
รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางและกลไกการก ากับดูแลที่เหมาะสม

ส าหรับประเทศไทย
(สรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ในโครงการการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2556)
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และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2556



รายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและ 

กลไกการกํากบัดแูลที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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ก 

คํานํา 
 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับ พระราชบัญญัติ  

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา39 กําหนดให กสทช.       

มีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆ เพ่ือทํา

หนาท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ  ตลอดจนควบคุมการประกอบ 

อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือนําไปสูการเปนสื่อมวลชนท่ีทําหนาท่ีอยาง

มีมาตรฐานนําเสนอขาวสารท่ีเท่ียงตรงและคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับมอบหมายใหทําการศึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

แนวทางและกลไกการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยภายใตโครงการการสงเสริมการ

ดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ป พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีวัตถุประสงคสําคัญใน

การศึกษาสี่ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง ศึกษาสถานการณปญหาดานจริยธรรมของสื่อในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในปจจุบัน ประการท่ีสอง ศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเอง

ในตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย กลุมประเทศอาเซียน ประการท่ีสาม ศึกษา

แนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย และประการสุดทาย คือ ศึกษา

แนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพ่ือนําไปเปนแนวทางใน

การจัดทํา (ราง) คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 

 ในการศึกษาครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวนเปน

อยางดี อาทิเชน องคกรวิชาชีพ ผูประกอบกิจการสื่อ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิ ในการใหขอมูล ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐาน

จริยธรรมและกลไกการกํากับดูแลกันเอง 

นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เปนภาคีเครือขายในการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกันเอง

ในภาคอีสานและภาคใตซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถหวังเปน

อยางยิ่งวา รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางและกลไกการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม

สําหรับประเทศไทยฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการ

จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนและเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดกลไกการกํากับกันเองตอไปและหากมี

ขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยเปนอยางสูง 

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

                ธันวาคม 2556 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 
1.1  บทบาทหนาท่ีของสํานักงาน กสทช. ในการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือทําหนาท่ี

ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและดูแลกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมโดยเริ่มปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนมา  บทบาทหนาท่ีหลัก

ของสํานักงาน กสทช. ท่ีตองรับผิดชอบในปจจุบันนั้นมี 3 สวนสําคัญ คือ  1) การจัดทําแผนแมบทบริหาร

คลื่นความถ่ีและจัดสรรคลื่นความถ่ี  2)  การพิจารณาออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม และ 3) สงเสริมการรวมกลุมของของผูรับใบอนุญาต ผูผลิต

รายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปน

องคกรในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและ

การควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ในป 2555 ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญของ กสทช. ในการวางรากฐานเพ่ือการพัฒนา เห็นไดจากการ

จัดทําและประกาศใชแผนแมบท  3 ฉบับ คือ  แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีและตารางกําหนด   

คลื่นความถ่ีแหงชาติ พ.ศ. 2555 แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 

2555-2559) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559)  เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ

และกลไกในการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย

อยางเต็มรูปแบบ  หลังจากมีผลบังคับใช กสทช. ไดพัฒนาปรับปรุงกําหนดหลักเกณฑกฎกติกาตางๆ  เพ่ือ

วางรากฐานในการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนของประเทศเชนการกําหนดลักษณะ

และประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการชั่วคราวเปนตนและท่ีสําคัญ

ไดจัดทําประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล 

(Digital TV) แลวเสร็จในป 2555 จํานวน 4 ฉบับ นอกจากนั้นไดสงเสริมการสรางมาตรฐานการประกอบ

กิจการดานเนื้อหาสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาตผูผลิตรายการและผูประกอบวิชาชีพ
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สื่อสารมวลชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิด    

การแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรม รวมถึงการใหความสําคัญตอการคุมครองผูบริโภคไมใหถูกเอารัด  

เอาเปรียบโดยสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อไดอยางท่ัวถึง  (ธเรศ ปุณศรี. ในรายงานผลการ

ปฏิบัติการ กสทช. ประจําป 2555) 

สําหรับการบริหารงานในสวนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนหลังจากท่ีแผนแมบท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555–2559) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ

วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ไดดําเนินการ

ตามพันธกิจและเปาประสงคของแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนโดยไดมีการ

ดําเนินการออกประกาศหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในดานตางๆ หลาย

ฉบับ อาทิ ดานการอนุญาตดานการกํากับดูแลและดานการเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอลซ่ึงในป พ.ศ. 2555 

มีประกาศท่ีมีผลบังคับใชรวมแลวท้ังสิ้น 19 ฉบับ   

ดานการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน กสท. ไดเตรียมความพรอม

ของผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเขาสูระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทตางๆ ท่ีกําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 โดยเปดใหมีการยื่น

คําขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงรวมถึงใหผูประกอบกิจการโทรทัศนท้ังกิจการเคเบิลทีวีและ

โทรทัศนผานดาวเทียมสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเพ่ือใหสามารถประกอบกิจการไดภายใตกรอบท่ี

กฎหมายกําหนดนอกจากนี้ในสวนของการกํากับดูแลนั้น กสท. ไดมุงเนนในเรื่องการสรางมาตรฐานการ

ประกอบกิจการดานเนื้อหาใหมีคุณภาพและเปนประโยชนตอสาธารณะอยางสูงสุด ตลอดจนการ

ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนตางๆ ท้ังในดานการใหบริการการโฆษณาดานผังรายการและเนื้อหา

รายการการรบกวนการใชคลื่นและสถานีท่ีไมไดรับอนุญาต โดยมีการออกประกาศเพ่ือสรางหลักประกัน

ใหประชาชนสามารถไดรับบริการอยางท่ัวถึงและเสมอภาค  นอกจากนี้ยังมีการสรางมาตรการปองกันมิให

ผูประกอบกิจการกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

พรอมท้ังไดจัดเวทีสัมมนาเพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหกับกลุมผูประกอบการ  สวนการคุมครอง

ผูบริโภคดานการเปลี่ยนผานไปสูระบบการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลนั้น กสท. ได

กําหนดกรอบนโยบายแนวทางและกรอบเวลาในการเปลี่ยนผานและไดทําการศึกษารวมมือและ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดยมีโครงการ Roadmap on Transition from Analogue to Digital 

Terrestrial Television Broadcasting ซ่ึงเปนการศึกษารวมกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศและจัดทํา

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ในป พ.ศ. 2556 กสท. ไดดําเนินการสานตอในเรื่องการพิจารณาอนุญาตและการกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนการคุมครองผูบริโภค การสงเสริมสิทธิเสรีภาพใน     

การสื่อสารการพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ  การเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอลและแนวทางการพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการเพ่ือไปสูองคกรกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและ

ยุทธศาสตรท้ัง 7 ท่ีกําหนดในแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555–

2559)  อยางตอเนื่องซ่ึงประกอบไปดวย 1) ยุทธศาสตรการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  2) ยุทธศาสตรการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน  3) ยุทธศาสตรดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

4) ยุทธศาสตรการสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร  5) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการประกอบ

กิจการ  6) ยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบ

ดิจิตอล  7) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือไปสูองคกรกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ      

(นที ศกุลรัตน. ในรายงานผลการปฏิบัติการ กสทช. ประจําป 2555)  

 

1.2  สถานการณดานการกํากับดูแลในประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                  

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 39 กําหนดให กสทช. มีอํานาจหนาท่ีในการ

สงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ  ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง

ภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมควรคํานึงถึงเรื่องการไดรับขอมูล

ขาวสารสาธารณะของประชาชนและการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน รวมท้ังการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูประกอบอาชีพและวิชาชีพขององคกร ท้ังนี้

การควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคกรดังกลาว  จําเปนตองใหแตละองคกรจัดตั้ง

คณะกรรมการการควบคุมจริยธรรมข้ึน โดยเนนใหมีองคประกอบและควรคํานึงถึงสัดสวนท่ีเหมาะสม

ระหวางผูประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย  

 สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีอิทธิพลตอการรับรูและทัศนคติของคนในสังคมและยัง

เปนสื่อท่ีคนในสังคมใหความนิยมอยูเปนจํานวนมาก จากผลการสํารวจของบริษัท AGB Nielsen Media 

Research ในป พ.ศ. 2555 พบวา ประชากรไทยจํานวน 92.8 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 98 ของ
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ประชากรไทยท้ังหมด รับชมโทรทัศนผาน 3 ชองทางหลัก  คือ 1) โทรทัศนระบบภาคพ้ืนดิน 2) ระบบ

เคเบิลทีวี  3) ระบบโทรทัศนดาวเทียม  ดังนั้นการกํากับดูแลและสงเสริมใหผูประกอบกิจการนําเสนอ

เนื้อหาท่ีมีมาตรฐานและอยูบนฐานของจริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนบทบาทหนาท่ี

ท่ีสําคัญขององคกรกํากับดูแลกิจการประเภทนี้    

แนวทางการกํากับดูแลสื่อในปจจุบันท่ีพบจะมีอยู 4 รูปแบบ คือ 1. การกํากับดูแลกันเอง    

Self-regulation  ซ่ึงอํานาจในการกํากับดูแลอยูท่ีผูประกอบการท้ังหมด  2. การกํากับดูแลโดยเสมือน 

Quasi-regulation เปนรูปแบบท่ีภาครัฐพยายามเขามามีอิทธิพลในการกํากับดูแล โดยประสงคให

ผูประกอบการยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ แตภาครัฐไมไดใชอํานาจโดยตรง เชน 

คําแนะนํา ขอสังเกต หรือแผนการหรือขอตกลงระหวางรัฐบาลและภาคเอกชนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เพ่ือให

กฎหมายบังเกิดผล (ธรรมนิตย สุมันตกุล, ออนไลน. 2548) 3. การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation)  

การกํากับดูแลกันเองของผูประกอบการ โดยท่ีรัฐใหอํานาจบางสวนและมีมาตรการรองรับในการกํากับ

ดูแล (A regulatory backstop) หากการกํากับดูแลกันเองลมเหลว  และ 4. การกํากับดูแลโดยตรงจาก

ภาครัฐ (Explicitor direct government regulation) รัฐเขามาสั่งการควบคุมไดโดยตรง  สวนกรอบ

การกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนโดยหลักๆ นั้นจะประกอบไปดวย การควบคุม

เนื้อหาท่ีผิดกฎหมายและเนื้อหาท่ีเปนอันตราย รวมท้ังสงเสริมเนื้อหาท่ีเปนประโยชนในทางกฎหมายตาม 

มาตรา 39 องคประกอบการกํากับดูแลประกอบดวย ระบอบการกํากับดูแล  3 รูปแบบ กํากับดูแลโดยรัฐ 

กํากับดูแลตนเอง กํากับดูแลกันเอง  ซ่ึงทุกประเทศจะใชผสมผสานกัน ยังไมมีระบอบใดระบอบหนึ่งเปน

หลัก นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือท่ีใชในการกํากับท่ีหลากหลาย เชน การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา 

(Content rating)  การแบงชวงเวลาการนําเสนอ (Time zone) เปนตน และในอนาคตท่ีกําลังจะกาวสู

ยุคดิจิตอล ก็มีเทคโนโลยีกลั่นกรองเนื้อหาได เชน ผานกลองรับสัญญาณซ่ึงจะมีตัวบงชี้ลักษณะเนื้อหา 

(Content descriptor)  คอยกลั่นกรอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ เชน  สงเสริมความรูเทาทันสื่อ   

ใหขอมูลและการศึกษา เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งกับภาคประชาชนในการรับสื่อเปนตน  (พิรงรอง รามสูต, 

2556)   สําหรับการกํากับดูแลมาตรฐานเนื้อหาสื่อในประเทศไทยนั้น สามารถดําเนินการไดหลายวิธี  

ตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใชบังคับ  การกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพ  (Self-regulation)  

ไปจนถึงการกํากับดูแลรวมกันระหวางองคกรกํากับดูแลกับผูประกอบการ (Co-regulation)   

บทวิเคราะหในรายงานการศึกษาโครงการจัดทําฐานขอมูลองคกรวิชาชีพและทบทวนบทเรียน

การควบคุมกันเองดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไทย ใน    

ป พ.ศ. 2556 โดยคณะผูวิจัยจากศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พบวา ปจจุบันกลไกการกํากับดูแลกันเองในประเทศไทยท้ังในระดับองคกรวิชาชีพ ระดับสภา สหพันธ 
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และสมาคมยังคงมีอยู  ซ่ึงในระดับองคกรวิชาชีพ สวนหนึ่งใชมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมุงเนนจริยธรรม

ดานเนื้อหาท่ีกวาง ครอบคลุมเรื่องของ  1) จริยธรรมวิชาชีพผูสื่อขาว  2) การปกปองเด็กและเยาวชนจาก

เนื้อหาท่ีมีความเสี่ยง  3) โฆษณาเกินจริง  ผิดกฎหมาย ไรจริยธรรม  4) การคุมครองสิทธิสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล  5) สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ 6) การสื่อสารท่ีสรางความเกลียดชัง  

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหเพ่ิมเติมกลไกการกํากับดูแลอีก 2 ขอ ไดแก 1) การเผยแพร 

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงผลการวินิจฉัยและลงโทษอยางกวางขวางแพรหลาย  2) ควรมี

การเผยแพรความรูใหประชาชนไดรับทราบถึงสิทธิของผูรับสารท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  (สุวรรณ  

สมบัติรักษาสุข, สัมภาษณ. 2556)  

สวนองคกร สหพันธ สมาพันธ สมาคม และสภาวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน  ถึงแมจะมีบทบาทหลักในการกํากับดูแลดานจริยธรรมระหวางสมาชิกท่ีเปนสมาคมหรือระดับ

องคกรสื่อและไดดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกันเองไปบางแลวในระดับหนึ่ง  แตก็ยังพบวาใน

การดําเนินการมีความหลากหลายอยูคอนขางมาก  การรวมตัวเปนองคกรวิชาชีพเปนไปเพ่ือความอยูรอด

ในการประกอบกิจการทางธุรกิจมากกวาการยึดม่ันในอุดมการณทางจริยธรรม  หลายองคกรขาด

องคประกอบอยางครบถวน  ขาดกลไก  หรือมีกลไกการบังคับใชมาตรฐานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพท่ี

ยังไมมีประสิทธิภาพ  ไมสามารถดําเนินการตามกลไกท่ีกําหนดไวไดอยางแทจริง 

จากการศึกษาบทเรียนดานการกํากับดูแลกันเองของกลุมองคกรวิชาชีพท่ีผานมา พบปญหาและ

อุปสรรคสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกันเอง 4 อันดับ คือ  อันดับแรกองคกรวิชาชีพขาด

อํานาจในการใหคุณใหโทษแกสมาชิกและการบังคับใชมาตรฐานจริยธรรมท่ีขาดประสิทธิภาพ  อันดับ 2 

องคกรวิชาชีพขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนกลไกการกํากับดูแลกันเอง  อันดับ 3 ปญหาเก่ียวกับ

สมาชิกขององคกรวิชาชีพท่ีมีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมยอมรับฟงซ่ึงกันและกัน คํานึงถึงผลประโยชน

มากกวาคุณธรรมจริยธรรม  อันดับ 4 องคกรวิชาชีพขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการกํากับดูแลกันเอง

และไมไดรับความรวมมือจากภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ผลการศึกษาเก่ียวกับ

การกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทยเรื่อง

ชองทางการรับเรื่องรองเรียนนั้น  ยังพบอีกวา องคกรวิชาชีพสวนใหญจะมีชองทางรับเรื่องรองเรียนท่ีเปน

ทางการ  สวนในระดับทองถ่ินจะใชชองทางแบบไมเปนทางการมากกวา และในภาพรวมยังขาดการ

ประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับรูถึงชองทางในการรองเรียน อันจะสงผลใหการกํากับดูแลกันเองขาด

ประสิทธิภาพหรือไมสามารถเปนไปตามเปาหมายการดําเนินงานท่ีไดวางไว 

ปญหาอุปสรรคท่ีพบดังกลาวไดนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงของกลุมองคกรวิชาชีพ

เพ่ือใหกลไกการกํากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใหแนวทางไว คือ 1) บทบาทขององคกร
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วิชาชีพท่ีควรใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองมากข้ึน ควรมีชองทางใน

การรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนหรือผูฟง  มีกฎเกณฑท่ีชัดเจนในทางปฏิบัติและเปนมาตรฐานในการ

กํากับกันเองตลอดจนมีมาตรการการลงโทษท่ีชัดเจน  คณะกรรมการสมาคมตองเขมแข็งมุงเนน

ผลประโยชนของสังคมประเทศชาติเปนหลัก สวนสมาชิกควรไดรับการสงเสริมใหมีจิตสํานึกและตระหนัก

ในการทําหนาท่ีสื่อท่ีรับผิดชอบตอสังคม  2) กสทช. ควรเปนองคกรกลางระหวางผูประกอบการวิชาชีพ

กับเครือขายผูบริโภคในการประสานความรวมมือและเสริมหนุนการมีสวนรวมของท้ังสองภาคสวนใน

กระบวนการกํากับดูแลกันเอง  สงเสริมและพัฒนาความรูแกองคกรวิชาชีพและสมาชิก  ตลอดจน

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งองคกรวิชาชีพในการทํางานรวมกับสมาชิกและ

ปฏิบัติงานในการกํากับดูแลกันเองไดจริงโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน 3) กสทช. ควร

สงเสริมการมีสวนรวมจากผูชมผูฟงนักวิชาการและภาคสวนอ่ืนๆ  4) กสทช. ควรสรางแรงจูงใจในการเขาสู

กลไกการกํากับดูแลกันเองเชนความเปนอิสระขององคกรวิชาชีพ  โดยไมถูกแทรกแซงหรืออยูภายใตการ

ควบคุมจากภาครัฐ สรางความแตกตางระหวางผูประกอบการท่ียึดม่ันในการปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมกับผูประกอบการท่ีไมตกลงปฏิบัติ อาทิ การกําหนดใหการเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพเปนเง่ือนไข

ในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการเปนตน และ 5) กสทช. ควรจัดใหมีกระบวนการในการกํากับ

ดูแลกันเองท่ีโปรงใส เขาถึงงาย และตรวจสอบได นอกจากนี้องคกรวิชาชีพยังใหขอเสนอแนะในการพัฒนา 

เรื่องกํากับดูแลกันเองไวดังนี้ คือ  1) กสทช. ควรมีสวนรวมในการใหคําแนะนํามากกวาการมีสวนรวมใน

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมขององคกรวิชาชีพ 2) ควรมีการ

กําหนดมาตรฐานวิชาชีพกลาง  โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนรวมราง  เพ่ือใชเปนเครื่องมือใหสมาชิกถือ

ปฏิบัติรวมกัน  3)  กสทช. ควรเขามามีสวนในการลงโทษข้ันสุดทายหากสมาชิกองคกรวิชาชีพไมยอม

แกไขหรือปฏิบัติ ชวยสงเสริมการบังคับใชมาตรฐานจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพ  โดยองคกรวิชาชีพมี

หนาท่ีรายงานผลการบังคับใชและเสนอขอมูลในกรณีท่ีตองการให กสทช. เขามามีสวนในการลงโทษข้ัน

สุดทายได  และ 4) การกระจายอํานาจสูระดับภูมิภาคและจังหวัดองคกรระดับทองถ่ินจะทําใหมีการ

กํากับดูแลท่ีเขาถึงและท่ัวถึงไมเปนการรวมศูนยเชนปจจุบัน 

ขอมูลดังกลาวทําใหเห็นวา ปจจุบันสถานการณเรื่องแนวทางการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมกับบริบท

ในสังคมไทยนั้นยังขาดความชัดเจน  หากไมสามารถหารูปแบบหรือแนวทางการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม

หรือสอดคลองกับประเภทการประกอบกิจการตามท่ีกฎหมายกําหนดไวได ปญหาตางๆ ก็จะเกิดข้ึน

ตามมา โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐาน

ท่ีสําคัญ หากผูประกอบวิชาชีพหรือองคกรสื่อท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในสังคมขาดจริยธรรมหรือไมมี

จรรยาบรรณในการทํางานดานการสื่อสาร ผูบริโภคในสังคมจะไดรับผลกระทบอยางมาก ดังนั้น การเชื่อมโยง 
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บทบาทเรื่องการกํากับดูแลระหวาง กสทช.  สมาคมวิชาชีพ  คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม และกลุม

ผูบริโภคในกรอบของจริยธรรมและกฎหมาย  จึงเปนประเด็นท่ีจะตองรีบดําเนินการเพ่ือใหเห็นรูปแบบ

หรือแนวทางปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการสรางหลักประกันท่ีมีคุณภาพของผูประกอบวิชาชีพสื่อและ

องคกรสื่อใหไดรับการยอมรับในสังคมตอไป 

จากการดําเนินงานของ กสทช. ดานการกํากับดูแลกันเองในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา กสทช. ได

ตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกันเองข้ึนเพ่ือจัดทํา (ราง)  แนวทางธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณและจริยธรรม

และแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (ฉบับ พ.ศ. 

2555) และได มีการระดมความคิดเห็นจากกลุมสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนองคกรสื่อตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กสทช. ยังไดรวมมือกับภาควิชาการในการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลองคกร

วิชาชีพและทบทวนบทเรียนการควบคุมกันเองดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนไทย โดยรวบรวมขอมูลจากผูแทนองคกรวิชาชีพท่ัวประเทศ  

อนึ่งการพัฒนากลไกการกํากับกันเองสําหรับประเทศไทย จําเปนตองใชกรณีศึกษาในตางประเทศ 

รวมกับการระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวมจากกลุมผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

กลุมผูบริโภค และองคกรกํากับดูแล ในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและกลไกการกํากับดูแลกันเอง เพ่ือ

นําไปสูการกําหนดแนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยรวมถึงการจัดทํา 

ราง คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

(Guideline for Broadcasting Self-regulation) ใหกับองคกรวิชาชีพไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ

ตอไป  

 
1.3  วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.3.1  ศึกษาสถานการณปญหาดานจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใน

ปจจุบัน  

1.3.2  ศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองในตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 

ออสเตรเลีย กลุมประเทศอาเซียน  

1.3.3  ศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

1.3.4  ศึกษาแนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพ่ือ

นําไปเปนแนวทางในการจัดทํา (ราง) คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 
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1.4  วิธีการศึกษารวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 

1.4.1  การคนควาวิจัยเอกสาร (Document analysis) จากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก งานวิจัย 

หนังสือ บทความ เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลและมาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

1.4.2  สังเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากการจัดเวทีสัมมนาระดมความเห็นแบบมีสวน 

รวมแบบไตรภาคีโดยมีผูเขาท่ีเปนตัวแทนของ กลุมองคกรวิชาชีพ ผูประกอบกิจการสื่อ กลุมผูบริโภค และ

หนวยงานกํากับดูแล ซ่ึงจัดข้ึนจํานวน 5 ครั้งท่ัวประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของส่ือและองคกรกํากับดูแลใน

ตางประเทศ วันท่ี 22-23 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพ คณะวิทยากร

เปนผูแทนจาก OFCOM1 ประเทศอังกฤษ, Advertising Standards Bureau (ASB)2 ประเทศ

ออสเตรเลีย, The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Indonesia Press Council, สมาคม

โฆษณาแหงประเทศไทย, สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย,  สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และศูนย

ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย สื่อมวลชน 

องคกรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุมภาคประชาสังคม และผูแทนจากองคกรกํากับดูแล จํานวน 152 คน 

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางไตรภาคีในการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน วันท่ี 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมโรสการเดน สามพราน จังหวัด

นครปฐม วิทยากรประกอบดวย ผูแทนจากสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมโฆษณาแหง

ประเทศไทยสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการสื่อมวลชนแหงประเทศไทย สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  มีเดียมอนิเตอร แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) สมาคมนักขาววิทยุและ

โทรทัศนไทย สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ ผูแทนจากสถานีโทรทัศนชองไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 5  สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง7 โมเดิรนนายทีวี สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส และเครือขายภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของ โดยผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย 

สื่อมวลชน ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และเจาท่ีสํานักงาน กสทช. ท่ีอยูในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล รวมท้ังตัวแทนสื่อทางเลือกและนักวิชาการจากแตละภาคท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 

110 คน 

                                                           
1
 Ofcom เปนองคกรอิสระในการกํากับดูแลสื่อในประเทศอังกฤษ 

2
 ASB เปนหนวยงานกํากับกันเองดานโฆษณาในประเทศออสเตรเลีย  
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3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการกํากับกันเองในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมอุบล

อินเตอรเนชั่นเนล อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิทยากรประกอบดวย ผูแทนจาก ศูนยศึกษานโยบายสื่อ 

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส สื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระในพ้ืนท่ี โดยผูเขา

สัมมนาประกอบดวย ผูแทนองคกรสื่อ สื่อมวลชนประเภทวิทยุ-โทรทัศน เคเบิลทีวี นักวิชาการและ    

ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีภาคอีสาน 11 จังหวัด ไดแก นครพนม รอยเอ็ด บุรีรัมย กาฬสินธ มุกดาหาร 

ศรีษะเกษ สกลนคร อํานาจเจริญ มหาสารคาม ยโสธร และอุบลราชธานี รวมท้ังสิ้น 168 คน 

4) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการกํากับกันเองในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน (ภาคเหนือ) วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย อําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ วิทยากรประกอบดวย ผูแทนจากศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสและ

สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศนและผูสื่อขาวจังหวัดเชียงใหม โดยผูเขาสัมมนาประกอบดวย ผูบริหาร

สถานีวิทยุกระจายเสียง  นักจัดรายการวิทยุ ผูสื่อขาววิทยุและผูสื่อขาวโทรทัศน เคเบิลทีวีองคกรวิชาชีพ 

สมาคมนักสื่อสารชุมชน  ภาคประชาชน และนักวิชาการท่ีเก่ียวของในภาคเหนือ  ไดแก นครสวรรค 

พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร นาน ลําปาง เชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา และอุตรดิตถ  

รวมท้ังสิ้น 185 คน 

5) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการกํากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน (ภาคใต) วันท่ี 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิทยากรประกอบดวย ผูแทนจากศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส และสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารสถานี

วิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุ ผูสื่อขาววิทยุและผูสื่อขาวโทรทัศน เคเบิลทีวีองคกรวิชาชีพ สมาคม

นักสื่อสารชุมชน  ภาคประชาชน และนักวิชาการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคไต ไดแก ชุมพร  

ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล ยะลา 

ปตตานี และนราธิวาส รวมท้ังสิ้น 136 คน 
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1.5  ข้ันตอนการศึกษา 

1.5.1  ประชุมครั้งท่ี 1 วางกรอบการศึกษาและการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับสํานักงาน 

กสทช. เครือขายมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลับราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการและวิชาชีพ  ไดแนวทางการจัดสัมมนา    

เชิงปฏิบัติการจํานวน 5 ครั้ง 

1.5.2  ประชุมครั้งท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับสํานักงาน กสทช. 

เครือขายมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลับราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการและวิชาชีพ ไดผลการวิเคราะหเนื้อหาจาก

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้ัง 5 เวที  ตามประเด็นตางๆ ดังนี้  

1)  สถานการณปญหาดานจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใน

ปจจุบัน  

2)  แนวทางและกลไกการกํากับกันเองในตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 

ออสเตรเลีย กลุมประเทศอาเซียน  

3)  แนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

4)  แนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

1.5.3  ประชุมครั้งท่ี 3 คณะทํางานสังเคราะหขอมูลจากรายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับแนวทางและกลไกการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยเพ่ือนํามายกรางคูมือมาตรฐาน

จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเอง (Guideline for Broadcasting Self-regulation) 

1.5.4  ประชุมครั้งท่ี 4 ตรวจสอบขอมูลรางคูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเอง 

(Guideline for Broadcasting Self-regulation) โดยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ 
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บทท่ี 2 

 ผลการศึกษา 

 
  จากการรวมรวมขอมูล ดวยวิธีการการคนควาวิจัยเอกสาร (Document analysis) และ

สังเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากการจัดเวทีสัมมนาระดมความเห็นอยางมีสวนรวมแบบ

ไตรภาคี สามารถสรุปผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงคดังนี้ 

  2.1  ผลการศึกษาสถานการณปญหาดานจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนในปจจุบัน 

  2.2  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองในตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ

ออสเตรเลีย กลุมประเทศอาเซียน  

  2.3  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

  2.4  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

กรณีศึกษา รายการขาว รายการโฆษณา และรายการละคร เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการจัดทํา (ราง) 

คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Guideline 

for Broadcasting Self-regulation) 

 

2.1  ผลการศึกษาสถานการณปญหาดานจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนในปจจุบัน 

  ปญหาดานจริยธรรมของสื่อมวลชนในประเทศไทยในปจจุบันนั้น ถือเปนประเด็นสําคัญท่ี

นักวิชาการดานนิเทศศาสตร การสื่อสารมวลชน ตลอดจนนักวิชาชีพ และองคกรท่ีมีหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลตางใหความสําคัญ พยายามทําการศึกษา รวมระดมแนวทางความคิด ตลอดจนการวางแผนการ

พัฒนาในเรื่องนี้กันอยางจริงจัง  เนื่องจากวิชาชีพสื่อมวลชนนั้นเปนวิชาชีพเฉพาะทางท่ีมีความแตกตาง

จากวิชาชีพอ่ืน โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุมคนและสังคม ในกรณีท่ีสื่อมวลชนขาด

จริยธรรมหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะเปนสื่อกลางการสื่อสารใหกับคนสังคม  

ผลกระทบท่ีรายแรงยอมเกิดข้ึนตอบุคคล สังคม และประเทศชาติในภายภาคหนาตอไป ดังนั้น 

ผูประกอบการสื่อและองคกรวิชาชีพสื่อ จําเปนตองมีสิทธิเสรีภาพควบคูกับความรับผิดชอบ 2 ดาน คือ  

1) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  คือ ความผิดฐานหม่ินประมาท ละเมิดตอชื่อเสียง เกียรติยศ และทาง

ทํามาหาไดของบุคคลอ่ืน ละเมิดอํานาจศาล นักขาวจึงตองระมัดระวังในการใชถอยคํา การรายงานขาวท่ี
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ตองเคารพหลักการพูดความจริง และ 2) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม เปนความรับผิดชอบท่ีตองใช

จิตสํานึก พิจารณาและใครครวญถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูท่ีตกเปนขาว ญาติพ่ีนอง และครอบครัว

ประเด็นปญหาทางจริยธรรมท่ีมีการพูดถึงกันอยูเสมอ คือ เรื่องการลวงละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

หรือสิทธิสวนของบุคคลของผูท่ีเปนขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใหความคุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิ

มนุษยชนของเด็ก  สตรี และผูดอยโอกาส  การนําเสนอภาพท่ีอุจาด ลามกอนาจาร นาหวาดเสียว หรือ

อาจละเมิดศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม (จักรกฤษ เพ่ิมพูน. จริยธรรมสื่อ. เว็บไซต) 

กสทช. ถึงแมจะมีบทบาทในการกํากับดูแลใหผูประกอบการและองคกรวิชาชีพดําเนินงานภายใต

กรอบของจรรยาบรรณและกฎหมาย  ซ่ึงในทางกฎหมายนั้น กสทช. ก็มีอํานาจกํากับดูแลเนื้อหาตาม

มาตรา 37 สามารถท่ีจะวินิจฉัยและใชอํานาจปกครองได 3 ระดับ คือ การเตือน ปรับ และสูงสุด คือ   

การพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาต  แตในกรณีท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดตอจรรยาบรรณ

ของสื่อนั้น บางกรณีเปนเรื่องท่ีละเอียดออน ยากตอการวินิจฉัยวาจะเขาขายผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ในสวนนี้จําเปนตองเรงดําเนินการหรือหาแนวทางปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนและนําไปสูประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกันเองตอไป 

จากผลการศึกษาวิจัยของศิริวรรณ อนันตโท และคณะ ในเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนไทย 

พบวา สื่อมีปญหาจริยธรรมมากข้ึน ขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็พยายามท่ีจะพัฒนาจริยธรรมของตนเอง 

การมีองคกรสื่อเพ่ิมข้ึนจํานวนมากนําไปสูปญหาจากผูประกอบการและผูปฏิบัติ โดยสาเหตุของการละเมิด

จริยธรรมของสื่อ นั้นมาจากการไมมีเกณฑดานจริยธรรมท่ีชัดเจน การดําเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม และ

การบิดเบือนขอเท็จจริง กรณีสื่อท่ีเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพก็มักไมอาจควบคุมกันเองได กระบวนการ

ตรวจสอบมักไมคอยเครงครัดนัก ยังมีระบบพรรคพวกระบบอุปถัมภและความเกรงใจระหวางสื่อดวยกัน 

กฎหมายไมมีมาตรการบังคับ นอกจากนี้ยังเห็นตางกันเรื่องความจําเปนในการเขาเปนสมาชกสมาคม

วิชาชีพสื่อ สื่อมวลชนสวนใหญตองการใชมาตรการควบคุมตนเองเพราะยอมเขาใจธรรมชาติของสื่อ

ดวยกัน และควรปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐ นอกจากนี้ยังควรมีจริยธรรมแยกตามแขนงวิชาชีพ

และประเภทของสื่อ 

นอกจากนี้  จากการจัดสัมมนาในป พ.ศ. 2556 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นในเรื่องสาเหตุ สภาพปญหา 

และแนวทางการพัฒนาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อของกลุมไตรภาคีผานเวทีเสวนาในภูมิภาคตางๆ ซ่ึง

ประกอบไปดวย ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต  ท่ีจัดข้ึนโดยสํานักงาน กสทช. รวมกับกลุม

สถาบันการศึกษาตางๆ นั้นพบวา สภาพปญหาเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพและการกํากับดูแลตนเอง ยังคง

เปนปญหาท่ีตองรีบหาทางออกอยางเหมาะสมและเรงดวน  โดยภาพรวมเก่ียวกับเรื่องจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อนั้นกลุมไตรภาคีมองวา จริยธรรมวิชาชีพไมใชเปนเรื่องของความสมัครใจ แตเปน
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การบังคับในวิชาชีพ  เปนหลักการโดยรวมท่ีจะเปนหลักประกันการทํางานท่ีมีคุณภาพของวิชาชีพ

สื่อมวลชนตอไป สําหรับการสะทอนสถานการณปญหาจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อจากเวทีเสวนากลุมไตรภาคี 

สามารถสรุปไดเปน 2 แนวทาง  คือ  

1.  ปญหาจริยธรรมในกลุมของผูประกอบวิชาชีพ  พบวา  ผูประกอบการขาดความรับผิดชอบ

ตอการประกอบวิชาชีพสมาชิกขององคกรไมตระหนักหรือเห็นความสําคัญของการมีมาตรฐานทาง

จริยธรรม  ขาดความรูความเขาใจท่ีลึกซ่ึงในฐานะของตนเองและการใชหลักการกํากับดูแลกันเองใหมี

ประสิทธิภาพ  สมาชิกไมยอมรับและเคารพกติกาท่ีกําหนด เชนกรณีรองเรียนเรื่องคลื่นรบกวน เกิดการ

เลียนแบบคานิยมหรือวัฒนธรรมสังคมในทางท่ีผิด ขาดวินัยและความรับผิดชอบตอสังคม มุงเนนการ

รวมกลุมเพ่ือผลประโยชนในการประกอบกิจการทางธุรกิจมากกวาการคํานึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมท่ี

ควรมีใหกับผูบริโภค  

2.  ปญหาจริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาและการโฆษณา ท่ีพบจากการรองเรียนมากท่ีสุด คือ 

การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขายสินคาท่ีไมมีขอมูลความจริง หรือเกินความจริง  การนําเสนอเนื้อหาหรือ

ภาพขาวท่ีลอแหลม  เปนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลและสิทธิมนุษยชน อาทิเชน  กรณีของ สิทธัตถะ 

เอมเมอรัล ในรายการไทยแลนดกอตทาเลนท  รายการปากโปง กรณีนําเด็ก ออทิสติกท่ีโดนลวงละเมิด

ทางเพศมาสัมภาษณแบบเจาะลึก  การขาดความเปนกลางในการนําเสนอขอมูล นําเสนอเนื้อหาท่ียั่วยุ 

สรางความเกลียดชัง  กอใหเกิดความแตกแยกทางสังคมโดยเฉพาะขาวสารทางการเมือง มีการแบงพรรค

แบงฝายอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังพบปญหาจริยธรรมสื่อท่ีมีการรองเรียนมายัง กสทช. วาสวนใหญจะ

เปนเรื่องเก่ียวกับการใชภาษาพูดท่ีไมชัดของผูจัดรายการ การนําเสนอความรุนแรง การเนนเนื้อหาเรื่องเซ็ก 

ขาดความเปนกลาง การเสนอขาวท่ีพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย การนําเสนอเรื่องราวท่ีสงผลกระทบตอ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 จากสถานการณดังกลาวขางตน  กลุมผูเขารวมสัมมนาชี้ใหเห็นถึงสาเหตุสําคัญท่ีอาจสงผลใหเกิด

ปญหาดานจริยธรรมวิชาชีพสื่ออยูในปจจุบัน นั่นคือ ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การกํากับ

ดูแลในดานเทคนิค เรื่องการใชกําลังสงของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือใหไมคลื่นไปรบกวน

การทํางานขององคกรสื่อสารอ่ืนๆ ขาดหนวยงานท่ีจะเขาไปดําเนินการในการกํากับดูแลเนื้อหา ใน

ลักษณะการหลีกเลี่ยงบิดเบือน การแอบโฆษณาอาหารและยา นอกจากนี้ยังมองวา กระบวนการหรือ

กลไกรับเรื่องรองเรียนมีความลาชา กสทช. ยังขาดการเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยกํากับ

ดูแลสื่อ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เปนตน ไมมีมาตรการหรือกลไกกํากับดูแลสื่อท่ีใชเทคโนโลยีออกอากาศจากตางประเทศซ่ึงอาจเกิดการ

ละเมิดจรรยาบรรณไดงาย ตลอดจนขาดการตรวจสอบและลงโทษผูกระทําผิดจรรยาบรรณซ่ึงในงานวิจัย
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ของศิริวรรณ อนันตโท และคณะ พบวา ในประเด็นดังกลาวควรใหหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 

ภาคประชาสังคม ชุมชนและผูบริโภคสื่อรวมกันทําหนาท่ีตรวจสอบ และมีมาตรการลงโทษผูฝาฝนดวย

ความเขมแข็ง ไมประนีประนอม และใชกลไกทางสังคมเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการไมยอมรับการกระทําผิด

ของสื่อจะชวยใหปญหาในเรื่องนี้คลี่คลายลงไดระดับหนึ่ง 

 จะเห็นวาสถานการณเรื่องจรรยาบรรณและการกํากับกันเองของสื่อ เปนปญหาท่ีควรตองสงเสริม

ใหเกิดการรวมกลุม ประกอบกับจําเปนตองรวมกันกําหนดเนื้อหาทางดานจริยธรรมท่ีสามารถนําไปใชใน

การปฏิบัติไดจริง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและชี้ใหเห็นความแตกตางในสิทธิพิเศษของการรวมกลุมท่ีตั้งอยู

บนมาตรฐานจริยธรรมของการกํากับดูแลกันเองอยางชัดเจน โดยอาจจะเริ่มจากการสรางกลุมนํารองใน

การกํากับดูแลกันเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพรวมกับ กสทช. กรณีมีเรื่องรองเรียนท่ีกระทบตอสังคม

จะตองนําเรื่องผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม ควบคุมจริยธรรม ซ่ึงตามมาตรา 40 

กฎหมายไมไดระบุเรื่องวิธีการหรือท่ีมาของการแตงตั้งคณะกรรมการ แต กสทช. จะตองใหการสงเสริม

สนับสนุนใหเกิดข้ึน การดูแลกันเองจะชวยใหการทํางานของสื่อมีมาตรฐานกับผูบริโภคประชาชนก็ไดรับ

การคุมครองมากข้ึน   

 อยางไรก็ตาม  องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนควรมีมาตรการในการสงเสริมจริยธรรมวิชาชีพใหกับ

สมาชิก รวมท้ังใชจิตสํานึกท่ีดีเขามาชวยสรางการกํากับดูแลกันเองใหมีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานวิชาชีพ

และสรางความเชื่อม่ันแกบุคคลภายนอกวาสื่อทําหนาท่ีบนพ้ืนฐานจริยธรรมและเปนท่ีพ่ึงของสังคมได

อยางแทจริง  

 การจัดทํา (ราง) คูมืออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานทางจริยธรรม ถือเปนสวนหนึ่งของ

การสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพตามนโยบายดานการกํากับดูแลกันเองของกสทช. ท่ีกําหนด

ไว เพ่ือใหองคกรตางๆ สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมหรือขอบังคับดาน

จริยธรรมวิชาชีพของตนเอง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งในการกํากับ

ดูแลเนื้อหาตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมสื่อท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยตอไป     

 

2.2  แนวทางและกลไกการกํากับกันเองในตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ 

ออสเตรเลีย กลุมประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน 

  การพัฒนากลไกการกํากับกันเองสําหรับประเทศไทย จําเปนตองศึกษากรณีศึกษาในตางประเทศ

ตางๆ เพ่ือนําไปใชประกอบในการกําหนดแนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ

ไทย การศึกษากรณีศึกษาในตางประเทศในการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลจากเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ 
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เอกสารท่ีเก่ียวของในครั้งนี้ ประกอบดวย แกการศึกษารูปแบบการกํากับกันเองในประเทศอังกฤษและ

ประเทศออสเตรเลียท่ีเนนการกํากับดูแลรวมกัน ในขณะท่ีกลุมประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนมีรูปแบบการ

กํากับกันเองท่ีรัฐบาลเขามากํากับดูแล ไดแก ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม และลาว ในขณะท่ีใน

ประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบท่ีหลากหลายโดยมีกํากับกันเอง การกํากับดูแลรวมกัน และการ

กํากับดูแลโดยภาครัฐ  

  ประเด็นการศึกษากรณีศึกษาในตางประเทศแบงออกเปน ไดแก รูปแบบการกํากับดูแลใน

ประเทศ องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศ ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแล อุปสรรค

ของการกํากับดูแล กรณีศึกษาการรองเรียน และบทเรียนท่ีจะนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย ซ่ึง

ผลของการสังเคราะหกรณีศึกษาในตางประเทศจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ี

เหมาะสมสําหรับประเทศไทยรวมถึงการจัดทํา (ราง) คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Guideline for Broadcasting Self-regulation) ใหกับองคกร

วิชาชีพไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

  2.2.1  ระบอบการกํากับดูแล 

  1)  ระบอบการกํากับดูแล (Regulatory regime) มีลักษณะคลายกับระบอบการปกครอง 

เชน ระบบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย  แบบสังคมนิยม    แบบคอมมิวนิสต หรือระบอบอ่ืนๆ ซ่ึง

จะสะทอนถึงความสัมพันธระหวางผูท่ีปกครองกับผูท่ีถูกปกครองหรือระหวางผูถูกกํากับดูแลกับผูทําหนาท่ี

กํากับดูแล นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงการกระจายของอํานาจดวย เชน ถาเปนระบอบการปกครอง

แบบเสรีประชาธิปไตย อํานาจจะอยูท่ีประชาชนเปนหลัก เนนการมีสวนรวมเนนการมีสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน โดยสามารถแบงรูปแบบการกํากับดูแลไดดังตอไปนี้  

  2)  Self-regulation คือ การกํากับดูแลตนเองหรือกํากับดูแลกันเองมีความคลายคลึง

กับระบบประชาธิปไตยคอนขางสูงในแงของการกระจายอํานาจในการกํากับดูแลท่ีมีอยูในมือของผูท่ีเปน 

ผูถูกกํากับมากกวาผูท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลหรือควบคุม  

  3)  Quasi regulationคือ การกํากับดูแลท่ีภาครัฐหรือองคกรภาครัฐเขามามีอิทธิพลให

ทําตามกฎบางประการแตไมมีอํานาจเขาไปควบคุมผูถูกกํากับดูแล 

  4)  Co-regulation คือ การกํากับดูแลท่ีภาครัฐมีอํานาจไปชวยในการบังคับใชกฎและ

ควบคุมดูแลในกรณีท่ีการกํากับดูแลตนเองไมประสบความสําเร็จหรือมีปญหา 

  5)  Explicit or direct government regulation คือ การกํากับดูแลโดยตรงของ

ภาครัฐซ่ึงก็คือการกํากับดูแลตามกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน พ.ศ. 2551 ซ่ึงถือเปนอํานาจท่ีสามารถท่ีจะสั่งการและควบคุมไดโดยตรงตามกฎหมาย 
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2.2.2  รูปแบบการกํากับดูแลในประเทศอังกฤษ 

  รูปแบบการกํากับดูแลในประเทศอังกฤษมี 3 รูปแบบ ไดแก 

  1)  การกํากับดูแลตนเองหรือการกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) โดยอุตสาหกรรม

เปนผูออกแบบเอง ไมมีขอกําหนดทางกฎหมายวาจะตองปฏิบัติตาม ไมมีการบังคับ สวนจรรยาบรรณ

องคกรวิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรมเปนผูกําหนดและปฏิบัติบังคับใชกันเอง เชน Press complaint 

commission เปนหนวยงานรับเรื่องราวรองทุกข มูลนิธิ Internet watchdog ท่ีทําหนาท่ีดูแลผูใหบริการ

ทางอินเตอรเน็ต เปนตน 

  2)  การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) เปนการผสมรวมระหวางการกํากับดูแล

ตนเองของอุตสาหกรรมกับกฎหมาย มีการอิงกรอบทางกฎหมายบางครั้งก็ดูแลกันเองแตทายท่ีสุดมักจะมี

อํานาจสํารองขององคกรทางกฎหมาย ยกตัวอยางเชน Video on demand regulator นอกจากนี้มี

องคกรเก่ียวกับมาตรฐานโฆษณากํากับดูแลตามกฎหมายโดยมีรัฐบาลเขามาเก่ียวของ  

  3)  การกํากับโดยตรงจากรัฐตามกฎหมาย (Explicit government regulation) ใน

อังกฤษการกํากับดูแลตามกฎหมายจะใชระบบการใหใบอนุญาต (Licensing) โดยผูท่ีไดรับใบอนุญาต

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในเง่ือนไขของใบอนุญาตซ่ึงหากวาไมปฏิบัติตามกฎก็จะมีมาตรการ

ลงโทษ 

2.2.3  องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศอังกฤษ 

  เนื่องจากสวนใหญกลไกในการกํากับตนเองของประเทศอังกฤษเนนการกํากับดูแลรวมกัน

โดยเฉพาะการกํากับดูแลโฆษณาในกิจการแพรภาพกระจายเสียง จึงมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลาย

หนวยงานท่ีเขามามีบทบาท ประกอบดวย The Committee of Advertising Practice (CAP), The 

Broadcast of Advertising Practice (BCAP) และ The Advertising Standard Authority (ASA) โดย 

องคกรกํากับดูแลกิจการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศอังกฤษ หรือ OFCOM อาศัยกฎหมายจัดทํา

ขอตกลง (MOU) รวมกับ CAP และ ASA ในการรับผิดชอบการกํากับดูแลกันเองดานโฆษณาในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยมีคณะกรรมการ BCAP มีหนาท่ีจัดทําและทบทวนมาตรฐาน

จริยธรรมในการโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและ ASA รับผิดชอบการบริหาร

จัดการและการบังคับใชมาตรฐาน ใหบริการแกประชาชนท่ีรองเรียนในลักษณะ One-stop shop ท้ังนี้

การดําเนินงานของ BCAP และ ASA ดําเนินงานอยางอิสระจาก OFCOM แตอยางไรก็ตาม OFCOM ยังมี

อํานาจในการรองรับในกรณีการแกไขมาตรฐานจริยธรรมในเรื่องสําคัญ และยังคงมีหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาท่ีไมไดอยูภายใตขอตกลง 
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OFCOM  เปนองคกรกํากับดูแลท่ีมีกฎหมายรองรับ มีความเปนอิสระรายงานผลการดําเนินงาน

กับรัฐสภาไมไดรายงานกับรัฐบาล เพราะวารัฐสภาเปนศูนยรวมของอํานาจประชาธิปไตยของทุกๆ พรรค

การเมือง ในขณะท่ีรัฐบาลเปนพรรคท่ีชนะการเลือกตั้งเทานั้น มีหนาท่ีรับผิดชอบกวางขวาง ไมวาจะเปน

โทรทัศน วิทยุ โทรคมนาคม คลื่นความถ่ีการสื่อสารแบบไรสาย และบริการไปรษณีย OFCOM มีหนาท่ี

หลักสองดาน คือ ดูแลเรื่องพลเมืองและผูบริโภค ในแงของพลเมืองจะดูแลดานความหลากหลาย 

ความสัมพันธของเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น สรางหลักประกันวารายการท่ีเผยแพรมีความ

เหมาะสม คุมครองเด็กและเยาวชน และประเด็นหลักอ่ืนๆ ซ่ึงเปนความกังวลของพลเมือง สวนในแงของ

ผูบริโภคดูแลในสวนของโทรทัศนเรื่องของความถ่ี โทรคมนาคม และโทรศัพทมือถือ หลักการสําคัญ คือ

การสงเสริมตลาดและจะเขาไปแทรกแซงก็ตอเม่ือกลไกทางตลาดลมเหลว เชน เม่ือมีเกิดขอผิดพลาด ซ่ึง

ประเด็นดังกลาวนี้คือความแตกตางระหวางการกํากับดูแลแบบใชกฎหมาย 

2.2.4  ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแลในประเทศอังกฤษ  

  ปจจัยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก ประเทศในแถบประชาคมยุโรปถือวาประชาชนทุกคน 

มีเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น การรับและการสงออกขอมูลและการแสดงความคิดเห็น

ของตัวเองโดยท่ีรัฐหรือหนวยงานท่ีดูแลการกํากับของรัฐจะไมเขาไปแทรกแซง ในขณะเดียวกันถึงแมจะมี

สิทธิดังกลาวอยางไรก็ตามก็ใหความสําคัญกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของพลเมืองดวย นั่นก็คือ

ประชาชนสามารถท่ีจะแสดงออกเรื่องความคิดเห็น สามารถท่ีจะรับสงความคิดเห็น แตในขณะเดียวกัน

ประชาชนก็ตองแสดงความรับผิดชอบดวย เชน ถาเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศชาติ การกอ

อาชญากรรม สิ่งตางๆ เหลานี้ ใหเสรีภาพในการแสดงออก โดยท่ีประชาชนจะแสดงความรับผิดชอบในสิ่ง

เหลานี้ 

 1)  ลักษณะโครงสรางตลาดในยุโรป สื่อสาธารณะหรือ พับบลิค เซอรวิส บรอดคาสเตอร 

(Public service broadcaster) หรือ พีเอสบี (PSB) เปนสถานีของรัฐซ่ึงบางครั้งรัฐอาจเปนผูควบคุมดูแลเอง 

บางครั้งก็จะเปนลักษณะของรัฐใชภาษีตั้งเปนสถานีข้ึนมา ยกตัวอยางเชน บีบีซี (BBC) เปนตน ซ่ึงอาจจะ

เห็นสื่อสาธารณะเชนนี้แคสองหรือสามราย ปจจุบันนี้มีการแขงขันสูงมีผูประกอบการหรือจํานวนผูเลน

เพ่ิมข้ึนเปนรอยราย เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีจําเปนก็คือจําเปนท่ีจะตองมีกฎท่ีจะใหตลาดดําเนินไปไดอยาง   

เปนธรรม เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดสื่อสาธารณะท่ีมีความสมดุลใหประโยชนกับประชาชน ในขณะเดียวกันก็

ยังคงตองทําใหตลาดสามารถท่ีจะเติบโตและมีการแขงขันท่ีเปนธรรมดวย เพราะฉะนั้นจะตองมีกฎในการ

ท่ีจะใหความชวยเหลือของรัฐ สําหรับสื่อสาธารณะวาจะตองไมสงอิทธิพลกับตลาดจนทําใหไมมีการ

แขงขันในตลาด 
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  2)  อํานาจในการท่ีจะใหใบอนุญาต ระบบในอังกฤษเปนระบบการใหใบอนุญาต 

(Licensing) ซ่ึงใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน คอนขางท่ีจะใหงาย

และราคาไมแพง เม่ือไดใบอนุญาตไปแลวมีขอตกลงวาจะปฏิบัติตาม จะทําตามกฎเกณฑจรรยาบรรณ

ตางๆ ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามกฎตางๆ ก็จะมีมาตรการลงโทษ ซ่ึง OFCOM สามารถท่ีจะบังคับใชได เชน 

สามารถท่ีจะตีพิมพการไตสวน จะมีการเผยแพรในจดหมายขาวรายสัปดาห แตไมสามารถบังคับใหผูให

บริการแพรภาพกระจายเสียง (Broadcaster) ขอโทษ ดังนั้นการใชหลักสิทธิมนุษยชนในการท่ีให

หนวยงานอ่ืนกําหนดการลงโทษจะมีประสิทธิภาพมากกวา เชน อาจจะมีการปรับเทากับหาเปอรเซนตของ

รายไดท้ังหมด ซ่ึงหมายถึงรายไดโฆษณาหรือสปอนเซอร สวนในกรณีความผิดรายแรง OFCOM มีอํานาจ

ในการเพิกถอนใบอนุญาต  

  3)  แรงจูงใจในอุตสาหกรรม  แรงจูงใจจะตองมีน้ําหนัก ปกติสื่อไมตองการใหกฎหมาย

มากํากับดูแลดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แรงจูงใจก็คือ โอกาสท่ีจะเปนผูกําหนดทิศทางของตนเองและก็

สามารถมีความยืดหยุนได ตราบใดท่ีมีการสรางแรงจูงใจการกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ก็จะ

เปนท่ีตองการมากกวา  

2.2.5  อุปสรรคของการกํากับดูแลในประเทศอังกฤษ 

การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) ในประเทศอังกฤษทําใหอุตสาหกรรมรวมมือ

กันเอง มีความยืดหยุน มีการพูดคุยกัน แลวก็สามารถทํางานไดทันที รวดเร็ว ลดข้ันตอน และท่ีสําคัญ คือ

มีความเปนอิสระจากรัฐ รัฐจะไมเขามายุงเก่ียวหรือวาควบคุมดูแล แตอยางไรก็ตามอุปสรรคในประเทศ

อังกฤษคือไมมีหลักประกันวาอุตสาหกรรมจะปฏิบัติตาม บางทีก็จะมีความลําเอียง บางทีในเรื่องของการ

สืบสวนสอบสวนก็อาจจะมีอํานาจคอนขางท่ีจะจํากัด ไมมีคนท่ีจะเขาไปเปนหนวยงานภายนอกท่ีจะเรียก

เอาเอกสารมาดูมาตรวจสอบ เปนตน และประเด็นท่ีสําคัญหากวาไมมีสมาชิกเขารวม จะกลายเปนจุดดอย

ไดของการกํากับรวม 
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ตารางท่ี 1 กรณีศึกษาการรองเรียนเกี่ยวกับโฆษณาในประเทศอังกฤษ 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณา 

 

กลาววา ความรุนแรงเหลานี้เกิดข้ึน

ตลอดเวลาในประเทศอังกฤษ 

โฆษณาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ไดรับการตัดสินใหออกอากาศได

หลังสามทุม 

โฆษณา 

 

สื่อวาเหยื่อของความรุนแรงจะตอง

ไดรับความชวยเหลือ 

โฆษณาท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ออกอากาศได 

โฆษณา Kit Kat 

 

ประเด็นอยู ท่ีการชักจูงใหเชื่อวา 

การกิน kit Kat ชวยในการลด

น้ําหนักได หากกินอยางชาญฉลาด 

เพราะใหพลังงานเพียงแค  107

แคลอรี่ 

เวลาท่ีโฆษณาอาหารไมควรท่ีจะไปบั่นทอน

วิธีการกินแบบถูกสุขลักษณะ ไมควรท่ีจะดู

ถูกหรือบอกวาการกินผักผลไมไมดีเทากับ

การกินช็อคโกแลต เบอรเกอร หรืออะไรก็

ตาม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมดีตอสุขภาพ 

พิจารณายืนตามคํารอง 

โฆษณายา 

 

