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วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองวัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเอง

 สาระสําคัญของมาตรฐานจริยธรรม (code of ethics)  

 ประสบการณ์ในทางปฏิบัติและบทเรียนของต่างประเทศ  

 พัฒนาการ รูปแบบและกลไก และบทเรียนการกำกับดูแลตนเองในแต่ละประเภทสื่อของประเทศไทย  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการกํากับดูแลตนเอง / กันเอง 

 ในแต่ละประเภทสื่อของประเทศไทย



ขอบเขตของการศึกษาขอบเขตของการศึกษา

หนังสือพิมพ์ 
(ไม่รวมโฆษณา)

วิทยุและโทรทัศน์ 
(เนื้อหารายการ,โฆษณา) 

สื่อออนไลน์ 
(เนื้อหารายการ, โฆษณา)



วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา

การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก



นิยามศัพท์



สาระสําคัญ 
ของมาตรฐาน 
จริยธรรม 

(CODE OF ETHICS)



ขอบเขตของการศึกษาCode of ethics

หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ประกอบอาชีพ การงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น 

เพื่อรักษาและส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก 

อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได ้

ส่วนคําว่า “ประมวลจริยธรรม” จึงหมายถึง ข้อกําหนดทางจริยธรรมที่รวบรวมขึ้นไว ้

ตรงกับคำ ภาษาอังกฤษว่า code of ethics (พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน, 2538: 214)

จรรยาบรรณ



วิธีการศึกษาประมวลจริยธรรมสื่อ

ระดับองค์กรสื่อ 
     เนชั่น กับ ไทยพีบีเอส 

ระดับองค์กรวิชาชีพสื่อ 
     องค์กรวิชาชีพสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 219 องค์กรตามฐานข้อมูลของ กสทช. 
     สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
     สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
     สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) 
     สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
     สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย



ประมวลจริยธรรมสื่อ : เหมือน

นำเสนอข้อเท็จจริง/ความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน รอบด้าน เป็นธรรม 

ไม่มีอคติ สมดุล ไม่ขัดกับกฎหมาย 

อ้างอิงแหล่งข่าว ปกปิดข้อมูลส่วนตัวของแหล่งข่าว 

ไม่ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 

โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

มาตรฐานจริยธรรมวารสารศาสตร์ (Journalistic standard)



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองประมวลจริยธรรมสื่อ : เหมือน

ไม่เลือกปฏิบัติ เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง 

ไม่สร้างความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชัง 

ไม่ใช้วิชาชีพสื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ไม่จ่ายเงินกับแหล่งข่าว ไม่ติดอามิสสินจ้าง 

กลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

จากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน



ขอบเขตของการศึกษาประมวลจริยธรรมสื่อ : ต่าง

      ไ่ม่ซ้ำเติมความทุกข์/โศกนาฎกรรม 
      แก่เหยื่อหรือผู้เสียหาย

      สื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
      แก้ไขทันทีเมื่อนำเสนอผิดพลาด และขออภัย

      ไม่ทำร้ายความรู้สึกส่วนบุคคล       เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การให้เครดิต

      การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่อาจ 
      เป็นภัยที่ปรากฎในสื่อ

      การตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ/ให้พื้นที่สาธารณะ 

      ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ/ท้องถิ่น 
      ไม่ส่งเสริมให้เกิดความหลงผิด งมงาย

องค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ



วิธีการศึกษาประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับโฆษณา

องค์กรวิชาชีพอื่น 
     ห้ามโฆษณาแองแฝง แยกข่าวกับโฆษณาให้ชัดเจน รับผิดชอบต่อผลกระทบต่อผู้บริโภค 
     ห้ามโฆษณาหลอกลวงเด็ก 
องค์กรวิชาชีพด้านโฆษณา 
     ไม่โฆษณาที่เป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่ออันเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป 
     ไม่โอ้อวดเกินจริง ทำให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการ 
     ไม่ใช้ไสยศาสตร์ โชคลางมาเป็นข้อจูงใจ 
     ไม่เลียนแบบเครื่องหมายการค้า 
     ไม่อ้างอิงผลการวิจัยในทางที่ไม่สมควรหรือทำให้เข้าใจผิด



ประมวลจริยธรรมสื่อ : ต่างประเทศ

Seek truth and report it 
Minimize harm 
Act independently 
Be accountable and transparent

