
รายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

เก่ียวกับแนวทางและกลไกการกํากับดูแลที่เหมาะสม 

สําหรับประเทศไทย 

(สรุปเนื้อหาและขอเสนอแนะจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ในโครงการการสงเสริมการดาํเนนิงานขององคกรวิชาชีพในการจัดทํา 

มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ป พ.ศ. 2556) 
  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 



1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

2.  รองศาสตราจารยสดศรี  เผาอินจันทร  

 อดีตคณบดีผูกอต้ังคณะการสื่อสารมวลชน 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ 

 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 
 ท่ีปรึกษา 

 



 
 ผูทรงคุณวุฒิ 

 1.  อาจารย ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ   

 คณบดีคณะการส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

2.  อาจารยสุวรรณา  สมบัติรักษาสขุ  

 อดีตประธานสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศนไทย 
 

3.  อาจารยชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา  

 ศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด 

การเขียน การพิมพการโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

มาตรา ๔๖  

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ (มาตรา ๒๗)  

พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐)  

แผนแมบทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ป ๒๕๕๕–

๒๕๕๙  ยุทธศาสตรที่ ๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๖ 



 
 วัตถุประสงคในการศึกษา 

 
1. ศึกษาสถานการณปญหาดานจริยธรรมของส่ือในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนในปจจุบัน  

2. ศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองในตางประเทศ กรณีศึกษา 
ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย กลุมประเทศอาเซียน  

3. ศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

4. ศึกษาแนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน (Do&Don’t)เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการจัดทํา   
(ราง) คูมือมาตรฐานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (Guideline for Broadcasting 
Self-regulation) 

 

 



วิธีการศึกษารวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีไดใชวิธีการศึกษาดังตอไปน้ี 

• การคนควาวิจัยเอกสาร (Document analysis) จากขอมูล

ทุติยภูมิ ไดแก งานวิจัย หนังสือ บทความ เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ

กับการกํากับดูแลและมาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 



วิธีการศึกษารวบรวมขอมูล (ตอ) 

• สังเคราะหเน้ือหา (Content analysis) จากการจัดเวทีสัมมนา

ระดมความเห็นแบบมีสวนรวมแบบไตรภาคีโดยมีผูเขารวมที่เปน

ตัวแทนของกลุมองคกรวิชาชีพ ผูประกอบกิจการสื่อ กลุมผูบริโภค 

และหนวยงานกํากับดูแล ซึ่งจัดขึ้นจํานวน 5 คร้ังทั่วประเทศ 



การสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง จรรยาบรรณในมุมมอง

ของสื่อและองคกรกาํกับดูแลในตางประเทศ 

22-23 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร กรุงเทพฯ  
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Presentation Notes
วิทยากร : OFCOM ประเทศอังกฤษ, Advertising Standards Bureau (ASB) ประเทศออสเตรเลีย, The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), Indonesia Press Council, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้าร่วม : สื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม และผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแล จำนวน 152 คน



การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ แนวทางไตรภาคีในการกํากับ 

ดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
ณ โรงแรมโรสการเดน สามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

Presenter
Presentation Notes
วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีเดียมอนิเตอร์ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ช่องไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 โมเดิร์นนายทีวี สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชน ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และเจ้าที่สำนักงาน กสทช. ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งตัวแทนสื่อทางเลือกและนักวิชาการจากแต่ละภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 110 คน



การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ แนวทางปฏิบัติในการกํากับ

กันเองในกิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

22 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล  

จังหวัดอุบลราชธานี 
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Presentation Notes
วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระในพื้นที่ โดยผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสื่อ สื่อมวลชนประเภทวิทยุ-โทรทัศน์ เคเบิลทีวี นักวิชาการและ    ภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคอีสาน 11 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ มุกดาหาร ศรีษะเกษ สกลนคร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ยโสธร และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 168 คน



การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ แนวทางปฏิบัติในการกํากับ

กันเองในกิจการกระจายเสยีง และกิจการโทรทัศน (ภาคเหนือ)  

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
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Presentation Notes
วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง  นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าววิทยุและผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ เคเบิลทีวีองค์กรวิชาชีพ สมาคมนักสื่อสารชุมชน  ภาคประชาชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือ  ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และอุตรดิตถ์  รวมทั้งสิ้น 185 คน



การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ แนวทางการกํากับกันเอง 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ภาคใต)  

23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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Presentation Notes
วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าววิทยุและผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ เคเบิลทีวีองค์กรวิชาชีพ สมาคมนักสื่อสารชุมชน  ภาคประชาชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคไต้ ได้แก่ ชุมพร  ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 136 คน



ขอจํากัดในการศึกษา 

• เปนการรวบรวมขอมูลจากเวทีสัมมนาซึ่งสวนใหญเปนแนวปฏิบัติ

จริงมากกวาแนวทางทางทฤษฎี 

• ระยะเวลาจํากัด 



ผลการศึกษา 

 สถานการณปญหาดานจริยธรรมของส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนในปจจุบัน  
  แนวทางและกลไกการกํากับกันเองในตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศ

อังกฤษ ออสเตรเลีย กลุมประเทศอาเซียน  

 แนวทางและกลไกการกํากับกันเองที่เหมาะสมสําหรบัประเทศไทย  
 แนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

DO&DON’T เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทํา (ราง) คูมือมาตรฐาน

จริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(Guideline for Broadcasting Self-regulation) 



ผลการศึกษา 
สถานการณปญหาดานจริยธรรมของส่ือ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในปจจุบัน  
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Presentation Notes
ประเด็นที่มาของข้อมูลจากเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เอกสารวิชาการต่างๆภาพรวม- รูปแบบการกำกับกันเองในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียที่เน้นการกำกับดูแลร่วมกัน- กลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนมีรูปแบบการกำกับกันเองที่รัฐบาลเข้ามากำกับดูแล ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และลาว- ประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบที่หลากหลายโดยมีกำกับกันเอง การกำกับดูแลร่วมกัน และการกำกับดูแลโดยภาครัฐ



   ผลการศึกษาสวนที่ 1   

พบวา 

1. ปญหาจริยธรรมสื่อในสังคมไทยเปนเรื่องที่ควรรีบวางแผนพัฒนาอยางจริงจัง 

2. ผูประกอบการและองคกรวิชาชีพสื่อควรมีสิทธิเสรีภาพควบคูกับความรับผิดชอบ 

3. พบปญหาจริยธรรม  2 สวน คือ 1) ปญหาในกลุมผูประกอบวิชาชีพ และ       

2) ปญหาจริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาและโฆษณา  

สถานการณปญหาดานจริยธรรมของสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศนในปจจุบัน 



การขาดความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ 

ของผูประกอบการ 

 สมาชิกองคกรไมตระหนักถึงความสําคัญของ     

 มาตรฐานทางจริยธรรม 

ขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และการ

ใชหลักการกํากับดูแลกันเองใหมีประสิทธิภาพ 

1 
ปญหาจริยธรรมในกลุมของผูประกอบการวิชาชีพส่ือ 

 สมาชิกไมยอมรับและเคารพกติกาที่กําหนด  

 มุงเนนการรวมกลุมโดยคํานึงถึงผลทางธุรกิจ  

 มากกวาการคํานึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ 

 ควรมีใหกับผูบริโภค 



ท่ีพบจากการรองเรียนมากท่ีสุด คือ  

•  การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย  

•  ขายสินคาท่ีไมมีขอมูลความจริง หรือเกินความจริง   

•  การนําเสนอเนื้อหาหรือภาพขาวท่ีลอแหลมเปนการลวง

ละเมิดสิทธิสวนบุคคลและสิทธิมนุษยชน 

การขาดความเปนกลางในการนําเสนอขอมูล  

นําเสนอเนื้อหาท่ียั่วยุ สรางความเกลียดชัง กอใหเกิดความ

แตกแยกทางสังคม มีการแบงพรรคแบงฝายอยางชัดเจน 

2 
ปญหาจริยธรรมในการนําเสนอเนื้อหาและโฆษณา 

ปญหาจริยธรรมส่ือท่ีมีการรองเรียนมายัง กสทช. คือ                              

การใชภาษาพูดการนําเสนอความรุนแรง  การเนนเนื้อหาเร่ือง

เพศ  ขาดความเปนกลาง การเสนอขาวท่ีพาดพิงถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย การนําเสนอเร่ืองราวท่ีสงผลกระทบตอศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยและละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 