มี เนื้ อหา เ ก่ียว กับการอวดอ า ง

สรรพคุณของสบูมะกอกมหัศจรรย

ในการรักษาโรคมะเร็งและเอดสได

ในชองรายการเก่ียวกับการเผยแพร

ความเชื่อศาสนาคริสต 

โฆษณาเกินจริง ถูกลงโทษปรับ 
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ตารางท่ี  1  (ตอ) 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณา 

 

อาจจะเปนไปไดท่ีโลกนี้ไมมีพระเจา 

ดังนั้นเลิกกังวลเรื่องพระเจาไดแลว 

จงมีความสุขกับชีวิต 

การอวดอางเกินจริง ไมสามารถตัดสินได ใหเหตุผลวา

เ ส รี ภ าพ ในกา รแสดงออก  มี

ค ว า มสํ า คั ญม ากก ว า ก า รห า

หลักฐานมายืนยัน 

โฆษณา 

 

แนนอน มีพระเจา ใหมาเขารวมกับ

พรรคคริสเตียน แลวชีวิตจะดีข้ึน 

การอวดอางเกินจริง ไมสามารถตัดสินได ใหเหตุผลวา

เ ส รี ภ าพ ในกา รแสดงออก  มี

ค ว า มสํ า คั ญม ากก ว า ก า รห า

หลักฐานมายืนยัน 

โฆษณาอาหารขบเค้ียว เด็กๆและผูใหญเค้ียวอาหารอยูและ

รองเพลงและพูดคุย 

โดยรองเรียนวา จะสรางนิสัยไมดีใหแกเด็ก

เวลาเค้ียวอาหารแลวอาปาก 

ไมสามารถตัดสินไดวาจะสงผล

กระทบอยางไรกับพฤติกรรมการ

กินของเด็ก 
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 2.2.6  บทเรียนจากประเทศอังกฤษสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

  1)  ขอควรระวังของการกํากับดูแลกันเอง สําหรับตลาดท่ียังโตไมเต็มท่ีเชนในประเทศ

ไทย คือ การกํากับดูแลกันเองในตลาดท่ีเติบโตเต็มท่ีและประชาชนเปนพลเมืองท่ีมีความรูเก่ียวกับการ

บริโภคสื่อนั้นจะประสบความสําเร็จมาก เชน กรณีการกํากับดูแลในยุโรปท่ีมีวิวัฒนาการมาประมาณ    

หกสิบปประชาชนมีความเขาใจ แตถาหากนําการกํากับดูแลกันเองมาใชในประเทศท่ีมีประสบการณเพียง

สองสามป และในสังคมท่ีไมพรอมอาจจะมีปญหาได เพราะวาแตละประเทศมีปญหา มีลักษณะท่ีแตกตางกัน 

รูปแบบท่ีใชไดในบางประเทศใชไมไดในอีกประเทศ 

  2)  มีกฎหมายเก่ียวกับเสรีภาพมากมาย รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับจรรยาบรรณเสรีภาพ

ตางๆ แตถาหากวาองคกรไมนํามาปฏิบัติ ไมนํามาบังคับใช ศาลไมรับรองไมบังคับใชก็ไมเกิดประโยชน  

  3)  ควรมีการกําหนดใหการเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพเปนเง่ือนไขหนึ่งในการไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ (License condition)  

  4)  ควรมีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ โดย 

กสทช. ใหการรับรอง (Accreditation or certificate)  

2.2.7  รูปแบบการกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 

  ในออสเตรเลียใชรูปแบบการกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) และรัฐบาลจะเขาไป

กํากับเฉพาะบางประเภทกิจการ เชน โทรคมนาคม และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ถัดลงมาอีก

ชั้นหนึ่งก็คือมีหนวยงานกํากับดูแลตนเองหรือกันเอง (Self-regulatory bodies) ซ่ึงอยูในอุตสาหกรรมสื่อ

ตางๆ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะสรางหลักประกันเก่ียวกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก กฎหมายหลักๆ ท่ีใชควบคุม

โดยรัฐบาล ไดแก Broadcasting Services Act ในป 1992 โดยมีการแกไขเม่ือป 2007 เพ่ือท่ีจะดูแลใน

เรื่องความเปนเจาของ หรือโดยชาวตางขาติ ซ่ึงจะพบวาตามเมืองใหญๆ เจาของสื่อสามารถท่ีจะเปน

เจาของ 2 ใน 3 เทานั้นไมวาจะเปนสื่อทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ ประเด็นนี้นําไปสูประเด็นถกเถียงกันอยาง

กวางขวาง 

2.2.8  องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 

  ในการกํากับดูแลสื่อ หนวยงานหลักๆ ท่ีรับผิดชอบ คือ Australian Communications 

and Media Authority (ACMA) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานตางๆ ท้ังดานเนื้อหา

รายการและโฆษณา นอกจากนี้ก็มีองคกรกํากับดูแลกันเองของสื่อโทรทัศน สภาหนังสือพิมพออสเตรเลีย 

กําหนดประเด็นจรรยาบรรณ ซ่ึงจะสรางพ้ืนฐานสําหรับการจัดประเภทเนื้อหาสาระ การโฆษณา 

กระบวนการรับเรื่องรองเรียน โดยภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณนี้จะตองมีการตรวจสอบและมีกลไกการ

รับเรื่องรองเรียนเปนองคประกอบสวนหนึ่งของจรรยาบรรณ เชน 
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  สื่อโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพ จะมีกลไกในการรับเรื่องราวรองเรียนโดยข้ันตอนแรก 

ผูบริโภคจะสามารถรองเรียนไปยังเจาของสื่อโทรทัศนและหนังสือพิมพนั้นๆ ไดโดยตรง  ซ่ึงหากเจาของสื่อ 

ไมดําเนินการพิจารณาแกไขขอรองเรียนดังกลาว ผูบริโภคก็จะสามารถสงเรื่องรองเรียนไปยังองคกรกํากับ

ดูแลของรัฐ ACMA เพ่ือใหดําเนินการตอไป 

  สวนสื่อโฆษณา ในกรณีท่ีอยูนอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย องคกรกํากับดูแลกันเอง

คือ Advertising Standards Bureau (ASB) จะมีเจาหนาท่ีบริหารจัดการเรื่องราวรองเรียนและบังคับใช

มาตรฐานจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา เชน มาตรฐานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพ The 

Australian Association of National Advertisers (AANA) และ Australian Food and Grocery 

Council (AFGC) นอกจากนี้  ASB ไดจัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียนเพ่ือรับผิดชอบเรื่อง

รองเรียนระหวางคูแขงธุรกิจในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยผูรองเรียนเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

  ในข้ันตอนการรองเรียนของผูบริโภคจะมีกระบวนการเริ่มจาก ผูบริโภครองเรียนไปยัง

องคกรกํากับดูแลกันเองทางดานโฆษณา จากนั้นองคกรฯจะตรวจสอบขอเท็จจริงและมีการพิจารณาฯ 

กอนสงเรื่องไปยังผูประกอบกิจการสื่อ ซ่ึงผูถูกรองเรียนสามารถชี้แจงตอบขอรองเรียนเหลานั้นไดหลังจาก

การพิจารณาเปนท่ีสิ้นสุดองคกรกํากับกันเองฯ จะประกาศผลการพิจารณาขอรองเรียนสูสาธารณะ 

2.2.9  ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 

  1)  ความรวมมือกันระหวางองคกรกํากับดูแลกันเองกับภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอยาง

เชน องคกร Advertising Standards Bureau(ASB) องคกรกํากับดูแลกันเองดานโฆษณาในประเทศ

ออสเตรเลียมีบทบาทสําคัญและเปนองคกรกรณีศึกษาท่ีทํางานใกลชิดกับภาคอุตสาหรรมและภาคธุรกิจ

ในชวงหลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งทํางานใกลชิดกับสภาการหนังสือพิมพของออสเตรเลียในการท่ี

จัดการเก่ียวกับการรองเรียนของเนื้อหาสาระของสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียล มีเดีย (Social media) 

และโฆษณา 

  2)  การขยายตัวและปริมาณการเขาถึงส่ือสังคมออนไลน (Social media) ของ

ประชาชนในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลน หรือโซเชียล มีเดีย (Social media) มีอิทธิพลกับประเทศ

ออสเตรเลียอยางมาก จากสถิติเดิมสื่อวิทยุโทรทัศนเคยไดรับความนิยมสูงสุด แตในปจจุบันสื่อสังคม

ออนไลน (Social media) ไดเขามามีอิทธิพลมากข้ึน ทําใหผูบริโภคมีความตื่นตัวและสามารถท่ีจะทํา

หนาท่ีเปนผูตรวจสอบขอมูลเนื้อหาท่ีสื่อตางๆ ผลิตและนําเสนอตลอดจนสามารถใชสื่อสังคมออนไลน เปน

ชองทางในการรองเรียนไดมากข้ึน สงผลใหผูประกอบกิจการหรือผูผลิตสื่อตางๆ ตองมีความระมัดระวังใน

การนําเสนอขอมูลอยางรอบคอบ 
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2.2.10  อุปสรรคของการกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 

  1)  ภูมิทัศนของส่ือท่ีเปล่ียนไปจากความกาวหนาของเทคโนโลยี สงผลใหอุตสาหกรรม

สื่อเปลี่ยนแปลงไปดวยจํานวนผูประกอบกิจการท่ีเพ่ิมข้ึนตามชองทางท่ีหลากหลาย เชน เคเบิลทีวี ทีวี

ดาวเทียม อินเทอรเน็ตทีวี ทีวีออนโมบาย เปนตน ในยุคการหลอมรวมสื่อทําใหผูประกอบกิจการมีการ

แขงขันกันมากข้ึนสงผลใหอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโต แตในทางกลับกันก็ทําใหผูประกอบกิจการบาง

รายมุงผลประโยชนกําไรทางธุรกิจมากกวาการผลิตเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ และท่ีสําคัญโครงสรางของ

อุตสาหกรรมสื่อท่ีเปลี่ยนไปทําใหการกํากับดูแลมีความยากมากข้ึน  

  2)  การถูกแทรกแซงโดยอํานาจรัฐและทุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสื่อหนังสือพิมพสงผล

ใหขาดความเปนอิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสารในบางเรื่อง และหากเกิดการรองเรียนในประเด็นตางๆ 

จากผูบริโภค ในกระบวนการพิจารณาเรื่องราวรองเรียนอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับการพิจารณาอยาง

เปนธรรม 

  3)  การผลักดันกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปส่ือยังไมประสบความสําเร็จ ท่ีผานมา

รัฐบาลออสเตรเลียไดนําเสนอรางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปสื่อหลายฉบับโดยเนนกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

สาธารณะประโยชน และลักษณะการเปนเจาของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของสื่อ ซ่ึงมี

เจาของสื่อหลายรายพยายามท่ีจะตอตานรางกฎหมายดังกลาว จนทําใหรางกฎหมายฯ ถูกถอนออกไป 

สงผลใหความพยายามของรัฐบาลท่ีจะปรับโครงสรางกลไกในการกํากับดูแลในภาพรวมของท้ังประเทศยัง

ไมประสบความสําเร็จ 
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ตารางท่ี 2 กรณีศึกษาการรองเรียนเกี่ยวกับโฆษณาในประเทศออสเตรเลีย 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณาทีวี 

 

โดนรองเรียนวามีเนื้อหาในการกีดกัน

แม ไมใหแมมีบทบาทในการดูแลลูก 

การ เ ลื อกปฏิ บั ติ ห รื อก า ร ท่ี ชี้ นํ า ใ ห

สาธารณชนมองคนกลุมใดกลุมหนึ่งวา

เปนผูราย 

 

พิจารณาเนื้ อหามีความลํ า เ อียง

เขาขางพอ แตออกทางในทางขบขัน 

การพิจารณาเห็นวาเปนโฆษณาท่ียัง

ใชได ไมไดทําใหคนรังเกียจแม 

เว็บไซต 

 

เนื้อความกลาวถึงการใหสวนลดกับ

เด็กโรงเรียนคาทอลิค 

ลอเลียนศาสนา พิจารณาเห็นวาเปนโฆษณาท่ียังใชได 

เปนในเชิงอารมณขัน 

โฆษณากระทิงแดง 

 

เปนโฆษณาของผูผลิตท่ีมีเจตนาจงใจ

สรางข้ึนมามีพระเยซูเดินบนน้ําได 

โดยเจตนาท่ีจะใหรูวามีหินอยูไดน้ํา 

บางความคิดเห็นมองวา เปนการลอเลียน

พระเยซู 

พิจารณาวา ไมไดเปนการละเมิดใน

ประเด็นจรรยาบรรณทางศาสนา 

โฆษณา 

 

มีเนื้อหาวาขิงไมเปนท่ีนิยมเทากับ

เด็กผมแดง 

ประเด็นคือทําใหเด็มผมแดงรูสึกวาตัวเอง

มีปมดอย 

เห็นตามผูรองเรียนพบวาเปนการ

เลือกปฏิบัติตอเด็กผมแดง 

 

โฆษณา 

 

นางแบบในโฆษณาอายุ 11 ป และ

แตงตัวเตรียมพรอมท่ีจะไปเท่ียวขาง

นอก 

ภาพของเด็กผูหญิงแสดงทาทียั่วยวน โฆษณาชิ้นนี้ไมเปนอะไร 
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ตารางท่ี  2  (ตอ) 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

เวบไซต 

 

เปนภาพคนโกนขนแกะในทาส

มาเนียกําลังโกนคนผูหญิงคนหนึ่ง 

เปนการดูถูกผูหญิง เปนภาพท่ีสื่อใหเห็น

วาผูหญิงคนนั้นเหมือนกับสัตวตัวหนึ่ง ละ

ผูชายนั้นมีอํานาจเหนือเธอ 

การตัดสิน เปนโฆษณาท่ีมีปญหา

และไมควรออกอากาศ 

โฆษณาวีดีโอเกมส 

 

ภาพผูชายถือดาบเปอนเลือด มีเนื้อหาความรุนแรงมากเปนภาพท่ี

รุนแรง โจงแจงเกินไป พบวาภาพมีความ

รุนแรงเกินความจําเปน 

การตัดสิน เปนโฆษณาท่ีมีปญหา

และไมควรออกอากาศ 

บิลบอรด 

 

เปนภาพคอนขางโปของผูหญิง การนําเอาบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งมาเปน

วัตถุทางเพศ 

ยกคํารอง ดวยใหมีการตัดชวงบน

ของใบหนาไป เพ่ือไมใหเห็นเปนตัว

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

โฆษณาขาย

แฮมเบอรเกอร 

 

ซ้ือสองแถมหนึ่งเปนภาพคอนขางโป

ของผูหญิงและผูชาย 

มี ก า ร ถ า ย ท อ ด ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ใ น เ ชิ ง

เปรียบเทียบวาคนเสมือนวัตถุ 

พิจารณาวามีความโปเปลือยและมี

ความไมเหมาะสม 

โฆษณาโปรโมท

ภาพยนตรเรื่องโรมิโอกับ

จูเลียต 

ในภาพเปนผูหญิงอายุ 26 ปแลว แต

หนาออนตอวัยมาก และไมมีชื่อวา

เปนเรื่องโรมิโอกับจูเลียต 

กลัววาจะสื่อในเรื่องของคนท่ีเปนโรคจิต

ชอบและนิยมเด็กหรือเปลา จึงมีการรอง

ทุกขมา  

การตัดสิน เปนโฆษณาท่ีมีปญหา

และไมควรออกอากาศ 
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ตารางท่ี  2  (ตอ) 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณาทีวีแผนอนามัย 

 

เด็กอาจจะไดยินภาษาท่ีไมเหมาะสม  

 

มีการรองเรียนมามากมายเก่ียวกับใชคํา 

เชน ชองคลอด 

พิจารณาวาไมไดมีคําท่ีไมเหมาะสม 

และไม มี เด็กเขามาเ ก่ียวของกับ

โฆษณาดังกลาว ถือวาเปนโฆษณาท่ี

ใชได 

โฆษณาในเฟสบุก ภาษาท่ีไมเหมาะสม มีการ ใช คํ า ไม เหมาะสม มี คํ า  fuck 

ปรากฏอยูดวย 

พิจารณายืนตามคํารอง 

โฆษณาสุขภาพและ

ความปลอดภัย 

มีภาพเข็มหมุด เกรงวาเด็กอาจจะทําตาม พิจารณายืนตามคํารอง 

โฆษณาในเฟซบุก 

 

เปนโฆษณาชุดชั้นในรุน Besty ท่ี

อาจจะสงเสริมใหมีการถายภาพขณะ

สวมใสชุดชั้นใน 

อาจจะสงเสริมความคิดใหเด็กสาวถายรูป

โปเปลือย แลวไปโพสตออนไลน 

ตัดสินยืนตามคํารองทุกข และให

ถอนโฆษณาออกทันที 
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2.2.11  บทเรียนจากประเทศออสเตรเลียสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

  1)  องคกรกํากับดูแลและองคกรวิชาชีพ ควรสงเสริมใหผูประกอบกิจการสื่อมีความรู 

ความเขาใจตระหนักถึงความสําคัญตลอดจนเห็นประโยชนของการใชกลไกในการกํากับดูแลกันเองให 

มากข้ึน  

  2)  โครงสรางของคณะกรรมการในองคกรวิชาชีพควรแยกสวนกันโดยเฉพาะ

คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีพิจารณาเรื่องราวรองเรียนกับคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีดูแลดานงบประมาณ

เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องรองเรียนสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระและยุติธรรม 

2.2.12  รูปแบบการกํากับดูแลในประเทศตางๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 

  1)  ประเทศอินโดนีเซีย มีการตรากฎหมายเปน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารท่ียืนยัน

สิทธิในการรับรูขาวสารของประชาชน สวนการกํากับดูแลสื่อก็มีท้ังการกํากับกันเอง การกํากับดูแลรวมกัน 

และการกํากับดูแลโดยภาครัฐผสมผสานกัน ปจจุบันอินโดนีเซียมีสื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพและ

นิตยสาร ซ่ึงมีจํานวนผูประกอบการลดลงจากเม่ือ 5 ปท่ีแลว เนื่องจากอิทธิพลท่ีมีตอคนอานสื่อสิ่งพิมพ

นอยลง ในขณะเดียวกันสื่อวิทยุและโทรทัศนมีการเติบโตข้ึนเรื่อยๆ โดยชาวอินโดนีเซียเนนการรับรู

ขาวสารและบันเทิงจากสื่อประเภทดังกลาวในสวนการกํากับดูแลในกิจการหนังสือพิมพมีองคกรหลัก คือ

สภาการหนังสือพิมพอินโดนีเซีย (Indonesia Press Council) ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีมีการกอตั้งโดยผาน

ทางกฎหมายสื่อสิ่งพิมพในป ค.ศ. 1999 (ออนไลน, 2556) โดยกฎหมายนี้มาแทนท่ีกฎหมายเกาซ่ึงมีความ

เปนเผด็จการและไมไดสงเสริมเสรีภาพของสื่อ  

  2)  ประเทศฟลิปปนส ยังไมมีกฎหมายท่ีจะสงเสริมเสรีภาพในการแสดงออก อยางไรก็

ตามฟลิปปนสก็ไมมีสื่อสาธารณะ ไมมีการกอตั้งสภาของสื่อตางๆอยางเปนทางการ แตมีองคกรเอกชน

ระดับภูมิภาคท่ีดูแลสื่อโดยสภาการกํากับดูแลในฟลิปปนสเปนเรื่องของอาสาสมัคร ปจจุบันนี้ฟลิปปนส

กําลังปรับจากการควบคุมไปสูเรื่องการกํากับดูแลรวม ซ่ึงก็เปนปจจัยบวกสงเสริมกัน 

  3)  ประเทศมาเลเซีย รัฐเปนผูควบคุม สื่อในมาเลเซียเปนมรดกตกทอดมาจากกรม

ประชาสัมพันธ จนกระท่ังป ค.ศ. 1980 สถานีโทรทัศนสองราย มีรัฐเปนเจาของ แลวก็ในบรรดาสถานี

วิทยุรอยละ 60 รัฐยังครอบครองในปจจุบัน คือกระทรวงตางๆ เปนเจาของ  

   4)  เวียดนามและลาว สื่อก็อยูในการครอบครองของรัฐ และถึงแมวาจะมีเอกชน 

เอกชนเหลานี้ก็ไมไดมีสถานีโทรทัศนหรือสถานีวิทยุของตนเอง จะเปนในลักษณะไปรับสัมปทานมาจาก

หนวยงานรัฐ คือ เปนบริษัทเอกชนแตวาไมไดเปนเจาของ (Sub contract) เชน กระทรวงเหมืองแรมี

ใบอนุญาตสื่อสิ่งพิมพเขาก็ไปสัมปทาน (Sub contract)  ใหบริษัทเอกชนแลวรัฐก็เปนผูถือใบอนุญาต 

แลวก็จะเปนผูกําหนดกฎเกณฑตางๆ  
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  2.2.13  องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศตางๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 

   1)  ประเทศอินโดนีเซีย ยกตัวอยาง สภาการหนังสือพิมพมีอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในการดูแล เฉพาะเรื่องสื่อสิ่งพิมพและงานขาวในสื่ออ่ืนๆ  ถาหากมีการรองทุกขหรือรองเรียน

เก่ียวกับขาวในสื่อกระจายเสียง สื่ออินเตอรเน็ต หรือสื่อโทรทัศน สภาการหนังสือพิมพจะมีหนาท่ีดูแล

จัดการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนเหลานั้น   

  ในขณะท่ีคณะกรรมาธิการการกระจายเสียงซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีกฎหมายรองรับ       

รับงบประมาณสนับสนุนท้ังหมดจากรัฐบาลและทํางานใกลชิดกับรัฐบาล มีหนาท่ีหารืออยางใกลชิดกับ

รัฐบาลและผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  สําหรับประเด็นการทําขาว คณะกรรมาธิการการกระจายเสียงจะ

ขอใหทางสภาการหนังสือพิมพเปนผูชวยใหขอเสนอแนะในกรณีท่ีมีการรองเรียนรองทุกขเก่ียวกับเนื้อหา

สาระ ไมวาจะเปนในทอลคโชวหรือรายการเก่ียวกับขาวซ่ึงเผยแพรออกอากาศทางสื่อวิทยุและโทรทัศน  

จากการท่ีมีการสงเสริมจรรยาบรรณ ทางสภาการหนังสือพิมพอินโดนีเซียจึงกําหนดจรรยาบรรณและ 

แนวปฏิบัติตางๆ ข้ึน โดยปจจุบันมีท้ังหมด 10 ชุด สําหรับนักขาวในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีจรรยาบรรณ 

สวนทางสภาการโฆษณาก็มีจรรยาบรรณอีกชุดหนึ่ง สําหรับบริษัทโฆษณาตางๆ ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีอํานาจ

ในการบังคับใชบทลงโทษ ดังนั้น ถาหากมีขอรองเรียนเก่ียวกับโฆษณาผานมาทางสภาการหนังสือพิมพ 

ทางสภาการหนังสือพิมพก็จะแจงใหไปติดตอท่ีสภาการโฆษณาโดยตรง เนื่องจากไมไดเปนผูดูแลเก่ียวกับ

การรองเรียนดานโฆษณา  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากคณะกรรมาธิการการกระจายเสียงท่ีมีอํานาจในการ

บังคับใชจรรยาบรรณท่ีตนเองกําหนดข้ึนมา โดยจะขอคําแนะนําจากสภาการโฆษณา 

  2)  ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปรและเวียดนาม สามารถสรุปในเบื้องตนไดวา

รัฐบาลยังคงตองการท่ีจะมีสิทธิมีเสียงอยูในภายใตรูปแบบของการกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) ซ่ึง

เปนเรื่องท่ีสื่อจะตองเขาใจวาสิทธิและหนาท่ีของตัวเองเปนอยางไร  แตเรื่องท่ียังไมชัดเจนคือกรอบ

นโยบายโดยรวมเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีหลายๆ ฝายขาดการมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย  

2.2.14  ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแลกันเองในประเทศตางๆ  แถบภูมิภาคอาเซียน 

  1) ประเทศฟลิปปนส มีสภาองคกรวิชาชีพในกํากับรัฐบาลซ่ึงเปนองคกรระดับภูมิภาคท่ี

สามารถดูแลสื่อในภูมิภาคไดอยางท่ัวถึง โดยสภาองคกรวิชาชีพดังกลาวดําเนินการโดยอาสาสมัครจากสื่อ

ตางๆ ท่ีมีความเขาใจและยอมรับระบบการกํากับดูแลตัวเองเปนอยางดี   

  2) ประเทศอินโดนีเซีย สภาการโฆษณาของประเทศอินโดนีเซีย ทําหนาท่ีกํากับดูแล

ตัวเอง โดยสภาการโฆษณาเกิดจากกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจโฆษณากอตั้งข้ึนมา โดยไมมีฝายรัฐเขา

ไปมีสวนเก่ียวของใดๆ นอกจากนี้สภาการหนังสือพิมพอินโดนีเซีย มีเครื่องมือในการสืบสวนเก่ียวกับการ
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ละเมิดจรรยาบรรณ โดยไมไดพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระของการนําเสนอขาวเทานั้น แตจะตอง

ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลนั้นเพ่ือประกอบการตัดสินตามคํารองเรียน ซ่ึงเครื่องมือดังกลาวเรียกวา

ประมวลจรรยาบรรณของนักขาวท่ีสมาชิกของสมาคมนักขาวตางๆ ชวยกันรางข้ึน 

2.2.15  อุปสรรคของการกํากับดูแลกันเองในประเทศตางๆ แถบภูมิภาคอาเซียน 

  1)  การไดรับเงินทุนของรัฐบาลในรูปของบริษัทท่ีมีสายสัมพันธกับรัฐ ในลักษณะการ

เปนผูถือหุนสวนมากกวา 60%  สงผลทําใหสื่อขาดความเปนอิสระในการนําเสนอเนื้อหาและการกํากับ

ดูแลกันเอง 

  2)  การแทรกแซงจากอํานาจรัฐสงผลตอสิทธิเสรีภาพของส่ือ ในหลายประเทศ 

รัฐบาล พรรคการเมืองและทหาร เปนกลุมท่ีสามารถเขามาเปนเจาของหรือถือหุนในการประกอบกิจการ

สื่อไดอยางอิสระทําใหสื่อถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอเนื้อหาไดอยางรอบดานและทําใหสื่อไม

สามารถปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพไดอยางสมบูรณ  

  3)  ความหลากหลายของเช้ือชาติและวัฒนธรรมในบางประเทศเปนอุปสรรคตอการ

สรางกรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพส่ือ เชน อินโดนีเซียมีกลุมชาติพันธุมากกวา 300 กลุม มีภาษา

มากกวา 300 ภาษา และยังเปนประเทศท่ีพยายามแยกกิจการทางศาสนาออกจากการปกครอง โดย

ประชากรสวนใหญประมาณ  90 เปอรเซ็นตเปนชาวมุสลิมท่ีแบงเปนหลายกลุม และมีความออนไหวตอ

การนําเสนอเนื้อหาของสื่อตางๆ ดังนั้นความพยายามท่ีจะสงเสริมใหผูผลิตโฆษณามีความตระหนักถึงการ

นําเสนอเนื้อหาสาระในสื่อไมใหสงผลกระทบตอผูรับสารกลุมใดกลุมหนึ่ง จึงเปนไปอยางลําบาก  

  4)  การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจาร โดยการนําเสนอเนื้อหายังพบการ

ระบุชื่อของเหยื่อความรุนแรงทางเพศรวมถึงนําเสนอภาพของผูท่ีไดรับความเสียหาย  
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ตารางท่ี 3 กรณีศึกษาการรองเรียนเกี่ยวกับโฆษณา รายการขาว และรายการโทรทัศนในประเทศตางๆ  แถบภูมิภาคอาเซียน 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

โฆษณาเครื่องดื่มไมมี

แอลกอฮอล 

(อินโดนีเซีย) 

อ า ง ว า เ ค รื่ อ งดื่ ม ทํ า ใ ห คุณ รู สึ ก

สนุ ก สน าน  ถึ ง แม ว า คุณจะ ถู ก

ประหารชีวิตดวยการแขวนคอก็ตาม 

ละเมิดจรรยาบรรณ พิจารณายืนตามคํารอง 

โฆษณานม 

(อินโดนีเซีย) 