Society of Professional Journalists (SPJ)



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองประมวลจริยธรรม : สภาพแวดล้อมดิจิทัล

9 จาก 99 ประเทศ ที่กำหนดจริยธรรมเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ 

ในประมวลจริยธรรมของสื่อมวลชน 

Digital journalism ethics 4 ประการ



ขอบเขตของการศึกษา1) หลักการที่นําไปใช้กับสภาพแวดล้อมออนไลน์ได้

“บก.และสำนักพิมพ์รับผิดชอบที่จะต้องใช้ประมวลจริยธรรม 
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์” – UK 

“ไม่หาหรือเผยแพร่เนื้อหาโดยการดักฟังทางโทรศัพท์มือถือ ข้อความหรืออีเมล์ 
รวมถึงการสื่อสารทางดิจิตอล” – UK 

“ความต้องการเนื้อหาที่รวดเร็ว ต้องไม่ลดความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
และความเสมอภาค...ห้ามเผยแพร่ข่าวลือ” – Canada



วิธีการศึกษา1) หลักการที่นําไปใช้กับสภาพแวดล้อมออนไลน์ได้

 “ไม่ใช่ข้ออ้างใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตั้งใจให้เป็นส่วนบุคคล” 

“การหาข้อมูลผ่านทาง social media สื่อมวลชนจะไม่ปกปิดตัวตน” 

“มีความห่วงใยเป็นพิเศษในเนื้อหาที่ผู้เยาว์โพสต์ลง social media 

เนื่องจากอาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นสาธารณะในสิ่งที่ post”



2) การใช้ลิงค์ (Link)

“สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลและลิงค์อาจนำไปสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่น 

ที่อาจไม่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ดังนั้นจะต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วย”



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเอง3)  เนื้อหาจากผู้ใช้

กอง บก. ต้องรับผิดชอบกับเนื้อหา/ความเห็นที่ปรากฎบนเว็บไซต์ 

เผยแพร่นโยบายและข้อกำหนดในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใช้ 

การเคารพในลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา



ขอบเขตของการศึกษา4) การใช้อินเทอร์เน็ตของสื่อมวลชน

การใช้งานสื่อออนไลน์ส่วนบุคคลของสื่อ ถือเป็นเรื่องสาธารณะ 

ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางด้านอาชีพของสื่อมวลชน  

คำนึงถึงความเป็นธรรมในการรายงานเกี่ยวกับ cyberactivism หรือ 

กิจกรรม civic engagement ต่าง ๆ 



การกํากับดูแลตนเอง 
ของ 

สื่อในต่างประเทศ



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองการกํากับดูแลกันเองในสื่อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศสวีเดน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศสวีเดน (Swedish Press Council) 
       หน้าที่ 
   กรณีระหว่างหนังสือพิมพ์กับสาธารณชน เมื่อสิ่งที่ตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
   กรณีธุรกิจ เป็นการโต้แย้งระหว่างองค์กรหนังสือพิมพ์ด้วยกัน หรือระหว่างหนังสือพิมพ์กับองค์กรอื่นๆ  
   กรณีของบรรณาธิการ เป็นการโต้แย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในองค์กรหนังสือพิมพ์ 
   เช่น เรื่องเงินเดือน สัญญา ฯลฯ 

ระบบการกำกับดูแลตนเองของหนังสือพิมพ์สวีเดนประกอบไปด้วย ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ  
   ๑. กฎต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ๒. สำนักงานรับเรื่องร้องเรียน (the Office of the Press Ombudsman) 
   ๓. สภาการหนังสือพิมพ์ฯ



ขอบเขตของการศึกษาการกํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษ

The Press 
Council

Press 

Complaint 
Commission

IPSO



วิธีการศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน

     เป็นองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไทยเราร่วมเป็นสมาชิก และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมา  
     เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๘ ที่กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซียในนามของ “สมาคมนักข่าว 
     และนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”  
     วิสัยทัศน์ของ SEAPA สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สื่อมีการแสดงออกได้อย่างเสร ี
     และเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการส่งเสริมข้อมูลความรู้ มีความโปร่งใส 
     และมีความหลากหลายเป็นบรรทัดฐาน

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Southeast Asian Press Alliance หรือ SEAPA)



