยกำร           
เกมโชว์และเรียลลิตี้ จะให้ควำมส ำคัญกับประเด็นกำรหลอมรวมในสื่อมำกกว่ำกำรระบุแนวทำงเฉพำะ
กับสื่อกระจำยเสียงและสื่อโทรทัศน์แต่เพียงอย่ำงเดียว เนื่องจำก ในยุคกำรหลอมรวมสื่อ กำรน ำเสนอ
รำยกำรในสื่อกระแสหลักจะถูกเชื่อมโยงหรือต่อยอดเนื้อหำบำงส่วนไปสู่เฟซบุ๊กหรืออินสตรำแกรมหรือ
ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ประเภทต่ำง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงกระแสให้รำยกำรนั้นได้รับควำมนิยม และ
เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงกับข้อกฎหมำย ในขณะเดียวกัน บำงรำยกำรจะออกอำกำศจะเฉพำะทำงโซเชียล
เน็ตเวิร์คเท่ำนั้น เช่น ไลน์ทีวี เป็นต้น รำยกำรออนไลน์เหล่ำนี้จึงเป็นรำยกำรที่อุดมด้วยค ำหยำบ กำร
เหยียดเพศ อคติทำงกำรเมือง หรือใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นพื้นที่ในกำรโฆษณำแฝงสินค้ำและบริกำร 
 นอกจำกนั้นแล้ว กำรเขียนแนวทำงปฏิบัติฯ จะต้องเขียนให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม “สื่อพำณิชย์” 
อีกด้วย เช่น กลุ่มบล็อกเกอร์ที่ใช้กำรรีวิวสินค้ำและบริกำรแฝงผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ใน
ช่องทำงของตนเอง หรือกลุ่มสื่อพำณิชย์ในลักษณะของกำรแฝงเป็นส ำนักข่ำวแต่ไปเอำข่ำว ข้อมูล หรือ
คลิปมำจำกแหล่งอ่ืน ๆ และหมำยรวมถึงผู้บริโภคในโลกออนไลน์ที่เป็นผู้สร้ำงและส่งข้อมูลข่ำวสำรด้วย
ตนเองอีกด้วย 
 
 ประเด็นส ำคัญเพ่ือกำรปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติ (Guideline) และจริยธรรมวิชำชีพขั้น
พ้ืนฐำน (Code of Ethic) จำกกำรทบทวนวรรณกรรม ดังต่อไปนี้ 
  
 ให้ความส าคัญกับภาระหน้าที่ของนักข่าวในฐานะผู้แจ้งข่าวสาร คือ กำรน ำข้อเท็จจริงสู่
สำธำรณชน (The duty of journalists is to serve the truth) ดังนั้น นักข่ำวควรต้องมีจริยธรรมใน
กำรสื่อข่ำว และเขียนข่ำว (สุดำรัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทรำวัฒนำกุล และ จักร์กฤษ เพ่ิมพูน , 2557) 
กล่ำวคือ 
  (1) ควำมเที่ยงธรรมและควำมเป็นภววิสัยในกำรรำยงำนข่ำว 
  ตำมหลักกำรสื่อข่ำวได้มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติข่ำวที่ดีไว้ว่ำ จะต้องมีควำมเป็น
ภววิสัย ปรำศจำกอคติและควำมรู้สึกส่วนตัวของนักข่ำว ข่ำวที่น ำเสนอจะต้องเสนอเฉพำะข้อเท็จจริง มี
ควำมเที่ยงธรรม สมดุล ในกรณีที่เกิดกำรขัดแย้งเกิดข้ึน ต้องให้โอกำสในกำรชี้แจง และแสดงข้อเท็จจริง
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ทั้งสองฝ่ำย ไม่ว่ำนักข่ำวจะเห็นพ้องกับฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้เพ่ือควำมเป็นกระจกเงำ
สะท้อนภำพสังคมที่ชัดเจน เที่ยงตรง ไม่บิดเบี้ยว 
  (2) ควำมเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิในกำรรับรู้ของผู้บริโภคข่ำวสำร 
  ปัญหำควำมเป็นส่วนตัวกับสิทธิในกำรรับรู้ของผู้รับสำร นักข่ำวมักถูกท้วงติงจำกสังคม
ว่ำ ปฏิบัติหน้ำที่ล่วงล้ ำควำมเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน หรืออำจจะเป็นควำมรู้สึกที่เ ข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
เหตุกำรณ์ในลักษณะมองต่ำงมุมระหว่ำงสังคมกับนักข่ำว ซึ่งนักข่ำวควรมีวิจำรณญำณในกำรไตร่ตรอง 
ชั่งน้ ำหนักในควำมเหมำะควรขณะปฏิบัติงำนอยู่เสมอว่ำ กำรเสนอข่ำวและภำพผู้ถูกคุกคำมทำงเพศ 
หรือกำรระบุชื่อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์เป็นญำติมิตรท ำให้สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำ ผู้ถูกคุกคำมทำงเพศเป็น
ใคร กำรน ำเสนอภำพเปลือยของผู้ตำยของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเสนอภำพเปลือย
หญิงสำวที่ถูกข่มขืนในที่เกิดเหตุ อีกฉบับหนึ่งเสนอภำพเปลือยหญิงชำวต่ำงชำติถูกคลื่นสึนำมิพัดพำขึ้น
ไปค้ำงอยู่บนกิ่งต้นโกงกำงในลักษณะที่อุจำดตำ นี่ก็เป็นกำรละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่ำเธอ
ทั้งสองจะเสียชีวิตแล้ว 
  (3) กำรใช้แหล่งข่ำวปิด 
  บำงครั้งนักข่ำวอำจต้องใช้แหล่งข่ำวปิด กรณีที่เป็นข่ำวเชิงสืบสวนสอบสวน ซึ่ง             
ไม่สำมำรถเปิดเผยคุณลักษณะ ( Identification) ของแหล่งข่ำวได้ เนื่องเพรำะอำจส่งผลต่อควำม
ปลอดภัยของแหล่งข่ำวและครอบครัว ซึ่งหำกนักข่ำวละเมิดสิทธิของเขำในกำรป้องกันตัวเองเท่ำกับท ำ
ผิดหน้ำที่ แต่ในขณะเดียวกัน กำรใช้แหล่งข่ำวปิดมำกจนเกินไป อำจถูกตั้งข้อสังเกตหรือวิพำกษ์วิจำรณ์
จำกคนอ่ำนได้ ว่ำอำจน ำไปสู่กำรบิดเบือน หรือท ำให้กำรน ำเสนอข่ำวคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริงได้ 
เพรำะคนอ่ำนไม่แน่ใจว่ำ แหล่งข่ำวนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ 
  ในอีกแง่มุมหนึ่ง แหล่งข่ำวอำจมีเจตนำให้ข้อมูล หรือควำมเห็นที่บิดเบือนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้ร้ำยแก่ผู้อ่ืน ในกรณีเช่นนี้ อำจมีผลถึงควำมน่ำเชื่อถือได้ เพ่ือไม่ให้สูญเสีย
ควำมเชื่อถือ นักข่ำวจึงไม่ควรเสนอข่ำวที่เลื่อนลอย ปรำศจำกที่มำ ข่ำวลือหรือแผ่นปลิว ควรระบุชื่อ
บุคคลที่ให้สัมภำษณ์หรือให้ข้อมูลอย่ำงชัดเจน เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพ่ือสวัสดิภำพและควำม
ปลอดภัยของแหล่งข่ำว โดยข่ำวสำรนั้นเป็นประโยชน์ และสิทธิในกำรรับรู้ข่ำวสำรของสำธำรณชนด้วย 
หรืออำจใช้วิธีอธิบำยภูมิหลังของแหล่งข่ำว เพ่ือให้ผู้อ่ำน ผู้ชมและผู้ฟังทรำบควำมสัมพันธ์ หรือบทบำท 
ทัศนคติ แนวควำมคิดของแหล่งข่ำว ต่อเหตุกำรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน นักข่ำวก็ต้อง
ปกปิดชื่อและฐำนะของบุคคลที่ให้ข่ำวไว้เป็นควำมลับ หำกได้ให้ค ำมั่นแก่แหล่งข่ำวนั้นไว้ เช่นเดียวกับ
ต้องปกปิดชื่อจริงของ ผู้ใช้ “นำมปำกกำ” หรือ “นำมแฝง” ในกำรเขียนหรือรำยงำนด้วย” 
  (4) กำรรับของขวัญจำกแหล่งข่ำว 
  แม้ว่ำกำรรับของขวัญจำกแหล่งข่ำว จะเป็นสิ่งที่นักข่ำวส่วนใหญ่เห็นว่ำ เป็นกำร
กระท ำที่ผิดหลักจริยธรรม แต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่ำ ของขวัญมีมูลค่ำเท่ำใดควรปฏิเสธ องค์กรข่ำว          
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บำงแห่ง เช่น กลุ่มเนชั่น เขียนชัดเจนในประมวลจริยธรรมว่ำ ปฏิทิน ดินสอ พวงกุญแจ เป็นของขวัญที่
มีค่ำทำงเงินเล็กน้อย สำมำรถรับได้ เพรำะกำรปฏิเสธอำจท ำให้ผู้ให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แต่ถ้ำเป็น
ของขวัญที่มีรำคำสูง ควรส่งคืนทันที พร้อมอธิบำยถึงหลักปฏิบัติและนโยบำยของบริษัทอย่ำงสุภำพ 
อย่ำงไรก็ตำม นักข่ำวต้องใช้วิจำรณญำณ และสำมัญส ำนึกของกำรเป็นสื่อมวลชนที่ต้องท ำ หน้ำที่เพ่ือ
สังคมมำกกว่ำหวังประโยชน์ส่วนตัว 
  นักข่ำวไม่ควรรับของขวัญที่มีมูลค่ำสูง หรือเรียกร้องกำรยกเว้นค่ำที่พัก หรือขอรำคำ
พิเศษในกำรซื้อสินค้ำ หรือกำรใช้บริกำร หรือร้องขอสิทธิพิเศษอ่ืนใดที่ประชำชนทั่วไปไม่ได้รับ                
อย่ำงไรก็ดีหำกเป็นของช ำร่วยที่แจกตำมงำนแถลงข่ำวที่มูลค่ำไม่สูง เช่น พวงกุญแจ ที่ใส่ดินสอ ปฏิทิน 
และอ่ืน ๆ อำจจะรับไว้ได้ แต่ต้องใช้วิจำรณญำณและสำมัญส ำนึกของกำรเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องท ำ
หน้ำที่เพื่อสังคมมำกกว่ำหวังประโยชน์ส่วนตน 
  (5) กำรไม่แสดงตัวว่ำเป็นนักข่ำวขณะปฏิบัติหน้ำที่ หรือแสดงตัวเป็นนักข่ำวเพ่ือใช้
อภิสิทธิ์หลีกเลี่ยงควำมผิด 
  แม้ว่ำกำรไม่แสดงตัวว่ำเป็นนักข่ำว ขณะก ำลังท ำข่ำวจะเป็นข้อยกเว้นในกรณีที่จะต้อง
มีกำรรวบรวมข้อมูล ข่ำวสำรในกำรท ำข่ำวเชิงสืบสอบ สอบสวน เนื่องจำกกำรเปิดเผยตัวต่อแหล่งข่ำว
อำจท ำให้ไม่ได้รับควำมร่วมมือ หรืออำจเกิดอันตรำยได้ แต่ตำมหลักจริยธรรมในกำรท ำข่ำวแล้วไม่ว่ำ
นักข่ำวจะก ำลังท ำข่ำวลักษณะใดก็ตำม นักข่ำวต้องแนะน ำตัวเองและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ของกำร
สัมภำษณ์ให้แหล่งข่ำวทรำบ ไม่ควรท ำให้แหล่งข่ำวประหลำดใจว่ำ ท ำไมค ำพูดของเขำจึงไปปรำกฏเป็น
ข่ำวได้  
  ในอีกกรณีหนึ่ง กำรแสดงตัวเป็นนักข่ำว เพ่ือใช้อภิสิทธิ์ในกำรได้รับบริกำรสำธำรณะ
ก่อนบุคคลอ่ืน ๆ หรือกำรใช้ควำมเป็นนักข่ำวอวดอ้ำงหรืออำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม หรืออ้ำงควำมเป็นนักข่ำวในกรณีท ำผิดกฎจรำจร ก็ถือว่ำเป็นกำร
กระท ำท่ีขัดกับหลักจริยธรรมด้วย 
  (6) กำรขัดกันในด้ำนผลประโยชน์ /สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหำกำรท ำข่ำวโดยมีกำรแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หรือ
เรียกว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) มักจะถูกท้วงติงจำกสังคมเรื่องควำมเป็นกลำงใน
กำรน ำเสนอข่ำวของนักข่ำวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับเชิญไปท ำข่ำวต่ำงจั งหวัดหรือต่ำงประเทศ 
ตำมค ำเชิญของแหล่งข่ำว กำรได้ข้อเสนอเป็นหุ้นรำคำพำร์หรือหุ้นรำคำถูกเป็นค่ำตอบแทน กำรเขียน
ค ำชมสินค้ำหรือบริกำร หรือกรณีที่นักข่ำวมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงต่ำงๆ เช่น 
กำรเมือง เศรษฐกิจ โดยกำรเป็นสมำชิก กรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น 
  แนวทำงในกำรปฏิบัติของนักข่ำวในเรื่องนี้ คือ ในกำรรำยงำนข่ำวหรือบทควำมอัน
สืบเนื่องจำกกำรที่ได้รับเชิญจำกแหล่งข่ำว ในกำรรำยงำนข่ำวควรมีกำรระบุให้ชัดเจนไว้ท้ำยบทควำม 
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หรือรำยงำนชิ้นนั้นว่ำ ข้อมูลมำจำกที่ใด และใครเป็นผู้จัดกำรในกำรเดินทำงครั้งนั้น หรือกรณีที่ไ ด้รับ
มอบหมำยให้ไปท ำข่ำวที่นักข่ำวมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย บรรณำธิกำรอำจเปลี่ยนให้นักข่ำวคนอ่ืน
ไปท ำข่ำวแทน 
  (7) ควำมสงสำร หรือเห็นใจในกำรน ำเสนอข่ำว 
  ปัญหำอีกประกำรหนึ่งที่กระทบต่อจริยธรรมในกำรสื่อข่ำวและเขียนข่ำว คือ                
ควำมอึดอัดใจของนักข่ำวกับแหล่งข่ำวที่สนิทสนมหรือใกล้ชิด หรือกำรขอร้องให้ปกปิดหรือไม่ให้ระบุ    
ชื่อตนเอง ญำติมิตร หรือเพ่ือนพ้องที่ตกเป็นข่ำวซึ่งตำยโดยผิดธรรมชำติ หรือกำรกระท ำที่น่ำละอำยมิ
ให้ปรำกฏเป็นข่ำว เพรำะกลัวว่ำจะท ำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอำย โดยนักข่ำวเองก็รู้ สึก           
อึดอัด และเกิดควำมขัดแย้งต่อภำระหน้ำที่ของตน ขณะเดียวกันก็กลัวว่ำ หำกไม่กระท ำตำมท่ีแหล่งข่ำว
ขอร้อง ต่อไปอำจจะไม่ได้รับควำมร่วมมือในครั้งต่อไปอีก แนวทำงแก้ไขคือ นักข่ำวควรปรึกษำกับ
บรรณำธิกำร เพื่อให้นักข่ำวคนอ่ืนท ำข่ำวนั้นแทน 
  (8) กำรน ำเสนอขอ้มูลที่กระทบกระเทือนควำมมั่นคงของชำติ เศรษฐกิจ  
  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 เปิดโอกำสให้สำธำรณชนเข้ำตรวจสอบ
เอกสำรรำชกำรได้ แต่ข้อมูลควำมลับของรำชกำร หำกเปิดเผยอำจมีผลต่อควำมมั่นคงของชำติได้ หรือ
กำรรู้ข้อมูลกำรลดค่ำเงินบำท และน ำไปเผยแพร่ก่อนประกำศกระทรวงกำรคลังท ำให้มีกำรใช้ข้อมูล
ภำยในไปเป็นประโยชน์ในกำรเก็งก ำไรอัตรำแลกเปลี่ยน 
  (9) กำรเสนอข่ำวที่พำดพิงถึงสถำบันกษัตริย์ 
  สถำบันกษัตริย์ส ำหรับประเทศไทย เป็นสถำบันสูงสุดที่ผู้คนให้กำรเคำรพเทิดทูน กำร
เสนอข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ จึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่ำงยิ่ง และส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของคนในวงกว้ำง กำรเสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ที่ไม่ระมัดระวัง ไม่เพียงมีผลให้ต้องถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเท่ำนั้น หำกยังน ำมำซึ่งควำมแตกแยกของคนในชำติ 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กับแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมวิชาชีพพื นฐาน 
 
 
 กำรพัฒนำแนวปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพส ำหรับสื่อมวลชนในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำยให้ควำมสนใจ และจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง
ตรงกัน ตลอดจนต้องค ำนึงถึงเรื่องของกำรก ำกับดูแลกันเอง ภูมิทัศน์สื่อใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงและกำร
หลอมรวมสื่ออีกด้วย 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชน 
 
ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 จริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับสื่อมวลชน เนื่องจำก เป็นแนวทำงปฏิบัติให้
สื่อมวลชนรับผิดชอบในหน้ำที่ของตน ตลอดจนเพื่อรักษำไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี เพ่ือประโยชน์แห่ง
สังคมและประชำชน ผู้บริโภคสื่อ และควำมสงบสุขของสังคม 
 มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ (2557) ได้กล่ำวถึง ควำมส ำคัญของจริยธรรมต่อกำรสื่อสำรมวลชนใน
กิจกรรมกำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “จริยธรรมนักสื่อสำรมวลชนรุ่นใหม่” จัดโดย ส ำนักงำน กสทช. 
ร่วมกับ สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เมื่อวันพุธที่ 16 
กรกฎำคม 2557 ไว้ดังนี้ว่ำ จริยธรรมมีควำมส ำคัญต่อนักสื่อสำรมวลชนรุ่นใหม่ เนื่องจำก 

• จะเป็นหลักประกันควำมประพฤติปฏิบัติของสื่อมวลชนให้ถูกต้องด้วยศีลธรรมมี             
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

• จะเป็นเกรำะของเสรีภำพของสื่อมวลชน หำกสื่อมวลชนมีจริยธรรมก็จะได้รับ              
กำรประกันเสรีภำพในกำรน ำเสนอข่ำวสำร 

• จะเป็นหลักเก้ือหนุนสภำพสังคมที่เป็นสุข เอ้ือกระแสข่ำวสำรที่เป็นธรรมต่อประชำชน
ทุกหน่วยในสังคม 

• จะเป็นหลักเกื้อหนุนสังคมที่อุดมสติปัญญำด้วยกำรเสนอข่ำวสำรอย่ำงมีเหตุผล             
ถูกถ้วน ปรำศจำกอคติ ท ำให้ประชำชนรู้จักคิด ถกเถียงอย่ำงมีเหตุผล 

• สื่อมวลชนที่มีควำมรับผิดชอบ จะช่วยให้ผู้รับสำรเรียนรู้ และรับรู้ควำมจ ำเป็นของ
ควำมรับผิดชอบด้วย 

 โดยทั่วไปสังคมจะมีควำมคำดหวังต่อสื่อมวลชนอย่ำงมำก กำญจนำ แก้วเทพ (2545) กล่ำวถึง
ควำมคำดหวังของสังคมต่อสื่อมวลชนหลำยด้ำน อำทิ  
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• สื่อมวลชนเป็นผลผลิตของสังคม 

• สื่อมวลชนเป็นภำพสะท้อนของสังคม 

• สื่อมวลชนเป็นสถำบันแห่งชำติ 

• สื่อมวลชนเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของชำติ 

• สื่อมวลชนเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของผู้คนในสังคม 
 ควำมคำดหวังดังกล่ำวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจำกสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิทยุและ
โทรทัศน์มีบทบำทส ำคัญในกำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรไปสู่ผู้รับสำร ซึ่งข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำนั้นสำมำรถ
สร้ำงผลกระทบต่อควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสำร ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงกำร
สร้ำงมติสำธำรณะในระดับสังคม 
 ดังนั้น หำกองค์กรสื่อมวลชนค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่น ๆ มำกเกินไป 
กำรค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพจะถูกลดควำมส ำคัญลง (กุลนำรี           
เสือโรจน์, 2554) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรเหนี่ยวรั้งไม่ให้กำรท ำงำนของสื่อมวลชนจมดิ่งหรือตกต่ ำลงไปตำม
แรงกดดันหรือเงื่อนไขทำงสังคมที่เข้ำมำบีบบังคับ จึงเกิดกลไกขึ้นมำควบคุม (Control) ปกป้อง 
(Protection) และกำรก ำกับดูแล (Regulation) กำรท ำงำนของสื่อมวลชนในลักษณะต่ำง ๆ ทั้งกลไก
ภำยนอก อำทิ กำรควบคุมโดยสังคม กำรควบคุมโดยกฎหมำย และกลไกภำยใน ซึ่งประกอบด้วยกำร
ควบคุมโดยจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 กรณีตัวอย่ำงของกลไกในกำรควบคุม ปกป้อง และก ำกับดูแลกำรท ำงำนของสื่อมวลชนจำก
กลไกภำยใน เช่น กรณีที่สภำมหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีมติอนุมัติ “ข้อบังคับสถำนีวิทยุ
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยจริยธรรมในด้ำนกำรผลิตและกำรเผยแพร่รำยกำรทำงสถำนีวิทยุ
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2552” เพ่ือให้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักควำมเป็น
ธรรม เป็นกลำง ตำมหลักกำรสื่อมวลชนในสังคมประชำธิปไตย ในกำรประชุมครั้งที่ 520 เมื่อวันที่ 6 
ตุลำคม 2535 โดยมีหลักจริยธรรมที่ส ำคัญเพ่ือพึงยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้ 

• จริยธรรมด้ำนกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพ ผู้ผลิตและเผยแพร่รำยกำร ต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่รำยกำร โดยยึดหลักกำรเคำรพต่อสิทธิเสรีภำพของ
ตนเองและผู้อ่ืน ด้วยควำมเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน และกำรไม่เลือกปฏิบัติ 

• จริยธรรมด้ำนกำรค้นหำและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ผู้ผลิตและเผยแพร่รำยกำร
ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่รำยกำรโดยยึดหลักควำมมุ่งมั่นในกำร
ค้นหำควำมจริง ที่มุ่งไปสู่กำรรำยงำนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่ำงถูกต้อง 
ตรงไปตรงมำ เป็นภววิสัย (เป็นเอกเทศ เป็นอิสระ) ไม่เอนเอียงเข้ำกับฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด 
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• จริยธรรมด้ำนควำมเป็นอิสระและมีควำมเป็นธรรม ผู้ผลิตและเผยแพร่รำยกำรต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่รำยกำรด้วยควำมเป็นอิสระ ปรำศจำก              
ควำมเอนเอียงและด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นกลำง วำงตนไม่ให้ตนเองต้องตกอยู่ภำยใต้
อิทธิพลใด ๆ ในทุก ๆ สถำนกำรณ์ ด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่ในควำมเป็นธรรม 

• หลักแห่งศีลธรรม ผู้ผลิตและเผยแพร่รำยกำรต้องตั้งตนอยู่ ในหลักของศีลธรรมหรือ 
ข้อที่ห้ำมไม่ให้ปฏิบัติ ด้วยกำรประพฤติปฏิบัติโดยมีธรรมเป็นข้อยึดปฏิบัติ และ
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้แก่ผู้อ่ืนในกำรด ำเนินชีวิต 

• จริยธรรมด้ำนควำมรับผิดชอบ ผู้ผลิตและเผยแพร่รำยกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ผลิตและ
เผยแพร่รำยกำร ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงกว่ำระดับมำตรฐำนที่
วิญญูชนทั่วไปพึงยึดถือปฏิบัติ และพร้อมที่จะเยียวยำผู้เสียหำยที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชนที่ผิดพลำดอย่ำงเต็มที่ รวมถึงพร้อมที่จะได้รับกำร
ตรวจสอบทั้งจำกภำยในและภำยนอก 

 กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณของสื่อมวลชนจะส่งผลให้องค์กรสื่อมวลชนมีแนวทำงควบคุม
กำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันสำมำรถมีสิทธิ เสรีภำพ ได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตลอดจนมีกำร
พัฒนำและมีคุณภำพ ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ ที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ กำรส่งผลกระทบใน
ทำงบวกต่อผู้บริโภคสื่อและสังคมโดยรวม 
 

ขอบเขตการตัดสินใจทางจริยธรรม 
 แม้  Stephen Klaidman and Tom Beauchamp ผู้ เ ขี ยนหนั งสื อ เรื่ อ ง  "The virtuous 
journalist" จะเคยกล่ำวไว้ว่ำ "ไม่มีระบบจริยธรรมอันหนึ่งอันใดที่จะให้หนทางในการแก้ไขปัญหาต่อ
ปัญหาทางจริยธรรมที่มาเผชิญหน้ากับเราทั้งในชีวิตจริงและในการท างานข่าวได้ทุกครั้ง" และถึงแม้ว่ำ
สถำนกำรณ์ทำงจริยธรรมนั้นจะมีควำมยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ แต่กำรตัดสินใจทำงจริยธรรมนั้นก็สำมำรถ
กระท ำได้ หำกว่ำบุคคลนั้นจะมีควำมรู้หรือควำมสำมำรถในขอบเขตดังต่อไปนี้ คือ ปริบททำงจริยธรรม 
หลักปรัชญำพ้ืนฐำนของทฤษฎีทำงจริยธรรม และ กำรคิดเชิงวิพำกษ์  ซึ่งในแต่ละขอบเขตดังกล่ำว           
ล้วนแล้วแต่มีควำมส ำคัญในแบบของตนเอง (นิษฐำ หรุ่นเกษม, 2547) ดังนี้ 
 (1) ปริบททำงจริยธรรม 
  กำรตัดสินใจทำงจริยธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจำกควำมว่ำงเปล่ำ แต่นักข่ำวหรือผู้ที่จ ำเป็น
จะต้องตัดสินใจดังกล่ำวนั้น จะต้องท ำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ซึ่งเกิดควำมขัดแย้งให้ต้องเลือกกระท ำ 
ต้องเข้ำใจประเด็นหรือเรื่องรำว ต้องรู้ข้อเท็จจริง และมีควำมรู้ในหลักกำรขั้นพ้ืนฐำนของค่ำนิยมใน
สังคม ในอีกทำงหนึ่งนั้น ปริบทดังกล่ำวประกอบไปด้วยปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของปัจเจก
บุคคล 
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  ตัวอย่ำงเช่น เมื่อเลขำนุกำรฝ่ำยข่ำวของท ำเนียบขำวจ ำเป็นจะต้องเผยแพร่ข่ำวสำร
บำงอย่ำงในลักษณะของ "Disinformation" (Information which is intended to mislead) เพ่ือ
ป้องกันนโยบำยต่ำงประเทศรั่วไหล กำรเผยแพร่ในลักษณะดังกล่ำว ไม่เพียงแต่จะมีลักษณะคล้ำยกำร
โกหกหลอกลวง แต่เขำยังต้องตระหนักด้วยว่ำ สังคมนั้นรังเกียจกำรโกหก ทว่ำกำรจะปฏิบัติตำม 
บรรทัดฐำนของสังคมในกรณีนี้นั้นจ ำเป็นจะต้องตระหนักถึงลักษณะของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักท่ีมำก ำหนดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วย 
  ปริบทในสถำนกำรณ์ทำงจริยธรรมซึ่งล่อแหลมต่อกำรตัดสินใจนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลและกำรประพฤติปฏิบัติในทำงวิชำชีพ อย่ำงเช่น กำรโกหกเพ่ือนนั้น
เกี่ยวข้องกับระดับของกำรตัดสินใจที่แตกต่ำงกันไป มำกกว่ำกำรใช้วิธีกำรที่หลอกลวงเพ่ือที่จะให้ได้มำ
ซึ่งเนื้อหำข่ำว และบ่อยครั้งที่ปัจจัยทำงปริบทนั้นมีวัฒนธรรมของบุคคลหรือหน่วยงำนเป็นตัวก ำหนด 
เช่น ไม่ว่ำจะอยู่ในกลุ่มของเพ่ือนสนิทหรือภำยในห้องข่ำว และระบบค่ำนิยมของหน่วยงำนนั้นเป็นสิ่งที่
ไม่อำจจะละเลยได้ในระหว่ำงกำรตัดสินใจทำงจริยธรรม ยกตัวอย่ำงเช่น ก่อนที่จะสัญญำกับแหล่งข่ำว
ในกำรปกปิดควำมลับ นักข่ำวจ ำเป็นจะต้องค ำนึงถึงนโยบำยของหน่วยงำนเสียก่อน เช่นเดียวกับกำรที่
จะต้องตัดสินใจภำยใต้สถำนกำรณ์ซึ่งต้องมีกำรแข่งขัน หรือควำมกดดันทำงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ปกติธรรมดำของสถำบันสื่อมวลชน ดังนั้น ก่อนที่นักข่ำวหรือสื่อมวลชนผู้ตกอยู่ในสภำพกำรณ์ที่จะต้อง
ตัดสินใจจะสำมำรถให้เหตุผลในกำรตัดสินใจทำงจริยธรรมได้ เขำจะต้องรู้หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อม อันได้แก่ ปริบททำงสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยเฉพำะภำยใต้ปริบทกำรท ำงำนของ
ตนเอง 
 

