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1. บทนาํ 
 
เสรีภาพนับเป็นหัวใจอันสําคัญย่ิงของสื่อมวลชน เมื่อสื่อมวลชนมีเสรีภาพแล้วผู้ที่จะได้รับประโยชน์

จาก “เสรีภาพ” ไม่ใช่มีเฉพาะเพียงฝ่ายตัวสื่อมวลชนเองเท่าน้ัน ฝ่ายรัฐและประชาชนก็ย่อมได้รับประโยชน์
จากเสรีภาพน้ีด้วย เน่ืองจาก สื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตยมีหน้าที่ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการตรวจสอบการ
บริหารงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และขณะเดียวกันก็ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน จึงอาจ
กล่าวได้ว่า “เสรีภาพของส่ือมวลชนคือเสรีภาพของประชาชน” ซึ่งมีคํากล่าวว่าดัชนีบ่งช้ีความเจริญของ
ประเทศ คือความมีเสรีภาพของสื่อมวลชน (จริยา คงมา, 2554: 25) แต่การมีเสรีภาพน้ันไม่ได้หมายความว่า
จะทําอะไรก็ได้ เพราะอาจจะทําให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายได้ ดังน้ัน การมีเสรีภาพของสื่อมวลชนจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะต้องควบคู่จริยธรรมและความรับผิดชอบ ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและนําเสนออย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน รอบด้าน สร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมถึง ยอมรับการ
ตรวจสอบกันเองและการตรวจสอบจากสาธารณะ 

 
การกํากับดูแลตนเองของสื่อมวลชนน้ันได้กลายมาเป็นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลด้านจริยธรรม 

แทนที่จะเป็นการกํากับดูแลโดยรัฐซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงหรือคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน ดังน้ัน 
ภาคอุตสาหกรรมสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวิทยุโทรทัศน์หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีความพยายามรณรงค์และ
จัดต้ังกลไกการกํากับดูแลตนเองเพ่ือให้เกิดการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งใน
บริบทของสื่อที่มีความเป็นพลวัตและหลอมรวมน้ัน การกํากับดูแลด้วยกฎหมายมีแนวโน้มถูกใช้ลดลง แต่มุ่ง
การใช้กลไกการกํากับดูแลที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า เช่น การกํากับดูแลตนเอง (self-regulation) และการ
กํากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) (Byron, 2008) ส่วนสื่อออนไลน์น้ัน กลไกการกํากับดูแลตนเองเป็นกลไก
ที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของสื่อมากกว่าการกํากับดูแลด้วยกฎหมายเป็นอย่างย่ิง อีกทั้ง ความ
เคลื่อนไหวในการกํากับดูแลตนเองก็เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

 
เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่มีพัฒนาการการกํากับดูแลตนเองและการส่งเสริมจริยธรรมของ

สื่อมวลชน ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การส่งเสริมการกํากับดูแลตนเองและมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเร่ิมต้นจากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ตามลําดับ ซึ่งมีทั้งการกํากับดูแลตนเองในระดับองค์กรสื่อ และการกํากับดูแลกันเองในระดับองค์กร
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วิชาชีพสื่อ ส่วนสื่อออนไลน์น้ันก็มีพัฒนาการในการกํากับดูแลตนเองในบริบทที่แตกต่างออกไปจากสื่อ
หนังสือพิมพ์กับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

 
ระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ กลไกการกํากับดูตนเอง/กันเองในสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

และสื่อออนไลน์ ต่างก็มีพัฒนาการ บทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึง มีข้อเสนอแนะ 
ต่างๆ มากมายที่มุ่งหมายต้องการเห็นการปฏิรูปการกํากับดูแลตนเอง/กันเองให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
มากขึ้น  

 
ดังน้ัน การทบทวนพัฒนาการ รูปแบบและกลไก รวมถึงบทเรียนจากการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของทั้ง 3 ประเภทสื่อ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และ สื่อออนไลน์ จึงมี
ความสําคัญเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในแต่ละประเภทส่ือ อันจะ
นําไปสู่การมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการสื่อ และเพ่ือพิทักษ์สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
การศึกษาในหัวข้อ “กลไกการกํากับดูแลตนเอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลตนเอง/

กันเอง ของสื่อมวลชนในประเทศไทย 3 ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และ สื่อออนไลน์ โดย
ศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

 สาระสําคัญของมาตรฐานจริยธรรม (code of ethics) ในการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง 

 ประสบการณ์ในทางปฏิบัติและบทเรียนการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของต่างประเทศ 

 พัฒนาการการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในแต่ละประเภทสื่อของประเทศไทย 

 รูปแบบและกลไกของการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในแต่ละประเภทสื่อของประเทศไทย 

 บทเรียนจากการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในแต่ละประเภทสื่อของประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในแต่ละประเภทสื่อของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน โปร่งใสและอิสระ 
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วิธีการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา 
ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
1) การวิจัยเอกสารและประมวลองค์ความรู้ เพ่ือทบทวนวรรณกรรมและประมวลองค์ความรู้ จาก 

นโยบาย งานวิจัย งานทางวิชาการ บทความ ที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีของการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง (media 
self- regulation) ประสบการณ์และบทเรียนการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของต่างประเทศ รวมถึง ของ
ประเทศไทย 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย  
2.1) รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจาย

เสียง (ประเทศไทย) 
2.2) คุณนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย 
2.3) คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
2.4) คุณจักรกฤษ์ เพ่ิมพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
2.5) รศ.จุมพล รอดคําดี ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สปช. 
ทั้งน้ีในส่วนของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จะครอบคลุมการศึกษาทั้งการกํากับดูแล

เน้ือหารายการและ โฆษณา ขณะที่ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์จะไม่ครอบคลุมในส่วนของเน้ือหาโฆษณา 
 

2. แนวคิดทางทฤษฎี หรือหลักการทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเรื่องการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง (media self-regulation)  
การศึกษาเร่ือง “กลไกการกํากับดูแลตนเอง” ใช้แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง 

(media self-regulation) เป็นกรอบหลักในการศึกษา ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปดังน้ี  
 
การกํากับดูแลตนเอง/กันเอง (self-regulation) มีความหมายที่หลากหลายและไม่มีนิยามใดนิยาม

หน่ึงที่เป็นที่ตกลงร่วมกัน  (Freiberg, 2010: 26; Lievens, 2010: 193) และเป็นที่เข้าใจทั่วไปว่าหมายถึง 
การกํากับดูแลโดยภาคอุตสาหกรรมเอง (Ang, 2003: 2) จนเมื่อ ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) นายลาร์รี่ เอิร์ฟ
ว่ิง (Larry Irving) อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านหน่ึงของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่า การกํากับ
ดูแลตนเองมีความหมายโดยแคบว่าเป็นการที่องค์กรภาครัฐกระจายอํานาจในการกํากับดูแลอย่างเป็นทางการ 
แต่ในอีกด้านหน่ึงการกํากับดูแลตนเองก็ถูกใช้เพ่ืออ้างถึงการที่ภาคเอกชนมีความต้องการท่ีจะกํากับดูแลตนเอง
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ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค การเพ่ิมพูนช่ือเสียงของธุรกิจ หรือให้เกิดการ
แข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน (พิรงรอง รามสูต, 2556: 101) 

 
นอกจากน้ี การกํากับดูแลตนเอง/กันเอง (self-regulation) ยังได้ถูกพัฒนานิยามท่ีทําให้เห็น

องค์ประกอบของระบบ อาทิ องค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระด้านการส่ือสารของประเทศอังกฤษ (Office of 
Communications หรือ Ofcom) ที่ได้นิยามการกํากับดูแลกันเองไว้ว่าหมายถึง การที่กลุ่มผู้ประกอบการ 
รวมตัวกัน เพ่ือสร้างอํานาจในการควบคุมพฤติกรรมของกันและกัน การเป็นสมาชิกต้องโดยสมัครใจ สมาชิก
ร่วมร่างกฎหรือมาตรฐาน สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการสอดส่องดูแลและบังคับใช้ให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ออกร่วมกัน โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมายขององค์กรกํากับดูแลจากภาครัฐ แต่ใช้ความ
สมัครใจและพันธกิจรับผิดชอบร่วมกัน (พิรงรอง รามสูต, 2556: 99) รวมถึง องค์กรกํากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารของประเทศออสเตรเลีย (ACMA) ได้นิยามว่าหมายถึง การพัฒนากฎเกณฑ์ในการกํากับดูแล การ
สอดส่องดูแลและบังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมน้ันเป็นไปโดยความสมัครใจ 
และไม่มีมาตรการรองรับทางกฎหมาย (legal backstop) ที่จะเป็นเคร่ืองประกันการบังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว (ACMA, 2011: 4) 

 
นักวิชาการได้ทบทวนและวิเคราะห์นิยามของการกํากับดูแลกันเอง โดยเฉพาะในประเทศแถบภาคพ้ืน

ยุโรป พบจุดร่วมกันของการกํากับดูแลกันเองว่ามีองค์ประกอบ 2 ประการ Lievens (2010: 193) ได้แก่ (1) 
กลุ่มของผู้เล่นในอุตสาหกรรมกลุ่มหน่ึงสร้างกฎ และนํากฎไปใช้ รวมถึงมีการบังคับใช้ให้มีการปฏิบัติตามกฎ
น้ัน และ (2) ความเกี่ยวข้องของรัฐบาลในระดับตํ่าหรือไม่มีเลย 

 
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2557) ได้สรุปลักษณะที่สอดคล้องกันของการกํากับดูแลกันเอง หรือการ

กํากับดูแลตนเอง (self-regulation) ที่ปรากฏในการศึกษาที่ผ่านมาได้ว่าเป็นระบอบที่มีผู้เล่นในอุตสาหกรรม
ทั้งในระดับปัจเจกหรือระดับผู้ให้บริการ และระดับกลุ่มหรือองค์กรกํากับดูแลกันเองที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Self-
regulatory organization – SRO) มีบทบาทหน้าที่ในทุกกลไกของการกํากับดูแลต้ังแต่การออกกฎเกณฑ์ 
การเฝ้าระวังและบังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งน้ีเป็นการดําเนินการโดยสมัครใจ และมีความ
เก่ียวข้องของรัฐบาลในระดับตํ่าหรือไม่มีเลย รวมถึง ไม่มีมาตรการรองรับทางกฎหมาย (legal backstop) ที่
จะเป็นเครื่องประกันการบังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว  
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ระบอบการกํากับดูแลของผู้เล่นในอุตสาหกรรมในระดับปัจเจก หรือระดับผู้ให้บริการจะเรียกว่าเป็น 
“การกํากับดูแลตนเอง” ส่วนระบอบการกํากับดูแลของผู้เล่นในอุตสาหกรรมในระดับกลุ่มหรือที่เรียกว่าเป็น
องค์กรกํากับดูแลกันเองที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Self-regulatory organization – SRO) น้ันจะเรียกว่าเป็น “การ
กํากับดูแลกันเอง” ดังปรากฏองค์ประกอบและกลไกตามแผนภูมิด้านล่าง 

 
แผนภูมิที่ 1 องค์ประกอบและกลไกการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อมวลชน 

 
 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และพิรงรอง รามสูต (2557) ได้ประมวลจุดแข็งและจุดอ่อนของการกํากับ
ดูแลตนเอง/กันเอง (self-regulation) จากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องไว้ ดังน้ี  
  

ผู้ให้บริการสื่อ 

รวมตัวกันเป็น 
องค์กรวิชาชีพ 

(SRO)  

สมัครใจ

ออกกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานจริยธรรม 

+ กลไกการเฝ้าระวังและบังคับใช้
ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ออกกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานจริยธรรม + กลไกการเฝ้าระวังและ 

บังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

กลไกการกํากับดูแล
ตนเอง  

(Self-Regulation) 
ระดับองค์กรสือ่/    

ผู้ให้บริการ 

กลไกการกํากับดูแล
กันเอง  

(Self-Regulation) 
ระดับองค์กร

วิชาชีพ/องค์กร
กํากับดูแลกันเองที่
ไม่ใช่ภาครัฐ (SRO) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีความยืดหยุ่น (flexibility) 
- มีความสามารถปรับตัวได้ง่าย (adaptability) ทัน
กับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและประเด็น
ปัญหาระดับโลกที่เพ่ิมขึ้น  
- ตรงความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม ทําให้เกิด
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกฎในการกํากับดูแลกันเอง
ดังกล่าวมากย่ิงขึ้น  
- ช่วยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิก
ในอุตสาหกรรม และมีการแก้ไขปัญหาจากเรื่อง
ร้องเรียนก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย  

- ขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะ
บทลงโทษไม่มผีลบังคับใดๆ ต่างจากบทลงโทษทาง
กฎหมายขององค์กรกํากับดูแลภาครัฐ 
- กระบวนการกํากับดูแลมีความโปร่งใสในระดับตํ่า  
- ไม่ต้องรายงานต่อองค์กรที่เป็นอิสระใดๆ  
- คณะกรรมการองค์กรกํากับดูแลกันเองที่ไม่ใช่
ภาครัฐมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์เน่ืองจากเป็น
ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม  

 
ทั้งน้ี ในทางปฏิบัติน้ัน ไม่ค่อยพบการกํากับดูแลกันเองโดยท่ีไม่มีภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจตาม

กฎหมายเข้าไปเก่ียวข้องเลย แต่มักพบลักษณะการกํากับดูแลกันเองที่มีความเก่ียวข้องของภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายด้วย ในลักษณะของการร่วมกันระหว่างองค์กรกํากับดูแลและผู้ที่ถูกกํากับ
ดูแล ซึ่งรู้จักกันในนาม “การกํากับดูแลร่วมกัน” (co-regulation) (ACMA, 2011:4)   

 
ส่วนการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในสื่อออนไลน์น้ัน พิรงรอง รามสูต (2556: 101-106) ได้จําแนก

รูปแบบการกํากับดูแลตนเองในอินเทอร์เน็ตออกเป็น 4 รูปแบบซึ่งมีลักษณะพ้ืนฐานและปัจจัยสู่ความสําเร็จ 
ปรากฏดังตารางด้านล่าง 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการกํากับดูแลตนเองบนอินเทอร์เน็ต ลักษณะพืน้ฐานของการกํากับดูแล ปัจจัยสู่
ความสาํเร็จ และตัวอย่าง 

รูปแบบการกํากับดูแล
ตนเอง 

ลักษณะพ้ืนฐานของ 
การกําดูแล 

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ ตัวอย่าง 

กํากับดูแลโดยปัจเจก
บุคคลท่ีเป็นผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต 

หลักการสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
หรือหลักการเฉพาะวัฒนธรรม
อินเทอร์เน็ต / ความสมัครใจ 

ความรู้เท่าทันสื่อของปัจเจก
บุคคล /การมีอยู่ของกลไกการ
ตรวจสอบสื่อในระดับสังคม 

การตรวจสอบกันเองของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในยุคแรก, การ
กลั่นกรองเนื้อหาในระดับผู้ใช้ 

กํากับดูแลโดยชุมชน
ทางสังคม 

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในชุมชนออนไลน์ / 
ความสมัครใจและความร่วมมือ
ร่วมใจของผู้ใช้ 

ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ตรวจสอบสื่อและการใช้สื่อ / 
การมีอยู่ของกลไกการ
ตรวจสอบสื่อในระดับสังคม 

จรรยาบรรณของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต (Netiquette), 
กฎ กติกา มารยาทในเว็บ
บอร์ดหรือบริการทางเนื้อหาท่ี
เป็นชุมชนออนไลน์อ่ืนๆ, สาย
ด่วนแจ้งเหตุหรือรับเร่ือง
ร้องเรียน 

กํากับดูแลโดย
อินเทอร์เน็ต 
(เทคโนโลยี)  

มาตรฐานทางเทคโนโลยีท่ีเปิด
กว้างและมีความสอดคล้องกัน
ของระบบต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกับ
อินเทอร์เน็ต 

องค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีและเป็น
ตัวแทนของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในภาคอุสาหกรรมอินเทอร์เน็ต
ในด้านใดด้านหนึ่ง 

IETF, IAB, ICANN 

กํากับดูแลโดย
ภาคอุตสาหกรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ / ความ
สมัครใจ 

การให้คุณให้โทษ, 
กระบวนการรับเร่ืองราว
ร้องเรียนและคลี่คลายเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 

การแบ่งประเภทและจัดอันดับ
เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต, สาย
ด่วนอินเทอร์เน็ต 

 
2.2 แนวคิดกํากับดูแล 2.0  
แนวคิดการกํากับดูแล 2.0 (Regulation 2.0) มีลักษณะสําคัญดังต่อไปน้ี (พิรงรอง รามสูต, 2556) 
1) การกํากับดูแลแบบกํากับทีหลัง (ex post regulation) แทนที่จะเป็นการกํากับดูแลแบบกํากับ