วิทยุและโทรทัศน์

ด้านโฆษณา 
       สภาการกํากับดูแลกันเองในการโฆษณา (Advertising Self regulatory Council ASRC) 
ด้านรายการ 
       โทรทัศน์ได้ร่วมกันจัดทํามาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติ ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 
       TV Parental guideline 
ด้านข่าว 
       สภานักข่าวระดับรัฐ และมีผู้ตรวจการสื่อ (ombudsman) ที่ยังเป็นลูกจ้างองค์กรสื่อ 40 คน

สหรัฐอเมริกา



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองอังกฤษ

ด้านโฆษณา 
      The  Committee  of  Advertising Practice (CAP) 
      The Broadcast of Advertising Practice (BCAP) > จัดทำและทบทวนประมวลจริยธรรม และ  
      The Advertising Standard Authority (ASA) > บริหารจัดการ บังคับใช้ ให้ประชาชนร้องเรียน 
      โดยองค์กรกํากับดูแล กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษ (The Office of 
      Communications : Ofcom) จัดทำข้อตกลงร่วมกับ CAP และ ASA 

ด้านรายการ 
      Good Practice principle ซึ่งเป็นแนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหากิจการกระจายเสียง 
      และโทรทัศน์ในทุกแพลตฟอร์ม



ขอบเขตของการศึกษาญี่ปุ่น

รัฐมุ่งเน้นการกํากับดูแลการแข่งขันของตลาดและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึง 
สื่อของประชาชนมากกว่าการกํากับดูแลเนื้อหา 

ด้านเนื้อหา 
     สมาคมผู้ประกอบการแพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น 
     (The Japan Commercial Broadcasters Association: JBA) :  กําหนดแนวปฏิบัติ(guideline) 
     องค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ 
     (The Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization: BPO) : รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

ด้านโฆษณา 
     JARO (The Japanese Advertising Review Organization) 
     JARO มีสมาชิกทั้งสิ้น  851 องค์กรซึ่งประกอบได้ด้วยผู้โฆษณาสื่อ 
     วิทยุโทรทัศน์ บริษัทเอเจนซีโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิตยสารและหนังสื่อพิมพ์ ตลอดจนบรรดา Internet media



NEWSPAPER



วิธีการศึกษา
พัฒนาการการกํากับดูแลกันเองของสื่อหนังสือพิมพ์

ภายในประเทศไทย

แนวคิดครั้งแรกแบบอย่างมาจากประเทษอังกฤษาและอเมริกา  
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
มุ่งเน้นการควบคุมตนเองเป็นเบื้องต้นก่อนไปสู่การควบคุมกันเองด้วยข้อกำหนด 
จรรยาบรรณวิชาชีพและการตั้งองค์กรขึ้นมาควบคุม





บทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์

การกำหนดธรรมนูญหรือระเบียบข้อบังคับสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในหมู่สมาชิกขององค์กร 

และสมาคมวิชาชีพสื่อ,  

การกำหนดธรรมนูญ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ เพื่อกำหนดบรรทัดฐานร่วมทางจริยธรรม 

ขององค์กร,  

งานทางด้านวิชาการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ  

ให้ความคุ้มครองแก่หมู่สมาชิกในเรื่องของสวัสดิภาพและสวัสดิการ 



บทบาทในการออกแถลงการณ์ในวาระหรือเหตุการณ์ต่างๆ การผลักดันกฎหมายและ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน 
         ส่วนใหญ่เป็นสมาคมใหญ่ อาทิ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ 
         นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคม 
         นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งชาติ 
บทบาทที่พบน้อยที่สุด 
การเปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ 
มีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเหมาะสม  
กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลงานสื่อมวลชน

วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเอง
พัฒนาการการกํากับดูแลกันเองของสื่อหนังสือพิมพ์

ภายในประเทศไทย



ขอบเขตของการศึกษารูปแบบและกลไกในการกํากับกันเอง

กลไกการกำกับดูแลตนเองด้านจริยธรรมมี ๒ ระดับ คือ 
      ๑. กลไกกำกับตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรสื่อ 
      ๒. กลไกกำกับตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรวิชาชีพ



กลไกกํากับตนเอง 
ด้านจริยธรรมระดับองค์กรสื่อ 

• ไทยรัฐ เดลินิวส์ ใช้ code สภาการ 
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ แต่ไม่มีกลไกการบังคับใช้  

• ไม่มี media ombudsman 
• ส่วนใหญ่ เป็นสื่อตรวจสอบกันเอง 
• social media/online criticism