 (2) หลักปรัชญำพื้นฐำนของทฤษฎีทำงจริยธรรม 
  ในกำรระบุหรือแจกแจงทฤษฎีทำงจริยธรรม จ ำเป็นจะต้องทบทวนหลักปรัชญำซึ่งมี
อิทธิพลอย่ำงลึกซ้ึงในสังคมตะวันตกเสียก่อน ได้แก่ 
  หลักปรัชญำของกรีกโบรำณ กำรศึกษำด้ำนจริยธรรมนั้นสำมำรถย้อนไปได้ถึงยุคกรีก
โบรำณ โดยเฉพำะของ Socrates ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำ คุณธรรมของบุคคลนั้นสำมำรถจ ำแนกแยกแยะหรือ
ปฏิบัติได้ รวมถึง Plato ซึ่งมีควำมเชื่อว่ำ ควำมยุติธรรมนั้นจะบรรลุผลผ่ำนทำงควำมฉลำดรอบคอบ 
กำรควบคุมหรือบังคับตนเอง และควำมกล้ำหำญ เมื่อแปรหลักกำรดังกล่ำวมำเป็นกำรกระท ำ             
อำจกล่ำวได้ว่ำ พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคล อิงอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์และควำมรู้
เกี่ยวกับเรื่องรำวในโลกนี้ รวมถึงกำรปฏิบัติแบบเดินสำยกลำง 
  หลักปรัชญำของอริสโตเติ้ลนั้นเทียบได้กับหลักจริยธรรมศีลธรรม ซึ่งวำงอยู่บน
รำกฐำนของทฤษฎีของวิธีกำรที่ดี หรือ Golden mean เขำมีควำมเชื่อว่ำคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นระหว่ำง 
ขั้วตรงข้ำมกัน หรือ Overdoing กับ Underdoing ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมกล้ำหำญเป็นบริเวณตรงกลำง
ระหว่ำงควำมขี้ขลำดตำขำวกับควำมกล้ำบ้ำบิ่น ซึ่งในลักษณะของกำรท ำงำน สื่อมวลชนร่วมสมัยนั้น 
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แนวควำมคิดดังกล่ำวสำมำรถเทียบได้กับควำมสมดุลและควำมยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง 
"วิธีกำรที่ดี" ในท ำนองเดียวกัน กำรห้ำมโฆษณำบุหรี่ทำงวิทยุและโทรทัศน์และกำรติดฉลำกค ำเตือนบน
ซองบุหรี่ก็เป็นวิธีกำรประนีประนอมระหว่ำงกำรประกำศให้บุหรี่เป็นเรื่องผิดกฎหมำยหรือกำรไม่ท ำ
อะไรเลยเพ่ือป้องกันผลร้ำยที่เกิดขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว แต่อริสโตเติ้ลก็ยอมรับว่ำ ไม่ใช่ว่ำทุกกำร
กระท ำจะถูกมองในลักษณะของกำรเป็น "วิธีกำรที่ดี" เสมอไป เนื่องจำก กำรกระท ำบำงอย่ำงนั้นเป็น
กำรกระท ำที่ไม่ดีเสมอและไม่มีหนทำงใดที่จะแก้ไขได้ เช่น ควำมอิจฉำริษยำ กำรผิดลูกผิดเมียผู้อ่ืน  
กำรขโมย หรือกำรฆำตกรรม เป็นต้น 
  หลักจริยธรรมของอริสโตเติ้ลนั้นเน้นหนักไปที่คุณสมบัติหรื ออุปนิสัยของบุคคล  
อริสโตเติ้ลเชื่อว่ำคุณธรรมจะบรรลุผลผ่ำนทำงกำรกระท ำ หรือที่กล่ำวกันว่ำ "Practice makes 
perfect" กำรกระท ำพฤติกรรมที่ดีซ้ ำ ๆ กันนั้น จะก่อให้เกิดกำรสั่งสมควำมคิดเกี่ยวกับควำมดีขึ้นใน
ระบบค่ำนิยมของปัจเจกบุคคล และอำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ คุณธรรมจริยธรรมเป็นวิธีในกำรคิด 
เช่นเดียวกับวิธีในกำรกระท ำ 
  หลักปรัชญำของยิว-คริสเตียน หลักพ้ืนฐำนของกำรกระท ำของชำวยิวและคริสเตียน
นั้น คือ ประโยคที่บอกว่ำ "จงรักเพ่ือนบ้ำนของท่ำนเหมือนดั่งที่ท่ำนรักตัวเอง" หลักจริยธรรมของชำวยิว
และคริสเตียนถูกก ำหนดด้วยควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ และควำมรักในมนุษยชำติทุกเผ่ำพันธุ์ ซึ่งตำม
ควำมคิดนี้แล้ว กำรจะตัดสินใจทำงจริยธรรมใด ๆ จ ำเป็นจะต้องให้ควำมเคำรพต่อเกียรติของควำมเป็น
มนุษย์ เสมือนหนึ่งเป็นเป้ำหมำยสูงสุด มำกกว่ำกำรเป็นเพียงแค่วิธีกำรที่จะน ำพำไปสู่จุดหมำย ต้องให้
ควำมเคำรพต่อควำมเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่ว่ำคนนั้นจะยำกจนหรือร่ ำรวย ไม่ว่ำจะผิวด ำหรือ ผิวขำว 
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นเพียงคนธรรมดำ 
  ถึงแม้ว่ำหลักจริยธรรมของชำวยิวและคริสเตียนดังกล่ำวจะดูเหมือนเป็นอุดมคติมำก
เกินไป แต่ก็ยังให้แนวทำงในกำรปฏิบัติส ำหรับพฤติกรรมจริยธรรมได้ นั่นคือ ไม่ว่ำเรำจะใช้แนวทำงใด
เพ่ือตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเรำออกมำ เรำจะต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจำกกำร
ตัดสินใจของเรำด้วยควำมเต็มอกเต็มใจ และที่ส ำคัญคือ หลักปรัชญำของกำรเคำรพในควำมเป็นมนุษย์
นั้น ควรจะเป็นพ้ืนฐำนในกำรตัดสินใจทำงจริยธรรมของบุคคลทุกครั้ง นอกจำกนั้นแล้ว หลักดังกล่ำวนี้
ยังเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของนักข่ำว ผู้ซึ่งจะต้องตรวจสอบพินิจพิจำรณำ และรำยงำนกำรกระท ำ
กิจกรรมของบุคคลที่ตกเป็นข่ำว ด้วยควำมเคำรพในควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลผู้นั้น 
  Kant และหน้ำที่ทำงจริยธรรม นักปรัชญำชำวเยอรมัน Immanuel Kant เป็น          
นักจริยธรรมสมัยใหม่ ซึ่งทฤษฎีของเขำมีพ้ืนฐำนควำมคิดอยู่ที่ "หน้ำที่" และสิ่งที่เขำเรียกว่ำ "สิ่งที่ส ำคัญ
จ ำเป็นเร่งด่วน" สิ่งที่ผู้ที่จะต้องตัดสินใจทำงจริยธรรมจะต้องกระท ำก็คือ ตรวจสอบหลักกำรทำง
จริยธรรมที่อยู่ภำยใต้กำรกระท ำของตนเอง และตัดสินใจว่ำจะประยุกต์ใช้ในแบบสำกลทั่วไปหรือไม่  
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ถ้ำเป็นเช่นนั้น หลักกำรดังกล่ำวก็จะกลำยเป็นระบอบจริยธรรมของสำธำรณะ ซึ่งจะผูกมัดสมำชิกใน
สังคมทุกคนเข้ำไว้ด้วยกัน 
  ทฤษฎีของ Kant เน้นหนักไปที่หน้ ำที่ ของมนุษย์  และบำงครั้ งอำจเรียกว่ำ                
Duty-based moral philosophy อำจกล่ำวได้ว่ำ "บุคคลมีหน้ำที่ที่จะต้องพูดควำมจริง ถึงแม้ว่ำมัน
อำจจะก่อให้เกิดผลร้ำยแก่บุคคลอ่ืนก็ตำม" นอกจำกนั้นแล้ว Kant ยังต้องกำรให้เรำเคำรพควำมเป็น
มนุษย์ของบุคคลผู้อ่ืนด้วย และไม่ควรปฏิบัติต่อคนอ่ืนเสมือนว่ำ เขำเป็นวิถีทำงที่จะน ำพำเรำไปสู่
จุดมุ่งหมำย ทว่ำเรำจะปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยควำมเคำรพได้อย่ำงไร หำกว่ำกำรพูดควำมจริงของเรำเป็นสิ่ง
ที่ท ำให้ผู้อื่นต้องบำดเจ็บ และนั่นหมำยถึงว่ำ Kant รู้ดีว่ำ กำรจะปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมสำกลนั้นอำจ
ส่งผลร้ำยต่อบุคคลอ่ืนได้ 
  Kant เชื่อว่ำ แรงจูงใจในกำรกระท ำของบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับกำรยอมรับหน้ำที่ที่
จะต้องกระท ำ มำกกว่ำเพียงแค่จะแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องออกมำเท่ำนั้น ดังนั้น ควำมตั้งใจในกำร
กระท ำจึงมีควำมส ำคัญมำกกว่ำกำรกระท ำ ยกตัวอย่ำงเช่น หำกพิจำรณำตำมทัศนะของ Kant แล้ว 
กำรที่บริษัทโฆษณำหลีกเลี่ยงโฆษณำที่หลอกลวง เพ่ือป้องกันกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนของรัฐบำล 
ไม่ถือว่ำกำรกระท ำตำมหน้ำที่เชิงจริยธรรม นักปรัชญำที่ด ำเนินรอยตำม Kant เชื่อกันว่ำหลักกำร
จริยธรรมสำกล อย่ำงเช่น กำรพูดควำมจริง ควำมยุติธรรม และควำมซื่อสัตย์ ยังเป็นสิ่งที่จะบุคคลต้อง
ปฏิบัติตำม ยกเว้นแต่จะมีเหตุผลอันจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถกระท ำได้เท่ำนั้น 
  ลัทธิถือผลประโยชน์เป็นส ำคัญ (Utilitarianism) แนวทำงหนึ่งในกำรศึกษำจริยธรรม
ในสังคมอเมริกำร่วมสมัยคือแนวคิดที่ว่ำด้วย Utilitarianism โดยนักปรัชญำ Jeremy Bentham and 
John Stuart Mill แนวควำมคิดของหลักกำรนี้คือ กำรให้ควำมส ำคัญต่อผลที่เกิดขึ้นตำมมำจำกกำร 
ตัดสินใจทำงจริยธรรมของบุคคล มำกกว่ำจะค้นหำควำมตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังกำรกระท ำเช่นเดียวกับ
หลักปรัชญำของ Kant 
  ตัวอย่ำงจำกหลักปรัชญำดังกล่ำวอำจพิจำรณำได้จำก กรณีท่ีมีนักข่ำวเข้ำไปคุ้ยถังขยะ
ของเลขำนุกำรศำล และพบเศษกระดำษที่ท ำให้ได้รู้ถึงกำรตัดสินใจในคดีที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ของคณะ
ลูกขุน นักข่ำวคนนั้นเสนอเรื่องรำวนั้นให้กับหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ แต่หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับปฏิเสธที่จะลง
พิมพ์เรื่องดังกล่ำว เพรำะเกรงว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือกำรตัดสินใจของคณะลูกขุน 
เนื่องจำกกำรพิจำรณำคดีนั้น ๆ ยังไม่เสร็จสิ้น ทว่ำมีหนังสือพิมพ์อีก 1 ฉบับที่ตัดสินใจจะลงพิมพ์ 
บรรณำธิกำรข่ำวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คิดว่ำ หน้ำที่ของเขำ นอกเหนือจำกกำรจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผลที่ตำมมำแล้ว เขำจะต้องบอกควำมจริงกับผู้อ่ำน โดยกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่ได้รับมำ 
  นอกจำกนั้นแล้ว นักข่ำวที่ใช้วิธีกำรที่หลอกลวงเพ่ือเปิดเผยควำมเลวร้ำยของสังคมก็
ถือว่ำเป็นกำรใช้หลักกำรผลประโยชน์เป็นส ำคัญเช่นเดียวกัน และในระยะยำว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นอำจส่งผล
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ต่อพฤติกรรมจริยธรรมในสังคมที่นักข่ำวผู้นั้นปฏิบัติงำนอยู่ก็เป็นได้ อำจกล่ำวได้ว่ำ ผลลัพธ์ที่เป็นบวก
หรือผลที่ดีส ำหรับสังคม เป็นสิ่งที่ท ำให้วิธีกำรในกำรหำข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมำนั้นสำมำรถยอมรับได้ 
  ลัทธิควำมเท่ำเทียมกันในสังคม (Equalitarianism) Equalitarianism วำงอยู่บน
พ้ืนฐำนของควำมคิดที่ว่ำปัจเจกบุคคลทุกคนจะต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยหลักคิด
ดังกล่ำวท ำให้แนวควำมคิดนี้มีควำมคล้ำยคลึงกับหลักจริยธรรมของชำวยิว-คริสเตียน ควำมคิดท่ีว่ำด้วย
ควำมเท่ำเทียมกันนี้เกิดขึ้นให้เห็นอย่ำงเป็นรูปเป็นร่ำงโดยนักปรัชญำ John Rawls ในหนังสือชื่อ             
"A theory of justice" Rawls มีควำมคิดว่ำ ทุกคนควรอยู่ในฐำนะที่เขำเรียกว่ำ "Original position" 
ไม่ว่ำจะเป็นเพศใด อำยุเท่ำไร มำจำกเชื้อชำติหรือเผ่ำพันธุ์ใด และมีสถำนะทำงสังคมอยู่ในระดับใดก็
ตำม ทัศนะจำกเสียงส่วนน้อยในสังคมควรได้รับกำรยอมรับเท่ำกับทัศนะของเสียงส่วนใหญ่ เพ่ือท ำลำย         
"ม่ำนแห่งอคติ" หรือม่ำนแห่งควำมรังเกียจเดียดฉันท์ให้หมดไป 
  ตำมแนวคิดนี้ กำรตัดสินใจทำงจริยธรรมของบุคคลใดก็ตำมควรจะกระท ำโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบุคคล โดยปรำศจำกอคติทำงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำงกัน หรือควำม
แตกต่ำงทำงสังคม ทำงกำรเมือง และควำมแตกต่ำงในด้ำนอ่ืน ๆ และที่ส ำคัญคือ ไม่ควรจะปล่อยให้มี 
Double standards เกิดข้ึน นอกเสียจำกว่ำจะมีเหตุผลที่จ ำเป็นจริง ๆ หลักกำรดังกล่ำวนี้ เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนของนักข่ำว ในส่วนของกำรตัดสินใจที่จะลงเรื่องรำวต่ำง ๆ ของปัจเจกบุคคลที่มำจำก            
ภูมิหลังที่หลำกหลำย รวมถึงไม่ว่ำเรื่องรำวเหล่ำนั้นจะเป็นเรื่องของบุคคลที่มี ชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็น
เพียงบุคคลธรรมดำ 
  แนวคิด Relativism Bertrand Russell and John Dewey เป็นนักปรัชญำที่ส ำคัญ
ของแนวคิดนี้ และบำงครั้งอำจเรียกแนวคิดนี้ว่ำ "Progressivism" 
  แนวคิด Relativism นี้มีควำมเชื่อว่ำ สิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ดีส ำหรับบุคคลหนึ่งนั้นอำจ
ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ดีส ำหรับบุคคลอ่ืน แม้ว่ำจะตกอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์เดียวกัน 
ในอีกด้ำนหนึ่งนั้น ผู้ที่จะต้องตัดสินใจทำงจริยธรรมจะต้องตัดสินใจว่ำ อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ดี
จำกมุมมองของตนเอง แต่จะต้องไม่ตัดสินมุมมองหรือกำรตัดสินใจทำงจริยธรรมของผู้อ่ืน แนวคิดนี้มี
ทัศนคติว่ำ "ฉันจะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องส ำหรับตัวฉัน และ คุณตัดสินใจว่ำอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องส ำหรับ
คุณ" อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดนี้อำจน ำไปสู่สภำพที่ไร้ระเบียบได้ เนื่องจำกปัจเจกบุคคลแต่ละคนต่ำงยึดถือ
จริยธรรมของตนเอง ท ำให้ไม่มีบรรทัดฐำนทำงจริยธรรมร่วมของสังคม 
  ขณะเดียวกัน อำจเรียกแนวคิดนี้ได้ว่ำ "Situation ethics" ตำมหลักกำรนี้ ลักษณะ
ของผู้ที่จะต้องตัดสินใจจะเป็นแบบ Case-by-case แม้ว่ำสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วนั้นจะเบี่ยงเบนไปจำกกฎ
ของสังคม อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดนี้มีผู้แสดงควำมไม่ เห็นด้วย และมองว่ำมันมีลักษณะของ                  
"Non-ethics" และใช้เป็นแบบจ ำลองส ำหรับพฤติกรรมทำงจริยธรรมไม่ได้ 
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หน้าที่ของสื่อมวลชนในระบบจริยธรรม 
 สื่อมวลชนเป็นสถำบันหนึ่งที่ทรงพลังในระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย และ
เปรียบเสมือนกำรเป็นศูนย์กลำงระหว่ำงประชำชนพลเมืองกับสถำบันในสังคมต่ำง ๆ เช่น สถำบันทำง
กำรเมือง ทำงเศรษฐกิจ และสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจำกนั้นแล้ว สื่อมวลชนยังเป็น
เครื่องมือที่ส ำคัญของสังคมในกำรส่งผ่ำนค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม เป็นผู้จุดประเด็นว่ำค่ำนิยมอันไหนที่
ส ำคัญ และบอกใบ้ด้วยสัญลักษณ์ต่ำง ๆ เพ่ือเป็นนัยยะถึงมำตรฐำนควำมประพฤติของคนในสังคมที่
ต้องกำร รวมไปถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของแต่ละบุคคล 
 กระบวนกำรดังกล่ำวนั้นได้ด ำเนินไปโดยผ่ำนหน้ำที่ที่ส ำคัญ 3 ประกำรของผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
สื่อมวลชน (นิษฐำ หรุ่นเกษม, 2547) กลำ่วคือ 
  (1) กำรเผยแพร่และแปลควำมข่ำวสำร 
  (2) กำรผลิตและถ่ำยทอดสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ และ 
  (3) กำรตลำดด้ำนควำมบันเทิงในสื่อมวลชน 
 แต่ละหน้ำที่เหล่ำนี้ต่ำงได้รับกำรคำดหวังทำงจริยธรรมที่แตกต่ำงกันออกไป ยกตัวอย่ำงเช่น 
มำตรฐำนเกี่ยวกับควำมจริงและควำมถูกต้องแม่นย ำระหว่ำงโฆษณำกับข่ำว หรือค่ำนิยมที่เป็นตัวมำ
ก ำกับกำรผลิตรำยกำรข่ำวกับรำยกำรสำระบันเทิง 
 ประกำรแรก สื่อมวลชนเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรแห่งแรกในสังคมประชำธิปไตย ซึ่งถือกันว่ำ 
ควำมถูกต้องแม่นย ำและควำมไว้วำงใจได้ในข้อมูลข่ำวสำรนั้นเป็นเสมือนเส้นเลือดหรือสิ่งที่จ ำ เป็นต่อ
กำรด ำรงชีวิต อย่ำงไรก็ตำม กำรต้องอยู่ภำยใต้สังคมแบบทุนนิยม ท ำให้สื่อมวลชนจ ำเป็นจะต้อง
ค ำนึงถึงจ ำนวนของผู้อ่ำนหรือผู้ชมด้วย และส่งผลต่อกำรน ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับควำมรุนแรงหรือ
เรื่องรำวทำงเพศอย่ำงเปิดเผย รวมไปถึงเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตส่วนตัวของคนดังในสังคม 
 แต่นักข่ำวมิได้เป็นเพียงฝ่ำยเดียวในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรในสังคมทุนนิยม แต่ไม่ว่ำใครจะเป็น
แหล่งในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรก็ตำม สังคมนั้นมีสิทธิ์ที่จะคำดหวังถึงระดับของพฤติกรรมทำงจริยธรรม
จำกสถำบันสื่อมวลชน และเมื่อกำรปฏิบัติของสื่อมวลชนไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร วิกฤตกำรณ์ควำม
ขัดแย้งระหว่ำงสถำบันสื่อเหล่ำนั้นกับสำธำรณชนย่อมเกิดข้ึน 
 ในระดับท่ีต่ ำที่สุดที่ผู้รับสำรต้องกำรจำกสื่อมวลชนนั้นก็คือ กำรน ำเสนอข่ำวสำรที่ไม่จงใจโกหก
หรือหลอกลวง ไม่ว่ำข้อมูลนั้นจะมำจำกนักข่ำวหรือเอเยนซี่โฆษณำ แต่ควำมคำดหวังต่อพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของสื่อมวลชนนั้นแตกต่ำงกันไปตำมบทบำทและสถำนะของนักข่ำวหรือสื่อแต่ละประเภท 
ยกตัวอย่ำงเช่น เรำต่ำงคำดหวังให้ผู้สื่อข่ำวรำยงำนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรำวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ยกเว้น
แต่จะมีเหตุผลบำงประกำรที่ท ำให้จ ำเป็นต้องปิดบังข้อมูลบำงส่วนไว้เสียก่อน และเรำยังคำดหวังให้
สื่อมวลชนรับผิดชอบต่อกำรสร้ำงสมดุลในกำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ แต่ทว่ำสังคมจะไม่คำดหวังใน
รูปแบบเดียวกันนี้กับนักโฆษณำหรือนักประชำสัมพันธ์ เนื่องจำก งำนทั้งสองอย่ำงนั้นผู้บริโภคต่ำง
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ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงบทบำทในฐำนะของกำรเป็นแหล่งของข่ำวสำรข้อมูลที่ต้องกำรโน้มน้ำวชักจูงใจ 
และกำรที่งำนทั้งสองประเภทนั้นต่ำงค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงำนตนพอ ๆ กับผลประโยชน์ของ
สำธำรณะ 
 ประกำรที่สอง หน้ำที่ของสื่อมวลชนในกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือโน้มน้ำวและชักจูงใจนี้            
ต่ำงเป็นที่ยอมรับกันว่ำ บรรณำธิกำรข่ำว นักวิจำรณ์ นักโฆษณำ และนักประชำสัมพันธ์นั้นเป็น
แหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่มีประสิทธิภำพในกำรเผยแพร่สำรเพื่อกำรโน้มน้ำวชักจูงใจมำกท่ีสุด 
 กำรสื่อสำรเพื่อโน้มน้ำวใจนี้สำมำรถสืบสำวย้อนกลับไปได้ถึงยุคกรีกโบรำณ ในรูปแบบของกำร
สื่อสำรเชิงวำทศิลป์ ทว่ำเทคนิคกำรโน้มน้ำวใจในปัจจุบันได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็นรูปแบบหนึ่งของ
ศิลปะ โดยเฉพำะเมื่อมันได้รับกำรออกแบบเป็นอย่ำงดีและแนบเนียน เพ่ือเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้ 
ทัศนคติ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของบุคคล ยกตัวอย่ำงเช่น กำรโฆษณำสินค้ำทำง
โทรทัศน์ซึ่งใช้ปัจจัยทำงจิตวิทยำมำเป็นแรงกระตุ้นพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภค 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกำได้รวมเอำหน้ำที่ทำงด้ำนกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์เข้ำไว้กับ
งำนด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน อย่ำงไรก็ตำม ขณะเดียวกัน ก็เริ่มมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์มำกขึ้นเรื่อย  ๆ ถึง
กำรรวมกันดังกล่ำว ในด้ำนหนึ่งนั้น กลุ่มผู้สนับสนุนงำนด้ำนกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงใช้
เหตุผลในกำรเป็นตลำดเสรีทำงควำมคิด ที่เน้นหนักในด้ำนของกำรแข่งขันของ "เสียง" ต่ำง  ๆ ที่
หลำกหลำย และอ ำนำจสูงสุดในควำมเป็นอิสระและควำมมีเหตุผลของผู้บริโภค รูปแบบที่สุดขั้วส ำหรับ
หลักปรัชญำนี้ก็คือ "ปล่อยให้ผู้บริโภคเป็นผู้ระมัดระวังเอง" แต่ในฝ่ำยของผู้คัดค้ำนและวิจำรณ์นั้นมอง
ว่ำ กำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์เป็นกระบวนกำรสื่อสำรที่มีอิทธิพลและฉกฉวยผลประโยชน์จำก
ผู้รับสำรที่ยอมจ ำนนพร้อมตำม หรือผู้รับสำรที่ไร้ควำมสำมำรถในกำรจ ำแนกแยกแยะข่ำวสำรซึ่งเข้ำมำ
ควบคุมบงกำรต่ำง ๆ ดังนั้น สำธำรณชนจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรปกป้องจำกกลุ่มตัวแทนอิสระในกำรท ำ
หน้ำที่เป็น "Consumer watchdog group" แต่เนื่องจำกกลุ่มผู้วิจำรณ์และผู้ปฏิบัติงำนต่ำงก็มีมุมมอง
ทำงจริยธรรมที่แตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งกันขึ้น ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงมำตรฐำนบำงอย่ำง
ส ำหรับพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับได้ (เช่น กฎข้อห้ำมส ำหรับกำรจงใจเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ผิดพลำด
หรือหลอกลวง) และจัดสรรแบ่งบันควำมรับผิดชอบทำงศีลธรรมจริยธรรมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่แตกต่ำง
กันออกไปในสำยโซ่แห่งกระบวนกำรสื่อสำร จำกผู้เผยแพร่ข่ำวสำรเพ่ือกำรชักจูงใจไปถึงนำยทวำร
ข่ำวสำร และผู้รับสำร 
 ประกำรที่สำม หน้ำที่ในกำรผลิตและเผยแพร่กำรบันเทิงแบบมวลชน ซึ่งหน้ำที่นี้ที่ถูกท้ำทำย
ด้วยประเด็นทำงจริยธรรมเป็นอย่ำงมำก ประเด็นปัญหำที่ส ำคัญ คือ สื่อมวลชนนั้นมีพันธกิจในกำร
ยกระดับรสนิยมและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีคุณธรรม หรือมีพันธกิจในกำร "ให้ในสิ่งที่ผู้รับสำร
ต้องกำร" 
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 ในสังคมประชำธิปไตย ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสื่อสำรมวลชนต่ำงผลิตวัตถุดิบที่คำดว่ำจะตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้รับสำร และผู้รับสำรจะเป็นฝ่ำยแสดงควำมคิดเห็นออกมำเองว่ำยอมรับได้หรือไม่ หำก
ทว่ำในสังคมซึ่งมีควำมหลำกหลำยนั้น แม้ว่ำกำรผลิตแบบ mass production จะมีข้อดีคือมีต้นทุนหรือ
ค่ำใช้จ่ำยต่ ำ และให้ควำมบันเทิงกับผู้บริโภคที่มีระดับฐำนะเศรษฐกิจทำงสังคมที่หลำกหลำยกันไป แต่
ในอีกด้ำนหนึ่งนั้น ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ำเทียมของกำรผลิตแบบมวลชนก่อให้เกิดควำมตกต่ ำทำงด้ำนรสนิยม 
นอกจำกนั้นแล้ว กลุ่มผู้วิจำรณ์ยังมีควำมเห็นอีกว่ำ กำรหวังผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรค้ำไม่ควรเป็น
ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรผลิตควำมบันเทิง และกำรผลิตงำนในลักษณะดังกล่ำวควรจะมีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรปรุงแต่งค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 นอกจำกนั้น ปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังเกิดขึ้นจำกกำรค่อย ๆ ผสมผสำนกันระหว่ำงข่ำว 
ควำมบันเทิง และกำรค้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรผสมผสำนกันระหว่ำงสิ่งที่เคยแยกให้เห็นควำมแตกต่ำงว่ำ 
อะไรคือข่ำวและอะไรคือควำมบันเทิง เช่น รำยกำรทอล์คโชว์ทำงโทรทัศน์ กำรโฆษณำแบบ 
Advertorial หรือเนื้อหำประเภท Infomercial 
 ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนควรจะค ำนึงถึงอิทธิพลของตนในชีวิตของ
ประชำชนผู้รับสำร โดยเฉพำะผู้รับสำรที่ยังเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่น เพรำะผู้รับสำรกลุ่มนี้ต่ำงรับเอำ
สื่อมวลชนเป็นแม่แบบในกำรประพฤติปฏิบัติทำงจริยธรรม และหำกว่ำสื่อมวลชนล้มเหลวในกำรปฏิบัติ
ตำมควำมรับผิดชอบดังกล่ำวแล้ว ก็จะส่งผลถึงควำมไว้วำงใจของสังคมต่อสื่อมวลชน 
 
สิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับระบบทางจริยธรรม 
 เกณฑ์ 5 ประกำรดังต่อไปนี้เป็นหลักกำรขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับทุก ๆ ระบบจริยธรรม 
เกณฑ์ดังกล่ำวมีควำมเกี่ยวข้องกับหลักกำรทั่วไปของสังคมและข้อปฏิบัติซึ่งสะท้อนให้เห็นในมำตรฐำน
ทำงวิชำชีพของแต่ละองค์กำร 
 1. Shared values 
  ระบบของจริยธรรมจะต้องถูกสร้ำงขึ้นบนพ้ืนฐำนของค่ำนิยมของสังคม ถึงแม้ว่ำ 
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ ในสังคมอำจจะประยุกต์ใช้มำตรฐำนเหล่ำนี้แตกต่ำงกันไปตำม 
สถำนกำรณ์ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แต่อย่ำงน้อยก็จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันส ำหรับในบำง
มำตรฐำนจริยธรรม เช่น กำรที่สมำชิกในสังคมบำงคนเลือกที่จะพูดโกหกในบำงสถำนกำรณ์นั้น ไม่ถือว่ำ
เป็นกำรท ำลำยหลักกำรขั้นพ้ืนฐำนของข้อตกลงร่วมในกำรยึดถือค่ำนิยมด้ำนควำมจริง และบำงครั้งกำร
เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำนของสังคมอำจเป็นสิ่งที่สำมำรถยกเว้นได้ หำกมีเหตุผลอันสมควร แต่กำร
ยกเว้นดังกล่ำวจะไม่ถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมของสังคม 
  กำรยอมรับต่อค่ำนิยมร่วมในสังคมนั้นได้สะท้อนออกมำให้เห็นในบรรทัดฐำนของ
สังคม ยกตัวอย่ำงเช่น บัญญัติสิบประกำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติทำงจริยธรรมที่สืบต่อกันมำของ
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ชำวยิวและคริสเตียน เป็นต้น สถำบันสื่อมวลชนหลำยแห่งได้สร้ำงหลักกำรทำงจริยธรรมขึ้นมำเป็นของ
ตนเอง เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับนักข่ำวมือใหม่ จะได้รู้ว่ำพฤติกรรมใดที่สำมำรถ
ยอมรับได้และพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ 
 2. Wisdom 
  มำตรฐำนทำงจริยธรรมควรจะสร้ำงขึ้นจำกเหตุผลและประสบกำรณ์ ระหว่ำงสิทธิและ
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลกับพันธกิจต่อสังคม หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ บรรทัดฐำนทำงจริยธรรมนั้นควร
จะมีควำมเหมำะสมหรือสมเหตุสมผล ตัวอย่ำงเช่น คงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรหำกว่ำนักข่ำวจะหลีกเลี่ยงใน
กำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชนเนื่องด้วยแรงกดดันบำงประกำร เพรำะในบำงครั้ง กำรที่
นักข่ำวเข้ำไปร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้นอำจจะท ำให้ตนเองมีควำมเข้ำใจในเรื่องรำวที่ต้องรำยงำน
มำกยิ่งขึ้น 
  อย่ำงไรก็ตำม Wisdom ในที่นี้ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ ซึ่งจะเป็นตัวที่คอยบอกเกี่ยวกับ
วิธีที่เหมำะสมส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำนั้น ๆ เพรำะในบำงครั้งกำรตัดสินใจทำงจริยธรรมจ ำเป็นจะต้อง
ใช้ควำมรุนแรงเข้ำแก้ไข แต่ในบำงครั้งอำจจะต้องใช้ทำงสำยกลำง เช่น ประเด็นที่ก ำลังโต้แย้งกันถึง
ควำมรับผิดชอบของอุตสำหกรรมโฆษณำต่อผลลัพธ์ที่ร้ำยแรงของกำรบริโภคแอลกอฮอล์ ในด้ำนหนึ่ง
นั้นมีเสียงเรียกร้องให้ระงับกำรออกอำกำศโฆษณำสินค้ำประเภทแอลกอฮอล์ทั้งทำงวิทยุและโทรทัศน์ 
แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง กำรอยู่ในประเทศที่มีเสรีภำพ เจ้ำของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็ควรจะได้รับอนุญำตให้
โฆษณำสินค้ำของตนผ่ำนทำงสื่อมวลชนได้ ดังนั้น วิธีกำรประนีประนอมระหว่ำงขั้วทั้งสองข้ำงคือ กำร
ยินยอมให้มีโฆษณำได้แต่ต้องมีกำรแจ้งเตือนผู้บริโภคให้เห็นถึง ผลเสียต่อสุขภำพอันเกิดจำกกำรดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 
 3. Justice 
  ควำมยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และมีควำมส ำคัญต่ อ
แนวทำงในกำรแก้ไขข้อโต้แย้งทำงด้ำนจริยธรรม แนวควำมคิดนี้มีควำมเกี่ยวพันกับควำมถูกต้องและ
ควำมเป็นธรรม ซึ่งปัจเจกบุคคลทุกคนจะต้องได้รับกำรปฏิบัติในแบบเดียวกัน อำจกล่ำวได้ว่ำ ไม่ควรมี 
Double standards ยกเว้นไว้ส ำหรับเหตุผลในบำงกรณีที่ท ำให้จ ำเป็นจะต้องมีกำรแบ่งแยก 
  หลักกำรในข้อนี้มีควำมส ำคัญส ำหรับสื่อมวลชนในกำรประยุกต์ใช้งำนเป็นอย่ำงมำก 
นักข่ำวอำจประยุกต์ใช้หลักกำรดังกล่ำวเพ่ือสนับสนุนเหตุผลของตนที่จ ำเป็นจะต้องใช้วิธีกำรที่
หลอกลวง เพ่ือสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ซึ่งเป็นควำมลับส่วนบุคคล ตลอดจนกำรรุกล้ ำควำม
เป็นส่วนตัวของบุคคล ยกตัวอย่ำงเช่น หลักกำรทำงด้ำนควำมยุติธรรมต้องกำรให้ผู้ที่เป็น นักข่ำว
รำยงำนเรื่องรำวพฤติกรรมเสื่อมเสียของบุคคล ทั้งที่เป็นคนของสังคมและบุคคลธรรมดำ ด้วยเหตุผลที่
สมควรที่มำกไปกว่ำเพื่อตอบสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็นของผู้อ่ำนเท่ำนั้น 
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 4. Freedom 
  ระบบของจริยธรรมควรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรมีอิสระที่จะเลือก สังคมที่          
ไม่อนุญำตให้บุคคลมีเสรีภำพ เป็นสังคมที่จริยธรรมของบุคคลจะค่อย ๆ เสื่อมลง ปัจเจกบุคคลหรือ
นักข่ำวแต่ละคนควรจะมีทำงเลือกหลำกหลำยรูปแบบ และควรจะได้ใช้เหตุผลในกำรเลือกของตนโดย
ปรำศจำกกำรขู่เข็ญหรือบังคับ กำรตัดสินใจเลือกทำงจริยธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยอดัมและอีฟ 
เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจกินผลไม้ต้องห้ำมและถูกเนรเทศให้ออกจำกสวรรค์ อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจทำง
จริยธรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลที่ร้ำยแรงเช่นนี้ และหำกปรำศจำกเสรีภำพแล้ว จะไม่สำมำรถมีกำร
ตัดสินใจทำงจริยธรรมได้เลย เนื่องจำก กำรตัดสินใจทำงจริยธรรมนั้นจ ำเป็นจะต้องมีตัวเลือกมำให้เลือก 
และมีกำรตัดสินใจเลือกด้วยเหตุผลหรือข้อสนับสนุนต่ำง ๆ 
 5. Accountability 
  ในฐำนะของปัจเจกบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระในสังคม เรำต่ำงต้องมีควำมรับผิดต่อกำร
กระท ำทำงจริยธรรมของตนเอง ควำมรับผิดชอบนั้นอำจเกิดขึ้นได้หลำกหลำยประเภทจำกกำรก ำหนด
บทลงโทษทั้งแบบไม่เป็นทำงกำรและเป็นทำงกำร เช่น กำรเพิกถอนสิทธิกำรเป็นทนำยหรือกำรไล่
นักข่ำวซึ่งท ำผิดกฎของบริษัทออก ฯลฯ 
  ระบบจริยธรรมที่ปรำศจำกควำมรับผิดชอบนั้นก่อให้เกิดกำรมีเสรีภำพที่ไร้ซึ่งควำม
รับผิดชอบเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังส่งผลต่อกำรขำดพลังที่จะกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ดีมี
คุณธรรมอีกด้วย 
 

เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจทางจริยธรรม 
 เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นระบบซึ่งเป็นแนวทำงส ำหรับกำรตัดสินใจทำงจริยธรรม และกำรใช้
เหตุผลนั้นมีควำมคล้ำยคลึงกับกิจกรรมทำงปัญญำในรูปแบบอ่ืน ๆ คือ ใช้รูปแบบของกำรโต้แย้งด้วย
เหตุผลและใช้กำรโน้มน้ำวใจ และเมื่อกำรตัดสินใจทำงจริยธรรมนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของบุคคล ดังนั้น กำรตัดสินใจทำงจริยธรรมจึงจ ำเป็นจะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง
และผ่ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆเป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ กำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะประกอบไป
ด้วยสิ่งที่มำกกว่ำควำมเชื่อ ควำมคิดเห็น และกำรกระท ำ ที่ส ำคัญยิ่งไปกว่ำนั้นคือ แต่ละเหตุผล          
ไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับทุกปัญหำ 
 กำรตัดสินใจทำงจริยธรรมเป็นกระบวนกำรที่มีโครงสร้ำง เป็นวิธีกำรทำงปัญญำเพ่ือใช้
สนับสนุนหรือปกป้องกำรตัดสินใจของตนต่อกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ของบุคคลอ่ืน แต่ข้อที่ควรค ำนึงก็คือ 
เมื่อกำรตัดสินใจทำงจริยธรรมเป็นกระบวนกำรที่จะต้องกระท ำอย่ำงสุขุมรอบคอบ อีกทั้ง กำรคิดและ
กำรวิเครำะห์ต่ำงก็เป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้เวลำ ดังนั้น จะคำดหวังให้นักข่ำวซึ่งต้องปฏิบัติงำนภำยใต้
ควำมกดดันของเวลำและ Deadline จะประยุกต์ใช้กระบวนกำรนี้ได้อย่ำงไร 
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 ค ำตอบอยู่ที่ กำรยกระดับทำงมโนธรรมและกำรฝึกฝนกำรตัดสินใจต่อกรณีต่ำง ๆ อยู่เสมอ ๆ 
จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสื่อมวลชนนั้นสำมำรถเผชิญกับสถำนกำรณ์ทำงจริยธรรมที่บีบบังคับให้ต้อง
เลือกท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในโลกแห่งควำมเป็นจริงด้วยควำมมั่นใจยิ่งขึ้น 
 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนอำจแบ่งได้ในประเด็นส ำคัญ คือ กำรปฏิบัติ
ตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังนี้ 
 การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 สื่อมวลชนต้องตระหนักถึงควำมรับผิดรับชอบต่อสังคม โดยยึดหลักจริยธรรมขั้นต่ ำและ             
แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชำชีพกระจำยเสียงและโทรทัศน์ในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงแล ะ
กิจกำรโทรทัศน์ไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงน้อย 8 หลักกำร เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนจรรยำบรรณและ
จริยธรรม และพันธกิจในกำรประกอบวิชำชีพกล่ำวคือ 

1. เสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 
2. เคำรพสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียง และข้อมูล

ส่วนตัว 
3. มีควำมอิสระทำงวิชำชีพ ขณะเดียวกันต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และระมัดระวัง

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค 
4. เคำรพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
5. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติเพ่ือ

สร้ำงสรรค์สังคม ตลอดจนค่ำนิยมอันดีงำมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ปกป้องเด็กและเยำวชนจำกเนื้อหำที่มีควำมเสี่ยงและเด็กท่ีปรำกฏในสื่อ 
7. กำรให้พ้ืนที่สำธำรณะ ข่ำวสำรสำธำรณะ ในเหตุกำรณ์สำธำรณะที่ส ำคัญ 
8. ไม่สื่อสำรค ำพูดหรือเนื้อหำที่สร้ำงควำมเกลียดชังซึ่งกันและกัน  

 นอกจำกหลักจริยธรรมขั้นต่ ำ 8 ประกำรดังกล่ำวแล้ว ยังมีสิ่งที่สื่อมวลชนควรระมัดระวังในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ก ำจร หลุยยะพงศ,์ 2556) ได้แก่ 

• ต้องตระหนักว่ำ ผู้ส่งสำรคือผู้ผูกขำดข้อมูลและข้อคิดเห็นนั้น ๆ จึงต้องมีควำมรู้เรื่อง
นั้นดีพอ เข้ำใจประเด็นและนัยต่ำง ๆ ของสำร สำรที่น ำเสนอต้องมำจำกแหล่งที่
น่ำเชื่อถือ ยอมรับว่ำเรื่องที่น ำเสนอจะมีควำมหลำกหลำยของมุมมองเลือกและ
น ำเสนอสำรอย่ำงเป็นธรรม เคำรพควำมเที่ยงตรง ไม่บิดเบือนตกแต่งซ่อนเร้นข้อมูล 

• ระมัดระวังอิทธิพลจำกธุรกิจ มีวลีในแวดวงวิชำกำรและนักวิชำชีพสื่อมวลชนที่ว่ำ 
“ข่ำวบำงเรื่องไม่เป็นข่ำว” นั่นหมำยถึง ข่ำวมักจะอยู่บนกำรตลำดโลกธุรกิจที่เน้นกำร
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ขำยเป็นส ำคัญ ดังนั้น ข่ำวบำงข่ำวจึงไม่ได้น ำมำเสนอเพรำะถูกตีควำมว่ำขำยไม่ได้ ยิ่ง
ไปกว่ำนั้นกำรน ำเสนอเนื้อหำอำจแฝงโฆษณำได้อันอำจสร้ำงผลกระทบต่อผู้ชมหรือ
ผู้อ่ำน โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน 

• ระมัดระวังกำรน ำเสนอเนื้อหำที่อำจแฝงไปด้วยอคติต่ำง ๆ เช่น เพศ ชนกลุ่มน้อย 
ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ในสังคม หำกไม่ระมัดระวังกำรน ำเสนอก็ย่อมปรำกฏภำพเชิงลบ
ของผู้คนและสังคม กำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กำรแยกเรำแยกเขำ และสร้ำงควำม
แตกแยกให้กับสังคมได้โดยไม่รู้ตัว 

 ในด้ำนผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน ได้มีกำรจัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่ำงเช่น คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน บริษัท 
เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) หมวดที่ 3 ยังได้ก ำหนดให้ สื่อในเครือเนชั่นมีหน้ำที่ที่ส ำคัญใน

กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อผู้อ่ำน ผู้ฟัง และผู้ชม กล่ำวคือ 
  1. รำยงำนข่ำวด้วยควำมเป็นธรรมและด้วยควำมรับผิดชอบ ผู้สื่อข่ำวทุกคน
จะต้องรำยงำนข้อเท็จจริงต่ำงๆอย่ำงสมบูรณ์ที่สุดเท่ำที่เคยได้รับมำ และหำกมีข้อผิดพลำดใด ๆ เกิดข้ึน
ต้องแก้ไขข้อผิดพลำดนั้นทันที 
  2. สื่อในเครือเนชั่นมีหน้ำที่โดยวิชำชีพที่จะต้องน ำเสนอข่ำวสำรข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ อ่ำนผู้ ฟัง และผู้ชมเป็นหลัก ต้องไม่ใช้สถำนภำพของกำรเป็นผู้สื่อข่ำวแสวงหำ
ผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือผู้อื่นโดยเด็ดขำด 
  3. ผู้สื่อข่ำวคนใดตั้งใจเขียนหรือรำยงำนข่ำวที่ไม่จริง ถือว่ำไม่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้อ่ำน ผู้ฟัง ผู้ชม และต่อวิชำชีพ ถือเป็นควำมผิดที่จะต้องได้รับโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับของบริษัท 
  4. นอกจำกนั้น ในกำรปฏิบัติตัวต่อผู้อ่ำน ผู้ฟัง และผู้ชมทุกคน จะต้องเป็นไป
อย่ำงสุภำพ อ่อนน้อม รำยงำนข่ำวด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยไม่ละเลยควำมคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่ผู้อ่ำนส่งมำที่กองบรรณำธิกำร ไม่ว่ำจะเป็นจดหมำย โทรศัพท์ โทรสำร อีเมล์ ฯลฯ และ
ควรมีกำรตอบรับอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 นอกเหนือจำกกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรปฏิบัติตำมจริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพในข้ำงต้นแล้ว สื่อมวลชนยังต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้อง เหมำะสม สมดุล เป็นธรรม เป็น
อิสระ และปฏิบัติตนภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้เสรีภำพที่มีของสื่อมวลชนละเมิด
สิทธิขั้นพ้ืนฐำนอ่ืน ๆ ของประชำชนโดยทั่วไป ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำยลิขสิทธิ์ กฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ควำมผิดทำงอำญำฐำนหมิ่นประมำทและดูหมิ่นรวมถึงกฎหมำยอ่ืน ๆ อำทิ พระรำชบัญญัติประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
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พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558 ฯลฯ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับประเภทของรำยกำร เนื้อหำ และ
ข้อควำมที่จะน ำเสนอ 
 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นกำรแสดงออกที่ 

• กระทบกระเทือนหรือดูหมิ่นต่อสถำบันกษัตริย์ รวมถึงประมุขของประเทศอ่ืน ๆ 

• ลบหลู่ เหยียดหยำม หรือน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่ศำสนำ 

• กระทบกระเทือนต่อกำรแตกควำมสำมัคคีระหว่ำงชนในชำติ หรือกระทบกระเทือนต่อ
สัมพันธ์ไมตรีระหว่ำงประเทศ 

• ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงำมของชำติ 

• บ่อนท ำลำย หรือกระทบกระเทือนต่อควำมม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