ก่อน (ex ante regulation) หมายความว่า ผู้ดูแลเน้ือหาในเว็บไซต์จะดําเนินการใดๆ ด้านเนื้อหา ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการแจ้งหรือเรื่องร้องเรียนก่อน แต่จะไม่มีการตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือเซนเซอร์ก่อนในรูปแบบเหมือนการ
ตรวจสอบเนื้อหาในสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เช่น ยูทูปจะเอาวิดิโอออกหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนก็เฉพาะใน
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กรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าทําผิดกฎหมาย อย่างกฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายเก่ียวกับภาพโป๊เปลือยของเด็ก 
เท่าน้ัน 

2) การกํากับดูแลแบบตอบสนองจริงๆ (really really responsive regulation) ต่อผู้ใช้ หมายความว่า 
ผู้ให้บริการเน้ือหาจะต้องมีการตอบสนองในทันทีหรือในเวลาอันสั้นหลังจากมีการแจ้งเหตุหรือมีเรื่องร้องเรียน
เรื่องเนื้อหาเข้ามา เช่น หากเน้ือหาผิดกฎหมายหรืออยูในข่ายของเน้ือหาที่เป็นความผิดตามกฎและระเบียบ
ของเว็บน้ันๆ ก็ต้องมีการเอาออกโดยเร็วที่สุด ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ยูทูปอ้างว่าเป็นวิถีปฏิบัติของทางเว็บที่จะ
เอาวิดิโอที่มีเน้ือหาในลักษณะดังกล่าวข้างต้นออกจากระบบของยูทูปภายใน 15 นาทีที่ได้รับการแจ้งหรือ
ร้องเรียนเข้ามา 

3) การกํากับดูแลตนเองโดยผู้ใช้ที่เป็นมวลชน (mass user self-regulation) กล่าวคือผู้ใช้ซึ่งเป็น
ฐานแห่งการสร้างเน้ือหาและการใช้ประโยชน์ของเว็บ 2.0 จะมีหน้าที่สําคัญที่สุดในการกํากับดูแลกันเองด้วย
การสอดส่องเฝ้าระวัง (self-policing) เน้ือหาที่ผิดกฎหมายและผิดกฎของเว็บ 2.0  น้ันๆ ผู้ใช้สามาถใช้
เครื่องมือที่ทางเว็บออกแบบไว้ให้สําหรับการรายงานการละเมิด (report abuse) และยกธง (flag) ติดป้าย
บอกความผิดปกติเกี่ยวกับเน้ือหา ขณะเดียวกันเว็บ 2.0 อย่างเว็บเครือข่ายทางสังคม ก็จะมีระบบสมาชิกและ
กฎสําหรับดูแลการใช้งาน ซึ่งอาจจะทําให้ผู้ละเมิดต้องถูกภาคทัณฑ์ หรือขับไล่ออกจากการเป็นสมาชิกและ
ถอดถอนสิทธ์ิในการใช้งานเว็บต่อไป 

4) การกํากับดูแลผ่านการกําหนดภาระรับผิดของตัวกลางทางเน้ือหาออนไลน์ (liability of online 
content intermediaries) ซึ่งมีสองแนวทางกว้างๆ ด้วยกันคือ 

a. แนวทางที่เน้นให้ตัวกลางมีภาระรับผิดชอบอย่างชัดเจน (enforcing intermediary 
liability) และ 

b. แนวทางที่จํากัดภาระการรับผิดของตัวกลาง (limited liability for intermediaries) หรือ
ช่วยคุ้มครองตัวกลางทางเน้ือหา (protection of content intermediaries) 

5) การกํากับดูแลที่อยู่บนฐานของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (self-
regulation under national and international law) กรอบที่เป็นตัวกําหนดเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดในการช้ีลง
ไปว่าเน้ือหาใดมีความผิดก็คือกฎหมาย เน้ือหาในเว็บ 2.0  ก็เหมือนเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ และในโลกแห่ง
ความเป็นจริง กล่าวคือ ต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในพ้ืนที่หน่ึงๆ  ในสหภาพยุโรป 
กฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคของสหภาพยุโป เช่น อนุสัญญา (Convention) และระเบียบ (Directive) ต่างๆ 
กับกฎหมายในระดับประเทศ ต่างก็มีผลในการกํากับดูแลเน้ือหาในเว็บ 2.0 ในระดับและแง่มุมที่แตกต่างกัน 
เช่น โดยภาพรวม เน้ือหาที่ผิดกฎหมายจะถูกควบคุมและกํากับดูแลภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทาง
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คอมพิวเตอร์ (Convention on Cyber-crime) ของคณะมนตรีแห่งยุโรปและกฎหมายระดับประเทศที่มีสาระ
สอดคล้องกัน ซึ่งอนุสัญญาฉบับน้ีถือเป็นร่มเงาใหญ่แห่งสาระเพ่ือการกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตในยุโรปที่
ครอบคลุมที่สุด นอกจากน้ี ระบอบการกํากับดูแลทางกฎหมายในสหภาพยุโรปนี้ยังประกอบด้วยกฎหมายที่
เก่ียวข้องอ่ืนๆ อีกอันได้แก่ กฎหมายลิขสิทธ์ิ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย 
 

2.3 แนวคิดภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแล
ร่วมกัน (an enabling environment framework for effective self- and co-regulation) 

ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2557) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่จําเป็นต่อการการกํากับดูแลกันเองและการ
กํากับดูแลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่า ปัจจัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการกํากับดูแลของอุตสาหกรรมสื่อ ได้แก่ ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม องค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรกํากับดูแลกันเองที่ไม่ใช่ภาครัฐ กลุ่มผู้ชม/กลุ่มประชาสังคม องค์กรกํากับดูแลในภาครัฐ รวมถึง ปัจจัย
ที่มาจากกระบวนการในการกํากับดูแล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
2.3.1 ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม 
ลักษณะของอุตสาหกรรมหน่ึงๆ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลร่วมกัน ได้แก่  
(1) ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมในการกํากับดูกันเอง/ร่วมกัน ผ่านการใช้

มาตรการจูงใจเชิงบวก เช่น โอกาสท่ีจะแยกความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการที่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานจริยธรรม หรืออาจผ่านการใช้มาตรการเชิงลบ เช่น การกดดันจากสมาชิก
ในอุตสาหกรรมหรือแรงกดดันจากกลุ่มผู้บริโภค 

(2) สภาพตลาดของอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีผู้เล่นรายใหญ่จํานวนน้อยราย สภาพตลาดที่
เติบโตเต็มที่ (mature market) ตลาดที่มีสภาวะการแข่งขันและมีสินค้าและบริการท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

 
2.3.2 องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกํากับดูแลกันเองท่ีไม่ใช่ภาครัฐ  
องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกํากับดูแลกันเองที่ ไม่ใช่ภาครัฐซึ่งจะเป็นภาวะแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อ

ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลร่วมกันจะต้องมีความเป็นปึกแผ่นและกระตือรือร้นที่
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จะรวบรวมเอาสมาชิกในอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมในกลไกการกํากับดูแลให้ได้มากท่ีสุด และสมาชิกขององค์กร
จะต้องตกลงร่วมกันอย่างแข็งขันที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

2.3.3 กลุ่มผู้บริโภค/ผู้ชม 
การกํากับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องอาศัยกลุ่มผู้บริโภคที่มีความกระตือรือร้นและการรับ

ฟังความคิดเห็นจากประชาชน บนพ้ืนฐานของการแบ่งปันความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
และการนําระบบไปสู่การปฏิบัติ หากขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค/ผู้ชมแล้ว กลไกการกํากับดูแลกันเอง
จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค/ผู้ชมได้ และไม่สามารถบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ชมก็จะไม่เช่ือมั่นต่อการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 
 

2.3.4 หน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมาย/หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐ 
มาตรการรองรับในการกํากับดูแล (regulatory backstop) เป็นแรงจูงใจที่จะทําให้ผู้ให้บริการเข้า

ร่วมและให้ความร่วมมือในกลไกการกํากับดูแลร่วมกัน เพราะหากไม่สามารถกํากับดูแลกันเองได้ หรือไม่เป็น
สมาชิกขององค์กรอิสระในการกํากับดูแลร่วมกัน ก็จะถูกกํากับดูแลโดยตรงจากองค์กรกํากับดูแลภาครัฐ 
 

2.3.5 กระบวนการการกํากับดูแล 
กระบวนการกํากับดูแลกันเองในส่วนขององค์กรวิชาชีพน้ันควรจะปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือ

ความโปร่งใสและการเปิดเผยให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งน้ี การกํากับดูแลกันเองและ
การกํากับดูแลร่วมกันจะต้องมุ่งเป้าไปท่ีประโยชน์สาธารณะ เพ่ือเป็นการประกันว่าจะมีความรับผิดและสอบ
ทานได้ต่อสาธารณะ (public accountability) ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (effectiveness and 
efficiency) และ การมีความชอบธรรม (legitimacy) 
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3. สาระสาํคญัของมาตรฐานจริยธรรม (code of ethics) ในการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง  
 

จรรยาบรรณ1 เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับทุกวงวิชาชีพที่ต้องศึกษาด้วยศาสตร์ขั้นสูง มีองค์กรหรือ
สมาคมรองรับ สําหรับวิชาชีพสื่อ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หลักจรรยาบรรณน้ัน
เกิดขึ้นจากคนในวิชาชีพรวมตัวกันและออกข้อกําหนดร่วมกันเพ่ือใช้ในการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง ไม่ว่าจะ
เป็นข้อกําหนดจรรยาบรรณภายในองค์กรสื่อหรือข้อกําหนดภายในองค์กรวิชาชีพ  

 
วงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนไทยได้มีข้อกําหนดทางจริยธรรมใน 4 ลักษณะ 
1) ข้อกําหนดทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้ปฎิบัติงานข่าว ผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าว นัก

โฆษณา นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
2) ข้อกําหนดทางจริยธรรมขององค์กร เช่น จริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพนักข่าว 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (สสท.) TPBS ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ 
เป็นต้น 

3) ข้อกําหนดทางจริยธรรมของสมาคมวิชาชีพ เช่น จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ สมาคมการประชาสัมพันธ์
แห่งสหรัฐอเมริกา (Public Relation Society of America) เป็นต้น 

4) ข้อกําหนดทางจริยธรรมตามประเภทของสื่อ เช่น จริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ จริยธรรมวิชาชีพ
วิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

 
ประมวลหรือข้อกําหนดจริยธรรม สามารถจําแนกออกได้เป็นสองระดับ คือ ระดับองค์กรสื่อ และ

ระดับองค์กรวิชาชีพ 
 

                                           
1 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดข้ึนเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ส่วนคําว่า ประมวลจริยธรรม จึงหมายถึง 
ข้อกําหนดทางจริยธรรมท่ีรวบรวมข้ึนไว้ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า code of ethics (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
2538: 214) 
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ประมวลมาตรฐานจริยธรรมองค์กรสื่อของประเทศไทย 
ในการกํากับดูแลตนเองขององค์กรสื่อ แต่ละองค์กรสามารถสร้างประมวลจริยธรรมของตนเอง เป็น

การเริ่มกํากับควบคุมดูแลตนเองก่อนในขั้นแรกโดยเริ่มจากภายในองค์กรก่อน เพ่ือให้มีกรอบชัดเจนในการนํา
นโยบายมาสู่ภาคปฏิบัติ เป็นการรักษาระดับคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมขององค์กรไว้ เป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สื่อของตน  

รายงานช้ินน้ี จะยกตัวอย่าง ประมวลจริยธรรมขององค์กรสื่อ 2 องค์กรสื่อ ได้แก่ องคก์ารกระจาย
เสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ TPBS และบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป๊ จํากัด 
(มหาชน) โดยเมื่อเปรียบเทียบประมวลจริยธรรมพบว่าทั้งสององค์กรสื่อมีประเด็นจริยธรรมร่วมกันหลักๆ ดังน้ี 

1) ต้องนําเสนอข่าวข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน รอบด้าน และถูกต้อง  
2) การใช้ภาษาในข่าวต้องมีความรอบคอบ 
3) ไม่เสนอข่าวหรือภาพด้วยความลําเอียง หรือมีอคติส่วนตน นําเสนอข้อมูล ความคิดเห็นจาก

ผู้เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน สมดุล เป็นธรรม (ในส่วนประเด็นจริยธรรมน้ี ส.ส.ท. มีการระบุละเอียด
ขึ้นในส่วนของการเคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์หรือการร่วมรายการ) 

4) มีความระมัดระวังผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะส่งผลต่อการนําเสนอข่าวเพ่ือสาธารณะ ไม่ใช้
สถานภาพของการเป็นผู้สื่อข่าวแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด  

5) การปฏิบัติงานต้องเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล 
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ไม่ล่วง
ละเมิดความเป็นส่วนตัว และ/หรือ ทําร้ายความรู้สึกของบุคคล 

6) การนําเสนอข่าว ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กสตรีและ
ผู้ด้อยโอกาส  

7) การเสนอข่าวต้องไม่เป็นการซ้ําเติมความทุกข์ หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือ
ผู้เสียหาย 

8) ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข่าวทุกครั้ง หากจําเป็นต้องปกปิดหรือการหาข่าวหรือข้อูลอย่างไม่เปิดเผย 
ต้องมีเหตุผลอันสมควร หรือเพ่ือประโยชน์ของมหาชนส่วนใหญ่หรือเพ่ือสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของแหล่งข่าว ไม่จ่ายเงินให้กับแหล่งข่าวเพ่ือให้ได้ข่าวมา 
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อย่างไรก็ดี ยังพบว่าลักษณะประมวลจริยธรรมของส.ส.ท.กับของบริษัทเนชั่น ยังมีความแตกต่างกัน 

ดังน้ี 
1) เนช่ันมีการลงรายละเอียดปลีกย่อยของการรับผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน เช่น การไป

เที่ยวในหรือต่างประเทศ การรับของขวัญที่มีมูลค่า ตลอดจนการยืมใช้อุปกรณ์หรือมีผู้เสนอให้
ทดลองใช้หรือยืมใช้ 

2) ประมวลจริยธรรมของ ส.ส.ท. จะปกป้องเด็กเยาวชนและในมุมว่า สื่อต้องไม่ออกอากาศสื่อที่มี
ผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนด้วย นอกจากน้ี ไทยพีบีเอสจะกล่าวถึงสื่อต้องไม่
เผยแพร่เน้ือหาที่มีผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันครอบครัว 

3) ลักษณะประมวลจริยธรรมของ ส.ส.ท. มีการจําแนกหมวดออกตามประเด็นในเน้ือหาข่าว ได้แก่ 
ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง และข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้ง โดยรวมของประเด็นจริยธรรมใน
การนําเสนอเน้ือหาอาชญากรรม หรือ พฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสาธารณะและเหตุร้ายแรงที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม เหตุการณ์และเน้ือหาการเมืองและนโยบายสาธารณะและ
จริยธรรมในการนําเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล การปะทะ 
การปราบปรามท่ีรุนแรง และภาวะสงคราม พบว่า สามารถจัดอยู่กลุ่ม จริยธรรมว่าด้วย การ
นําเสนอข่าวข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน รอบด้าน และถูกต้อง ไม่ลําเอียง ไม่เสนอข่าวหรือภาพด้วย
ความลําเอียง หรือมีอคติส่วนตนเป็นที่ต้ังหรือแอบแฝง ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวลง
ในข่าว และเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนปกป้องผู้ตกเป็นข่าว เคารพสิทธิมนุษยชน  

4) เนช่ันไม่ได้กล่าวถึงประเด็นจริยธรรมในกรณีเหตุหายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะ
ฉุกเฉิน แต่โดยรวมถือว่ายังอยูในหลักของความถูกต้อง เที่ยงตรง มีเพ่ิมเติมเข้ามาสําหรับกรณีน้ี
เพราะว่า การทํางานในภาวะเช่นน้ี มิใช่เพียงรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ แต่ต้องช่วยส่งสัญญาณ
เตือนหรือขอความช่วยเหลือ เพ่ือช่วยลดความสูญเสีย ความเสียหาย แต่ต้องระมัดระวังใน
ความถกูต้อง 

5) ส.ส.ท. ไม่มีการกล่าวถึงการโฆษณา เพราะเป็นโทรทัศน์สาธารณะ ในขณะที่ เนช่ัน มีข้อจํากัด
จริยธรรมเก่ียวกับโฆษณา คือ ข้อความที่เป็นประกาศโฆษณาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ หรือที่
ออกอากาศ ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความ
คิดเห็นมิได้ 
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ประมวลมาตรฐานจริยธรรมระดับองค์กรวิชาชีพสื่อของประเทศไทย 

จากการศึกษารวบรวมประมวลมาตรฐานจริยธรรมองค์กรวิชาชีพสื่อในประเทศไทย ได้แก่ สํานักงาน 
กสทช., สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, 
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พบว่า ทุกองค์กรจะมีประเด็น
มาตรฐานจริยธรรมร่วมกัน ดังน้ี  

1) การนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นธรรม สมดุล และไม่ขัดกับ
กฎหมาย 

2) การนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เคารพ
เกียรติยศ ช่ือเสียง ข้อมูลส่วนตัวของแหล่งข่าว  