วิธีการศึกษา
กลไกการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม 

ระดับองค์กรวิชาชีพ

อำนาจและหน้าที่ของสภาการหนังสือพิมพ์ 
     ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิก 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
     ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
     เผยแพร่ ประกาศ รายงานการประชุม งาน คำวินิจฉัย และคำสั่งของสภาการหนังสือพิมพ์ต่อ 
     สาธารณะเป็นประจำ



กระบวนการร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

การร้องเรียน

กระบวนการ 
พิจารณาเรื่อง 

ร้องเรียนของสภา 
การหนังสือพิมพ์

การลงโทษ

อนุฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ดำเนินการเสร็จสิ้นไม่เกิน 1 ปี 

• แจ้งเป็นหนังสือให้ลงตีพิมพ์คำวินิจฉัย 7 วัน  
• ตีพิมพ์คำขอโทษ 
• ผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ต้นสังกัดลงโทษ  
• ถ้าไม่ทำตาม สภาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย 
ต่อสาธารณะ



จุดแข็งที่สําคัญ

มีกฎระเบียบที่ชัดเจน ผ่านการร่วมลงสัตยาบรรณของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ  
มีต้นทุนที่ต่ํากว่าและใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการใช้กฎหมาย  
มีโอกาสถูกแทรกแซงจากรัฐน้อยกว่า



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองปัญหาและอุปสรรค
ด้านเจ้าของทุน 
      ขาดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์มีพันธะสัญญาในการกำกับดูแลตนเอง 
      Ombudsman เป็นภาระยุ่งยากและไม่จำเป็นของผู้ทำธุรกิจสื่อ 
ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมกับสมาชิก ตัดสินล่าช้า อนุกรรมการ 
พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ไม่มีผู้ปฏิบัติงานเป็นกิจจะลักษณะ 
การเข้าเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติโดยสมัครใจ ไม่ครอบคลุม non-member 
ด้านโครงสร้างและระบบสนับสนุนองค์กร 
      โครงสร้างที่ไม่อาจประกันความเป็นกลาง และปกป้องประโยชน์ประชาชน 
      ขาดแหล่งเงินอุดหนุนประจำ แต่ไม่ใช่ปัญหาหลัก 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไม่ใช่สภาวิชาชีพที่ได้รับอํานาจตามกฎหมาย



ขอบเขตของการศึกษาการกํากับดูแลกันเอง

ปัญหาอุปสรรคด้านการเมือง 
     รัฐแทรกแซงสื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ การเป็นเจ้าของสื่อของนักการเมือง 

ปัญหาอุปสรรคด้านภาครัฐ 
     รัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนและมีกระบวนการส่งเสริมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องจริงจัง Self-censor 

ปัญหาอุปสรรคด้านประชาชน 
     ประชาชนขาดความรู้เท่าทันสื่อ ขาดการมีส่วนร่วมตรวจสอบสื่อ



วิทยุ 
และ 
โทรทัศน์



วิธีการศึกษารูปแบบและกลไกของการกํากับดูแลตนเอง

ประมวลจริยธรรมของตนเอง : มีเฉพาะช่อง 9  และไทยพีบีเอส 
การสังกัดองค์กรวิชาชีพสื่อ : สถานีฯ ไม่มีระบุว่าสังกัดองค์กรวิชาชีพใดชัดเจน 
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน :  ทุกช่อง (ยกเว้นไทยพีบีเอส) มี call center กลาง ไม่มีช่องทางเฉพาะ 
                                           ส่วนไทยพีบีเอส มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไปยังอนุกรรมการ 
                                           รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 
การติดตามผลและบทลงโทษ : ช่อง 7 ติตต่อกลับผู้ร้องเรียนเป็นรายกรณี, ไทยพีบีเอส มีกลไก 
                                               ติดตามและแจ้งผลการพิจารณา ส่วนช่องอื่นไม่มี

ฟรีทีวีรายเดิม



วิทยุและโทรทัศน์

Digital TV รายใหม่ 
          จาก 24 ช่อง พบเพียงช่อง Nation TV และ ช่อง NOW เท่านั้นที่ได้มีการบัญญัต ิ
          มาตรฐานจริยธรรม (Code of Ethics)

     สําหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น ไม่พบการมีบทบัญญัติแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม 
     เป็นของตนเอง   
          สาเหตุเพราะความที่มีหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ ดังนั้นในแต่ละสถานี ยังคงยึดกฎกติกา 
         ตามข้อบังคับของหน่วยงานรัฐเป็นหลักสําคัญ ไม่ว่าจะเป็น กรมประชาสัมพันธ์ 
         กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เป็นต้น 

สื่อวิทยุกระจายเสียง



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเอง
พัฒนาการการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง  
ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย

1. ช่วงก่อนการปฏิรูปสื่อ ก่อนปี พ.ศ. 2540  
     : ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาลและการกํากับดูแลโดยภาครัฐ 

2. การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2540 2549) 
          : การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อและจุดเริ่มต้นการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
3. การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2550ปัจจุบัน) 
          : การส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง การกํากับดูแล โดยองค์กรอิสระและการเปลี่ยนผ่านจาก 
            อนาล็อคสู่ดิจิตอล



ขอบเขตของการศึกษา
    1. ช่วงก่อนการปฏิรูปสื่อ (ก่อนปี 2540)  
          : ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาลและการกํากับดูแลโดยภาครัฐ

เกิดคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) 
องค์วิชาชีพสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้  
       สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
       สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

เกิด รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ม.40 



วิธีการศึกษา
   2. การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2541-2550)  
       : การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อและจุดเริ่มต้นการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ

เกิดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ  
(กสช.) ซึ่งจะเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ 
เกิดขึ้นของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขึ้นในปี 2544 
เกิดสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เกิดสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาต ิ
กรมประชาสัมพันธ์และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 6 สถานีในขณะนั้น ได้เข้ามาร่วมกัน 
จัดทําคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมรายการ (rating หรือ classification) 



เกิดเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อค(Analog)สู่ระบบดิจิทัล (Digital) 
อีกทั้งยังมีบริบทปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในเมืองไทย

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิรูปสื่ออีกครั้ง 

   3. การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)  
    : การส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง การกํากับดูแลโดยองค์กรอิสระและการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อคสู่ดิจิตอล

วิทยุชุมชน 
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
ชมรมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน 
“สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ”



กํากับกันเอง 
ระดับองค์กรวิชาชีพสื่อ



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเอง
สรุปกิจกรรมและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อ 

ขององค์กรวิชาชีพสื่อ(บทบาทมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด)

๑. การออกแถลงการณ์/การยื่นหนังสือ 
๒. การผลักดันกฎหมายและนโยบาย 
๓. กำหนดธรรมนูญ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม 
๔. อบรม/วิชาการ 
๕. รางวัล/ประกวด 
๖. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
๗. สวัสดิภาพ/สวัสดิกร 
๘. การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์



ขอบเขตของการศึกษาการกํากับดูแลกันเอง

๑. เนื้อหาข่าว 
        องค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมกันเอง คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยควบคุม 
        กันเอง ในสื่อ free TV และ Pay TVด้วย และสภาวิชาชีพ กิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
        (ประเทศไทย) โดยควบคุมกันเองในสื่อ free TV และ Pay TV รวมทั้งวิทยุด้วยเช่นกัน  
๒. เนื้อหารายการ 
        องค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมกันเอง คือสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 
       (ประเทศไทย)โดควบคุมกันเองในสื่อ free TV และ Pay TV รวมทั้งวิทยุ รวมถึง สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
       ที่ดูแลกันเองในกลุ่มผู้ให้บริการเนื้อหาทางโทรทัศน์ดาวเทียม 
๓. โฆษณา 
       องค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมกันเอง คือสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แต่จะควบคุมกันเองนั้น 
      ยังจํากัดอยู่เฉพาะในสื่อ free TV เท่านั้น



วิธีการศึกษาบทเรียนกํากับดูแลกันเอง

มูลเหตุจูงใจของการรวมตัวเป็นเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจและการประกอบการ  
กิจกรรมที่พบเห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีการบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ และ/หรือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน 
จริยธรรมสําหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติแต่ยังขาดกลไกการเฝ้าระวังและบังคับใช้ที่มีความชัดเจน 
องค์กรวิชาชีพที่มีความพร้อมในการกํากับดูแลกันเองได้ประสบความสําเร็จสุด ก็คือ สมาคมโฆษณา 
แห่งประเทศไทย 
         มีสมาชิกที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกติกาอย่างดีเนื่องจากมีแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับโอกาสใน 
         การประกอบวิชาชีพ