โฆษณานมท่ีทําใหเด็กผูชายคนหนึ่ง

แข็งแรงข้ึนจนสามารถแบกพอข้ึน

หลังได 

ละเมิดจรรยาบรรณ พิจารณายืนตามคํารอง 

โฆษณาสบู Lifeboy 

(อินโดนีเซีย) 

มีการอางวาหมอกับพยาบาลแนะนํา

ใหใช 

มีการหามไมใหใชนักวิชาชีพมาเปนพรีเซน

เตอร 

พิจารณายืนตามคํารอง 

โฆษณาไสกรอกยี่หอ  

So Nice So Good 

(อินโดนีเซีย) 

ท่ี เ ด็ ก กินแล ว  ตั ว จะสู ง ข้ึนและ

แข็งแรงข้ึนทันที 

การอวดอาง เกินจริง พิจารณายืนตามคํารอง 

รายการโทรทัศนประเภท

ทอลคโชว 

(อินโดนีเซีย) 

มีการเชิญคนท่ีมีปญหาทางจิตมา

ออกรายการเพ่ือเปนการเรียกเรตติ้ง

ของรายการ โดยแขกรับเชิญคนแรก

ชอบกินเนื้อคน คนท่ีสองชอบกิน

สัตวเปนๆ 

เปนการสนับสนุนใหคนท่ีมีพฤติกรรม

แปลกประหลาดมาสูสายตาประชาชน 

หามออกอากาศ 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 

ประเภทของส่ือ/code ผูท่ีเกี่ยวของ/เนื้อหา ประเด็นรองเรียน ผลการพิจารณา 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(ไทย) 

การตรวจสอบอีเมลจากนักการเมือง

เก่ียวกับการจายเงินคาสินบนใหกับ

คอลัมนิสตจํานวนหนึ่ง 

ติดสินบน ผลปรากฏออกมาพบวา ไมมีการ

รับสินบน 

หนังสือรองเรียน 

(ไทย) 

มีสื่ อมวลชนจํานวนหนึ่ ง ซ่ึ ง มี ท้ั ง

หนังสือพิมพและโทรทัศนเดินทางไป

กับรัฐสภาไปทัวรท่ีประเทศอังกฤษ 

โดยไปดูงานทางดานประชาธิปไตยหรือ

ทางดานสื่อมวลชนซ่ึงก็ดูอยูสักท่ีสองท่ี 

แลวก็มีโปรแกรม 

ไปดูฟุตบอลพรีเมียรลีกคูสําคัญ ซ่ึงถูก

วิพากษวิจารณมาก 

สภาวิชาชีพขาววิทยุโทรทัศนก็

อ อ ก ม า เ ตื อ น ส ม า ชิ ก ใ ห

ระมัดระวังเรื่องเหลานี้ 

บริษัทสื่อ 

(ไทย) 

บริษัทไรสม 

 

ถูก เรี ยกรองให มีการรับผิดชอบดาน

จริยธรรม 

คณะกรรมการปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ชี้วาคดีมีมูล 

และสงใหทางอัยการไปฟองรอง 

เจาของกิจการรับผิดชอบดวย

การลาออกจากสมาคมฯ 
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2.2.16  บทเรียนการกํากับดูแลจากประเทศตางๆในแถบภูมิภาคอาเซียนสูขอเสนอแนะ

สําหรับประเทศไทย 

  1)  องคกรกํากับดูแลของรัฐ ควรมีการจัดระเบียบสื่อท่ีอยูนอกระบบโดยใหความรู

ความเขาใจเพ่ือจูงใจใหสื่อนอกระบบเขามาลงทะเบียนเปนสื่อในระบบเพ่ิมมากข้ึน  

  2)  ควรปรับแกกฎระเบียบใหทันตอภูมิทัศนสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสื่อใน

รูปแบบใหมๆ ยังไมมีกฎระเบียบท่ีชัดเจนและองคกรวิชาชีพเองก็ยังไมสามารถเขาไปควบคุมได เชน 

สื่ออินเทอรเน็ต 

  3)  คณะกรรมการในองคกรวิชาชีพท่ีมีหนาท่ีพิจารณาเรื่องราวรองเรียนกับ

คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีดูแลดานงบประมาณควรแยกสวนออกจากกัน เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ี

พิจารณาเรื่องรองเรียนไดอยางอิสระและยุติธรรม  

  4)  องคกรวิชาชีพสื่อตางๆ ควรรวมมือกันในการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อเพ่ือให

เปนแนวปฏิบัติรวมกัน 
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ตารางท่ี 4 สรุปการเปรียบเทียบแนวทางการกํากับดูแลในแตละประเทศ 

 

ประเทศ องคประกอบและกลไกการกํากับดูแล ปจจัยความสําเร็จ อุปสรรคการกํากับ 

1.  ประเทศอังกฤษ เปนการกํากับดูแลรวมกัน และมีหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของหลายหนวยงานท่ีเขามามี

บทบาท ประกอบดวย The Committee 

of Advertising Practice (CAP), The 

Broadcast of Advertising Practice 

(BCAP) The Advertising Standard 

Authority (ASA) และ องคกรกํากับดูแล

กิจการแพรภาพกระจายเสียงของประเทศ

อังกฤษหรือ OFCOM เปนองคกรกํากับดูแล

ท่ีมีกฎหมายรองรับ 

1. ปจจัยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก ในการ

แสดงออกและแสดงความคิดเห็น การรับและการ

สงออกขอมูลและการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง

โดยท่ีรัฐหรือหนวยงานท่ีดูแลการกํากับของรัฐจะไม

เขาไปแทรกแซง 

2. ลักษณะโครงสรางตลาดในยุโรป และสื่อสาธารณะ

มีการแขงขันอยางเสรีทําใหเกิดสื่อสาธารณะท่ีมีความ

สมดุลใหประโยชนกับประชาชน ทําใหตลาดสามารถ

ท่ีจะเติบโตและมีการแขงขันท่ีเปนธรรม 

3. อํานาจในการท่ีจะใหใบอนุญาต ระบบในอังกฤษ

เปนระบบการใหใบอนุญาต (Licensing) ซ่ึง

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน คอนขางท่ีจะใหงายและราคาไมแพง 

4. แรงจูงใจในอุตสาหกรรม มีแรงจูงใจ ท่ีจะเปนผู 

กําหนดทิศทางของตนเอง 

ไมมีหลักประกันดาน : 

- อุตสาหกรรมจะปฏิบัติตาม  

- ความลําเอียง 

- อํานาจการสืบสวนสอบสวน

คอนขางท่ีจะจํากัด  

- ไมมีหนวยงานภายนอกท่ีจะมี

อํานาจเรียกเอาเอกสารตางๆ มา

ตรวจสอบ   

- การไมไดรับความรวมมือจาก

สมาชิก 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 

ประเทศ องคประกอบและกลไกการกํากับดูแล ปจจัยความสําเร็จ อุปสรรคการกํากับ 

2. ประเทศออสเตรเลีย ใชรูปแบบการกํากับดูแลรวมกัน (Co-

regulation) และรัฐบาลจะเขาไปกํากับ

เฉพาะบางประเภทกิจการ เชน โทรคมนาคม 

และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 

1. ความรวมมือกันระหวางองคกรกํากับดูแล

กันเองกับภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน 

องคกร Advertising Standards Bureau 

(ASB) องคกรกํากับดูแลกันเองดานโฆษณา 

2. การขยายตัวและปริมาณการเขาถึงสื่อสังคม

ออนไลน (Social media) ของประชาชนใน

ปจจุบัน มีอิทธิพลกับประเทศออสเตรเลียอยาง

มาก ทําใหผูบริโภคมีความตื่นตัวและสามารถท่ี

จะทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบขอมูลเนื้อหาสงผล

ใหผูประกอบกิจการหรือผูผลิตสื่อตางๆ ตองมี

ความระมัดระวังในการนําเสนอขอมูลอยาง

รอบคอบ 

1. ภูมิทัศนของสื่อท่ีเปลี่ยนไป จาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลให

อุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยนแปลง 

2. การถูกแทรกแซงโดยอํานาจรัฐและ

ทุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสื่อ

หนังสือพิมพสงผลใหขาดความเปน

อิสระในการนําเสนอขอมูลขาวสาร 

3. การผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิรูปสื่อยังไมประสบความสําเร็จ  ท่ี

ผานมารัฐบาลออสเตรเลียไดนําเสนอ

รางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปสื่อ

หลายฉบับโดยเนนกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

สาธารณะประโยชน และลักษณะการ

เปนเจาของกิจการหรือการ

เปลี่ยนแปลงความเปนเจาของสื่อ 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

 

ประเทศ องคประกอบและกลไกการกํากับดูแล ปจจัยความสําเร็จ อุปสรรคการกํากับ 

3. ประเทศในภูมิภาค

อาเซียน 

รูปแบบการกํากับกันเองท่ีรัฐบาลเขามากํากับ

ดูแล ไดแก  ประเทศฟลิปปนส  มาเลเซีย 

เวี ยดนาม และลาว  ในขณะท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบท่ีหลากหลาย

โดยมีกํากับกันเอง การกํากับดูแลรวมกัน 

และการกํากับดูแลโดยภาครัฐ  

 

1. สภาองคกรวิชาชีพในกํากับรัฐบาลซ่ึง

เปนองคกรระดับภูมิภาคท่ีสามารถดูแลสื่อ

ในภูมิภาคไดอยางท่ัวถึง เชน ประเทศ

ฟลิปปนส 

2. มีกระบวนการตรวจสอบแหลงท่ีมาของ

ขอมูลนั้นเพ่ือประกอบการตัดสินตามคํา

รองเรียน ซ่ึงเครื่องมือดังกลาว เรียกวา

ประมวลจรรยาบรรณของนักขาว ท่ีสมาชิก

ของสมาคมนักขาวตางๆ ชวยกันรางข้ึน 

เชน ประเทศอินโดนีเซีย 

 

1. การไดรับเงินทุนของรัฐบาลในรูปของ

บริษัทท่ีมีสายสัมพันธกับรัฐในลักษณะ

การเปนผูถือหุนสวนมากกวา 60% 

2. การแทรกแซงจากอํานาจรัฐพรรค

การเมืองและทหารสงผลตอสิทธิ

เสรีภาพของสื่อ  

3. ความหลากหลายของเชื้อชาติและ

วัฒนธรรมในบางประเทศเปนอุปสรรค

ตอการสรางกรอบมาตรฐานจริยธรรม

วิชาชีพสื่อ เชน อินโดนีเซีย 

4. การละเมิดกฎหมายเก่ียวกับสื่อลามก

อนาจารโดยยังพบการระบุชื่อของเหยื่อ

ความรุนแรงทางเพศรวมถึงนําเสนอ

ภาพของผูท่ีไดรับความเสียหาย 
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2.2.17  สรุปกรณีศึกษาการกํากับดูแลในตางประเทศ 

  การศึกษากรณีศึกษาในตางประเทศไดใชขอมูลสรุปจากการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 

จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองคกรกํากับดูแลในตางประเทศวันท่ี 22-23  เมษายน พ.ศ. 2556 

ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพ โดยคณะวิทยากรท่ีใหขอมูลเปนผูแทนจาก OFCOM 

ประเทศอังกฤษ, Advertising Standards Bureau (ASB) ประเทศออสเตรเลีย, The Southeast 

Asian Press Alliance (SEAPA), Indonesia Press Council, สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย,

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย, สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และศูนยศึกษานโยบายสื่อ    

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย สื่อมวลชน องคกร

วิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุมภาคประชาสังคม และผูแทนจากองคกรกํากับดูแล จํานวน 152 คน  

  ผลการศึกษารูปแบบการกํากับดูแลกันเองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับ

รูปแบบการปกครอง ซ่ึงจะพบวา ในประเทศท่ีมีการปกครองโดยมีรัฐเปนศูนยกลางจะมีรูปแบบการ

กํากับดูแลสื่อโดยภาครัฐ ไดแก ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม และลาว ในขณะท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบการกํากับกันเอง การกํากับดูแลรวมกัน และการกํากับดูแลโดยภาครัฐ 

สวนประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียท่ีมีรูปแบบการกํากับดูแลรวมกัน 

 

2.3  ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

กิจการวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (18) ประกอบกับ 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา39 และ

มาตรา 40 กําหนดใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) มีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และ 

ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรใน

รูปแบบตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพและการ

ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการดําเนินงาน 1 ปท่ีผานมา กสทช. ไดตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกันเองข้ึนมาเพ่ือ

จัดทํา (ราง) แนวทางธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองของ

องคกรวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (ฉบับ พ.ศ. 2555) และไดมีการระดมความ

คิดเห็นจากกลุมสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนองคกรสื่อตางๆ ในกรุงเทพมหานครไปแลวสวนหนึ่ง ดังนั้น

ในป พ.ศ. 2556 สํานักงาน กสทช.จึงทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนในแตละภูมิภาคตลอดจนสรางความรูความเขาใจ

ในนโยบายสงเสริมการกํากับดูแลกันเองของสื่อตามพันธกิจท่ีกําหนดไวในแผนแมบท  
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จากการจัดสัมมนาและสนทนากลุมในภูมิภาคตางๆ สามารถสรุปขอมูลความคิดเห็นแยกเปน

ประเด็นตางๆ ดังนี้ 

2.3.1  รูปแบบการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

2.3.2  แนวทางและกลไกในการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

1)  การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลกันเอง 

2)  รูปแบบการรวมกลุมท่ีเหมาะสม 

3)  มาตรฐานจริยธรรมข้ันต่ําในการประกอบวิชาชีพ 

4)  กระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียน 

 

  2.3.1  รูปแบบการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

  หลักการกํากับดูแลโดยท่ัวไปท่ีมีการยึดโยงกับองคกรกํากับดูแลมีลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งใน 3 รูปแบบ ดังตอไปนี้  

 1)  การกํากับดูแลโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี (Public Regulation) โดย

หนวยงานท่ีมีอํานาจใชกฎหมายหรือกฎเกณฑการกํากับดูแลท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ สามารถใชเพ่ือ

ควบคุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดหรืออาจเรียกไดวาเปน การกํากับดูแลแบบเขมขนมาก 

   หากเปนไปตามแนวทางนี้  กสทช. จะทําหนาท่ีเปนผูกอตั้งหรือมีสวนจัดตั้ ง

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมท่ีระบุไวในมาตรา 39 ซ่ึงถือเปนการถายโอนอํานาจในการกํากับดูแล

จาก กสทช. ไปยังคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ถาผูบริโภครองเรียนเขามาวาสถานีใดละเมิด

จรรยาบรรณหรือเนื้อหาสงผลกระทบตอสังคม คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมจะมีอํานาจตัดสิน 

หากใครผิดตามกฎหมาย (กรอบมาตรา 37.) กสทช. จะลงโทษทางปกครองหรือพักใบอนุญาต หาก

ใครผิดเรื่องของจริยธรรม คณะกรรมการควบคุมจะมีอํานาจในการตัดสินความผิดตามตามกรอบ

จริยธรรมกลางซ่ึงอาจตองมีการดําเนินการจัดทําตอไป  

   2)  การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) โดยหนวยงานกํากับดูแลและผูประกอบ 

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการกํากับดูแลหรืออาจเรียกวาเปน

การกํากับดูแลแบบเขมขนปานกลาง 

   หากเปนไปตามแนวทางนี้ กสทช. ไมไดเปนผูเลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม 

แตใหสื่อรวมกลุมกันเปนองคกรวิชาชีพท่ีสามารถเลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมกันเองได แลว

ใหเสนอตัวแทนมาเปนคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ตามมาตรา 39 โดยให กสทช. เลือก

คณะกรรมการท่ีองคกรวิชาชีพนั้นเลือกมากอนเพ่ือใหเกิดการยึดโยงระหวาง กสทช. กับองคกร

วิชาชีพ  ถามีกรณีถูกรองเรียนวากระทําผิดละเมิดจรรยาบรรณ  องคกรวิชาชีพจะมีสิทธิเลือกกอนวา

จะใหใครเปนคณะกรรมการฯโดยมีจํานวนประมาณ 2 เทา เชน เลือกจํานวน 30 ชื่อ แลวให กสทช. 
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เลือกจํานวน 5 ชื่อจาก 30 ชื่อท่ีองคกรวิชาชีพเสนอ มาเปนคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมซ่ึงองคกร

วิชาชีพ และ กสทช. จะมีสิทธิเลือกกรรมการท้ังสองฝาย วิธีการนี้ถือวามีจุดยึดโยงกับ กสทช. โดย 

กสทช. ไมไดใหอํานาจโดยตรงแตตัดสินวาใครจะเปนคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม   

   นอกจากนี้ กสทช.อาจมีการสงเสริม สนับสนุนในรูปแบบตางๆท้ังในรูปแบบของ

งบประมาณหรือกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 39 วรรค 3 (องคกรตามวรรค 1 

ท่ีมีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจใหการสงเสริมจากกองทุนตามมาตร 52 ก็ได) 

โดยกลุมองคกรวิชาชีพจะตองมีผลงานการกํากับดูแลกันเองท่ีดี เปนตน  

   3)  การกํากับดูแลกันเอง (Self -Regulation) หมายถึง ภาคอุตสาหกรรมหรือผู

ประกอบวิชาชีพ สามารถกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลกันเองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

ภาคอุตสาหกรรมและรวมรับผิดชอบในการควบคุมดูแลกันเองหรืออาจเรียกวาเปนการกํากับดูแลใน

แบบเขมขนนอย 

   หากเปนไปตามแนวทางนี้ จะใหสื่อมวลชนรวมกลุมกันเองเลือกคณะกรรมการ

กันเอง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมกันเองไมเก่ียวของกับ กสทช. ในเชิงกฎหมาย หากมีเรื่องรองเรียน

ก็เขาไปสูองคกรวิชาชีพแลวพิจารณาตัดสินและลงโทษกันเอง 

   จากการระดมความเห็น 3 ภูมิภาค ไดขอสรุปไปในทิศทางเดียวกันวา รูปแบบการ

กํากับดูแลท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย คือ การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) เนื่องจาก

สื่อมวลชนสวนใหญในทองถ่ินยังไมมีความพรอมท่ีจะกํากับดูแลกันเอง ในระยะแรกจึงอยากใหมีการ

กํากับดูแลรวมกับรัฐ โดยท่ี กสทช. มีบทบาทเขามากํากับ และสงเสริม หากในอนาคตสื่อมวลชน 

สามารถรวมกลุมเปนองคกรวิชาชีพมากข้ึน มีความรูมากข้ึน อาจมีการพัฒนาไปเปนรูปแบบการกํากับ

ดูแลกันเองตอไป จากขอสรุปดังกลาวสามารถนําเสนอผลการแสดงความเห็นออกเปนรายภาคไดดังนี้ 

   ภาคอีสาน เสนอวาควรใชรูปแบบ การกํากับดูแลรวมกัน (Co- regulation) หรือ

ระดับความเขมขนของการกํากับดูแลอยูในระดับกลาง โดยผูประกอบกิจการวิชาชีพสื่อมวลชนกับ 

กสทช. ตองทํางานรวมกัน 

   ภาคเหนือ เห็นวาควรใชรูปแบบ การกํากับดูแลรวมกัน (Co- regulation) โดย 

ความเขมขนของระดับการกํากับดูแลอยูในระดับกลาง ผูประกอบกิจการวิชาชีพสื่อมวลชนกับ กสทช. 

ตองทํางานรวมกัน โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด มีอํานาจลงดาบ/ตัดสินใจเม่ือเกิดปญหาระดับ

พ้ืนท่ี 

   ภาคใต  เห็นวาควรใชรูปแบบการกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) ท่ีมีความ

เขมขนในระดับปานกลาง โดยมีการทํางานรวมกันระหวาง องคกรวิชาชีพ และ กสทช. 
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  2.3.2  แนวทางและกลไกการกํากับดูแลกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

  1)  การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลกันเอง 

  การกํากับดูแลกันเองท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผูประกอบการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน ตองมีความพรอมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมีความพรอมยกระดับการ

ประกอบกิจการแบบมืออาชีพบนพ้ืนฐานสิทธิและเสรีภาพ จากการศึกษาพบแนวทางท่ีควรดําเนินงาน

เพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลกันเองท่ีเหมาะสม ประกอบไปดวย  

   (1)  การรวมกลุมของผูประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

โดยการจัดตั้งเปนสมาคม สมาพันธเพ่ือกํากับดูแลกันเอง 

   (2)  การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพรวมกันของผูประกอบการสื่อ หรือ

สมาชิกในสมาคม สมาพันธ  

   (3) สมาคมหรือสมาพันธมีกระบวนการรับ แกไขเรื่องรองเรียนและสภาพบังคับ 

 

  โดยท้ัง 3 องคประกอบจะตองทํางานประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพดังภาพท่ี 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 องคประกอบของกํากับดูแลกันเอง 

 

  2)  รูปแบบการรวมกลุมท่ีเหมาะสม 

  การรวมกลุมของผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน โดยการจัดตั้งเปน

องคกร สมาคม หรือสมาพันธเพ่ือกํากับดูแลกันเองตามความหมายท่ีแทจริงของการกํากับกันเองนั้น 

มักมีวัตถุประสงคเพ่ือ ก) เพ่ือสงเสริมสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรมในการดําเนินงาน ข) เพ่ือยกมาตรฐาน
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การเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน แบบมืออาชีพ ค) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม (Organization for security and Co-operation in Europe, 2008: 10-12)  

  จากการศึกษาวิจัยของศูนยนโยบายสื่อ จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย (2556) พบวา 

ผูประกอบการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนในประเทศไทยมีการรวมกลุมในการกํากับกันเอง  

2 วัตถุประสงคสําคัญ ไดแก  1) เพ่ือความอยูรอดทางธุรกิจในการประกอบกิจการ  2) เพ่ือการตอรอง

ทางธุรกิจหรือทางนโยบาย  

  โดยเฉพาะองคกรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนดานขาวและรายการมี

จํานวนมากกวา 200 องคกรท่ัวประเทศ ซ่ึงแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนขององคกรวิชาชีพนั้นมาจากสื่อระดับ

ทองถ่ิน การเพ่ิมจํานวนดังกลาวอาจจะนําไปสูปรากฏการณท่ีเรียกวา การแขงกันฉุดรั้งมาตรฐานให

ต่ําลงของการกํากับดูแลกันเอง  จากการสํารวจในงานวิจัยดังกลาวพบวา ปจจุบัน องคกรวิชาชีพใน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนมีจํานวน 219 องคกรโดยสามารถจําแนกการรวมกลุมออกเปน

ประเภทตางๆ ไดแก  1) องคกรสหพันธ สมาพันธ และสภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนตามเขตพ้ืนท่ีระดับภาคดังภาพท่ี 2 และ 2) องคกรสหพันธ สมาพันธ และสภาวิชาชีพกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนดังภาพท่ี 3  

(ศูนยนโยบายสื่อ, 2556)  

 

 
 

ภาพท่ี 2 องคกรสหพันธ สมาพันธ และสภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีระดับภาค  

ท่ีมา: รายงานการวิจัยศูนยนโยบายสื่อ, 2556 
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ภาพท่ี 3 องคกรสหพันธ สมาพันธ และสภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน จําแนก

ตามประเภทของกิจการ 

ท่ีมา: รายงานการวิจัยศูนยนโยบายสื่อ, 2556 

 

  จากการจัดสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือยืนยันขอมูลรวมกับตัวแทนผูประกอบ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ตัวแทนสมาคม สมาพันธ ระดับทองถ่ิน ท้ัง 3 ภาค ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูเขารวมดังกลาวมีความเห็นรวมกันวา ควรจะมีการ

รวมกลุมกันเพ่ือการกํากับดูแลกันเอง   

   นอกจากนี้จากการจัดเวทีสัมมนาใหความรูในเรื่องการกํากับดูแลกันเองในแตละ

ภูมิภาค ทําใหผูเขารวมมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการรวมกลุมเพ่ือการกํากับกันเองตามกรอบ

มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน โดยแตละภาคมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้  

   ภาคเหนือ เห็นวาการรวมกลุมกันจะชวยสงเสริมใหผูประกอบกิจการสื่อมีศักยภาพ

และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพมากข้ึน สามารถกํากับดูแลกันเองไดโดยลดการแทรกแซงจาก

อํานาจรัฐ รวมถึงสรางพลังรวมกันเพ่ือตอรองกับภาครัฐและเปนการแบงปนความรูแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางสมาชิกในองคกรวิชาชีพนั้นๆ โดย กสทช. ควรมีบทบาทในการสงเสริมการ

รวมกลุมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรวิชาชีพ 
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   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นวาการรวมกลุมกันเพ่ือกํากับดูแลกันเองในดาน

จริยธรรมโดยรวมกันสรางกรอบหรือแนวทางปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ  รวมถึงการชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันทางดานความรูในวิชาชีพและสามารถแกปญหารวมกันใน

เรื่องคลื่นทับซอนและคลื่นรบกวนกัน   

   นอกจากนี้ลักษณะการรวมกลุมเพ่ือกํากับกันเองในแตละภาคมีความแตกตางกัน

ตามบริบทของพ้ืนท่ีดังนี้ 

   ภาคเหนือ ควรมีลักษณะการรวมกลุมเปนองคกรวิชาชีพ โดยรวมกลุมในระดับ

จังหวัด มีคณะกรรมการดูแลกันเองในแตละจังหวัดและมีตัวแทนจากแตละจังหวัดไปเปนคณะทํางาน

ระดับภาค โดยใหสํานักงาน กสทช. เปนพ่ีเลี้ยงดูแลในระดับประเทศ ซ่ึงแตละกลุมท้ังในระดับจังหวัด 

ภาค และประเทศตองมีการวางกรอบแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูประกอบการ

วิทยุรายใหมตองมีแนวปฏิบัติรวมกันท่ีชัดเจนตั้งแตระดับตําบล  

   สําหรับการรวมกลุมของผูประกอบกิจการในภาคเหนือ แบงไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. การรวมกลุมตามประเภทการประกอบกิจการ ไดแก บริการชุมชน บริการ

สาธารณะและ บริการธุรกิจ 

  2. การรวมกลุมตามประเภทของสื่อ เชน วิทยุกับวิทยุ  โทรทัศนกับโทรทัศน  

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีลักษณะการรวมกลุมเปนองคกรวิชาชีพในระดับ

อําเภอและระดับจังหวัด โดยมีกระบวนการเชื่อมตอการทํางานในทุกระดับ พรอมกลไกการทํางานท่ี

ชัดเจน โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของ

องคกรวิชาชีพในระดับจังหวัด 

   สําหรับการรวมกลุมของผูประกอบกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงไดเปน 4 

รูปแบบดังนี้  

  1. การรวมกลุมตามประเภทสื่อ เชน สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน  

  2. การรวมกลุมตามประเด็นเนื้อหา เชน ขาว บันเทิง สาธารณะ  

  3. การรวมกลุมตามพ้ืนท่ีบริการ เชน ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับประเทศ  

  4. การรวมกลุมโดยคละประเภทสื่อเนื่องจากธรรมชาติของการประกอบกิจการใน

ทองถ่ิน กลุมผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนสวนใหญมักเปนกลุมคนกลุมเดียวกัน  

   ภาคใต ควรมีลักษณะการรวมกลุมเปนองคกรวิชาชีพ ท่ีมีท้ังการกํากับตนเองและ

การกํากับกันเอง มีองคกรสนับสนุน มีกระบวนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และมีการบริหารจัดการท่ีดี 

โดยตองมีการจัดอบรบสัมมนาใหความรูเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอมีการกําหนดกติกาและคุณสมบัติข้ันต่ํา 
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ของการรวมกลุมเปนองคกรวิชาชีพ เชน ผูสมัครตองไดรับใบอนุญาตท่ีถูกตองถึงจะสามารถเปน

สมาชิกในองคกรวิชาชีพได โดยองคกรวิชาชีพตองเปนนิติบุคคล 

   สําหรับการรวมกลุมของผูประกอบกิจการในภาคใตแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้  

    1.  การรวมกลุมโดยจําแนกตามประเภทของสื่อ เชน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อ

หนังสือพิมพ  

    2.  การรวมกลุมโดยจําแนกตามพ้ืนท่ีการใหบริการในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับประเทศ 