3) สื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม หากนําเสนอข้อมูลผิดพลาดต้องรีบแก้ไขและแจ้งให้
สาธารณชนทราบ 

4) เคารพในลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา  
5) ปกป้องเด็ก เยาวชน มิละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลผู้ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะเด็ก สตรี

และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการโฆษณาโดยไม่หลอกลวงอันมีผลเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้เยาว์ ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ หรือทําให้ขาดความรู้สึกผิดชอบหรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

6) ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ มีการให้พ้ืนที่สาธารณะในเหตุการณ์สําคัญ 
7) ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของทั้งชาติและท้องถิ่น ไม่ส่งเสริมให้เกิด

ความหลงผิด หลงเช่ือสิ่งที่งมงาย 
8) ไม่สร้างความเข้าใจผิด ความเกลียดชังอันอาจนําไปสู่ความรุนแรงในสังคม 
9) ไม่อวดอ้างหรืออาศัยตําแหน่งหน้าที่เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม และ

ละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่าหรือผลประโยชน์ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึง ไม่ทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักด์ิแห่งวิชาชีพ 
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ตารางที่ 2 ประมวลมาตรฐานจริยธรรม (code of ethics) ในการประกอบวิชาชีพสื่อระดับองค์กรวิชาชีพสื่อ 
คู่มือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองใน

กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

(สํานักงาน กสทช., 2557) 

สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2541 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
โทรทัศน์ดาวเทียม 

(ประเทศไทย) หมวดที่ 7 
จริยธรรม 

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โฆษณา 

ประเด็นร่วม 

- ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมดุล และเป็น
ธรรม 

- ยึดถือข้อเท็จจริง ความ
ถูกต้องแม่นยําและความ
ครบถ้วน 
- แสดงความพยายามใน
การให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย 
- ไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระ
ของข่าวจนคลาดเคลื่อน
หรือเกินความเป็นจริง 
-ละเว้นการเสนอข่าว
เพราะความลําเอียง หรือมี
อคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้น
คลาดเคลื่อนหรือเกิน
ความเป็นจริง 

- ต้องนําเสนอหรือ
เผยแพร่ข่าวสารและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่
สาธารณชนตามหลักวัตถุ
วิสัย ด้วยความถูกต้อง
เที่ยงตรง แม่นยํา และ
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ส่อไปทางละเมิดโดยผิด
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- ประกอบวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักปฏิบัติและวิชาการ 
และอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 
- ไม่ควรกระทําการ
โฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิติ 
ผลการวิจัย หรืออ้างอิง
รายงานทางวิทยาศาสตร์
ในทางที่ไม่สมควร หรือทํา
ให้เกิดความเข้าใจผิดโดย
สินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่อ้าง 
- ไม่ควรกระทําการ

1. การนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้วยความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
เที่ยงตรง เป็นธรรม 
สมดุล และไม่ขัดกับ
กฎหมาย 
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คู่มือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองใน

กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

(สํานักงาน กสทช., 2557) 

สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2541 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
โทรทัศน์ดาวเทียม 

(ประเทศไทย) หมวดที่ 7 
จริยธรรม 

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โฆษณา 

ประเด็นร่วม 

- ต้องไม่สอดแทรกความ
คิดเห็นลงในข่าว 
- การพาดพิงอันอาจเกิด
ความเสียหายแต่บุคคล
หรือองค์กรใด ต้องแสดง
ถึงความพยายามในการ
เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูก
กล่าวหาแสดงข้อเท็จจริง
ด้วย 
- ต้องไม่เสนอข่าวโดย
ปราศจากแหล่งที่มา ระบุ
ชื่อบุคคลที่ให้ข่าว/
สัมภาษณ์อย่างเปิดเผย 
เว้นแต่เพื่อสวัสดิภาพและ

ถูกพาดพิง และต้อง
แยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็น
ข้อเท็จจริงหรือเป็นการ
แสดงความคิดเห็น โดย
ต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็น
การแสดงความคดิเห็น
หรือการวิจารณ์ของผู้
ประกอบวิชาชีพข่าวนั้น 
การแสดงความคดิเห็นพึง
กระทําโดยบริสุทธิ์ใจ และ
ไม่มีพันธะกรณีอื่นใด 
นอกจากมุ่งปฏิบัติหน้าที่
เพื่อสาธารณชน โดยไม่
ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมา

ยงปลุกปั่นบุคคลใดๆ 
คณะบุคคลใดๆให้กระทํา
ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญที่
ใช้ในการปกครองประเทศ
หรือกฎหมายใดๆ หาก
ได้รับการร้องเรียนจาก
ผู้บริโภค หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเป็นจริง และ
คณะกรรมการพิสูจน์แล้ว
เห็นว่าเป็นจริง สมาชิก
รายนั้นจะต้องถูกถอดถอน
ออกจากการเป็นสมาชิก
ภาพของสมาคม และแจ้ง

โฆษณาโดยอ้างถึงตัว
บุคคลหรือสถาบัน โดยตัว
บุคคลหรือสถาบันนั้นไม่มี
ตัวตนอยู่จริงและไม่ได้ใช้
สินค้าและบริการหรือชม
การแสดงนั้นจริง 
- ไม่ควรกระทําการ
โฆษณาอันทําให้เกิด
ความสําคัญผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้า 
บริการ การแสดง หรือ
อื่นๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณ
จนเกินความจริงจนทําให้
ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิด
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คู่มือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองใน
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ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
โทรทัศน์ดาวเทียม 

(ประเทศไทย) หมวดที่ 7 
จริยธรรม 

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โฆษณา 

ประเด็นร่วม 

ความปลอดภัยของ
แหล่งข่าวและต้องเป็น
ประโยชน์ต่อสิทธิในการ
รับรู้ข่าวสารของ
สาธารณชน 
- พาดหัวและความนําต้อง
ไม่เกินจากข้อเท็จจริงและ
ต้องสะท้อนใจความสําคัญ
หรือเนื้อหาหลักของข่าว 
- การแสดงความคิดเห็น
หรือวิพากษ์วิจารณ์ ต้อง
ให้ความเที่ยงธรรมแก่ฝ่าย
ที่ถูกพาดพิงเสมอ 

ครอบงําความคิดเห็น 
- ต้องแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
ต่อไป 

ความสําคัญผิด 

- สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วน - ปกปิดชื่อและฐานะของ - นําเสนอเพื่อประโยชน์   - ไม่ควรกระทําการ 2. การนําเสนอข้อมูล
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คู่มือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองใน
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โทรทัศน์ไทย 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
โทรทัศน์ดาวเทียม 

(ประเทศไทย) หมวดที่ 7 
จริยธรรม 

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โฆษณา 

ประเด็นร่วม 

บุคคล สิทธิในครอบครัว 
เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูล
ส่วนตัว 

บุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็น
ความลับ หากได้ให้คํามั่น
แก่แหล่งข่าวนั้นไว้  
- ข่าวหรือภาพใดๆ 
หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิ
ให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของ บุคคลที่ตก
เป็นข่าว 

สาธารณะและไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
- ปกปิดชื่อตัว ชื่อสกุล 
รูปร่าง ลักษณะ และ
สถานะของแหล่งข่าว 
รวมทั้งข่าวสารและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องสําคัญที่
แหล่งข่าวประสงค์ให้
ปกปิด เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจาก
แหล่งข่าว และเห็นได้
อย่างชัดแจ้งว่า การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เป็น
อันตรายต่อแหล่งข่าว 

 โฆษณาอันเป็นการดูหมิ่น
เชื้อชาติ ศาสนา หรือ
ความเชื่อ หรือสิ่งอันเป็นที่
เคารพสักการะของบุคคล
ทั่วไป 

ข่าวสารโดยคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน สิทธิส่วน
บุคคล สิทธิในครอบครัว 
เคารพเกียรติยศ 
ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนตัว
ของแหล่งข่าว   
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กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

(สํานักงาน กสทช., 2557) 

สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2541 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
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แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
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ประเด็นร่วม 

- ต้องคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และไม่เป็นการ
ซ้ําเติมความทุกข์และ
โศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตก
เป็นข่าว 

- ความเป็นอิสระทาง
วิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค 

- เมื่อเสนอข่าวผิดพลาด
ต้องแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
- ไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด 
ลามกอนาจาร น่า
หวาดเสียว โดยไม่คํานึงถึง
ความรู้สึกของสาธารณชน
อย่างถี่ถ้วน 
- ต้องแสดงให้เห็นชัดเจน

- เมื่อเสนอข่าวผิดพลาด
ต้องแก้ไขข้อผิดพลาด
ทันที พร้อมขออภัยใน
ความผิดพลาดดังกล่าว 
- การแสดงความคิดเห็น
พึงกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ
และไม่มีพันธะกรณีอื่นใด 
นอกจากเพื่อสาธารณชน 

- การนําเสนอข่าวหรือ
ภาพข่าว ผ่านเว็บไซต์ของ
สมาชิกสมารถกระทําได้
ตลอดเวลา ดังนั้นสมาชิก
พึงใช้วิจารณญาณอย่าง
เต็มที่ในการนําเสนอข่าว
และภาพข่าวต่างๆ ด้วย
ความระมัดระวัง เพื่อมิให้

- ห้ามมิให้นําสินค้าหรือสิ่ง
ที่อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินคดีมาออกอากาศ 
เว้นแต่จะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งว่า การ
ดําเนินคดีถึงที่สุดแล้ว 
สินค้าหรือการก่อกรรมนั้น
ไม่ผิดกฎหมาย 

- มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมไม่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียในจริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 
- ไม่ควรกระทําการ
โฆษณาโดยอ้างถึงตัว
บุคคลหรือสถาบัน โดยตัว
บุคคลหรือสถาบันนั้นไม่มี

3. สื่อต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม หาก
นําเสนอข้อมูลผิดพลาด
ต้องรีบแก้ไขและแจ้งให้
สาธารณชนทราบ 
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โดยไม่ยอมให้มีอิทธิพลใด
มาครอบงําความคิดเห็น 
- ไม่นําเสนอโดยมีการ
ประกาศโฆษณาที่แอบแฝง
มาพร้อมข่าวสารและ
ข้อมูลจนทําให้ประชาชน
หลงเชื่อในความเป็น
ข่าวสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
- ไม่นําเสนอเรื่องที่ตนเอง
หรือพวกพ้องมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน หาก
เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งหรือ
รายงานพร้อมการนําเสนอ

นําไปสู่ความขัดแย้งและ
เสียหายอย่างรุนแรงขึ้นใน
สังคม 

- การดําเนินรายการและ
การโฆษณาต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของ
สมาคมฯอย่างเคร่งครัด  
- ให้แยกการแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้
ดําเนินรายการออกจาก
รายการข่าวและรายการ
วิเคราะห์ข่าวให้ชัดเจน 

ตัวตนอยู่จริงและไม่ได้ใช้
สินค้าและบริการหรือชม
การแสดงนั้นจริง 
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ดังกล่าวทันที 
 

- เคารพในลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

- เมื่อคัดลอกข้อความจาก
แหล่งข้อมูลใด ต้องบอก
ที่มาของข้อความนั้น 

- เมื่อคัดลอกข้อความจาก
แหล่งข้อมูลใด ต้องแจ้ง
ที่มาของข้อความนั้น 

- เคารพและให้การยอมรับ
เนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่
ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน 
การนําเสนอโดยการทําซํ้า 
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งข่าวหรือ
ภาพข่าวตามวรรคแรก 
สมาชิกต้องอ้างอิงถึง
แหล่งที่มา เวลาในการ
นําเสนอ และสร้างจุด
เชื่อมโยง (LINK) ของข่าว 
หรือภาพข่าวนั้น กลับไป

 - ไม่ควรกระทําการโฆษณา
โดยเลียนแบบเครื่องหมาย
การค้า คําขวัญ ข้อความ
สําคัญ หรืออื่นๆ จากการ
โฆษณาของผู้อื่น อันทําให้
ผู้อื่นเห็นหรือผู้อื่นได้ยิน
เกิดความเข้าใจผิดหรือ
ไขว้เขวเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ หรือการแสดงของ
ผู้อื่น 

 

4. เคารพในลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
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ข่าวด้วย 
- เคารพและให้การยอมรับ
ข้อมูลข่าวสารหรือภาพ
ข่าวที่ผลิตโดยแหล่งข้อมูล
อื่น โดยการคัดลอก
ข้อความใดจาก
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ต้องบอก
ที่มาของข้อความนั้น 
- เคารพต่อผลงานข่าว/
ภาพข่าวของนักข่าวภาค
พลเมือง ไม่ว่าข่าว/ภาพ
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ข่าวนั้นจะนําเสนอโดยตรง
มายังสมาชิกหรือผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคม 
(social networking) 
ต่างๆ 

- ปกป้องเด็กและเยาวชน
จากเนื้อหาที่อาจเป็นภัย
ต่อเด็กและเยาวชนที่
ปรากฏในสื่อ 

- ข่าวหรือภาพข่าวต้องมิ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลผู้ตกเป็น
ข่าว โดยเฉพาะเด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาส และการ
นําเสนอต้องไม่เป็นการ
ซ้ําเติมความทุกข์หรือ
โศกนาฏกรรม 

  - การออกอากาศรายการ
สําหรับผู้ชมที่ควบคุม
ตนเองได้ ควรแพร่ภาพ
หลัง 24.00-04.00 นาฬิกา 
การดําเนินรายการใน
อนาคต ต้องระมัดระวัง
เรื่องการใช้ภาษา 
องค์ประกอบศิลป์ และมุม
ภาพ มิให้สื่อไปทางลามก

- ไม่ควรกระทําการโฆษณา
อันมีผลเป็นอันตรายต่อ
เด็กหรือผู้เยาว์ ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือทําให้
ขาดความรู้สึกผิดชอบหรือ
โดยอาศัยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคล
ดังกล่าวมาใช้เป็น
เครื่องมือในการชักจูงใจ

5. ปกป้องเด็ก เยาวชน มิ
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลผู้ตก
เป็นข่าว โดยเฉพาะเด็ก 
สตรีและผู้ด้อยโอกาส 
รวมถึงการโฆษณาโดยไม่
หลอกโฆษณาอันมีผล
เป็นอันตรายต่อเด็กหรือ
ผู้เยาว์ ทั้งทางร่างกาย 
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อนาจาร 
 

โดยไม่สมควร 
 

จิตใจ หรือทําให้ขาด
ความรู้สึกผิดชอบหรือ
โดยอาศัยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

- การให้พื้นที่สาธารณะ 
ข่าวสารสาธารณะ ใน
เหตุการณ์ที่สําคัญ 

นําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์
สาธารณะ โดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
หมู่คณะ 

การนําเสนอต้องตระหนัก
ถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ 

   6. ต้องคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ มีการให้พื้นที่
สาธารณะในเหตุการณ์
สําคัญ 

- ส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ เพื่อสร้างสรรค์
สังคมตลอดจนค่านิยมอัน
ดีงามและภูมิปัญญา

 - ระมัดระวังการนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวข้องภายใต้
ขอบเขตแห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศีลธรรมอันดีงามของ
ประชาชน มิให้ประชาชน

  - ไม่ควรกระทําการโฆษณา
โดยใช้ความเชื่อถือ
เกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรือ
เรื่องโชคลางมาเป็นข้อจูง
ใจ 

7. ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
ของทั้งชาติและท้องถิ่น 
ไม่ส่งเสริมให้เกิดความ
หลงผิด หลงเชื่อสิ่งที่งม
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ท้องถิ่น หลงเชื่อในสิ่งที่งมงายและ
ไม่เป็นเครื่องมือในการ
นําเสนอหรือเผยแพร่สิ่งที่
เป็นภัยต่อสังคมหรือ
กระทบต่อสาธารณะ 

งาย

- การสื่อสารที่สร้างความ
เกลียดชัง 
- การสื่อข่าวตามแนวสันติ
วิธี 

    - ไม่ควรกระทําการโฆษณา
อันเป็นการดูหมิ่นเชื้อชาติ 
ศาสนา หรือความเชื่อ หรือ
สิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ
ของบุคคลทั่วไป  

8. ไม่สร้างความเข้าใจผิด 
ความเกลียดชังอันอาจ
นําไปสู่ความรุนแรงใน
สังคม 

- ผู้ประกอบวิชาชีพต้อง
ดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ทั้งจากอํานาจ
การเมือง หรือผลประโยชน์

- ต้องไม่ประพฤติให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
- ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัย
ตําแหน่งหน้าที่เพื่อ

- ต้องไม่ประพฤติอันเป็น
การฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี
หรือเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและ
เกียรติคุณของผู้ประกอบ

 - สมาชกิสมาคมต้องไม่
ดําเนินงานอย่างใดๆ อันจะ
เป็นทางนําความเสื่อมเสีย
มาสู่สมาคม ไม่ว่าด้วย

- ไม่ทําการใดๆ อันอาจ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

9. ไม่อวดอ้างหรืออาศัย
ตําแหน่งหน้าที่เพื่อ
เรียกร้องสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่



 

26 

คู่มือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองใน

กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

(สํานักงาน กสทช., 2557) 

สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2541 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
โทรทัศน์ดาวเทียม 

(ประเทศไทย) หมวดที่ 7 
จริยธรรม 

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โฆษณา 

ประเด็นร่วม 

ทางธุรกิจ การไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เรียกร้องสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรม 
- ละเว้นการรับอามิส
สินจ้างอันมีค่าหรือ
ผลประโยชน์ เพื่อให้
กระทําการหรือไม่กระทํา
การใด อันจะขัดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบ
ด้าน 

วิชาชีพข่าว 
- ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัย
ตําแหน่งหน้าที่เพื่อ
เรียกร้องสิทธิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรม 
- ละเว้นการรับอามิส
สินจ้างอันมีค่าหรือ
ผลประโยชน์ เพื่อให้
กระทําการหรือไม่กระทํา
การใด อันจะขัดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบ

ทางตรงและทางอ้อม ชอบธรรม และละเว้น
การรับอามิสสินจ้างอันมี
ค่าหรือผลประโยชน์ ที่มี
ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ให้ประชาชนได้รับข้อมูล 
รวมถึง ไม่ทําการใดๆ อัน
อาจนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพข่าวสารอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
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คู่มือจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกันเองใน

กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

(สํานักงาน กสทช., 2557) 

สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

พ.ศ. 2541 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2553 

สมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอ
ข่าวและภาพข่าว พ.ศ. 