• ยั่วยุกำมำรมณ์ หรือลำมกอนำจำร หรืออุจำดแก่ผู้ฟัง 

• ชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอำชญำกรรม 
 
จริยธรรมสื่อมวลชนในการสื่อข่าวและเขียนข่าว 
 ไม่เพียงควำมรับผิดชอบด้ำนกฎหมำยเท่ำนั้น สื่อมวลชนยังมีควำมรับผิดชอบในด้ำนจริยธรรม 
ซึ่งนับเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนด้วย ควำมรับผิดชอบเป็นตัวก ำหนดควำมน่ำเชื่อถือของสื่อ 
ทรัพย์สินที่มีค่ำมำกที่สุดส ำหรับสื่อมวลชน ก็คือ ควำมเชื่อถือไม่ใช่ขนำดควำมใหญ่โตของอุตสำหกรรม 
หรือลักษณะกำรเป็นเจ้ำของในกำรครอบครองสื่อหลำยประเภท 
 ในกำรสื่อข่ำวและกำรเขียนข่ำว ภำระหน้ำที่ของนักข่ำวในฐำนะผู้แจ้งข่ำวสำร คือกำรน ำ
ข้อเท็จจริงสู่สำธำรณชน (The duty of journalists is to serve the truth) ดังนั้น นักข่ำวควรต้องมี
จริยธรรมในกำรสื่อข่ำว และเขียนข่ำว (สุดำรัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทรำวัฒนำกุล และ จักร์กฤษ เพ่ิมพูน, 
2557) ดังนี้ 
 ควำมเที่ยงธรรมและควำมเป็นภววิสัยในกำรรำยงำนข่ำว 
  ตำมหลักกำรสื่อข่ำวได้มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติข่ำวที่ดีไว้ว่ำ จะต้องมีควำมเป็น
ภววิสัย ปรำศจำกอคติและควำมรู้สึกส่วนตัวของนักข่ำว ข่ำวที่น ำเสนอจะต้องเสนอเฉพำะข้อเท็จจริง มี
ควำมเที่ยงธรรม สมดุล ในกรณีที่เกิดกำรขัดแย้งเกิดข้ึน ต้องให้โอกำสในกำรชี้แจง และแสดงข้อเท็จจริง
ทั้งสองฝ่ำย ไม่ว่ำนักข่ำวจะเห็นพ้องกับฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้เพ่ือควำมเป็นกระจกเงำ
สะท้อนภำพสังคมท่ีชัดเจน เที่ยงตรง ไม่บิดเบี้ยว 
  ควำมเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิในกำรรับรู้ของผู้บริโภคข่ำวสำร 
  ปัญหำควำมเป็นส่วนตัวกับสิทธิในกำรรับรู้ของผู้รับสำร นักข่ำวมักถูกท้วงติงจำกสังคม
ว่ำ ปฏิบัติหน้ำที่ล่วงล้ ำควำมเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน หรืออำจจะเป็นควำมรู้สึกที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
เหตุกำรณ์ในลักษณะมองต่ำงมุมระหว่ำงสังคมกับนักข่ำว ซึ่งนักข่ำวควรมีวิจำรณญำณในกำรไตร่ตรอง 
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ชั่งน้ ำหนักในควำมเหมำะควรขณะปฏิบัติงำนอยู่เสมอว่ำ กำรเสนอข่ำวและภำพผู้ถูกคุกคำมทำงเพศ 
หรือกำรระบุชื่อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์เป็นญำติมิตรท ำให้สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำ ผู้ถูกคุกคำมทำงเพศเป็น
ใคร กำรน ำเสนอภำพเปลือยของผู้ตำยของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเสนอภำพเปลือย
หญิงสำวที่ถูกข่มขืนในที่เกิดเหตุ อีกฉบับหนึ่งเสนอภำพเปลือยหญิงชำวต่ำงชำติถูกคลื่นสึนำมิพัดพำขึ้น
ไปค้ำงอยู่บนกิ่งต้นโกงกำงในลักษณะที่อุจำดตำ นี่ก็เป็นกำรละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่ำเธอ
ทั้งสองจะเสียชีวิตแล้ว 
  กำรใช้แหล่งข่ำวปิด 
  บำงครั้งนักข่ำวอำจต้องใช้แหล่งข่ำวปิด กรณีที่ เป็นข่ำวเชิงสืบสวนสอบสวน                    
ซ่ึงไม่สำมำรถเปิดเผยคุณลักษณะ ( Identification) ของแหล่งข่ำวได้ เนื่องเพรำะอำจส่งผลต่อควำม
ปลอดภัยของแหล่งข่ำวและครอบครัว ซึ่งหำกนักข่ำวละเมิดสิทธิของเขำในกำรป้องกันตัวเองเท่ำกับท ำ
ผิดหน้ำที่ แต่ในขณะเดียวกัน กำรใช้แหล่งข่ำวปิดมำกจนเกินไป อำจถูกตั้งข้อสังเกตหรือวิพำกษ์วิจำรณ์
จำกคนอ่ำนได้ว่ำอำจน ำไปสู่กำรบิดเบือน หรือท ำให้กำรน ำเสนอข่ำวคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริงได้ 
เพรำะคนอ่ำนไม่แน่ใจว่ำแหล่งข่ำวนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ 
  ในอีกแง่มุมหนึ่ง แหล่งข่ำวอำจมีเจตนำให้ข้อมูล หรือควำมเห็นที่บิดเบือนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้ร้ำยแก่ผู้อ่ืน ในกรณีเช่นนี้ อำจมีผลถึงควำมน่ำเชื่อถือได้  เพ่ือไม่ให้สูญเสีย
ควำมเชื่อถือ นักข่ำวจึงไม่ควรเสนอข่ำวที่เลื่อนลอย ปรำศจำกที่มำ ข่ำวลือหรือแผ่นปลิว ควรระบุชื่อ
บุคคลที่ให้สัมภำษณ์หรือให้ข้อมูลอย่ำงชัดเจน เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพ่ือสวัสดิภำพและควำม
ปลอดภัยของแหล่งข่ำว โดยข่ำวสำรนั้นเป็นประโยชน์ และสิทธิในกำรรับรู้ข่ำวสำรของสำธำรณชนด้วย 
หรืออำจใช้วิธีอธิบำยภูมิหลังของแหล่งข่ำว เพ่ือให้ผู้อ่ำน ผู้ชมและผู้ฟังทรำบควำมสัมพันธ์ หรือบทบำท 
ทัศนคติ แนวควำมคิดของแหล่งข่ำว ต่อเหตุกำรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน นักข่ำวก็ต้อง
ปกปิดชื่อและฐำนะของบุคคลที่ให้ข่ำวไว้เป็นควำมลับ หำกได้ให้ค ำมั่นแก่แหล่งข่ำวนั้นไว้ เช่นเดียวกับ
ต้องปกปิดชื่อจริงของ ผู้ใช้ “นำมปำกกำ” หรือ “นำมแฝง” ในกำรเขียนหรือรำยงำนด้วย” 
  กำรรับของขวัญจำกแหล่งข่ำว 
  แม้ว่ำกำรรับของขวัญจำกแหล่งข่ำว จะเป็นสิ่งที่นักข่ำวส่วนใหญ่เห็นว่ำ เป็นกำร
กระท ำที่ผิดหลักจริยธรรม แต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่ำ ของขวัญมีมูลค่ำเท่ำใดควรปฏิเสธ องค์กรข่ำว         
บำงแห่ง เช่น กลุ่มเนชั่น เขียนชัดเจนในประมวลจริยธรรมว่ำ ปฏิทิน ดินสอ พวงกุญแจ เป็นของขวัญที่
มีค่ำทำงเงินเล็กน้อย สำมำรถรับได้ เพรำะกำรปฏิเสธอำจท ำให้ผู้ให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แต่ถ้ำเป็น
ของขวัญที่มีรำคำสูง ควรส่งคืนทันที พร้อมอธิบำยถึงหลักปฏิบัติและนโยบำยของบริษัทอย่ำงสุภำพ 
อย่ำงไรก็ตำม นักข่ำวต้องใช้วิจำรณญำณ และสำมัญส ำนึกของกำรเป็นสื่อมวลชนที่ต้องท ำ หน้ำที่เพ่ือ
สังคมมำกกว่ำหวังประโยชน์ส่วนตัว 
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  นักข่ำวไม่ควรรับของขวัญที่มีมูลค่ำสูง หรือเรียกร้องกำรยกเว้นค่ำที่พัก หรือขอรำคำ
พิเศษในกำรซื้อสินค้ำ หรือกำรใช้บริกำร หรือร้องขอสิทธิพิเศษอ่ืนใดที่ประชำชนทั่วไปไม่ได้รับ                
อย่ำงไรก็ดีหำกเป็นของช ำร่วยที่แจกตำมงำนแถลงข่ำวที่มูลค่ำไม่สูง เช่น พวงกุญแจ ที่ใส่ดินสอ ปฏิทิน 
และอ่ืน ๆ อำจจะรับไว้ได้ แต่ต้องใช้วิจำรณญำณและสำมัญส ำนึกของกำรเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องท ำ
หน้ำที่เพื่อสังคมมำกกว่ำหวังประโยชน์ส่วนตน 
  กำรไม่แสดงตัวว่ำเป็นนักข่ำวขณะปฏิบัติหน้ำที่ หรือแสดงตัว เป็นนักข่ำวเพ่ือใช้
อภิสิทธิ์หลีกเลี่ยงควำมผิด 
  แม้ว่ำกำรไม่แสดงตัวว่ำเป็นนักข่ำว ขณะก ำลังท ำข่ำวจะเป็นข้อยกเว้นในกรณีที่จะต้อง
มีกำรรวบรวมข้อมูล ข่ำวสำรในกำรท ำข่ำวเชิงสืบสอบ สอบสวน เนื่องจำกกำรเปิดเผยตัวต่อแหล่งข่ำว
อำจท ำให้ไม่ได้รับควำมร่วมมือ หรืออำจเกิดอันตรำยได้ แต่ตำมหลักจริยธรรมในกำรท ำข่ำวแล้วไม่ว่ำ
นักข่ำวจะก ำลังท ำข่ำวลักษณะใดก็ตำม นักข่ำวต้องแนะน ำตัวเองและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ของกำร
สัมภำษณ์ให้แหล่งข่ำวทรำบ ไม่ควรท ำให้แหล่งข่ำวประหลำดใจว่ำ ท ำไมค ำพูดของเขำจึงไปปรำกฏเป็น
ข่ำวได ้
  ในอีกกรณีหนึ่ง กำรแสดงตัวเป็นนักข่ำว เพ่ือใช้อภิสิทธิ์ในกำรได้รับบริกำรสำธำรณะ
ก่อนบุคคลอ่ืน ๆ หรือกำรใช้ควำมเป็นนักข่ำวอวดอ้ำงหรืออำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม หรืออ้ำงควำมเป็นนักข่ำวในกรณีท ำผิดกฎจรำจร ก็ถือว่ำเป็นกำร
กระท ำท่ีขัดกับหลักจริยธรรมด้วย 
  กำรขัดกันในด้ำนผลประโยชน์/สิทธิพิเศษ และผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ปัญหำกำรท ำข่ำวโดยมีกำรแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หรือ
เรียกว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) มักจะถูกท้วงติงจำกสังคมเรื่องควำมเป็นกลำงใน
กำรน ำเสนอข่ำวของนักข่ำวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับเชิญไปท ำข่ำวต่ำงจังหวัดหรือต่ำงประเทศ 
ตำมค ำเชิญของแหล่งข่ำว กำรได้ข้อเสนอเป็นหุ้นรำคำพำร์หรือหุ้นรำคำถูกเป็นค่ำตอบแทน กำรเขียน
ค ำชมสินค้ำหรือบริกำร หรือกรณีที่นักข่ำวมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงต่ำง  ๆ เช่น 
กำรเมือง เศรษฐกิจ โดยกำรเป็นสมำชิก กรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น 
  แนวทำงในกำรปฏิบัติของนักข่ำวในเรื่องนี้ คือ ในกำรรำยงำนข่ำวหรือบทควำม         
อันสืบเนื่องจำกกำรที่ได้รับเชิญจำกแหล่งข่ำว ในกำรรำยงำนข่ำวควรมีกำรระบุให้ชัดเจนไว้ท้ำย
บทควำม หรือรำยงำนชิ้นนั้นว่ำ ข้อมูลมำจำกท่ีใด และใครเป็นผู้จัดกำรในกำรเดินทำงครั้งนั้น หรือกรณี
ที่ได้รับมอบหมำยให้ไปท ำข่ำวที่นักข่ำวมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย บรรณำธิกำรอำจเปลี่ยนให้นักข่ำว
คนอ่ืนไปท ำข่ำวแทน 
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  ควำมสงสำร หรือเห็นใจในกำรน ำเสนอข่ำว 
  ปัญหำอีกประกำรหนึ่งที่กระทบต่อจริยธรรมในกำรสื่อข่ำวและเขียนข่ำว คือ ควำม 
อึดอัดใจของนักข่ำวกับแหล่งข่ำวที่สนิทสนมหรือใกล้ชิด หรือกำรขอร้องให้ปกปิดหรือไม่ให้ระบุชื่อ
ตนเอง ญำติมิตร หรือเพ่ือนพ้องที่ตกเป็นข่ำวซึ่งตำยโดยผิดธรรมชำติ หรือกำรกระท ำที่น่ำละอำยมิให้
ปรำกฏเป็นข่ำว เพรำะกลัวว่ำจะท ำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอำย โดยนักข่ำวเองก็รู้สึกอึดอัด 
และเกิดควำมขัดแย้งต่อภำระหน้ำที่ของตน ขณะเดียวกันก็กลัวว่ำ หำกไม่กระท ำตำมท่ีแหล่งข่ำวขอร้อง 
ต่อไปอำจจะไม่ได้รับควำมร่วมมือในครั้งต่อไปอีก แนวทำงแก้ไขคือ นักข่ำวควรปรึกษำกับบรรณำธิกำร 
เพ่ือให้นักข่ำวคนอ่ืนท ำข่ำวนั้นแทน 
  กำรน ำเสนอข้อมูลที่กระทบกระเทือนควำมม่ันคงของชำติ เศรษฐกิจ  
  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 เปิดโอกำสให้สำธำรณชนเข้ำตรวจสอบ
เอกสำรรำชกำรได้ แต่ข้อมูลควำมลับของรำชกำร หำกเปิดเผยอำจมีผลต่อควำมมั่นคงของชำติได้ หรือ
กำรรู้ข้อมูลกำรลดค่ำเงินบำท และน ำไปเผยแพร่ก่อนประกำศกระทรวงกำรคลังท ำให้มีกำรใช้ข้อมูล
ภำยในไปเป็นประโยชน์ในกำรเก็งก ำไรอัตรำแลกเปลี่ยน 
  กำรเสนอข่ำวที่พำดพิงถึงสถำบันกษัตริย์ 
  สถำบันกษัตริย์ส ำหรับประเทศไทย เป็นสถำบันสูงสุดที่ผู้คนให้กำรเคำรพเทิดทูน กำร
เสนอข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ จึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่ำงยิ่ง และส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของคนในวงกว้ำง กำรเสนอข่ำวเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ที่ไม่ระมัดระวัง ไม่เพียงมีผลให้ต้องถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเท่ำนั้น หำกยังน ำมำซึ่งควำมแตกแยกของคนในชำติ 
  จริยธรรม นกำรสื่อข่ำวและเขียนข่ำว เป็นเรื่องที่นักข่ำวต้องใช้วิจำรณญำณและส ำนึก
ของตนเอง ชั่งน้ ำหนักระหว่ำงควำมเหมำะควรกับสิทธิเสรีภำพที่ได้รับ ด้วยเหตุว่ำ กำรกระท ำผิดทำง
จริยธรรมจะไม่มีกำรก ำหนดบทลงโทษไว้อย่ำงชัดเจน แต่นักข่ำวที่ไม่มีจริยธรรมมักจะถูกต ำหนิจำก
สำธำรณชน และผู้ร่วมวิชำชีพ ในขณะเดียวกันองค์กรสื่อ ก็ควรก ำหนดหลักปฏิบัติและอบรมบ่มเพำะ
นักข่ำวในเรื่องจริยธรรม เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดเข้ำใจและมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบด้วย 
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การก ากับดูแลสื่อ 
 
ความหมายของการก ากับดูแล 
 นุดี หนูไพโรจน์ (2556) ได้สรุปควำมหมำยของกำรก ำกับดูแล (Regulation) จำกนักวิชำกำร
ต่ำงๆ ไว้ดังนี้ 
 Kleinsteauber (2004) ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ กำรก ำกับดูแลเป็นกระบวนกำรภำยใต้กฎแห่งรัฐ
หรือองค์กรของรัฐ ซึ่งมักมีศูนย์กลำงอยู่ที่องค์กรก ำกับดูแลที่เป็นอิสระ โดยองค์กรอิสระดังกล่ำวนี้เป็น  
ผู้ตัดสินใจสถำนกำรณ์ปัญหำต่ำง ๆ อันเกิดจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 อีกควำมหมำยหนึ่งนั้นเป็นของ Damian Tambini, Danilo Leonardi และ Chris Marsden 
(2008) ที่อธิบำย “กำรก ำกับดูแล” ว่ำเป็นกำรควบคุม (Controlling) กำรก ำกับ (Directing) หรือกำร
ปกครอง (Governing) ให้เป็นไปตำมกฎ หลักกำร หรือระบบ 
 จำกนิยำมดังกล่ำว อำจให้ควำมหมำยได้ว่ำกำรก ำกับดูแลได้ว่ำ ในกำรก ำกับดูแลนี้ต้องกำร
องค์กรอิสระในกำรก ำกับดูแล โดยมีกำรก ำหนดกฎ หลักกำร หรือแนวปฏิบัติส ำหรับสื่อมวลชนไว้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 
 
ประเภทของการก ากับดูแล 
 ประเภทของกำรก ำกับดูแลสำมำรถแบ่งออกได้ เป็น 3 ประเภท คือ กำรก ำกับดูแลโดยรัฐ กำร
ก ำกับดูแลตนเอง และกำรก ำกับดูแลร่วม (นุดี หนูไพโรจน์. 2556) ดังนี้ 
 1. กำรก ำกับดูแลโดยรัฐ 
  กำรก ำกับดูแลโดยรัฐ หรือ Governmental regulation เป็นกำรก ำกับดูแลแบบออก
ค ำสั่งและควบคุม หรือกำรใช้วิธีกำรทำงกฎหมำย กำรก ำกับดูแลแบบนี้อำจได้ผลดีในอดีตเพรำะสื่อมี
ลักษณะกึ่งผูกขำด มีผู้ประกอบกำรน้อย แต่เมื่อเทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้น ท ำให้รูปแบบ
ของสื่อเปลี่ยนไป มีกำรเกิดขึ้นของสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีควำมหลำกหลำยและกำร
หลอมรวมของสื่อเชื่อมโยงกัน กำรก ำกับดูแลจำกภำครัฐจึงเป็นไปได้ล ำบำกข้ึน 
 2. กำรก ำกับดูแลตนเอง 
  กำรก ำกับดูแลตนเอง หรือ Self regulation คือกำรที่ อุตสำหกรรมสื่ อหรือ
ผู้ประกอบกำรวิชำชีพก ำกับดูแลตนเองแทนที่จะเป็นภำครัฐ โดยที่ Ian Bartle และ Peter Vass ได้
แบ่งประเภทของกำรก ำกับดูแลตนเองไว้เป็น 5 ประเภท จ ำแนกตำมลักษณะบทบำทของภำครัฐซึ่งเป็น
ปัจจัยส ำคัญของกำรก ำกับดูแล (นุดี หนูไพโรจน์. 2556) ได้แก่ 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 109 

  (1) Co-operative หมำยถึงกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ก ำกับดูแลและผู้ถูกก ำกับดูแลใน
กำรปฏิบัติกำรก ำกับดูแลตำมกฎเกณฑ์ของรัฐ ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับกำรก ำกับดูแลร่วม หรือ         
Co-regulation 
  (2) Delegated หมำยถึงกำรกระจำยอ ำนำจในกำรใช้กฎหมำยหรือกำรก ำกับดูแลของ
รัฐไปสู่หน่วยงำนก ำกับตนเองที่ไม่ได้เป็นของรัฐ โดยที่องค์กรของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในด้ำนกำรพิสูจน์
ควำมถูกต้องของกฎเกณฑ์ ตรวจสอบกำรประพฤติติดตำม และตรวจสอบควำมเที่ยงตรงแม่นย ำของ
กฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ ที่ถูกส่งกลับมำยังองค์กรรัฐ 
  (3) Devolved หมำยถึง กำรส่งผ่ำนอ ำนำจรัฐไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลตนเอง มัก
เรียกว่ำ Statutory self-regulation หรือกำรก ำกับดูแลตนเองโดยตัวบทกฎหมำย 
  (4) Facilitated หมำยถึง กำรก ำกับดูแลตนเองที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำง
ชดัเจนในทำงใดทำงหนึ่ง โดยปรำศจำกกฎหมำยมำรองรับกำรก ำกับดูแลตนเองนั้น เป็นรูปแบบของกำร
ก ำกับดูแลตนเองที่เป็นแนวคิดหลักในเชิงปฏิบัติ 
  (5) Tacit มีควำมหมำยใกล้เคียงกับ กำรก ำกับดูแลตนเองอย่ำงแท้จริง หรือ                
Pure self-regulation หมำยถึง กำรก ำกับดูแลตนเองที่รัฐแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีแต่น้อยมำก
และเห็นได้อย่ำงชัดเจน แต่รัฐก็อำจเข้ำมำมีบทบำทโดยนัยได้ 
 3. กำรก ำกับดูแลร่วม 
  กำรก ำกับดูแลร่วม หรือ Co-regulation มีลักษณะของกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้ก ำกับ
ดูแลและผู้ถูกก ำกับดูแลในกำรปฏิบัติกำรก ำกับดูแลตำมกฎเกณฑ์ของรัฐ โดยมีลักษณะของกำร             
บูรณำกำรระหว่ำงระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ใช้อยู่แต่เดิมกับกรอบกำรท ำงำนของรัฐ 
 ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรก ำกับดูแลร่วมนั้น กำรศึกษำของ The British 
Office of Communication’s (OFCOM) ที่เป็นองค์กรก ำกับดูแลสื่อที่เป็นองค์กรอิสระของอังกฤษ  
ได้สรุปเกณฑ์ที่จะน ำไปสู่กำรก ำกับดูแลร่วมเพ่ือคุ้มครองเด็กและเยำวชนจำกภัยเนื้อหำที่ปรำกฏบนสื่อ
โทรศัพท์เคลื่อนทีไ่ว้ (นุดี หนูไพโรจน์. 2556) ดังนี้ 

• กำรก ำกับดูแลร่วมต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

• มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนระหว่ำงองค์กรก ำกับดูแลร่วม และ 
OFCOM 

• ประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ 

• เป็นอิสระจำกกำรแทรกแซงของผู้มีผลประโยชน์ 

• มีก ำลังทรัพย์และก ำลังคนที่เพียงพอ 

• บรรลุและด ำรงเป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสำกลของทุกภำคส่วน 

• มีบทลงโทษที่มีประสิทธิผลและน่ำเชื่อถือ 
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• มีกำรตรวจสอบและทบทวนกำรท ำงำนโดย OFCOM รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จที่ชัดเจน 

• มีควำมโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ 

• มีกำรก ำกับดูแลที่สม่ ำเสมอ เหมำะสม และมีเป้ำหมำย 

• มีกลไกกำรยื่นอุทธรณ์ที่เหมำะสม 

• สำมำรถปรับแก้ไขเกณฑ์ข้ำงต้นได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
แนวทางการก ากับดูแลด้านเนื อหา 
 กำรก ำกับดูแลและกำรส่งเสริมจริยธรรมของสื่อมวลชนนับเป็นแนวทำงที่ส ำคัญของกำรปฏิรูป
สื่อ ทั้งเพ่ือพัฒนำ ยกระดับมำตรฐำนทำงวิชำชีพ และควำมยั่งยืนของวิชำชีพ ส ำหรับประเทศไทยก ำลัง
อยู่ในระหว่ำงกำรสร้ำงกลไกเพ่ือให้เกิดผลทำงกำรปฏิบัติจริง 
 กำรก ำกับดูแลด้ำนเนื้อหำนี้ สื่อมวลชนจ ำเป็นจะต้องตระหนัก เพ่ือมิให้เกิดปัญหำในเรื่องของ
กำรละเมิดจริยธรรมขึ้น เช่น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรผิด ๆ บิดเบือนข้อมูลทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ หรือ
กำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีอคติ นอกจำกนั้นแล้ว สื่อมวลชนจะต้องท ำควำมเข้ำใจองค์ควำมรู้
พ้ืนฐำนที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
ให้ควำมส ำคัญ เนื่องจำก เนื้อหำของรำยกำรเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรผลิตรำยกำรประเภท
ต่ำงๆหำกน ำเสนอเนื้อหำที่เป็นประโยชน์ก็จะท ำให้คนในสังคมได้รับควำมรู้ที่ถูกต้อง สร้ำงทัศนคติ
ในทำงที่ดีงำม เป็นกำรยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ในทำงตรงข้ำมถ้ำหำกเสนอเนื้อหำที่ไม่สร้ำงสรรค์ก็จะ
เกิดผลกระทบต่อสังคมในทำงลบ และอำจลุกลำมไปในวงกว้ำงได้ 
 กำรก ำกับดูแลเนื้อหำจึงมีควำมจ ำเป็นเพ่ือเป็นกำรควบคุมให้สื่อมวลชนตระหนักถึงควำม
รับผิดชอบของตนเองในกำรเลือกสรรเนื้อหำที่ดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและจ ำกัดเนื้อหำที่อำจเป็นภัยต่อ
บุคคลหรือสังคม 
 ส ำหรับแนวทำงในกำรก ำกับดูแลเนื้อหำรำยกำรตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช., 2555) มี 3 แนวทำง
ที่ส ำคัญ กล่ำวคือ แนวทำงกำรก ำกับดูแลโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ แนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำ
ร่วมกัน และแนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำกันเอง มีดังนี้ 
  แนวทำงกำรก ำกับดูแลโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ จ ำแนกได้ดังนี้คือ 
  1. ก ำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมำย (Make the content illegal) หลักกำรส ำคัญ
คือ เมื่อก ำหนดลักษณะของเนื้อหำที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ใช้กฎหมำยห้ำมกำรเผยแพร่กำรออกอำกำศ
เนื้อหำนั้น โดยก ำหนดให้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 
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  2. จ ำกัดกำรผลิตเนื้อหำ (Limit production) ส ำหรับเนื้อหำบำงประเภทที่
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่เป็นภัยร้ำยแรงจนถึงขั้นก ำหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมำย แต่ยังเห็นสมควรให้จ ำกัด
ปริมำณเนื้อหำนั้นในสื่อกระจำยเสียงและสื่อโทรทัศน์ อำจมีกำรจ ำกัดไปที่ต้นตอกำรผลิตเนื้อหำนั้น 
  3. จ ำกัดกำรเข้ำถึงเนื้อหำ (Limit access) มีสำระส ำคัญเป็นกำรก ำหนด
แนวทำงหรือวิธีกำรเข้ำถึงเนื้อหำบำงประเภทให้สำมำรถเข้ำถึง ได้ยำกขึ้นส ำหรับบุคคลบำงกลุ่ม เช่น 
กำรก ำหนดระดับของเนื้อหำ (Rating system) เพ่ือจ ำกัดว่ำเนื้อหำนั้นเหมำะส ำหรับกลุ่มผู้ชมใด ซึ่ง
อำจก ำหนดโดยใช้อำยุของผู้รับฟังเป็นเกณฑ์ก็ได้ 
  4. สกัดกำรเข้ำถึงเนื้อหำ (Block access) ในบำงกรณีที่ไม่สำมำรถจัดกำรกับต้น
ตอหรือที่มำของเนื้อหำรำยกำรที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม อำจจ ำเป็นต้องใช้วิธีสกัดกำรเข้ำถึง
เนื้อหำดังกล่ำว 
  แนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำร่วมกัน 
  กำรก ำกับดูแลเนื้อหำร่วมกัน หรือ Co-regulation หมำยถึง กำรที่ท้ังหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ต่ำงมีบทบำทและส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแล
เนื้อหำ เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรก ำกับดูแลกันเองภำยในภำคอุตสำหกรรม (Self-regulation) 
และกำรใช้อ ำนำจก ำกับดูแลของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่และอำจมีรูปแบบของกำรก ำกับดูแลเนื้อหำ
ร่วมกันได้อย่ำงหลำกหลำย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่และภำคอุตสำหกรรม
ที่เก่ียวข้อง แต่ทุกรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
  สิ่งส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกำรก ำกับดูแลเนื้อหำร่วมกัน คือ กำรพัฒนำกฎระเบียบที่
สำมำรถน ำมำบังคับใช้ได้จริง และกำรมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบเหล่ำนั้นของหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจหน้ำที่และภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่พัฒนำขึ้น
จะต้องได้รับบทลงโทษไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงอ้อม กำรก ำกับดูแลเนื้อหำร่วมกันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ควำมเต็มใจมีส่วนร่วมในแนวทำงดังกล่ำวของภำคอุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรทั้งหมด ซึ่งจุดนี้เป็น
ข้อแตกต่ำงส ำคัญจำกแนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำกันเอง (Self-regulation) ที่อำศัยควำมเต็มใจมี
ส่วนร่วมของภำคอุตสำหกรรม 
  แนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำกันเอง 
  กำรก ำกับดูแลเนื้อหำกันเอง หรือ Self-regulation หมำยถึงกำรที่ภำคอุตสำหกรรม
หรือผู้ประกอบกำรมีกำรใช้จริยธรรมหรือวินิจฉัยของตนในกำรออกอำกำศเผยแพร่เนื้อหำที่เหมำะสม 
ส ำหรับบำงกรณี กฎหมำยองค์กรอำจมีกำรก ำหนดให้จัดท ำมำตรฐำนจริยธรรมขององค์กรเพ่ือเป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรรักษำคุณภำพและสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือขององค์กรนั้น 
  กำรก ำกับดูแลเนื้อหำกันเองถือเป็นกลไกส ำคัญที่ช่วยเสริมให้กำรก ำกับดูแลเนื้อหำใน
ภำพรวมเพ่ิมเติมจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยให้เป็นไป
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โดยสมบูรณ์มำกขึ้น ในหลำยกรณี กำรก ำกับดูแลเนื้อหำกันเองได้น ำไปใช้ควบคู่กับกำรก ำกับดูแลของ
หน่วยงำนก ำกับดูแล กลำยเป็นแนวทำงกำรก ำกับดูแลเนื้อหำร่วมกันขึ้น 
 
หลักการส าคัญในการก ากับดูแลเนื อหาของ กสทช. 
 ประเด็นเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่ กสทช. มุ่งให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ เนื้อหำที่
ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง (Hate speech) และหลักควำมเป็นกลำง (Impartiality) (พีระพงษ์ มำนะกิจ, 
2556) 
 
 1. เนื อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง 
  เนื้อหำที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง คือ กำรกล่ำววำจำซึ่งก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง 
นับว่ำเป็นกำรละเมิดอย่ำงหนึ่ง เพรำะเป็นกำรลดคุณค่ำหรือศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ถูกกล่ำวถงึ อำจเป็นกำรกล่ำวพำดพิงในเชิงเชื้อชำติ เพศสภำพ วัยวุฒิ ชำติพันธุ์วรรณำ สัญชำติ 
ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำร ควำมเชื่อ ชนชั้นทำงสังคม อำชีพ ลักษณะทำงกำยภำพ 
ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ รวมถึงควำมแตกต่ำงอ่ืนๆ นอกจำกนี้ ยังรวมถึงข้อควำมที่มีลักษณะคล้ำย
กับกำรสื่อสำรผ่ำนทำงค ำพูดและรูปแบบพฤติกรรมต่ำง ๆ ที่ปรำกฏต่อสำธำรณะอันเป็นเหตุให้เกิดอคติ
ภำยในสังคม 
  มีข้อยกเว้นให้รัฐสำมำรถห้ำม Hate speech ได้เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ภำยใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

• ควำมมั่นคงของชำติ 

• ควำมเป็นหนึ่งเดียวของอำณำจักรหรือควำมปลอดภัยของประชำชน 

• กำรป้องกันอำชญำกรรมท่ีเกิดจำกควำมไม่สงบ 

• กำรคุ้มครองสุขภำพและศีลธรรม 

• กำรคุ้มครองชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของผู้อื่น 

• กำรป้องกันกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ 

• กำรรักษำอ ำนำจและควำมยุติธรรมของตุลำกำร 
  ในกรณีของกำรก ำกับดูแลเนื้อหำที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชัง แนวทำงเบื้องต้นของ 
กสทช. ด้ำนกำรก ำกับดูแล มีดังต่อไปนี้ 

• เนื้อหำที่เสนอต้องมีรูปธรรมรองรับ ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดหรือควำมคิดเห็น
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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• เนื้อหำสำระต้องไม่เป็นกำรละเมิดผู้อ่ืน เพ่ือสร้ำงหลักประกันในกำรให้ควำม
คุ้มครองต่อสำธำรณชน 

• สื่อต้องมุ่งรักษำควำมเป็นกลำง กำรเสนอข้อคิดเห็นในรำยกำรกระท ำได้ผ่ำน
ผู้ที่มีควำมรู้ในด้ำนนั้น ๆ และต้องมีควำมเป็นกลำง นอกจำกนี้ต้องมีกลไก
ป้องกันกำรละเมิด เช่น เปิดช่องทำงให้ผู้ที่ถูกละเมิดมีโอกำสชี้แจงข้อมูล 

 2. หลักความเป็นกลาง 
  ควำมเป็นกลำง หมำยถึง กำรหลีกเลี่ยงอคติและควำมล ำเอียงเนื่องจำกควำมเป็นกลำง
ที่จะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งกับฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง จึงจ ำเป็นต้องรักษำควำมสมดุลและควำมยุติธรรมในกำร
น ำเสนอเนื้อหำ ผู้น ำเสนอรำยงำนต้องเอำชนะอคติส่วนตนให้ได้ เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่น ำเสนอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียง สื่อจะต้องตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูลและค ำนึงถึงหลักควำมเป็นกลำง แต่ยังคงรักษำแนวควำมคิดของตนไว้ได้อย่ำงหนัก
แน่น 
  สำระส ำคัญของควำมเป็นกลำง มีดังต่อไปนี้ 

• ควำมสมดุลในประเด็นและควำมคิดเห็น 

• ขอบเขตของควำมคิดเห็นที่กว้ำง 

• กำรตรวจสอบหรือส ำรวจมุมมองที่แตกต่ำงหลำกหลำยหรือแม้แต่ขัดแย้งกัน 
 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลเนื อหา 
 ปัญหำในกระบวนกำรก ำกับดูแลเนื้อหำสื่อวิทยุโทรทัศน์แบงออกไดเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ปัญหำ
ในเนื้อหำรำยกำรและปัญหำในกำรก ำกับดูแล (พิรงรอง รำมสูต รณะนันทน์ และศศิธร ยุวโกศล, 2546) 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหำในเนื้อหำรำยกำร จ ำแนกออกตำมประเภทของสื่อไดแก 
  - สื่อวิทยุ: ปัญหำที่พบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง วิทยุภำคเอเอ็ม คือ รำยกำรข่ำวที่           ผู้
ประกำศจะใช้วิธีอ่ำนเนื้อหำข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ โดยใช้กำรน ำเสนอที่ใส่อำรมณ์ควำมรู้สึ กมำกเกินไป 
อีกปัญหำหนึ่ง คือ กำรเรี่ยไรเงินจำกรำยกำรสดประเภทพุทธพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรพนันของ
รำยกำรสดประเภทมวย หรือม้ำแข่ง นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำเรื่องของกำรโฆษณำยำที่ไมมีทะเบียน และ
กำรอ้ำงสรรพคุณเกินจริง 
  - ฟรีทีวี: รำยกำรข่ำวเป็นรำยกำรประเภทเดียวที่ไม่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ จำกฝ่ำย
ตรวจพิจำรณำเนื้อหำของทำงสถำนที่ก่อนออกอำกำศ แต่ใช้ผ่ำนดุลพินิจของกองบรรณำธิกำรข่ำว 
เนื่องจำก ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำที่ต้องกำรควำมรวดเร็ว ซึ่งนโยบำยกองบรรณำธิกำรบำงครั้งอำจ                    
ไมสอดคลองกับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบเซ็นเซอรเนื้อหำของสถำนี จึงท ำให้บำงครั้งมีกำรน ำเสนอ
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ภำพข่ำวที่รุนแรง พำดพิงบุคคลที่สำม เป็นต้น ในส่วนของเนื้อหำประเภทละคร กำรก ำกับดูแลส่วนใหญ่
อยู่ในลักษณะของ P-censor โดยสถำนีเป็นผู้ก ำหนดเนื้อหำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร ปัญหำที่
ตำมมำ คือ ทำงสถำนีมักเลือกเรื่องที่คำดว่ำผู้ชมสนใจแน่นอน เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำดทุน ส่งผล
ให้เนื้อหำละครที่ผลิตขำดมิติควำมหลำกหลำย ในส่วนผู้จัดละครมีกำร Self-censor เนื้อหำละคร
ตนเอง เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกปฏิเสธจำกสถำนีด้วย ดังนั้น กำรก ำกับดูแลเนื้อหำละครส่วนใหญ่
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของโครงสร้ำงตลำดที่เน้นก ำไรเป็นส ำคัญ 
  - เคเบิลทีวี: ปัญหำส ำคัญของเคเบิลทีวีไทย คือ ปัญหำกำรควบคุมด้ำนมำตรฐำน
รำยกำร เนื่องจำก ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะส่วนภูมิภำคไม่ส่งผังรำยกำรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ (ประชำสัมพันธ์จังหวัด) ท ำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบรำยกำรได้ ผลที่ตำมมำคือ อำจมีภำพ           
ไมเหมำะสม เช่น ควำมรุนแรง โปเปลือย ออกอำกำศได ซึ่งผลกระทบอำจตกอยู่กับเด็กและเยำวชนที่
เป็นสมำชิกเคเบิลทีวี โดยเฉพำะในส่วนภูมิภำค ปัญหำถัดมำคือเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์รำยกำร            
สวนหนึ่งมำจำกกำรซื้อแบบผูกขำดของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบกำรเคเบิ้ลทีวี            
รำยย่อยอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็จะถูกฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อมีกำรเผยแพรรำยกำรเหล่ำนั้น ปัญหำ
ส ำคัญอีกประกำร คือ กำรควบคุมเคเบิลทีวีที่ไมมีใบอนุญำตก ำลังประสบปัญหำจำกกำรถูกรื้อถอน         
สำยเคเบิล ตลอดจนกำรถูกจับกุมจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติในข้อหำ “เคเบิลทีวีเถื่อน” เนื่องจำก
กำรละเมิดลิขสิทธิ์รำยกำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรหลีกเลี่ยงภำษีและกำรไมสำมำรถควบคุมดูแลผังรำยกำร 
 2. ปัญหำในกำรก ำกับดูแล 
  ปัญหำในกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ประสบ ได้แก่ กำรขำดกลไกที่มีประสิทธิภำพใน
กำรดูแล ติดตำม และตรวจสอบ ข้อจ ำกัดในด้ำนของบุคลำกรที่มีจ ำนวนน้อย ในขณะที่ต้องท ำงำนทั้ง
ในส่วนของกำรตรวจสอบเนื้อหำและหน้ำที่รับผิดชอบอ่ืนๆ ส่วนข้อจ ำกัดอีกประกำร คือ ด้ำนอ ำนำจที่มี
ไม่เต็มที ่
 
 

ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการหลอมรวมสื่อ 
 
 ภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Landscape มีควำมหมำยถึง กำรพิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพของ
พ้ืนที่ในกำรน ำเสนอสื่อสู่ประชำชนผู้รับสำร เส้นเวลำ ผู้ส่งสำร ผู้รับสำร ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำง ๆ ลักษณะ
เนื้อหำสื่อ และกำรพิจำรณำว่ำใครหรือองค์กรใดเป็นผู้มีอ ำนำจหลักในสนำมกำรสื่อสำรนั้น ๆ  
 ส ำหรับลักษณะของ “สื่อใหม่” ในยุคหลอมรวมสื่อนี้จะเป็นสื่อดิจิตอลที่มีลักษณะให้ผู้ใช้          
ตอบโต้ได้เปลี่ยนรูปและถูกส่งต่อไปยังช่องทำงอ่ืนได้ง่ำยหรือเป็นสื่อที่ถูกสร้ำงโดยพลเมืองทั่วไป (iLaw, 
2558) 
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 โดยที่ลักษณะของกำรหลอมรวมสื่อจะเกิดขึ้นใน 4 ระดับ คือ กำรหลอมรวมบริกำร กำรหลอม
รวมของช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล กำรหลอมรวมของอุปกรณ์ลูกข่ำย และกำรหลอมรวมของผู้ให้บริกำร 
ลักษณะของกำรหลอมรวมนี้ตัวอย่ำงเช่น กำรดูทีวีออนไลน์ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ท กำรโทรศัพท์ผ่ำนสื่อ
อินเตอร์เน็ท เป็นต้น 
 
รูปแบบการใช้สื่อในปัจจุบัน 
 ส ำหรับรูปแบบกำรใช้สื่อในปัจจุบันมี (ธำม เชื้อสถำปนศิริ, 2557) ดังนี้ 
 1. Owned Media (สื่อของเรำ) คือ สื่อในอ ำนำจของผู้ประกอบกำร หำกเป็นสื่อใหม่ ได้แก่ 
เว็บไซต์ หำกเป็นองค์กรสื่อ ได้แก่ สถำนีวิทยุ สถำนีโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบกำรมีสิทธิ์และ
อ ำนำจในกำรก ำหนดเนื้อหำทั้งหมด สำมำรถบรรจุข้อมูลใดลงไปก็ได้ แต่ต้องอยู่ภำยใต้กรอบที่
หน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนด 
 2. Paid Media (สื่อเรำจ่ำย) คือ สื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ได้แก่ พ้ืนที่โฆษณำบน
รำยกำรโทรทัศน์ รำยกำรวิทยุ หน้ำหนังสือพิมพ์ ป้ำยโฆษณำบนทำงด่วน ป้ำยโฆษณำแบนเนอร์บน
เว็บไซต์หรือสื่อบุคคล ที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น แจกใบปลิวโฆษณำ สวมเสื้อ ชูธง            
เป็นต้น  
 3. Earned Media (สื่อเรำได้) คือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป เป็นต้น             
ซึ่งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลไม่สำมำรถก ำหนดหรือควบคุมเนื้อหำในสื่อได้อย่ำงเบ็ดเสร็จ 
เนื่องจำกเนื้อหำที่บรรจุในสื่อเหล่ำนี้ ส่วนหนึ่งมำจำกผู้ประกอบกำร องค์กรสื่อ และส่วนหนึ่งมำจำก
พฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภคหรือประชำชนทั่วไปที่สำมำรถบรรจุเนื้อหำต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจหรือ
ควำมต้องกำรของตนเอง  
 
ภูมิทัศน์สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
 ภูมิทัศน์สื่อวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตผู้ให้บริกำรโทรทัศน์สำมำรถ
ครอบง ำควำมคิดหรือประสบกำรณ์ของผู้รับสำร แต่ปัจจุบันผู้รับสำรเปลี่ยนมำเป็นผู้ตัดสินใจว่ำพวกเขำ
ต้องกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำรหรือเนื้อหำประเภทใด หรือเรียกว่ำ  “ผู้รับสำรเป็นศูนย์กลำง” ดังนั้น 
องค์กรสื่อหรือผู้ส่งสำรจะต้องสร้ำงเนื้อหำที่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกผู้รับสำร และมีกำรส ำรวจผู้รับ
สำรอย่ำงสม่ ำเสมอด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดประโยคที่นิยมใช้กันมำกในปัจจุบัน ได้แก่ Content is king ซ่ึง
เป็นกำรอุปมำว่ำเนื้อหำคือสิ่งที่ส ำคัญท่ีสุดในกำรน ำเสนอ 
 ในอดีต สื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นสื่อภำพเคลื่อนไหวเพียงสื่อเดียวที่ผู้รับสำรสำมำรถเข้ำถึงได้ ต่ำง
กับปัจจุบันที่ผู้รับสำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้ด้วยสื่อประเภทต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย และ
สำมำรถเลือกรับชมรำยกำรที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะทำงสื่อใด เช่น กำรรับชมขณะ
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ออกอำกำศผ่ำนทำงสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือทำงออนไลน์ กำรรับชมย้อนหลังผ่ำนทำงออนไลน์ เป็นต้น       
ดังตัวอย่ำงที่แสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 : บทบำทของเนื้อหำและกำรให้บริกำรเนื้อหำผ่ำนทำงสื่อต่ำง ๆ 
อ้ำงถึงใน Changing consumer needs are creatinga new media landscape (2014) 
 
 ทั้งนี้ เมื่อเนื้อหำคือสิ่งส ำคัญที่สุดในกำรน ำเสนอ กำรก ำกับดูแลจึงเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งเช่นกัน 
โดยเฉพำะรำยกำรที่ได้รับควำมนิยม หรือออกอำกำศในช่วงเวลำไพรม์ไทม์ที่มีผู้รับสำรเป็นจ ำนวนมำก 
ทั้งนี้ เนื่องจำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่น ำเสนออำจมีอิทธิพลทำงควำมคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้รับสำร
ได้ โดย Ericsson Consumer Lab ได้ท ำกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรรับชมรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ของ
ผู้รับสำร พบว่ำ ช่วงเวลำที่มี  ผู้รับชมมำกที่สุด ได้แก่ ช่วงเย็นหลังเลิกงำนหรือเสร็จภำรกิจใน
ชีวิตประจ ำวัน ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 : พฤติกรรมกำรรับชมรำยกำรทำงวิทยุโทรทัศน์ของผู้รับสำรในรอบวัน 
Changing consumer needs are creatinga new media landscape (2014) 
 