    3.  การรวมกลุมตามประเภทการประกอบกิจการ ไดแก บริการชุมชน บริการสาธารณะ 

และ บริการธุรกิจ 

    4.  การรวมกลุมตามลักษณะการประกอบกิจการ เชน กลุมผูใหบริการโครงขายผูให 

บริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือกิจโทรทัศน กลุมผูใหบริการในกิจการกระจายเสียง 

และกิจการโทรทัศน  

   กลาวโดยสรุป ผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนในระดับทองถ่ินมี

ความเห็นรวมกันวาควรมีการรวมกลุมเปนองคกรวิชาชีพ 2 แนวทาง คือ   

    1.  การรวมกลุมตามลักษณะพ้ืนท่ีการใหบริการ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค  

และระดับประเทศ  

    2.  การรวมกลุมในระดับจังหวัดมีรูปแบบการรวมกลุมท่ีแตกตางกันไปตามบริบทใน

แตละพ้ืนท่ี เชน รวมกลุมตามประเภทสื่อ รวมกลุมตามประเด็นเนื้อหา รวมกลุมตามประเภทการ

ประกอบกิจการ หรือรวมกลุมคละประเภทสื่อ เปนตน 
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ตารางท่ี 5  สรุปรูปแบบการรวมกลุมเพ่ือกํากับกันเองจําแนกตามรายภาค 

 

ภาค 

การรวมกลุม 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

1. ลักษณะการรวมกลุม  

เปนองคกรสภาวิชาชีพ 

1. ระดับจังหวัด 

2. ระดับภาค  

3. ระดับประเทศ 

1. ระดับอําเภอ 

2. ระดับจังหวัด 

1. ระดับจังหวัด 

2. ระดับภาค 

3. ระดับประเทศ 

2. รูปแบบการรวมกลุม 

 

1. ตามประเภทการ

ประกอบกิจการ 

2. ตามประเภทสื่อ 

1. ตามประเภทสื่อ 

2. ตามประเด็นเนื้อหา 

3. ตามพ้ืนท่ีบริการ 

4. คละประเภทสื่อ 

1. ตามประเภทสื่อ 

2. ต า ม พ้ื น ท่ี ก า ร

ใหบริการ 

3. ตามประเภทการ

ประกอบกิจการ 

4. ตามลักษณะการ

ประกอบกิจการ 

 

   อยางไรก็ตามการรวมกลุมเปนองคกรสภาวิชาชีพเพ่ือการกํากับกันเองควรมีการ   

คัดกรองโดยอาจใชแนวทางการกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานข้ันต่ําขององคกรวิชาชีพ จากผลการวิจัย

ของศูนยนโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) ดังนี้ 

    1.  การจัดทํามาตรฐานจริยธรรม โดยเปดโอกาสใหสมาชิก ผูชมผูฟง ภาคประชาสังคม 

ในพ้ืนท่ีเปาหมายมีสวนรวมและใหมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญ อาทิ 1) มาตรฐาน

จริยธรรมวิชาชีพในการนําเสนอขาว 2) การปองกันเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเสี่ยง         

3) โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย ไรจริยธรรม 4) การคุมครองสิทธิสวนบุคคล ขอมูลสวนบุคคล 5) สิทธิ

มนุษยชนและจริยธรรม และ 6) การสื่อสารท่ีสรางความเกลียดชัง 

    2.  การบังคับใชมาตรฐานจริยธรรมโดยจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายรับรู 

    3.  การกําหนดกระบวนการพิจารณา แกไขและเยียวยาเรื่องรองเรียนโดย

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมซ่ึงมีองคประกอบทางกฎหมาย 

    4.  การนําเสนอผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนตอสาธารณะผานสื่ออยางสมํ่าเสมอ 

    5.  การจัดใหมีกลไกอุทธรณ โดยคณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ 

    6.  การกําหนดใหสงรายงานผลการดําเนินงานแก กสทช. เปนประจํา 
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   เนื่องจากผูประกอบการท่ีเปนสื่อใหมและสื่อทองถ่ินท่ีไดมีการรวมกลุมในองคกร

วิชาชีพตามเหตุผลและความจําเปนท่ีไมตรงวัตถุประสงคของการกํากับกันเอง ดังนั้นการสรางความรู 

ความเขาใจและความตระหนักอยางตอเนื่อง ใหกับผูประกอบกิจการสื่อรายใหมหรือสื่อในทองถ่ิน 

รวมถึงองคกรวิชาชีพในทองถ่ินจึงเปนเรื่องสําคัญ และจําเปนตองมีแนวทางการดําเนินงานของการ

กํากับกันเองท่ีชัดเจนและมีมาตรฐานตอไป 

3)  มาตรฐานจริยธรรมข้ันต่ําในการประกอบวิชาชีพ 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 

หมวด 3 ท่ีกลาวถึงการสงเสริมและควบคุมจริยธรรมแหงวิชาชีพและการคุมครองผูเสียหายจากการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดระบุใหคณะกรรมการดําเนินการสงเสริมการ

รวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐานทาง

จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต

มาตรฐานทางจริยธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 75-76)  

เพ่ือเปนการสงเสริมการรวมกลุมขององคกรวิชาชีพสื่อ กสทช. จึงไดจัดทํา (ราง)

แนวทางธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพ

ดานกระจายเสียงและโทรทัศน (ฉบับ พ.ศ. 2555) ซ่ึงมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม

ของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศนจํานวน 7 ขอ ไวในหมวดท่ี 3 ดังนี้  

 1. ตระหนักถึงสิทธิสวนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงขอมูลสวนตัว   

การสื่อสารระหวางบุคคล ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว 

  2. ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยไมมีการจําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ

เชน ถ่ินกําเนิดเชื้อชาติสีผิวภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง  

เปนตน 

  3. ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลท่ีเปนจริงและ

สิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย 

  4. เคารพในสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน  

  5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพ่ือ

สรางสรรคสังคมตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  6. ตระหนักถึงการนําเสนอขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเท่ียงตรงสมดุลเหมาะสมและ

เปนธรรม 

  7. เปดพ้ืนท่ีสาธารณะของขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายใหแกทุกภาคสวนในสังคม 
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  จากผลการจัดสนทนากลุม (Focus group) ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน รวมถึงตัวแทนสภาวิชาชีพตางๆ ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใตเห็นดวยกับ

มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพข้ันต่ําท้ัง 7 ขอ โดยตัวแทนแตละภาคไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแบงเปน 2 

แนวทางหลัก คือ 

  1.  การเพ่ิมประเด็นใหมรายขอ ในหมวดท่ี 3 ของ (ราง) แนวทางธํารงไวซ่ึง

จรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพดานกระจายเสียงและ

โทรทัศน (ฉบับ พ.ศ. 2555) โดยในแตละภาคไดเสนอแนะไวดังนี้ 

1.1  ภาคเหนือ 

    1.1.1  มีการนําเสนอขอมูลท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของมนุษย

ในดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม   

    1.1.2  หลีกเลี่ยงการสื่อสารท่ีสรางความเกลียดชัง 

    1.1.3  มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน มาตรการลงโทษหรือ

ความรับผิดท่ีชัดเจน 

    1.1.4  ปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเสี่ยง 

   1.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    1.2.1  จัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการติดตามตรวจสอบในกรณี

ท่ีกระทําผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน  

   1.3  ภาคใต 

    1.3.1  ตระหนักถึงการสื่อสารท่ีมีลักษณะการปลุกเราใหเกิดความรุนแรง 

ประเด็นเฉพาะของพ้ืนท่ี เชน ดานความม่ันคง  ความออนไหว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต”  

 2.  การแกไขหรือเพ่ิมเติมคํา/ขอความแตละขอของหมวดท่ี 3 ใน (ราง) แนวทาง

ธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพดาน

กระจายเสียงและโทรทัศน (ฉบับ พ.ศ. 2555) ดังรายละเอียดของแตละภาคดังนี้ 

   2.1  ภาคเหนือ มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแกไขในรายละเอียดเพ่ิมประโยค “ตาม

วิชาชีพนั้นๆ” ตอทายจรรยาบรรณขอท่ี 6 ตระหนักถึงการนําเสนอขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง เท่ียงตรง 

สมดุล เหมาะสมและเปนธรรม 

   2.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขอเสนอเพ่ิมเติมแกไขในรายละเอียดในราง 

ขอ (2) (3) และขอ (4) ดังนี้ ตอไปนี้ 
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ขอเสนอเพ่ิมเติมในรางขอท่ี (2) 

“ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยไมมีการจําแนกความแตกตางในเรื่อง

ใดๆเชนถ่ินกําเนิดเชื้อชาติสีผิวภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง   

เปนตน” 

 1.  เปลี่ยนคําวา ความคิดเห็นทางการเมือง เปน อุดมการณทางการเมือง 

 2.  คงคําวา ความคิดเห็นทางการเมือง และเพ่ิมคําวา อุดมการณทาง

การเมือง ตอจากความคิดเห็นทางการเมือง 

ขอเสนอเพ่ิมเติมในรางขอท่ี (3) 

“ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลท่ีเปนจริง

และสิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย” 

 1.  ควรจะคงขอความ ไวเฉพาะ  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผูบริโภค 

ในดานการไดรับขอมูลท่ีเปนจริงเทานั้น ตัดขอความ และสิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยา

ความเสียหายออก 

 2.  ควรจะคงขอความท้ังหมดไว และเพ่ิมเติม  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะ

เกิดกับผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลท่ีเปนจริงและสิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความ

เสียหายจากสื่อมวลชน 

 3.  เพ่ิมเติมคําวา ไม โดยแกไขเปน ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับ

ผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลท่ีไมเปนจริงและสิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความ

เสียหาย 

ขอเสนอเพ่ิมเติมในรางขอท่ี (4) คือ  

“เคารพในสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน”  

 1.  เสนอใหตัดขอความ ทรัพยสินทางปญญาออก 

2.3  ภาคใต 

ไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแกไขในรายละเอียด แตมีขอเสนอแนะเปนภาพรวม

ของท้ัง (ราง) ดังนี้ 

เพ่ิมเติมแกไขในประเด็นการใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามนโยบายของ

รัฐในจรรยาบรรณและจริยธรรมไมมีการอธิบายหรือนิยามคําวา “ลําเอียง” ควรมีการเขียนคําอธิบาย

ไวดวยควรมีตัวอยางประกอบ  เชน คําวาละเมิดวาแบบไหนคือละเมิดประเด็นเก่ียวกับความเปนธรรม

ในการแขงขัน    
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ตารางท่ี 6 สรุปขอเสนอแนะเพ่ิมเติมมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพข้ันต่ําจําแนกตามรายภาค 

 

ประเด็นการแกไข ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

1. การเพ่ิมประเด็น

ใหมรายขอ 

1. มีการนําเสนอขอมูลท่ีมี

ประโยชนตอการพัฒนา

ศักยภาพของมนุษย ใน

ดานสติปญญา คุณธรรม 

จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร อ ยู

รวมกันในสังคม  

1. จัดใหมีชองทางในการ

รองเรียน และการติดตาม

ตรวจสอบในกรณีท่ีกระทํา

ผิ ด จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ

จริยธรรมของผูประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชน  

1. ตระหนักถึงการสื่อสารท่ี

มีลักษณะการปลุกเราใหเกิด

ความรุนแรง ประเด็นเฉพาะ

ของพ้ืนท่ี เชน ดานความ

มั่นคง  ความออนไหว 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 2. หลีกเลี่ยงการสื่อสารท่ี

สรางความเกลียดชัง 

- - 

 3. มีกลไกการรับและ

พิจารณาเรื่องรองเรียน 

มาตรการล ง โทษหรื อ

ความรับผิดท่ีชัดเจน 

- - 

 4. ป ก ป อ ง เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชนจากเ น้ือหาท่ีมี

ความเสี่ยง 

 - 

2. การแกไขหรือ

เพ่ิมเตมิคํา/ขอความ

แตละขอของหมวด 

ท่ี 3 

1. (ราง) ขอท่ี 6 เพ่ิมเติม

ตอทาย“ตามวิชาชีพน้ันๆ” 

 

(ราง) ขอท่ี 2 

1. เปลี่ยนคําวา ความ

คิดเห็นทางการเมือง เปน 

“อุดมการณทางการเมือง” 

2. คงคําวา ความคิดเห็น

ทางการเมือง และเพ่ิมคํา

วา “อุดมการณทาง

การเมือง” ตอจากความ

คิดเห็นทางการเมือง 

2. (ราง) ขอ 3 

1. ควรจะคงขอความ ไว

เ ฉ พ า ะ  “ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ผลกระทบอันจะเกิดกับ

ผูบริโภคในดานการไดรับ

ขอมูลท่ีเปนจริง”เทาน้ัน  

- 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

 

ประเด็นการแกไข ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

  ตัดขอความ “และสิท ธิ

เรียกรองเพ่ือใหไดรับการ

แ ก ไ ข เ ยี ย ว ย า ค ว า ม

เสียหาย” ออก 

2. ควรจะคงขอความ

ท้ังหมดไว และเพ่ิมเติม  

“จากสื่อมวลชน” ไวทาย

ประโยค 

3. เพ่ิมเติมคําวา ไม โดย

แก ไข เปน  ตระหนัก ถึ ง

ผลกระทบอันจะเกิดกับ

ผูบริโภคในดานการไดรับ

ขอมูลท่ี “ไม” เปนจริงและ

สิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับ

การแก ไขเยียวยาความ

เสียหาย 

3. (ราง) ขอ 4 ตัดขอความ 

“ทรั พย สิ นทา งปญญ า

ออก” 

 

3. ขอเสนอแนะ

ภาพรวม  

  1.“ลําเอียง” ควรมีการเขียน

คําอธิบายไวดวยควรมี

ตัวอยางประกอบ 

2.”ละเมดิ” แบบไหนคือ

ละเมิดประเด็นเก่ียวกับ

ความเปนธรรมในการ

แขงขัน การสรางความ

ตระหนักและใหความสําคัญ

เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ  
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  จากรายงานผลการศึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลองคกรวิชาชีพและทบทวนบทเรียน

การควบคุมกันเองดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไทย 

(2556) พบวาวา การกํากับดูแลกันเองท่ีมีประสิทธิภาพในยุคสื่อหลอมรวมปจจุบันนั้นมีองคประกอบ

ท่ีสําคัญรวมกันระหวางการกํากับดูแลโดยรัฐ การกํากับดูแลโดยองคกรสื่อกันเองและการกํากับดูแล

โดยภาคของประชาชนและประชาสังคมจึงจะเกิดความสมบรูณในการกํากับดูแลกันเองเนื่องจากการ

กํากับดูแลกันเองนั้นใชกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อในการกําหนดพฤติกรรมของผูประกอบการใหมี

ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการมีบทลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการใชมาตรการ

กดดันจากสังคม (Social sanction) นาจะทําใหกระบวนการกํากับกันเองเกิดประสิทธิภาพดีข้ึนดังนั้น

การเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารจึงเปนเรื่องสําคัญ   

  กลาวโดยสรุปขอมูลจากการระดมความคิดเห็นในแตละภาคและขอเสนอแนะของผูศึกษาท่ีมี

ตอ (ราง) แนวทางธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององคกร

วิชาชีพดานกระจายเสียงและโทรทัศน (ฉบับ พ.ศ. 2555) เห็นควรเพ่ิม จรรยาบรรณวิชาชีพและ

จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศนในหมวดท่ี 3 อีก 2 ขอดังนี้ 

    1.  ปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเส่ียง  

    เนื่องจากในป พ.ศ. 2555-2556 ท่ีผานมาการนําเสนอเนื้อหาของสื่อท่ีสงผลกระทบ

ตอเด็กและเยาวชนมีหลายรูปแบบ คือ การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ในลักษณะการนําเสนอขาว

และภาพขาวของเด็กท่ีตกเปนเหยื่อในลักษณะอนาจารหรือถูกกระทําทางเพศ และการนําเสนอเนื้อหา

ของสื่อท่ีมีความรุนแรงใชภาษาหยาบคาย อันสงผลใหเกิดผลกระทบตอเด็กและเยาวชนในเรื่องวิถีชีวิต 

ความเปนอยู ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อท่ีจะสราง

ปญหาใหสังคมตอไป  

    2.  ระมัดระวังมิใหมีการส่ือสารท่ีสรางความเกลียดชัง 

    ในสถานการณความขัดแยงทางการเมือง ประกอบกับความขัดแยงใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตท่ีมีมาอยางตอเนื่อง สื่อใหมและสื่อทางเลือกถูกนําไปใชเปนเครื่องมือสื่อสาร

อุดมการณและแสดงความคิดเห็นของกลุมคนตางๆ มากข้ึน ในลักษณะการสรางวาทกรรมอันจะ

นําไปสูการสรางความเกลียดชังใหกับคนในสังคมไดงาย ดังนั้นจริยธรรมวิชาชีพสื่อท่ีควรคํานึงถึง คือ

การระมัดระวังมิใหมีการสื่อสารท่ีสรางความเกลียดชัง เพ่ือชวยลดปญหาความขัดแยงและกอใหเกิด

ความสงบสุขในสังคมตอไป 

  จากการศึกษาจึงขอสรุปมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียง 

และโทรทัศนข้ันต่ํา ท่ีมีการปรับปรุงแกไขในหมวดท่ี 3 ของ (ราง) แนวทางธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณและ

จริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพดานกระจายเสียงและโทรทัศน (ฉบับ 

พ.ศ. 2555) จํานวน 9 ขอ ดังนี้  
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   1.  ตระหนักถึงสิทธิสวนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงขอมูลสวนตัว 

การสื่อสารระหวางบุคคล ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว 

   2.  ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยไมมีการจําแนกความ

แตกตางในเรื่องใดๆ เชน ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติสีผิว ภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ

สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น

ทางการเมือง 

   3.  ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลท่ีเปนจริง 

และสิทธิเรียกรองเพ่ือใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย   

   4.  เคารพในสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 

   5.  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ

เพ่ือสรางสรรคสังคมตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   6.  ตระหนักถึงการนําเสนอขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง เท่ียงตรง สมดุล เหมาะสม

และเปนธรรม 

   7.  ปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาท่ีมีความเสี่ยง 

   8.  เปดพ้ืนท่ีสาธารณะของขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายใหแกทุกภาคสวนในสังคม 

   9.  ระมัดระวังมิใหมีการสื่อสารท่ีสรางความเกลียดชัง 

  สวนการเพ่ิมประเด็น เรื่อง การมีกลไกรับเรื่องรองเรียนและมีบทลงโทษ เปนประเด็นท่ีอยูใน

สวนของกลไกการกํากับกันเอง 

  สวนการเพ่ิมเติมคํา/ประโยค ในขอตางๆ ของ หมวดท่ี 3 นั้นควรนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการนักวิชาชีพ พิจารณาความเหมาะสมตอไป   

  สําหรับตัวอยางท่ีเปนแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของผูประกอบ

วิชาชีพท้ัง 9 ขอนั้น ผูศึกษาจะนําเสนอไวใน (ราง) คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเอง

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Guideline for Broadcasting Self-regulation) ตอไป 

 4)  กระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียน 

  ปจจุบันการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนมีการขยายตัวเพ่ิมมาก

ข้ึน สงผลให กสทช. ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตามกฎหมาย ดําเนินงานดวย

ความยากลําบาก ดังนั้น การรวมกลุมกันของผูประกอบกิจการเปนองคกรวิชาชีพ จะเปนวิธีการหนึ่งท่ี

จะทําใหการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพโดยองคกรวิชาชีพควรมีกระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียน

เพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลกันเอง 
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  ดังนั้น กระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียนในการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนจึงเปนกระบวนการท่ีชวยยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพใหกับผูประกอบการ

ตลอดจนสรางความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม  

  จากผลการวิจัยของศูนย ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2556  พบวา องคกรวิชาชีพไดรับเรื่องรองเรียนโดยเฉลี่ย 2-3 เรื่องตอปท้ังนี้

เนื่องจากกลไกการรับและการจัดการเรื่องรองเรียนในองคกรวิชาชีพยังขาดประสิทธิภาพ          

(ศูนยนโยบายสื่อ, 2556: 77) 

  ผูศึกษาจึงไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียนสําหรับสื่อ

โฆษณาท้ังในและตางประเทศจากผลการศึกษาของนักวิชาการและนักวิชาชีพผานเวทีสัมมนาท้ังใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคสรุปไดดังนี้ 

  1.  กระบวนพิจารณาและแกไขเรื่องรองเรียนในประเทศเยอรมัน มีข้ันตอนดังนี้ 

(เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนภาคเหนือ (ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร, 2556)  

   1.1  สภา German Advertising Standard Council ทําหนาท่ีกํากับดูแล

โฆษณาในสื่อทุกประเภทโดย เนนโฆษณาอาหารและยา เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล 

   1.2  สภาGerman Advertising Standard Council แตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาขอรองเรียน โดยพิจารณาตามแนวทางโดยมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือมาตรฐานการ

ประกอบการเปนฐาน 

   1.3  สภา German Advertising Standard Council กําหนดบทลงโทษ เม่ือ

พิจาณาและมีคําวินิจฉัยใหระงับการเสนอโฆษณา หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโฆษณาดังกลาว ถา

ในกรณีท่ีออกคําวินิจฉัยแลวมีการปฏิบัติตาม ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการรองเรียน โดยในประเทศ

เยอรมันผูประกอบการโฆษณามากถึงรอยละ 93 ยอมรับและเชื่อฟงคําตัดสินของสภาดวยการระงับ

การโฆษณา  

   1.4  ถาผูประกอบการโฆษณาไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสภา German 

Advertising Standard Council สภาสามารถนําคําวินิจฉัยประกาศแจงตอสาธารณชน ซ่ึงสังคม

เยอรมันการประกาศสูสาธารณะชนถือเปนการลงโทษท่ีรุนแรงมาก 

  2.  กระบวนพิจารณาและแกไขเรื่องรองเรียนในประเทศไทย กรณีสมาคมโฆษณา

แหงประเทศไทย  (จากการเสวนาในหัวขอ “จรรยาบรรณวิชาชีพในวงการสื่อและโฆษณา: จากอดีต

ถึงปจจุบัน สูความทาทายของกลไกการกํากับดูแลกันเองในประเทศไทย โดยนิวัติ วงศพรมปรีดา, 

2556) 
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  สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยมี

กระบวนการพิจารณาและแกไขเรื่องรองเรียนดังนี้ 

   2.1  สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยมีหนา ท่ี ในการออกระเบียบและ

จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาเพ่ือใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลกันเองภายในกลุมสมาชิก 

   2.2  คณะกรรมการบริหารสมาคมนําขอรองเรียนมาพิจารณาโดยยึดหลักตาม

กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคมโฆษณา  

   2.3  กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาโฆษณาดังกลาวขัดตอหลักจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจะแจงไปยังผูบริหารระดับสูงของบริษัทผูผลิตโฆษณาเพ่ือขอความรวมมือใหพิจารณา

และแกไขหรือระงับการออกอากาศ 

  นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการรองเรียน โดยองคกร

ผูบริโภคควรรองเรียนไปยังสถานีโทรทัศนหรือผูประกอบการสื่อ เพ่ือใหแกไขในเบื้องตน หากไมไดรับ

การแกไขก็สามารถรองเรียนผานองคกรวิชาชีพ และหากยังไมไดรับความเปนธรรม จึงสงเรื่อง

รองเรียนมาสํานักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงโทษทางกฎหมายตอไป (วสันต ภัยหลีกลี้, 2556) 

  จากงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ภาคเหนือ ในวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร    

ไดสรุปจุดออนหรือจุดท่ีควรปรับปรุงขององคกรกํากับดูแลกันเองของสื่อไทยจากงานวิจัยการปฏิรูป

สื่อในป พ.ศ. 2553 ในประเด็นของการรองเรียน ดังนี้ 

  1.  กลไกการรับเรื่องราวรองเรียนของสภาวิชาชีพยังคงถูกมองวานอยและเขาถึงไดยาก 

จึงควรมีการปรับปรุงชองทางในการเขาถึงใหเปดกวางยิ่งข้ึนโดยไมผานกระบวนการซับซอนเกินไป 

  2.  การขาดหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนและเปนตัวกลางในการสื่อสาร

ระหวางสื่อกับผูบริโภคในลักษณะการมีผูตรวจสอบสื่อ (Ombudsmen) ในระดับองคกรสื่อเพ่ือ

กระจายภาระในการกํากับดูแลสูแตละปจเจกองคกร  

  3.  องคกรสื่อตนสังกัดมักไมอยากมีสวนรวมกับกระบวนการตรวจสอบและการ

ลงโทษหลังจากมีคําวินิจฉัยแลว ซ่ึงปรากฏการณท่ีเห็นในประเทศไทยคือเม่ือมีบทลงโทษสมาชิกของ

สภาวิชาชีพก็ลาออกจึงไมไดรับการแกไขในพฤติกรรมจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในวิชาชีพสื่อสารมวลชน  

ดังนั้นจึงควรมีขอตกลงท่ีชัดเจนระหวางสภาวิชาชีพและองคกรสื่อท่ีเปนสมาชิกเก่ียวกับเง่ือนไขในการ

ขยายผลของกระบวนการกํากับดูแล 

  4.  ขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบสื่อจากภาคประชาสังคมท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

กลุมภาคประชาสังคมและผูบริโภคยังขาดความรู ความเขาใจในการใชสิทธิของตนเอง รวมถึงขาด

ความรูเทาทันสื่อ ดังนั้นจํานวนการรองเรียนและการขับเคลื่อนเพ่ือเรียกรองสิทธิท่ีถูกละเมิดท่ีมาจาก
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กลุมผูบริโภคจึงมีจํานวนนอย  หากภาคประสังคมเขมแข็งจะทําใหผูประกอบกิจการและองคกร

วิชาชีพมีความระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหาและรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งข้ึน 

  กลาวโดยสรุปกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนควรมีระบบและกลไกในการ

ดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ สรุปไดดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แนวทางของกระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียน 

 

ผูรองเรียนมีชองทางการรองเรียนท่ีหลากหลายในกรณีท่ีรองเรียนผานสถานีหรือผูประกอบ

กิจการแลวไมไดรับการแกไขผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนไปยังองคกรวิชาชีพ 

มีคณะกรรมการพิจาณาขอรองเรียนโดยใชหลักจริยธรรมชีพเปน

แนวทางในการพิจารณา 

มีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา 

 

สงคําวินิจฉัยไปสูผูถูกรองเรียนในกรณีท่ีผิดจริยธรรมใหปรับปรุง/

หรือไมใหออกอากาศ 

ในกรณีท่ีผูถูกรองเรียนแกไข ในกรณีท่ีผูถูกรองเรียนไมแกไข 

แจงผลคําวินิจฉัยไปยังผูรองเรียน

 
แจงผลคําวินิจฉัยสูสาธารณชน ลงโทษตามกฎ กติกา ท่ีสมาชิก

ในองคกรวิชาชีพไดทําการตกลง

 

 

กรณีดาํเนินการเรียบรอย รายงานผลการ

ดําเนินงานตอ กสทช. 

กรณผีลการวินิจฉัยไมสามารถบรรลุตาม

กติกา ให กสทช. 