2555 

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม 
(ประเทศไทย) 

ข้อบังคับของสมาคม
โทรทัศน์ดาวเทียม 

(ประเทศไทย) หมวดที่ 7 
จริยธรรม 

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อบังคับสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ข้อ 7 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

โฆษณา 

ประเด็นร่วม 

ด้าน 
   - สมาชิกพึงยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ของสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ และสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
โดยเคร่งครัด 

  10. อื่นๆ  
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สอดคล้องกับ มาตรฐานจริยธรรมที่กําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... หมวด 5 ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน มาตรา 32

มาตรฐานกลางที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 26 (2) อย่างน้อยต้องมีเรื่องดังต่อไปน้ี  
1) การนําเสนอเน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และให้ความเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย 
2) การนําเสนอเน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน และคํานึงถึง

สิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่
เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการซ้ําเติมผู้ประสบ
เคราะห์กรรม รวมท้ังหลีกเลี่ยงการนําเสนอเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างกลุ่มคน
ในชาติหรือศาสนา หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน 

3) การนําเสนอเน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคล 
หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใดๆในทางที่มิชอบ 

4) การนําเสนอเน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไม่เรียก รับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ อย่างมิชอบ 

5) การนําเสนอเน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องมีผู้รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เสนอ
เน้ือหาและข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดงความรับผิดชอบและ
ประกาศการแก้ไขข้อบกพร่องต่อสาธารณชนในทันที 

6) การนําเสนอเน้ือหาและข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ขัดต่อหลัก
ศีลธรรมของสังคม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับและคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะเหนือกว่าสิ่งใด 

 

                                           
2 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดโครงสร้างของกฎหมายโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดต้ัง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” เป็น
องค์การหลักท่ีจะทําหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... กําหนดไว้ โดยมีหลักการสําคัญให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์การกลางในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการกํากับดูแลกันเองของส่ือมวลชนในทุกลําดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการกํากับดูแลตนเองของผู้
ประกอบวิชาชีพโดยองค์กรสื่อมวลชนในระดับต้น และการกํากับดูแลกันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนในระดับท่ีสอง 
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Code of conduct (แนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม) 
Code of ethics (มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ) เป็นประเด็นจริยธรรมหลักที่ต้องปฏิบัติ เช่น สื่อต้องมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน เที่ยงธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งแตกต่างจาก 
code of conduct (แนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม) ที่มีลักษณะของ “หลักปฏิบัติ” ด้านจรรยาบรรณ
องค์กร โดยมีการลงรายละเอียดในแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ เช่น ผู้สื่อข่าวห้ามรับเงินหรือของ
กํานัลมูลค่าเกิน 3,000 บาท เป็นต้น 

 
ผลการศึกษาแนวปฏิบัติในการนําเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีศึกษา 

การนําเสนอรายการข่าว รายการโฆษณา และรายการละคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556) จากการ
สนทนากลุ่ม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต้ สามารถสรุปแนวปฏิบัติ (Code of conduct) ในการ
นําเสนอรายการ ข่าว รายการโฆษณา และรายการละคร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ดังน้ี 

- 10 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร”ในการนําเสนอรายการข่าว 
1) สิ่งที่ควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการข่าว (Do) 

(1) เสนอข่าวด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
(2) เสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ตระหนักถึงความความรับผิดชอบต่อสังคม 
(3) เสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็น 
(4) วิเคราะห์ข่าวบนหลักการที่เป็นกลาง ถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรม 
(5) เสนอข่าวโดยใช้ภาษาสุภาพและเหมาะสม 
(6) เสนอข่าวและภาพข่าวที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ใช้การตัดต่อเพ่ือบิดเบือน รวมทั้งมีมาตรการ

ป้องกันการนําเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม 
(7) ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างรอบคอบก่อนนําเสนอรวมทั้งเคารพ

สิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นแหล่งข่าว 
(8) เสนอข่าว และภาพข่าว โดยเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เคารพความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ เช้ือชาติ ศาสนา เพศกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
(9) เสนอข่าวโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว 
(10) เปิดพ้ืนที่สาธารณะในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้กับทุกภาคส่วนในสังคม 

2) สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการข่าว (Don’t) 
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(1) ไม่นําเสนอข่าวที่มีเน้ือหาสร้างความขัดแย้ง ย่ัวยุให้เกิดความรุนแรง 
(2) ไม่เน้นยํ้าการนําเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อผู้ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะภาพข่าวที่

สร้างความหดหู่ สะเทือนอารมณ์ ภาพข่าวที่มีผู้รุมทําร้ายผู้ต้องหา 
(3) ไม่นําเสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือการรายงานข้อมูลที่ ยังไม่ทราบ

แหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
(4) ไม่นําเสนอข่าวแบบบรรยายรายละเอียด จนเกิดภาพสยองขวัญหรือทําให้รู้สึกสมเพช

เวทนา 
(5) ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์ตัดสิน พิพากษาบุคคลผู้ตกเป็นข่าวหรือขยายความ

เน้ือข่าวโดยใช้ความเห็นส่วนตัว 
(6) ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการพูดจูงใจ คาดคะเนเหตุการณ์ เช่น ข่าวการตีตัวเลขหวย 

หรือข่าวเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
(7) ไม่เสนอข่าวที่เป็นความเช่ือ พิสูจน์ไม่ได้ ทําให้ประชาชนงมงาย หรือเกิดความตระหนก

ตกใจเกินจริง 
(8) ไม่ควรมีโฆษณาแฝงในรายการข่าวหรือการนําเสนอรายการข่าวในเชิงธุรกิจเพ่ือการขาย

สินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น พูดกระตุ้นให้ส่ง SMS มาในรายการข่าวเพ่ือหวังผลกําไร
ทางธุรกิจ 

(9) ไม่เสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืน เช่น 
นําเสนอใบหน้าบุคคลที่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย 

(10) ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรือให้ข้อมูลที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวเว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว 

 
- 10 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการนําเสนอรายการโฆษณา 
1) สิ่งที่ควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการโฆษณา (Do) 

(1) นําเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงตามคุณสมบัติของสินค้า ไม่ชวนเช่ือ มอมเมาให้ผู้บริโภค
หลงเช่ือ 

(2) นําเสนอโฆษณาที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี เคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เช้ือชาติ 
ศาสนา และความเช่ือของสังคมน้ันๆ 

(3) นําเสนอตามระเบียบ ข้อกําหนด เรื่องเวลาในการโฆษณาให้ตรงตามที่กฎหมายกําหนด 
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(4) บอกเลขที่ใบอนุญาตสินค้าและเลขที่สินค้าที่ได้รับอนุญาตโฆษณา 
(5) โฆษณาเฉพาะสินค้าที่ผ่านการอนุญาตตามกฎหมาย 
(6) คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ก่อนโฆษณา 
(7) ใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านวัยวุฒิและภาพลักษณ์ในการโฆษณาสินค้าแต่ละ

ประเภท 
(8) ควรนําเสนอโฆษณาที่มีประโยชน์ ส่งเสริมสังคม และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(9) ใช้คําพูดสุภาพในการนําเสนอสินค้า 
(10) มีการระบุคําเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถเห็นได้ชัดไว้ในโฆษณา 
 

2) สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการโฆษณา (Don’t) 
(1) ไม่โฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา 
(2) ไม่เสนอโฆษณาอันทําให้เกิด ความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินค้า บริการ การ

แสดง หรืออ่ืนๆ หรือโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริงจนทําให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจผิด 

(3) ไม่ใช้เรื่องเพศสภาพ เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ ศาสนา ความพิการ มาเป็นจุดขายแทนสินค้าใน
ลักษณะดูถูก เหยียดหยามหรือละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

(4) ไม่ใช้ข้อมูลสถิติ ข้อมูลงานวิจัย รายงานการศึกษาทางวิชาการ ในทางที่ไม่สมควร หรือ
ทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสินค้าน้ันมิได้มีคุณสมบัติตามข้อมูลที่กล่าวอ้าง 

(5) ไม่โฆษณาโดยใช้ความเช่ือ ความศรัทธา สิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาจูงใจหรือเป็นจุดขาย
สินค้า 

(6) ไม่นําเทคนิค/กลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้ผู้เช่ียวชาญมาโฆษณาสินค้าทุกประเภท 
(7) ไม่เสนอโฆษณาที่จะส่งผลอันตรายต่อเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทําให้ขาดความรู้สึก

ผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การจูงใจโดยไม่สมควร 

(8) หลีกเลี่ยงโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ 
(9) ไม่โฆษณาโดยมีเน้ือหาโจมตีสินค้าย่ีห้ออ่ืนที่เป็นประเภทสินค้าเดียวกันทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม 
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(10) ไม่ใช้ภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ไม่สอดคล้องกับสินค้า ภาพสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่สินค้าจริงใน
การโฆษณาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค 

- 7 ข้อที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการนําเสนอรายการละคร 
1) สิ่งที่ควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการละคร (Do) 

(1) ผลิตรายการที่เต็มไปด้วยการส่งเสริม (+6) ดังน้ี 
- ส่งเสริมระบบการคิดเป็นขั้นเป็นตอน 
- ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการ 
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม คุณธรรม 
- ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต 
- ส่งเสริมด้านการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย 
- ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว 

(2) แสดงคําแนะนําช่วงเปิดรายการว่า รายการน้ีส่งเสริม (+6) ในด้านใด เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์รายการให้น่าชมย่ิงขึ้น 

(3) แสดงคําแนะนําในฉากของละครช่วงที่ผู้ปกครองควรต้องให้คําแนะนําเด็กในขณะเฝ้าชม
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับผู้ปกครองอีกช้ันหน่ึง 

(4) หากทําละครเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ควรต้องค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ใน
การผลิต 

(5) ในกรณีที่จะสร้างรายการเก่ียวกับชีวประวัติของบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้
น้ันก่อน และพึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนรอบข้าง
ของผู้ที่เก่ียวข้อง 

(6) เลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับตัวละคร และระมัดระวังในการนําเด็กมาใช้เป็นตัวแสดง
แล้วเขียนบทพูดให้เด็กพูดคําที่ไม่เหมาะสม 

(7) ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรวจสอบบทละครก่อนออกอากาศ 
2) สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการนําเสนอรายการละคร (Don’t) 

(1) ไม่นําเสนอฉากที่มีการกระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนชราทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

(2) ไม่นําเสนอฉากที่เป็นการล้อเลียนกลุ่มเฉพาะ การเหยียดเช้ือชาติ สีผิว ชาติพันธ์ุ ชนช้ัน 
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
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(3) ไม่นําเสนอละครท่ีมีเน้ือหากระทบต่อสถาบันครอบครัว เน้นเรื่องชู้สาว สะท้อนความ
แตกแยกในครอบครัวมากเกินไป 

(4) ไม่นําเสนอละครที่มีเน้ือหากระทบในทางลบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(5) ไม่นําเสนอเน้ือหาละครที่ใช้คําพูดหยาบคาย ส่อเสียดชักนําให้เกิดความก้าวร้าว อิจฉา 

ริษยา 
(6) ไม่ฉายซ้ําละครนอกเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการนําเสนอตามช่วงวัย นอกเสียจากว่าละคร

เรื่องดังกล่าวได้รับการปรับเรตต้ิงให้เหมาะสมตามช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว 
- “น18+” ปรับเป็น “น13+” นําเสนอหลัง 20.30 น. 
- “น13+” ปรับเป็น “ท” 

(7) ไม่ทําการตลาด/การโฆษณา/โฆษณาตรง/โฆษณาแฝงในละครหรือถ้ามีต้องมีการระบุว่า
เป็นส่วนของโฆษณา 

 
ประมวลมาตรฐานจริยธรรม (code of ethics) ขององค์กรวิชาชีพสื่อในต่างประเทศ 
ส่วนน้ี จะแสดงให้เห็นมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนในต่างประเทศ โดยนําเสนอมาตรฐานจริยธรรม

ของ 3 ประเภทสื่อ ได้แก่ ข่าว (Society of Professional Journalists), รายการโทรทัศน์และโฆษณา (Free 
TV Australia) และประมวลจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับสื่อออนไลน์ของหลากหลายประเทศ  
 

1. Society of Professional Journalists (SPJ) 
 SPJ เป็นองค์กรวิชาชีพข่าวหลักของสหรัฐอเมริกา ก่อต้ังต้ังแต่ปี ค.ศ. 1909 และปัจจุบันมีสมาชิก
มากกว่า 10,000 คน โดยได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพ (code of ethics) ขึ้นมาใหม่ใน ค.ศ.2014 
เพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของสื่อ ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพน้ีครอบคลุมทั้งสื่อด้ังเดิมและสื่อ
ใหม่ โดยสรุปย่อด้วยหลักการ 4 ข้อคือ 

1) ค้นหาความจริงแล้วรายงานความจริงน้ันให้ได้รับทราบ (seek truth and report it) 
2) ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานความจริงน้ันให้น้อยที่สุด (Minimized harm) 
3) ดําเนินการรายงานความจริงน้ันด้วยความเป็นอิสระ (Act independently) 
4) มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสต่อการรายงานความจริงน้ัน (Be accountable and 

transparent) 
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2. Free TV Australia 
Free TV Australia ได้พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์เชิงพาณิชย์

ขึ้นใหม่ โดยสะท้อนให้เห็นภูมิทัศน์สื่อดิจิตอลสมัยใหม่ของออสเตรเลีย, ยึดมั่นมาตรฐานของชุมชนและสร้าง
ความมั่นใจในการปกป้องผู้ชม  

รายละเอียดในมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ประกอบด้วย 
- การจําแนกประเภท 
- การโปรโมทรายการ 
- รายการข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
- การยึดครองเวลาโดยสารที่ไม่ใช่รายการ 
- การจําแนกประเภทและการจัดวางข้อความประกาศเชิงพาณิชย์และข้อประกาศที่เป็นบริการ

ชุมชน 
- การจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้ได้รับใบอนุญาต 
- ข้อจํากัดเก่ียวกับการพนันและการส่งเสริมการขายในรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา 

 
ประมวลมาตรฐานใหม่ :  
- ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินของการโฆษณาในโทรทัศน์ฟรีทีวีเพ่ืออากาศเชิงพาณิชย์ 
- สะท้อนให้เห็นได้อย่างถูกต้องแม่นยําว่าความจริงแล้ว ชาวออสเตรเลียบริโภคเน้ือหาโทรทัศน์

อย่างไร  
- มีการปกป้องชุมชนด้วยการแบ่งหมวดหมู่ของข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน, โฆษณา และมี

ประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน  
- เรียบง่าย กระชับมากขึ้น เป็นมิตรกับผู้บริโภค 
- มั่นใจว่าโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ยังคงมีความปลอดภัยที่สุดของออสเตรเลีย และมีการกํากับดูแล

อย่างเข้มงวด 
 

3. ประมวลจริยธรรมสื่อออนไลน์ 
ยุคสมัยปัจจุบัน สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนบนโลกมากข้ึน ด้วยความ

รวดเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลของสื่อ ย่ิงทําให้ต้องหันกลับมามองในประเด็นจริยธรรมให้มากย่ิงขึ้นและ
รอบคอบมากข้ึน 
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จากการศึกษาของ Jesús Díaz-Campo และ Francisco Segado-Boj (2015) ว่าด้วยจริยธรรม
วารสารศาสตร์ถูกนํามาดัดแปลงสู่สื่ออินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศในนานาประเทศทั่วโลกอย่างไร 
พบว่า มีเพียงบางประเทศเท่าน้ันที่มีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อออนไลน์รวมอยู่ในประมวลจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน จากตัวอย่างข้อกําหนดการกํากับดูแลตนเองของ 99 ประเทศ มีเพียง 9 ประเทศที่พูดถึง
อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
ประเทศแคนาดา ประเทศฮังการี ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศ
โปแลนด์ ประเทศโรมาเนีย และสหราชอาณาจักร น่ันหมายถึงว่าในทางกลับกัน 91% ของประมวลทั่วโลก
ไม่ได้กล่าวถึงภาพรวมของดิจิตอล 