 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำในมิติของสื่อวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย มีงำนวิจัยของเพ็ญพักตร์ 
เตียวสมบูรณ์กิจ และ ณรงค์ ข ำวิจิตร์ (2559) เรื่อง “ควำมรู้เท่ำทันสื่อของผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ไทยภำยใต้
ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป” ซึ่งได้รำยงำนสภำพภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ของประเทศในปัจจุบัน หลัง
กำรปฏิรูปสื่อ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลและกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อ ผลกำรวิจัย
สรุปได้ว่ำ 
 (1) “ภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรปฏิรูปสื่อ” โดยพบว่ำองค์ประกอบ
หลักท่ีส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์มี 3 ส่วน คือ 
  1. องค์กรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
  2. อุตสำหกรรมสื่อโทรทัศน์ และ 
  3. ประชำชนผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ 
 โดยจุดเปลี่ยนส ำคัญของกำรปฏิรูปสื่ออยู่ในมำตรำ 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ซึ่งมีรูปธรรมทำงกฎหมำยคือพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ปี 2543 ซึ่งภูมิทัศน์
สื่อที่ส ำคัญหลังกำรปฏิรูปสื่อในส่วนของโทรทัศน์คือ เกิดสุญญำกำศของกำรก ำกับดูแล เนื่องจำก
ประเทศไทยมีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นกระจำยอยู่ทั่วประเทศเป็นจ ำนวนมำก ในจ ำนวนเหล่ำนี้ มีรำยกำรที่ผิด
กฎหมำย ผิดศีลธรรม ละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนรำยที่เคยได้รับอนุญำตจำกกรมประชำสัมพันธ์เดิม (ซึ่งเป็น
ส่วนน้อย) กลับทยอยกลำยเป็นธุรกิจผิดกฎหมำย เนื่องจำกใบอนุญำตหมดอำยุและไม่มีองค์กรใด
สำมำรถต่ออำยุให้ได้ และนอกจำกเคเบิ้ลทีวี ยังมีผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ซึ่งทุกรำย
ประกอบกำรได้โดยไม่ต้องขออนุญำตเนื่องจำกไม่มีองค์กรก ำกับดูแล ส่วนใหญ่จึงไม่ได้ยึดโยงกับ
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จรรยำบรรณและกฎหมำยแต่อย่ำงใด ซึ่งปัจจุบัน กสทช. ได้พยำยำมจัดระเบียบโดยกำรออกใบอนุญำต
ชั่วครำว 
 กำรเกิดขึ้นใหม่ของโทรทัศน์ดิจิตอลที่เพ่ิมขึ้น 24 ช่องรำยกำรในปี 2557 มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์  คือ มีช่องรำยกำรมำกขึ้น เป็นกำรเปิดเสรีทำงกำรตลำด 
ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ที่เคยมีผลประกอบกำรได้ก ำไรปีละมำก ๆ ไม่สำมำรถหำรำยได้เหมือนเดิม             
งบโฆษณำไม่ได้เพ่ิมขึ้นมำกนัก แต่มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มว่ำผู้ประกอบกิจกำร    
บำงรำยจะขำดทุนจนต้องออกจำกตลำดอุตสำหกรรมสื่อโทรทัศน์ เช่นกรณีช่องไทยทีวี ซึ่งประสบ
ปญัหำกำรจ่ำยค่ำใบอนุญำต 
 ในแง่ของประชำชน กำรเพ่ิมจ ำนวนประเภทรำยกำรและเพ่ิมจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์ เป็น
กำรเพ่ิมทำงเลือกในกำรรับชม มีควำมหลำกหลำยของเนื้อหำรำยกำร กำรครอบง ำข้อมูลข่ำวสำรจึงท ำ
ได้ยำก แต่ปัญหำส ำคัญคือ ประชำชนรู้จักใช้สื่อโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ได้ หรือไม่ โดยผลจำก
กำรศึกษำชี้ให้เห็นว่ำประชำชนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยยังคงติดตำมชมแต่รำยกำร
ประเภทเดิม ช่องรำยกำรเดิม และไม่ใช้ประโยชน์จำกสื่อใหม่แม้ว่ำภูมิทัศน์สื่อจะเปลี่ยนไป 
 (2) “กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ไทยจำกกำรก ำกับดูแลโดยองค์กรอิสระ” 
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2543” เมื่อมีผลบังคับใช้ทำงกฎหมำยส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ มีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ โดยจะพบว่ำ เหตุกำรณ์รุนแรงทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นหลำย ๆ ครั้ง 
มีสื่อเป็นส่วนหนึ่งของเหตุกำรณ์ เช่น ในบทบำทของผู้ถ่ำยทอดข้อมูลหรือรำยงำนข้อเท็จจริง หรือใน
ฐำนะของผู้เผยแพร่แนวคิดมุมมองของฝ่ำยตรงข้ำมอ ำนำจรัฐ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เมื่อ
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ ท ำให้กำรก ำกับดูแลโทรทัศน์ที่แต่เดิมด ำเนินกำร
โดยอ ำนำจรัฐฝ่ำยบริหำรถูกโอนไปเป็นอ ำนำจขององค์กรอิสระของรัฐ รวมถึงให้มีอ ำนำจในกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่อันเป็นทรัพยำกรส ำคัญของชำติด้วย 
  และสิ่งที่ส ำคัญอีกประกำรคือกำรเปลี่ยนแปลงระบบถือครองสื่อวิทยุโทรทัศน์ จำก
เดิมที่หน่วยงำนของรัฐเป็นเจ้ำของและเอกชนต้องเป็นผู้รับสัมปทำน เปลี่ยนมำใช้ระบบใบอนุญำตที่
ประชำชนสำมำรถเป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้ประกอบกิจกำรสื่อได้เองโดยตรง ภำยใต้องค์กรก ำกับสื่อที่เป็น
องค์กรอิสระจำกเดิมมีผู้ให้บริกำรเพียง 6 รำยในระบบแอนำล็อก ก็เปลี่ยนเป็นกำรรับส่งในระบบ
ดิจิตอล มีกำรให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินให้เอกชนเป็นผู้ประกอบกิจกำรเองได้ 
เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกระบบสัมปทำนวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบใบอนุญำตของประเทศ ภูมิทัศน์สื่อ
โทรทัศน์ของประเทศไทยจึงมีสถำนีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีภำคพ้ืนดินเพ่ิมขึ้นใหม่อีก 24 ช่อง และใน
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อนำคตจะมีสถำนีโทรทัศน์ประเภทโทรทัศน์บริกำรสำธำรณะประโยชน์เพ่ิมอีก 12 สถำนีรวมทั้ง
โทรทัศน์ชุมชนอีกจ ำนวนหนึ่ง 
 นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2558 ศูนย์ศึกษำนโยบำยสื่อ คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ร่วมกับ มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ภำยใต้โครงกำรศึกษำวิจัย
กำรปฏิรูปสื่อ สนับสนุนโดย ส ำนักงำน กสทช. ได้จัดเสวนำสำธำรณะ หัวข้อ "ติดอำวุธควำมรู้สู่กำร
ปฏิรูปสื่อให้ยั่งยืน" ณ ห้องพิมำนทิพย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ซึ่งกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยเบื้องต้น 
เรื่อง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป บุคลำกรสื่อไทย สื่อภำคประชำชน สื่อชุมชน กำรปฏิรูปสื่อสำธำรณะ และ
กำรก ำกับดูแลสื่อ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ประธำนสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
(TDRI) กล่ำวว่ำ ปัจจุบันผู้รับสำรใช้สมำร์ทดีไวซ์เพ่ิมมำกขึ้นคำดว่ำ คนไทยใช้สมำร์ทดีไวซ์ (Smart 
Device) เช่น สมำร์ทโฟนแท็บเล็ตประมำณ 30 ล้ำนเครื่อง และในอนำคตอีกไม่เกิน 5 ปี จะมีผู้ใช้สูงถึง 
50-60 ล้ำนเครื่อง รวมถึงคอนเน็คเต็ททีวี (Connected TV) ที่คำดว่ำจะสูงถึง 22 ล้ำนเครื่อง 
เทคโนโลยีเหล่ำนี้ท ำให้โครงสร้ำงตลำดสื่อเปลี่ยนไป โดยวิทยุกระจำยเสียงในปัจจุบันยังไม่ได้เปลี่ยนสู่
ดิจิตอล โครงสร้ำงตลำดทั้ง AM และ FM จึงนิ่งและไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงมำกนัก แต่ส ำหรับสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ พบว่ำมีกำรแข่งขันทั้งฟรีทีวีแอนำล็อกฟรีทีวีดิจิตอล เคเบิ้ลทีวี โทรทัศน์ดำวเทียม เป็นต้น            
ผลคือท ำให้ตลำดเปลี่ยน และแข่งขันกันวัดควำมนิยม (Rating) จำกผู้รับสำร (ส ำนักข่ำวอิศรำ, 2558) 
 “ตั้งแต่มีทีวีดิจิตอลขึ้นมา ช่องที่ยังได้รับความนิยมมากสุด คือ ช่อง 7 และช่อง 3 โดยส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของช่อง 7 แม้จะลดลงไปบ้าง แต่ก็ไม่มาก ผิดกับช่อง 3 ส่วนแบ่งทางการตลาดขาลง
ตลอดเวลา สรุปคือ ช่อง 7 และช่อง 3 ยังยืนอยู่ได้ ช่อง 3 ขาสั่นไปบ้าง แต่ส าหรับช่องอ่ืน ๆ ทั้งช่อง 5 
ช่อง 9 และช่องไทยพีบีเอส ความนิยมลดลงมากขณะที่ช่องทีวีใหม่  ๆ ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะช่องเวิร์คพอยท์ ช่องวัน ไทยรัฐทีวี และช่อง 8 กระแสนิยมนับว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น” 
 จำกภูมิทัศน์สื่อดังที่ศึกษำข้อมูลมำข้ำงต้น พบว่ำ กำรก ำกับดูแลมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก 
เนื่องจำกช่องทำงกำรรับสำรที่เพ่ิมมำกขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดควำมหลำกหลำยด้ำนรูปแบบและเนื้อหำ
มำกขึ้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ควำมส ำคัญและร่วมกันพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมเพ่ือให้ผู้รับสำรได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรน ำเสนอรำยกำรประเภทต่ำง ๆ ของ            
ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่อไป 
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การหลอมรวมสื่อ 
 กำรหลอมรวมสื่อ หรือ“Media convergence” มีหลำยมิติ (Pavlik, J. & McIntosh, S., 
2013; สุดำรัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทรำวัฒนำกุล และ จักร์กฤษ เพ่ิมพูน, 2557) ดังนี้ 
  1. การหลอมรวมทางเทคโนโลยี (Technological convergence) หมำยถึง กำร
พัฒนำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิตอลที่ก่อให้เกิดสภำวะกำรหลอมรวมกันของระบบคอมพิวเตอร์ 
โทรคมนำคม และสื่อมวลชน ท ำให้สื่อมีลักษณะผสมผสำนทั้งตัวบทเนื้อหำ เสียง ภำพ รวมทั้งศักยภำพ
ในกำรโต้ตอบ (Interactive) ในที่เดียวกัน 
  2. การหลอมรวมทางเศรษฐกิจ  (Economic convergence) ซึ่งหมำยถึงกำร           
ควบรวมกิจกำรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต หรือ โทรคมนำคม เข้ำกับธุรกิจสื่อ ซึ่งเป็นคนละนัยกับกำร
เจริญเติบโตของบรรษัทข้ำมชำติในกำรซื้อและควบรวบกิจกำรต่ำงๆมำกมำยเพ่ือลงทุนทำงธุรกิจแบบใน
อดีต แต่เป็นกำรรวมกิจกำรที่อำจจะเป็นอิสระ หรือเป็นสื่อคนละแบบที่เอ้ือต่อควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำทำงธุรกิจคอนเวอร์เจ้นซ์มำกกว่ำหำกมำอยู่รวมกัน อำทิ ธุรกิจบันเทิงกับสถำนีข่ำวโทรทัศน์ 
บริษัทโทรคมนำคมกับสื่อ บริษัทที่ผลิตเนื้อหำกับบริษัทท่ีมีช่องทำงกำรสื่อสำร เป็นต้น 
  3. การหลอมรวมทางวัฒนธรรม (Cultural convergence) ได้แก่ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ 
และกำรปฏิบัติอันเป็นผลมำจำกกระบวนกำรโลกำภิวัตน์สื่อที่ท ำให้คนที่อยู่ห่ำงไกลกัน คิด ชอบ เชื่อ 
และปฏิบัติคล้ำยๆกันอีกด้วย 
 สำมำรถแบ่งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสื่อเป็น 8 ประเด็น ได้แก่ 
  1. การเปลี่ยนแปลงองค์กรสื่อ 
  จำกเดิมที่เน้นกำรรวมศูนย์ทั้งกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ กำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย 
กำรตลำด เพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร และลดต้นทุนกำรผลิต ในระบบที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง สำมำรถลดกำรรวมศูนย์ในบำงส่วนลงไปได้ เช่น กำรผลิตอำจเป็นระบบเก่ำ แต่กำรท ำ
กำรตลำดและเผยแพร่สำมำรถเปลี่ยนรูปแบบที่สำมำรถลดต้นทุนลงได้อีก นอกจำกนี้ งบประมำณ
โฆษณำสินค้ำบริกำรบำงส่วนหันไปลงโฆษณำกับสื่อใหม่ น ำไปใช้กับกิจกรรมพิเศษทำงกำรตลำดที่
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ตรงกับที่ต้องกำรมำกกว่ำ หรือบำงองค์กรท ำช่องทำงสื่อเป็นของตนเองแทนกำร
ทุ่มงบประมำณในกำรซื้อพ้ืนที่หรือเวลำในสื่ออย่ำงในอดีต 
  2. การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสื่อ 
  รูปแบบเดิม ๆ ของสื่อก ำลังกลำยเป็นอดีต เช่นกำรฟังวิทยุ จำกเครื่องรับวิทยุ ปัจจุบัน
รำยกำรวิทยุมีเว็บไซต์เลือกฟังรำยกำรย้อนหลัง มีทั้งภำพและเสียง มีตัวบท และกรำฟิก ผู้ฟังสำมำรถ
ฟังเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ โทรทัศน์แบบออกอำกำศภำคพ้ืนดิน ผสมรวมกับระบบเคเบิ้ล แถมสำมำรถรับ
สัญญำณ Wi Fi ถูกใช้งำนแบบคอมพิวเตอร์ สิ่งที่จะตำมมำคือกฎระเบียบ กำรก ำกับดูแลสื่อจะมีควำม
ซับซ้อนมำกขึ้น ข้อกังวลในอดีตเกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของข้ำมสื่อ (Cross media ownership) ที่เชื่อว่ำ
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สำมำรถควบคุมควำมคิดของผู้รับสำรได้อย่ำงเบ็ดเสร็จ อำจจ ำเป็นต้องน ำมำทบทวนเนื่องจำกชนิดหรือ
ประเภทของสื่อไม่ได้สำมำรถแยกแยะออกจำกกันได้เช่นในอดีตอีกต่อไป 
  3. การเปลี่ยนแปลงในแง่เนื อหา 
  ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลท ำให้เนื้อหำมีควำมยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลำโดยผู้รับ
สำรอย่ำงใน Wikipedia กำรปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะผู้รับสำรแบบปัจเจกบุคคล
ได้ด้วยระบบ Content on demand นอกจำกนี้ยังสำมำรถเชื่อมโยงข้ำมไปยังเนื้อหำส่วนอ่ืนได้ด้วย
ระบบ Hyperlink เช่นจำกเนื้อหำไปโฆษณำ ไปเล่นเกมส์ หรือท ำแบบส ำรวจหรือกำรเพ่ิมคลิปข่ำวลงไป
ในหน้ำหนังสือพิมพ์ที่เชื่อมโยงด้วยสมำร์ทโฟน เป็นต้น 
  4. การเปลี่ยนวิถีการใช้สื่อ 
  ขนำดที่เล็กลงของสื่อ สมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น เครือข่ำยที่ครอบคลุม กำรบริโภคสื่อจึง
สำมำรถกระท ำได้ทุกที่ ทุกเวลำ ควำมคำดหวังของผู้รับสำรที่มีต่อสื่อ รวมทั้งอุตสำหกรรมสื่อย่อม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในขณะที่ผู้รับสำรจะสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำสำระ และบันเทิงต่ำง ๆ ได้มำกขึ้น 
พร้อม ๆ กันนั้น ผู้รับสำรก็สำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำที่จะน ำไปสู่ปัญหำ ท้ำทำยค่ำนิยมสังคมมำกมำย
เช่นเดียวกัน อำทิ เรื่องเพศ กำรค้ำมนุษย์ ลำมกอนำจำร ควำมรุนแรง กำรผิดศีลธรรม กำรเสพติดเกม 
นอกจำกนี้ควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี ควำมสำมำรถในกำรใช้ และมีส่วนร่วมในสังคม 
เป็นประเด็นที่ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกเช่นกัน 
  5. การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของสื่อ 
  เมื่อเนื้อหำมีควำมยืดหยุ่นไม่อยู่นิ่ง และส่งผ่ำนไปยังที่ต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ระบบ
เอ้ือให้ผู้รับสำรสร้ำงบทสนทนำตอบโต้ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน โดยไม่มีข้อจ ำกัดเรื่อง เวลำและสถำนที่ 
ศักยภำพในกำรกระจำยตัวของสำรนี้ถูกน ำมำใช้ในทำงธุรกิจ เช่น Viral marketing กำรสื่อสำร
กำรตลำดแบบปำกต่อปำก นอกจำกนี้ควำมเชื่อมโยงและกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรสื่อสำร
ของผู้รับสำร ท ำให้เปลี่ยนอ ำนำจกำรควบคุมจำกสื่อมวลชนผู้ส่งสำรเดิมไปยังผู้รับสำร ซึ่งมีควำม
กระตือรือร้นในกำรรับสำร สำมำรถสร้ำงสรรค์สำร หรือเป็นผู้ริเริ่มประเด็นกำรส่งสำรในสังคมรูปแบบที่
เรียกว่ำ User-generated content โดยบ่อยครั้งสื่อมวลชนยังต้องหยิบยกประเด็นนั้นมำน ำเสนอใน
รูปแบบของข่ำวอีกด้วยอำทิ “กรณีเรื่องนี้ต้องฟ้องครูอังคณำ” เป็นต้น 
  6. การเปลี่ยนแปลงในแง่ผู้รับสาร 
  ผู้รับสำรในยุคคอนเวอร์เจ้นซ์มีควำมแตกต่ำงจำกผู้รับสำรมวลชนแบบในยุคก่อนอย่ำง
สิ้นเชิง จนเกิดค ำใหม่ “Produser” ซึ่งผสมรวมระหว่ำงค ำว่ำ producer ผู้ผลิต กับค ำว่ำ user ผู้ใช้ ที่
สื่อให้เห็นสภำวะของผู้รับสำรยุคปัจจุบันได้อย่ำงชัดเจนที่เป็นทั้งผู้รับสำรและผู้ผลิตสำรไปพร้อมกัน มี
ศักยภำพกำรเป็นผู้บริโภคที่มีควำมคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ และกล้ำหำญในกำรแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็น
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่เชื่อมโยงกัน ในส่วนนี้สื่อมวลชนจะถูกตรวจสอบ ตอบโต้  วิพำกษ์วิจำรณ์มำก
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ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมโดยปกติคนเรำมักมีกระบวนกำรเลือก (Selectivity process) สนใจ เลือกจดจ ำ 
เลือกเชื่อซึ่งอำจส่งผลให้ยิ่งเอ้ือให้เกิดควำมแคบในกำรรับสำร หรือรับสำรเฉพำะที่ตนสนใจเท่ำนั้น รวม
ไปถึงกำรมีอคติในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แพร่กระจำยไปอย่ำงรวดเร็วด้วย 
  7. การเปลี่ยนวิถีการท างานของสื่อมืออาชีพ 
  จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่กล่ำวมำ กำรท ำงำนของสื่อย่อมต้องเปลี่ยนแปลงอย่ำงแน่นอน 
องค์กรสื่อคำดหวังต่อควำมเป็นมืออำชีพมำกขึ้น มีทักษะท ำงำนได้หลำกหลำยครอบคลุมในส่วนที่
จ ำเป็นมำกขึ้นอย่ำงที่เรียกว่ำ Multi-tasking skills กำรแบ่งแยกโครงสร้ำงระหว่ำง หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต เริ่มไม่ชัดเจน และมีควำมพยำยำมที่จะท ำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน        
ในขณะเดียวกันกองบรรณำธิกำรได้รับแรงกดดันจำกองค์กรที่ท ำให้เส้นแบ่งระหว่ำงข่ำวและบันเทิง 
หรือ ข่ำวและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์เลอะเลือน เห็นไม่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ผู้รับสำรเดิมได้กลำย
มำเป็นผู้ส่งสำรในนำมบล็อกเกอร์ นักข่ำวพลเมือง (Citizen reporter) ที่สำมำรถน ำเสนอเรื่องรำว
ท้องถิ่นของตนเอง น ำเสนอเรื่องรำวจำกควำมเชี่ยวชำญของตน หรือปัญหำใกล้ตัวได้มำกขึ้น ซึ่งใน           
ส่วนนี้หำกตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมดุลแล้ว สำมำรถส่งเสริมงำนข่ำวให้รอบด้ำน ครอบคลุม
ประเด็นได้มำกขึ้น นอกจำกนี้สื่อมวลชนยังได้เรื่องรำวยอดนิยมที่ได้จำกเครือข่ำยสังคมมำเป็นประเด็น
ข่ำวในสื่อมวลชนอีกด้วย 
  8. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติ 
  ในโลกดิจิตอลแบบคอนเวอร์เจนซ์ ผู้รับสำรและสังคมมีควำมคำดหวังต่อธุรกิจ องค์กร
ต่ำง ๆ หรือแม้แต่สื่อในแง่ควำมโปร่งใส ควำมน่ำเชื่อถือ ซึ่งจะน ำไปสู่ชื่อเสียง และควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ต่อไป โดยทุกภำคส่วนสำมำรถตรวจสอบและถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรทั่วไป 
องค์กรสื่อ หรือบุคคล ควำมซับซ้อนก ำกวมของสิทธิส่วนบุคคล ที่เริ่มแยกไม่ออกจำกควำมเป็น
สำธำรณะ ทั้งส ำหรับบุคคลธรรมดำในโลกของเครือข่ำยทำงสังคม และบุคลำกรในวิชำชีพสื่อมวลชนที่
ใช้ช่องทำงเครือข่ำยทำงสังคมเผยแพร่ข่ำวสำร 
 
ประเด็นทางจริยธรรมในยุคสื่อหลอมรวม 
 บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (2557) ได้กล่ำวถึงเรื่องของ “จริยธรรมสื่อในยุคหลอมรวม” ไว้ว่ำ ในยุค
สื่อหลอมรวมที่ข่ำวสำรเผยแพร่พร้อมกันในหลำยสื่อ อย่ำงรวดเร็ว ประเด็นทำงด้ำนจริยธรรมที่มำ
พร้อมกับยุคสื่อหลอมรวม มีดังนี้ 

• กำรน ำภำพของผู้อื่นมำใช้ และ/หรือ ตัดต่อ 

• กำรแบ่งปันเรื่องทีห่มิ่น ละเมิด 

• กำรโพสต์เรื่องรำวที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง ลำมกอนำจำร 
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 นอกจำกนั้นแล้ว ยังมีเรื่องของกำรใช้สื่อออนไลน์ในลักษณะของกำรใช้  “สื่อบุคคล” มำกกว่ำ 
“สื่อสังคม” ซึ่งเป็นพ้ืนที่สำธำรณะ หมำยถึงกำรใช้โดยไม่ให้เกียรติหรือเคำรพต่อชุมชนออนไลน์ด้วยกัน 
 เมื่อต้องมีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำง มีกำรหลอมรวมสื่อ สื่อมวลชนจึงพึงระวังและต้อง
ปรับตัวในกำรรำยงำนข่ำวและน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ เนื่องจำกรูปแบบกำรน ำเสนอในช่องทำง
หนึ่งอำจอยู่ในกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพหนึ่ง แต่เมื่อน ำไปเผยแพร่ในอีกช่องทำงหนึ่ง ก็อำจเป็นไปได้ที่
จะผิดกรอบจรรยำบรรณ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเผยแพร่ซ้ ำภำพข่ำวที่มีลิขสิทธิ์ผ่ำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ หรือกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ตกเป็นข่ำว ด้วยกำรปล่อยคลิปวิดีโอที่เปิดเผยใบหน้ำ
ของผู้ที่ตกเป็นข่ำว 
 ทั้งนี ้นอกจำกจรรยำบรรณแล้ว นักข่ำวคอนเวอร์เจนซ์ยังควรมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรสื่อข่ำวในแต่ละช่องทำงกำรสื่อสำรด้วย เพรำะกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ มี
กฎหมำยคุ้มครองแตกต่ำงกัน (สุดำรัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทรำวัฒนำกุล และ จักร์กฤษ เพ่ิมพูน, 2557) 
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คู่มือจริยธรรมวิชาชีพขั นพื นฐานและแนวปฏิบัติ 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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คู่มือจริยธรรมวิชาชีพขั นพื นฐานและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 

บทน า 
 
 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 27 (18) ประกอบกับ พระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 39 ก ำหนดให้ กสทช. มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวกับ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของกำรประกอบอำชีพและวิชำชีพและกำรควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพกันเอง
ภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม โดยที่กำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมต้องค ำนึงถึงกำรคุ้มครองกำร
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะของประชำชนและกำรคุ้มครองผู้บริโภคจำกกำรประกอบกิจกำรกระจำย
เสียงและกิจกำรโทรทัศน์ รวมทั้งกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ประกอบอำชีพและวิชำชีพของ
องค์กร 
 ในปี พ.ศ. 2556 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) โดยส ำนักส่งเสริมกำรแข่งขันและก ำกับดูแลกันเอง (สส.) ได้
จัดท ำคู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแลกันเองในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (Ethical 
Guideline and Self-Regulation for Broadcasting) ประกอบด้วยสำระส ำคัญ คือ หลักจริยธรรมใน
วิชำชีพกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค์กร จริยธรรม
ขั้นพ้ืนฐำนและแนวทำงปฏิบัติของผู้ประกอบวิชำชีพกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ซึ่งคู่มือ
ดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนของผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพ 
รวมทั้งนิสิตนักศึกษำด้ำนนิเทศศำสตร์หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่จะก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพนิเทศศำสตร์ในอนำคต ได้
ศึกษำค้นคว้ำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่กำรท ำหน้ำที่สื่อมวลชนอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
จริยธรรมวิชำชีพ และเป็นคู่มือเพ่ือส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันและตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนสื่อของภำค
ประชำชน 
 ในยุคที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีควำมก้ำวหน้ำและเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ภูมิทัศน์สื่อเกิด
กำรเปลี่ยนแปลง มีกำรหลอมรวมสื่อ ประกอบกับกำรเกิดขึ้นของดิทัลทีวีตั้งแต่ปลำยปี พ.ศ. 2556 ท ำ
ให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ผู้ประกอบกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ใน
ฐำนะผู้น ำพำข่ำวสำรสู่พ้ืนที่สำธำรณะจึงพยำยำมที่จะท ำหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็วฉับไวเพ่ือช่วงชิงกำร
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เป็นผู้น ำในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรช่วงชิงควำมเป็นผู้น ำในกำรถ่ำยทอดสด 
(แบบ real time) เช่น กำรน ำเสนอเนื้อหำในเรื่องของควำมรุนแรง ควำมหยำบคำย เรื่องเพศ ผ่ำน            
ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์แต่น ำมำฉำยซ้ ำในทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือกรณีที่คน
ธรรมดำใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ถ่ำยทอดกำรฆ่ำตัวตำยของตนเอง เหตุกำรณ์เกิดขึ้นในออนไลน์ สื่อมวลชนหยิบ
ประเด็นนี้มำถ่ำยทอดในโทรทัศน์โดยให้ลิ้งค์เพ่ือไปดูทำงออนไลน์แทน หรือกรณีของกำรน ำเสนอ               
ข่ำวเด็กและเยำวชนที่จะต้องมีทั้งข้อมูลที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ ยิ่งไปกว่ำนั้นคือมีกรณีที่                   
ไม่สำมำรถน ำเสนอเป็นข่ำวได้เลยแม้แต่กรณีของกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี
ของควำมเป็นมนุษย์ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกำรโฆษณำที่ผิดกฎหมำย รวมถึงกรณีอ่ืน ๆ เช่น 
กำรไม่เบลอภำพผู้เสียชีวิตเป็นต้น 
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมพยำยำมช่วงชิงผู้รับสำรด้วยควำมรวดเร็วดังกล่ำว ส่ งผลต่อควำม         
เคลือบแคลงในกำรแสดงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่เน้นกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ
โดยละเลยจริยธรรมวิชำชีพ ในขณะเดียวกัน จริยธรรมสื่อในยุคกำรหลอมรวมสื่อยังไม่สำมำรถบอกได้
ว่ำกำรกระท ำนั้นถูกหรือผิดได้อย่ำงชัดเจนเหมือนเป็นสีขำวหรือสีด ำ ดังนั้น กำรพูดคุยและท ำควำม
เข้ำใจร่วมกันเพ่ือค้นหำค ำตอบและข้อสรุปทำงจริยธรรม เพ่ือให้ได้คู่มือจริยธรรมและกำรก ำกับดูแล
กันเองในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-Regulation for 
Broadcasting) ส ำหรับสื่อมวลชน เพ่ือให้รู้ถึงหลักและแนวปฏิบัติด้ำนจริยธรรมที่พึงยึดถือและที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับกรณีศึกษำ ให้ตอบรับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและภูมิทัศน์สื่อที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นแนวทำงในประกอบวิชำชีพ ตลอดจนยกระดับมำตรฐำน จึงเป็น
เรื่องจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
 ส ำนักงำน กสทช. ในฐำนะองค์กรที่มีภำรกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร/ประกอบวิชำชีพมีกลไก
ในกำรก ำกับดูแลกันเองภำยใต้จริยธรรมวิชำชีพ จึงจะได้มีกำรพัฒนำและจัดท ำแนวทำงปฏิบัติและ
จริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชนในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 
โดยควำมร่วมมือกับสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร เพ่ือให้
เหมำะสมกับภูมิทัศน์สื่อและบริบทของประเทศไทย เป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพ 
ทั้งท่ีคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ประกอบอำชีพและวิชำชีพกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  
รวมถึงค ำนึงถึงกำรคุ้มครองกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะของประชำชน และกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยเน้นกระบวนกำรระดมควำมคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ “หลักจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำนและแนวปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์” จะเป็นประโยชน์ส ำหรับองค์กรวิชำชีพ ผู้ประกอบกำร สื่อมวลชน 
ด้วยกำรมีแนวทำงปฏิบัติ (Guideline) กรอบจริยธรรม (Code of Ethic) ในกำรประกอบวิชำชีพที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกลำงส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพนั้น ๆ ตลอดจนเป็น            
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กรอบแนวทำงในกำรธ ำรงไว้ซึ่ง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพตนและสังคม รวมถึง
กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรรู้เท่ำทันสื่อและกำรตรวจสอบสื่อภำคประชำชนอีกด้วย 
 

หลักจริยธรรมวิชาชีพขั นพื นฐาน 
  
 กำรประกอบวิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องยึดมั่น
หลักจริยธรรมวิชำชีพ เพ่ือรักษำไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของคนท ำงำน เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมและ
ประชำชน ผู้บริโภคสื่อและควำมสงบสุขของสังคม 
 จำกพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 27(18) ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มำตรำ 39 ก ำหนดให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ในกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับ ใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพ
สื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือท ำ
หน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพและวิชำชีพ ตลอดจนควบคุมกำรประกอบ
อำชีพหรือวิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม และกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมควร
ค ำนึงถึงเรื่องกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะของประชำชนและกำรคุ้มครองผู้บริโภคจำกกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ รวมทั้งกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของผู้ประกอบ
อำชีพและวิชำชีพขององค์กร 
 ส ำนักงำน กสทช. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิชำชีพสื่อที่ต้องมีกรอบหลักกำรจริยธรรม
ก ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพ จึงได้สนับสนุนให้มีแนวปฏิบัติกำรท ำ
หน้ำที่สื่อในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และธ ำรงไว้ซึ่งคุณค่ำและ
บรรทัดฐำนวิชำชีพสื่อ โดยมี “หลักจริยธรรมวิชำชีพกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์” แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 
หมวด 1 หลักจริยธรรมวิชาชีพขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 องค์กรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์คือ หน่วยงำน บริษัท องค์กร สถำบัน ที่ด ำเนิน
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสำธำรณะ และมีส่วนรับผิดชอบกับสังคมอย่ำง
มำก เพ่ือให้กำรบริหำรงำนให้องค์กรสื่อมวลชนนั้น ๆ เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและประสิทธิภำพ องค์กร
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตนตำมหลักจริยธรรมวิชำชีพ ดังนี้ 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 128 

 ข้อ 1 องค์กรพึงยึดม่ันกรอบจริยธรรมแห่งวิชำชีพสื่อมวลชนอย่ำงเคร่งครัด 
 ข้อ 2 องค์กรพึงตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในประโยชน์สำธำรณะ ทั้งนี้ 
ไม่ควรให้ผลประโยชน์ขององค์กรขัดแย้งกับผลประโยชน์สำธำรณะ 
 ข้อ 3 องค์กรพึงสนับสนุนให้ฝ่ำยบรรณำธิกำรมีควำมเป็นอิสระในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่
ประชำชนควรรับรู้ โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือกลุ่มกดดันทำงกำรเมืองใด ๆ 
 ข้อ 4 องค์กรต้องให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรบนพ้ืนฐำนของหลักสิทธิมนุษยชน             
ควำมเท่ำเทียม และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ อำยุ เพศสภ ำพ                  
ควำมพิกำร สุขภำพ สถำนะทำงสังคม และกำรศึกษำ 
 ข้อ 5 องค์กรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่เป็นกำรสร้ำงควำมเกลียดชัง
ระหว่ำงคนในสังคม ไม่ยุยงให้เกิดควำมขัดแย้งและเสียหำยรุนแรงขึ้นในชำติ 
 
หมวด 2 หลักจริยธรรมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 ผู้ประกอบวิชำชีพ หมำยถึง ผู้รับใบอนุญำต ผู้บริหำร กรรมกำร เจ้ำของสื่อ ผู้ประกอบกิจกำร 
พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ หมำยรวมถึงผู้ปฏิบัติงำนสื่อ ได้แก่ 
บรรณำธิกำร หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร บรรณำธิกำรบริหำร หรือต ำแหน่งควบคุมและด ำเนินงำนใน
ฝ่ำย/กองบรรณำธิกำรที่เรียกชื่อเป็นอย่ำงอ่ืน รวมทั้งผู้สื่อข่ำว ผู้เขียนข่ำว ผู้เขียนบทควำม ผู้ถ่ำยภำพ 
ผู้เขียนภำพ ผู้ที่ท ำงำนอยู่ในกองบรรณำธิกำร และผู้ท ำงำนเกี่ยวเนื่องกับฝ่ำยบรรณำธิกำร ต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยหลักจริยธรรมวิชำชีพ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชำชีพพึงยึดมั่นกรอบจริยธรรมแห่งวิชำชีพสื่อมวลชน หลักเกณฑ์ และ             
แนวปฏิบัติขององค์กรที่ก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริต ยึดมั่นจรรยำบรรณ
สื่อมวลชนในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร และรักษำไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ 
 ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลทำงกำรเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ใดด้วยข้อมูลข่ำวสำรที่ประโยชน์ต่อสำธำรณะ 
 ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชำชีพพึงเคำรพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของมนุษย์ ไม่เหยียดหยำม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศสภำพ เพศวิถี อำยุ ควำม
พิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำง 
ศำสนำ กำรศึกษำอบรม 
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 ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชำชีพพึงพัฒนำยกระดับคุณภำพของวิชำชีพทั้งในแง่ของกำรผลิตและ
น ำเสนอรำยกำร ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยผู้รับสำรและพัฒนำรำยกำร กำรรับฟังเสียงสะท้อนจำก
ผู้บริโภคสื่อ และส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ฟังและผู้ชมอย่ำงกว้ำงขวำง 
 ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชำชีพพึงส่งเสริมสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกของประชำชนทุกกลุ่ม และ
เปิดพื้นท่ีให้มีกำรวิพำกษ์ทำงควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ธ ำรงไว้ซึ่งจรรยำบรรณและ
จริยธรรม ศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพ และควำมรับผิดชอบ จึงก ำหนดให้มีแนวปฏิบัติ โดยอ้ำงอิงแนวปฏิบัติ
จำกกรอบจริยธรรมแห่งวิชำชีพสื่อมวลชนของสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ สภำวิชำชีพข่ำววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมำคมวิชำชีพโฆษณำ ดังนี้ 
  
 ข้อ 1 มีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชำชีพ ไม่ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพ หรือด ำเนินธุรกิจ หรือ
ประพฤติตนอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นกำรเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณแห่ง
อำชีพและวิชำชีพ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ข้อ 2 น ำเสนอหรือเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักควำมรับผิดชอบทำง
จริยธรรม หลักวัตถุวิสัย หลักเสรีภำพ เพ่ือผลประโยชน์สำธำรณะ ด้วยควำมถูกต้อง รอบด้ำน ครบถ้วน 
และเป็นธรรม 
 ข้อ 3 เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะสิทธิมนุษยชน
ของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกำส และไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น รวมถึงสิทธิในครอบครัว 
 ข้อ 4 ปกป้องและปกปิดแหล่งข่ำว รวมทั้งข่ำวสำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องส ำคัญที่แหล่งข่ำว
ประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกแหล่งข่ำว และเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรเปิดเผย
ดังกล่ำวไม่เป็นอันตรำยต่อแหล่งข่ำว 
 ข้อ 5 ปฏิบัติต่อแหล่งข่ำวหรือผู้ที่ถูกพำดพิงอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอ่ืนใดมำ
ครอบง ำ หำกน ำเสนอข้อมูลผิดพลำดต้องด ำเนินกำรแก้ไขโดยทันที พร้อมขออภัยในควำมผิดพลำด 
 ข้อ 6 ต้องไม่น ำเสนอหรือเผยแพร่ข่ ำวส ำรและข้อมูลอันเป็นเท็จที่มีกำรตัดต่อ ต่อเติม แต่งเติม 
หรือตกแต่งข่ำวสำรข้อมูล หรือภำพ หรือเสียง ด้วยเทคนิคหรือกระบวนกำรใด ๆ โดยเด็ดขำด 
 ข้อ 7 ต้องไม่น ำเสนอหรือเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลที่มีกำรโฆษณำแฝงหรือกำรโฆษณำ            
ชวนเชื่อมำพร้อมกับข่ำวสำรและข้อมูลนั้น 
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 ข้อ 8 มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ระมัดระวังกำรน ำเสนอหรือข่ำวสำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภำยใต้ขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมอันดีงำมของประชำชน มิให้ประชำชนหลงเชื่อใน
สิ่งที่งมงำย และไม่เป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อ
สำธำรณะ 
 
 

ข้อควรท า และข้อไม่ควรท า 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  
 กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์นั้น มีสิ่งที่ผู้ประกอบวิชำชีพในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ควรตระหนักว่ำข้อใดควรท ำและข้อใดไม่ควรท ำ  จำกกำรยกร่ำง
แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมพ้ืนฐำนส ำหรับสื่อมวลชนฯ โดยมีตัวแทนจำกองค์กรวิชำชีพ นักวิชำกำร
ด้ำนนิเทศศำสตร์ และกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรทบทวนเอกสำรและวรรณกรรม
อ่ืนๆ จึงก ำหนดเป็นแนวปฏิบัติในโฆษณำ รำยกำรละคร รำยกำรข่ำว รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้ ทั้งนี้ 
จะหมำยรวมถึงแนวปฏิบัติในกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย เนื่องจำก มีกำรใช้ประโยชน์ในช่องทำงกำร
สื่อสำรออนไลน์ทั้งในระดับองค์กร ตัวบุคคล และผสมผสำนจ ำนวนมำก ดังต่อไปนี้ 
 
(1) “ข้อควรท าและข้อไม่ควรท าในโฆษณา” 
 
 ค ำว่ำ “กำรโฆษณำ” ในที่นี้มีควำมหมำยถึง 
 กำรโฆษณำตรง (Direct advertising) หมำยถึง กำรกระท ำกำรเพ่ือให้ประชำชนได้เห็น ได้ยิน 
หรือได้ทรำบข้อควำมเพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำในช่วงระหว่ำงรำยกำรที่ไม่ใช่ในช่วงเนื้อหำหลักของ
รำยกำร หรือออกอำกำรในช่วงเบรก 
 กำรโฆษณำแฝง (Indirect advertising) หมำยถึง กำรปรำกฏของผลิตภัณฑ์ หรือตรำสินค้ำ
และบริกำร เข้ำไปในส่วนที่เป็นเนื้อหำหลักของรำยกำร 
 ช่องทำงกำรโฆษณำ (Channel)  หมำยถึง ช่องทำงที่ ใช้ เป็นสื่อกลำงในกำรโฆษณำ                   
ทั้งสื่อกระจำยเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
  