ผลการศึกษา  
แนวทางและกลไกการกาํกบักนัเองในตางประเทศ  

กรณีศึกษา ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และกลุมประเทศ 

แถบภูมิภาคอาเซียน 

2 
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ประเด็นที่มาของข้อมูลจากเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ เอกสารวิชาการต่างๆภาพรวม- รูปแบบการกำกับกันเองในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียที่เน้นการกำกับดูแลร่วมกัน- กลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนมีรูปแบบการกำกับกันเองที่รัฐบาลเข้ามากำกับดูแล ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และลาว- ประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบที่หลากหลายโดยมีกำกับกันเอง การกำกับดูแลร่วมกัน และการกำกับดูแลโดยภาครัฐ



ประเด็นการศึกษา 

 ระบอบการกํากับดูแลในตางประเทศ 

 องคประกอบและกลไกการกํากับดูแล 

 ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแล 

 บทเรียนที่จะนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย  



ระบอบการกํากับดูแลในตางประเทศ 

 Self-regulation  

 Quasi regulation 

 Co-regulation  

 Explicit or direct government regulation  
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การกํากับดูแลในประเทศอังกฤษ 

องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศอังกฤษ 
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ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแล 

ในประเทศอังกฤษ  

 ปจจัยเร่ืองเสรีภาพในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น 
 ลักษณะโครงสรางตลาดในยุโรป และสื่อสาธารณะมีการแขงขัน

อยางเสรี 
 อํานาจและระบบในการทีจ่ะใหใบอนุญาต  

 แรงจูงใจในอตุสาหกรรม มีแรงจูงใจทีจ่ะเปนผูกําหนดทิศทางของ

ตนเอง 



บทเรียนที่จะนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย  

 ขอควรระวังของการกํากับดูแลกันเอง สําหรับตลาดที่ยังโตไมเต็มที ่
 หากองคกรไมนํากฎหมายเก่ียวกับจรรยาบรรณเสรีภาพตางๆ     

มาปฏิบัติ ศาลไมรับรองไมบังคบัใชก็ไมเกิดประโยชน 
 การกําหนดใหการเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพเปนเงื่อนไขหนึ่งใน  

การไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (License condition) 

 การเชื่อมโยงกับมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชพีหรือ

วิชาชีพ โดย กสทช. ใหการรับรอง (Accreditation or 

certificate) 

 



การกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 

องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศออสเตรเลีย 

FCAI 
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ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแล 

ในประเทศออสเตรเลีย 

 ความรวมมือกันระหวางองคกรกํากับดูแลกันเองกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

 การขยายตัวและปริมาณการเขาถึงสื่อสังคมออนไลน 

(Social media) ของประชาชนในปจจุบัน 

 



บทเรียนที่จะนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

 องคกรกํากับดูแลและองคกรวิชาชีพ ควรสงเสริมใหผูประกอบ
กิจการสื่อมีความรู ความเขาใจตระหนักถึงความสําคญัตลอดจน

เห็นประโยชนของการใชกลไกในการกํากับดูแลกันเองใหมากขึ้น  
 โครงสรางของคณะกรรมการในองคกรวิชาชีพควรแยกสวนกัน

โดยเฉพาะคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาเร่ืองราวรองเรียนกับ
คณะกรรมการที่มีหนาที่ดูแลดานงบประมาณเพื่อใหคณะกรรมการที่
ทําหนาที่พิจารณาเร่ืองรองเรียนสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระและ

ยุติธรรม 



การกํากับดูแลในประเทศภูมิภาคอาเซียน 

 รูปแบบการกํากับกันเองที่รัฐบาลเขามากํากับดูแล ไดแก 
ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม และลาว  

 ประเทศอินโดนีเซีย และไทย มีรูปแบบที่หลากหลายโดยมีกํากับ

กันเอง การกํากับดูแลรวมกัน และการกํากับดูแลโดยภาครัฐ  
 

องคประกอบและกลไกการกํากับดูแลในประเทศภูมิภาคอาเซียน 



ปจจัยความสําเร็จของการกํากับดูแล 

ในประเทศภูมิภาคอาเซียน 

• สภาองคกรวิชาชีพในกํากับรัฐบาลซึ่งเปนองคกรระดับภูมภิาคที่

สามารถดูแลสื่อในภูมิภาคไดอยางทั่วถงึ 

• มีกระบวนการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลนั้นเพื่อประกอบ     