โดยหลักแล้วการพิจารณาที่เก่ียวข้องกับวารสารดิจิตอลจะพิจารณาในแง่ของการจัดการนําเสนอ
เน้ือหาของผู้ใช้ การใช้โซเชียลมีเดียเป็นเคร่ืองมือ หรือเป็นแหล่งข้อมูล และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ืน 

1) หลักการทั่วไปที่สามารถนําไปใช้กับสภาพแวดล้อมออนไลน์ 

 สื่อออนไลน์มีสทิธิแบบเดียวกันและมีความรับผิดชอบแบบเดียวกันกับสื่อโดยทั่วไป 
ยกตัวอย่างเช่น ประมวลจรรยาบรรณของบรรณาธิการแห่งสหราชอาณาจักร (the 

United Kingdom Editors’ Code of Practice) ยืนยันว่า “เป็นความรับผิดชอบของ
บรรณาธิการ และสํานักพิมพ์ที่จะใช้ประมวลจรรยาบรรณในบทบรรณาธิการ ทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์” ประมวลจรรยาบรรณของประเทศแคนาดาระบุไว้ว่า เว็บไซต์เป็น
รูปแบบหน่ึงขององค์กรข่าว และรวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และ
โทรทัศน์ นอกจากน้ัน “ประมวลจรรยาบรรณจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสื่อ” 

 ความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร 
ประมวลจรรยาบรรณของประเทศอังกฤษที่เก่ียวกับความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร ที่

กล่าวไว้ว่า “สื่อมวลชนจะต้องไม่หา หรือเผยแพร่เน้ือหาใดๆที่ได้มาโดยกล้องที่ซ่อนอยู่ หรือ
เครื่องดักฟัง หรือได้มาโดยการแอบฟัง หรือดักฟังทางโทรศัพท์มือถือ ข้อความ หรืออีเมล์” โดย
กล่าวอีกว่า “รวมถึงการสื่อสารทางดิจิตอล” ที่ต้องให้ความเคารพประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว 

 

 มีการรับประกันความเป็นอิสระของสื่อ ให้สทิธิที่จะปฏิเสธการเผยแพร่เน้ือหา 
ประมวลจรรยาบรรณของประเทศแคนาดาท่ีมีการรับประกันความเป็นอิสระของสื่อ ให้

สิทธิที่จะปฏิเสธการเผยแพร่เน้ือหา “เช่นโน้ต และเทปบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ เอกสาร อีเมล์ 
ไฟล์ดิจิตอล รูปภาพ และวิดีโอ” ที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ 3 กฎข้อน้ีจะได้รับการยกเว้นก็ต่อเมื่อ 
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“การเผยแพร่เน้ือหาน้ันเป็นไปเพ่ือความจําเป็นในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือความเช่ือมั่นของ
แหล่งข้อมูล หรือเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น” 

 ความถูกต้องของข้อมูล และการห้ามเผยแพร่ข่าวลือซ้ําๆ 
ตามประมวลจรรยาบรรณของประเทศแคนาดาแล้ว การเขียนบล็อกเป็นรูปแบบหน่ึงของ

การเขียนข่าว ซึ่งมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกับเน้ือหาอ่ืนๆ โดยระบุว่า “ความต้องการเน้ือหาท่ี
รวดเร็วไม่ควรจะต้องลดความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความเสมอภาคลง เน้ือหาออนไลน์ควร
จะต้องนําเสนออย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และถ้าเป็นไปได้ต้องอยู่ภายใต้การแก้ไข
เต็มรูปแบบ” 

 ความเป็นสาธารณะของข้อมูลที่บุคคลโพสต์ 
ประมวลจรรยาบรรณน้ียังทําให้ทราบอีกว่า อะไรก็ตามที่บุคคลโพสต์ลงเครือข่ายจะ

สูญเสียความเป็นส่วนตัวไป และสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการได้ “เมื่อบุคคล
โพสต์และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับตนเองลงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลเหล่าน้ีจะกลายเป็น
ข้อมูลสาธารณะที่สามารถนําไปใช้ได้” อย่างไรก็ตามประมวลจรรยาบรรณเตือนว่า ถ้าผู้เขียน
ไม่ได้มีความต้ังใจให้ข้อความน้ันเป็นสาธารณะ สื่อมวลชนต้องปฏิบัติตามกฎในการเข้าถึงข้อมูล
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “อย่างไรก็ตามส่ือมวลชนต้องไม่ใช้ข้ออ้างใดๆในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้ังใจให้เป็นส่วนบุคคล” เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีการกําหนดเง่ือนไขว่า “เราบอกว่า
ตนเองเป็นสื่อมวลชน และเราจะไม่ปกปิดตัวตนของเรา ซึ่งรวมถึงในการหาข้อมูลผ่านทางโซเชียล
มีเดียเช่นเดียวกัน” แต่ก็มีการเพ่ิมว่า “สื่อมวลชนอาจจะปลอมตัวได้ถ้าเรื่องน้ันอยู่ในความสนใจ
ของสังคม” 

 สื่อมวลชนจะไม่สามารถปลอมตัวหรือเจาะข้อมูลของผู้ใช้คนอ่ืนเพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้  
ระมัดระวังกรณีเด็ก เยาวชน และเด็กพิเศษ 

ประมวลจรรยาบรรณข้อน้ีของประเทศแคนาดากําหนดว่า “ถึงแม้ว่าข้อมูลน้ันจะเป็น
ข้อมูลสาธารณะ เราจะต้องพิจารณาอย่างจริงจังในการใช้หลักจรรยาบรรณ ที่รวมถึงการได้รับ
การยืนยันเป็นการส่วนตัว และมีความโปร่งใสในการระบุแหล่งที่มา” ภายใต้ประมวล
จรรยาบรรณของประเทศแคนาดา การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูล ต้องกระทํา
อย่างโปร่งใสเช่นเดียวกับการกระทําของสื่อมวลชนในสื่อแบบเดิม 

เมื่อพิจารณาข้อกําหนดเหล่าน้ี มีการกล่าวถึงเด็กเป็นพิเศษ “เรามีความห่วงใยเป็นพิเศษ
เมื่อนําเสนอข่าวเก่ียวกับเด็ก หรือผู้ที่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ (...) เรามีความห่วงใยเป็นพิเศษใน
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เน้ือหาใดๆก็ตามท่ีผู้เยาว์โพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย เน่ืองจากเขาเหล่าน้ันอาจจะยังไม่มีความเข้าใจ
เก่ียวกับความเป็นสาธารณะในสิ่งที่เค้าโพสต์” 

 
2) การใช้ลิงค์ 
การใช้ลิงค์เป็นอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อดิจิตอล โดยมีการพูดถึงในประมวล

จรรยาบรรณของประเทศแคนาดา ประเทศลักเซมเบิร์ก และประเทศนอร์เวย์ ประเทศเหล่าน้ีเตือนว่า เว็บไซต์
ที่เช่ือมต่อจากลิงค์อาจจะไม่มีความน่าเช่ือถือ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณได้ ดังน้ันแล้ว
ประมวลจรรยาบรรณของประเทศนอร์เวย์จึงเตือนว่า “สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล (digital publication pointer) 
และลิงค์อาจจะนําผู้ใช้ไปสู่สื่ออิเลคทรอนิคส์รูปแบบอ่ืน ที่ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ” และเช่ือมั่นว่า
ผู้ใช้ลิงค์จะต้องได้รับการแจ้งเตือนว่าลิงค์เหล่าน้ันจะนําพวกเขาไปสู่สื่อรูปแบบอ่ืน ดังที่ระบุว่า “ต้องทราบ
อย่างแน่ชัดว่าลิงค์เหล่าน้ันจะนําไปสู่สื่อรูปแบบอ่ืน หรือสื่อสิ่งพิมพ์” 
 

3) เน้ือหาจากผู้ใช้ 

 กองบรรณาธิการ (editorial office) ต้องรับผิดชอบกับเน้ือหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 
ประมวลจรรยาบรรณน้ีกําหนดให้ การตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นภายหลัง

จากที่มีการแสดงความคิดเห็นไปแล้ว ไม่ใช่เกิดขึ้นก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น ประมวล
จรรยาบรรณน้ียังเน้นยํ้าเป็นพิเศษว่า “ถ้าการแสดงความคิดเห็นต่อบทความบนเว็บไซต์ เป็นการ
แสดงความคิดเห็นที่มีเน้ือหากล่าวโทษอย่างร้ายแรง หรือมีการหมิ่นประมาทบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
หรือหลายบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบ กองบรรณาธิการจะต้องสืบสวนว่าเป็นตามข้อกล่าวหา
หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เป็นจริงตามข้อความกล่าวหา จะต้องลบความคิดเห็นน้ันออกไป” 

 เว็บไซต์เผยแพร่นโยบาย และข้อกําหนดในการเลือกและรวมในการแสดงความคิดเห็น และ
บรรณาธิการมอํีานาจลบทันทีหากพบว่าผิดข้อกําหนด 

ประมวลจรรยาบรรณของประเทศเนเธอร์แลนด์ แนะนําให้เว็บไซต์เผยแพร่ “นโยบาย 
และข้อกําหนดในการเลือกและรวมในการแสดงความคิดเห็น” ซึ่งข้อมูลน้ีจะทําให้ผู้ใช้ทราบว่า 
ข้อความใดที่ยอมรับได้ และข้อความใดที่ถูกมอง/ถือว่าละเมิดจรรยาบรรณ และอาจจะถูกลบ
ออกจากเว็บไซต์ 
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  การเคารพในลิขสทิธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
ประมวลจรรยาบรรณของประเทศแคนาดาระบุว่า การระบุว่าสื่อเหล่าน้ันมาจากเว็บไซต์

ใดน้ัน ยังเป็นการระบุที่ไม่เพียงพอ จะต้องมีการระบุถึงผู้สร้างสื่อ/เน้ือหาน้ันด้วย “เราพยายามให้
ได้รับการอนุญาตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการนํารูปภาพ และวิดีโอไปใช้ เราพยายามให้
เครดิตกับแหล่งข้อมูลด้วยการใส่ช่ือเจ้าของสื่อ รวมถึงแหล่งที่มาด้ังเดิมที่รูป และวิดีโอเหล่าน้ันถูก
โพสต์ลง” 

4) การใช้อินเตอร์เน็ตของสื่อมวลชน 
ถึงแม้ว่าการที่สื่อมวลชนจะใช้อินเตอร์เน็ตในเร่ืองส่วนบุคคลจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในสภาพแวดล้อม

ออนไลน์ แต่มีเพียงประมวลจรรยาบรรณของประเทศแคนาดาเท่าน้ันที่มีการกํากับดูแลเรื่องน้ี “การใช้งาน
ออนไลน์ส่วนบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงอีเมล์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ควรจะถือว่าเป็นเรื่องสาธารณะไม่ใช่
เรื่องส่วนบุคคล เน่ืองจากการใช้งานเหล่าน้ันส่งผลต่อความน่าเช่ือถือทางด้านอาชีพของสื่อมวลชน” ประมวล
จรรยาบรรณน้ีจึงแนะนําว่า “เราจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการนําเสนอความคิดเห็นทางด้าน
การเมืองในสื่อออนไลน์” ดังน้ันจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า ความเป็นอิสระของนักข่าวอาจถูกทําลายด้วยสิ่งที่พวกเขา
หรือเธอโพสต์บนเฟซบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) 

 
ย่ิงไปกว่าน้ัน ประมวลจรรยาบรรณของประเทศแคนาดายังเตือนว่า กิจกรรมทางไซเบอร์ 

(cyberactivism) และกิจกรรมสาธารณะ (civic engagement) ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย (Social media) 
อาจทําให้สื่อมวลชนขาดความเป็นธรรม โดยระบุว่า “เพ่ือให้มีความเป็นกลาง และมีความยุติธรรม เราต้องมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการเลือกต้ังใดๆ หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ แต่เราไม่
สามารถทําเช่นน้ันได้โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด ถ้าเราเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กร
หน่ึง ซึ่งหมายถึงการเป็นสมาชิกผ่านโซเชียลมีเดียด้วย” 
 
4. การกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

4.1 ประสบการณ์ในทางปฏิบัติและบทเรียนการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของส่ือสิ่งพิมพ์ใน
ต่างประเทศ 

เน้ือหาส่วนน้ี จะเป็นส่วนที่อธิบายถึงการกํากับดูแลกันเองของสื่อหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ โดยจะ
กล่าวถึงทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศอังกฤษ และประเทศในกลุ่มอาเซียน โดย 2 ประเทศ
แรกถือว่าเป็นชาติตะวันตกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและมีการกํากับดูแลตนเองของหนังสือพิมพ์มา
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ยาวนาน อีกทั้งในประเทศสวีเดนยังเป็นประเทศแรกที่เป็นต้นคิดเก่ียวกับจัดต้ังองค์กรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
สื่อมวลชน (Press Ombudsman) อันเป็นที่มาของแนวคิดการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อ 
(Media Ombudsmen) ในเวลาต่อมา 
 

4.1.1 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศสวีเดน (Swedish Press Council) 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติของประเทศสวีเดน (Swedish Press Council) ถือเป็นสภาการ

หนังสือพิมพ์ฯ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1916 โดยองค์กรหนังสือพิมพ์ 3 องค์กร ได้แก่ The 
Publisher’s Club, The Swedish Union of Journalist และ The Swedish Newspaper Publisher’s 
Association สภาการหนังสือพิมพ์ในยุคแรกมีหน้าที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
เรื่องหลัก คือ 

1) กรณีระหว่างหนังสือพิมพ์กับสาธารณชน เมื่อสิ่งที่ตีพิมพ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน  

2) กรณีธุรกิจ เป็นการโต้แย้งระหว่างองค์กรหนังสือพิมพ์ด้วยกัน หรือระหว่างหนังสือพิมพ์กับองค์กร
อ่ืน  

3) กรณีของบรรณาธิการ เป็นการโต้แย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในองค์กรหนังสือพิมพ์ เช่น 
เร่ืองเงินเดือน สัญญา ฯลฯ 

 
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีบทบาทกระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยการตัดสินกรณีต่างๆ เริ่มเติบโต

อย่างช้าๆ ในขณะเดียวกันเริ่มเกิดการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ตอนน้ันการตัดสิน
คําร้องค่อนข้างใช้เวลานาน และภาระของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็มีมากขึ้น นอกจากน้ี ยังมีความคิดเห็น
แตกต่างกันเก่ียวกับคําตัดสินของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ อีกด้วย บ้างมองว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ไม่มีนํ้ายา 
บ้างมองว่าเข้มงวดเกินไป 

 
จนในช่วงทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นช่วงของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมครั้ง

ใหญ่ของประชาคมโลก ได้นําไปสู่การปฏิรูปของสภาการหนังสือพิมพ์สวีเดน สืบเน่ืองจากปัญหาการนําเสนอ
เน้ือหาอันเร้าอารมณ์และเข้าข่ายหมิ่นประมาทในหนังสือพิมพ์ โดยการปฏิรูปเป็นไปในรูปของการจัดต้ังองค์กร
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสื่อมวลชน (Press Ombudsman) แห่งแรกพร้อมๆ กับการร่างใหม่ รวบรวม และ
แก้ไขจรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ (code of ethics) 
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ระบบการกํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์สวีเดนประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1.กฎต่างๆ ที่
ระบุไว้ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.สํานักงานรับเรื่องร้องเรียน (the Office of the Press Ombudsman) และ
3.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ  

 
สภาการหนังสือพิมพ์สวีเดนปัจจุบันประกอบไปด้วยผู้แทน 14 คน ได้แก่ ประธาน 1 คน และรอง

ประธาน 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก The Publisher’s Club, The Swedish Union of Journalist, The 
Swedish Newspaper’s Association, The Swedish Magazine Publishers Association, The Chief 
Parliamentary Ombudsman และ The Chairman of The Swedish Bar Association สภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
จะมีการประชุม 15 ครั้งเพ่ือพิจารณาทบทวนคดีต่างๆ ที่อาจละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ์ 
อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ The Swedish Newspaper Publisher’s Association 
สามารถเพิกเฉยต่อกฎของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ หากพึงประสงค์ 

 
สํานักงานรับเร่ืองร้องเรียน (the Office of the Press Ombudsman) ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ซึ่ง

ผู้ใดก็ตามที่เห็นว่าหนังสือพิมพ์ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของนักหนังสือพิมพ์ สามารถร้องเรียนต่อสํานักงาน
รับเรื่องร้องเรียนภายใน 3 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่กระน้ันนักหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง จะไม่สามารถ
ร้องเรียนกันเองได้ สํานักงานรับเร่ืองร้องเรียนไม่เพียงดูแลด้านการร้องเรียน แต่ยังตอบคําถามของสาธารณชน
เก่ียวกับจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ รวมถึงสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ในการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ดี 
คณะกรรมการของสํานักงานรับเร่ืองร้องเรียน ได้รับการแต่งต้ังจาก Chief Parliamentary Ombudsman, 
the chairman of the Swedish Bar Association and the chairman of the Joint Committee of 
Press Associations 