ข้อควรท า (Dos) ในโฆษณา 
 
 ข้อ 1 โฆษณำสินค้ำหรือบริกำรและกำรบริกำรธุรกิจในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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 ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และผู้กระท ำกำรโฆษณำ 
ต้องตระหนักถึงเรื่องจริยธรรมจรรยำบรรณในกำรโฆษณำ และสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำโดยแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยน ำแนวทำงปฏิบัติในด้ำนกำรโฆษณำจำกคู่มือจริยธรรมวิชำชีพขั้นพ้ืนฐำนและ
แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) รวมถึงจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพโฆษณำของสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย มำใช้ก ำกับและดูแล
ตัวเอง โดยเฉพำะกำรโฆษณำกับกลุ่มเป้ำหมำยที่มีลักษณะอ่อนไหวเป็นพิ เศษ ได้แก่ กลุ่มเด็กและ
เยำวชน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้มีกำรศึกษำน้อย กลุ่มสตรี หรือกลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
 ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และผู้กระท ำกำรโฆษณำ
ควรมีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน พระรำชบัญญัติ (พรบ.) พระรำชก ำหนด (พรก.)  พระรำชกฤษฎีกำ 
(พรฎ.) กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ก ำกับควบคุมดูแลกำร
โฆษณำโดยเฉพำะ และโฆษณำสินค้ำและบริกำร โดยอยู่ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 ข้อ 4 กรณีสินค้ำและบริกำรที่จะต้องขออนุญำตโฆษณำ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขกำรโฆษณำก่อน
โฆษณำ กำรโฆษณำที่ได้รับอนุญำต จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ผู้อนุญำตก ำหนด 
  กรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อนุญำต
ให้โฆษณำเฉพำะกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร และควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์สังคม โดยไม่ปรำกฏภำพของสินค้ำหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นภำพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ำนั้น แต่ห้ำมโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดง
ชื่อหรือเครื่องหมำยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อวดอ้ำงสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือ
โดยอ้อม 
  กรณียำ พ.ร.บ.ยำ พ.ศ. 2510 อนุญำตให้โฆษณำยำสำมัญประจ ำบ้ำนทั้งที่ เป็น             
ยำแผนโบรำณและยำแผนปัจจุบันได้ แต่ต้องขออนุญำตโฆษณำ โดยไม่อนุญำตให้โฆษณำยำอันตรำย
หรือยำควบคุมพิเศษ 
  กรณีอำหำร พ.ร.บ. อำหำร พ.ศ. 2552 อนุญำตให้โฆษณำได้ แต่กำรโฆษณำ
คุณประโยชน์ คุณภำพ หรือสรรพคุณของอำหำร เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ จะต้องน ำเสียง ภำพ 
ภำพยนตร์ หรือข้อควำมที่จะโฆษณำให้ผู้อนุญำตตรวจพิจำรณำก่อน เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะโฆษณำ
ได ้
  กรณีเครื่องมือแพทย์ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 อนุญำตให้โฆษณำ                   
เครื่องมือแพทย์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดได้ แต่ต้องได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำตก่อน 
  กรณีโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพจะต้องมี “ใบอนุญำตให้โฆษณำผลิตภัณฑ์” ซึ่งออกให้
โดยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 132 

  กรณียำสูบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 ห้ำมโฆษณำสื่อสำรกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์ยำสูบในทุกรูปแบบ 
  กรณีนมผง พ.ร.บ.ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก             
พ.ศ. 2560 ห้ำมผู้ใดโฆษณำอำหำรส ำหรับเด็กเล็กโดยใช้ข้อควำมเกี่ยวกับทำรกหรือเด็กเล็กในสื่อ
โฆษณำที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นอำหำรส ำหรับทำรกหรือเหมำะสมส ำหรับใช้เลี้ยง
ทำรก 
 ข้อ 5 กรณีสินค้ำท่ีจะต้องขออนุญำตโฆษณำ จะต้องบอกเลขท่ีใบอนุญำตสินค้ำและเลขท่ีสินค้ำ
ที่ได้รับอนุญำตโฆษณำ และต้องเป็นใบอนุญำตที่ยังไม่หมดอำยุกำรโฆษณำ ทั้งนี้ ต้องสำมำรถเห็นได้
อย่ำงชัดเจนในโฆษณำ ยกเว้นในสื่อวิทยุกระจำยเสียงที่ไม่ต้องแสดง 
 ข้อ 6 กรณีสินค้ำและบริกำรที่จะต้องแสดงค ำเตือน ให้ปฏิบัติตำมรำยละเอียดในกำรแสดงค ำ
เตือนตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด กำรแสดงค ำเตือนในส่วนเสียงโฆษณำควรให้ฟังได้อย่ำง
ชัดเจนทุกพยำงค์ในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรแสดงค ำเตือนในส่วนตัวอักษรควรใช้รูปแบบ
ตัวอักษรที่สำมำรถอ่ำนได้ง่ำยและเข้ำใจได้ชัดเจน รวมถึงมีขนำดควำมสูงของตัวอักษร กรอบตัวอักษร 
และต ำแหน่งกำรวำงตัวอักษรเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ข้อ 7 กำรโฆษณำสินค้ำและบริกำร โดยใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง เช่น ดำรำ เซเลบริตี้ บล็อกเกอร์ 
เน็ตไอดอล โดยเฉพำะในช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ ผู้กระท ำกำรโฆษณำนั้น ๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่
สำมำรถเห็นได้อย่ำงชัดเจนในโฆษณำว่ำได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกสินค้ำหรือบริกำรและกำร
บริกำรธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องโฆษณำโดยมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ระมัดระวังกำรกระท ำกำรใด ๆ อันอำจ
น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียในจริยธรรม ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำม 
 ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชำชีพในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์และผู้กระท ำกำรโฆษณำ
ควรมีควำมรับผิดชอบต่อข้อควำมสนทนำ กริยำท่ำทำง กำรแต่งกำย ของผู้แสดงแบบในโฆษณำ รวมทั้ง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์โฆษณำอย่ำงมีจรรยำบรรณทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรเขียนบทโฆษณำ   
กำรคัดเลือกผู้แสดงแบบ กำรก ำกับกำรแสดงโฆษณำ 
 ข้อ 9 ควรโฆษณำโดยระบุคุณสมบัติของสินค้ำและบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ อธิบำยประโยชน์
หรือคุณค่ำอย่ำงชัดเจน ข้อควำมโฆษณำหรือค ำกล่ำวอ้ำงควรเป็นควำมจริงที่สำมำรถพิสูจน์ได้ ส ำหรับ
ข้อควำมโฆษณำที่ได้อ้ำงอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติ ตัวเลข รำยงำนทำงวิชำกำร หรือรำงวัลใด ๆ ที่มีอยู่
แล้ว ผู้กระท ำกำรโฆษณำจะต้องมีหลักฐำนและพร้อมแสดงยืนยันต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
 ข้อ 10 ควรโฆษณำโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
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 ข้อ 11 ควรโฆษณำสินค้ำและบริกำร โดยเฉพำะสินค้ำอำหำรและยำ โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภค
อ่ำนข้อมูลตำมฉลำกโภชนำกำรบนผลิตภัณฑ์อย่ำงระมัดระวัง และตรวจสอบฉลำกโภชนำกำรก่อนกำร
เลือกซื้อ 
 ข้อ 12 ควรโฆษณำสินค้ำและบริกำรส ำหรับเด็กโดยมีควำมตระหนักว่ำเด็กยังขำดวิจำรณญำณ
ในกำรแยกแยะหรือท ำควำมเข้ำใจกับวัตถุประสงค์ของกำรโฆษณำในแบบผู้ใหญ่ได้ และผู้กระท ำกำร
โฆษณำต้องมีควำมรับผิดชอบเป็นพิเศษในกำรสร้ำงสรรค์โฆษณำให้มีเนื้อหำเชิงบวก เช่น กำรส่งเสริม
ให้เกิดมิตรภำพ ควำมปรองดอง ควำมสุภำพ ควำมสำมัคคี ควำมซื่อสัตย์ ควำมมีวินัย และกำรให้เกียรติ
ผู้อื่น เป็นต้น 
 ข้อ 13 ควรโฆษณำสินค้ำและบริกำร ในลักษณะกำรส่งเสริมสังคม ศีลธรรม หรือวัฒนธรรม           
อันดีงำม รวมถึงเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ศำสนำ สังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ ชำติพันธุ์               
เพศสภำพ รูปพรรณสัณฐำน สีผิว อำยุ กำรศึกษำ และควำมเชื่อของสังคมนั้น ๆ ตลอดจนใช้ค ำพูด
สุภำพ เหมำะสม 
 
ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในโฆษณา 
 
 ข้อ 1 ไม่โฆษณำสินค้ำและบริกำรที่ผิดกฎหมำย หรือสินค้ำและบริกำรที่ไม่ได้รับอนุญำตให้
โฆษณำ 
 ข้อ 2 ไม่โฆษณำ โดยน ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ในลักษณะของกำรตอกย้ ำ ดูถูก 
ดูหมิ่น ไม่สื่อไปในทำงเหยียดหยำม หรือทับถมบุคคลอ่ืน ในเรื่องศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สังคม 
วัฒนธรรม เชื้อชำติ ชำติพันธุ์เพศสภำพ รูปพรรณสัณฐำน ควำมพิกำร สีผิว อำยุ กำรศึกษำ ศำสนำ 
ควำมเชื่อของสังคมนั้น ๆ หรือสิ่งอันเป็นที่เคำรพสักกำระของบุคคลทั่วไป หรือน ำมำเป็นจุดขำยแทน
สินค้ำและบริกำรในลักษณะละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
 ข้อ 3 ไม่โฆษณำ โดยน ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ที่จะสนับสนุนโดยตรงหรือ             
โดยอ้อมให้มีกำรท ำผิดกฎหมำย ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดี หรือโฆษณำที่จะ
ท ำให้เกิดควำมแตกแยก เสื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำงคนในชำติ หรือข้อควำมที่กระทบกระเทือนต่อ
สัมพันธไมตรีระหว่ำงประเทศไทยกับต่ำงประเทศ 
 ข้อ 4 ไม่โฆษณำ โดยน ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ที่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดใน
สำระส ำคัญเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร หรืออ่ืน ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ด้วยกำรโอ้อวด อวดอ้ำง 
สรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภำพ ปริมำณ มำตรฐำน ส่วนประกอบหรือแหล่งก ำเนิด อันเป็นเท็จ หรือ
เกินควำมจริง ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง ยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำเป็นจริงหรือไม่ จนท ำให้ผู้บริโภค
เกิดควำมเข้ำใจผิดในประสิทธิภำพหรือผลลัพธ์ของสินค้ำและบริกำร 
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 ข้อ 5 ไม่โฆษณำ โดยบิดเบือน ตัด ลดทอนเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม หรือให้ข้อมูลในลักษณะที่
แตกต่ำงหรือคลำดเคลื่อนไปจำกผลงำนวิจัย รำยงำนทำงวิทยำศำสตร์ หรืออ้ำงอิงศัพท์เทคนิค            
ศัพท์สถิติ หรือใช้ศัพทท์ำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือสรรพคุณของ
สินค้ำและบริกำร 
 ข้อ 6 ไม่โฆษณำ โดยใช้ควำมศรัทธำสิ่งเหนือธรรมชำติ ควำมเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศำสตร์ หรือ   
ไม่ใช้วิธีกำรดูหมิ่นควำมเชื่อหรือสิ่งอันเป็นที่เคำรพสักกำระ เพ่ือโน้มน้ำวชักจู งใจ หรือใช้เป็นจุดขำย
สินค้ำ 
 ข้อ 7 ไม่โฆษณำ โดยน ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ด้วยวิธีกำรเลียนแบบหรือ
ล้อเลียนเครื่องหมำยกำรค้ำ ค ำขวัญ หรือข้อควำมส ำคัญจำกกำรโฆษณำอ่ืน ทั้งท่ีเป็นประเภทสินค้ำและ
บริกำรเดียวกัน หรือสินค้ำและบริกำรอ่ืน ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 ข้อ 8 ไม่โฆษณำ โดยน ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ด้วยวิธีกำรเลียนแบบรำยกำร
ข่ำว หรือรำยกำรสัมภำษณ์ โดยอำศัยควำมส ำคัญผิดของผู้บริโภคมำเป็นเครื่องมือในกำรจูงใจให้ซื้อ
สินค้ำและบริกำร ทั้งนี้ ให้ระบุค ำว่ำ “พ้ืนที่โฆษณำ” หรือ “Advertorial” ให้ผู้บริโภคได้ยินหรือได้เห็น
อย่ำงชัดเจน 
 ข้อ 9 ไม่โฆษณำ โดยอ้ำงถึงตัวบุคคล หรือสถำบัน โดยที่ตัวบุคคล หรือสถำบันนั้นไม่มีตัวตน    
อยู่จริงและไม่ได้ใช้สินค้ำและบริกำร หรือชมกำรแสดงนั้นจริง และไม่ใช้ภำพที่ไม่สอดคล้องกับสินค้ำ
และบริกำร หรือใช้ภำพสินค้ำและบริกำรอ่ืนที่ไม่ใช่ของจริงในกำรโฆษณำจนกระทั่งท ำให้ผู้บริโภคเกิด
ควำมเข้ำใจผิด 
 ข้อ 10 ไม่โฆษณำ โดยมีเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ที่เชิญชวนให้เด็กหรือผู้เยำว์บริโภคจน
เกินขอบเขต ไม่ใช้วิธีกำรส่งเสริมกำรขำยในทุกรูปแบบ ไม่ใช้หุ่น ตัวกำร์ตูน บุคคล และตัวละครที่เด็ก
รู้จักเป็นอย่ำงดี หรืออยู่ในรำยกำรส ำหรับเด็ก มำใช้รับรองสินค้ำและบริกำร รวมทั้งกำรกระท ำใด  ๆ   
ในลักษณะเดียวกัน มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจูงใจเพื่อให้ซื้อสินค้ำและบริกำร 
 ข้อ 11 ไม่โฆษณำ โดยน ำเสนอเนื้อหำหรือภำพที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรใช้ภำพผู้หญิงหรือ             
ภำพผู้ชำย หรือภำพเด็กผู้หญิงหรือภำพเด็กผู้ชำยในทำงสื่อควำมหมำยถึงวัตถุทำงเพศ ยั่วยุกำมำรมณ์ 
หรือกำรใช้ข้อควำมและเสียงที่ล่อแหลม สัปดน สองแง่สองง่ำมที่มีควำมหมำยหยำบคำย หยำบโลน 
หรือกำรใช้เนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ของผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในโฆษณำด้วยภำพลักษณ์
ตัวตลก หมกมุ่นเรื่องเพศ ใช้ค ำพูดและกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม 
 ข้อ 12 ไม่โฆษณำสินค้ำและบริกำรที่มีลักษณะกำรส่งเสริมกำรขำยด้วยกำรลด แลก แจก แถม 
โดยใช้ข้อควำมท่ีมีลักษณะก ำกวม หรือไม่ระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดในกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำย
นั้น ๆ 
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 ข้อ 13 ไม่โฆษณำ โดยใช้เนื้อหำ ภำพ ข้อควำม เสียง หรือเครื่องหมำยทำงกำรค้ำ หรือ
เครื่องหมำยอ่ืน ๆ ของผู้กระท ำกำรโฆษณำ/ผู้ประกอบธุรกิจ รวมอยู่กับข้อควำมที่ถวำยพระพรหรือ
ข้อควำมอย่ำงอ่ืนที่อ้ำงอิงเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์ พระรำชินี รัชทำยำท หรือผู้ส ำเร็จรำชกำรแทน
พระองค ์
 
 
**ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 (1) กำรร้องเรียนกำรด ำเนินกำรที่ถือเป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภคโดยอำศัยกำรใช้เครือข่ำย หรือ
กำรโฆษณำ อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำก ำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ ร้องเรียนได้ที่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ 
(กสทช.) ช่องทำงในกำรร้องเรียน ประกอบด้วย 
  โทรศัพท์ หมำยเลข 1200 ฟรีไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
  อีเมล์  1200@nbtc.go.th 
  เว็ปไซต์  https://bcp.nbtc.go.th/report 
 (2) กำรร้องเรียนโฆษณำอำหำร ยำ และผลิตภัณฑ์สุขภำพกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (อย.) ช่องทำงในกำรร้องเรียนหรือสอบถำมข้อมูล ประกอบด้วย 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหรือโรงพยำบำลทุกที่ 
  ศูนย์เฝ้ำระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภำพ สำยด่วน 1556 
  ตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสำธำรณสุขจ.นนทบุรี 11004 
  อีเมล์1556@fda.moph.go.th 
  ร้องเรียนด้วยตนเอง (หรือกรณีมีตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์มำมอบให้) ได้ที่ ศูนย์จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ 
 (3) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคช่องทำงในกำรร้องเรียน 
ประกอบด้วย 
  สำยด่วน สคบ. 1166 
  ร้องเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ได้ท่ี 
  http://complain.ocpb.go.th/OCPB_Complains/Home/Index/TH 
  ตู้ ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10300 
  ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี 
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
  อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ 
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 
 
 
กรณีศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฏหมาย1 
 
 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร “ซันคลำร่ำ” โฆษณำอวดสรรพคุณเกินจริงทำงวิทยุชุมชน แผ่นพับ และ
เว็บไซต์ http://www.starsunshine.com โดยมีข้อควำมโฆษณำสรรพคุณป้องกันโรคต่ ำง ๆ              
ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ตรวจสอบพบว่ำ มีกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
“ซันคลำร่ำ” ดังกล่ำวจริง โดยระบุข้อควำมโฆษณำ เช่น “...ผิวสวย หน้ำใส ภำยใน กระชับ ช่วยให้ 
ผนังเส้นเลือดโดยเฉพำะเส้นเลือดด ำ (veins) มีควำมแข็งแรงเพ่ิมข้ึน ต่อต้ำนอนุมูลอิสระ ลดควำมเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันเบำหวำน ช่วยให้น้ ำหนักลดลง ป้องกันควำมผิดปกติของผิวหนัง 
ป้องกัน โรคพำร์กินสันและอัลไซเมอร์...” เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ข้อควำมโฆษณำดังกล่ำวไม่ได้รับอนุญำตโฆษณำจำก อย. ถือว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำย
ในข้อหำโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพ หรือสรรพคุณของอำหำรโดยไม่ได้รับอนุญำต มีโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บำท โดยได้ด ำเนินคดีกับบริษัท สตำร์ ซันไชน์ จ ำกัด ผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ซึ่งรับว่ำเป็น
ผู้จัดท ำข้อควำมโฆษณำอวดอ้ำงสรรพคุณ พร้อมทั้งมีหนังสือ ไปยังบริษัทฯ เพ่ือระงับกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรดังกล่ำวในทุกสื่อแล้ว 
 
กรณีศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์กระทะโคเรียคิง 
 
 ผลิตภัณฑ์กระทะ ยี่ห้อ Korea King ว่ำมีกำรเข้ำข่ำยโฆษณำโดยตั้งรำคำเกินจริง ไม่มีกำร
อ้ำงอิงที่มำของรำคำที่จ ำหน่ำย ท ำให้เข้ำข่ำยว่ำเป็นกำรโฆษณำที่ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเป็นไปตำมนั้น 
และถือเป็นกำรโฆษณำไม่เป็นธรรม เรียกว่ำ Fake Original Price หรือกำรปลอมรำคำจริง 
 ทั้งนี้  มำตรำ 47 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค บัญญัติว่ำ ผู้ใดโดยเจตนำก่อให้เกิด           
ควำมเข้ำใจผิดในแหล่งก ำเนิด สภำพคุณภำพ ปริมำณ หรือ สำระส ำคัญประกำรอ่ืนอันเกียวกับสินค้ำ
หรือบริกำรไม่ว่ำจะเป็นของตนเอง หรือผู้อื่นโฆษณำหรือใช้ฉลำก ที่มีข้อควำมอันเป็นเท็จหรือข้อควำมที
รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่ำอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดเช่นว่ำนั้น ต้องระวัง โทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

                                                           
1 http://women.thaiza.com/อย-เตือน-ซันคลำร่ำ-โวสรรพคุณเกินจริง/225140/ 
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(2) “ข้อควรท าและข้อไม่ควรท าในรายการละครโทรทัศน์” 
 
 รำยกำรละครโทรทัศน์ หมำยถึง รำยกำรที่น ำเสนอเรื่องรำวโดยใช้กำรแสดงตำมบทบำทใน
เรื่องรำวที่แต่งขึ้นหรือดัดแปลงจำกเรื่องจริง เพ่ือสื่อควำมหมำยเกี่ยวกับ สำระข้อคิด คติเตือนใจ และ
ควำมบันเทิงไปสู่ผู้ชม โดยอำศัยองค์ประกอบและเทคนิคทำงกำรละคร ศิลปะกำรแสดง เทคนิคกำรถ่ำย
ท ำ กำรตัดต่อล ำดับภำพ และกำรให้เสียงดนตรีและเสียงประกอบ เพ่ือให้เรื่องรำวมีควำมสมจริงสมจัง 
ผู้ชมเกิดควำมรู้สึกคล้อยตำม ทั้งประเภท Drama, Sit-com และ Series 
 
ข้อควรท า (Dos) ในรายการละครโทรทัศน์ (Drama , Sit-com และ Series) 
 
 ข้อ 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรผลิตรำยกำรละครที่มีเนื้อหำส่งเสริมกำรเรียนรู้ เช่น กำรคิดเป็น
ระบบ ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ทักษะกำรใช้ชีวิตในสังคม กำร
ยอมรับควำมแตกต่ำงที่หลำกหลำยในสังคม 
 ข้อ 2 ต้องแสดง “เรต” ก ำกับรำยกำรละครให้ตรงกับเนื้อหำด้ำนในอย่ำงถูกต้อง ได้แก่  
  “ป” รำยกำรส ำหรับเด็กปฐมวัย อำยุ 3-5 ปี  
  “ด” ส ำหรับเด็ก อำยุ 6-12 ปี  
  “ท” ส ำหรับผู้ชมทุกวัย  
  “น 13” เหมำะกับผู้ชมที่มีอำยุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 13 ปี ควรได้รับ
ค ำแนะน ำ และต้องออกอำกำศหลัง 20.30-05.00 น. 
  “น 18” เหมำะกับผู้ชมที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี  
  ควรได้รับค ำแนะน ำ ออกอำกำศหลัง 22.00-05.00 น. 
  “ฉ” รำยกำรเฉพำะไม่เหมำะส ำหรับเด็กและเยำวชน ออกอำกำศหลัง 24.00 น. และ
ควรจัดเวลำออกอำกำศให้เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกเนื้อหำ จ ำนวนผู้ชมใ นช่วงเวลำนั้น ๆ 
ลักษณะเฉพำะของสถำนี รำยกำรก่อนหน้ำนั้น 
 ข้อ 3 ควรส่งเสริมให้มีละครที่แสดงออกถึงควำมรัก ควำมผูกพัน และควำมสัมพันธ์อันดีของคน
ในครอบครัว เพ่ือเป็นรำกฐำนในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม 
 ข้อ 4 หำกผลิตรำยกำรละครที่มีเนื้อหำในเชิงประวัติศำสตร์ จะต้องค้นคว้ำ ศึกษำข้อมูลอย่ำง
ละเอียดและถูกต้องตำมควำมเป็นจริง แต่หำกมีกำรดัดแปลงเพ่ิมเติมเพ่ือควำมบันเทิง ต้องระบุข้อควำม
อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นกำรอ้ำงอิงโครงเรื่องเชิงประวัติศำสตร์ 
 ข้อ 5 รำยกำรละครที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้นั้น
ก่อน และพึงระวังไม่ให้เกิดผลกระทบใด ๆ ที่อำจเกิดข้ึนได้กับคนรอบข้ำงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้อ 6 ควรคัดเลือกนักแสดงให้เหมำะสมกับตัวละคร กรณีน ำเด็กและเยำวชนมำใช้เป็นตัวแสดง
จะต้องระมัดระวังเขียนบทให้พูดและแสดงท่ำทีให้เหมำะสม กำรแต่งกำยที่สุภำพ ถูกต้องตำมกำลเทศะ 
และตำมกติกำสำกล ระมัดระวังไม่ให้ทั้งตัวละคร/นักแสดงเด็กและเยำวชนถูกละเมิดสิทธิหรือ              
ส่งผลกระทบในทำงลบในกำรด ำเนินชีวิต 
 ข้อ 7 ควรน ำเสนอละครที่มีเนื้อหำส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของกลุ่มบุคคล อำชีพที่หลำกหลำย 
หรือละครที่ส่งเสริมควำมมำนะพยำยำม กำรประกอบอำชีพสุจริต รวมทั้งควรสะท้อนชีวิตจริงของ
บุคคล อำชีพของทุกชนชั้น และหลำกหลำยอำชีพ 
 ข้อ 8 ควรน ำบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่ำ ในเชิงสร้ำงสรรค์สังคม สอดคล้องกับยุคสมัย หรือละคร
สร้ำงสรรค์ ช่วยแก้ปัญหำให้กับสังคมด้วยกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี และสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ ผู้ชม
โดยเฉพำะเยำวชนและผู้ที่ด้อยโอกำสในสังคม 
 ข้อ 9 ควรแสดงค ำเตือน/หรือค ำแนะน ำ ในฉำกที่สุ่มเสี่ยงอันตรำยต่อกำรเลียนแบบและเข้ำใจ
ผิด เช่น ค ำเตือนในฉำกเล่นไพ่ว่ำ “กำรพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมำย” รวมถึงในแต่ละตอนของละครควร
สอดแทรกผลของกำรกระท ำ ทั้งดีและไม่ดี เพ่ือให้ผู้ชมรับทรำบผลของกำรกระท ำนั้นในทันทีทันใด 
 ข้อ 10 ควรเสนอเนื้อหำ/สอดแทรกเนื้อหำที่ส่งเสริมด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณี            
อันดีงำมของชำติ รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมรักสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ กำรรักชำติรักแผ่นดิน 
 ข้อ 11 นักแสดง (ตัวละคร) ควรใช้ภำษำอย่ำงถูกต้อง เหมำะสมตำมกำลเทศะและบทบำท 
 ข้อ 12 ควรเสนอเนื้อหำละครที่เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เคำรพควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม ชำติพันธุ์ เชื้อชำติ ศำสนำ เพศสภำพ และกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนหลำกหลำยชำติพันธุ์ 
 ข้อ 13 ผู้ผลิตรำยกำรละครควรมีควำมรับผิดชอบต่อเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตละครอย่ำงมีจรรยำบรรณทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำร
ผลิต กำรถ่ำยท ำ กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลป์ กำรเขียนบท กำรคัดเลือกนักแสดง กำรก ำกับกำรแสดง 
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ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในละครโทรทัศน์ (Drama , Sit-com และ Series) 
 
 ข้อ 1 ไม่น ำเสนอฉำกสูบบุหรี่ ยำสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำรใช้ยำเสพติด กำรพนัน และ
อบำยมุขต่ำง ๆ และต้องไม่น ำเสนอในลักษณะชี้น ำ เชื้อเชิญ หรือเน้นวิธีกำรเล่น/กำรเสพจนเห็นเด่นชัด 
หรือให้ควำมหมำยว่ำกำรกระท ำเหล่ำนี้เป็นสิ่งดี 
 ข้อ 2 ไม่น ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ที่เข้ำลักษณะ ลำมก อนำจำร ยั่วยุทำงเพศ
และกำมำรมณ์ หรือแสดงถึงควำมรุนแรงทำงเพศหรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศ หรือกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบในทำงเพศ หรือมีเนื้อหำทำงเพศ ฉำกโป๊เปลือย กำรกระท ำรุนแรงทำงเพศ 
ฉำกข่มขืน ฉำกวิปริตทำงเพศ ภำพบุคคลร่วมเพศที่ชัดเจน ตลอดจนภำพเล้ำโลมหรือกำรจูบหรือ             
ฉำกพิศวำสที่ต่อเนื่องนำนเกินไป จนเป็นที่เข้ำใจได้ว่ำก ำลังจะมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ควรดูปริบทประกอบ 
และลดทอนควำมรุนแรงด้วยกำรเบลอภำพ หรือกำรบังภำพ เป็นต้น 
 ข้อ 3 ไม่น ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ในลักษณะโกหก หลอกลวง บิดเบือนควำม
เป็นจริง ไม่มีสำระ กำรส่งเสริมค่ำนิยมผิด ๆ หรือตอกย้ ำค่ำนิยมเดิม ๆ ซึ่งอำจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ           
งมงำย รวมถึงหลีกเลี่ยงกำรน ำเสนอเนื้อหำที่ชักจูงให้ผู้ชมเกิดควำมเชื่ออิทธิฤทธิ์ ปำฏิหำริย์ ไสยศำสตร์ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ข้อ 4 ไม่น ำเสนอบทพูดที่รุนแรง ด่ำทอ ก้ำวร้ำว หยำบคำย ใช้ภำษำส่อไปทำงลำมกอนำจำร 
สองแง่สองง่ำม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ ปลุกเร้ำอำรมณ์ทำงเพศ หรือเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์ ดูถูก             
เหยียดหยำมทำงเพศ 
 ข้อ 5 ไม่น ำเสนอภำพควำมรุนแรง ทำรุณโหดร้ำย ขำดมนุษยธรรม เช่น กำรใช้อำวุธปืนจ่อยิง
ในระยะประชิด กำรใช้ของมีคม ปำด กรีดหรือเสียบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย แสดงวิธีกำรฆ่ำ เช่น 
กำรแขวนคอ จับกดน้ ำ กำรซ้อม กำรกระท ำทำรุณกรรม หรือวิธีท ำร้ำยตัวเอง 
 ข้อ 6 ไม่เสนอภำพสยดสยอง อุจำดตำ เช่น ภำพหน้ำผู้ตำยหรือร่ำงกำยที่มีร่องรอยกำรบำดเจ็บ
หรือสภำพศพที่ไม่น่ำดูในระยะใกล้ กำรช ำแหละศพ ชิ้นส่วนศพ และอวัยวะต่ำง ๆ อย่ำงชัดแจ้ง ทั้งนี้ 
ควรดูปริบทประกอบ และลดทอนควำมรุนแรงด้วยกำรเบลอภำพ หรือกำรบังภำพ เป็นต้น 
 ข้อ 7 ไม่น ำเสนอเนื้อหำ ภำพ ข้อควำม และเสียง ที่มีประเด็นอ่อนไหวทำงสังคม ฉำกล้อเลียน
กลุ่มเฉพำะ กำรเหยียดเชื้อชำติ สีผิว เพศสภำพ ชำติพันธุ์ ชนชั้น ศำสนำ ลัทธิ กลุ่มชน และศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ หรือหำกต้องน ำเสนอจะต้องมีบทละครที่สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในละคร          
เรื่องเดียวกันในบริบทและเนื้อหำที่ใกล้เคียงกัน ไม่น ำเสนอในลักษณะชี้น ำ ชั กจูง ให้เกิดกำรดูถูก 
เหยียดหยำม และเกิดกำรเลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 8 กำรแต่งกำยของนักแสดงจะต้องเหมำะสมกับบทบำท ไม่แต่งกำยท่ีล่อแหลม หรือโปร่งใส 
รัดรูป หรือส่อเจตนำเชิญชวน ยั่วยุให้เกิดอำรมณ์ 
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 ข้อ 9 ไม่ควรน ำเสนอละครที่มีเนื้อหำกระทบต่อสถำบันครอบครัว ในลักษณะชู้สำว  นอกใจ 
สะท้อนควำมแตกแยกในครอบครัว ที่เป็นไปในแนวทำงที่อำจสร้ำงควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 
ปกติ ธรรมดำของสังคม 
 ข้อ 10 ไม่น ำเสนอเนื้อหำที่แสดงออกทำงกำรเมืองในลักษณะกระทบกระเทือนต่อควำมมั่นคง
ของชำติ ก่อให้เกิดกำรแตกแยกในสังคม หรือกำรแตกควำมสำมัคคีของคนในชำติ  
 ข้อ 11 ไม่น ำเสนอเนื้อหำที่อำจกระทบกระเทือน ดูหมิ่น เหยียดหยำมประเทศชำติ ศำสนำ 
และสถำบันกษัตริย์ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 ข้อ 12 ไม่ควรแฝงโฆษณำโดยจงใจในระดับแก่นของเนื้อหำละครหรือบทสนทนำของตัวละคร 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็น ได้ยิน หรือทรำบข้อควำม ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตรำสินค้ำ หรือบริกำร 
 
 
กรณีศึกษาการเผยแพร่เนื อหาและถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม 
 
 ละครเรื่อง “คนละขอบฟ้ำ” ออกอำกำศทำงช่อง 3 เมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2560 เวลำ 20.20 – 
22.30 ได้เผยแพร่เนื้อหำและถ้อยค ำที่ไม่เหมำะสม โดยเฉพำะกำรใช้ถ้อยค ำของพระเอก ที่เป็นบทพูด
ในลักษณะกำรดูถูกเหยียดหยำมทำงเพศ แม้บทของตัวละครผู้หญิงจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมด้วย
กำรยั่วยวนพระเอก ซึ่งบทพูดของพระเอกคือ 
 "ต่ า สกปรก จะขอมีอะไรกับผัวชาวบ้านทั้ง ๆ ที่เมียเขานอนอยู่ในบ้าน ท าตัวทุเรศยิ่งผู้หญิง           
หากิน เห็นแววตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้าน นอโผล่เป็นแขนง ไล่ยังไงก็ไม่ไป ต้นยางยังมีน้ ายาง...รู้จักหรือ
เปล่ายางอายอะ พ่ีรักเมียพ่ีคนเดียว ต่อให้น้องมาแก้ผ้าต่อหน้าพี่ พ่ีก็ไม่หวั่นไหวหรอกนะ" 
 หรือกรณีที่พระเอกต ำหนิตัวละครผู้หญิงอีกหนึ่งคนด้วยถ้อยค ำรุนแรงและเป็นค ำพูดใน
ลักษณะที่จะน ำไปสู่กำรฆ่ำตัวตำย 
 "พลีกายให้ผู้ชายคนอ่ืนว่าเลวแล้ว แต่นี่เสนอตัวให้เพ่ือนผัวตัวเอง ชั่ว ! ถ้าอยากมีผัวนักก็เข้าไป
สวนยาง เผื่อคนงานจะช่วยสงเคราะห์ให้ ผู้หญิงอย่างเธอมันน่าขยะแขยง หน้าด้าน ไร้ยางอาย ตายซะ
ได้ก็ดี รีบไปตายซะ เป็นวิญญาณก็ไม่ต้องมาหา รังเกียจ ทุเรศ แล้วก็สมเพชในสิ่งที่เธอท า" 
 แม้กรณีที่เกิดขึ้นจะไม่มีกำรร้องเรียนต่อองค์กรต่ำง ๆ ถึงควำมไม่เหมำะสมต่อกำรใช้ถ้อยค ำ 
แต่ผลตอบรับกำรรับชมละครตอนดังกล่ำวในโลกออนไลน์นั้นเป็นไปในทิศทำงที่สนับสนุนกำรกระท ำ
ของพระเอก ซึ่งหำกยังมีกำรเสนอละครและบทพูดในลักษณะเช่นนี้อย่ำงต่อเนื่อง อำจเป็นสำเหตุส ำคัญ
ที่ท ำให้สังคมไทยเสพติดควำมรุนแรงมำกขึ้น 
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กรณีศึกษาการน าเสนอเนื อหาและฉากที่แสดงถึงความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ 
 
 ละครเรื่อง Club Friday To Be Continued ตอน เพ่ือนรักเพ่ือนร้ำย ทำงช่องรำยกำร GMM 
25 มีเนื้อหำไม่เหมำะสม เนื่องจำกมีฉำกที่แสดงถึงควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยและจิตใจ น ำเสนอ
ภำพลักษณ์ที่ขัดต่อศีลธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมีกำรเสนอฉำกข่มขืน คณะอนุกรรมกำรด้ำนผังรำยกำร
และเนื้อหำได้เสนอให้ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.) พิจำรณำโทษ
ทำงปกครองในฉำกที่มีกำรข่มขืนล่วงละเมิดทำงเพศต่อสตรี และฉำกที่น ำใบหน้ำของผู้หญิงไปแนบท่อ
รถจักรยำนยนต์จนท ำให้หน้ำเสียโฉม อันอำจเข้ำข่ำยกำรกระท ำผิดตำมมำตรำ 37 พ.ร.บ.ประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ.2551 รวมทั้งเห็นว่ำ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกัด ใน
ฐำนะผู้รับใบอนุญำตช่องดิจิตอลทีวีช่อง GMM 25 ควรปรับเปลี่ยนกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของ
ละครจำก ท รำยกำรที่เหมำะส ำหรับผู้ชมทุกวัย เป็นระดับ น 18 รำยกำรที่เหมำะกับผู้ชมที่มีอำยุ 18 ปี 
ผู้ชมที่อำยุน้อยกว่ำ 18 ปีควรได้รับค ำแนะน ำและหำกจะน ำละครมำออกอำกำศซ้ ำ (Rerun) ให้ตัดฉำก
ที่ไม่เหมำะสมออกดว้ย 
 
 
(3) “ข้อควรท าและข้อไม่ควรท าในรายการข่าว 
 
 รำยกำรข่ำว หมำยถึง รำยกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนเหตุกำรณ์ส ำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วใน             
วันหนึ่ง ๆ อำจแยกย่อยได้หลำยประเภท เช่น ข่ำวกำรเมือง ข่ำวอำชญำกรรม ข่ำวต่ำงประเทศ            
ข่ำวเศรษฐกิจ ข่ำวสังคม ข่ำวกีฬำ ข่ำวกำรศึกษำ และข่ำวบันเทิง เป็นต้น ส ำหรับข้อควรท ำและ              
ข้อไม่ควรท ำในรำยกำรข่ำวนี้จะครอบครอบคลุมทั้ง เนื้อหำข่ำว กำรพำดหัวข่ำว และกำรน ำเสนอ             
ควำมน ำหรือตัวโปรย 
 
ข้อควรท า (Dos) ในรายการข่าว 
 
 ข้อ 1 น ำเสนอข่ำวด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโดยตรวจสอบและกลั่นกรองอย่ำงรอบคอบก่อนเผยแพร่
สู่สำธำรณชน เพื่อป้องกันกำรน ำเสนอท่ีคลำดเคลื่อนอันอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในวงกว้ำงได้ 
 ข้อ 2 น ำเสนอข่ำวด้วยข้อมูลรอบด้ำน โดยพิจำรณำจำกแหล่งข่ำวประเภทต่ำง ๆ ที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์นั้น ๆ เช่น แหล่งข่ำวบุคคล แหล่งข่ำวเอกสำร แหล่งข่ำวจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งข่ำวจำกสังคมออนไลน์ แหล่งข่ำวจำกกำรส ำรวจข้อมูลหรือประชำมติ เป็นต้น 
 ข้อ 3 น ำเสนอข่ำวด้วยควำมเป็นธรรม โดยวำงตนเป็นกลำงต่อทุกกรณี 
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 ข้อ 4 ค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้เกียรติแหล่งข่ำว ระมัดระวังค ำพูด กำรตั้งค ำถำมกำร
กระท ำท่ีอำจเข้ำข่ำยละลำบละล้วงหรือละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของแหล่งข่ำว รวมทั้งป้องกันอันตรำยที่
อำจเกิดข้ึนกับแหล่งข่ำวอันเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ให้กับสื่อมวลชน 
 ข้อ 5 เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เช่น ควำมแตกต่ำงทำงศำสนำ สังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ 
ชำติพันธุ์ เพศสภำพ รูปพรรณสัณฐำนกำรศึกษำ เป็นต้น โดยระมัดระวังค ำพูด กำรตั้งค ำถำม              
กำรแสดงออกท่ีอำจท ำให้แหล่งข่ำวรู้สึกว่ำตนก ำลังโดนดูถูกหรือน่ำสมเพชเวทนำ 
 ข้อ 6 รำยกำรอ่ำนข่ำว รำยกำรเล่ำข่ำว และกำรรำยงำนข่ำว ควรรำยงำนตำมข้อเท็จจริงที่
หลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นส่วนตัว และค ำนึงถึงกำรใช้น้ ำเสียงในแต่ละข่ำวที่น ำเสนอ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งข่ำวที่อ่อนไหวต่อควำมรู้สึก เช่น ควำมรุนแรงทำงเพศ ครอบครัว เด็กและเยำวชน ควำมขัดแย้ง
ในสังคม เป็นต้น 
 ข้อ 7 รำยกำรวิเครำะห์ข่ำว และรำยกำรสัมภำษณ์ข่ำว ผู้ประกำศข่ำวต้องศึกษำข้อมูลรอบด้ำน
อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน มีควำมสำมำรถในกำรตีควำม สรุปควำม เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ข่ำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เรียนรู้กำรตั้งค ำถำมที่ตรงประเด็น กำรแสดงออกท่ีเหมำะสม และให้เกียรติแหล่งข่ำว 
 ข้อ 8 น ำเสนอข่ำวด้วยภำษำที่ถูกต้อง เช่น เ รียกผู้ที่คำดว่ำก่อเหตุอำชญำกรรมว่ ำ                
“ผู้ต้องสงสัย” หลีกเลี่ยงค ำว่ำ “คนร้ำย” “ผู้ต้องหำ” หำกเจ้ำหน้ำที่ยังไม่สรุปผลกำรสืบสวนสอบสวน
ว่ำบุคคลนั้นก่อเหตุจริง เป็นต้น และน ำเสนอข่ำวด้วยภำษำที่เหมำะสม เช่น เรียกแทนตัวผู้สร้ำง
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำคใต้ว่ำ “ผู้ก่อเหตุ” หลีกเลี่ยงค ำว่ำ “โจรใต้” เป็นต้น 
 ข้อ 9 น ำเสนอข่ำวโดยใช้ภำพและเสียงจำกเหตุกำรณ์จริง หำกผ่ำนกำรตัดต่อต้องมีจุดประสงค์
เพ่ือให้ข่ำวมีควำมกระชับ ตรงประเด็น เข้ำใจง่ำย และหำกใช้ภำพหรือเสียงที่ไม่ใช่ปัจจุบัน ควรขึ้น
ข้อควำมแจ้ง เช่น “แฟ้มภำพ” เพ่ือป้องกันกำรเข้ำใจผิด 
 ข้อ 10 ระมัดระวังกำรน ำเสนอภำพที่ไม่เหมำะสม โดยอำจใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือลดควำมรุนแรง
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรน ำเสนอได้ ด้วยกำรลดทอนควำมชัดเจนของภำพ (Blur) กำรเพ่ิม
ควำมเร็วของภำพ (Fast Speed) หรือกำรลดโทนสี เช่น กำรถืออำวุธจ่อไปที่บุคคล กำรท ำร้ำยร่ำงกำย
กันอย่ำงรุนแรง สภำพศพ เลือด อวัยวะต้องห้ำม หรืออวัยวะภำยในที่ถูกท ำให้ออกมำอยู่นอกร่ำงกำย 
(จำกกำรเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) เป็นต้น 
 ข้อ 11 ระมัดระวังกำรน ำเสนอเสียงที่ไม่เหมำะสมในกำรออกอำกำศ เช่น เสียงร้องโหยหวน
ของผู้บำดเจ็บ กำรใช้ถ้อยค ำที่แสดงถึงควำมอำฆำตมำดร้ำย ปลุกระดมให้เกิดควำมขัดแย้งรุนแรง             
ค ำหยำบคำย เป็นต้น 
 ข้อ 12 ค ำนึงถึงลิขสิทธิ์ในกำรน ำเสนอภำพ เสียง และข้อมูล โดยขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
หรือเจ้ำของสื่อก่อนน ำมำออกอำกำศ เช่น ภำพข่ำวกำรแข่งขันกีฬำลีกต่ำง ๆ เป็นต้น และควรแสดง
ข้อควำมเพ่ือบอกที่มำของภำพ เสียง และข้อมูลนั้น ๆ 
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 ข้อ 13 น ำเสนอข่ำวที่มีประโยชน์ต่อสำธำรณะ เช่น กำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์
ส ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศที่มีผลต่อสำธำรณชน กำรเป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อให้ควำมช่วยเหลือ           
กำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็นต้น 
 ข้อ 14 ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอข่ำวท้องถิ่น เช่น โรคระบำด สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชำติ 
เป็นต้น เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำ และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันหรือแก้ไขภัยต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 ข้อ 15 ให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกำส โดยเป็นช่องทำงน ำเสนอข่ำวให้ผู้คนกลุ่มต่ำง ๆ 
เช่น คนยำกไร้ คนพิกำร คนไร้สัญชำติ เป็นต้น ได้มีพ้ืนที่ทำงสังคม ได้รับกำรสนับสนุนหรือควำม
ช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอข่ำวเพ่ือคนพิกำร เช่น ภำษำมือ กำร
แสดงตัวหนังสือบรรยำย เป็นต้น 
 
ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการข่าว 
 
 ข้อ 1 ห้ำมใช้ค ำพูดหรือกำรแสดงออกที่พำดพิง ดูหมิ่นสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยร้ำยแรง เช่น ควำมผิดต่อองค์พระมหำกษัตริย์ไทยตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 112 เป็นต้น 
 ข้อ 2 ห้ำมสร้ำงข่ำวลวงหรือข่ำวอันเป็นเท็จซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย เช่น ควำมผิด             
ฐำนหมิ่นประมำท ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 326 เป็นต้น 
 ข้อ 3 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำข่ำวส่วนที่อำจเข้ำข่ำยสร้ำงควำมแตกแยกหรือยั่วยุให้เกิด              
ควำมรุนแรง หำกมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเสนอ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกกองบรรณำธิกำร
อย่ำงรอบคอบ และเลือกเฉพำะเนื้อหำส่วนที่กองบรรณำธิกำรทุกคนเห็นตรงกันว่ำสำมำรถน ำเสนอได้ 
 ข้อ 4 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำข่ำวส่วนที่ยังไม่ทรำบแหล่งที่มำหรือแหล่งข่ำวอย่ำงชัดเจน 
เนื่องจำกอำจเป็นข้อมูลที่ผิดพลำด ข้อมูลเก่ำ หรือข้อมูลลวง ซึ่งต้องตรวจสอบควำมถูกต้องก่อน
ออกอำกำศ 
 ข้อ 5 ไม่ควรใช้ควำมคิดเห็นส่วนตัวในกำรชี้น ำหรือคำดคะเนเหตุกำรณ์เพ่ิมเติมจำกข่ำว รวมถึง
ไม่ควรใช้ควำมคิดเห็นส่วนตัวในกำรวิจำรณ์ ตัดสิน พิพำกษำบุคคลผู้ตกเป็นข่ำว เนื่องจำกอำจก่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน หรือเป็นแรงจูงใจให้เกิดควำมขัดแย้งทำงสังคม 
 ข้อ 6 ไม่ควรน ำเสนอข่ำวที่เป็นควำมเชื่อพิสูจน์ไม่ได้ เช่น เรื่องเร้นลับ วิญญำณ เป็นต้น หำกมี
ควำมจ ำเป็นต้องน ำเสนอข่ำวดังกล่ำวควรให้ข้อมูลควำมรู้เพ่ิมเติม เช่น ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ 
วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ เป็นต้น 
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 ข้อ 7 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำใด ๆ อันจะชี้น ำไปสู่ควำมงมงำยในกำรเสี่ยงโชคหรือกำรพนัน หรือ
ควำมพยำยำมบอกใบ้ให้ผู้ชมคิดเอำเอง กำรน ำเลขเด็ด ใบ้หวย ผ่ำนรำยกำรข่ำวหรือรำยกำรเล่ำข่ำว 
เช่น กำรคำดคะเนหรือบอกใบ้ตัวเลขสลำกกินแบ่งเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนในข่ำว เป็นต้น 
 ข้อ 8 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำข่ำวที่ท ำให้ประชำชนเกิดควำมตระหนกตกใจเกินจริ ง               
หรือบิดเบือนปิดบังควำมจริง เช่น ข่ำวภัยพิบัติ ข่ำวโรคระบำด เป็นต้น และควรให้ควำมรู้ด้วยข้อมูลที่
เชื่อถือได้ เช่น กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร เป็นต้น เพ่ือคลำยควำมกังวล ควำมตระหนกตกใจ 
และพร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนหรือมีแนวโน้มว่ำจะเกิดข้ึนกับตนเอง 
 ข้อ 9 ไม่ติดตำมถ่ำยภำพ หรือสัมภำษณ์ หำกแหล่งข่ำวหรือคนรอบข้ำงแหล่งข่ำว ไม่ประสงค์
หรือไม่เต็มใจให้ติดตำมท ำข่ำว เนื่องจำกเป็นกำรคุกคำมแหล่งข่ำว ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
 ข้อ 10 ไม่น ำเสนอเนื้อหำข่ำวที่บั่นทอนสภำพจิตใจแหล่งข่ำวให้เกิดควำมรู้สึกว่ำตนโดนดูถูก 
ด้อยค่ำ ไร้ศักดิ์ศรี ซึ่งไม่เป็นกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ระมัดระวังกำรแสดงออกและกำรใช้             
ค ำเรียกแหล่งข่ำว โดยเฉพำะค ำเรียกสะท้อนลักษณะเพศสภำพหรือร่ำงกำย เช่น สำวทอม เกย์เฒ่ำ            
ตุ๊ดโหด เป็นต้น 
 ข้อ 11 ไม่น ำเสนอภำพข่ำวที่ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อผู้ตกเป็นข่ำวซ้ ำ ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำร
ซ้ ำเติมผู้ตกเป็นข่ำว หรือกำรปลูกฝังควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้นในสังคม เช่น ภำพผู้รุมท ำร้ำยผู้ต้องหำ 
ภำพที่กระทบต่อจิตใจผู้ตกเป็นข่ำว เป็นต้นหำกข่ำวใดถูกน ำเสนอซ้ ำหลำยรำยกำร หรือน ำเสนอควำม
คืบหน้ำ ควรพิจำรณำตัดทอนภำพช่วงที่แสดงควำมรุนแรงออก หรือค่อย ๆ ลดกำรน ำเสนอภำพ
เหตุกำรณ์เดิม แล้วแทนที่ด้วยภำพควำมคืบหน้ำสถำนกำรณ์ เป็นต้น 
 ข้อ 12 ไม่น ำเสนอข่ำวด้วยควำมเร้ำอำรมณ์ ใช้ภำพควำมรุนแรงน่ำหวำดเสียว เช่น กรณีกำร
ถ่ำยทอดสดเหตุกำรณ์จับตัวประกัน หำกเกิดควำมรุนแรงถึงชีวิต ภำพนั้นจะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ชมทันที 
กรณีท่ีมีกำรตัดต่อก่อนออกอำกำศ ควรผ่ำนกำรเซ็นเซอร์หรือเลือกภำพจำกมุมกล้องที่ไม่เห็นเหตุกำรณ์
นั้น ๆ โดยตรง เป็นต้น 
 ข้อ 13 ไม่ตัดต่อภำพและเสียงเพ่ือบิดเบือนควำมจริง หรือตัดต่อภำพและเสียงจนท ำให้เข้ำใจ
ควำมหมำยผิดเพี้ยนไปจำกควำมจริง 
 ข้อ 14 ไม่ควรเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลของแหล่งข่ำว และไม่บันทึกภำพหรือเสียง                 
(Off the record) หำกไม่ได้รับควำมยินยอมจำกแหล่งข่ำว เนื่องจำกต้องค ำนึงถึงชื่อเสียงหรือควำม
ปลอดภัยของแหล่งข่ำว 
 ข้อ 15 ไม่ควรมีโฆษณำแฝงทุกรูปแบบหรือน ำเสนอข่ำวในเชิงธุรกิจเพ่ือขำยสินค้ำหรือบริกำร
ต่ำง ๆ เช่น กำรเชิญชวนส่งข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบข้อควำมที่ผู้ส่งต้องเสียค่ำใช้บริกำร 
กำรพูดประชำสัมพันธ์สินค้ำหรือบริกำรตำมเงื่อนไขของเจ้ำของสินค้ำ กำรมีผู้สนับสนุนในรูปแบบ            
แผ่นป้ำย แก้วน้ ำ คอมพิวเตอร์พกพำ กรำฟิก เป็นต้น 
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 ข้อ 16 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำข่ำวในลักษณะที่อำจน ำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบในเชิงลบ เช่น 
กำรฆ่ำตัวตำย กำรก่ออำชญำกรรม เป็นต้น 
 
 
กรณีศึกษา: การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 เดือนสิงหำคม 2558 นำยทฤษฎี สหวงศ์ หรือ ปอ นักแสดงในสังกัดสถำนีวิทยุโทรทัศน์             
ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. เข้ำรับกำรรักษำอำกำรป่วยที่โรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร 
แพทย์ตรวจพบว่ำติดเชื้อไข้เลือดออกและให้เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล แต่อำกำรไม่ดีขึ้น จึงส่ง
ต่อไปรักษำท่ีคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล เมื่อสื่อมวลชนทรำบเรื่อง ได้
ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรเข้ำรักษำตัวของนำยทฤษฎีอย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ ระหว่ำงนั้น สังคมได้
วิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำหน้ำที่ที่ไม่เหมำะสมของสื่อมวลชนบำงรำยมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อนำยทฤษฎี
เสียชีวิตในวันที่ 18 มกรำคม 2559 สื่อมวลชนถูกวิพำกษ์วิจำรณ์มำกขึ้นเมื่อเกำะติดทุกควำมเคลื่อนไหว
ตั้งแต่กำรเคลื่อนย้ำยศพนำยทฤษฎีออกจำกโรงพยำบำลรำมำธิบดี ขึ้นรถมูลนิธิร่วมกตัญญู จนกระทั่ง
เดินทำงถึงวัดกลำงพระอำรำมหลวง จ.บุรีรัมย์ 
 โดยลักษณะของภำพที่ปรำกฏออกมำ คือ "นักข่ำว-ช่ำงภำพ" รุมเบียดคนในครอบครัว               
ญำติมิตรของนำยทฤษฎีเพ่ือให้ได้ภำพที่ใกล้ชิดที่สุด นับเป็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรละเมิดสิทธิ              
ส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
 
กรณีการท าข่าวและถ่ายทอดสดเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย 
  
 เช้ำวันที่ 18 พฤษภำคม 2559 อำจำรย์มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง ก่อเหตุยิงเพ่ือนอำจำรย์ร่วม
มหำวิทยำลัยเสียชีวิต จำกนั้นหลบหนีไป ต่อมำวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสืบทรำบ
และแกะรอยไปพบอำจำรย์ท่ำนนั้น โดยสื่อมวลชนรำยงำนข่ำวและถ่ำยทอดสดเหตุกำรณ์ที่อำจำรย์ 
ท่ำนนั้นใช้ปืนจ่อศีรษะตนเองเป็นระยะ ๆ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ ญำติ และคนใกล้ชิดเข้ำเกลี้ยกล่อมนำนร่วม 
6 ชั่วโมง แต่ไม่เป็นผล ซึ่งเหตุกำรณ์ครั้งนี้ สื่อมวลชนถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนักจำกกำรเข้ำท ำข่ำว
และถ่ำยทอดสดเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งกำรออกอำกำศช่องทำงโทรทัศน์และเฟซบุ๊กไลฟ์ 
 กรณีนี้ คณะอนุกรรมกำรก ำกับผังรำยกำรและเนื้อหำรำยกำร คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.) เชิญสถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี  4 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี เนชั่นทีวี           
ทีเอ็นเอ็น 24 และสปริงนิวส์ เข้ำชี้แจงที่โรงแรม เซ็นจูรี พำร์ค กรณีอำจเข้ำข่ำยผิดตำมมำตรำ 37 
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ.2551  
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(4) “ข้อควรท าและข้อไม่ควรท าในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์” 
 
 รำยกำรเกมโชว์และเรียลลิตี้โชว์อำจท ำได้ในหลำยลักษณะ อำทิ Quiz show เน้นกำรแข่งขัน
ตอบค ำถำมสั้น ๆ ตลอดทั้งรำยกำร หรือ Gameshow เน้นกำรแข่งขันหลำกหลำยรูปแบบ ไม่มี
ข้อก ำหนดตำยตัว หรือ Reality show เน้นเรื่องรำว มีกำรด ำเนินรำยกำรต่อเนื่อง สมจริง 
 โดยมีกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คนคุมเกม (ผู้สนับสนุนรำยกำรอย่ำงเป็นทำงกำร) คนท ำเกม 
(ผู้ผลิตรำยกำรหรือผู้สร้ำงสรรค์รำยกำร) คนเล่นเกม (ผู้เข้ำร่วมรำยกำรและผู้แข่งขันเกม) และ คนดูเกม 
(กลุ่มผู้ชมรำยกำรในขณะช่วงเวลำออกอำกำศหรือรับชมรำยกำรย้อนหลังทำงแพลตฟอร์มต่ำง ๆ) 
 อนึ่ง ส ำหรับข้อควรท ำและข้อไม่ควรท ำในรำยกำรเกมโชว์และเรียลลี้โชว์นี้สำมำรถน ำมำปรับ
ใช้กับรายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี  ที่มีลักษณะของกำรรวบรวมควำมบันเทิงหลำกหลำยรูปแบบ 
อำทิ กำรแสดงดนตรี ละครสั้น หรือกำรแสดงอ่ืน ๆ อยู่ในรำยกำร และรายการประเภทพูดคุย/
สัมภาษณ์ ที่มีลักษณะของกำรสนทนำและสัมภำษณ์ผู้ร่วมรำยกำรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีพิธีกรหรือ           
ผู้สัมภำษณเ์ป็นผู้ด ำเนินรำยกำร ได้อีกด้วย 
 
ข้อควรท า (Dos) ในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
 
 ข้อ 1 ทีมงำน/ผู้ผลิตรำยกำร ต้องตระหนักถึงเรื่องจริยธรรม จรรยำบรรณ และมี             ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมในกำรน ำเสนอและในกำรผลิตรำยกำร ต้องรับผิดชอบเนื้อหำ รูปแบบรำยกำร และ
อ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในรำยกำรเพรำะถือเป็นวิจำรณญำณของผู้ผลิตโดยตรง โดยน ำหลักกำรนี้มำใช้ก ำกับ
และดูแลตัวเองในกำรเลือกน ำเสนอรูปแบบรำยกำร รูปแบบกำรแข่งขันและบทลงโทษ              โดย
ส่งเสริมและสร้ำงทัศนคติเชิงบวก เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน 
 ข้อ 2 ทีมงำน/ผู้ผลิตรำยกำร ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำเสนอรำยกำรที่มีเนื้อหำส่งเสริมกำร
เรียนรู้ ทักษะชีวิต ควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัว สร้ำงแรงบันดำลใจ ส่งเสริมกำรพัฒนำสังคม 
ยกระดับควำมคิด จิตใจ และสติปัญญำ ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพต่ำง ๆ ส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงำม สร้ำงค่ำนิยมและควำมเชื่อที่ถูกต้อง ได้รับควำมสนุกสนำน สำระและควำมรู้ควบคู่กับ
ควำมบันเทิง รวมถึงควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม เด็กและเยำวชน 
 ข้อ 3 ทีมงำน/ผู้ผลิตรำยกำร ต้องตรวจสอบประวัติของพิธีกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร/ผู้ร่วมรำยกำร/
ผู้เข้ำแข่งขัน/ผู้แสดงย้อนหลัง ทั้งประวัติกำรใช้ควำมรุนแรง ยำเสพติด อำชญำกรรมอ่ืน ๆ หรือสภำวะ
ทำงจิตใจ หรือทัศนคติต่อประเด็นที่มีควำมอ่อนไหวทำงสังคม โดยมีนักจิตวิทยำร่วมด้วย นอกจำกนั้น
จะต้องแน่ใจว่ำผู้ร่วมรำยกำรจะไม่มีพฤติกรรมกำรใช้ยำเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงออกผ่ำน
รำยกำร 
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 ข้อ 4 ทีมงำน/ผู้ผลิตรำยกำร ควรพิจำรณำใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือลดควำมรุนแรงในกรณีที่              
ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรน ำเสนอได้ เช่น กำรลดควำมชัดเจนของภำพ (Blur) กำรเพ่ิมควำมเร็วของภำพ 
(Fast Speed) กำรลดโทนสี กำรท ำภำพขำวด ำ เป็นต้น 
 ข้อ 5 มีควำมยุติธรรมต่อผู้เข้ำแข่งขัน โดยเน้นกฎกติกำที่เท่ำเทียม ควรเปิดเผยกับผู้ร่วม
รำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันและผู้ชมอย่ำงตรงไปตรงมำ ผลกำรแข่งขันไม่ถูกก ำหนดและแทรกแซงจำกผู้ผลิต
รำยกำรหรือผู้สนับสนุนรำยกำร 
 ข้อ 6 กำรร่วมรำยกำร/กำรแข่งขันรำยกำรของเด็กและเยำวชนด้วยกำรแสดงออกหรือกำรโชว์
ใด ๆ ก็ตำม ให้เป็นไปตำมช่วงอำยุและควำมเหมำะสมกับพัฒนำกำรกำรเจริญเติบโตของเด็ก ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน พ.ศ. 2550 และผ่ำนกำรปรึกษำจำกจิตแพทย์ที่เป็น
อิสระจำกกำรควบคุมหรือชี้น ำของผู้ผลิตรำยกำร ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้ปกครองรวมถึงขณะถ่ำย
ท ำต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย พึงใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษท่ีจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง เกิดผลในทำงลบ
ทั้งต่อเด็กและเยำวชนที่ร่วมรำยกำรและผู้ชมที่เป็นเด็กและเยำวชน เช่น กำรถูกเพ่ือนล้อเลียน หรือกำร
เลียนแบบที่ไม่เหมำะสม 
 ข้อ 7 พิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ควรแต่งกำยให้มีควำมเหมำะสมกับ
กำลเทศะและกติกำสำกล ในสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำ เช่น วัด โบสถ์วิหำร หรือสถำนที่เฉพำะ เช่น 
พระรำชวัง พระที่นั่ง รวมถึงกำรร่วมกิจกรรมบำงประเภท เช่น งำนศพ กำรท ำบุญใส่บำตร                 
กำรเวียนเทียน 
 ข้อ 8 น ำเสนอพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมำะสม ทั้งกำรแสดงออกของพิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร 
ผู้ร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันและผู้ชมรำยกำร เช่น ภำษำกำยของพิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำรกับผู้ร่วมรำยกำร
ต่ำงเพศท่ีต้องมีกำรสัมผัสเนื้อต้องตัว ต้องมีควำมเหมำะสม ทั้งท่ำทำง กิริยำ ภำษำกำย ท่ำเต้น 
 ข้อ 9 ภำษำในรำยกำรมีควำมสุภำพ เหมำะสม และต้องให้เกียรติทั้งต่อพิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร 
ผู้ร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันและผู้ชมรำยกำรทั้งต่อเด็กและเยำวชน และผู้ด ำเนินรำยกำรควรใช้ภำษำให้
ถูกหลักภำษำ เช่น กำรออกเสียง ค ำควบกล้ ำ ร ล ในภำษำไทย เป็นต้น 
 ข้อ 10 ควรแสดงค ำเตือน/ค ำแนะน ำในกำรน ำเสนอภำพหรือเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเสี่ยง
อันตรำยหรือบำดเจ็บ เช่น ค ำเตือนในกำรน ำเสนอเนื้อหำกำรขับขี่รถยนต์ไต่ถังว่ำ “เป็นควำมสำมำรถ
พิเศษเฉพำะตัวที่ได้รับกำรฝึกฝน ห้ำมลอกเลียนแบบอำจเกิดอันตรำยหรือบำดเจ็บ หำกไม่มีผู้เชี่ยวชำญ
ดูแลใกล้ชิด” เป็นต้น 
 ข้อ 11 ต้องระมัดระวังในกำรน ำเสนอข้อมูล หรือภำษำ หรือภำพ ที่เป็นกำรซ้ ำเติมควำมทุกข์
หรือโศกนำฏกรรมอันเกิดต่อเด็ก เยำวชน สตรี คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
และกลุ่มเปรำะบำง ไม่ว่ำทำงใดทำงหนึ่ง และในกรณีกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง มีกำรน ำเด็ก เยำวชน 
คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ หรือกลุ่มเปรำะบำงมำร่วมน ำเสนอข้อมูล จะต้อง
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ด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวัง ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ดูแลและผู้เกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึงสวัสดิภำพ 
ควำมเหมำะสมในช่วงวัย หรือสภำวะของร่ำงกำยและจิตใจกับทั้งพึงระมัดระวังกำรสร้ำงควำมกดดัน
หรือท ำให้อยู่ในสภำวะจ ำยอมท่ีต้องปฏิบัติตำม รวมถึงพิจำรณำผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 
 ข้อ 12 ต้องระมัดระวังกำรน ำเสนอเนื้อหำ ภำพและเสียง ที่อำจชักจูงเด็กและเยำวชนไปในทำง
ที่ผิด เช่น รำยกำรที่มีเนื้อหำควำมรุนแรง ควำมยั่วยวนทำงเพศ รำยกำรเสี่ยงภัย พฤติกรรมอันธพำล             
ที่ต้องไม่ส่อไปในทำงท่ีให้เห็นว่ำเป็นเรื่องโก้เก๋หรือดีงำม 
 ข้อ 13 กำรตัดต่อค ำสัมภำษณ์ของผู้ร่วมรำยกำร/ผู้เข้ำแข่งขัน ควรมีเนื้อหำที่ถูกต้อง ได้รับกำร
รับรองและควำมยินยอมจำกผู้ถูกสัมภำษณ์ก่อนออกอำกำศ 
 ข้อ 14 สำมำรถตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล ส ำหรับรำยกำรที่ใช้ผลกำรโหวต เช่น กำรส่ง sms 
โหวตเพ่ือชิงรำงวัล และสำมำรถตรวจสอบกำรแจกรำงวัลในรำยกำรจำกกำรส่งผลโหวตเพ่ือผลทำง
กำรค้ำ 
 ข้อ 15 กรณีกำรน ำเสนอรำยกำรย้อนหลังผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืน ๆ ควรมีกำรเซ็นเซอร์หรือ
ควบคุมเช่นเดียวกับกำรน ำเสนอผ่ำนทำงช่องหลัก 
 
ข้อไม่ควรท า (Don’ts) ในรายการเกมโชว์และเรียลลิตี โชว์ 
 
 ข้อ 1 ไม่ควรน ำเสนอรำยกำรที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม หรือชักน ำให้เกิดควำม
รุนแรงต่อจิตใจ เช่น เกิดควำมหดหู่ เศร้ำ เครียด สะเทือนใจจนเกินควำมเหมำะสม เช่น กำรแสดงออก
ที่ก่อให้เกิดควำมเกลียดชังต่อผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันหรือกลุ่มคนในสังคม 
 ข้อ 2 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรและรูปแบบกำรแข่งขันที่ท ำให้พิธีกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร/          
ผู้ร่วมรำยกำร/ผู้เข้ำแข่งขัน/ผู้ชมรำยกำร เกิดควำมตกใจกลัวจำกควำมน่ำเกลียด สยดสยอง ขยะแขยง 
และรูปแบบกำรแข่งขันที่มีควำมรุนแรงแฝงอยู่ โดยเฉพำะกำรแสดงถึงพฤติกรรมที่น ำไปสู่อันตรำยและ
เด็กสำมำรถเลียนแบบได้ เช่น กำรพยำยำมท ำร้ำยตัวเองและผู้อ่ืน กำรฆ่ำตัวตำย กำรเลียนแบบกีฬำที่
เป็นกำรต่อสู้ กำรใช้ไม้ขีดไฟ ฯลฯ รวมทั้ง กำรท ำร้ำยสัตว์และกำรใช้หรือดัดแปลงสิ่งของที่หำได้ง่ำย 
ใกล้ตัว หรืออุปกรณ์ท่ีหำได้ในบ้ำนเป็นอำวุธ เช่น มีด ฆ้อน ตะปู ขวดน้ ำ แจกัน กรรไกร เป็นต้น 
 ข้อ 3 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำรที่ขัดต่อศีลธรรม ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม ค่ำนิยม
ควำมเชื่อของสังคมนั้น ๆ และขัดต่อควำมสงบสุขของสังคม 
 ข้อ 4 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำร รูปแบบกำรแข่งขัน และบทลงโทษที่แสดงออกถึงควำม
รุนแรง ทำรุณ ต่อพิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้เข้ำร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขัน ผู้ชมรำยกำร บุคคลอ่ืน 
สิ่งมีชีวิต และวัตถุ ไม่ควรมีภำพกำรใช้อำวุธ ยำเสพติด กำรพนัน อบำยมุข หรือกำรกระท ำควำมผิดใน
รูปแบบต่ำง ๆ หำกจ ำเป็น ต้องมีกำรแสดงข้อควำมค ำเตือนบนจอ 
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 ข้อ 5 ไม่ควรน ำเสนอเนื้อหำรำยกำร รูปแบบกำรแข่งขัน และบทลงโทษ ที่ก่อให้เกิดอคติ กำร
เลือกปฏิบัติอันน ำมำซ่ึงกำรต่อต้ำนหรือล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดูหมิ่น เหยียดหยำม หรือสร้ำง
ทัศนคติเชิงลบในประเด็นของเชื้อชำติ สัญชำติ ชำติพันธุ์ เพศสภำพ รสนิยมทำงเพศ ชนชั้น สถำนะ 
สภำพทำงเศรษฐกิจ อำยุ ศำสนำ สีผิว โรค หรือสุขภำวะสุขภำพควำมพิกำรทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ  และ
สติปัญญำไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ส่งเสริมให้เกิดควำมงมงำย หรือใช้ควำมเชื่อโดยไม่มี
ข้อเท็จจริงปรำกฏ 
 ข้อ 6 ไม่ควรใช้ภำษำที่ส่อไปในทำงลำมก ล่อแหลม อนำจำร หยำบโลน หยำบคำย สัปดน 
ก้ำวร้ำว ดูหมิ่นเหยียดหยำม หรือสื่อควำมหมำยในเชิงลบ โดยไม่ให้เกียรติต่อ พิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร 
ผู้เข้ำร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันรำยกำร ผู้ชมรำยกำร เด็กและเยำวชน 
 ข้อ 7 ไม่ควรใช้ประโยชน์จำกควำมน่ำสงสำร ควำมน่ำสมเพช ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยำวชน 
กลุ่มผู้เปรำะบำง เพ่ือเรียกร้องควำมสนใจจำกผู้ชมรำยกำร ไม่ควรน ำเอำควำมทุกข์ของผู้คนมำเป็น
เครื่องมือทำงธุรกิจ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กับทำงรำยกำร 
 ข้อ 8 พิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันรำยกำร ไม่ควรแต่งกำยด้วยชุดที่
ล่อแหลม หรือโปร่งใส รัดรูป หรือส่อเจตนำเชิญชวน ยั่วยุให้เกิดอำรมณ์ 
 ข้อ 9 ทีมงำน/ผู้ผลิตรำยกำร/พิธีกร/ผู้ด ำเนินรำยกำร ไม่ควรเปิดเผยพฤติกรรมส่วนบุคคล             
ที่น่ำอำยของผู้ร่วมรำยกำร ผู้เข้ำแข่งขันรำยกำร ในลักษณะของภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่ง หรือเสียง             
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมและเต็มใจให้น ำเสนอ เช่น กำรล้อเลียนควำมบกพร่องต่ำง ๆ ปมด้อย จุดด้อย 
ควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย รูปลักษณ์ภำยนอก 
 ข้อ 10 ทีมงำน/ผู้ผลิตรำยกำร ไม่ควรปกปิด อ ำพรำง หรือบิดเบือน รำยละเอียดของสัญญำใน
กำรถ่ำยท ำรำยกำร รวมถึงกฎกติกำและรำงวัลที่ผู้เข้ำแข่งขันจะได้รับ หรือแอบแฝงผลประโยชน์
ทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ร่วมรำยกำร 
 ข้อ 11 ไม่ควรแสดงตัวอย่ำงรำยกำร (Spot promote) ที่ไม่เหมำะสมในสื่อหลักเพ่ือให้ไป
ติดตำมผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืน เช่น กำรพูดน ำเสนอตัวอย่ำงรำยกำรผ่ำนช่องทำงหลักที่ขออนุญำตเป็น           
เรต ท. แต่เนื้อหำรำยกำรที่ล่อแหลมไปในเรต 18+ โดยบอกให้ไปติดตำมรำยกำรนี้ผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืน
แทน เป็นต้น 
 ข้อ 12 ไม่ควรจงใจหรือยัดเยียดโฆษณำแฝงเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็น ได้ยิน หรือทรำบข้อควำม         
ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตรำสินค้ำ หรือบริกำร ในรำยกำรที่มำกเกินไป 
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กรณีศึกษาการจัดระดับความเหมาะสม 
  
 กรณีร้องเรียนกำรจัดระดับควำมเหมำะสมรำยกำร Killer Karaoke Thailand: ขอร้อง               
อย่ำหยุดร้อง ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556 กำรด ำเนินกำรเริ่มต้นจำกเครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวัง
สร้ำงสรรค์สื่อได้ท ำหนังสือถึงประธำนคณะอนุกรรมกำรรับเรื่องร้องเรียน กสทช. เพ่ือขอให้ด ำเนินกำร
กับทำงสถำนี โดยให้สถำนีทบทวนกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ของกำรจัดระดับควำมเหมำะสมและน ำไปออกอำกำศหลังเวลำ 22.00 น. ตำมประกำศของ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนเนื้อหำและผังรำยกำร กสทช. และขอควำมร่วมมือไปยังสถำนีพึงให้ควำมส ำคัญ
ต่อกำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ให้ตรงกับเนื้อหำของรำยกำร โดยค ำนึงถึงช่วงวัย
ของกลุ่มผู้ชม รวมถึงควำมเหมำะสมของภำพรวมที่รำยกำรไม่ควรน ำเสนอภำพของควำมสนุกสนำนที่
เห็นคนโดนแกล้งหรือมีควำมสุข ควำมสนุกบนควำมทุกข์และควำมหวำดกลัวของผู้อื่น 
 โดย กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งรับเรื่องร้องเรียนถึงเครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวังและสร้ำงสรรค์สื่อ 
ลงวันที่ 2 เมษำยน พ.ศ.2557 ซึ่งแจ้งว่ำได้รับเรื่องร้องเรียนของเครื อข่ำยฯแล้ว โดยมอบหมำยให้
นำงสำวสุธำรักษ์ สุชำติเวชภูมิ เป็นเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
 
กรณีศึกษาเนื อหารายการและบทลงโทษที่รุนแรง 
 
 กรณีรำยกำรเกมโชว์ โหด มัน ฮำ (ประเทศไทย) Takeshi’s CastleThailand มีประเด็น
วิพำกษ์วิจำรณ์ในโลกออนไลน์ เนื่องจำกมีผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสภำพและข้อควำมโดยระบุถึงกำรท ำงำนของ
รำยกำรทีวีรำยกำรหนึ่งที่ตนเองได้ไปร่วมถ่ำยท ำมำว่ำไม่มีควำมเป็นมืออำชีพและไร้จรรยำบรรณ               
โดยผู้โพสต์ได้ระบุถึงเรื่องห้องพักที่เหม็นอับเต็มไปด้วยมด ผู้เข้ำร่วมรำยกำรกินเพียงน้ ำเปล่ำ ไม่มี           
น้ ำล้ำงตัว และมีบทลงโทษในรำยกำรที่ค่อนข้ำงรุนแรงหลำยคนได้รับบำดเจ็บ และมีทีมงำนตะคอก
ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน2 
 หลังจำกนั้นได้มีกำรชี้แจงจำกนำยกิติกร เพ็ญโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รำยกำรโหด มัน 
ฮำ (ประเทศไทย) Takeshi’s Castle Thailand ว่ำรูปแบบของรำยกำรเป็นกำรเล่นเกมปีนป่ำย และได้
มีกำรท ำประกันอุบัติ เหตุให้แต่ละคน และหำกเกิดอุบัติ เหตุต่ำง  ๆ ทำงบริษัทจะเป็นผู้ที่ดูแล              
ค่ำรักษำพยำบำลและมีรถพยำบำลคอยดูแล3  

                                                           
2 ผู้จัดกำรออนไลน์.2558. “แฉรำยกำรเกมโชว์ดังไร้จรรยำบรรณ.”[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มำ

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9580000096870(10 มกรำคม 2560). 
3 ไทยรัฐออนไลน์.2558. “เคลียร์แล้ว เจำ้ของรำยกำรเกมโชว์ขอโทษ หลังผู้ร่วมรำยกำรแฉถูกเอำเปรียบ”[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มำ

http://www.thairath.co.th/content/520972 (10 มกรำคม 2560) 

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9580000096870
http://www.thairath.co.th/content/520972
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ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 153 

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันอังคำรที่ 7 มีนำคม 2560 
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
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ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันอังคำรที่ 28 มีนำคม 2560 
ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรี 
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ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันจันทร์ที่ 3 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมเดอะพีคบูติค โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 

 
 

 
 

 
 
  



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 157 

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันจันทร์ที่  24 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงรำย 
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ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
กำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสอง) 
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภำคม 2560 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก 
ผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ: 
ชำย จ ำนวน 23 คน  
หญิง จ ำนวน 25 คน 
 รวม 48 คน 
2. ประเภทองค์กร: 
สถำบันกำรศึกษำ       จ ำนวน 2 คน 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น    จ ำนวน 30 คน 
องคก์รวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด จ ำนวน 2 คน 
องค์กรภำคประชำสังคมขับเคลื่อนและด ำเนินกำรรณรงค์สำธำรณะ จ ำนวน 13 คน 
อ่ืน ๆ        จ ำนวน 1 คน 
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ระดับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรม 
 
ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ 

1) ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

10 20.83% 31 64.58% 7 14.58%     

2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

11 22.91% 32 66.66% 5 10.41%     

3) สำมำรถน ำควำมรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ได้ 

10 20.83% 31 64.58% 6 12.5% 1 2.08%   

4) เอกสำรประกอบกิจกรรม 8 16.66% 29 60.41% 10 20.83% 1 2.08%   
5) สถำนที่จัดกิจกรรม 17 35.41% 29 60.41% 2 4.16%     
6) รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 11 22.91% 25 52.08% 11 22.91% 1 2.08%   
7) วันและเวลำที่จัดกิจกรรม 6 12.5% 29 60.41% 11 22.91% 2 4.16%   
8) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

12 25% 30 62.5% 6 12.5%     
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันอังคำรที่ 7 มีนำคม 2560 

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 
ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ: 
ชำย จ ำนวน 36 คน  
หญิง จ ำนวน 17 คน 
 รวม 53 คน 
2. ประเภทองค์กร: 
สถำบันกำรศึกษำ       จ ำนวน 8 คน 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น    จ ำนวน 29 คน 
องค์กรวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด จ ำนวน 1 คน 
องค์กรภำคประชำสังคมขับเคลื่อนและด ำเนินกำรรณรงค์สำธำรณะ จ ำนวน 10 คน 
อ่ืน ๆ        จ ำนวน 5 คน 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ระดับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรม 
 
ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ 

1)  ควำมรู้ ที่ ไ ด้ รั บจำกกำร เข้ ำร่ วม
กิจกรรม 

13 24.52% 36 67.92% 4 7.54%     

2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 20 37.73% 25 47.16% 8 15.09%     
3) สำมำรถน ำควำมรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ได้ 

15 28.30% 29 54.71% 9 16.98%     

4) เอกสำรประกอบกิจกรรม 11 20.75% 26 49.05% 16 30.18%     
5) สถำนที่จัดกิจกรรม 14 26.41% 35 66.03% 4 7.54%     
6) รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 7 13.20% 34 64.15% 12 22.64%     
7) วันและเวลำที่จัดกิจกรรม 12 22.64% 26 49.05% 11 20.75% 4 7.54%   
8) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

15 28.30% 29 54.71% 9 16.98%     

 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันอังคำรที่ 28 มีนำคม 2560 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรี 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ: 
ชำย จ ำนวน 22 คน  
หญิง จ ำนวน 23 คน 
 รวม 45 คน 
2. ประเภทองค์กร: 
สถำบันกำรศึกษำ       จ ำนวน 6 คน 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น    จ ำนวน 32 คน 
องค์กรวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด จ ำนวน 1 คน 
องค์กรภำคประชำสังคมขับเคลื่อนและด ำเนินกำรรณรงค์สำธำรณะ จ ำนวน 5 คน 
อ่ืน ๆ        จ ำนวน 1 คน 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ระดับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรม 
 
ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ 

1)  ควำมรู้ที่ ได้รับจำกกำรเข้ ำร่ วม
กิจกรรม 

16 35.55% 28 66.22% 1 2.22%     

2)  ประโยชน์ที่ ได้ รับจำกกำร เข้ ำร่ วม
กิจกรรม 

14 31.11% 29 64.44% 2 4.44%     

3) สำมำรถน ำควำมรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ได้ 

15 33.33% 26 57.77% 4 8.88%     

4) เอกสำรประกอบกิจกรรม 12 26.66% 24 53.33% 9 20%     
5) สถำนที่จัดกิจกรรม 17 37.77% 22 48.88% 5 11.11% 1 2.22%   
6) รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 16 35.55% 22 48.88% 7 15.55%     
7) วันและเวลำที่จัดกิจกรรม 13 28.88% 23 51.11% 7 15.55% 2 4.44%   
8) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

17 37.77% 24 53.33% 4 8.88%     



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันจันทร์ที่ 3 เมษำยน 2560 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ: 
ชำย จ ำนวน 12 คน  
หญิง จ ำนวน 20 คน 
 รวม 32 คน 
2. ประเภทองค์กร: 
สถำบันกำรศึกษำ       จ ำนวน 16 คน 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น    จ ำนวน 8 คน 
องค์กรวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด จ ำนวน 1 คน 
องค์กรภำคประชำสังคมขับเคลื่อนและด ำเนินกำรรณรงค์สำธำรณะ จ ำนวน 3 คน 
อ่ืน ๆ        จ ำนวน 4 คน 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ระดับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรม 
 
ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ 

1) ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

20 62.5% 8 25% 4 12.5%     

2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

20 62.5% 10 31.25% 2 6.25%     

3) สำมำรถน ำควำมรู้/ประโยชน์ที่
ได้รับไปปรับใช้ได้ 

19 59.37% 10 31.25% 2 6.25% 1 3.12%   

4) เอกสำรประกอบกิจกรรม 14 43.75% 11 34.37% 7 21.87%     
5) สถำนที่จัดกิจกรรม 11 34.37% 17 53.12% 3 9.37% 1 3.12%   
6) รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 10 31.25% 18 56.25% 3 9.37% 1 3.12%   
7) วันและเวลำที่จัดกิจกรรม 11 34.37% 13 40.62% 6 18.75% 2 6.25%   
8) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 