การตัดสินตามคํารองเรียน 

 



บทเรียนที่จะนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

 องคกรกํากับดูแลของรัฐ ควรมีการจัดระเบียบสื่อที่อยูนอกระบบ 

 ควรปรับแกกฎระเบียบใหทันตอภูมิทัศนสื่อทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  

 คณะกรรมการในองคกรวิชาชีพทีม่ีหนาทีพ่ิจารณาเร่ืองราว

รองเรียนกับคณะกรรมการที่มีหนาทีดู่แลดานงบประมาณควรแยก

สวนออกจากกัน เพื่อใหสามารถทําหนาทีพ่ิจารณาเร่ืองรองเรียน

ไดอยางอิสระและยุติธรรม 

 องคกรวิชาชีพสื่อตางๆ ควรรวมมือกันในการจัดทําจรรยาบรรณ

วิชาชีพสื่อเพื่อใหเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

 



ผลการศึกษา 
แนวทางและกลไกการกํากับดูแลกันเองที่เหมาะสม 

สําหรับประเทศไทย 



ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเอง 

ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 จากการจัดสัมมนาและสนทนากลุมในภูมิภาคตางๆ สามารถ

สรุปขอมูลความคิดเห็นแยกเปนประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 1. รูปแบบการกํากับดูแลที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 2. แนวทางและกลไกในการกํากับดูแลที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
  2.1 การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกันเอง 

  2.2 รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม 

  2.3 มาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ําในการประกอบวิชาชีพ 

  2.4 กระบวนการรับและแกไขเรื่องรองเรียน 
 



รูปแบบการกํากับดูแลที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 รูปแบบการกํากับดูแลทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย คือ การกํากับ 

ดูแลรวมกัน (Co-regulation)  

 ผลการแสดงความเห็นออกเปนรายภาคไดดังน้ี 

 ภาคอีสาน  การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) 

 ภาคเหนือ  การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation) 

 ภาคใต  การกํากับดูแลรวมกัน (Co-regulation)   

 
 

 

 



การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการกาํกับดแูลกันเอง 



รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม 

 หลักการรวมเพื่อ (Organization for security and 

Co-operation in Europe, 2008: 10-12) 

 เพื่อสงเสริมสิทธิ เสรีภาพ จริยธรรมในการดําเนินงาน  

 เพื่อยกมาตรฐานการเปนผูประกอบกิจการกระจายเสียง  

   กิจการโทรทัศนแบบมืออาชีพ  

 เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม   

 

1 



  สถานการณปจจุบัน เปนการรวมกลุมเพือ่ (ศูนยนโยบายสื่อ 

จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย, 2556)   

 เพื่อความอยูรอดทางธุรกิจในการประกอบกิจการ  

 เพื่อการตอรองทางธุรกิจหรือทางนโยบาย  

 และมีจํานวนมาก (ทําใหเกิดการฉุดร้ังมาตราฐาน)  

 

รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม (ตอ) 1 



ความเห็นจากการระดมความคิดในเวที  

 จะชวยสงเสริมใหผูประกอบกิจการส่ือมีศักยภาพและมีมาตรฐานใน

การประกอบวิชาชีพมากขึ้น สามารถกํากับดูแลกันเองไดโดยลดการ

แทรกแซงจากอํานาจรัฐ รวมถึงสรางพลังรวมกันเพื่อตอรองกับภาครฐั 

 เพื่อสรางกรอบหรือแนวทางปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมวชิาชีพรวมกัน  

 เปนการแบงปนความรูแลกเปล่ียนประสบการณระหวางสมาชิกใน

องคกรวิชาชีพน้ันๆ  

 กสทช. ควรมีบทบาทในการสงเสริมการรวมกลุมและสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรวิชาชีพ 

 

รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม (ตอ) 1 



ภาคเหนือ  

ลักษณะการรวมกลุมเปนองคกรสภาวิชาชีพ (ระดับ) 