ดําเนินการพิจารณาตัดสินเปนข้ันสุดทาย 

 
 

กสทช. 
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  อยางไรก็ตาม กระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียนตองมีปจจัยในการบริหาร

พ้ืนฐาน (Management resources) ท่ีจะชวยสงเสริมใหกระบวนการรับเรื่องรองเรียนขับเคลื่อนได

อยางเปนรูปธรรม ดังนั้นองคกรวิชาชีพสื่อควรมีความพรอมในปจจัยการบริหารพ้ืนฐานตามกรอบการ

บริหาร 4 M ซ่ึงประกอบดวย 1. บุคลากร (Man) 2. งบประมาณ (Money) 3. คูมือในการดําเนินงาน

รับเรื่องรองเรียน (Material) 4. การบริหารจัดการ (Management) (Robbins & Coulter, 2002)  

   จากความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําให มีชองทางการสื่อสารท่ี

หลากหลายและสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในกระบวนการรองเรียนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นเทคโนโลยี (Machine) จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยใหการบริหารจัดการในกระบวนการรับ

เรื่องรองเรียนขององคกรวิชาชีพประสบความสําเร็จ นอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญของการเปนองคกรกํากับท่ี

ขาดหายไปไมได คือ คุณธรรมของคณะกรรมการ (Moral) ท่ีตองมีอยูในกระบวนการบริหารจัดการ

ของตัวองคกร รวมเปน 6 M ตามรายละเอียดดังนี้  

   1.  บุคลากร (Man) หมายถึง ความพรอมของบุคลากรในองคกรวิชาชีพท่ีมีสวน

เก่ียวของกับกระบวนการรับเรื่องรองเรียน  ซ่ึงในกระบวนการรับเรื่องรองเรียนขององคกรวิชาชีพควร

มีความพรอมดานบุคลากร ดังนี้  

   1.1  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนควรมาจากกลุมท่ีหลากหลาย เชน 

กลุมผูบริโภค กลุมสื่อระดับทองถ่ิน กลุมนักวิชาการ กลุมภาคประชาสังคมตางๆ เปนตน โดยมี

ขอบเขตหนาท่ีและระยะเวลาของการเปนคณะกรรมการท่ีชัดเจน 

   1.2  คณะกรรมการดําเนินงานควรมีความรูดานกฎหมายและทักษะทางดานการ

บริหารจัดการเปนพ้ืนฐาน 

   1.3  มีเจาหนาท่ีประจําในการรับและตรวจสอบเรื่องรองเรียนเบื้องตน ตลอดจน

ประสานงานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของกระบวนการรองเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

   1.4  มีเจาหนาประจําดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดทําชองทางรับเรื่อง

รองเรียนและฐานขอมูลเพ่ือเผยแพรผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนสูสาธารณะ  

  2.  งบประมาณ  (Money) หมายถึง ความพรอมดานงบประมาณท่ีจะนําไปใชใน

การดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน ซ่ึงในกระบวนการรับเรื่องรองเรียนขององคกรวิชาชีพควรมีความ

พรอมดานงบประมาณ ดังนี้  

   2.1  งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนของสมาชิกในองคกรวิชาชีพใน

ลักษณะตางๆ เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณเบื้องตนวายอมรับและตองการกํากับดูแลกันเองเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง 

   2.2  งบประมาณ จาก กสทช. ตามกฎหมายในมาตรา 52 เพ่ือสงเสริมองคกร

วิชาชีพใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม  
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  3.  คูมือในการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน (Material) หมายถึง ความพรอมของ

คูมือท่ีใชเปนแนวทางในการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน ซ่ึงในกระบวนการรับเรื่องรองเรียนของ

องคกรวิชาชีพควรมีความพรอมดานคูมือในการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน ดังนี้  

   3.1  สมาชิกในองคกรวิชาชีพควรรวมกันจัดทําคูมือจริยธรรมวิชาชีพเพ่ือเปน

แนวปฏิบัติรวมกัน  

   3.2  มีคูมือเก่ียวกับข้ันตอนการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ 

ใหสมาชิกองคกรวิชาชีพและเผยแพรใหสาธารณชนทราบ โดยคูมือนั้นควรมีเนื้อหาท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ชองทางรับเรื่องรองเรียน กระบวนการและระยะเวลาพิจารณา วิธีการแจงใหสาธารณชนทราบผลการ

พิจารณา   

   3.3  คณะกรรมการดําเนินงานควรรวบรวม สรุปคําวินิจฉัยเพ่ือใหสมาชิกได 

รับทราบถึงแนวปฏิบัตติลอดจนเกิดการเรียนรูรวมกันและเผยแพรออกสูสาธารณชน  

   3.4  คณะกรรมการดําเนินงานควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน 

และการแกไขเรื่องรองเรียนสง กสทช. และเผยแพรสูสาธารณชนเพ่ือแสดงความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการในการพิจารณาขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน 

  4.  การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง ความพรอมดานการบริหาร

จัดการท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการรับเรื่องรองเรียน  ซ่ึงในกระบวนการรับเรื่อง

รองเรียนขององคกรวิชาชีพควรมีความพรอมดานการบริหารจัดการ คือ คณะกรรมการดําเนินงาน

ควรรวมกันวางแผนงานจัดระบบการบริหารจัดการ เชน วางโครงสรางการดําเนินงาน กําหนดบทบาท

หนาท่ี ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลไปปรับปรุงใหการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ควรตองมีผูรับผิดชอบดานการติดตามผลการวินิจฉัยเพ่ือการเผยแพร

คําวินิจฉัย และการติดตามผลของสภาพบังคับโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือเปนกลไกใหการทํางานของ

องคกรกํากับมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ 

  5.  เทคโนโลยี (Machine) หมายถึง ความพรอมของเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนและ

เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกระบวนการรับเรื่องรองเรียน ซ่ึงในกระบวนการรับเรื่องรองเรียนขององคกร

วิชาชีพควรมีความพรอมดานเทคโนโลยี ดังนี้  

   5.1  มีเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีคุณภาพและ

หลากหลาย เชน ระบบโทรศัพท ระบบอินเทอรเน็ต เครื่องมือท่ีใชตรวจสอบหรือเฝาระวังการนําเสนอ

ของสื่อท้ังวิทยุและโทรทัศน และชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ เปนตน 

   5.2  มีฐานขอมูลท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของในสวนของการรับเรื่องรองเรียน

อยางครบถวน เชน ขอมูลรายชื่อสินคาท่ีไดรับอนุญาตใหโฆษณา ขอมูลการไดรับใบอนุญาตในการ

ประกอบกิจการของสื่อ ขอมูลจํานวนเรื่องรองเรียน ขอมูลผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน เปนตน 
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  6.  คุณธรรม (Moral) หมายถึง ความพรอมของคณะกรรมการจริยธรรมของ

องคกรสภาวิชาชีพ โดยยึดหลักสัปปุริสธรรม 2

3 (มหาเถรสมาคม, ออนไลน. 2556) เปนแนวทางในการ

บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร เพ่ือสรางความยั่งยืน การไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ  

มีความเมตตาตอกันและรูเทาทันโลก โดยมิไดปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน หรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน 

แตใหยึดหลักการอยูรวมกัน เพ่ือสรางความโปรงใสในกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

  จากการวิเคราะหขอมูลของผูศึกษาพบวากลไกการกํากับกันเองในบริบทของ

สังคมไทย ควรประกอบไปดวย 

  1.  กลุมผูประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชนท่ีสมัครใจเขารวมเปนสมาชิกในองคกร

วิชาชีพเต็มใจท่ีจะสนับสนุนงบประมาณและประกอบกิจการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสังคมตาม

กรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

  2.  คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมท่ีกําหนดไวใน พรบ.การประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ควรมาจากกลุมองคกรท่ีหลากหลายท่ีเปน

ตัวแทนจากผูประกอบวิชาชีพ องคกรวิชาชีพ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกในสัดสวนท่ีเหมาะสมตอการดําเนินงาน 

  3.  คณะกรรมการดําเนินงานดานจริยธรรมขององคกรวิชาชีพควรมาจากกลุม

องคกรท่ีหลากหลาย และไดมาดวยกระบวนการท่ีเปนท่ียอมรับของกลุมสมาชิก  

  4.  คณะกรรมการดําเนินงานดานจริยธรรมควรรวมกันกําหนดบทบาท หนาท่ีในการ

กํากับกันเองรวมถึงมีการกําหนดวาระการดําเนินงานของคณะกรรมการใหชัดเจน 

  5.  องคกรวิชาชีพควรมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการกํากับ

กันเอง 

                                                           
3
 หลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวของกบัการบรหิารจัดการ มี 7 ประการ คือ 1. ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ผูบรหิารจําเปนตองพจิารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพื่อบรรลุ

เปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจรงิทีเ่กิดข้ึน ตามธรรมชาติ อันวา “ สิ่งทัง้หลายเกิดข้ึน ต้ังอยูดับไป เปนธรรมดา “ โดยพิจารณาหลกัการและเกณฑแหงเหตุผล

มาบรหิารจัดการองคกร 2. อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) การบรหิารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนของ องคกรทีนํ่าไปสูความมั่นคง และไม

มีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในที่น้ีก็หมายถึงการมีแผนงานทีดี่ การวางแผนที่วิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ 3. อัตตัญุตา (Knowing Oneself) รูจักองคกรทีเ่ราบรหิารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุดแข็ง

อยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจกัการปรบัปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณทีม่ีผลกระทบ รวมทั้งการบรหิาร ความแตกตางที่จะทําใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และมัน่คงถาวร 4. มัตตัญุ

ตา (Moderation, Knowing how to be temperate) การบรหิารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพจิารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีด

ความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมทั้งการแขงข้ันที่รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร 5. กาลัญุตา (Knowing the Proper time) การบรหิารจัดการ จะตองมี

ความเขาใจถึงระยะเวลาทีเ่หมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพจิารณาถึงสถานการณในเวลาน้ัน ๆ วา ควรจะดําเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรอื

ชวงเวลาใดที่จะบรหิารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอองคกรมากที่สุด 6. ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) เขาถึง เขาใจ และพฒันา เปนการบริหารจัดการทีส่ราง

ความสัมพันธดวยเมตตา ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 7. ปุคคลัญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 

การพัฒนาและบรหิารทรัพยากรมนุษยทีจ่ะตองมีการพัฒนา และบรหิารบุคคลในองคกรใหมีความรูความสามารถ และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม และเสมอภาคใหแก บุคลากรใน

องคกร รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสือ่สารกับบุคคลตาง ๆ ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจรงิใจตอกัน 

 



58 

 
 

  6.  กระบวนการรับเรื่องรองเรียน ควรมีชองทางท่ีหลากหลายมีการกําหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองเรียน มีการสรุปผลการวินิจฉัย กําหนดมาตรการลงโทษเม่ือวินิจฉัย

พบวา สมาชิกไดกระทําผิดตามขอรองเรียนหากสมาชิกไมปฏิบัติตามขอวินิจฉัย องคกรวิชาชีพ

สามารถสงผลการพิจารณาไปยัง กสทช. เพ่ือดําเนินการตอไป 

  7.  คณะกรรมการดําเนินงานควรมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ

กระบวนการรับและแกไขเรื่องตอสาธารณชน ตลอดจนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเสนอ

ตอ กสทช.   

  8.  ควรมีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการพัฒนากลไกการกํากับกันเองใหกับ

องคกรวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  9.  ภาคประชาสังคมควรมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบ

กิจการอยางเปนรูปธรรม เชน การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในองคกรวิชาชีพ การรองเรียน รวม

สรางความรู ความเขาใจในสิทธิผูบริโภคสื่อใหกับสาธารณชน เปนตน 

 

  สรุป รูปแบบการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม 

  จากการสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวมของกลุม        

ผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ผูบริโภคและองคกรกํากับดูแล การวิเคราะห

ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปเปน

แนวทางในการกับดูแลรวมกัน (Co-regulation) ในบริบทของประเทศไทย ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 แนวทางในการกับดูแลรวมกัน (Co-regulation) ในบริบทของประเทศไทย

อทุธรณ์3 

องคกรวิชาชีพ

รูปแบบตางๆ 

การกํากบักนัเอง 

คกก.ควบคุมจรยิธรรม1 

มาตรฐานจริยธรรมฯ 

กระบวนการฯเร่ืองรองเรียน 

คณะกรรมการ(กลาง)1 

ควบคมุจริยธรรม 

กสทช. เสนอช่ือ คดัเลือก 

ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ 
ผลฯ กํากบักนัเองไมไ่ด้ 

เผยแพร่สูส่าธารณะ 

ผลฯ3 กํากับกันเองไมได 

(ไปไหนตอ??) 

2การกระจาย

อํานาจ?? 

Regulatory 

Backstop 

??? 
3ภายหลงัยื่นไปยงัผู้

ให้บริการและ คกก.

ขององค์กรวิชาชีพ 

ี่  

Self-regulatory body Co-regulatory body Regulator 

จุดเชื่อมโยง
2
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 จากภาพท่ี  5 สามารถอธิบายและมีการตั้งขอสังเกตเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาตอไปได

ดังนี้ 

  จากโมเดลท่ีปรากฏตามเอกสาร พบวา องคประกอบสําคัญของระบอบการกํากับดูแล

รวมกัน (Co-regulation)  ประกอบดวย  

1. องคประกอบจากองคกรท่ีไมใชภาครัฐ ประกอบดวย การสรางองคกร กฎ หรือ

กระบวนการเฉพาะข้ึนมา การมีวัตถุประสงคเพ่ือเขาไปมีสวนในการตัดสินใจในการกํากับดูแลของ

ภาครัฐ และการมีจุดมุงหวังเพ่ือการกํากับดูแลตนเองระหวางสมาชิกในองคกรดวยกัน 

ท้ังนี้ องคกรท่ีไมใชภาครัฐจะตองรับผิดชอบหนาท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การสรางกฎท่ีใช

ควบคุมตนเอง การนํากฎนั้นไปใช และมีกระบวนการบังคับใชกฎใหบรรลุผลไดจริง 

2.  จุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหวาง กสทช. และ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ตาม

เอกสารกําหนดให กสทช. มีอํานาจคัดเลือกคณะกรรมการตามรายชื่อท่ีองคกรวิชาชีพเสนอมา ก็เปน

จุดเชื่อมโยงระดับหนึ่งแตไมใชจุดเชื่อมโยงทางกฎหมาย  

รูปแบบของจุดเชื่อมโยงทางกฎหมายจากตัวอยางในตางประเทศ อาทิ 

  2.1  มีกฎหมายระบุการจัดตั้ งองคกรท่ีไมใชภาครัฐเ พ่ือทําหนา ท่ีเปน Co-

regulatory body หรือ  

  2.2  องคกรกํากับดูแลภาครัฐออก Guidelines ในการทําหนาท่ีขององคกรท่ีไมใช

ภาครัฐ เพ่ือทําหนาท่ีเปน Co-regulatory body หรือ 

  2.3  องคกรกํากับดูแลภาครัฐทําสัญญา (Contract) กับองคกรวิชาชีพหรือ

ผูประกอบการ เพ่ือตั้งองคกรท่ีไมใชภาครัฐในการทําหนาท่ีเปน Co-regulatory body เปนตน 

3.  การกระจายอํานาจในการตัดสินใจจากองคกรกํากับดูแลภาครัฐใหคณะกรรมการควบคุม

จริยธรรม อาทิ การใหคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอํานาจในการลงโทษในระดับท่ีมากกวา

คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพในระดับองคกรวิชาชีพ 

4.  มาตรการรองรับจากภาครัฐ  (Regulatory backstop) ในกรณีท่ีการกํากับดูแลกันเอง

ลมเหลว เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตาม Code of conduct ขององคกรวิชาชีพ  

  รูปแบบของมาตรการรองรับจากภาครัฐจากตัวอยางในตางประเทศ เชน 

   4.1  องคกรกํากับดูแลภาครัฐ จะเปนคนตัดสินกรณีท่ีมี เรื่องรองเรียนของ

ผูประกอบการ ซ่ึงไมไดเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพใดๆ เลย  

   4.2  หากกรณีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพเห็นวาผูประกอบการรายใดทําผิดซํ้าๆ 

บอยๆ อาจนําเสนอกรณีดังกลาวตอ องคกรกํากับดูแลภาครัฐ เพ่ือใชอํานาจตามกฎหมายในการ

ตัดสินได   
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   4.3  องคกรกํากับดูแลภาครัฐ อาจแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมชุดใหม ได

หากคณะกรรมการฯ ดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือใชอํานาจหนาท่ีเกินควร 

(ตรงนี้ตองข้ึนอยูกับเง่ือนไขตอนจัดตั้งคณะกรรมการฯ)  

5.  คณะกรรมการอุทธรณ (Appeal board) คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ ตาม

โมเดลนี้ มีสถานะเปนองคกรกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulatory body) ท่ีทําหนาท่ีเสมือนเกราะ

ปองกันอํานาจ จากองคกรภาครัฐและชวยใหการกํากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงชวย

คุมครองผูบริโภคในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพไมมีประสิทธิภาพในการ แกไขเยียวยาเรื่อง

รองเรียน 

  อยางไรก็ดี ตามแนวคิดวาดวยการกํากับดูแลกันเอง (Self-regulation) ไดระบุถึงปจจัย

สําคัญประการหนึ่งท่ีชวยใหการกํากับดูแลกันเองมีประสิทธิภาพนั้นคือ การมีคณะกรรมการอุทธรณ 

(Appeal board) ดังนั้น  

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพตามโมเดลนี้ควรมีบทบาทเปน คณะกรรมการอุทธรณ 

(Appeal board) ดวยในกรณีท่ี 

  5.1  ผูประกอบการท่ีถูกรองเรียนเห็นวาคําตัดสินของคณะกรรมการจริยธรรม

วิชาชีพไมเปนธรรม  

  5.2  ผูบริโภคท่ียื่นเรื่องรองเรียนไปยังผูประกอบการและ/หรือคณะกรรมการ

จริยธรรมวิชาชีพ แลวยังไมไดรับคําตอบหรือการเยียวยาท่ีพึงพอใจในระยะเวลาหนึ่ง (ควรกําหนดไว)  

   อนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังไมไดมีการศึกษาในหลายประเด็นท่ีจะชวยใหรูปแบบการกํากับดูแล

รวมกันมีความสมบูรณข้ึน จึงขอเสนอแนะใหมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้  

   1.  ศึกษาวิธีการสรางจุดเชื่อมโยงทางกฎหมายระหวาง กสทช. และคณะกรรมการควบคุม

จริยธรรม 

   2.  ศึกษาวิธีการการกระจายอํานาจในการตัดสินใจจาก กสทช. ใหคณะกรรมการควบคุม

จริยธรรม 

   3.  ศึกษามาตรการรองรับจากภาครัฐ (Regulatory backstop) ในกรณีท่ีการกํากับดูแล

กันเองลมเหลวโดยอาจศึกษาหรือปรึกษากับผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดเสียทุกฝายเพ่ือใหไดขอสรุปท่ี

เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 
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2.4  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน กรณีศึกษา การนําเสนอรายการขาว รายการโฆษณา และรายการละคร  

จากการสนทนากลุมในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการกํากับดูแลกันเองในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต สามารถสรุป        

แนวปฏิบัติ (Code of conduct) ในการนําเสนอรายการขาว รายการโฆษณา และรายการละครใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ไดดังนี้  

2.4.1  10 ขอท่ี “ควร” และ “ไมควร”ในการนําเสนอรายการขาว 

  1)  ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการขาว (Do)  

   (1)  เสนอขาวดวยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและเปนธรรมกับทุกฝาย 

   (2)  เสนอขาวท่ีมีประโยชนตอสาธารณะ ตระหนักถึงความความรับผิดชอบตอ

สังคม  

   (3)  เสนอขาวท่ีเปนขอเท็จจริงมากกวาความคิดเห็น  

   (4)  วิเคราะหขาวบนหลักการท่ีเปนกลาง ถูกตอง เท่ียงตรงและเปนธรรม  

   (5)  เสนอขาวโดยใชภาษาสุภาพและเหมาะสม 

   (6)  เสนอขาวและภาพขาวท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไมใชการตัดตอเพ่ือบิดเบือน รวมท้ังมี

มาตรการปองกันการนําเสนอภาพท่ีไมเหมาะสม 

   (7)  ตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูลจากแหลงขาวอยางรอบคอบกอนนําเสนอ

รวมท้ังเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูเปนแหลงขาว  

   (8)  เสนอขาวและภาพขาวโดยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเคารพความ

แตกตางทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศกลุมผูดอยโอกาส 

   (9)  เสนอขาวโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิสวนบุคคลของผูตกเปนขาว

และแหลงขาว 

   (10)  เปดพ้ืนท่ีสาธารณะในการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายใหกับทุกภาค

สวนในสังคม 

  2)  ส่ิงท่ีไมควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการขาว (Don’t)  

   (1)  ไมนําเสนอขาวท่ีมีเนื้อหาสรางความขัดแยง ยั่วยุใหเกิดความรุนแรง 

   (2)  ไมเนนย้ําการนําเสนอขาวท่ีสงผลกระทบในดานลบตอผูตกเปนขาว โดยเฉพาะ 

ภาพขาวท่ีสรางความหดหู สะเทือนอารมณ  ภาพขาวท่ีมีผูรุมทํารายผูตองหา 

   (3)  ไมนําเสนอขาวคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรือการรายงานขอมูลท่ียังไม

ทราบแหลงท่ีมาอยางชัดเจน  
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   (4)  ไมนําเสนอขาวแบบบรรยายรายละเอียด จนเกิดภาพสยองขวัญหรือทําให

รูสึกสมเพชเวทนา 

   (5)  ไมใชความเห็นสวนตัวในการวิจารณตัดสิน พิพากษาบุคคลผูตกเปนขาวหรือ

ขยายความเนื้อขาวโดยใชความเห็นสวนตัว  

   (6)  ไมใชความเห็นสวนตัวในการพูดจูงใจ คาดคะเนเหตุการณ เชน ขาวการตี

ตัวเลขหวย หรือขาวเหตุการณรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต 

   (7)  ไมเสนอขาวท่ีเปนความเชื่อ พิสูจนไมได ทําใหประชาชนงมงาย หรือเกิด

ความตระหนกตกใจเกินจริง   

   (8)  ไมควรมีโฆษณาแฝงในรายการขาวหรือการนําเสนอรายการขาวในเชิงธุรกิจ

เพ่ือการขายสินคา หรือบริการตางๆ เชน พูดกระตุนใหสง SMS มาในรายการขาวเพ่ือหวังผลกําไรทาง

ธุรกิจ  

   (9)  ไมเสนอขาวท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลอ่ืน 

เชน นําเสนอใบหนาบุคคลท่ีตกเปนขาวในทางเสื่อมเสีย   

   (10)  ไมเปดเผยแหลงขาวหรือใหขอมูลท่ีเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ

แหลงขาวเวนแตจะไดรับความยินยอมจากแหลงขาว 

  2.4.2  10 ขอท่ี “ควร” และ “ไมควร” ในการนําเสนอรายการโฆษณา 

   1)  ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการโฆษณา (Do) 

    (1)  นําเสนอขอมูลท่ีเปนความจริงตามคุณสมบัติของสินคา ไมชวนเชื่อ มอมเมา

ใหผูบริโภคหลงเชื่อ 

    (2)  นําเสนอโฆษณาท่ีคงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดี เคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อของสังคมนั้นๆ 

    (3)  นําเสนอตามระเบียบ ขอกําหนด เรื่องเวลาในการโฆษณาใหตรงตามท่ี

กฎหมายกําหนด  

    (4)  บอกเลขท่ีใบอนุญาตสินคาและเลขท่ีสินคาท่ีไดรับอนุญาตโฆษณา  

    (5)  โฆษณาเฉพาะสินคาท่ีผานการอนุญาตตามกฎหมาย  

    (6)  คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค โดยตรวจสอบแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ

กอนโฆษณา  

    (7)  ใชพรีเซ็นเตอรท่ีเหมาะสมท้ังในดานวัยวุฒิและภาพลักษณในการโฆษณา

สินคาแตละประเภท 

    (8)  ควรนําเสนอโฆษณาท่ีมีประโยชน สงเสริมสังคม และแสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม   
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    (9)  ใชคําพูดสุภาพในการนําเสนอสินคา 

    (10)  มีการระบุคําเตือนหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับสินคาท่ีสามารถเห็นไดชัดไวใน

โฆษณา 

   2)  ส่ิงท่ีไมควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการโฆษณา (Don’t) 

    (1)  ไมโฆษณาสินคาท่ีผิดกฎหมายหรือสินคาท่ีไมไดรับอนุญาตใหโฆษณา  

    (2)  ไมเสนอโฆษณาอันทําใหเกิด ความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ สินคา 

บริการ การแสดง หรืออ่ืนๆ หรือโออวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนทําใหผูเห็นหรือผูฟงเกิดความ

เขาใจผิด 

    (3)  ไมใชเรื่องเพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา ความพิการ มาเปนจุดขาย

แทนสินคาในลักษณะดูถูก เหยียดหยามหรือละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

    (4)  ไมใชขอมูลสถิติ ขอมูลงานวิจัย รายงานการศึกษาทางวิชาการ ในทางท่ีไม

สมควร หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยสินคานั้นมิไดมีคุณสมบัติตามขอมูลท่ีกลาวอาง 

    (5)  ไมโฆษณาโดยใชความเชื่อ ความศรัทธา สิ่งเหนือธรรมชาติเขามาจูงใจหรือ

เปนจุดขายสินคา  

    (6)  ไมนําเทคนิค/กลยุทธการโฆษณาโดยใชผูเชี่ยวชาญมาโฆษณาสินคาทุก

ประเภท  

    (7)  ไมเสนอโฆษณาท่ีจะสงผลอันตรายตอเด็ก ท้ังทางรางกาย จิตใจ หรือทําให

ขาดความรูสึกผิดชอบ หรือโดยอาศัย ความรูเทาไมถึงการณของบุคคลดังกลาวมาใชเปนเครื่องมือใน

การจูงใจโดยไมสมควร 

    (8)  หลีกเลี่ยงโฆษณาแฝงในรูปแบบตางๆ 

    (9)  ไมโฆษณาโดยมีเนื้อหาโจมตีสินคายี่หออ่ืนท่ีเปนประเภทสินคาเดียวกันท้ัง

ทางตรงและทางออม 

    (10)  ไมใชภาพท่ีไมเหมาะสม ภาพท่ีไมสอดคลองกับสินคา ภาพสินคาอ่ืนท่ีไมใช

สินคาจริงในการโฆษณาท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภค   

  2.4.3  7 ขอท่ี “ควร” และ “ไมควร” ในการนําเสนอรายการละคร 

   1)  ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการละคร (Do) 

    (1)  ผลิตรายการท่ีเต็มไปดวยการสงเสริม (+6) ดังนี้ 

     -  สงเสริมระบบการคิดเปนข้ันเปนตอน 

     -  สงเสริมการใหความรูทางวิชาการ 

     -  สงเสริมดานจริยธรรม คุณธรรม 

     -  สงเสริมดานทักษะชีวิต 
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     -  สงเสริมดานการอยูรวมกันอยางหลากหลาย 

     -  สงเสริมความรักความสัมพันธในครอบครัว 

    (2)  แสดงคําแนะนําชวงเปดรายการวา รายการนี้สงเสริม (+6) ในดานใด เพ่ือ

เปนการประชาสัมพันธรายการใหนาชมยิ่งข้ึน 

    (3)  แสดงคําแนะนําในฉากของละครชวงท่ีผูปกครองควรตองใหคําแนะนําเด็ก

ในขณะเฝาชมเพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับผูปกครองอีกชั้นหนึ่ง 

    (4)  หากทําละครเก่ียวกับขอมูลในเชิงประวัติศาสตร ควรตองคนหาขอมูลท่ี

ถูกตองมาใชในการผลิต 

    (5)  ในกรณีท่ีจะสรางรายการเก่ียวกับชีวประวัติของบุคคล จะตองไดรับความ

ยินยอมจากผูนั้นกอน และพึงตองระมัดระวังไมใหเกิดผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดกับคนรอบขาง 

ของผูท่ีเก่ียวของ 

    (6)  เลือกนักแสดงใหเหมาะสมกับตัวละคร และระมัดระวังในการนําเด็กมาใช

เปนตัวแสดงแลวเขียนบทพูดใหเด็กพูดคําท่ีไมเหมาะสม 

    (7)  ออกอากาศในชวงเวลาท่ีเหมาะสมและตรวจสอบบทละครกอนออกอากาศ 

   2)  ส่ิงท่ีไมควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการละคร (Don’t) 

    (1)  ไมนําเสนอฉากท่ีมีการกระทําความรุนแรงตอเด็กสตรีและคนชราท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ 

    (2)  ไมนําเสนอฉากท่ีเปนการลอเลียนกลุมเฉพาะ การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว ชาติ

พันธุ ชนชั้น และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

    (3)  ไมนําเสนอละครท่ีมีเนื้อหากระทบตอสถาบันครอบครัว เนนเรื่องชูสาว

สะทอนความแตกแยกในครอบครัวมากเกินไป 

    (4)  ไมนําเสนอละครท่ีมีเนื้อหากระทบในทางลบตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

    (5)  ไมนําเสนอเนื้อหาละครท่ีใชคําพูดหยาบคาย สอเสียดชักนําใหเกิดความ

กาวราว อิจฉา ริษยา 

    (6)  ไมฉายซํ้าละครนอกเวลาท่ีไมเหมาะสมตอการนําเสนอตามชวงวัย นอกเสีย

จากวาละครเรื่องดังกลาวไดรับการปรับเรตติ้งใหเหมาะสมตามชวงเวลาดังกลาวแลว 

     -  “น18+” ปรับเปน “น13+” นําเสนอหลัง 20.30 น. 