14 43.75% 14 43.75% 4 12.5%     

 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ: 
ชำย จ ำนวน 8 คน 
หญิง จ ำนวน 14 คน 
 รวม 22 คน 
2. ประเภทองค์กร: 
สถำบันกำรศึกษำ       จ ำนวน 3 คน 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น    จ ำนวน 13 คน 
องค์กรวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด จ ำนวน 1 คน 
องค์กรภำคประชำสังคมขับเคลื่อนและด ำเนินกำรรณรงค์สำธำรณะ จ ำนวน 3 คน 
อ่ืน ๆ        จ ำนวน 2 คน 
 
 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ระดับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรม 
 
ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้อยละ จ ำ น ว น

(คน) 
ร้ อ ย
ละ 

จ ำ น ว น
(คน) 

ร้อยละ 

1)  ควำมรู้ที่ ได้ รับจำกกำรเข้ ำร่ วม
กิจกรรม 

6 27.27% 13 59.09% 3 13.63%     

2)  ประโยชน์ที่ ได้ รั บจำกกำร เข้ ำ ร่ วม
กิจกรรม 

6 27.27% 14 63.63% 2 9.09%     

3) สำมำรถน ำควำมรู้/ประโยชน์ที่ได้รับไป
ปรับใช้ได้ 

7 31.81% 13 59.09% 2 9.09%     

4) เอกสำรประกอบกิจกรรม 8 36.36% 12 54.54% 2 9.09%     
5) สถำนที่จัดกิจกรรม 10 45.45% 11 50% 1 4.54%     
6) รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 9 40.90% 10 45.45% 3 13.63%     
7) วันและเวลำที่จัดกิจกรรม 5 22.72% 11 50% 6 27.27%     
8) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

8 36.36% 14 63.63%  %     



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
วันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2560 จังหวัดเชียงรำย 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ: 
ชำย จ ำนวน 53 คน  
หญิง จ ำนวน 25 คน 
 รวม 78 คน 
2. ประเภทองค์กร: 
สถำบันกำรศึกษำ       จ ำนวน 58 คน 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น    จ ำนวน 18 คน 
องค์กรวิชำชีพด้ำนกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด จ ำนวน 2 คน 
 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ระดับความพึงพอใจจากการร่วมกิจกรรม 
 

ข้อค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

 จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

1) ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

26 33.33% 49 62.82% 3 3.84%     

2) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

22 28.20% 50 64.10% 6 7.69%     

3) สำมำรถน ำควำมรู้/ประโยชน์ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ได้ 

25 32.05% 48 61.53% 5 6.41%     

4) เอกสำรประกอบกิจกรรม 30 38.46% 35 44.87% 13 16.66%     
5) สถำนที่จัดกิจกรรม 28 35.89% 38 48.71% 12 15.38%     
6) รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 16 20.51% 44 56.41% 18 23.07%     
7) วันและเวลำที่จัดกิจกรรม 18 23.07% 35 44.87% 24 30.76%   1 1.28% 
8) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

29 37.17% 40 51.28% 8 10.25% 1 1.28%   

 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ภาคผนวก 

ท าเนียบเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 



โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 
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ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 
 
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

นำงสำวอุบลวรรณ 
คงสว่ำง 

ผู้ประสำนงำน 

- ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภค 
จังหวัดรำชบุรี 
- ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนเครือข่ำยองค์กร     
งดเหล้ำภำคตะวันตก (รำชบุรี) 

089-444-1330 k_conon@hotmail.com 

นำยปฏิวัฒน ์
อุ่นเมืองอินทร์ 

ผู้ประสำนงำนเครือข่ำย
องค์กรงดเหล้ำ 
จังหวัดสมุทรสำคร 

เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 084-116-2693 pati_wat2007@hotmail.com 

นำยพรศักดิ์ สมศักดิ์ ประธำน 
ชมรมวิทยุกระจำยเสียงจังหวัด
กำญจนบุรี 
คลื่นสะอำด 

081-941-2828 Toodtoo20@hotmail.com 

นำงสำวมนัสนันท์ 
นำมอ ำไพ 

- หัวหน้ำศูนย์ข่ำว
หนังสือพิมพ์เพชร 
สยำมนิวส์ 
จังหวัดสมุทรสงครำม 

-หนังสือพิมพ์เพชรสยำมนิวส์ 
 
- สถำนีวิทยุเมืองสมุทรสงครำม 

086-750-6372 Starwave9225@hotmail.com 
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- เจ้ำของสถำนีวิทยุ
เมืองสมุทรสงครำม 
FM 92.25 Mhz 
- นักจัดรำยกำรวิทยุ 

นำยยุทธนำ สุวรรณภักดี วิทยุสื่อสำร ผู้สื่อข่ำวจังหวัดสมุทรสงครำม 063-212-2259 
 
 

นำงสำวหนึ่งฤทัย มีถำวร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ
ธรรมะพัฒนำชีวิต FM 
89.25  

สถำนีวิทยุธรรมะพัฒนำชีวิต FM 89.25 
MHz จังหวัดนครปฐม 

089-987-1540 kjdmedia@hotmail.com 

นำงจันทนำ ภู่พลับ นักจัดรำยกำร 
สถำนีวิทยุธรรมะพัฒนำชีวิต FM 89.25 
MHz จังหวัดนครปฐม 

089-912-9076  

ด.ต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธิ์ รองประธำน 
สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชำติจังหวัดตรัง 
92140 
 

086-282-4795 
Thirdfm93@hotmail.com 
 

นำยสรำวุฒิ ศรีธนำนันท์ 
ผู้สื่อข่ำวท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงครำม 

หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ, 
แนวหน้ำ,ไทยโพสต์, 
ยอดแหลม 
นิตยสำรประชำคมท้องถิ่น 

089-487-9333 Sarawut97@hotmail.com 

mailto:kjdmedia@hotmail.com
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นำงสำวธำริณี 
แพทย์เมืองจันทร์ 

ผู้สื่อข่ำว 
อำสำสมัคร
ประชำสัมพันธ์ประจ ำ 
หมู่บ้ำนและชุมชน 
(อป.มช.) 

- New TV 
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
- กรมประชำสัมพันธ์ 
- เวิร์คพอยท์ 
- ส ำนักข่ำวทีนิวส์ 

061-441-4319 sukinnews@gmail.com 

ร.ต.สรวง รติกรธนประยูร 
ผู้อ ำนวยกำร 
สถำนีวิทยุฯ 

สถำนีวิทยุฯ รติกรเรดิโอ FM 101.50 
MHz ต ำบลลำดหญ้ำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดกำญจนบุรี 71190 

084-572-0340 Signal1539@gmail.com 

นำงสำวใจทิพย์ สอนดี หัวหน้ำงำน 
สนง.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 5 
รำชบุรี อำคำรไปรษณีย์ ชั้น3 ถนนสมุทร
ศักดำรักษ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 

081-754-8929 Jaithip.s@nhso.go.th 

นำงสำวอรุณี 
กำญจนสำลักษณ์ 

ประชำสัมพันธ์จังหวัด
กำญจนบุรี 

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด
กำญจนบุรี ศำลำกลำงจังหวัด 
ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดกำญจนบุรี 

092-246-8387 Arunee_@prd.go.th 

ดร.ทองหยำด หนองผือ 
นำยกสมำคมวิชำชีพ
วิทยุโทรทัศน์ 
ภำคตะวันตก 

สมำคมวิชำชีพวิทยุโทรทัศน์ภำค
ตะวันตก 51/15 หมู่ 1 

089-256-6155 bangkaewradio@gmail.com 
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ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

นำงสำวปสุตำ แสงมณี 
ดีเจ cityfm 105.75 
MHz 

สมำคมนักข่ำว-หนังสือพิมพ์ 
จังหวัดนครปฐม 

080-226-527 shitachun@gmail.com 

นำยบุญเชิด เมฆสมศรี กรรมกำร 
เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ  
เลขที่ 85 หมู่ 2 ต ำบลหนองสอง อ ำเภอ 
บ้ำนแผ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 

085-224-3630  

นำงสำวณพัชญำ 
แสนนนท์ค ำ 

นักจัดรำยกำรวิทยุ
ชุมชน 
นักข่ำวหนังสือพิมพ์สู่
ชนบท 

วิทยุชุมชน 102.25 MHz มูลนิธิสว่ำง
เบญจธรรม จังหวัดสมุทรสงครำม 

080-622-3899 oeenann@hotmail.com 

นำยสมศักดิ์ บุญยืน 
ผอ.สถำนีคนคลอง
จินดำ 90.75 MHz 
ธรรมพัฒนำชีวิต 89. 

สมำคมวิทยุโทรทัศน์ภำคตะวันตก 
เลขที1่53/1 หมู่ 3 
ต ำบลคลองจินดำ อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวัดนครปฐม 

081-363-0984 
Boonyuehs86@gmail.com 
 

นำงสำวอินอร บัวผัน 
นักจัดรำยกำรวิทยุ 
 

สถำนีคนคลองจินดำ 90.75 MHz 087-163-2973 popinorn@hotmail.com 

mailto:popinorn@hotmail.com
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นำยจรัญ ภู่ระย้ำ นำยกสมำคม 

วิทยุกระจำยเสียงจังหวัดกำญจนบุรี 
อ ำเภอท่ำม่วง 
บ้ำนใหม่เรดิโอ 
FM 94.25 MHz 

098-262-0443 Jarunn3389@gmail.com 

นำยอนันต์ กำญจนมำศ 
ผจก.สถำนีวิทยุเอฟเอ็ม
บ้ำนเหนือ 105.25 
MHz 

สมำคมวิทยุกระจำยเสียงจังหวัด
กำญจนบุรี 

092-856-6425  

นำยจตุพร สุขอินทร์ 

ผู้สื่อข่ำว 
ประธำนอำสำสมัคร
ประชำสัมพันธ์ 
ประจ ำหมู่บ้ำนและ
ชุมชน (อป.มช.) 

- ทีนิว,นิวทีว,ีเวิร์คพอยท์,เนชั่น,เดลินิวส์  
- สมำคมวิทยุกระจำยเสียงจังหวัด
กำญจนบุรี 
- อป.มช. 
- ส ำนักข่ำวไทย 

081-981-9417 
086-371-4559 

sukinnews@gmail.com 

นำงมยุรี คุณทะวงษ์ 
ผอ.สถำนีวิทยุบำงแก้ว
เรดิโอ 98.75 MHz 

สมำคมวิชำชีพวิทยุโทรทัศน์ภำค
ตะวันตก 
อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

061-519-3955  

นำยภโวทัย โลภปัญญำ  
วิทยุคลื่น FM 94.25 MHz 
อ ำเภอท่ำม่วง จังหวัดกำญจนบุรี 

098-693-2996 Pavothi07102513@gmail.com 

mailto:Jarunn3389@gmail.com
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นำงสำวสุกัญญำ 
ใช้บำงยำง 

นักจัดรำยกำร 
วิทยุคนคลองจินดำ  90.75 MHz 
อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

098-378-6971 Kunmod24@gmail.com 

นำงสำวพจนินท ์จุลขันธ์ 
ผู้อ ำนวยกำร 
 

วมค.กอ.สมน.กำญจนบุรี RNN Station 085-194-0128 tuypass@gmail.com 

นำงสำวติกำหลัง สุขกุล รองศำสตรำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  
เลขที่ 70 หมู่ 4 ต ำบลหนองบัว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000 

080-653-1722 Willy_bajang@hotmail.com 

นำงสำวกรกนก 
เจริญพรธรรมำ 

นักจัดรำยกำรวิทยุ 
หน่วยงำนวิทยุชุมชน 92.25 MHz 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 

087-167-2448  

นำยจ ำปี พูลหนองรี 
กรรมกำร 
 

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 089-919-7530  

นำงสำวอัจฉรำภรณ์ 
ต้ังวิชิตฤกษ์ 

นักจัดรำยกำรวิทยุ 
วิทยุชุมชน 92.25 MHz 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 

087-485-7456 Acharaporn2301@gmail.com 

นำยประจักษ์ จินดำดัด นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรม FM 
102.25 MHz ต ำบลแม่กลอง 
อ ำเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสงครำม 

086-027-7439  

mailto:Kunmod24@gmail.com
mailto:tuypass@gmail.com
mailto:Acharaporn2301@gmail.com
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นำงสำวขวัญตำ 
โชคส ำรำญทรัพย์ 

เจ้ำของสถำนีวิทยุ 
บ้ำนอ้อกระทิง  
 

สถำนีวิทยุบ้ำนอ้อกระทิง FM 98.25 
MHz 

087-055-5606  

นำงสำววรำพร โพธิ์เย็น 
ผู้สื่อข่ำว ส.พ.5 
เหล่ำทัพ 
 

ผู้สื่อข่ำว อ ำเภอเมือง 
จงัหวัดกำญจนบุรี 

098-337-5459 Waraporn7545@gmail.com 

นำงลูกอินทร์ รูปสูง 
สถำนีวิทยุบ้ำนอ้อ
กระทิง 

สถำนีวิทยุบ้ำนอ้อกระทิง FM 98.25 
MHz 
อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

086-900-7235  

นำยรุ่งโรจน์ สุขยุคล นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สมำคมนักข่ำวหนังสือพิมพ์จังหวัด
นครปฐม เลขท่ี 78/2 หมู่ 4 ต ำบลหนอง
งูเหลือม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

085-173-5499 Rrs_1983@hotmail.com 

นำยสุเทพ บัวแจ่ม นักจัดรำยกำรวิทยุ 
วิทยุชุมชนคนคลองจินดำ 90.75 MHz 
ต ำบลคลองจินดำ อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวัดนครปฐม 

089-881-3018  

นำยแก้ว ส ำเภำ นักจัดรำยกำรวิทยุ 
วิทยุชุมชนคนคลองจินดำ 90.75 MHz 
ต ำบลคลองจินดำ อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวัดนครปฐม 

089-912-1573  

mailto:Waraporn7545@gmail.com
mailto:Rrs_1983@hotmail.com
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นำงบุญเรือน รำชสิงห์โห ผู้ประสำน ส พ บ. 
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคอ ำเภอบำงคนที  
เลขที่ 2/71 หมู่.2 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000 

085-179-7169  

นำงสำวเรณู ภู่อำวรณ์ นำยกสมำคมส พ บ. 
สมำคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 
เลขที่ 2/71 หมู่.2 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงครำม 75000 

085-405-6114  

ดร.พัทธ์พสุตม์ สำธุนุวัฒน์ อำจำรย์  
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย        
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

099-436-3838 patpasut@hotmail.com 

นำงสำวพรพิมล เกิดฤทธิ์ กรรมกำร 
ศูนย์ประสำนงำนคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดนครปฐม เลขท่ี 43 หมู3่ ต ำบล       
สวนป่ำน อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

082-455-2465 Pueng00@gmail.com 

นำยศุภลักษณ์ ติเยำว์ ประธำน 
สถำบันกำรเงินชุมชนต ำบลสวนป่ำน 
เลขที่ 33/3 หมู่3 ต ำบลสวนป่ำน อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 

081-291-8640 Sbn.suanpan@gmail.com 

นำงสำววิภำรัตน์ 
พิพัฒน์เตชำกร 

หัวหน้ำส ำนักงำนศูนย์
คุ้มครองสิทธิ์ 
ผู้บริโภคจังหวัด
นครปฐม 

ศูนย์ประสำนงำนคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค 
จังหวัดนครปฐม เลขท่ี 19/43 หมู่5 
ต ำบลล ำพญำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 73000 

094-556-2059 Wipat.p08@gmail.com 

mailto:patpasut@hotmail.com
mailto:Sbn.suanpan@gmail.com
mailto:Wipat.p08@gmail.com
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นำยปิยะ พวงส ำลี 
ประธำนสภำผู้บริโภค
จังหวัดนครปฐม 

สภำผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม 
เลขที1่14 ถนนถวิลรำษฎร์บูรณะ ต ำบล
บ่อพลับ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000 

081-986-3598 Piya_L50@hotmail.com 

นำยวรวิทย์ แก้วเมฆ ประธำนศูนย์ข่ำว 
น.ส.พ5 เหล่ำทัพ 
เลขที่ 187 หมู่ 2 ต ำบลลำดหญ้ำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดกำญจนบุรี 

084-559-5484  

นำยค ำรณ นับถือสุข นักจัดรำยกำรวิทยุ 

วิทยุ FM 91.25 MHz คลองใหม่          
สำมพรำนเรดิโอ  
เลขที่ 19/2 หมู่ 1 ต ำบลคลองใหม่ 
อ ำเภอสำมพรำน 
จงัหวัดนครปฐม 

089-030-6575 Kr1-fm@hotmail.com 

นำยจิรทีปต์วรธัญญวิจิตร นักจัดรำยกำรวิทยุ 

สถำนีวิทยุ Nine Radio FM 97.25 
MHz 
เลขที่ 48 หมู่ 5 ต ำบลวังตะกู อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

085-429-6316 Jirateep3111@gmail.com 

นำยชยุต กมลคุณำทัย ผู้อ ำนวยกำร 
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงสัมพันธ์
สื่อสำรมวลชน  

087-411-5833 Biggaradio2014@gmail.com 

mailto:Piya_L50@hotmail.com
mailto:Kr1-fm@hotmail.com
mailto:Biggaradio2014@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์
เลขที่ 86 หมู่ 4 ต ำบลดอนกระเบื้อง 
อ ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 

นำงสำวมนัสนันท์ ลิ้มสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ 
101.25 MHz 
ปฐมทองเรดิโอ จังหวัดนครปฐม 
 

093-365-5626 Kittyping101@hotmail.com 

นำยชัยยุทธ บัวคลี่ 
ผอ.สถำนีวิทยุ 
คนช่วยกัน 

สมำคมวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์สุพรรณบุรี  
เลขที่ 59/1 หมู่ 5 
ต ำบลเนินพระปรำงค์ 
อ ำเภอสองพ่ีน้อง 
จงัหวัดสุพรรณบุรี 72110 

087-999-6191 Chaiyuth95@gmail.com 

นำงวิจิตรำ บัวคลี่ 
ผอ.สถำนีวิทยุ 
ต้นกล้ำเรดิโอ 

สื่อมวลชนวิทยุกระจำยเสียง สมำคม
วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สุพรรณบุรี  
เลขที่ 59 หมู่.5 
ต ำบลเนินพระปรำงค์ 
อ ำเภอสองพ่ีน้อง 
จงัหวัดสุพรรณบุรี 72110 

089-964-6491 Chaiyuth95@gmail.com 
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ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ 
เลขำธิกำรชมรมเรำรัก
แม่น้ ำท่ำจีน นครปฐม 

ชมรมเรำรักแม่น้ ำท่ำจีนนครปฐม 
(ฝ่ำยประสำนงำนสื่อมวลชน) 
เลขที6่7/139 หมู่ 4 
ต ำบลท่ำต ำหนัก อ ำเภอนครชัยศรี 
จงัหวัดนครปฐม 

096-887-1714 Densiri555@hotmail.com 

นำยพิทักษ์ชัย 
จันทร์สมวงษ์ 

-เลขำและกรรมกำร
ชมรมเรำรักแม่น้ ำ 
ท่ำจีน นครปฐม 
-ประธำน 

- สมำคมเรำรักแม่น้ ำท่ำจีนนครปฐม 
- เครือข่ำยยุวชนประชำธิปไตยรัฐสภำ 
นครปฐม 

083-902-2461 
 
092-767-0995 

Ptc2525tong@gmail.com 
 
Ptc2525@hotmail.co.th 

นำยสุรศักดิ์ สิตไทย บรรณำธิกำร 
ส ำนักข่ำว RNN 
จงัหวัดกำญจนบุรี 

083-317-5114 Rnnfm95@gmail.com 

นำงสำยพิณ ปุจฉำกำร 
คณะท ำงำนเครือข่ำย
องค์กรงดเหล้ำ 
จงัหวัดสมุทรสำคร 

เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำจังหวัด
สมุทรสำคร เลขท่ี21/4 หมู่ 3 
ต ำบลดอนไก่ดี อ ำเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวัดสมุทรสำคร 

091-191-3890 Saipin505@hotmail.com 

นำงทัศนีย์ ทองอ ำไพ 
คณะท ำงำนเครือข่ำย
องค์กรงดเหล้ำ 

เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 
จงัหวัดสมุทรสำคร 
 

087-599-2220  

mailto:Ptc2525tong@gmail.com
mailto:Ptc2525@hotmail.co.th
mailto:Saipin505@hotmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

นำยบรรพต กำญกมล ผู้ประสำนงำน 
เครือข่ำยเด็กและเยำวชนเพื่อปฏิรูป 
จงัหวัดนครปฐม 

088-748-7295 koblovesu@hotmail.com 

นำยชัยพร วงศ์รัตนะ 
ผอ.สถำนีวิทยุลูกทุ่ง
สยำมเรดิโอ FM 
105.75 MHz 

ลูกทุ่งสยำมเรดิโอ จ ำกัด (นครปฐม) 087-168-9312 Fm105.85@gmail.com 

ดร.ณัชชำ ศิรินธนำธร 
ประธำนหลักสูตร 
นิเทศศำสตร์ 

สำขำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

086-514-6463 Natcha.thorn@gmail.com 
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ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันอังคำรที่ 7 มีนำคม 2560 
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 
 
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข

โทรศัพท์ 
อีเมล ์

นำยกฤทธนะวัฒน์อัญญ์
กรรณิกำภัส 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนีฯ V 
cable TV 

สถำนีโทรทัศน์ V cable TV 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วำรินช ำรำบ
เคเบิลทีวี 

095-393-6359 Teen.vcable@gmail.com 

นำงสำวกิ่งดำว สุวำทิต 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนีข่ำว RTV 
cable TV 

RTV cable TV 086-469-6024 Kingdao29@hotmail.com 

นำงสำวสุมำลี สมเสนำะ ผู้สื่อข่ำว 
อุบลรำชธำนีโสภณเคเบิลทีวี 
 

087-085-8024 ssomsanor@gmail.com 

นำยคงศักดิ์ สวัสดิภำพ กลไกเขตและนักข่ำวพลเมือง 

สปสช.เขต8 
เลขที่ 5/1 ต ำบลวังทอง 
อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
39170 

081-708-2814 
sawasdipap@gmail.com 
 

mailto:Teen.vcable@gmail.com
mailto:Kingdao29@hotmail.com
mailto:ssomsanor@gmail.com
mailto:sawasdipap@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำยชนพัฒน์ ช่วยครุฑ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
นิเทศศำสตร์ 

หลักสูตรนิเทศศำสตร์ เลขที่ 
199/19 มหำวิทยำลัยภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 

085-800-9696 Emma_spu@hotmail.com 

นำยสมพร เม้ำสง่ำ สมำชิก 
สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำค
ประชำชน ต ำบลในเรือ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

084-717-1696 k.jomsurang@gmail.com 

นำยวิทยำ บุญฉวี ผู้ประสำนงำนและผู้อ ำนวยกำร 
ประชำคมงดเหล้ำจังหวัด
อุบลรำชธำนี ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน 

062-685-2529 
cooubon@hotmail.com 
ubon.noal@gmail.com 

นำยสมชำย วจนะไพบูลย์ ผอ.สถำนีวิทยุไท-วำนรเรดิโอ 

สถำนีวิทยุ 90.25 และ 102.25  
เลขที9่3 ถนนศรีโพนเมือง 
ต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส 
จังหวัดสกลนคร 47120 

088-328-7799 Somchaiw743@gmail.com 

นำยอ ำนวย มีชัยตระกูล ผอ.สถำนีวิทยุลูกทุ่งไทอีสำน 
สถำนีวิทยุลูกทุ่งไทอีสำน 
Fm92.25MHz  

085-738-3233 Fm92.25@.com 

mailto:Emma_spu@hotmail.com
mailto:k.jomsurang@gmail.com
mailto:cooubon@hotmail.com
mailto:ubon.noal@gmail.com
mailto:Somchaiw743@gmail.com
mailto:Fm92.25@.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

เลขที ่1475/25 ต ำบลพัฒนำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
47000 

นำยวรรณชัย พันธุ์สำย นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน 
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศ
ไทยเพ่ือกำรศึกษำ 

094-261-8755 Wannachai_p@prd.go.th 

นำยสุชัย เจริญมุขยนันท เลขำธิกำร ผู้อ ำนวยกำร 
มูลนิธิสื่อสร้ำงสุขทีวีชุมชน
อุบลรำชธำนี 

081-878-6440 suchaiubon@gmail.com 

นำยศรำยุทธฤทธิพิณ 
บรรณำธิกำรส ำนักข่ำวปฏิรูป
ที่ดินภำคอีสำน 

เครือข่ำยปฏิรูปที่ดินภำคอีสำน
(คปอ.) 

086-978-5629 yuthsiburi@hotmail.com 

นำงสำวสิริพร ลำภำ ชุดปฏิบัติกำรสื่ออำสำสุรินทร์ 
ส ำนักงำนเครือข่ำยสื่ออำสำสุรินทร์  
เลขที ่35 ต ำบลนอกเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

062-524-2527 Siriphon27@gmail.com 

นำงวันวิภำ แพงแก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนข่ำวและ
รำยกำรภูมิภำค 

ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 2  
ถนนแจ้งสนิท ต ำบลแจระแม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 

092-246-8548 
081-592-7781 

Pew513@hotmail.com 
Wanvipa26@gmail.com 

นำยพีรัช ชูรำษี 
นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำว
อุบลรำชธำนี 

สมำคมผู้สื่อข่ำวอุบลรำชธำนี 080-465-0741  

mailto:Siriphon27@gmail.com
mailto:Pew513@hotmail.com
mailto:Wanvipa26@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำยชำติชำย ศรีนอ รองผอ. 
ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก 
เยำวชน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

099-662-2148 chatchaisrinor@gmail.com 

นำงสำวลฎำภำ ศรีพสุดำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 085-924-4994 d.natnicha@gmail.com 
นำยสิทธิศักดิ์ สุวรรณี อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 093-362-4541 Sittisak.s@snru.ac.th 
นำงสำวพิมพ์ชนก 
พิพิธจำรุธีรกุล 

ผจก.หน่วย บมจ.เอเชีย
ประกันภัย 1950 

บมจ.เอเชียประกันภัย1950 
นักจัดรำยกำรวิทยุ 

084-438-6685 phimchanokbootda@hotmail.com 

นำยสมพร วรรณรำช ผู้สื่อข่ำวนสพ.อีสำนนิวส์ สมำคมผู้สื่อข่ำว 097-338-8716  
นำงสำวอุไรวรรณ พรม
จันทร์ 

เจ้ำหน้ำที่สถำนีวิทยุ 
สถำนีวิทยุดอนยูง ดงฟ้ำห่วน 
FM 104.25MHz 

087-655-6529 Djyim104.25@hotmail.com 

นำยสตพร ศรีสุวรรณ์ 
สื่อประชำสัมพันธ์ขบวนองค์กร
ชุมชน 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด
อ ำนำจเจริญ อำคำรเรียนรวมชั้น 1 
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต
อ ำนำจเจริญ 

091-012-6497 
087-072-1836 

taoboonmee@gmail.com 

นำยรุ่งโรจน์ 
เพชระบูรณิน 

เจ้ำหน้ำทีส่ื่อสำรพัฒนำ 
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน(องค์กร
มหำชน) 
 

081-342-8754 Ruj11@hotmail.com 

mailto:chatchaisrinor@gmail.com
mailto:d.natnicha@gmail.com
mailto:Sittisak.s@snru.ac.th
mailto:Djyim104.25@hotmail.com
mailto:taoboonmee@gmail.com
mailto:Ruj11@hotmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

ดร.สุเทพ เม้ำสง่ำ นำยกสมำคม 

สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ 
ภำคประชำชน  
เลขที ่27/6 ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

089-717-1696 K.jomsurang@gmail.com 

นำยประจิต 
พัชรินทร์ศักดิ์ 

ผู้สื่อข่ำวสถำนีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง7 จังหวัดกำฬสินธุ ์

สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 085-001-1387 Prajit1310@gmail.com 

นำยสุทธิศักดิ์ หัวดอน 
-นำยกสมำคมวิทยุสกลนคร 
-ผอ.สถำนีวิทยุวำริชเรดิโอ 
Fm95.75MHz 

สถำนีวิทยุ ธุรกิจ Fm95.75MHz 
82 อ ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

082-854-1170 sawatsee@gmail.com 

นำยค ำพวง ทัดเทียม 
-กรรมกำรงดเหล้ำอุบลรำชธำนี 
-ผู้จัดรำยกำรส.ว.ท.อุบล 

ส ำนักงำนสสจ.ชั้น 3 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

086-041-5227  

นำงสำวจัณัฐชะญำ 
จีปณัฐิกำญจน์ 

อำจำรย์ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
เลขที ่466/457 ต ำบลขำมใหญ่  
อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

098-178-2006 Be_jueyjaw@hotmail.com 

นำยสุรศักดิ์ บุญอำจ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

089-118-9211 Ajarn.putter@gmail.com 

mailto:Prajit1310@gmail.com
mailto:sawatsee@gmail.com
mailto:Be_jueyjaw@hotmail.com
mailto:Ajarn.putter@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำยนพภำ พันธุ์เพ็ง 

-ประธำนมูลนิธิ 
-กรรมกำรสมำคม 
-ผอ.สถำนีวิทยุ Clean 
RadioFM92.50 

-มูลนิธิสื่อสร้ำงสุข 
-สมำคมสื่อมวลชนอุบลรำชธำนี 
-สถำนีวิทยุ Clean Radio FM 
92.50 

081-760-7603 Noppamba8@gmail.com 

นำยบรรพต ศรีเมืองบุญ 
ผอ.สถำนีวิทยุเอ็น เอ เรดิโอ 
FM 102MHz 

สถำนีวิทยุชุมชนกลุ่มคนวิทยุ
เครือข่ำยกระทรวงวัฒนธรรม        
เอ็น เอ เรดิโอ  FM 102MHz ต ำบล
โพธิ์ชัย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู 39000 

042-378-153 
098-167-2146 

numlumphu@hotmail.com 

อ.ดร.ชำญชัยณรงค์ 
ทรงคำศรี 

ผู้ช่วยคณบดีคณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
ต ำบลลังเปลือย อ ำเภอนำมน 
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

081-574-3893 chanchainarong@gmail.com 

นำยมำนะ เหนือโท หัวหน้ำศูนย์ข่ำวทุ่งกุลำ 

-พอช. 
-นสพ.พิมพ์ไทย 
-นสพ.พิรำบข่ำวในสังกัด 
-ศูนย์ข่ำวทุ่งกุลำ 

084-686-7715 
Mana2552@hotmail.com 
manakaset@gmail.com 

mailto:Noppamba8@gmail.com
mailto:Mana2552@hotmail.com
mailto:manakaset@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำยประชุม จตุเทน 
ผช.ประชำสัมพันธ์จังหวัด
หนองบวัล ำภู 

สนง.ประชำสัมพันธ์ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู 

062-594-4581 Prachum_prd@hotmail.com 

นำงศฐิพร พันธุ์สำย นักสื่อสำรมวลชนช ำนำญกำร 

ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต2 
เลขที ่145 ถนนแจ้งสนิท 
ต ำบลแจระแม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

045-311-193 Sathiporn_p@prd.go.th 

นำงชลธิษ จันทร์สิงห์ นำยกสมำคมสื่อมวลชนอุบลฯ สมำคมสื่อมวลชนอุบลรำชธำนี 081-876-6345 newschon@gmail.com 

นำยประกำศิต สุวะทอง จนท.บริหำรงำนทั่วไป 

สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัด
อ ำนำจเจริญ ต ำบลโนนหนำมแท่ง 
อ ำเภอเมือง 
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ 37000 

084-303-0803  

นำงสำวธวัลรัตน ์
ศรีจันทร์กำศ 

นักสื่อสำรมวลชนปฏิบัติกำร 
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

045-281-393 Tawanrats24@gmail.com 

นำยชัยวัฒน์ บุญชวลิต 
ผอ.สถำนีวิทยุสถำนีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดอุบลรำชธำนี 

สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

092-246-8563 Chaiwat.prd@gmail.com 

mailto:Prachum_prd@hotmail.com
mailto:Sathiporn_p@prd.go.th
mailto:newschon@gmail.com
mailto:Tawanrats24@gmail.com
mailto:Chaiwat.prd@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำงภัทรำ บุญช่วย 
ผู้ประสำนงำนทีวีชุมชน
อุบลรำชธำนี 

มูลนิธิสื่อสร้ำงสุขอุบลรำชธำนี 
เลขที่ 66 ถนนอุบล-ตระกำร 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
34000 

085-097-2669 patthrapansri@gmail.com 

นำงสำวธนัฏชำ พันศรี 
ผอ.สถำนFีM103.75MHz  
 

สถำนีวิทยุคลื่นคนฮักดี 
FM103.75MHz 
เลขที ่158 ต ำบลบุ่งหวำย 
อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34190 

095-301-3307 
088-850-1344 

Djmanow94@gmail.com 
Djprayuth94@gmail.com 
 

นำงสำววิชุดำ สำยสมุทร อำจำรย์ 

สำขำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำร
จัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
เลขที ่64 ถนนทหำร 
ต ำบลหมำกแข้ง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี 41000 

081-549-4193 
Saivijit.s@gmail.com 
 

นำยค ำยืน วงศ์ชำลี ประชำสัมพันธ์จังหวัดมุกดำหำร 
ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด
มุกดำหำร ถนนวิวิธสุรกำร 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 49000 

092-246-8341 Wongchalee04@gmail.com 

mailto:patthrapansri@gmail.com
mailto:Djmanow94@gmail.com
mailto:Djprayuth94@gmail.com
mailto:Saivijit.s@gmail.com
mailto:Wongchalee04@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำยถำวร ผลถวิล 
ประธำนศูนย์และบรรณำธิกำร
นสพ. 
ประชำรัฐ 

ศูนย์ข่ำวชุมชนหลักบ้ำนต้นเมือง
กำฬสินธุ์ เลขที ่36 ต ำบลกลำงหมื่น 
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 
41000 

063-720-0888 thawornpol@hotmail.com 

นำยนิพนธ์ 
เชี่ยวชำญยุทธ์ 

-นำยสถำนีวิทยุอสมท. 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 
-รักษำกำรนำยสถำนีวิทยุอสมท.
จังหวัดยโสธร 

บมจ. อสมท.สถำนีวิทยุ อสมท. 
เลขที2่24 ต ำบลไร่น้อย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

087-680-5678 
Ninemix01@gmail.com 
Nipon.ch@mcot.com 

นำงนงครำญ อยู่ไพร 
ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยงดเหล้ำ 
จังหวัดอุบลฯ 

องค์กรปลอดเหล้ำจังหวัด
อุบลรำชธำนี 
เลขที ่76 ต ำบลปทุม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

081-062-5918  

นำงเกตุชนำ วงศ์ป้อม 
ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยงดเหล้ำ 
จังหวัดอุบลฯ 

ศูนย์ประสำนงำนองค์กรงดเหล้ำ
อุบลรำชธำนี เลขที่38 ต ำบลปทุม
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
340000 

094-270-9158  

mailto:thawornpol@hotmail.com
mailto:Ninemix01@gmail.com
mailto:Nipon.ch@mcot.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำงสำวนันทนำ นำค ำ 

เลขำกรรมกำรหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอ่ืน ๆ (ศูนย์
ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพ
ประชำชนจังหวัดหนองบัวล ำภู) 

ศูนย์ประสำนงำนหลักประกัน
สุขภำพประชำชนจังหวัด
หนองบัวล ำภู อ ำเภอนำกลำง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู 39170 

081-872-2627 Nantha_104@hotmail.com 

นำยธีระพล อันมัย 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนิเทศ
ศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 085-414-9646 iamteeanmai@yahoo.com 

นำยชำญยุทธ ผ่องแผ้ว 
ผู้ประสำนงำนเครือข่ำยผู้ติดเชื้อฯ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู 

สภำผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวล ำภู 085-741-6587 Eew_1806@hotmail.com 

นำยบัวผัน ชูค้ ำ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุชุมชน
บ้ำนดุง-ทุ่งฝน FM99.25MHz 
 

-สถำนีวิทยุชุมชนบ้ำนดุงทุ่งฝน 
FM99.25MHz เลขที่ 90 ชุมชน
อำสำพัฒนำ ต ำบลศรีสุทโธ อ ำเภอ
บ้ำนดุง จ.อุดรธำนี 
 

085-644-4900  

นำยธนำกร มณีศรี 
ประธำนเครือข่ำยสื่ออำสำ
สุรินทร์ 

ส ำนักงำนเครือข่ำยสื่ออำสำสุรินทร์  
เลขที ่35 ต ำบลนอกเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

081-669-1555 
081-238-7555 

Hs3pxa@gmail.com 

mailto:iamteeanmai@yahoo.com
mailto:Eew_1806@hotmail.com
mailto:Hs3pxa@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ห ม า ย เ ล ข
โทรศัพท์ 

อีเมล ์

นำยอุทรฑ์เกฐสิทธิ์ 

-ผอ.สถำนีวิทยุหนองคำย
ชำยแดน FM98.25MHz 
-สถำนีวิทยุเพชรนำคิน
FM93.50MHz 
-นำยกสมำคมผู้ประกอบกำร
วิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์และ
สื่อสำรมวลชนชำยแดน 

สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพวิทยุ-
โทรทัศน์และสื่อสำรมวลชน
ชำยแดน 
เลขที่ 105 ซอยหงษ์ทอง ถนน
หนองคำย-โพนพิสัย ต ำบลหำดค ำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 
43000 

061-550-5956 
098-565-4661 

Uthorn_ks@hotmail.com 

นำยณัฐธนนท์ 
วัฒนศักดิ์อังกูร 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
สมำคมผู้ประกอบวิชำชีพวิทยุ-
โทรทัศน์และสื่อสำรมวลชน
ชำยแดน 

087-945-5251 naykook@hotmail.com 

นำงสำวประทิน สำ
ธำรำช 

ดีเจ/อปมช. 
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์จังหวัด
อุบลรำชธำนี FM 102.25MHz  
หนองโขลก 

085-024-0749 
Satarach_uvi@hotmail.com 
Prahin250741@gmail.com 

นำยจีระศักดิ์ พรเอกทวี 
ผู้บริหำรสถำนีวิทยุสวทท. 
FM101.25MHz อ.เฝ้ำไร่ จ.
หนองคำย 

สื่อมวลชนวิทยุชำยแดนจังหวัด
หนองคำย (สมำคมสื่อวิทยุชำยแดน
จังหวัดหนองคำย) 43120 

088-578-3069  

 
  

mailto:Uthorn_ks@hotmail.com
mailto:naykook@hotmail.com
mailto:Satarach_uvi@hotmail.com
mailto:Prahin250741@gmail.com
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ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันอังคำรที่ 28 มีนำคม 2560 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัดชลบุรี 
 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

นำยบุญรอด ฤกษ์ดี ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ 
สถำนีวิทยุเอ้ืออำทรท่ำตูม 
เลขที ่430/206 ต ำบลท่ำตูม 
อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ จังหวัดปรำจีนบุรี 25140 

086-787-7528 Media3040@gmail.com 

นำยเจริญ เหรียญทอง ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ 

สถำนีวิทยุเจริญรุ่งเรืองเรดิโอFM93.25MHz 
เลขที ่417 ต ำบลลำดกระทิง 
อ ำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
24160 

084-349-1379 Djm8925@gmail.com 

นำยส ำเริง เชี่ยวชำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุFM106.50MHz 
สถำนีวิทยุ FM106.50MHz อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

087-999-0087 
Radio10575mhz@hotmail. 
com 

ผศ.พงศ์สิน พรหมพิทักษ์ 
หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยุกระจำยเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ 

คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
วิทยำเขตชลบุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

089-604-8879 
Dj_seksan@hotmail.com 
Pongsin2515@gmail.com 

นำงสำวมำลี ด ำดิบเหมำะ  สื่อวิทยุ 081-002-4754  

นำงสำวสรีย์ วัชรพิชิตชัย นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด 
จันทบุรี 

087-603-8372 Suw2011@hotmail.com 

mailto:Media3040@gmail.com
mailto:Djm8925@gmail.com
mailto:Radio10575mhz@hotmail.com
mailto:Radio10575mhz@hotmail.com
mailto:Dj_seksan@hotmail.com
mailto:Pongsin2515@gmail.com
mailto:Suw2011@hotmail.com


โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 197 
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นำยธนเดช เดชะเทศ สื่อมวลชนจังหวัดตรำด เครือข่ำยคุ้มครองสิทธิภำคตะวันออก 094-325-2895 presstrat@gmail.com 
นำงสำวอรนุช สัมนำ ผอ.สถำนีวิทยุอรนุชเรดิโอ สื่อมวลชน 086-151-2099 fmsamana@gmail.com 