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ  

รุปแบบการรวมกลุม 

ประเภทส่ือ ประเภทประกอบกิจการ 

รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม (ตอ) 1 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะการรวมกลุมเปนองคกรสภาวิชาชีพ (ระดับ) 

จังหวัด 

อําเภอ 

รุปแบบการรวมกลุม 

ประเภทสื่อ 
ประเภทประกอบ

กิจการ 
คละสื่อ 

รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม (ตอ) 1 



ภาคใต 

ลักษณะการรวมกลุมเปนองคกรสภาวิชาชีพ (ระดับ)  

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ  

รุปแบบการรวมกลุม 

ประเภทสื่อ 
ประเภทประกอบ

กิจการ 

ลักษณะการ

ประกอบกิจการ 

รูปแบบการรวมกลุมที่เหมาะสม (ตอ) 1 



สรุปลักษณะการรวมกลุม (ภูมิภาค)  



1. ตระหนักถึงสิทธิสวนบุคคลสิทธิในครอบครัวเกียรติยศช่ือเสียงขอมูล

สวนตัว การส่ือสารระหวางบุคคล ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว 

2. ตระหนักถึงศักด์ิศรคีวามเปนมนุษยโดยไมมีการจําแนกความแตกตางใน

เรื่องใดๆ เชน ถิ่นกําเนิดเช้ือชาติสีผิวภาษาเพศอายุความพกิารสภาพทาง

กายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคมความ

เช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรมหรอืความคิดเหน็ทางการเมือง เปนตน 

3. ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลที่เปน

จริงและสิทธิเรียกรองเพื่อใหไดรบัการแกไขเยียวยาความเสียหาย 

มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ํา          

ในการประกอบวิชาชีพรวมกัน (กสทช. 2555)  2  



4. เคารพในสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน  

5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาติเพื่อสรางสรรคสังคมตลอดจนคานิยมอันดีงาม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

6. ตระหนักถึงการนําเสนอขอมูลที่ครบถวนถูกตองเที่ยงตรงสมดุล

เหมาะสมและเปนธรรม 

7. เปดพื้นที่สาธารณะของขอมูลขาวสารที่หลากหลายใหแกทุกภาค

สวนในสังคม 

มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ํา          

ในการประกอบวิชาชีพรวมกัน (กสทช. 2555)  2  



มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ําใน 

การประกอบวิชาชีพรวมกัน (จากเวทีสัมมนาระดบัภูมิภาค 2556)  

1. ตระหนักถึงสิทธิสวนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียง

ขอมูลสวนตัว การสื่อสารระหวางบุคคล ตลอดจนความเปนอยู

สวนตัว 

2. ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยไมมีการ

จําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติสีผิว 

ภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของ

บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษา

อบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง 

2  



มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ําใน 

การประกอบวิชาชีพรวมกัน (จากเวทีสัมมนาระดบัภูมิภาค 2556)  

3. ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดกับผูบริโภคในดานการไดรับขอมูลที่

เปนจริง และสิทธิเรียกรองเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย 

4. เคารพในสิทธิและทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น 

5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ของชาติเพื่อสรางสรรคสังคมตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2  



มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรมขั้นต่ําใน 

การประกอบวิชาชีพรวมกัน (จากเวทีสัมมนาระดับภูมิภาค 2556)  

6. ตระหนักถึงการนําเสนอขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง เที่ยงตรง สมดุล 

เหมาะสมและเปนธรรม 

7. เปดพื้นที่สาธารณะของขอมูลขาวสารที่หลากหลายใหแกทุกภาคสวน

ในสังคม 

8. ปกปองเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเส่ียง 

9. ระมัดระวังมิใหมีการส่ือสารที่สรางความเกลียดชัง 

 

2  



มีกระบวนการรับเร่ืองแกไข

รองเรียนและสภาพบังคับ 

3 



ความพรอม 6 M 



องคประกอบของกลไกการกํากับกันเอง 

ในบริบทของสังคมไทย 

• รูปวาด จากขี้มือ พี่จ๊ิบ (และถายผาน line) 



แนวทางในการกับดูแลรวมกัน (Co-regulation) 

ในบริบทของประเทศไทย 



ผลการศึกษา  
Do & Don’t แนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  4 



ผลการศึกษา Do & Don’t แนวปฏิบัติในการนําเสนอ

รายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ขาว 

โฆษณา 

ละคร 

Do & Don’t 

10  

10  

10  



ขอเสนอแนะตอ กสทช. 