     -  “น13+” ปรับเปน “ท” 

    (7)  ไมทําการตลาด/การโฆษณา/โฆษณาตรง/โฆษณาแฝงในละครหรือถามีตองมี

การระบุวาเปนสวนของโฆษณา 
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บทท่ี 3  

ขอเสนอแนะแนวทางและกลไกการกํากับกันเอง  
 

 จากการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นในการจัดเวทีสัมมนาในทุกภูมิภาคผูศึกษามีขอเสนอแนะ

เก่ียวกับแนวทางการกํากับดูแลกันเองดานตางๆ ตอ กสทช.  ดังนี้ 

 

3.1  ขอเสนอแนะดานกลไกการกํากับดูแลกันเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3.1.1  กสทช. ควรเรงวางกลไกและกระบวนการการกํากับดูแลในยุคท่ีสื่อหลอมรวม 

  3.1.2  กสทช. ควรทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการสรางเครือขายการกํากับดูแลใน

ลักษณะตางๆ ไดแก 1. การกํากับดูแลสื่อโดยการเขาไปเปนอาสาสมัครหรือกรรมการในคณะทํางาน

ขององคกรวิชาชีพ หรือ กสทช. 2. สรางเครือขายเฝาระวังสื่อ 3. พัฒนาหลักสูตรเสริมศักยภาพ

วิชาชีพดานตางๆ ใหกับสื่อมวลชน 

  3.1.3  กสทช.ควรเปนหนวยงานหลักในการรางกฎกติกา สรางข้ันตอน กระบวนการและ

ชองทางการรองเรียนเปนตนแบบใหองคกรสื่อสามารถนําไปปรับใชได  

  3.1.4  กสทช. ควรศึกษากลไกการกํากับดูแลกันเองของอุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จระดับ

หนึ่งแลว เชน โฆษณา เพ่ือนํามาปรับใชและขยายผลการกํากับกันเองในสวนภูมิภาค 

  3.1.5  กสทช. ควรมีแนวทางทํางานรวมกับองคกรท่ีเปนปจจัยท่ีจะทําใหการกํากับกันเอง

ประสบผลสําเร็จ ไดแก 1. เจาของสินคาท่ีเปนกลุมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม  

2. บริษัทโฆษณาซ่ึงมีการกํากับกันเองในรูปแบบของสมาคมโฆษณา 3.เจาของสื่อ ตองมีมาตรฐาน

จริยธรรมในการคัดกรองโฆษณาท่ีเหมาะสมท่ีจะเผยแพร   

  3.1.6  กสทช.ควรเปนเจาภาพหรือตัวกลางใหเกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยในประเด็นทาง

จริยธรรมระหวาง ผูผลิต ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

  3.1.7  กสทช. ควรกําหนดเปนเง่ือนไขใหผูขอรับใบอนุญาตตองนําเสนอรูปแบบรายการ การ

ระบุกลุมผูผลิต หรือคณะกรรมการสถานีในการตรวจสอบรายการ  

  3.1.8  กสทช. ควรเปนเจาภาพในการสงเสริมผูประกอบกิจการสื่อทุกระดับใหมีความรู ความ

เขาใจเรื่อง จรรยาบรรณ และกฎหมายข้ันพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ 

  3.1.9  กสทช.ควรเปนองคกรหลักในการสรางมาตรฐานจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชน พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานจริยธรรม ใหแกผูประกอบกิจการ

สื่อสารมวลชน 

  3.1.10  กสทช. ควรกําหนดใหนักขาวตองผานการฝกอบรมจริยธรรมสื่อมวลชนอยางเขมขน 

โดยกําหนดเปนกฎหมายควบคุม  
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  3.1.11  กสทช. ควรแยกแยะประเภทของรายการขาว เลาขาว วิเคราะหขาว และใหความรูกับ

ประชาชน 

  3.1.12  กสทช. ควรใหอํานาจบางสวนกับองคกรวิชาชีพในการลงดาบ/ลงโทษสมาชิกท่ีทําผิด 

โดยการกระทําผิดมีผลตอใบอนุญาต 

  3.1.13  กสทช. ควรแตงตั้งคณะทํางานกลางเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการรองเรียนและการ

แกปญหาเรื่องรองเรียนขององคกรวิชาชีพและนํามาเปนตัวชี้วัดการสนับสนุนสงเสริม 

  3.1.14  กสทช. ควรกําหนดใหองคกรวิชาชีพจัดตั้งเปนองคกรในระดับชาติ โดยมีกลไกการกํากับ

ดูแลตั้งแตในระดับจังหวัด ระดับภาค มีมาตรฐานจรรยาบรรณกลางและมีกลไกรับเรื่องรองเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึง กสทช. จะมีบทบาทเปนผูประสานงาน ติดตาม การดําเนินการของแตละองคกรให

เกิดประสิทธิภาพ 

 

3.2  ขอเสนอแนะดานกํากับดูแลโดยกฎหมาย 

  3.2.1  กสทช. ควรมีการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับสื่อกระจายเสียงและ

สื่อโทรทัศนรายใหม 

  3.2.2  กสทช. ควรเพ่ิมบทลงโทษ เพ่ิมคาปรับ เพิกถอนใบอนุญาต กับผูท่ีสงคลื่นรบกวนและ

โฆษณาผิดกฎหมาย 

  3.2.3  กสทช. ควรนําขอเสนอไปใชจริง กอนท่ีจะบังคับใชตองเปดใหมีสวนรวมในทุกข้ันตอน 

โดยเฉพาะควรนําขอเสนอตอสาธารณะ มีการทําประชาพิจารณ  

 

3.3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการรวมกลุม 

  3.3.1  กสทช. ควรเปนผูสนับสนุน ใหสื่อท่ีเกิดข้ึนใหมมีการรวมตัวกัน มีการรางขอบังคับ มีกฎ

กติกาในการบังคับกับสมาชิก ก็มีการทําระเบียบเก่ียวกับการกํากับกันเองข้ึนมาใช 

  3.3.2  กสทช. ควรจัดทํา ประกาศเพ่ือใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย  กลไกรับเรื่องรองเรียน 

และกระบวนการตรวจสอบเรื่องรองเรียนและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  

  3.3.3  มีมาตรการท่ีลงรายละเอียดชัดเจนในการสรางความเข็มแข็งใหองคกรวิชาชีพ เชน จะมี

การสงเสริมการรวมกลุม จะสงเสริมอยางไร จะมีทรัพยากรจากไหนมาชวยสนับสนุน และองคกร

วิชาชีพสื่อควรมีบทบาทในการใหคุณใหโทษตอองคกรสมาชิกในบางระดับ  

  3.3.4  องคกรวิชาชีพสื่อตองดําเนินการตามขอบังคับทางจริยธรรม/จรรยาบรรณอยางจริงจัง มี

การเผยแพรขอบังคับทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของตนใหสังคมไดรับรู รวมถึงการจัดทํารายงานการ

รับและแกไขเรื่องรองเรียนใหแกองคกรกํากับดูแลเปนระยะ เชน ทุก 6 เดือน โดยตั้งกรอบใหชัด

ระหวางกฎหมายและจริยธรรม วาครอบคลุมระดับไหน 
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  3.3.5  กสทช. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานจริยธรรมหลายระดับ ตั้งแตในองคกรวิชาชีพ 

ระดับภาค ระดับชาติ ซ่ึงคณะกรรมการตองมีความหลากหลายและเปนตัวแทนท่ีมีความนาเชื่อถือ

และไดรับการยอมรับของสังคม 

 

3.4  ขอเสนอแนะตอการสรางความเขมแข็งใหกับผูบริโภค  

  3.4.1  สงเสริมใหมีการสรางความเขมแข็งใหกับผูบริโภคใหรูจักรักษาสิทธิของตนเอง และรูจัก

รองเรียนหากถูกเอาเปรียบ 

  3.4.2  ปลูกฝงจริยธรรมใหกับนักศึกษาดานสื่อ กอนท่ีจะเขาไปสูวงการวิชาชีพ โดย กสทช. อาจ

ทําโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในดานจริยธรรม นําตนแบบของผูผลิตรายการท่ีดีมาปลูกฝง

ใหกับนักศึกษา อาจสรางในรูปแบบของเครือขายการกํากับดูแลสื่อ เปนตน  

  3.4.3  กสทช. ควรสงเสริมใหมีตัวแทนผูบริโภคท่ีเขมแข็งเปนคนพิจารณาเรื่องรองเรียน โดย

เลือกกลุมคนท่ีเปนตัวแทนซ่ึงสามารถสะทอนเสียงท่ีแทจริงของสังคมได  

  3.4.4  กสทช. ควรอบรมใหความรูแกเยาวชนเพ่ือรูเทาทันสื่อ ใหความรูเก่ียวกับขาว ท่ีนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีเหมาะสม และสนับสนุนใหเกิดเครือขายนักขาวพลเมือง สนับสนุนสื่อ

ทางเลือก สรางนักขาวสืบสวนสอบสวนใหมากข้ึน หรือสนับสนุนสื่อท่ีทําเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

  3.4.5  กสทช. ควรทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรรูเทาทันสื่อและ

บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 

 

3.5  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  3.5.1  กสทช. ควรสงเสริมโดยการใหความรูเรื่องจรรยาบรรณข้ันต่ําและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนกับ

สื่อมวลชน โดยจัดการอบรมเปนกลุมยอยในระดับจังหวัด 

  3.5.2  กสทช. ควรสงเสริมโดยการใหความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงกติกา กฎเกณฑ

ทางสังคมท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพสื่อมวลชน 

  3.5.3  กสทช. ควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดสื่อดีมีคุณภาพเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดสื่อดีๆ เพ่ิม

มาก เชน ใหรางวัลแกรายการโทรทัศนท่ีดีเปนตัวอยาง 

  3.5.4  กสทช. ควรสงเสริมใหภาคประชาชนมีความเขมแข็ง โดยเขามามีสวนรวมในการกํากับ

จริยธรรมการนําเสนอขาว โฆษณาของสื่อ ท้ังระดับบุคคล และเครือขาย เชน ครอบครัว 

สถาบันการศึกษา 

  3.5.5  กสทช. ควรสงเสริมใหมีระบบตรวจสอบเฝาระวังสื่อในชุมชนเปนเครือขายท่ีมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. 2556. รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติ 
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คณะผูจัดทํา 

 
หนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ท่ีปรึกษา 

  1.  รองศาสตราจารยสดศรี เผาอินจันทร อดีตคณบดีผูกอตั้งคณะการสื่อสารมวลชน 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงเดช วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ผูทรงคุณวุฒิ 

  1.  อาจารย ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  2.  อาจารยสุวรรณา สมบัติรักษาสุข อดีตประธานสภาวิชาชีพวิทยุและ 

   โทรทัศนไทย 

  3.  อาจารยชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร  

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ผูศึกษา  

1.   อาจารย ดร.รดี ธนารักษ   

2.   อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน  

3.   อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง 

4.   อาจารย ดร.พนินท เครือไทย  

5.   อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง  

6.   อาจารยอุษณีย มากประยูร 

7.   อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์ 

8.   อาจารยจักภพ พานิช 
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ผูประสานงานประจําภาค  

  1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย แกวสีนวล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี พรหมมา ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  3.  อาจารยแพรวพรรณ อัคคะประสา อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาคผนวก  
รายชื่อองคกรวิชาชีพสื่อท่ีเขารวมโครงการ 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

ฐานขอมูลผูเขารวมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จรรยาบรรณในมุมมองของส่ือและองคกรกํากับ

ดูแล 

ในตางประเทศวันท่ี 22-23  เมษายน 2556 ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพ 

1 สภาวิชาชีพนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรุงเทพมหานคร 

2 สมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กรุงเทพมหานคร 

3 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรุงเทพมหานคร 

4 สภาวิชาชีพกิจการแพรภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 

5 สภาองคกรวิชาชีพวิทยุโทรทัศนภาคประชาชน (สอทช.) กรุงเทพมหานคร 

6 สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

7 สมาคมโทรทัศนดาวเทียมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

8 สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศนไทย (สนวท.) กรุงเทพมหานคร 

9 สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัยเพ่ือความม่ันคง กรุงเทพมหานคร 

10 องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี กรุงเทพมหานคร 

11 สภาผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 

12 สมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนทบันเทิงไทย กรุงเทพมหานคร 

13 สภาเครือขายสื่อภาคประชาชนแหงชาติ (สค.สช.) กรุงเทพมหานคร 

14 สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

15 สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร 

16 สมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง กรุงเทพมหานคร 

17 สมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซียน กรุงเทพมหานคร 

18 สื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

19 สมาคมวิทยุโทรทัศน พัฒนาธุรกิจไทย (สวทพ.) กรุงเทพมหานคร 

20 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศน กรุงเทพมหานคร 

21 คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

22 สมาคมกิจการโทรทัศนและวิทยุ (สมอท.) กรุงเทพมหานคร 

23 บริษัท บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด กรุงเทพมหานคร 

24 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กรุงเทพมหานคร 

25 บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน จํากัด (ชอง 7) กรุงเทพมหานคร 

26 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

27 สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร 

28 สํานักขาวประชาไท  กรุงเทพมหานคร 

29 เว็บไซด Moral Medias.net กรุงเทพมหานคร 

30 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

31 บริษัท สปริงสนิวส กรุงเทพมหานคร 

32 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด กรุงเทพมหานคร 

33 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

34 Media Inside Out กรุงเทพมหานคร 

35 สํานักขาวออนไลนไทยพับบริกา กรุงเทพมหานคร 

36 Siam Intelligence Unit กรุงเทพมหานคร 

37 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

38 กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 

39 สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

40 สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

41 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรุงเทพมหานคร 

42 สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

43 โอเพนออนไลน กรุงเทพมหานคร 

44 หนังสือพิมพ พิมพไทยรายวัน กรุงเทพมหานคร 

45 ศูนยขาว TCIJ WWW.TCIJTHAI.COM กรุงเทพมหานคร 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

46 หนังสือพิมพ โพสตทูเดย กรุงเทพมหานคร 

47 ศูนยขาว TCIJ ศูนยขาวเพ่ือสิทธิพลเมือง กรุงเทพมหานคร 

48 สํานักขาว อิศรา กรุงเทพมหานคร 

49 DNN กรุงเทพมหานคร 

50 สํานักขาวอิศรา กรุงเทพมหานคร 

51 FMTV.ทีวีเพ่ือมวลมนุษยชน ชุมชนสันติอโศก กรุงเทพมหานคร 

52 ไทยรัฐออนไลน กรุงเทพมหานคร 

53 แนวหนา กรุงเทพมหานคร 

54 Thai Business News กรุงเทพมหานคร 

55 วิทยุกรมประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร 

56 เดลินิวส กรุงเทพมหานคร 

57 พันธุทิพย กรุงเทพมหานคร 

58 INN กรุงเทพมหานคร 

59 ไทยโพสต กรุงเทพมหานคร 

60 คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพมหานคร 

61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

62 คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 

63 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคม 

กรุงเทพมหานคร 

64 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร 

กรุงเทพมหานคร 

65 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 

66 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

67 สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา กรุงเทพมหานคร 

68 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
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69 สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

70 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

71 ศูนยศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

72 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

73 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร 

75 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   กรุงเทพมหานคร 

76 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรุงเทพมหานคร 

77 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

78 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร 

79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

80 มีเดียมอนิเตอร กรุงเทพมหานคร 

81 เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว 

กรุงเทพมหานคร 

82 มูลนิธิไฮนริคเบิล กรุงเทพมหานคร 

83 แผนงานสื่อสรางสุขภาวะเยาวชน (สสย.) กรุงเทพมหานคร 

84 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) กรุงเทพมหานคร 

85 สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม (Thai Carbon Fond) กรุงเทพมหานคร 

86 เครือขายสื่อสรางสรรค กรุงเทพมหานคร 

87 โครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) กรุงเทพมหานคร 

88 สํานักงาน (กสทช.) กรุงเทพมหานคร 

89 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือความเทาเทียมกัน  กรุงเทพมหานคร 

90 บริษัท นวกิจบริการ จํากัด กรุงเทพมหานคร 

91 บริษัท ประทุมพรเทรดดิ้ง จํากัด กรุงเทพมหานคร 

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

93 แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) กรุงเทพมหานคร 

94 บริษัท วรศักดิ์ จํากัด กรุงเทพมหานคร 

95 บริษัท เอ็นทีกรุป จํากัด กรุงเทพมหานคร 

96 บริษัท กูดเฟรม โปรดักชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร 

97 เครือขายสงเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย (SEAPA) กรุงเทพมหานคร 

98 สถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ กรุงเทพมหานคร 

98 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

99 สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ (สวชช.) ประจวบคีรีขันธ 

100 สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทองถ่ิน ประจวบคีรีขันธ 

101 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศนภาคตะวันตก กาญจนบุรี 

102 สมาคมวิทยุจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

103 สมาคมปฏิรูปสื่อภาคประชาชน  กาญจนบุรี 

104 สมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแหงประเทศไทย ชลบุร ี

105 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชลบุร ี

106 สมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุทองถ่ินไทย (วทท.) ภูเก็ต 

107 สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศนจังหวัดราชบุรี ราชบุรี 

108 ชมรมสื่อสรางสรรค  รอยเอ็ด 

109 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

110 สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาคประชาชน อุบลราชธานี 

111 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

112 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศนประชาชน นครราชสีมา 

113 สมาคมวิทยุชุมชนโคราช นครราชสีมา 

114 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
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115 สมาคมผูสื่อขาว  นครศรีธรรมราช 

116 เครือขายสื่อสาธารณะ ลําปาง 

117 มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 

118 สมาคมสภาองคกรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาคประชาชน เชียงใหม 

119 สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศนและผูสื่อขาว เชียงใหม 

120 เครือขายวิทยุชุมชนภาคเหนือ เชียงใหม 

121 สํานักขาวประชาธรรม  เชียงใหม 

122 สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

123 สื่อภาคประชาชนคนพิษณุโลก พิษณุโลก 

124 สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก พิษณุโลก 

125 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

126 มหาวิทยาลัยเชียงใหม อุตรดิตถ 

127 Advertising Standards Bureau,Australia Australia 

128 Ofcom 2003-2011,UK London, UK 

129 The Southeast Asian Press Alliance(SEAPA) Thailand 

130 Indonesia Press Council Indonesia 

ฐานขอมูลผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางไตรภาคีในการกาํกับดูแลกันเอง" 

ระหวางวันท่ี 22 - 23 พฤษภาคม 2556 

ณ โรงแรมโรสการเดนริเวอรไซด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

1 สภาวิชาชีพกิจการแพรภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 

2 สภาองคกรวิชาชีพวิทยุโทรทัศนภาคประชาชน (สอทช.) กรุงเทพมหานคร 

3 สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

4 สมาคมโทรทัศนดาวเทียมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

5 สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศนไทย (สนวท.) กรุงเทพมหานคร 

6 สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธจักรชัยเพ่ือความม่ันคง กรุงเทพมหานคร 
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7 องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี กรุงเทพมหานคร 

8 สภาผูประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ

ไทย 

กรุงเทพมหานคร 

9 สมาพันธสมาคมดิจิตอลคอนเทนทบันเทิงไทย กรุงเทพมหานคร 

10 สภาเครือขายสื่อภาคประชาชนแหงชาติ (สค.สช.) กรุงเทพมหานคร 

11 สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

12 สมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซียน กรุงเทพมหานคร 

13 สื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

14 คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 

15 สมาคมกิจการโทรทัศนและวิทยุ (สมอท.)                                               กรุงเทพมหานคร 

16 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กรุงเทพมหานคร 

17 บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน จํากัด (ชอง 7) กรุงเทพมหานคร 

18 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (ชอง 9) กรุงเทพมหานคร 

19 สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ  (ชอง11) กรุงเทพมหานคร 

20 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

21 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด กรุงเทพมหานคร 

22 สํานักขาวอิศรา กรุงเทพมหานคร 

23 สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

24 สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

25 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรุงเทพมหานคร 

26 สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

27 สมาคมการคาผูประกอบการเคเบิลทีวี กรุงเทพมหานคร 

28 บ.เนชั่น บรอดแคสติ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

29 TPBS กรุงเทพมหานคร 

30 ICT  FOR  ALL กรุงเทพมหานคร 

31 สํานักขาว ANEWS กรุงเทพมหานคร 
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32 สํานักขาว ANEWS (Korat) กรุงเทพมหานคร 

33 PROGRAMMI กรุงเทพมหานคร 

34 บจก.เอเชียบอรดคาสติ้งเทเลวิชั่น กรุงเทพมหานคร 

35 สวนจัดการและควบคุมรายการ (สทท.11) กรุงเทพมหานคร 

36 บ.อารเอส จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

37 สมาพันธสมาคมดิจิตอล คอนเทนตบันเทิงไทย กรุงเทพมหานคร 

38 GMM Z Trading Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร 

39 บ.บอรดคาสไทยเทเลวิชั่น จํากัด  กรุงเทพมหานคร 

40 สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรุงเทพมหานคร 

41 บริษัท เอ็มทีเทเลวิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด กรุงเทพมหานคร 

42 ชองดาวเทียม CTB กรุงเทพมหานคร 

43 สํานักขาว DNN กรุงเทพมหานคร 

44 คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพมหานคร 

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

46 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

47 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร 

49 ศูนยศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

50 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 

51 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร 

52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

54 มีเดียมอนิเตอร กรุงเทพมหานคร 

55 เครือขายครอบครัวเฝาระวังและสรางสรรคสื่อ มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว 

กรุงเทพมหานคร 

56 มหาวิทยาลัยบูรพา กรุงเทพมหานคร 
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57 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)  กรุงเทพมหานคร 

58 สํานักงาน (กสทช.) กรุงเทพมหานคร 

59 บริษัท  อินนิเชียล ซัพพลาย จํากัด นนทบุรี 

60 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

62 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร นครปฐม 

63 สถานีวิทยุชุมชนคน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

64 สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ (สวชช.)  กาญจนบุรี 

65 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศนภาคตะวันตกสาขากาญจนบุรี กาญจนบุรี 

66 สถานีวิทยุชุมชน ตนแบบ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 

67 สถานีวิทยุชุมชนคน  หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 

68 มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 

69 สมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุทองถ่ินไทย (วทท.) จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 

70 สมาคมสถานีวิทยุและโทรทัศนจังหวัดราชบุรี ราชบุรี 

71 เครือขายเพ่ือนกะเทยไทย ชลบุร ี

72 สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทองถ่ินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

ประจวบคีรีขันธ 

73 สถานีวิทยุชุมชนตําบล  บอนอก ประจวบคีรีขันธ 

74 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 

75 สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี  อุบลราชธานี 

76 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

77 สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศนประชาชนนครราชสีมา  นครราชสีมา 

78 สมาคมวิทยุชุมชนโคราช  นครราชสีมา 

79 สมาคมผูสื่อขาว นครศรีธรรมราช 

80 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

81 เครือขายสื่อสาธารณะ ลําปาง 
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82 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

83 สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

84 สื่อภาคประชาชนคนพิษณุโลก พิษณุโลก 

85 สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก พิษณุโลก 

86 สํานักขาวประชาธรรม (เชียงใหม) เชียงใหม 

87 สมาคมสภาองคกรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาคประชาชน เชียงใหม 

88 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

89 มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

ฐานขอมูลผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการกํากับกันเองในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนช่ันแนล จังหวัดอุบลราชธานี 

1 สถานีวิทยุ อปภร. 97.5 MHz อุบลราชธานี 

2 สถานีวิทยุอุบลเรดิโอ อุบลราชธานี 

3 ศูนยผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศนเรดิโอแกรม อุบลราชธานี 

4 สถานีวิทยุยอดทองเรดิโอ FM 101.75 MHz อุบลราชธานี 

5 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.25 MHz อุบลราชธานี 

6 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 95.50 MHz อุบลราชธานี 

7 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.25 MHz  อุบลราชธานี 

8 สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน อุบลราชธานี 

9 สถานีวิทยุกระจายเสียงทีกาเรดิโอ  FM 101.00 Mhz.   อุบลราชธานี 

10 สถานีวิทยุคนรักเขมราฐ FM 88.0 MHz อุบลราชธานี 

11 สถานีวิทยุคูบุญคนแสนดี FM 100.75 MHz อุบลราชธานี 

12 สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี 2 ระบบ FM 95.75 MHz อุบลราชธานี 

13 สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี 2 ระบบ AM 1215 KHz อุบลราชธานี 

14 สถานีวิทยุคลื่นใจ ภูมิปญญาไทยกาวหนา FM 99.25 MHz อุบลราชธานี 
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15 สถานีวิทยุ 1 ปณ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

16 สถานีวิทยุชุมชนภูมิปญญาไทย FM 96.75 MHz อุบลราชธานี 

17 สถานีวิทยุ วปถ 6 อุบลราชธานี 

18 ชาติเจริญวิทยุ Radio พาอุบล อุบลราชธานี 

19 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 

20 สถานีวิทยุกองทัพภาค 2 อุบลราชธานี 

21 สถานีวิทยุFM 101.75 MHz   อุบลราชธานี 

22 สถานีวิทยุกองทัพภาค 2 อุบลราชธานี 

23 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีตระการ อุบลราชธานี 

24 ชอง 11 สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สื่อมวลชน) อุบลราชธานี 

25 อุปนายกสมาคมฯ (สมาคมสื่อ) อุบลราชธานี 

26 คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

27 ศูนยบริการวิชาการชุมชน มรภ.อุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 

28 สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

29 นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย กรุงเทพมหานคร 

30 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ThaiPBS กรุงเทพมหานคร 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

32 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

33 สถานีวิทยุทองถ่ินไทยใสใจพระพุทธศาสนา อุบลราชธานี 

34 สถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคง คลื่นดีศรีประดู อุบลราชธานี 

35 วิทยุเพ่ือความม่ันคงสมูทคิต อุบลราชธานี 

36 วิทยุเพ่ือความม่ันคง สื่อสารสองใจสื่อใจสองชน อุบลราชธานี 

37 สถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคงเสียงจากนาจะหลวย อุบลราชธานี 

38 วิทยุเพ่ือความม่ันคงวัดภูกระแต อุบลราชธานี 
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39 สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ อุบลราชธานี 

40 สถานีวิทยุคนเกษตร อุบลราชธานี 

41 สถานีวิทยุชาติเจริญเรดิโอ อุบลราชธานี 

42 สถานีวิทยุปองภัยเรดิโอ อุบลราชธานี 

43 วิทยุเพ่ือความม่ันคงวันฟาใหม อุบลราชธานี 

44 สถานีวิทยุชุมชนคนรักสันติ อันลิมิตเรดิโอ อุบลราชธานี 

45 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและการกีฬา อุบลราชธานี 

46 สถานีวิทยุกอนอย อุบลราชธานี 

47 สถานีวิทยุบัวกลางมูล อุบลราชธานี 

48 สถานีวิทยุวิทยุสันติสุข ดอนกลาง อุบลราชธานี 

49 สถานีวิทยุคนสหกรณ อุบลราชธานี 

50 สถานีวิทยุภูพลานสูง อุบลราชธานี 

51 วทท.เมืองดอกบัว อุบลราชธานี 

52 Hi Radio วิทยุท่ีทักทายคุณไดทุกวัน อุบลราชธานี 

53 สถานีวิทยุทองถ่ินเดชอุดม อุบลราชธานี 

54 วทท.เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี 

55 สถานีวิทยุตลาดสดวารินชําราบ อุบลราชธานี 

56 สถานีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ อุบลราชธานี 

57 สถานีวิทยุชุมชนทาวังหิน อุบลราชธานี 

58 สถานีวิทยุคนรักษสุขภาพ อุบลราชธานี 

59 สถานีวิทยุทุงเจริญ อุบลราชธานี 

60 สถานีวิทยุฅนเมืองเดช อุบลราชธานี 

61 สถานีวิทยุคนอุบลเพ่ือความม่ันคงแหงชาติรุนท่ี 3 อุบลราชธานี 

62 สถานีวิทยุคนแสนดี อุบลราชธานี 
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63 สถานีวิทยุบานทาบอ อุบลราชธานี 