นำงสำวศุภิสรำ บรมสุข ผอ.สถำนีวิทยุFM97.25MHz 
สถำนีวิทยุ ซิตี้เรดิโอ 
เลขที ่1 ต ำบลหนองกี ่อ ำเภอกบินทร์บุรี 
จงัหวัดปรำจีนบุรี 25110 

084-913-9882 Pug9725@gmail.com 

นำงบังอร พ่อค้ำพำนิช รองผอ.สถำนีวิทยุFM106.50MHz 
สถำนีวิทยุ FM106.50MHz 
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

085-228-6698  

นำยไวพจน์ ปำนเมทนี ผู้บริหำรสถำนีวิทยุ สถำนีวิทยุ FM 92.00 MHz Seastation 081-863-0225 Tu92fm@hotmail.com 

นำงปำจำรีย์ ปุรินทวรกุล อำจำรย์ 
ภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

081-996-2188 Praew_paja@hotmail.com 

นำยชุติเดช เนื่องจำกอยู่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีฯ 
สมำคมสื่อสำรมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อ 
ควำมมั่นคง 

080-097-4798 chockamnuay@gmail.com 

นำยณัฐวัฒน์ นำน่องโกรน ผู้สื่อข่ำว CTV จันทบุรี 081-864-4398  

นำยสุรศักดิ์ พึ่งธรรม 
ประธำนโครงกำรรักษ์ไทยประชำร่วมใจ 
ต้ำนภัยยำเสพติด 
 

-โครงกำรรักษ์ไทยประชำร่วมใจต้ำนภัย 
ยำเสพติด 
-โครงกำรหัวใจสีขำว รวมใจรณรงค์ต้ำนภัย 
เอดส์ 
-ประธำนบริษัทตองกล้วยจ ำกัด 

081-356-7839 
081-724-4614 

Kaew_01@yahoo.com 

mailto:presstrat@gmail.com
mailto:fmsamana@gmail.com
mailto:Pug9725@gmail.com
mailto:Tu92fm@hotmail.com
mailto:Praew_paja@hotmail.com
mailto:chockamnuay@gmail.com
mailto:Kaew_01@yahoo.com
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พันโทสมเกียรติ แสงสุรเดช 
ผอ.สถำนีวิทยุเพื่อควำมมั่นคงแห่งชำติ 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 25110 

สมำคมสื่อสำรมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อ 
ควำมมั่นคง  
เลขที ่193 ถนนปรำจีนตคำม 
ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปรำจีนบุรี 75000 

081-293-0672  s-somkiat@hotmail.com 

นำยภิญโญ เนียมสงค์ 
ประธำนสภำคนพิกำรทุกประเภท 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ภำคประชำสังคมและสื่อมวลชน 081-376-8436 Phinyo02504@gmail.com 

นำยมำนะ กลิ่นเนียม ผอ.สถำนีวิทยุพุทธโสธรเรดิโอ 
ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดโสธรวรำรำมวรวิหำร 
 

081-292-4426 FAX.038-515-007 

นำงสำววรนุช ใหม่ปิยะ 
หัวหน้ำ/ผอ.สถำนีวิทยุ เจ้ำของสถำนี
วิทยุFM88.75MHz 

สถำนีวิทยุท้องถิ่นบ้ำนนำ FM88.75MHz 
เลขที ่143 ถนนสุวรรณศร ต ำบลบ้ำนนำ 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 26110 

081-917-7175 Banna88.75@hotmail.com 

นำงพิมลรัตน์ ศิริเลิศ ผู้ประสำนงำน 
ศูนย์ประสำนงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
ภำคประชำชนจังหวัดชลบุรี 

089-754-3248 Pimonrat.2508@gmail.com 

นำยกิตติธัช ภูธนะโภคิน อุปนำยกสมำคม 
สมำคมสภำวิชำชีพวิทยุกระจำยเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ 

084-947-4749 
083-114-0014 
084-654-2820 
096-923-3723 

info@chumchonradio.net 
info@thailandradio.net 
chumchonradio@gmail.com 

mailto:s-somkiat@hotmail.com
mailto:Phinyo02504@gmail.com
mailto:Banna88.75@hotmail.com
mailto:Pimonrat.2508@gmail.com
mailto:info@chumchonradio.net
mailto:info@thailandradio.net
mailto:chumchonradio@gmail.com
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นำงประสิทธิ์ บุญผำย ผู้จัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุ FM107.5 ปรำจีนบุรี 081-153-0059  

นำยนนทกร เหรียญทอง ผอ.สถำนีวิทยุ97.75MHz 
เลขที ่1/1 หมู่10 ต ำบลหนองกี ่
อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 25110 

061-484-3984 Djm8925@gmail.com 

นำยกรกฎ ใจหงษ์ 
รองประธำนอำสำสมัครประชำสัมพันธ์ 
ประจ ำหมู่บ้ำนและชุมชน อปมช. 
จังหวัดชลบุร ี

เครือข่ำยประชำสัมพันธ์จังหวัด 097-019-3316 Djkorn2011@hotmail.com 

นำงสำวชวนวล คณำกุล อำจำรย์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 083-961-4459 ichwn@hotmail.com 
นำงรุ่งรชำ เนื่องจำกอยู่ เจ้ำหน้ำที่ควบคุมเสียง สถำนีวิทยุฯ FM102.25MHz ปรำจีนบุรี 081-931-7154  

นำงสำวขวัญฤดี พรหมทองดี 
ประธำนศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
จังหวัดสระแก้ว 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว 
เลขที ่369/80 ถนนสุวรรณศร 
ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

081-683-1184 C_s_i2009@hotmail.com 

นำยเสวก หระทึก ผอ.สถำน ี
สถำนีวทท.ประจันตคำม FM 90.25 MHz 
อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี 
25130 

084-871-6944 Swage9025@gmail.com 

นำงรัตนำ แสงสุรเดช 
ผู้อ ำนวยกำร 
สถำนีวิทยุเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ 

สมำคมสื่อสำรมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อ 
ควำมมั่นคง เลขท่ี 193 ถนนปรำจันตคำม 
ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง 
จงัหวัดปรำจีนบุรี 75000 

081-365-6581 s-somkiat@hotmail.com 

mailto:Djm8925@gmail.com
mailto:Djkorn2011@hotmail.com
mailto:ichwn@hotmail.com
mailto:Swage9025@gmail.com
mailto:s-somkiat@hotmail.com
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นำงปริชำติ ดิษฐอ่วม 
ประธำนอปมช.ตรำด 
อำสำสมัครกรมประชำสัมพันธ์ 

ศูนย์ประสำนงำนสปสช.ตรำด 
 
 

092-919-1699 sunisapress@gmail.com 

นำงสำวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ อำจำรย์ 
ภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ 
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

038-102-350 ต่อ1 chompunuch@yahoo.com 

นำยนเรนทร์ผุยเคน 
ผู้อ ำนวยกำร 
FM101.50MHz รุ่งเรืองเรดิโอ 

สถำนีวิทยุ FM101.50MHz 
เลขที ่442 ต ำบลท่ำตะเกียบ 
อ ำเภอท่ำตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24160 

087-834-9415 Naren.@gmail.com 

นำยสิริชัย วัชรีนันท ์
เจ้ำของ/บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ 
ผู้บริหำรสถำนีวิทยุก้ำวหน้ำเรดิโอ 
 

สถำนีวิทยุก้ำวหน้ำเรดิโอ FM106.25MHZ 
เลขที่ 24 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ 
ต ำบลบำงคล้ำ อ ำเภอบำงคล้ำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 24110 

081-940-2126 
089-938-3999 

Sirichai.news@gmail.com 

นำงสำวอมรรัตน์ 
เสถียรวัฒนกุล 

ผู้สื่อข่ำว บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ ำกัด 081-234-6884 
Amornrat.a.o.y.777@gmail. 
com 

นำยส ำเริง ทองสว่ำง วิทยุชุมชนนครนำยก   095-873-5775  

ร.ท. ประวิตร จันทศรีค ำ 
กรรมกำรศูนย์ประสำนงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

ศูนย์ประสำนงำนคุ้มครองผู้บริโภค ภำค
ประชำชนจังหวัดชลบุรี อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

086-149-2818  

mailto:chompunuch@yahoo.com
mailto:Naren.@gmail.com
mailto:Sirichai.news@gmail.com
mailto:Amornrat.a.o.y.777@gmail.com
mailto:Amornrat.a.o.y.777@gmail.com
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นำงแก้วกัลยำ แก่นแก้ว ผู้จัดกำรสถำนี 
สถำนีวทท.ประจันตคำม FM 90.25 MHz 
อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี 

080-837-8514 Swage9025@gmail.com 

นำงสำวสุนิสำ สังข์ทอง สื่อท้องถิ่นจ.ตรำด 
เคเบิลท้องถิ่นจังหวัดตรำด 
เครือข่ำยคุ้มครองสิทธิภำคตะวันออก 

098-247-8946 sunisapress@gmail.com 

นำยประเสริฐ ช่วยแก้ว 
อำจำรย์ภำควิชำนิเทศศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์และ 
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ 
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

081-427-9820 pschuaykaew@gmail.com 

นำยชุตินันต์ บุญฤทธิ์ 
ผอ.สถำนีวิทยุไลอ้อนเรดิโอ 
FM 99.25 MHz 

วิทยุกระจำยเสียง 38/5 ต ำบลเทพรำช 
อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24140 

087-149-1742 Lion.fm99.35@hotmail.com 

นำงณภัทร คงเพ็ง ผู้ช่วย 
น.ส.พ.ก้ำวหน้ำ 
วิทยุก้ำวหน้ำเรดิโอ FM106.25MHz 

081-682-7932  

นำงพิมลพรรณ มณีวรรณ หัวหน้ำฝ่ำยข่ำวและผลิตรำยกำร CTV จันทบุรี 099-424-1622 Ctv.news000@gmail.com 

นำงสำววรรณทินีย์ เพ่ิมบุญเย็น ผู้อ ำนวยกำรสถำนี 
สถำนีวิทยุ 3 จังหวัดพลอยกระจ่ำงศรี 
FM 100.75 MHz ต ำบลบำงสมบูรณ์ 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 

087-805-1983 Dj-vantinee@hotmail.com 

นำงสำวสรัลยำ สุภำงค์รัตน์ เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 
สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดจันทบุรี 

086-145-7489 Koy_saranya@hotmail.com 

mailto:Swage9025@gmail.com
mailto:sunisapress@gmail.com
mailto:pschuaykaew@gmail.com
mailto:Lion.fm99.35@hotmail.com
mailto:Dj-vantinee@hotmail.com
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นำงสำววิไลรัตน์ ญัตติณรงค์ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ103.50MHz 
วำไรตี้เอฟเอ็มชลบุรี 

วิทยุกระจำยเสียงภำคธุรกิจวำไรตี้เอฟเอ็ม
103.50 MHz 

081-664-4441  
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ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันจันทร์ที่ 3 เมษำยน 2560 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

นำยธวัช บุญนวล 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร ม.รำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎรธ์ำนี  
เลขที่ 272 ต ำบลขุนทะเล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84100 

098-915-5156 boonnual@gmail.com 

นำยอภัย คงมำนนท์ ที่ปรึกษำบริษัทพีเอเอส บริษัทพีเอเอส 089-471-5898  

นำยภิรมย์ ณ เพ่งพิศ เครือข่ำยนีกจัดรำยกำร 
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดชุมพร ต ำบลบำงหมำก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 

082-919-5425  

นำยอนันต์ เขียวสด 
นักวิชำกำรหน่วยจัดกำรร่วม สสส. 
ส ำนัก6 ชุมชนน่ำอยู่ภำคใต้ตอนบน 

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

095-032-0099 Asmanee55@gmail.com 

นำงสำวสุนิษำ เงำงำม นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 093-620-7454 Fernlove20@gmail.com 
นำงสำวจิรกำนต์ แผนสมบูรณ์ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 096-887-5140 Jirakan.ado3@gmail.com 

mailto:boonnual@gmail.com
mailto:Asmanee55@gmail.com
mailto:Fernlove20@gmail.com
mailto:Jirakan.ado3@gmail.com
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นำยภีรกำญจน์ไค่นุ่นนำ 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนิเทศศำสตร์ 
คณะวิทยำกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี 

คณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำ 
นครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
เลขที ่181 ถนนเจริญประดิษฐ์ 
ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
94000 

089-195-6920 phirakan@gmail.com 

นำงณัฐมน ไชยศิริ นักสื่อสำรมวลชนปฏิบัติกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดกระบี่ เลขท่ี 12/15 ถนนท่ำเรือ 
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
81000 

082-273-3025 fotfin@hotmail.com 

นำงอุภำวรรณ พรหมรักษำ นักสื่อสำรมวลชนปฏิบัติกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดพังงำ เลขที่ 2 ถนนเทศบำลบ ำรุง 
ต ำบลท้ำยช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดพังงำ 
82000 

095-257-3788 Upawon_p@prd.go.th 

นำยอำนนท์ มีศรี 
นำยกสมำคมสื่อชุมชนภำคใต้นครศรี 
ธรรมรำช 

สมำคมสื่อชุมชนภำคใต้นครศรีธรรมรำช 
เลขที่ 556/475 ต ำบลปำกพูน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80000 

080-626-7805 For_my_mine@hotmail.com 

นำงสำวรัตนำภรณ์ อุ่นยำว นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 063-818-1911 
rattanapornaunkhaw@gmail.
com 

mailto:phirakan@gmail.com
mailto:fotfin@hotmail.com
mailto:Upawon_p@prd.go.th
mailto:rattanapornaunkhaw@gmail.com
mailto:rattanapornaunkhaw@gmail.com
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นำยภำณุพงศ์ สุริยะ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 084-058-2125 s.phanuphong39@gmail.com 

ผศ.ภัททิรำ กลิ่นเลขำ 
รองหัวหน้ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์และ 
หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรนิเทศศำสตร์ ม.
หำดใหญ่ 

เลขที ่125/502 ถนนพลพิชัย 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 

086-062-6431 phattira@hu.ac.th 

นำงนิจวรรณ เทพขจร เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดกระบี่ เลขท่ี 12/15 ถนนท่ำเรือ 
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
81000 

086-282-7497 Nid2500-1@hotmail.com 

นำยธนำกร ตระกำรธนสุข 
ผู้สื่อข่ำวพิเศษททบ.5 ประจ ำจังหวัด 
พังงำ 

สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 081-606-0659 Tv5png@hotmail.com 

นำงสำวปรีดำภรณ์ จิตตรำรมย์ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 091-790-1245 nongbee@gmail.com 

นำงสำวนิติยำ ศรีพูล 
หัวหน้ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัย
หำดใหญ่ 

เลขที ่125/502 ถนนพลพิชัย 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 

086-746-7004 nitiya@hu.ac.th 

นำงสำววรัญญำ รักษ์รำษพิทักษ์ นักสื่อสำรมวลชนปฏิบัติกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดกระบี่ เลขท่ี 12/15 ถนนท่ำเรือ 
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
81000 

093-649-5599 lovelyiceza@gmail.com 

mailto:phattira@hu.ac.th
mailto:Nid2500-1@hotmail.com
mailto:Tv5png@hotmail.com
mailto:nongbee@gmail.com
mailto:nitiya@hu.ac.th
mailto:lovelyiceza@gmail.com
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ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
สำขำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต เลขท่ี 21 ต ำบล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

086-982-3699 junprasit@yahoo.com 

นำงสำวเจริญเนตร แสงดวงแข 
อำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 

เลขที ่125/502 ถนนพลพิชัย 
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 

089-886-2336 
jarernnate@hu.ac.th 
jarernnate@hotmail.com 

นำงอรพินท์ เกียรติวิชัยดิษฐ์ ผู้ประกำศและรำยงำนข่ำวช ำนำญกำร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือ
กำรศึกษำจังหวัดกระบี่  
เลขที ่123 ต ำบลห้วยยูง อ ำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 81130 

087-896-3981 Pin1591@hotmail.com 

นำงสำวทัชชญำ เดชำกุลธนโชติ ผู้สื่อข่ำวพิเศษประจ ำจังหวัดพังงำ ส ำนักข่ำวไทย 081-539-4351 Tv9png@hotmail.com 
นำยส ำรำญ เต็มรักษ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บ.พีเอเอสเวิลด์คอมมิวบิเคชั่น จ ำกัด 089-030-3322 Samran.pas@gmail.com 
นำงสำวนูรีฮำ บินอำแซ นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 093-637-8681 Nureeha454@gmail.com 
นำงสำวพณิตำ พูนสง นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 093-767-2385 Panitak113@gmail.com 

นำงสำวสุภำวดี พรหมมำ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
นครศรีธรรมรำช ต ำบลท่ำงิ้ว อ ำเภอเมือง 
จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 

081-649-9114 
Supavadee_pr@hotmail. 
com 

นำยสหัส ทุมรัตน์ 
ประธำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ 
จังหวัดกระบี่ 

-เครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำภำคใต้ตอนบน 
-วิทยุโทรทัศน์ภำคประชำชนจังหวัดกระบี่ 

081-396-8833 sahussawaz@hotmail.com 

mailto:jarernnate@hu.ac.th
mailto:jarernnate@hotmail.com
mailto:Pin1591@hotmail.com
mailto:Tv9png@hotmail.com
mailto:Samran.pas@gmail.com
mailto:Supavadee_pr@hotmail.com
mailto:Supavadee_pr@hotmail.com
mailto:sahussawaz@hotmail.com
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นำยสำคร ศรีไกรทัย 

ที่ปรึกษำสมำคมสื่อมวลชนนครศรี 
ธรรมรำช(ศูนย์ข่ำว3ภำคใต้) 
หมู่บ้ำนเมืองทอง ถ.พัฒนำคูขวำง ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 

ทีป่รึกษำ 
นักจัดรำยกำรวิทยุ 

099-794-1453 Fmfm9975@gmail.com 

นำยจำรึก อยู่ทอง หัวหน้ำสถำนีวิทยุคลื่นบำงทวด เรดิโอ สถำนีวิทยุคลื่นบำงทวด เรดิโอ 
075-845-059 
081-079-5218 

Dj.app_sa@hotmail.com 

นำงสำวบุณยนุช บัวใหญ่ นักจัดรำยวิทยุ 
วิทยุคลื่นลูกทุ่งไทย FM 97.50 MHz 
วิทยุคลื่นบำงทวดเรดิโอ FM 93.75 MHz 

075-324-413 
094-628-0611 
075-845-059 

Fm97_60@hotmail.com 
Dj.app_sa@hotmail.com 

นำงสำวมำริยะ อิสลำม นักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
 

061-256-7138 Mariya7138@gmail.com 

นำงสำวสุพรรษำ พุททรำ นักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
 

093-697-5561 
Poynoi_supansa@hotmail. 
com 

 
 

mailto:Dj.app_sa@hotmail.com
mailto:Fm97_60@hotmail.com
mailto:Dj.app_sa@hotmail.com
mailto:Mariya7138@gmail.com
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ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐำนส ำหรับสื่อมวลชน 

วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 
 
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

ร.ต.ท.ปรีชำ จันทร์ศร ี

-รองสว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 
-ผู้ประกำศสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
ต ำรวจภูธรภำค 6 พิจิตร 
-ประธำนชมรมวิทยุกระจำยเสียง 
จังหวัดพิจิตร 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียงต ำรวจภูธรภำค 6 
จังหวัดพิจิตร 
 

081-886-2403 Dcpc2502@hotmail.com 

ร.ต.ต.พิเชษฐ์ เชื้อชัย 

-รองสว.รร.ฯรรท. 
-รองสว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 
-ผู้ประกำศสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
ต ำรวจภูธรภำค 6 พิจิตร 

ต ำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ถนนศรีมำลำ  
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 66000 

087-201-1926 
Blackcrocodile6667@windows
live.com 

ดร.ณัฐชนำ พวงทอง นักวิจัย 
สถำบันวิชำกำรสื่อสำธำรณะThaiPBS 
(ไทยพีบีเอส) 

098-691-5188 nutchanap@thaipbs.or.th 

นำยชำญไชย วิกรวงษ์วนิช คณะท ำงำน 
เครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวังและสร้ำงสรรค์
สื่อ เลขท่ี 23/106 ถนนนวมินทร์ 68 แขวง
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240 

085-600-9879 cvikornvongvanich@gmail.com 

mailto:Dcpc2502@hotmail.com
mailto:Blackcrocodile6667@windowslive.com
mailto:Blackcrocodile6667@windowslive.com
mailto:nutchanap@thaipbs.or.th
mailto:cvikornvongvanich@gmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

นำงสำวพิมพ์ชญำ ฟักเปี่ยม อำจำรย์หลักสูตรนิเทศศำสตร์ 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุร ี

096-865-4556 
Pimochaya_yoak@hotmail. 
com 

นำงสำวญำตำ เมตตำประเสริฐ ผู้เชี่ยวชำญอำวุโส 
สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 

081-822-4969 yata@ch7.com 

นำงสำวสุพัดชำ ถนอมสัตย์ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกิจกรรมกำรตลำด 

สถำบันวิชำกำรสื่อสำธำรณะ (สวส.)
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เลขที่ 145 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำด
บำงเขน เขตหลักสี่ กทม.10210 

098-246-3208 suphatchat@thaipbs.or.th 

นำยอิมรอนเชษฐวัฒน์ คณะท ำงำน 
เครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวังและ 
สร้ำงสรรค์สื่อ 

091-698-0170 Chestawat.imron@gmail.com 

นำยเอกรงค์ ปั้นพงษ์ อำจำรย์ 

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม คณะวิทยำกำรจัดกำร ต ำบล
พลำยขุมพล อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
65000 

095-948-1005 akkarorg@gmail.com 

นำยธนพงษ์ ทิพย์สุขุม เจ้ำหน้ำที่อำวุโสกิจกรรมทำงวิชำกำร 

สถำบันวิชำกำรสื่อสำธำรณะ (สวส.)
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เลขที่ 145 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำด
บำงเขน เขตหลักสี่ กทม.10210 

087-697-9777 thanapongt@thaipbs.or.th 

mailto:Pimochaya_yoak@hotmail.com
mailto:Pimochaya_yoak@hotmail.com
mailto:yata@ch7.com
mailto:Chestawat.imron@gmail.com
mailto:akkarorg@gmail.com
mailto:thanapongt@thaipbs.or.th
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ์

นำงปำริชำด บุณโยดม คณะท ำงำน 
เครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวังและ 
สร้ำงสรรค์สื่อ 

095-645-9245 parichardb@hotmail.com 

นำยสุระพัฒน์อำรมย์ดี กรรมกำร  085-558-9112 S_arromdee@yahoo.com 
นำยคธำทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยข่ำว สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 02-272-0210 kathathorn@ch7.com 

นำงสำวจิตพิสุทธิ์ ไกรประสิทธิ์ 
หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบฯส่วนจดัและ 
ควบคุมรำยกำรสทท.(NBT) 

สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(สทท.) (NBT) เลขที ่236 ถนนวิภำวดีรังสิต 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

098-516-8733 kjitpisud@gmail.com 

นำงสำวกรุณำ อรุณรัศมี Operation Channel บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ำกัด 02-669-8931 Karuna.joom@gmail.com 

นำงสุพัตรำ พะลำยำนนท์ คณะท ำงำน 
เครือข่ำยครอบครัวเฝ้ำระวังและ 
สร้ำงสรรค์สื่อ 

081-839-2146 Butz_rb@hotmail.com 

นำงสำวนิตยำ มุขธนสมบัติ 
ควบคุมกำรผลิต 
ฝ่ำยผลิตรำยกำรละคร 

ช่อง 7 
02-610-0777 
ต่อ381 

nittaya@ch7.com 

นำงสำวสินีนำฏ เทพบุญ 
Creative & Producer TV 
Program Production 

Finland Studio 081-937-1678 maymatty@gmail.com 

นำงสำวขวัญฤดี กันหำ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

สถำบันวิชำกำรสื่อสำธำรณะ (สวส.)
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เลขที่ 145 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำด
บำงเขน เขตหลักสี่ กทม.10210 

081-937-8489 kwanruedeek@thaipbs.or.th 

mailto:parichardb@hotmail.com
mailto:S_arromdee@yahoo.com
mailto:kathathorn@ch7.com
mailto:kjitpisud@gmail.com
mailto:Karuna.joom@gmail.com
mailto:Butz_rb@hotmail.com
mailto:nittaya@ch7.com
mailto:maymatty@gmail.com
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นำงสำวชญำนี พงศ์ภคเธียร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 

สถำบันวิชำกำรสื่อสำธำรณะ (สวส.)
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เลขที่ 145 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงตลำด
บำงเขน เขตหลักสี่ กทม.10210 

081-239-5719 jnanip@thaipbs.or.th 

นำงสำวจิรำพร ยังสุข 

อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยุ 
โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 
คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เกษมบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิตวิทยำเขตร่มเกล้ำ 
เลขที ่60 ถนนร่มเกล้ำ แขวงมีนบุรี 
เขตมีนบุรี กทม. 10510 

081-830-4390 Sasin_75@hotmail.com 

นำงสำวขวัญจิตร แสงอรุณ 
หัวหน้ำแผนกพรี-โปรดักชั่น 
ฝ่ำยผลิตรำยกำร 

สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 081-837-3275 kwanjit@ch7.com 

 
 

mailto:Sasin_75@hotmail.com
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ท ำเนียบเครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรประชุมวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2560 จังหวัดเชียงรำย 

 
 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 

นำงสำววริษฐำ อุเทศนันท์ 
อำจำรย์คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 091-067-6924 w.utesnaa@gmail.com 

นำยปรีชำ พูลเขตกิจ 
ผอ.สถำนีวิทยุลัคก้ีเรดิโอ
Fm104.75MHz 

สถำนีวิทยุลัคกี้เรดิโอ Fm 104.75 MHz 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดปรีชำมีเดีย 
เลขที ่26/4 ต ำบลสร้อยละคร อ ำเภอ
ลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 

086-217-3202 104.75luckyfm@gmail.com 

นำยบุญส่ง ชัยเลิศ ผู้สื่อข่ำว 
น.ส.พ.แชมป์/สื่อออนไลน์ 
เลขที ่36/1 ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 57000 

086-335-8594 
Buasawan.apartment@gmail. 
com 

นำยชำญณรงค์ ชัยชนะ นักประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 081-024-0556  
นำยสุขภำส ธำตุศำสตร์ บรรณำธิกำร น.ส.พ. ดิ อินไซด์เดอร์ 085-065-6095 Toy.press999@gmail.com 

อำจำรย์อัญมณี ภักดีมวลชน 
อำจำรย์/นักศึกษำป.เอก 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 
 

096-697-3069 Kookkai3365@hotmail.com 

mailto:w.utesnaa@gmail.com
mailto:104.75luckyfm@gmail.com
mailto:Buasawan.apartment@gmail.com
mailto:Buasawan.apartment@gmail.com
mailto:Toy.press999@gmail.com
mailto:Kookkai3365@hotmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 

นำงสำวจิรำพร ขุนศรี รองคณบดี คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
เลขที ่80 ต ำบลบ้ำนดู่ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 57000 

081-386-7226 jirapornkhonsri@gmail.com 

นำงสำวสำวิตรี พรหมสิทธิ์ 
อำจำรย์โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ 
(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

082-673-7733 Aj.sawitree@gmail.com 

นำยดิเลน นิ่มปำกน้ ำ บรรณำธิกำร น.ส.พ.เวียงกำหลง หนังสือพิมพ์เวียงกำหลง 081-022-2231  

นำงชมพูนุช เจริญสุข ผู้ดูแลสถำนี 
FM 95.50 MHz 
เลขที8่4  ม.5 บ.สรสวัสดิ์ ต.แม่เปิน 
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 66170 

081-964-8389  

นำยวิศรุต มุ่งค ำภำ นักประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 080-442-1029 W1195@hotmail.com 

ร.ต.ต.สมชำติ ดีวรัตน์ ผู้ประกำศสถำนีวิทยุฯ 
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงต ำรวจภูธรภำค 5 
จงัหวัดเชียงรำย 

089-955-0959 Somchat2504@gmail.com 

นำงธนัยนันท์พัฒน์จิรวัชร ผู้ประกำศข่ำว สถำนีวิทยุ สวท.ชร 083-152-9188 Dj_larkonngam@hotmail.co.uk 

นำงจิรวรรณ์ บ้ำนชี บก.น.ส.พ.เชียงรำยธุรกิจ 
หนังสือพิมพ์เชียงรำยธุรกิจ 
 

083-474-9697 Cr_business@hotmail.com 

นำงสำวศศิกำนต์ แซ่ซื้อ นักข่ำว 
น.ส.พ.ท้องถิ่นนิวส์เชียงรำย 
เลขที ่36/1 ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 57000 

086-672-1065  

mailto:jirapornkhonsri@gmail.com
mailto:Aj.sawitree@gmail.com
mailto:Somchat2504@gmail.com
mailto:Dj_larkonngam@hotmail.co.uk
mailto:Cr_business@hotmail.com
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ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 

นำยอรุณศักดิ์ จรรยำ เจ้ำของ/บรรณำธิกำร 

น.ส.พ.ดอยตุง/www.doitungnews.com 
เลขที ่399 บ้ำนหนองปึ๋ง 
ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 57000 

083-575-8999 Makok951@hotmail.com 

นำงจ ำเนียร ประทุมชัย สื่อมวลชน 
เลขที ่123 อ ำเภอแม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค์ 60150 

087-206-9953  

นำงสำววันเพ็ญ แสนใจ 
หุ้นส่วนผู้จัดกำร/ดีเจ 
หจก.เชียงรำยสบำยกรุ๊ป 

สถำนีวิทยุ รด.ชร. FM 90.75 MHz 
เลขที ่426/40 ต ำบลริมกก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 571000 

062-596-3922 wanphen@hotmail.com 

พระดร.ณัฏฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์ นักวิชำกำรอิสระ 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตล้ำนนำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

085-915-6226 Bhikkunuttawat.t@gmail.com 

นำยวรพงษ์ วิไล อำจำรย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ 

089-855-8952 Worapong.wilai@gmail.com 

นำยเจริญ อัญชลีสังกำศ บรรณำธิกำรบริหำร 
นสพ.ภำคเหนือเชียงรำย 
เลขที ่111/31 ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 57000 

088-261-2436 Jarch_ar@hotmail.com 

mailto:Makok951@hotmail.com
mailto:wanphen@hotmail.com
mailto:Bhikkunuttawat.t@gmail.com
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mailto:Jarch_ar@hotmail.com


โครงการจัดท าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐานส าหรับสื่อมวลชนฯ 

 

 215 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ 

นำยจ ำเริญ สมศักดิ์ศรี ผู้สื่อข่ำวประจ ำเชียงรำย 
หนังสือพิมพ์ข่ำวภำพ 
เลขที ่2570 ต ำบลเมืองพำน อ ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย 57120 

088-971-2568 Somsaksri.c5@gmail.com 

นำงสำวพัทธนันท์ หนูคง นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุปันเกยเรดิโอ Fm92.0MHz 
เลขที ่405/7 ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 

099-295-1654 Makam_kanun@hotmail.com 

นำยอิสระ บุญอนันต์ ผู้อ ำนวยกำร 
น.ส.พ.รวมพลังเชียงรำย ศูนย์ข่ำวชำยแดน 
เลขที ่569 ต ำบลแม่สำย อ ำเภอแม่สำย 
จังหวัดเชียงรำย 57130 

089-433-1569 Issara2481@gmail.com 

นำยธวัชชัย ดวงไทย อำจำรย์ 
โปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ (กำรสื่อสำรสื่อ 
ใหม่) คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

081-960-9014 
Thawatchai_2525@hotmail. 
com 

นำยสุวิท จันทร์อุดม 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุคนบ้ำน
มะเกลือ Fm 99.75MHz 

สถำนีวิทยุคนบ้ำนมะเกลือ Fm 99.75 
MHz เลขที่ 37/1 ต ำบลบ้ำนมะเกลือ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

087-993-8564 Fm9975_@hotmail.com 

นำยกิตติธัช สุเรียมมำ บรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์อำณำจักรพำยัพ 093-187-6665 Payap_news@hotmail.com 

นำยพลำกร ตำค ำ ผู้สื่อข่ำว 
หนังสือพิมพ์เชียงรำยนิวส์ 
 

080-499-2425 Palakorn9@hotmail.com 

mailto:Somsaksri.c5@gmail.com
mailto:Makam_kanun@hotmail.com
mailto:Issara2481@gmail.com
mailto:Thawatchai_2525@hotmail.com
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mailto:Palakorn9@hotmail.com
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เรือโทชำญณรงค์ ปิยะทัสสี 
นำยทหำรผู้ประกำศ 
แผนกรำยกำรและข่ำว 

สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 914 
หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 
กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด 

093-140-6506  

นำงสำวสุนี บุญอนันต์ สื่อมวลชน นักจัดรำยกำรวิทยุฯ สถำนีวิทยุและโทรทัศน์สุขภำพแห่งชำติ 085-036-0297 Ranee_225@hotmail.com 

นำยกิตติธัช ริยะสำร 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่  

082-797-5884  

นำยนครินทร์ ใจสำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

087-567-4713 Nuk_kubpom@hotmail.com 

นำงสำวพรนิษำ ฟักแก้ว 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

093-758-7049 Pang3464@gmail.com 

นำยดรัณภพ มหำวุฒิ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

091-853-1536 I3ori3eam@gmail.com 

นำงสำวกุลสตรี แถลง 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

061-902-9727 Pong14791001@gmail.com 

นำงสำวพิมพ์ชนก พิลำลัย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

082-778-5979 Pp.toffy29@gmail.com 

นำยบุญทวีกำญจน์ แอ่นปัญญำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

061-310-6272 Bunthaweekan27@gmail.com 

mailto:Ranee_225@hotmail.com
mailto:Nuk_kubpom@hotmail.com
mailto:Pang3464@gmail.com
mailto:I3ori3eam@gmail.com
mailto:Pong14791001@gmail.com
mailto:Pp.toffy29@gmail.com
mailto:Bunthaweekan27@gmail.com
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นำยกฤษฎำ วัฒนำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

092-180-5211 naypowerweed@gmail.com 

นำยปิติณัช แสนสมบัติ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

092-275-4099 Mac__mm@hotmail.com 

นำงสำวศกุณตลำ 
 จรูญโกศลเกษม 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

093-294-8467 sakuntalaploy@gmail.com 

นพรัตน์ เทพรัตน์ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

084-650-2677 Autumn2@windowalive.com 

นำยคุณำกร กันทะนิด 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

062-481-1109 k.kanthanid@gmail.com 

นำงสำวนลิกำล แซ่เติ้ล 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

087-355-1430 nalikan@hotmail.com 

นำยธิติพงศ์ บุญอินทร์ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

094-881-2505 thitiponggs@gmail.com 

นำยเกษมศักดิ์ ชำวงิ๊ว 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

061-297-7382 kasemkasemms@gmail.com 

นำงสำวอิงดอย ศรลำพัฒน์ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

092-946-4363  

mailto:naypowerweed@gmail.com
mailto:Mac__mm@hotmail.com
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เทอดพงษ์ บุญยืน 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

064-801-0082 Zazgxs156@gmail.com 

นำยกฤษกำ ไชยำนับตำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

091-412-7205  

นำยรังสิมันตุ์ วงศ์วรรณ์ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

095-936-1570 Roo_kie@outlook.co.th 

นำยนัฐชพล อุดใจ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

061-684-7291 scrubbscrubb@gmail.com 

นำยสุเมธ ทองสี 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

064-251-0921 cokcokfood@gmail.com 

นำยสนธยำ ค ำมำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

097-196-4866 Sonthaya.kha@crru.ac.th 

นำยชำญวิทย์ ทิฐิชมภู 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

082-765-4461 Jone_420@hotmail.com 

นำยชัชพงศ์ สิงห์หำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

099-235-0750 
Exist22_pumpzy@hotmail. 
com 

นำยจงรักษ์ ใหม่คำวิ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

098-274-6678 Chongrak367@gmail.com 

mailto:Zazgxs156@gmail.com
mailto:Roo_kie@outlook.co.th
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นำยเกริกฤทธิ์ สุภำวรรณ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

088-226-5034 Super_arm456@hotmail.com 

รัฐพงศ์ ดีจริง 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

091-072-5471 Rattapong.deejing@gmail.com 

วรนิตย์ อุทรวัง 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

096-894-0589 Waranit9044@hotmail.com 

นำยอัศนี เกิดค ำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

097-996-7218 atsaneeroedkham@gmail.com 

นำยสิทธิพงศ์ ตะโท 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

084-145-8113 
Sithipong_noom@hotmail. 
com 

นำยธนพล จันทะเนตร 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

064-539-1369 Pakky_forver@hotmail.com 

นำยภูธิวัฒน์ ค ำหล้ำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

097-982-6364 puriwatkhamla@gmail.com 

นำงสำวพรธิพำ เผ่ำยศ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

094-746-4886 shonhunmia@gmail.com 

นำยธนพันธ์ หุ่นดี 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

096-698-5702 Auu06938@hotmail.com 

mailto:Super_arm456@hotmail.com
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นำงสำวกนกพร ใจชุ่ม 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

098-326-8388 Kanokporn573@gmail.com 

นำงสำวปำนจิต คิดเค่ียน 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

081-164-3144 Poon_panchit@hotmail.com 

นำงสำวธัญวรัตน์ วรรณรอย 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

088-225-2418 Hai_2526@hotmail.com 

นำงสำวพิชญำนันท์กันธิยะ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

097-182-1238 Sf.bluelight.sf@gmail.com 

นำยชยุติ อื่นแก้ว 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

087-568-9588 Friendluxnom_@hotmail.com 

นำงสำวอำภำภรณ์ อ่ำวสำคร 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

094-590-5680 Hmiaw2aclub@hotmail.com 

นำงสำวเบญญำภำ ชัยวงศ์ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

082-696-1674 Yver.benya@hotmail.com 

สุทธิเกียรติ อินแปลง 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

065-121-5898 
mamacurnoodle@hotmail. 
com 

นำงสำวสำวิณี แทนอ ำพันธ์ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

094-707-3686 
Savinee.peaw2536@gmail. 
com 
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นำยปภำณ ไชยสลี 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

087-569-7091 aodchaisalee@gmail.com 

นำยชิษณุ ยอดหล้ำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

093-239-4318 Google_26264@hotmail.com 

อภิวัฒน์ เหวชงเจริญ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

090-759-1788 Yuiopq485@gmail.com 

นำยคมกริช รมเนำะ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

093-923-7805 khomkritzax@gmail.com 

นำยธนพล กลัดเพชร 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

083-579-0726 Piykul_@hotmail.com 

นำยเฉลิมพล เทพพิญญำ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงรำย 

คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำนิเทศศำสตร์ 
กำรสื่อสำรสื่อใหม่ 

093-251-3591 Smeg_nui@hotmail.com 
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ท ำเนียบผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 
(ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติและจริยธรรมวิชำชีพพ้ืนฐำน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (ร่ำงสอง) 

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภำคม 2560 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อีเมล์ 

1. อำจำรย์ ดร.มำนะ ตรีรยำภิวัฒน์ 
คณบดี คณะนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
ที่ปรึกษำโครงกำรฯ 

dr.mana@hotmail.com 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรชัญ์ครุจิต 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กำร  
และอำจำรย์ประจ ำคณะนิเทศศำสตร์และ
นวัตกรรมกำรจัดกำร  
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
ที่ปรึกษำโครงกำรฯ 

warat.ka@hotmail.com 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรสิทธิ์วิทยำรัฐ 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

Surasit_test@hotmail.com 

4. อำจำรย์ ดร.ปรัชญำ  เปี่ยมกำรุณ 
วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

prachaya@live.com 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อีเมล์ 

5. อำจำรย์สมเกียรติ  โมรำลำย 
กรรมกำรผู้จัดกำร Win Integrated Marketing 
Communication Co., Ltd 

Happiness1964@yahoo.com 

6. อำจำรย์เอกพล  เทียนถำวร 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

obcud37@hotmail.com 

7. อำจำรย์หัสพร  ทองแดง 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

fourthongdaeng@gmail.com 

8. อำจำรย์ปรัชญำ  ทองชุม 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

pratchaya.t@pnru.ac.th 

9. นำยชุติมันต์ บุญฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุ FM 99.25 Lion_9935@hotmail.com 
10. นำงสำวมำลี ด ำดิบเหมำะ ผู้ด ำเนินรำยกำร FM 107.25 smlo810024754@gmail.com 

11. นำยณัฐกิตติ์ไชยถิรเศรษฐ์ 
หนังสือพิมพ์เสียงสัมพันธ์และผู้สื่อข่ำววิทยุ
ชุมชน 

id line :7528511 

12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิษฐำหรุ่นเกษม 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

nitta@pnru.ac.th 

13. อำจำรย์ ดร.ปรียำ  สมพืช 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

preeya_s11@hotmail.com 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อีเมล์ 

14. อำจำรย์สิริมณฑ์  พึ่งสังวำลย์ 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

sirimonp22@gmail.com 

15. อำจำรย์นิศรำรัตน์  วิไลลักษณ์ 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

announzer@gmail.com 
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