 
สํานักงานรับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนประมาณ 400 เรื่องต่อปี ซึ่งสํานักงานเปรียบเสมือน

ประตูไปสู่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และไม่สามารถร้องเรียนหรือวิพากษ์วิจารณ์หนังสือพิมพ์ด้วยตนเอง 
สํานักงานทําหน้าที่คัดเรื่องร้องเรียนว่าสมควรตรวจสอบหรือไม่ หรือเรื่องดังกล่าวสามารถส่งกลับไปจัดการ
แก้ไขโดยหนังสือพิมพ์หรือผู้ที่เก่ียวข้องเองได้ก่อน หากวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล สํานักงานจะตัดสินใจว่าจะยกฟ้อง
หรือส่งเรื่องเข้าสู่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ หากเรื่องดังกล่าวถูกยกฟ้องจากสํานักงานฯ ผู้ร้องเรียนสามารถย่ืน
อุทธรณ์คําตัดสินของสํานักงานฯ ต่อสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะมีอิสระในการ
ตัดสินใจว่าคําพิจารณาใดเหมาะสมท่ีสุด 
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4.1.2 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ (The Press Council), คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของ
หนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission) และ Independent Press Standards Organization 
(IPSO) ของประเทศอังกฤษ 

1. สภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ (The Press Council)  
ก่อต้ังขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 เดิมใช้ช่ือว่า General Council of the Press ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1962 จึงเปลี่ยนมาใช้ช่ือ The Press Council คณะกรรมการในช่วงก่อต้ังประกอบด้วยตัวแทนในวงการ
หนังสือพิมพ์ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นตัวแทนจากนักหนังสือพิมพ์ 15 คน และตัวแทนจากเจ้าของหนังสือพิมพ์ 10 
คน ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 สภาการหนังสือพิมพ์จึงยอมให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยแบ่ง
ออกเป็นผู้แทนจากนักหนังสือพิมพ์ 8 คน เจ้าของหนังสือพิมพ์ 12 คน บุคคลภายนอก 5 คน โดยประธานสภา
การหนังสือพิมพ์ฯเป็นบุคคลภายนอก แต่ในปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ผู้แทนจากสมาคมเจ้าของหนังสือพิมพ์ ผู้แทนจากสมาคมหนังสือพิมพ์ ตัวแทนจากประชาชน
ผู้บริโภคข่าวสารและสมาชิกที่องค์กรแต่งต้ังให้มาร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา (สิริทิพย์ ขัยสุวรรณ, 2541) 

ในธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย 
1) เพ่ือรักษาไว้เพ่ือเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารหนังสือพิมพ์ 
2) เพ่ือดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์อังกฤษในฐานะที่เป็นวิชาชีพและธุรกิจที่มีมาตรฐานสูง 
3) เพ่ือพิจารณาคําร้องเก่ียวกับพฤติกรรมของหนังสือพิมพ์ 
4) เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการตรวจสอบการพัฒนาในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์แก่

สาธารณชน 
5) เพ่ือรายงานต่อสาธารณชนในเรื่องการรวมตัวกันและการผูกขาดของหนังสือพิมพ์ 
6) เพ่ือแต่งต้ังผู้ที่เหมาะสมไปร่วมประชุมกับหน่วยงานขององค์กรสหประชาชาติ 
7) เพ่ือจัดพิมพ์รายงานประจําปีแสดงถึงการทํางานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 

 
ในระหว่างช่วงทศวรรษ 1980 รัฐสภาได้อ้างว่าสภาการหนังสือพิมพ์ เป็นหน่วยงานท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งตอนน้ันสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เผชิญกับการทดสอบความน่าเช่ือถืออีก 2 เรื่อง เรื่อง
แรกคือ สหภาพนักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (NUJ) ซึ่งครั้งหน่ึงเคยช่วยเหลือการก่อต้ังสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้
ถอนตัวออกจากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ โดยให้เหตุผลว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ถูกครอบงําโดยผู้แทนเจ้าของ
หนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์ เรื่องที่สองคือ ในปี ค.ศ. 1989 ได้มีการย่ืนร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับต่อ
รัฐสภา ฉบับหน่ึงเก่ียวข้องกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล ส่วนอีกฉบับเป็นการเสนอเรื่องสิทธิในการตอบกลับ 
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(Right to Reply) ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1989 ได้มีรายงานจากคณะกรรมการแนะนําให้หนังสือพิมพ์ลอง
พิสูจน์เป็นครั้งสุดท้ายว่าสามารถทําการกํากับดูแลตนเองแบบสมัครใจ (voluntary self-regulation) ได้
หรือไม่ นอกจากน้ี ยังแนะนําให้ต้ังระบบในการจัดการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ สุดท้ายสภาการหนังสือพิมพ์
ฯ ก็ได้ถูกยุบและแทนท่ีด้วยการกํากับดูแลหนังสือพิมพ์โดยกฎหมาย กลุ่มอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์มีปฏิกิริยา
ตอบกลับอย่างรวดเร็ว และได้ร่วมกันทําตามคําแนะนําของคณะกรรมการโดยต้ัง The Press Complaints 
Commission ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1991 
 

2. คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของหนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission หรือ 
PCC)  

จัดต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งแตกต่างจากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ โดยเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งทําหน้าที่
ปกป้องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเก่ียวกับเน้ือหาที่นําเสนอในสื่อ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ โดยการให้บริการที่รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของหนังสือพิมพ์มีสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับองค์กร

หนังสือพิมพ์ใด ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประธาน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากกลุ่ม
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และต้องไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส่วนระดับสมาชิกที่เป็นสาธารณชนต้องไม่
เก่ียวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์เช่นกัน สุดท้ายคือสมาชิกที่มาจากกลุ่มหนังสือพิมพ์ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ทางหนังสือพิมพ์ในระดับบรรณาธิการอาวุโสขึ้นไป 

 
คณะกรรมาธิการรับเร่ืองร้องเรียนของหนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission หรือ PCC) 

มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานได้ โดยได้ต้ังหน่วย Helpline ช่วยเหลือประชาชนใน
การร้องเรียน การตีพิมพ์รายละเอียดของหน่วยงานเป็นภาษาต่างๆ ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนตลอด 24 
ช่ัวโมง ทุกวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี ยังมีการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร การต้ังสายด่วนให้คําแนะนําตลอด 24 ช่ัวโมงในการรับเรื่องร้องเรียนที่เร่งด่วน การใช้บริการ text 
phone สําหรับคนหูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยิน นอกจากน้ี ประชาชนยังสามารถเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการให้บริการและจริยธรรมผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลได้เช่นกัน 
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คําร้องเรียนทั้งหมดจะถูกพิจารณาภายใต้ประมวลจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (code of ethics) ซึ่งเป็น
ของทั้งหนังสือพิมพ์ระดับชาติและภูมิภาค ตลอดจนนิตยสาร จรรยาบรรณน้ีครอบคลุมถึงการสืบเสาะรวบรวม
และรายงานข่าว และยังปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบาง เช่น เด็ก ผู้ป่วย และผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกเหยียดชนช้ัน โดย
จรรยาบรรณวิชาชีพน้ี ผ่านการอนุมัติเมื่อธันวาคม ค.ศ. 1989 หลักปฏิบัติเขียนโดยบรรณาธิการ ซึ่งครอบคลุม 
4 แง่มุมหลัก ได้แก่ ความถูกต้อง สิทธิส่วนบุคคล กระบวนการหาและรวบรวมข่าว สุดท้ายคือสมาชิกที่
เปราะบางของสังคม หลักปฏิบัติทางจริยธรรมน้ีมีหน้าที่สองประการ กล่าวคือ การให้หลักเกณฑ์ที่แน่นอนต่อ
องค์กรหนังสือพิมพ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง รวมถึงการให้กรอบการทํางานที่ชัดเจนแก่คณะกรรมาธิการในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ในกระบวนการร้องเรียนน้ัน เรื่องร้องเรียนที่ทางคณะกรรมการได้รับจะถูกส่งไปยังบรรณาธิการเพ่ือให้

โอกาสในการช้ีแจง หากการร้องเรียนไม่ได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจหรือไม่ได้รับการช้ีแจงใดๆ จาก
หนังสือพิมพ์ ผู้ร้องเรียนจะต้องเขียนคําร้องมาให้คณะกรรมาธิการอีกคร้ัง จากน้ันคณะกรรมาธิการจะ
ดําเนินการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ เมื่อคําวินิจฉัยออกมาจะมีการส่งสําเนาไปยังสมาชิกทุกคนก่อนที่จะลง
ตีพิมพ์ในรายงานประจําปีของคณะกรรมาธิการ นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการยังกําหนดให้หนังสือพิมพ์ดังกล่าว
ตีพิมพ์คําตัดสินด้วย 
 

3. Independent Press Standards Organisation หรือ IPSO  
ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.2014 (The Guardian, 2014) หลังจากการยุบตัวลงของ

คณะกรรมาธิการรับเร่ืองร้องเรียนของหนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission หรือ PCC) ที่ได้ทํา
หน้าที่หลักในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในอังกฤษมาตลอดต้ังแต่ ค.ศ. 1990 เน่ืองจาก
คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของหนังสือพิมพ์ (Press Complaints Commission หรือ PCC) ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากสําหรับความขาดตกบกพร่องในการดําเนินงานกรณีเรื่องอ้ือฉาวการแฮ็คข้อมูล
โทรศัพท์ให้สื่อหนังสือพิมพ์ อีกทั้งทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน มีความ
ประสงค์จะให้คณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียนของหนังสือพิมพ์ถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ในกรกฎาคม ค.ศ.
2011 (BBC News, 2014) นอกจากน้ี เมื่อพฤศจิกายน ค.ศ.2012 ตุลาการไต่สวนสาธารณะ The Leveson 
Inquiry ก็ถูกก่อต้ังและได้รายงานร้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดต้ังองค์กรอิสระองค์กรใหม่ขึ้น 
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IPSO เป็นหน่วยงานกํากับดูแลอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่เป็นองค์กรอิสระ มีอยู่เพ่ือ
ส่งเสริมและรักษามาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานสูงสุดของสื่อสารมวลชนในราชอาณาจักร และสนับสนุน
สาธารณชนในการแสวงหาการชดเชยเมื่อพบว่าถูกละเมิดและมีผู้ไม่ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของ
บรรณาธิการ ประมวลของบรรณาธิการเก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น ความถูกต้อง การคุกคามความเป็น
ส่วนตัว (invasion of privacy) การรุกล้ําเข้าไปสู่ความรู้สึกเศร้าโศกหรือต่ืนตระหนก และการก่อกวน IPSO 
สามารถพิจารณาความเดือดร้อนเก่ียวกับเน้ือหาของกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ตลอดจน
การดําเนินการของนักหนังสือพิมพ์ 

 
IPSO รับเรื่องราวร้องเรียน และควบคุมการสอบสวนไปยังมาตรฐานและการปฏิบัติการของกอง

บรรณาธิการด้วยตนเอง นอกจากน้ี ยังดําเนินการติดตามตรวจสอบการทํางานของกองบรรณาธิการ โดย
กําหนดให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานประจําปี นอกจากน้ี IPSO ยังมีอํานาจในกรณีที่จําเป็นใน
การดําเนินการออกประกาศบทลงโทษและคําวินิจฉัยที่สําคัญ และอาจถึงขั้นปรับในที่สุด กรณีที่เป็นความ
ผิดพลาดร้ายแรงและเป็นระบบ 

 
สมาชิกของ IPSO ในปัจจุบัน ประกอบด้วยประธานซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ Sir Alan 

Moses คณะกรรมการที่มาจากการแต่งต้ัง 12 คน (The Guardian, 2014) สมาชิกส่วนใหญ่มีความอิสระ
จํานวน 7 คน ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวงการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร สมาชิกคนอ่ืนๆ อีก จํานวน 5 คน เป็น
ตัวแทนของวงการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

 
รายงานการพิจารณาไต่สวนเลเวอซัน (Report of the Leveson Inquiry) พบว่า การมีอยู่ของ PCC 

น้ัน ไม่ได้เป็นอิสระจากวงการสิ่งพิมพ์ จึงเสนอให้จัดต้ังองค์กรอิสระใหม่ขึ้นมา โดยกรอบกฎหมายเป็น
สิ่งจําเป็นที่จะทําให้องค์กรอิสระนี้มีอํานาจบังคับใช้ เช่น การลงโทษปรับเพ่ือเป็นแบบอย่าง และช้ีให้เห็นความ
เป็นไปได้ที่ธรรมนูญจะมีข้อกําหนดน้ี 

 
แนวทางน้ีเป็นที่ยอมรับโดยเดวิด คาเมรอนและจากการอภิปรายทางการเมือง ธรรมนูญการกํากับ

ดูแลตนเองของสื่อหนังสือพิมพ์ได้รับการยอมรับจากคณะองคมนตรีเมื่อตุลาคม ค.ศ.2013 แม้จะมีการท้าทาย
ทางกฎหมายจากองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ที่ต้องการจะขัดขวาง องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ มองว่าธรรมนูญน้ัน 
“ใจแคบอย่างถึงที่สุด” และได้นําเสนอข้อเสนอของตนเองที่ศาลไม่ยอมรับ เน่ืองจากข้อเสนอเหล่าน้ันไม่
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สอดคล้องบางประการกับรายงานของเลเวอซัน (the Leveson report) รวมถึงความเป็นอิสระและวิธีการ
เข้าถึงอํานาจช้ีขาดในการตัดสิน กระนั้นวงการสื่อหนังสือพิมพ์ยังคงมีข้อเสนอต่อไป แม้จะวิตกกังวลว่าบรรดา
ตัวแทนของตนจะยังคงมีอํานาจในการยับย้ังเหนือประธานกรรมการและสมาชิกกรรมการอ่ืนๆ อยู่หรือไม่ 

 
หน่ึงในภาระหน้าที่ของรัฐบาลในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการพิจารณาไต่สวน สัมพันธ์กับ

ความจริงที่ว่าขณะที่องค์กรสื่อในอุตสาหกรรมควรจะกํากับดูแลตนเอง ก็ควรจะมีเครื่องพิสูจน์ยืนยันความเป็น
อิสระ (หรือ มีการรับรอง) ในการจัดการการกํากับดูแลกันเองของสื่อ คณะกรรมการรับรองหนังสือพิมพ์ (The 
Press Recognition Panel) ก่อต้ังขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2014 เป็นองค์กรอิสระเต็มตัวโดยมี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรับรองการกํากับดูแลตนเองของหนังสือพิมพ์ 
 

4. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Southeast Asian Press Alliance หรือ SEAPA) 
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไทยเราร่วมเป็น

สมาชิก และเป็นผู้ร่วมก่อต้ังขึ้นมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2518 ที่กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซียในนาม
ของ “สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ที่มีนายมานิจ สุขสมจิตร เป็นนายกสมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย นางเสริมศรี เอกชัย เป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 
วิสัยทัศน์ของ SEAPA สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สื่อมีการแสดงออกได้อย่างเสรีและ

เป็นอิสระ มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการส่งเสริมข้อมูลความรู้ มีความโปร่งใส และมีความหลากหลายเป็น
บรรทัดฐาน 

ภารกิจของ SEAPA คือ 
- ช่วยเหลือและส่งเสริมการแสดงออกอย่างเสรีและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความเสรี ความ

รับผิดชอบ และความอิสระของสื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- ก่อให้เกิดความสามารถสูงสุดขององค์กรสื่อที่หลากหลายที่เป็นอิสระ และสร้างความสามารถ

ระดับมืออาชีพของนักข่าว 
- ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลให้มากขึ้น 
- ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน 
- ต้ังมั่นในนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในการพยายามร่วมกับภูมิภาคอ่ืนของโลกเพ่ือที่จะปกป้องเสรีภาพและ

การแสดงออกอย่างเสรีของสื่อมวลชน 
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การดําเนินงานของ SEAPA ถูกควบคุมโดยคณะกรรมาธิการจากการเลือกต้ังจากบรรดาสมาชิกของ
องค์กร คณะกรรมการกําหนดทิศทางนโยบายขององค์กร พิจารณาทบทวนการทํางานและงบประมาณของ
สํานักเลขาธิการ ตัดสินคําร้องการเป็นสมาชิกภาพและการออกคําสั่ง เช่นเดียวกับการแต่งต้ังผู้อํานวยการ
บริหาร 

 
องค์กรสมาชิกใน SEAPA ประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ดังน้ี 
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้แก่ Burma News International (BNI) และ Myanmar 

Journalist Network (MJN) 
- ประเทศกัมพูชา ได้แก่ Cambodian Center for Human Rights (CCHR) และ Cambodian 