ปัญหาและอุปสรรค

ด้านองค์กรวิชาชีพสื่อ 
     การขาดสภาพบังคับในการกํากับกันเอง 
     การกํากับดูแลกันเองไม่สามารถครอบคลุมไปยังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ไม่เป็นสมาชิกได้ 
     การขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงาน 
ด้านผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
     ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะ บทบาทหน้าที่  
     ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ กับ กสทช. ในการกํากับกันเอง 
     ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของ กสทช.ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการกํากับกันเอง



ONLINE



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองต่างประเทศ

Open policy >> เอกชนเป็นผู้นำในการวางกรอบนโยบาย 

ให้ตลาดเป็นตัวผลักดันรูปแบบการกำกับดูแล 

การรวมกลุ่มของ private stakeholders  
       Internet Engineering Task Force 
       Online Privacy Alliance

สหรัฐอเมริกา



ขอบเขตของการศึกษาต่างประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป 
        ช่วงต้น 
        MOU บนฐานความรับผิดชอบร่วมกัน 5 ระดับ 
             การกำกับดูแลตนเองของ Internet industry 
             การจัดอันดับติดป้ายเนื้อหา (โดยผู้ผลิตเนื้อหา) และการใช้ระบบกลั่นกรองเนื้อหา (โดยผู้ใช)้ 
             Hotline 
             การบังคับใช้และดำเนินการตามกฎหมาย 
             การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ 

        2005 เป็นต้นมา >> Co-regulation



วิธีการศึกษาต่างประเทศ

เกาหลีใต ้

KISCOM ส่งเสริมให้มี Internet content rating service ตามความสมัครใจ  

จัดหา software กลั่นกรองเนื้อหาให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา 

กำหนดให้ search engine ติดตั้งระบบให้ผู้ต้องการเข้าเว็บไซต์ adult content 

ต้องแจ้งอายุก่อนเข้าใช้บริการ



ประเทศไทย

แนวปฏิบัติในระดับผู้ให้บริการเว็บไซต์/เว็บบอร์ด 
       Pantip 

การกำกับดูแลระดับ platform  
       Youtube, facebook 

Regulation 2.0 > self as user



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองประเทศไทย

ระดับองค์กรวิชาชีพ 
        สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย > ยกเลิกบทบาทการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเนื้อหา 

        เว็บไซต์ไม่เหมาะสม 

        สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย > มีข้อบังคับสมาคม และมีข้อกำหนดจริยธรรมวิชาชีพ 

        และกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม 

        สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์



ขอบเขตของการศึกษาประเทศไทย

Thai Online Self-regulation Community (TOSC)  (“ชุมชนกำกับดูแลตนเองออนไลน์ไทย”) 
หรือ กลุ่ม “Making Online Better” (MOB) 
         ๑. สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

         ๒. สมาคมไทยแลนด์พีเคไอ  

         ๓. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย  

         ๔. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  

         ๕. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  

         ๖. กูเกิล เอเชียแปซิฟิก 

         ๗. อีเบย์



วิธีการศึกษาMOB

กรกฎาคม 2556 
ลงนามความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (code of conduct) 
สำหรับการกำกับดูแลเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 
ขอบเขตเนื้อหาที่จะดูแลในระยะแรก มี 5 ประเด็นคือ  
       ๑. สื่อลามก ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสื่อลามกเด็กด้วยมาตรการที่รวดเร็ว,  
       ๒. การก่อการร้าย,  
       ๓. ยาเสพติด,  
       ๔. การหลอกลวง เช่น ฟิชชิ่งและสแปม, และ 
       ๕. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
การแจ้งเพื่อนำเนื้อหาออก (notice and take down)



การกํากับโฆษณาออนไลน์

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  
         ผู้ที่ทำงานโฆษณาในส่วนของสื่อดิจิทัล รวมตัวกัน เมื่อปี 2555  

มีการกำหนดจริยธรรม เน้นคุมความประพฤติสมาชิก ไม่ได้กำหนดระเบียบ 

ด้านการโฆษณาโดยตรง 

ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ 

กรณีมีการร้องเรียน สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จะตรวจสอบและส่งเรื่องให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงโทษ



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเองการกํากับโฆษณาออนไลน์

สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป 
           ๑. องค์กร Audit จำนวนครั้งการโฆษณาในสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นการเช็คว่า 