64 สถานีวิทยุคิสเอฟเอ็ม อุบลราชธานี 

65 สถานีวิทยุหวยมวง อุบลราชธานี 

66 วทท.เมืองอุบล อุบลราชธานี 

67 สถานีวิทยุชุมชนหนองไขนก อุบลราชธานี 

68 สถานีวิทยุOK LOVE อุบลราชธาน ี

69 สถานีวิทยุOK ลูกทุง อุบลราชธานี 

70 สถานีวิทยุแมนเรดิโอ อุบลราชธานี 

71 สถานีวิทยุคนวัยทีน อุบลราชธานี 

72 ศูนยการเรียนรูวิทยุชุมชนภูมิปญญาไทย อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

73 สถานีวิทยุขามใหญ อุบลราชธานี 

74 วทท.แสนสุข อุบลราชธานี 

75 สถานีวิทยุคนสูชีวิต อุบลราชธานี 

76 สถานีวิทยุคนน้ํายืน อุบลราชธานี 

77 เครือขายคนอุบลตุมลูกตุมหลานฮักบานแปงเมือง อุบลราชธานี 

78 สถานีวิทยุอารยะธรรมลําน้ําโดม อุบลราชธานี 

79 สถานีวิทยุออนซอนชุมชนคนทองถ่ินเซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 

80 สถานีวิทยุwe Love The King We Love Thailand อุบลราชธานี 

81 สถานีวิทยุคนฮักดี อุบลราชธานี 

82 สถานีวิทยุเสียงสามยอด อุบลราชธานี 

83 สถานีวิทยุฟาโรห เรดิโอ อุบลราชธานี 

84 สถานีวิทยุตําบลไรนอย อุบลราชธานี 

85 สถานีวิทยุนานาชาติปทุมรวมใจ อุบลราชธานี 

86 สถานีวิทยุเพ่ือการพัฒนา นําพาชุมชน กาวไกล อุบลราชธานี 
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87 สถานีวิทยุคนบานกอ เพ่ือความสามัคคีใชชีวีอยาง พอเพียง อุบลราชธานี 

88 สถานีวิทยุClassic Radio อุบลราชธานี 

89 สถานีวิทยุสวนสยามสําโรง อุบลราชธานี 

90 สถานีวิทยุHeadline Channel อุบลราชธานี 

91 สถานีวิทยุพลแพน อุบลราชธานี 

92 วิทยุเพ่ือการศึกษาและปฏิบัติการทาง นิเทศศาสตรโปลี่เรดิโอ อุบลราชธานี 

93 สถานีวิทยุแมน้ําโขง อุบลราชธานี 

94 สถานีวิทยุคนบานดอน อุบลราชธานี 

95 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีตระการ อุบลราชธานี 

96 อปพร.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

97 สถานีวิทยุคลื่นใจภูมิปญญาไทยกาวหนา อุบลราชธานี 

98 สถานีวิทยุคนชานเมือง อุบลราชธานี 

99 สถานีวิทยุสวางสามัคคี อุบลราชธานี 

100 สถานีวิทยุทองถ่ินไทย อุบลราชธานี 

101 สถานีวิทยุสี่แยกเสียงสวรรค อุบลราชธานี 

102 สถานีวิทยุวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนา   ปาดงใหญวังออ อุบลราชธานี 

103 สถานีวิทยุภูมิปญญาไทยคําสมบูรณ อุบลราชธานี 

104 สถานีวิทยุวิทยุชุมชนแสนสุข อุบลราชธานี 

105 สถานีวิทยุนิคมสําโดมใหญเดชอุดม อุบลราชธานี 

106 สถานีวิทยุวิทยุสามัคคีนิคมสายกลาง อุบลราชธานี 

107 สถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ อุบลราชธานี 

108 สถานีวิทยุคนรักแมมูล อุบลราชธานี 

109 สถานีวิทยุสหกรณรวมใจ อุบลราชธานี 

110 สถานีวิทยุคนรักสุขภาพ อําเภอสิรินธร อุบลราชธานี 
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111 สถานีวิทยุเท็นเรดิโอ อุบลราชธานี 

112 สถานีวิทยุสงเสริมกีฬาและความบันเทิง อุบลราชธานี 

113 สถานีวิทยุR-TECH RADIO อุบลราชธานี 

114 สถานีวิทยุฟาใสเรดิโอและโทรทัศน อุบลราชธานี 

115 วิทยุทองถ่ินวนารมย อุบลราชธานี 

116 สถานีวิทยุคลื่นดีบานเฮา อุบลราชธานี 

117 New Life Radio (นิวไลฟเรดิโอ) อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

118 สถานีวิทยุสหกรณการเกษตรพลังสามัคคีสตรี กลุมน้ําโขงจํากัด อุบลราชธานี 

119 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม อุบลราชธานี 

120 สถานีวิทยุคนบานเฮา อุบลราชธานี 

121 วิทยุกระจายเสียงสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคมแหงชาติ       

"เสียงธรรมนําชีวิต" 

อุบลราชธานี 

122 วิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม อุบลราชธานี 

123 วิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม (วัดปาชุมชน-ฟาหวน) อุบลราชธานี 

124 สถานีวิทยุประชาศรัทธาธรรม อุบลราชธานี 

125 สถานีเพลงฮิต อุบลราชธานี 

126 สถานีวิทยุลูกทุงเน็ตเวิรก อุบลราชธานี 

127 สถานีวิทยุBIG FM. อุบลราชธานี 

128 สถานีวิทยุคนรักน้ํายืน อุบลราชธานี 

129 สถานีวิทยุVR Family Radio อุบลราชธานี 

130 สถานีวิทยุวัดสวายนอย อุบลราชธานี 

131 สถานีวิทยุดงแสนสุข อุบลราชธานี 

132 สถานีวิทยุกกยาง อุบลราชธานี 

133 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี 
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134 สถานีวิทยุซําบายใจไทยอีสาน อุบลราชธานี 

135 สถานีวิทยุสามสีเรดิโอ อํานาจเจริญ 

136 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา อุบลราชธานี 

137 สถานีวิทยุคนรักบาน อุบลราชธานี 

138 สถานีวิทยุคนบัวงาม อุบลราชธานี 

139 สถานีวิทยุวี.อาร พิบูลเรดิโอ อุบลราชธานี 

140 สถานีวิทยุคลื่นเสียงแกงสะพือ อุบลราชธานี 

141 สถานีวิทยุตาลสุม เรดิโอ อุบลราชธานี 

142 สถานีวิทยุรวมพลคนบานทุง อุบลราชธานี 

143 สถานีวิทยุคลื่นเสียงเมืองพิบูล อุบลราชธานี 

144 สถานีวิทยุสวางเรดิโอ อุบลราชธานี 

145 สถานีวิทยุโขงเจียมเรดิโอ อุบลราชธานี 

146 สถานีวิทยุมิตรมวลชน อุบลราชธานี 

147 สถานีวิทยุวัดแสนสุข อุบลราชธาน ี

148 สถานีวิทยุทีกาเรดิโอ อุบลราชธานี 

149 สถานีวิทยุทองถ่ินชองเม็ก อุบลราชธานี 

150 สถานีวิทยุวัดโปรงเจริญ อุบลราชธานี 

151 สถานีวิทยุคนสรางสุข อําเภอน้ํายืน อุบลราชธานี 

152 สถานีวิทยุดอนยูงดงฟาหวน อุบลราชธานี 

153 สถานีวิทยุคนทุงศรี อุบลราชธานี 

154 สถานีวิทยุสหกรณนาเยีย อุบลราชธานี 

155 สถานีวิทยุตะวันฉายชายโขง อุบลราชธานี 

156 สถานีวิทยุสําโดมสัมพันธ อุบลราชธานี 

157 สถานีวิทยุหอไตรตระการพืชผล อุบลราชธานี 
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158 วิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 

159 สถานีวิทยุเขมราฐ อุบลราชธานี 

160 สถานีวิทยุคนดีศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 

161 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติและสังคม อุบลราชธานี 

162 สําโรงเรดิโอวิทยุเพ่ือชุมชน อุบลราชธานี 

163 สถานีวิทยุเมืองเอกอุบล อุบลราชธานี 

164 สถานีวิทยุนาจะหลวย-บุญฑริก อุบลราชธานี 

165 สถานีวิทยุวัดทุงศรีเมือง อุบลราชธานี 

166 สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน Happy Statuib อุบลราชธานี 

167 สถานีวิทยุหลักเมือง อุบลราชธานี 

168 สถานีวิทยุคนทองถ่ินบานตลาด อุบลราชธานี 

169 สถานีวิทยุคลื่นสามารถ อุบลราชธานี 

170 สถานีวิทยุสามเหลี่ยมมรกต อุบลราชธานี 

171 สถานีวิทยุท่ีทําการลูกทุง อุบลราชธานี 

172 สถานีวิทยุกลางทุงนาเรดิโอ อุบลราชธานี 

173 สถานีวิทยุบุญฑริก-นาจะหลวย อุบลราชธานี 

174 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีดอนจิก อุบลราชธานี 

175 สถานีวิทยุคนรักปากกะหลาง อุบลราชธานี 

176 สถานีวิทยุสามัคคี อุบลราชธานี 

177 สถานีวิทยุM.R. สเตชั่น อุบลราชธานี 

178 สถานีวิทยุเพ่ือเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี 

179 สถานีวิทยุตระการพืชผล อุบลราชธานี 

180 สถานีวิทยุคลื่นดีศรีสําโรง อุบลราชธานี 

181 สถานีวิทยุคนชายแดน อุบลราชธานี 
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182 สถานีวิทยุเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

183 สถานีวิทยุรักบานเกิด อุบลราชธานี 

184 สถานีวิทยุอบต.คําไหล อุบลราชธานี 

185 สถานีวิทยุคนรักถ่ิน อุบลราชธานี 

186 FM 91.75 MHz เพ่ือประชาชน อุบลราชธานี 

187 สถานีวิทยุท่ีทําการลูกทุง อุบลราชธานี 

188 สถานีวิทยุคลื่นดีบานเฮาเดชอุดม อุบลราชธานี 

189 สถานีวิทยุICE STATION 1 อุบลราชธานี 

190 สถานีวิทยุเลียงไทบาน อุบลราชธานี 

191 สถานีวิทยุคนเข่ืองใน อุบลราชธานี 

192 วิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network        

วิทยาลัยเทคนิค อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

193 สถานีวิทยุลานบาน-ลานธรรม อุบลราชธานี 

194 สถานีวิทยุวิทยุชุมชนหวยคุม อุบลราชธานี 

195 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (สวท.) อุบลราชธานี 

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

197 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 9 จังหวัดอุบลราชธานี (สทร.9) อุบลราชธานี 

198 สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 อุบลราชธานี 

199 สถานีวิทยุกองทัพบก ภาคท่ี 2 ระบบ A.M. อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

200 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพ่ือการศึกษา (สวศ.) อุบลราชธานี 

201 สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร (สวพ.) อุบลราชธานี 

202 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 08 (ทอ. 08) อุบลราชธานี 

203 สถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ. 6  อุบลราชธานี 

204 สถานีวิทยุกระจายกองทัพภาคท่ี 2 ระบบ FM อุบลราชธานี 
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205 นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

206 นายกสมาคมผูสื่อขาวอุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 

207 นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนอีสาน อุบลราชธานี 

208 ประธานศูนยสมาคมนักจัดรายการขาววิทยุและโทรทัศนแหงประเทศ

ไทย 

อุบลราชธานี 

209 ประธานชมรมผูสื่อขาวสวนกลางอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

210 ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธาน ี  อุบลราชธานี 

211 นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

212 บก.ประชามติ อุบลราชธานี 

213 บก.ชนสยาม อุบลราชธานี 

214 บก.หอการคาอุบลฯ อุบลราชธานี 

215 บก.คนรุนใหม อุบลราชธานี 

216 บก.ขาวภูธร อุบลราชธานี 

217 บก.ปทุมมาลัย อุบลราชธานี 

218 ผูสื่อขาว ปทุมมาลัย อุบลราชธานี 

219 บก.ขาววันใหม  อุบลราชธานี 

220 บก.ขาวชายแดน อุบลราชธานี 

221 บก.อบต.กาวหนา อุบลราชธานี 

222 บก.ประชารัฐ อุบลราชธานี 

223 บก.นสพ.เสียงไท อุบลราชธานี 

224 บก. นสพ.โอเคอีสาน อุบลราชธานี 

225 บก. นสพ.โมเดิรนไทมนิวส อุบลราชธานี 

226 บก. นสพ.ไทยนิวส อุบลราชธานี 

227 ออนซอนเรดิโอ  FM 104.5 MHz นครพนม 
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228 สถานีวิทยุชุมชนเมืองเกษ FM 97.75 MHz รอยเอ็ด 

229 นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาคประชาชนรอยเอ็ด รอยเอ็ด 

230 สมาคมผูบริโภค (ผูสนใจ) รอยเอ็ด 

231 ชมรมสื่อสรางสรรคจังหวัดรอยเอ็ด (ผูสนใจ) รอยเอ็ด 

232 ศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภค (ผูสนใจ) รอยเอ็ด 

233 สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองเกษ FM 97.75 MHz รอยเอ็ด 

234 วิทยุชุมชนสังคมอยูเย็นเปนสุข รอยเอ็ด 

235 หางหุนสวนจํากัด หิน เหล็ก ไฟ เรดิโอ บุรีรัมย 

236 วิทยุบานกรวดเวิลด บุรีรัมย 

237 สถานีวิทยุสมาคมโฆษณาอีสาน FM 107.50 MHz บุรีรัมย 

238 FM 93.75 MHz บุรีรัมย 

239 FM 97.25 MHz บุรีรัมย 

240 สถานีวิทยุแคน เรดีโอ FM 102.50 MHz บุรีรัมย 

241 สถานีวิทยุนิวสเตชั่น 95.50 MHz บุรีรัมย 

242 สถานีวิทยุนิวสเตชั่น 95.50 MHz บุรีรัมย 

243 สถานีวิทยุ ภมิูไทเฮิรบเรดิโอ 91.25 MHz บุรีรัมย 

244 สถานีวิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ สังกัดสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ กาฬสินธุ 

245 วิทยุชุมชนกุฉินารายณ กาฬสินธุ 

246 ศูนยเรียนวิทยุชุมชนคนสุมภู กาฬสินธุ 

247 Skynet (เคเบิลทีวี) กาฬสินธุ 

248 James Cable TV (เคเบิลทีวี) กาฬสินธุ 

249 วิทยุชุมชนคนดอกจาน FM 105.00 MHz กาฬสินธุ 

250 วิทยุชุมชนคําหอย FM 91.75 MHz มุกดาหาร 

251 วิทยุชุมชนคลื่นดีหลักเมือง FM 105.00 MHz ศรีสะเกษ 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

252 หจก ปพนเคเบิลทีว ี ศรีสะเกษ 

253 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 97.25 MHz ศรีสะเกษ 

254 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 106.25 MHz ศรีสะเกษ 

255 สถานีวิทยุ My Heart Radio 102.25 MHz สกลนคร 

256 สถานีวิทยุลูกทุง VIP 106.25 MHz สกลนคร 

257 สวทท FM 102.50 MHz อํานาจเจริญ  

258 หจก.แซบมีเดีย 99 อํานาจเจริญ  

260 สถานีวิทยุ FM 101.75 MHz มหาสารคาม 

261 FM 105.25 MHz มหาสารคาม 

262 สถานีวิทยุ FM 93.25 MHz มหาสารคาม 

263 วิทยุชุมชน ยโสธร 

264 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

265 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

266 ศูนยศึกษานโยบายสื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

267 สํานักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 

ฐานขอมูลผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

 "แนวทางปฏิบัติในการกํากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนภาคเหนือ" 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย จังหวัดอุตรดิตถ 

1 สถานีวิทยุ FM 100.25 MHz อุตรดิตถ 

2 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 

อุตรดิตถ 

3 สถานีวิทยุความม่ันคง FM 93.50 MHz อุตรดิตถ 

4 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ FM 106.50 MHz 

อุตรดิตถ 

5 สถานีวิทยุ FM 95.00 MHz (กอ.รมน.) อุตรดิตถ 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

6 สถานีวิทยุ FM 104.75 MHz อุตรดิตถ 

7 สถานีวิทยุ สุริยาเรดิโอ  อุตรดิตถ 

8 สถานีวิทยุ FM 94.50 MHz  อุตรดิตถ 

9 สถานีวิทยุ FM 102 MHz  อุตรดิตถ  

10 วิทยุ FM. 93.5 MHz อุตรดิตถ 

11 สถานีวิทยุ FM 97.00 MHz  อุตรดิตถ 

12 สถานีวิทยุ FM 94.00 MHz  อุตรดิตถ 

13 สถานีวิทยุ FM 104.50 MHz อุตรดิตถ 

14 สถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 3 (ภาคเหนือ) อุตรดิตถ 

15 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.อุตรดิตถ อุตรดิตถ 

16 สถานีวิทยุ สํานักงานเทศบาลเดนชัย แพร 

17 สมาคมผูประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

18 TV.7 ทันขาว อุตรดิตถ 

19 TV.5 อุตรดิตถ อุตรดิตถ 

20 หนังสือพิมพทันขาว MV.TV. อุตรดิตถ  

21 หนังสือพิมพธุรกิจทองเท่ียว อุตรดิตถ 

22 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

23 ชอง 11 พิษณุโลก พิษณุโลก 

24 หนังสือพิมพไทยสยาม อุตรดิตถ 

25 รานหนึ่งบริการ อุตรดิตถ 

26 หนังสือพิมพไทยรายวัน อุตรดิตถ  

27 การเมืองชุมชน อุตรดิตถ 

28 หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ อุตรดิตถ 

29 หนังสือพิมพพิษณุโพสต อุตรดิตถ 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

30 สํานักกิจกรรมก่ิงกานใบ อุตรดิตถ 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

32 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

33 เคเบิ้ลทีวีศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

35 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

36 สถานีวิทยุ โรงเรียนนารีรัตน จังหวัดแพร แพร 

37 สถานีวิทยุธุรกิจเพ่ือความม่ังคง star wave FM 96.25 MHz แพร 

38 FM. 105.0 MHz  แพร 

39 เครือขายสื่อชุมชนผีปนน้ํา แพร 

40 เครือขายผูชม สถานีโทรทัศนThaiPBS แพร 

41 สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบานหาดเสือเตน แพร 

42 FM 105.00 MHz แพร แพร 

43 วิทยุขยายความดีเยาวชนตําบลลืมตอง FM.102 MHz นาน 

44 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร 

45 สมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศนและผูสื่อขาว จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพมหานคร 

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

47 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 

48 ศูนยศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

49 สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

50 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio network สุโขทัย 

51 สถานีวิทยุเพ่ือคนสุโขทัย FM 99.75 MHz สุโขทัย 

52 FM. 99.0 MHz  พิษณุโลก 

53 FM. 89.50 MHz  พิษณุโลก 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

54 FM. 88.25 MHz  พิษณุโลก 

55 FM. 93.25 MHz  พิษณุโลก 

56 FM. 104.75 MHz  พิษณุโลก 

57 FM. 93.25 MHz  พิษณุโลก 

58 สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก พิษณุโลก 

59 สํานักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก พิษณุโลก 

60 FM. 97.75 MHz จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 

61 สถานีวิทยุ พิษณุโลก 

62 ชมรมวิทยุชุมชน กอ.รมน. พิษณุโลก 

63 สมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค นครสวรรค 

64 สมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค นครสวรรค 

65 หจก.ปากน้ําโพเคเบิ้ลทีวี จังหวัดนครสวรรค นครสวรรค 

66 เครือขายภาคประชาสังคม กําแพงเพชร 

67 สถานีวิทยุสิทธิสตรีเมืองพิจิตร/สถานีวิทยุวัฒนธรรม พิจิตร 

68 สมาคมวิทยุโทรทัศนและสื่อมวลชน เพชรบูรณ 

69 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน เพชรบูรณ 

70 สมาคมเสียงประชาชน เพชรบูรณ 

71 สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ เพชรบูรณ 

72 คณะทํางานขับเคลื่อนสภาองคกรชุมชนเพชรบูรณ เพชรบูรณ 

73 สภาองคกรชุมชนซับพุทรา เพชรบูรณ 

74 เคเบิ้ลทีวีดอนไชย จังหวัดลําปาง ลําปาง 

75 สํานักงาน กสทช. เขต 3 ลําปาง ลําปาง 

76 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือคนลําพูน ลําพูน 

77 สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ ลําพูน 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

78 สถานีวิทยุเชียงมวน พะเยา 

79 สถานีวิทยุพรหมนคร พะเยา 

80 วิทยุกวานพะเยา 88.75 MHz พะเยา 

81 วิทยุหนองเส็งทราย 93.50 MHz พะเยา 

82 สํานักขาวประชาธรรมจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม 

83 มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 

84 วิทยุชุมชนสื่อสรางสรรคเชียงดาว  เชียงใหม 

85 สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง เชียงใหม 

86 สถานีวิทยุชุมชนสันปาตอง เชียงใหม 

87 สถานีวิทยุชุมชนมนตเสียงธรรม เชียงใหม 

88 วิทยุชุมชนคนเหนือเข่ือน เชียงใหม 

89 วิทยุชุมชนจอมทอง เชียงใหม 

90 สถานีวิทยุวัฒนธรรม เชียงใหม 

91 สถานีวิทยุสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ FM 90.00 MHz 

เชียงใหม 

92 สถานีวิทยุวิหคฟรีสไตล FM 94.0 MHz เชียงใหม 

93 วิทยุชุมชน FM 89.50 MHz เชียงใหม 

94 สื่อชุมชนภาคเหนือ/วิทยุชุมชน FM 104.50 MHz เชียงใหม 

95 สถานีวิทยุ FM 105 MHz เชียงใหม 

96 วิทยุออนไลน เชียงใหม 

97 วทท.สมารท เอฟ เอ็ม เชียงใหม  

98 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

99 สํานักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 

100 วิทยุสื่อมวลชนภาคเหนือแหงประเทศไทย วิหคเรดิโอ 89.0 MHz เชียงใหม 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

101 สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศนภาคประชาชนเชียงใหม เชียงใหม 

102 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนและผูสื่อขาวเชียงใหม เชียงใหม 

103 สถานีวิทยุทาสุดเรดิโอ FM91.25 MHz เชียงใหม 

104 สถานีวิทยุเพ่ือทองถ่ิน FM.100.75 MHz  เชียงใหม  

105 คณะกรรมการเพ่ือโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการคา 10 จังหวัด

ภาคเหนือ 

เชียงใหม 

106 หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ เชียงใหม 

107 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชียงใหม 

108 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในสังฆราชูปถัมป) จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม 

109 สํานักงาน กสทช. เขต 9 เชียงใหม เชียงใหม 

110 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร (การสื่อสารสื่อใหม) คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เชียงราย 

111 ผูผลิตสื่อกลุมรุงอวน เชียงราย 

112 สถานีวิทยุคนรักเชียงแสน FM.00 MHz เชียงราย 

113 เครือขายเตรียมความพรอมลานนาคอมมิวนิตี้ชาแนล เชียงราย 

114 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 

ฐานขอมูลผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการกํากับกันเองในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนภาคใต" 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย               นครศรีธรรมราช 

2 สื่อโทรทัศนธุรกิจ นครศรีธรรมราช  

3 สื่อชุมชน นครศรีธรรมราช 

4 อบต.นาเคียน นครศรีธรรมราช 

5 ผอ.โรงเรียนเยาวชน นครศรีธรรมราช 

6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

7 สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย นครศรีธรรมราช 

8 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช FM.107.5 MHz. นครศรีธรรมราช  

9 วิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

10 สถานีวิทยุวิทยาลัยการอาชีพ อ.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 

11 ศูนยผลิตรายการและขาว กองทัพบกภาคท่ี 4 นครศรีธรรมราช 

12 สถานีโทรทัศนฟารมเชนแนล   นครศรีธรรมราช 

13 สํานักพัฒนาประชาสังคมเครือขายองคกรงดเหลา     นครศรีธรรมราช 

14 ศูนยกีฬานาเคียน นักสื่อสารชุมชน               นครศรีธรรมราช 

15 ประธานศูนยเฟสบุคคนบานเดียวกัน  นครศรีธรรมราช 

16 วิทยาลัยเทคนิคจรัสพิชากร  นครศรีธรรมราช 

17 สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร   นครศรีธรรมราช 

18 ประชาสังคม อบต.นาเคียน                   นครศรีธรรมราช 

19 สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. นครศรีธรรมราช 

20 สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร     นครศรีธรรมราช 

21 สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 11 นครศรีธรรมราช 

22 ไขนุยคุยขาว ชอง 11 นครศรีธรรมราช 

23 เคเบิ้ลทีวี  นครศรีธรรมราช 

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

25 ประชาสังคมสื่อชุมชน นครศรีธรรมราช 

26 สื่อมวลชน บริษัท โอหมมีเดีย จํากัด นครศรีธรรมราช 

27 สถานีวิทยุกระจายเสียง ตํารวจตระเวนชายแดน ทุงสง   นครศรีธรรมราช 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

29 สถานีสกายเรดิโอลําทับ 97.75 MHz. กระบี่ 

30 ลําทับวาไรตี้ เรดิโอ FM.101.25 MHz. กระบี่ 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

31 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (วัดศรีทวี) กระบี่ 

32 วิทยุ FM.96 MHz. Unity Radio กระบี่ 

33 สภาองคกรชุมชนกระบี่ กระบี่ 

34 สภาพัฒนาการเมือง กระบี่ 

35 สภาผูบริโภคภาคประชาชน  กระบี่ 

36 ประชาคม   กระบี่ 

37 Love Station FM. 92.0 MHz. กระบี่ 

38 สถานีวิทยุบัดดี้เรดิโอ FM.103.75 MHz พังงา 

39 สถานีวิทยุ 89.5 โกลด สตาร FM. MHz. พังงา 

40 ประชาคม พังงา 

41 คุระบุรีคอมมิวนิตี้เวฟเรดิโอ พังงา 

42 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  พังงา 

43 วิทยุชุมชนพังงา เรดิโอ 98.0 MHz. พังงา 

44 วิทยุชุมชนพังงา เรดิโอ 98.0 MHz. พังงา 

45 วิทยุชุมชน พังงา 

46 วิทยุชุมชน คึกศึกเรดิโอ STAR FM 101.25 MHz. พังงา 

48 สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จ.ตรัง ตรัง 

49  สพม./ประชาสังคม ตรัง 

50 สื่อชุมชน/เครือขายเกษตรกร ตรัง 

51 ประชาสังคม ตรัง 

52 มูลนิธิกองทุนชุมชน สตูล 

53 ชมรมคนรักษสตูล สตูล 

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

55 ชมรมวิทยุชุมชน จ.ชุมพร/ถนอมทรัพย เรดิโอ FM.88.50 MHz. ชุมพร 
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ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม 

ของการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ระหวางเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ลําดับ หนวยงาน จังหวัด 

56 ปฐมพร เรดิโอ 108.00 MHz. จ.ชุมพร ชุมพร 

57 วิทยุคนกระบุรี 23 F.M.91.25 MHz. ระนอง 

58 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ระนอง 

59 วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพ่ือการศึกษา ระนอง 

60 สถานีวิทยุชุมชนคนกระบุรี FM.91.25 MHz. ระนอง 

61 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ภูเก็ต 

62 ประชาสังคม พัทลุง 

63 ประชาสังคม สุราษฎรธานี 

64 ศูนยพิทักษสิทธิคุมครองผูบริโภค จ.ปตตานี ปตตาน ี

65 สํานักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร 
 

 

 