Center for Independent Media (CCIM)  
- ประเทศไทย คือ Thai Journalists Association (TJA) 
- ประเทศมาเลเซีย คือ Centre for Independent Journalism (CIJ, Malaysia) 
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้แก่ Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR, 

Philippines) และ Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) 
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ Aliansi Jurnalis Independen (Alliance of Independent 

Journalists, AJI-Indonesia) และ Institut Studi Arus Informasi (Institute for Studies on 
the Free Flow of Information, ISAI, Indonesia) 

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต คือ Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e (Timor 
Leste Journalist Association, AJTL) 

 
องค์กรสมาชิกในสมาพันธ์ SEAPA มีทั้งสมาชิกช่ัวคราวก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกแบบเต็มตัว

สําหรับองค์กรที่มีสิทธิได้รับเลือกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจจะมีองค์กรสื่อนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้เช่นกัน และองค์กรยังมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก แต่ยกเว้นสิทธ์ิในการออกเสียงลงคะแนน
และการถูกโหวตเข้ามาในคณะกรรมาธิการ 
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  4.2 พัฒนาการการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อสิง่พิมพใ์นประเทศไทย 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย จะพบว่าความคิดที่จะ

ควบคุมหนังสือพิมพ์เริ่มปรากฏมาต้ังแต่ยุคแรกที่มีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นในประเทศไทย เพียงแต่วิธีการควบคุม
ยังไม่มีความชัดเจน เน่ืองจากขณะน้ันประเทศไทยยังไม่เคยมีหนังสือพิมพ์มาก่อน จึงไม่มีกฎหมายที่จะควบคุม
โดยตรง แต่จะเป็นลักษณะของการตอบโต้ เพราะหนังสือพิมพ์ที่มีขึ้นในประเทศไทยสมัยแรกเป็นของ
ชาวต่างชาติ ซึ่งมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต การควบคุมหนังสือพิมพ์ในสมัยน้ันจึงแสดงออกมาในลักษณะของ
การตอบโต้ โดยอาศัยเวทีหนังสือพิมพ์ที่ออกอยู่แล้วและออกหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเอง การตอบโต้ดังกล่าวก็คือ
รูปแบบหน่ึงของการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์น่ันเอง แต่เวทีน้ันก็ได้กลายเป็นเพียงเวทีของสองขั้วอํานาจ
เท่าน้ัน  

 
ต่อมาก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีการพัฒนาการควบคุมกันเองโดยใช้อํานาจ

ตามกฎหมาย มีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมหนังสือพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะมี
หนังสือพิมพ์ออกมามาก บางฉบับมีการลงข่าวที่รุนแรงเป็นเหตุให้เกิดคดีอาญาและไม่อาจตามตัวบรรณาธิการ
มาลงโทษได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
สมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 เพ่ือกําหนดให้เจ้าของและบรรณาธิการมีความรับผิดชอบใน
หนังสือพิมพ์น้ันๆ กฎหมายฉบับน้ีได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2465 แต่กฎหมายและข้อห้าม
ต่างๆ ก็ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเร่ือยมา (สมหมาย ปาริจฉัตต์, 2547: 15-35) 

 
แนวคิดในการกํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์เริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรก โดยบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ 

เจ้านายช้ันสูงในราชสํานักที่ถูกส่งไปศึกษาวิชาการในต่างประเทศ และนําความคิดวิธีการควบคุมกันเองมา
กล่าวถึงในประเทศไทยตามลําดับ อาทิ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่คิดเห็นแบบอย่างมาจากประเทษอังกฤษาและอเมริกา โดยมุ่งเน้นการควบคุม
ตนเองเป็นเบ้ืองต้นก่อนไปสู่การควบคุมกันเองด้วยข้อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพและการต้ังองค์กรขึ้นมา
ควบคุม (เรื่องเดียวกัน, หน้า 48)  

 
การกํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์ มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อนักหนังสือพิมพ์เริ่มรวมตัวกันก่อต้ัง

สมาคมวิชาชีพ โดยสมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ์แห่งแรก คือ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ เป็นผู้นําและเป็นนายกสมาคมคนแรก มี
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จุดประสงค์เพ่ือต่อสู้กับนายทุน แต่ประสบปัญหาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เกิดกบฏบวรเดชในปี
ต่อมา ทําให้การดําเนินงานของสมาคมหนังสือพิมพ์หยุดชะงักไประยะหน่ึงก่อนจะกลับมาเร่ิมอีกคร้ังในปี พ.ศ. 
2484 จากบทบรรณาธิการของวารสารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
กล่าวว่า ผู้ริเริ่มก่อการหวังจะให้เป็นแหล่งกลางของการส่งเสริมวิชาการหนังสือพิมพ์และธุรกิจของหนังสือพิมพ์ 
เป็นที่ส่งเสริมสามัคคีธรรมของนักหนังสือพิมพ์ และเป็นศูนย์กลางของการพบปะวิสาสะระหว่าง
นักหนังสือพิมพ์ (สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2501) 

 
หลังจากมีการก่อต้ังสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการก่อต้ังสมาคม

วิชาชีพขึ้นอีกองค์กร คือ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สาเหตุที่ได้มีการก่อต้ังสมาคมนักข่าวขึ้นมา 
เน่ืองมาจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอันเปรียบเสมือนพ่ีใหญ่ได้มีการกระทําอันเลอะเทอะเปรอะ
เป้ือนนอกรีตนอกรอยไปจากเจตนารมณ์เดิมของคณะผู้ก่อต้ัง ความเปรอะเป้ือนอย่างสําคัญคือการแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมอยู่แล้วให้ดีน้อยลง โดยการยินยอมให้บุคคลท่ีไม่ใช่คนหนังสือพิมพ์เข้ามาเป็น
สมาชิกได้ อาทิ พวกช่างเรียง ช่างพับ หรือพวกสายส่ง ฉะน้ันคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศ
ไทยจึงมีความแตกต่างจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยตรงที่มีการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกให้
แคบลงมาเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการเท่าน้ัน นอกจากน้ี ข่าวเก่ียวกับสมาคมหนังสือพิมพ์ที่
ปรากฏต่อสาธารณชนส่วนมากเป็นทางลบเสมอ อาทิ การใช้สมาคมเป็นที่ติดต่อค้าขายแบงก์ปลอมบ้าง ตํารวจ
บุกจับพนันบริเวณสมาคมบ้าง หรือข่าวกรรมการบริหารบางคนบางส่วนอาศัยช่ือสมาคมไปแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และอีกสมาคมที่กําเนิดขึ้นมาจากความไม่ชอบมาพากลภายในสมาคมหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย คือ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 ซึ่งร่วมกันก่อต้ังโดยคน
หนังสือพิมพ์ที่เคยเป็นสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ (สมหมาย ปาริจฉัตต์, 2547: 72-73) 

 
อย่างไรก็ตามการก่อตัวของสมาคมวิชาชีพในขณะน้ัน ก็มิสามารถดําเนินงานได้อย่างเต็มที่ เพราะ

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง หนังสือพิมพ์ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ขาดอิสรภาพในการทําหน้าที่ 
นักหนังสือพิมพ์ถูกกวาดล้างจับกุมเพราะขัดขวางผู้มีอํานาจรัฐเผด็จการถึง 3 ครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบเน่ืองจากผู้
ถูกจับกุมจํานวนมากล้วนเป็นกลุ่มก่อต้ังสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 
และสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งล้วนเป็นสมาคมหลักทั้งสิ้น 
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หลังจากน้ัน การรวมตัวเพ่ือก่อต้ังสมาคมวิชาชีพก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดต้ัง
สมาคมวิชาชีพใหม่ๆ ขึ้นอีก รวมทั้งสิ้น 10 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักข่างแห่งประเทศไทย, สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์
ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, สมาคม
สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมนักข่าว ช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมเหล่าน้ีได้รวมตัวกันก่อต้ัง
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2523 และเมื่อปี พ.ศ. 2543 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศ
ไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รวมตัวกันก่อต้ังเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันคือเพ่ือความเป็นเอกภาพในการผดุงซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ 

 
วงการหนังสือพิมพ์ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการพิมพ์ที่มีหลักการให้จัดต้ังสภาการหนังสือพิมพ์เป็น

ฉบับแรก ในช่วงหลังก่อต้ังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ก็ได้มีบทบาทสําคัญต่อการ
ผลักดันให้เกิดสภาวิชาชีพที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่เป็น “องค์กรอิสระ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด” แต่ยังไม่สามารถดําเนินได้สําเร็จ จากน้ันจึงได้ผลักดันในเกิดสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540  

 
ตลอดระยะเวลาต้ังแต่เริ่มมีการจัดต้ังสมาคมวิชาชีพเพ่ือการกํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์ขึ้น ได้มี

บางสมาคมเกิดขึ้นมาและยุติบทบาทไป เพราะถูกครอบงําทางการเมือง เช่น สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย เพราะเพ่ือยุบรวมเป็นสมาคมใหม่ เช่น สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย แต่ยังคงมีอีกหลายสมาคมที่ยังคงดําเนินงานจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ สมาคมท่ีเป็นสมาชิกสมาพันธ์
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีทั้งน้ัน ในปัจจุบัน สมาคมวิชาชีพที่ถือว่ามีบทบาทชัดเจนที่สุดในการ
กํากับดูแลกันเองโดยสภาวิชาชีพสื่อ คือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
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ผลักดัน 
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย  
(2484-ปัจจุบัน) 

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย 
(2498-2543) 

สมาคมนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  
(2508-2543) 

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน
ภูมิภาคฯ  

(2508-ปัจจุบัน) 

สมาคม
นักหนังสือพิมพ์

ภูมิภาคฯ  
(2514-ปัจจุบัน) 

สมาคมผู้สื่อข่าว
บันเทิงฯ  

(2507-ปัจจุบัน) 

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ 
(2509-ปัจจุบัน) 

สมาคมช่างภาพ
สื่อมวลชนฯ 

(2524-ปัจจุบัน) 

สมาคมผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจ  

(2522-ปัจจุบัน) 

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ 
(2536-ปัจจุบัน) 

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย (2523-ปัจจุบัน) 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต ิ
(2540-ปัจจุบัน) 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
(2543-ปัจจุบัน)  

**เกิดจากการรวมตัวของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศ
ไทย รวมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

แยก

แยก 

แผนภูมิที่ 2 พัฒนาการของสมาคมและองค์กรวิชาชีพในการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย 
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จากแผนภูมิ สังเกตได้ว่า ต้ังแต่หลังจากการเกิดขึ้นของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้ว ถือ
ได้ว่าสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ได้ดําเนินเข้าสู่ช่วงของการกํากับดูแลกันเองผ่านสมาคมวิชาชีพ ได้มี
สมาคมต่างๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย โดยแต่ละสมาคมวิชาชีพมรีายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2484 มีผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์จํานวนหน่ึง ได้ดําเนินการ ก่อต้ังองค์กรขึ้นเป็นของ

ตนเองแห่งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 คือ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีพระยา
ปรีชานุศาสน์ เป็นนายกสมาคมท่านแรก (ต่อมาสมาคมแห่งน้ี ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า รับไว้ในพระ
บรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ในสมัยที่นายชัยรัตน์ คํานวณ เป็นนายกสมาคม) องค์กรแห่งน้ี 
นับเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ แรกเริ่มจํากัดสมาชิกเฉพาะคนหนังสือพิมพ์ ต่อมาได้แก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับ ให้สมาชิกมีทุกระดับประเภท ไม่ว่าจะเป็นช่างเรียง ช่างแท่น คนตรวจปรู๊ฟ นักข่าว ช่างภาพ คนใน
กองบรรณาธิการ ตลอดจนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผู้อํานวยการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

 
แรกเริ่มแรงบันดาลใจของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ที่ทําให้เกิดสมาคมคือเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม

นักหนังสือพิมพ์ในการต่อสู้กับอํานาจทุนและอํานาจรัฐเผด็จการ ตรวจสอบความประพฤติจรรยาบรรณของ
นักหนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง ส่งเสริมความสามัคคีของนักหนังสือพิมพ์ และเป็นศูนย์กลางพบปะกันของ
นักหนังสือพิมพ์ สามารถสรุปออกเป็น 3 วัตถุประสงค์หลักอย่างเป็นทางการได้ดังน้ี 

1) เพ่ือเป็นแหล่งกลางของการส่งเสริมวิชาการหนังสือพิมพ์และธุรกิจของการหนังสือพิมพ์ 
2) เป็นที่ส่งเสริมจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมของนักหนังสือพิมพ์ 
3) เป็นศูนย์กลางของการพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติกัน ระหว่างนักหนังสือพิมพ์ 

 
ปีพุทธศักราช 2454 ในระหว่างที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสในอินโดจีนรัฐบาล

ไทยในขณะน้ันได้รับความสนับสนุนจากประชาชนและหนังสือพิมพ์เป็นอย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าความ
สนับสนุนที่ได้รับจากประชาชนก็มีมูลเหตุมาจากการที่หนังสือพิมพ์ ให้ความเห็นชอบ และสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล บุคคลในวงการรัฐบาลที่ไวต่อเหตุการณ์จึงไหวตัวในการที่จะจัดให้มีสโมสรสถานเพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
ให้คนหนังสือพิมพ์ได้มาพักผ่อนหย่อนใจและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติในระหว่างคน
หนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง และกับบรรดาข้าราชการ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา การแพร่ข่าว หรือการ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 
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นายประเสริฐ ธารีสวัสด์ิ หัวหน้ากองหนังสือพิมพ์ กรมโฆษณาการในสมัยน้ัน ได้ปรึกษากับนายชวาลา 
สุกุมลนันท์ ซึ่งประจําอยู่ที่กองหนังสือพิมพ์ด้วยวาจาว่า อธิบดีกรมโฆษณาการ พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ อยาก
ให้ช่วยดําเนินการจัดต้ังสโมสรหรือสมาคมหนังสือพิมพ์ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายอย่างสังเขปดังกล่าว คน
หนังสือพิมพ์น้ัน เดิมมีการพบปะสนทนาหารือกิจการ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และทรรศนะในวงอาชีพมา
ก่อนหน้าน้ันนานมากแล้ว เป็นการจัดต้ังชมรมข้ึนอย่างไม่เป็นทางการ คือการนัดพบปะกัน รับประทานอาหาร 
เช่นที่ “แป๊ะอ้ิดเตียงเหลา” หน้าวัดเล่งเน่ยยี่ ถนนเจริญกรุง มีชาวคณะหนังสือพิมพ์อาวุโส เช่น นายดําริ 
ปัทมศิริ, ครูถนิม เลาหะวิไล, ครูอบ ไชยวสุ, นายเฉวียง เศวตทัต, นายสวัสด์ิ จุฑะรพ, นายสมัย เรืองไกร, นาย
บุญเลอ เจริญพิภพ และท่านอ่ืนๆ อีกประมาณ 20 คน ได้ไปพบปะสังสรรค์กันเป็นประจํา วันเกิดของใคร เจ้า
ตัวก็เชิญชาวคณะให้มาเป็นเจ้ามือการชุมนุมในวันน้ันชาวคณะชอบใครก็เชิญมาชุมนุม ถ้าไม่ชอบหน้าก็ไม่เชิญ 
ชุมนุมดังกล่าวก็เลิกไปภายหลังญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศไทย และหลังนํ้าท่วมปี พ.ศ. 2455 เมื่อข่าวการจัดต้ัง
สมาคมคนหนังสือพิมพ์เผยแพร่ออกไป นายชวาลา สุกุมลนันท์ ก็ได้ติดต่อสนทนากับนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
เหล่าน้ัน เพ่ือยกร่างข้อบังคับของสมาคม เขียนคําอธิบายวัตถุประสงค์ หลังจากน้ัน อธิบดีกรมโฆษณาการได้มี
การเชิญ บรรณาธิการ และเจ้าของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ มาร่วมประชุมหารือ ณ ห้องสมุดที่ใช้เป็นห้องประชุม
กรมโฆษณาการด้วย โดยมีผู้มาร่วมประชุมคือ พระยาปรีชานุสาสน์ แห่งบริษัทไทยพานิชยการ, นายมานิต  
วสุวัต แห่งบริษัท ศรีกรุง, หม่อมราชวงศ์ นพแก้ว นวรัตน์ แห่งหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯวารศัพท์, นายกุหลาบ 
สายประดิษฐ์ ผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญในวงการหนังสือพิมพ์ขณะนั้น ได้พิจารณาร่างข้อบังคับสมาคม
หนังสือพิมพ์ แล้วก็เห็นชอบด้วย ในที่ประชุมวันน้ันได้รับรองข้อบังคับฉบับดังกล่าวไปให้อนุกรรมการพิจารณา
แก้ไข หลังจากน้ันจึงได้มีการจดทะเบียน จัดต้ังสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ขึ้นตามกฎหมายต่อไปในเวลา
ไม่นาน (สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2550) 
 

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย  
หลังจากก่อต้ังสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 13 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2497 ได้