               การโฆษณามีการแสดงผลหรือผ่านสายตาผู้บริโภคจริงตามจำนวน 

               ครั้งที่กำหนด และให้ตราประทับ 

                      มีผลต่อการกำหนดอัตราค่าโฆษณา   

            ๒. ผู้ที่ยิงโฆษณาออกไปก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลการแสดงผล 
                 อยู่แล้ว แต่องค์กร Audit นี้จะตรวจสอบอีกที



ขอบเขตของการศึกษาทําไมการรวมกลุ่มผู้ให้บริการออนไลน์จึงไม่เกิดข้ึน

การไม่ได้ใช้กลไกสภาฯ อย่างเต็มรูปแบบ 

การบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ > มีแนวโน้ม self-censor 

 การกำกับยังอยู่ในภาครัฐอย่างเข้มข้น ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการรวมตัวเพื่อกำกับกันเอง 

 องค์กร self-reg แบบนี้ เป็นด่านแรกก่อนที่จะไปเพิ่งกระบวนการทางกฎหมายแต ่

 ไม่มีเจ้าภาพที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียงพอ 

 ไม่มีแรงจูงใจ ไม่เห็นประโยชน์ใดๆ  

 ISP ไม่ผนึกกำลังกันวางมาตรฐานการกำกับเนื้อหา เพราะอาจไม่อยากสูญเสียฐานลูกค้าไป



RECOMMENDATION



ภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการกํากับดูแลกันเอง



วิธีการศึกษา1. ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม

แรงจูงใจ 
       ต่อเจ้าของกิจการสื่อให้ปรับปรุงการกำกับตนเองในองค์กรสื่อ  
       ต่อผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมกลไกกำกับกันเอง โดยกำหนด  
       เงื่อนไขที่แตกต่างระหว่างคนเข้าร่วมกับไม่เข้า เด็กดี กับ เด็กดื้อ 
สภาพการแข่งขันในตลาด: ผู้เล่นรายใหญ่น้อยราย สภาพตลาดเติบโตเต็มที่ 
       หนังสือพิมพ์ : เอื้อ 
       โทรทัศน์วิทยุ : ไม่เอื้อ 
       ออนไลน์ : ไม่เอื้อ



2. ด้านองค์กรวิชาชีพ

รวมกลุ่มและสร้างองค์กรให้ได้มาตรฐานเพื่อทำหน้าที่ SRO มากกว่าบทบาทอื่น  
องค์กรย่อยควรรวม เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
มาตรฐานการกำกับกันเอง 
       Code of ethics ที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมร่าง/ แก้ไข ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็น 
       มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง report 
       มีคกก.จริยธรรม ที่มีบุคคลภายนอก  
       เผยแพร่ผลคำวินิจฉัย 
       มีกลไกอุทธรณ์



วัตถุประสงค์การศึกษากลไกการกํากับดูแลตนเอง3. ด้านผู้บริโภค/ผู้ใช้สื่อ

Self as USER 

media watch group : เชิงประเด็น  

Crowd-criticism

งดแชร์ภาพผู้เสียชีวิต







ขอบเขตของการศึกษา4. หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐ

การกำกับดูแลร่วมกัน 
       Regulatory backstop เพื่อแก้ไขเรื่ององค์กรวิชาชีพไม่มีอำนาจบังคับ  
       โดยเฉพาะในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
       สื่อออนไลน์ในยุโรป เฉพาะประเด็นการคุ้มครองผู้เยาว ์

มีกฎหมายรับรองการจัดตั้ง  
       สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
       สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ 

กำจัดจุดอ่อนเรื่องสภาพบังคับ แต่ต้องประกันความเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซง 



วิธีการศึกษา5. กระบวนการกํากับดูแล

ประกันความรับผิดชอบและสอบทานได้ต่อสาธารณะ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
การมีความชอบธรรม 
องค์กรสื่อ 
         จัดทำ code of ethics/conducts ชัดเจน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
องค์กรวิชาชีพ 
         ทำรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะประจำปี  
หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ 
         สร้าง trust & goodwill ระหว่างผู้ประกอบการสื่อกับหน่วยงาน โดยเฉพาะ กสทช.



6. ภาวะแวดล้อมออนไลน์

ใช้สื่อออนไลน์สร้างความโปร่งใส (media transparency) 
        Actor transparency 
        Production transparency 
        Responsiveness



THANK YOU

ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