3.1  ขอเสนอแนะดานกลไกการกํากับดูแลกันเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เรงวางกลไกและกระบวนการการกํากับดูแลในยุคที่สื่อ

หลอมรวม 

 ควรแตงตั้งคณะทํางานกลางเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

การรองเรียนและการแกปญหาเร่ืองรองเรียนของ

องคกรวิชาชีพและนํามาเปนตัวช้ีวัดการสนับสนุน

สงเสริม 

 ทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการสราง

เครือขายการกํากับดูแลในลักษณะตางๆ 

 ควรใหอํานาจบางสวนกับองคกรวิชาชีพในการลงดาบ/

ลงโทษสมาชิกที่ทําผิด โดยการกระทําผิดมีผลตอ

ใบอนุญาต 

 มีแนวทางทํางานรวมกับองคกรที่เปนปจจัยที่จะทําให

การกํากับกันเองประสบผลสําเร็จ 

 แตงตั้งคณะทํางานกลางเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ

รองเรียนและการแกปญหาเร่ืองรองเรียนขององคกร

วิชาชีพและนํามาเปนตัวช้ีวัดการสนับสนุนสงเสริม 

 เปนเจาภาพหรือตัวกลางใหเกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุย

ในประเด็นทางจริยธรรมระหวาง ผูผลิต ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคม 

 ควรเปนเจาภาพในการสงเสริมผูประกอบกิจการสื่อทุก

ระดับใหมีความรู ความเขาใจเร่ือง จรรยาบรรณ และ

กฎหมายข้ันพ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพ 



ขอเสนอแนะตอ กสทช. 

3.2  ขอเสนอแนะดานกํากับดูแลโดยกฎหมาย 

 ควรมีการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับส่ือกระจายเสียง

และส่ือโทรทัศนรายใหม  
 ควรเพิ่มบทลงโทษ เพิ่มคาปรับ เพิกถอนใบอนุญาต กับผูที่สงคล่ืนรบกวน

และโฆษณาผิดกฎหมาย 



ขอเสนอแนะตอ กสทช. 

3.3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการรวมกลุม 

 กสทช. ควรเปนผูสนับสนนุ ใหส่ือที่เกิดข้ึนใหมมีการรวมตัวกัน มีการรางขอบังคับ มี

กฎกติกาในการบังคับกับสมาชิก ก็มีการทําระเบียบเก่ียวกับการกํากับกันเองข้ึนมาใช 
 กสทช. ควรจัดทํา ประกาศเพื่อใหมีผลบังคับใชตามกฎหมาย  กลไกรับเรื่องรองเรียน 

และกระบวนการตรวจสอบเรื่องรองเรียนและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจงั  
 กสทช. ควรมีมาตรการที่ลงรายละเอียดชัดเจนในการสรางความเข็มแข็งใหองคกร

วิชาชีพ 
 กสทช. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานจริยธรรมหลายระดับ ตั้งแตในองคกร

วิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ ซ่ึงคณะกรรมการตองมีความหลากหลายและเปนตัว

แทนที่มีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับของสังคม 



ขอเสนอแนะตอ กสทช. 

3.4  ขอเสนอแนะตอการสรางความเขมแข็งใหกับผูบริโภค  

 กสทช. ควรสงเสริมใหมีตัวแทนผูบริโภคที่เขมแข็งเปนคนพิจารณาเรือ่ง

รองเรียน โดยเลือกกลุมคนที่เปนตัวแทนซ่ึงสามารถสะทอนเสียงที่แทจริง

ของสังคมได  
 กสทช. ควรอบรมใหความรูแกเยาวชนเพื่อรูเทาทันส่ือ ใหความรูเกี่ยวกับ

ขาว ที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติที่เหมาะสม และสนับสนุนใหเกิด

เครือขายนักขาวพลเมือง สนับสนุนส่ือทางเลือก สรางนักขาวสืบสวน

สอบสวนใหมากขึ้น หรือสนับสนุนส่ือที่ทําเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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