มีกลุ่มนักข่าวช่างภาพอาวุโส กลุ่มหน่ึงมีการรวมตัวกันก่อต้ังองค์กรที่ 2 ขึ้นมาใหม่ คือ “สมาคมนักข่าวแห่ง
ประเทศไทย” โดยมีนายอิศรา อมันตกุล เป็นนายกสมาคมคนแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2498 สมาคมฯ 
แห่งน้ีได้กําหนดคุณสมบัติของ ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้แคบลงไปอีกหน่อย คือจะรับผู้ที่ปฏิบัติงาน ใน
กองบรรณาธิการเท่าน้ัน (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2552) 
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สาเหตุที่ได้มีการริเริ่มก่อต้ังสมาคมนักข่าวขึ้นมาเน่ืองจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอัน
เปรียบเสมือนพ่ีใหญ่มีการกระทําอันเลอะเทอะเปรอะเป้ือนนอกรีตนอกรอยผิดไปจากเจตนารมณ์เดิมของคณะ
ผู้ก่อต้ัง ความเปรอะเป้ือนอย่างสําคัญคือการได้แก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมอยู่แล้วให้ดีน้อยลง โดย
ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่คนหนังสือพิมพ์เข้าเป็นสมาชิกได้ อาทิ พวกช่างเรียง ช่างพับ หรือพวกสายส่ง ส่วน
วัตถุประสงค์ของการรวมกันยังคงเพ่ือการกํากับควบคุมกันเองของการนําเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ 
 

สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
นอกจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยที่แยกตัวออกไปจากสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้ว 

ยังมีคนหนังสือพิมพ์อีกกลุ่มที่แยกตัวไปรวมกลุ่มกันใหม่ เน่ืองมาจากความไม่พอใจต่อการกระทําของสมาคม
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทั้งกรณีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับสมาชิก กรณีข่าวคราวของสมาคม
หนังสือพิมพ์ที่ปรากฏต่อสาธารณชนส่วนมากเป็นทางลบเสมอ อาทิการใช้สมาคมเป็นที่ติดต่อค้าขายแบงก์
ปลอมบ้าง ตํารวจบุกจับการพนันในบริเวณสมาคมบ้าง การยิงกันตายในสถานสโมสรของสมาคมบ้าง หรือข่าว
กรรมการบางส่วนอาศัยช่ือสมาคมไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

 
นอกจากน้ี จุดที่เรียกว่าเป็นจุดแตกหักให้คนหนังสือพิมพ์กลุ่มหน่ึงจําต้องแยกตัวออกจากสมาคม

หนังสือพิมพ์ เมื่อการเลือกต้ังนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมคราวหนึ่งมีพฤติกรรมไม่ชอบมา
พากลในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เป็นสาเหตุให้คนหนังสือพิมพ์กลุ่มหน่ึงที่รักศักด์ิศรีไม่ยอมร่วมสังฆกรรม
กับสมาคมหนังสือพิมพ์อีกต่อไป ได้พากันแยกไปก่อต้ังสมาคมใหม่ขึ้นอีกสถาบันหน่ึง ภายใต้ขึ้นว่า สมาคม
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ราเชนทร์ วัฒนปรีชากุล, 2532) เมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นเวลา 10 ปีหลังจาก
ก่อต้ังสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยเป็น องค์กรน้ีได้กําหนดและจํากัดคุณสมบัติ ผู้ที่จะเป็นสมาชิกให้แคบลง 
คือกําหนดคุณสมบัติ เฉพาะผู้ที่ทําหนังสือพิมพ์รายวัน ที่ประจําการในกองบรรณาธิการเท่าน้ัน  

 
การแทรกแซงของฝ่ายการเมืองต่อสมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ได้ดําเนินมาโดยตลอด ระยะที่จอม

พลสฤษด์ิ ธนะรัชต์กําลังจะก้าวขึ้นมาแข่งรัศมีกับจอมพล ป. จอมพลสฤษด์ิ ได้ออกหนังสือพิมพ์มา 2 ฉบับ 
และน้องชายของท่านได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ จอมพล ป. เกรงว่าจอมพลสฤษด์ิจะเข้ามามี
อิทธิพลในวงการหนังสือพิมพ์มากไป จึงมอบให้พลโท ม.ล.ขาบ กุญชร อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สมัยน้ันไปหา
ช่องทางก่อต้ังสโมสรผู้สื่อข่าวขึ้นเพ่ือคานอํานาจสมาคมหนังสือพิมพ์ ต่อมาเมื่อจอมพล ป. หมดอํานาจลง 
สโมสรผู้สื่อข่าวก็โรยราลง (อนันต์ สวัสดิโยดม, 2532) อย่างไรก็ตาม สโมสรผู้สื่อข่าว ภายใต้การอุดหนุนของ
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นายกรัฐมนตรีสมัยน้ันเปิดดําเนินการอยู่ประมาณ 3 ปีก็ยุบไป เพราะรัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 
(เลิศ อัศวเวศน์, 2528) 

 
หลังจากนั้นต่อมาได้มีการรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์ใหม่ๆ ขึ้นอีก รวมกับที่ได้

จัดต้ังมาแล้วทั้งสิ้น 10 สมาคม ประกอบด้วย 
1) สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2484 
2) สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 
3) สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508 
4) สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508 
5) สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 
6) สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 
7) สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2509 
8) สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2524 
9) สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 
10) สมาคมนักข่าว ช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535  

 
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยการรวมตัวกันของ

ผู้สื่อข่าวบันเทิงหลายแขนงทั้งจากหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายเดือน รวมถึงนักจัดรายการ
วิทยุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มธุรกิจบันเทิง และบุคคลในวงการบันเทิงทั้ง
ภาพและเสียงรวมถึงข้อเขียน เพ่ือควบคุมจริยธรรมผู้สื่อข่าวบันเทิงให้ปฏิบัติงานโดยชอบธรรม สนับสนุน
นักแสดงและสมาชิกสื่อมวลชนในวงการบันเทิงให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ รวมท้ังป้องกันนักแสดงและสมาชิกฯ 
ที่ใช้วิชาชีพไปในทางเสื่อมเสียช่ือเสียงต่อวงการบันเทิง รวมท้ังส่งเสริมวงการบันเทิงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ยังส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่มวลสมาชิกและองค์การกุศลต่างๆ  

 
ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เป็นศูนย์รวมของสื่อมวลชนรวมทั้งบุคคลในวงการบันเทิง อีกทั้งผู้นําประเทศ 

นักการเมือง นักธุรกิจ ที่มีช่ือเสียงหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ และประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจใน
วงการบันเทิงเป็นอย่างมาก สมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการบันเทิง ได้แก่ การจัด
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งานประกวดภาพยนตร์ยอดเย่ียมรางวัลพระราชทาน “พระสุรัสวดี” และงานประกวดผลงานดีเด่นทาง
โทรทัศน์ “เมขลา” (สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2558d) 
 

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2508 ณ จังหวัด

พิษณุโลก โดยมี นายประเสริฐ รัตนาคม ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 1 และต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลง 
การดํารงตําแหน่งนายกฯ ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ อีกหลายสมัย เป็นสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาค สมาคมแห่งแรกในประเทศไทย  

 
ในการก่อต้ังสมาคมฯ น้ัน คนหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นว่า เราน่าจะมีสมาคมหนังสือพิมพ์

ส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นที่พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดถึงการส่งเสริม ผู้ประกอบการวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ รวมถึงการช่วยเหลือสวัสดิการมวลสมาชิกของสมาคมฯ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อันเกิด
จากอุบัติเหตุในการทํางานหรือชราภาพรวมถึงการส่งเสริม ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ให้แก่มวล
สมาชิกของสมาคมฯ 

 
ผลงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การประชุมใหญ่สามัญประจําปีแต่ละคร้ังจะประกอบด้วยมวล

สมาชิกของสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานประมาณ 400 กว่าท่านทุกครั้งไป และสมาคมฯ ได้จัดการ
สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูลความรู้ให้แก่มวลสมาชิกของสมาคมฯ อย่างต่อเน่ือง (สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย, 2557) 
 

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยถูกสถาปนาข้ึนมาในปี พ.ศ. 2507 แรกเริ่มในนาม ชมรม

ผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการท่ีจะใช้เป็นศูนย์กลางของนักข่าวกีฬา 
ช่างภาพกีฬา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับวงการกีฬา และมีนายอนุกูล รัตนพันธ์ เป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬา
สมัครเล่น แห่งประเทศไทยคนแรก โดยมีวาระในการทําหน้าที่ประธานชมรมฯ เป็นเวลา 1 ปี 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 นายสมรรชัย จารุภา ก้าวขึ้นมาเป็นประธานชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่ง

ประเทศไทยคนที่สอง และเป็นปีสุดท้ายของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพราะในปี พ.ศ. 
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2509 นายสุจิตต์ สุนทรพิมล ที่ก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งผู้บริหารของชมรมฯ ได้เปลี่ยนแปลงช่ือ และสถาปนา
ชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ดังน้ัน นาย 
สุจิตต์ สุนทรพิมล จึงดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นคนแรก ในยุคที่ 2 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (เลอภพ โสรัตน์, 2557) 
 

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2514 เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูมิภาคท่ัวประเทศไทยได้นัดประชุม

เพ่ือปรึกษาหารือกันในการก่อต้ังสมาคมนักหนังสือพิมพ์ขึ้นใหม่ ในการประชุมครั้งน้ีเจ้าของบรรณาธิการทั่ว
ประเทศได้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50-60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าของบรรณาธิการและผู้ประกอบ
วิชาชีพหนังสือพิมพ์สามารถช่วยเหลือพ่ึงพากันในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น ในที่ประชุม
ได้ตกลงกันว่าจะก่อต้ังสมาคมในช่ือว่า “สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย” (สนพท.) กําหนด
คุณสมบัติของสมาชิกไว้ว่า ต้องมีอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีบรรณาธิการท้องถิ่นแต่ละจังหวัด
รับรองจึงจะเป็นสมาชิกสมาคมได้ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์จะไม่ได้รับการรับรอง (ในสมัยแรก) 
ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดต้ังสมาคม
นักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสน่ัน หัตถโกศล เป็นผู้ขออนุญาต
และดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นที่เรียบร้อย    

 
สําหรับสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย เจ้าของบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางด้านสื่อมวลชนทุกแขนงที่ประจําอยู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืนๆ รวม 15 คน โดยที่มาของ
กรรมการบริหารมาจากการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ่ และนายกสมาคมแต่งต้ังตามข้อบังคับวาระ
กรรมการบริหารอยู่ในตําแหน่งสมัยละ 2 ปี นายกสมาคมจะอยู่ในตําแหน่งไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน นอกจากน้ี 
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําทุกปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามภาค
ต่างๆ ของประเทศ การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง นอกเหนือจากสมาชิกของสมาคมฯ ยังมีผู้ติดตาม ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง นักวิชาการทางด้านสื่อมวลชนจากสถานศึกษาและมหาลัยที่มีช่ือเสียง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ตลอดจนบรรดาผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง (สมาคม
นักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, 2558c) 
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สมาคมสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
ความคิดก่อต้ัง “ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” เริ่มขึ้นจากวงสนทนากลุ่มเพ่ือนพ้องนักหนังสือพิมพ์ใต้ต้น

จามจุรีสวนลุมพินีของนักหนังสือพิมพ์ 5 ท่าน อันประกอบด้วย ศุภเกียรติ ธารณกุล ในสมัยน้ันอยู่หนังสือพิมพ์
เดลิไทม์, ปรีชา จิรวรศ์ไพโรจน์ แห่งไทยรัฐ, เจียม จีระรมย์ แห่งข่าวพาณิชย์, ภาษิต สุขสว่าง แห่ง
ประชาธิปไตย และวิฑูร รักมาก แห่งเดอะเนชั่นรีวิว จากคําพูดและแนวคิดของศุภเกียรติ ธารณกุล หน่ึงในผู้
ก่อต้ังชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่เคยกล่าวไว้ว่า จากความคิดที่ว่า ข่าวเศรษฐกิจเป็นเพียงข่าวแทรกอยู่ในหน้า
การเมืองในกรณีที่ข่าวการเมืองไม่พอปิดหน้าเท่าน้ัน จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการทําข่าวเศรษฐกิจเสียที  

 
การพบปะระหว่างคนทําหนังสือพิมพ์ 15 ชีวิต จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2519 ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นครั้งสําคัญ สามารถเรียกการรวมตัวคร้ังน้ีว่า “ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” โดยมี 
บัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ แห่งบางกอกโพสต์ซึ่งเป็นผู้อาวุโสผู้ได้บุกเบิกข่าวด้านเศรษฐกิจมานานเป็นประธาน
ชมรมคนแรก และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ชมรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้พัฒนาขึ้นเป็น “สโมสร
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ“ จึงยึดเอาวันน้ี เป็นวันก่อต้ังอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นวันที่นายทะเบียนสมาคม
กรุงเทพมหานคร และกองบังคับการตํารวจนครบาลอนุมัติการจดทะเบียนก่อต้ัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 ได้
ยกระดับฐานะของสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจขึ้นเป็น “สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” (สมาคมสโมสรผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจ, 2558) 

 
วัตถุประสงค์หลักของการก่อต้ังสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช้ีแนะให้การประกอบวิชาชีพของผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นไปโดย

ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นหลัก 
2) เพ่ือช่วยเหลือมวลสมาชิกของสมาคมฯ แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ 

และให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิก 
3) เพ่ือเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับรัฐบาล และองค์กรโดยชอบด้วยกฏหมายของ

เอกชน และเป็นศูนย์กลางที่จะประสานความร่วมมือกับภาครัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศตลอดจนติดตาม ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
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4) เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในมวลสมาชิกสมาคมฯ และการประนีประนอมข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างสมาชิก นอกจากน้ี ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโต๊ะบิลเลียด และการพนันทุกชนิด 
ตลอดจนไม่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการเมือง 

 
สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางของช่างภาพส่ือมวลชนในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพ เพ่ือรักษาผลประโยชน์
และสิทธิอันชอบธรรมในผลงานของสมาชิก อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของช่างภาพ
สื่อมวลชนในประเทศไทย อาทิ ไม่ให้เกิดปัญหาภาพอนาจาร ภาพข่าวที่รุนแรง ภาพที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน อีก
ทั้งส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการการส่ือความหมายผ่านภาพข่าวอย่างมีศิลปะ และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
นอกจากน้ี สมาคมยังเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการมอบรางวัลภาพข่าวยอดเย่ียมประจําปีทุกปี 
และยังเป็นสมาชิกสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยอีกด้วย (สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย, 2555) 
 

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2535 บรรดาหัวหน้าข่าวกีฬาทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ได้ร่วมกัน

หารือเพ่ือพิจารณาก่อต้ังสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้น สาเหตุเน่ืองจากมีความเห็นพ้อง
ต้องกันว่า ปัจจุบันสื่อมวลชนด้านข่าวกีฬาได้เพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทําให้องค์กรที่รองรับเดิมไม่สามารถท่ีจะดูแล
ได้ทั่วถึง เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระดังกล่าว การประชุมครั้งน้ันจึงมีมติให้จัดต้ังองค์กรของผู้สื่อข่าวกีฬาขึ้นมา
อีกองค์กรหนึ่ง โดยใช้ช่ือว่า “สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย” (THE SPORTS REPORTERS-
PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION OF THAILAND) (สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2558b) มี
วัตถุประสงค์ คือ 

1) เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบอาชีพและความสามัคคีของนักข่าวและช่างภาพกีฬา 
2) ส่งเสริมการกีฬาของชาติทุกประเภท 
3) รักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิก 
4) การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการกุศล 
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สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2558) 
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 เมื่อผู้นําองค์กรหลักทั้ง 5 สมาคม ประกอบด้วยสมาคมหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันย่ืนข้อเรียกร้องให้รัฐบาล
สมัยที่ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ดําเนินการแก้ไข พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 และ 
เรื่องการส่ังปิดหนังสือพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย ที่นับวันที่จะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งการรวมตัวครั้ง
น้ันถือเป็นการรวมตัวแบบ “เฉพาะกิจ” เท่าน้ันโดยยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเท่าใดนัก จากผลการรวมตัว
ครั้งน้ัน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่จะได้ดําเนินการก่อต้ังองค์กรกลาง
ขึ้นมารองรับในอนาคต  

 
ต่อมาสมาคมทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนหน้า ได้รวมตัวจัดต้ังเป็นสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ

ไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ซึ่งตรงกับวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ โดยตอน
แรกมีกลุ่มก่อต้ัง 8 สมาคม ได้แก่ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าว
บันเทิงแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
และสมาคมสโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อมาเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมเติมจนครบ 10 สมาคม  

 
ภายหลัง หลังจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้รวมกัน

เป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้ว เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ และตามด้วยสมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

 
ปัจจุบันสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นสมาพันธ์ขององค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ

สื่อสารมวลชนของประเทศไทย ประกอบด้วย 10 สมาคม ดังน้ี 
1) สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
3) สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
4) สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
5) สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 
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6) สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 
7) สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
8) สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 
9) สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย 
10) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

 
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีบทบาทอย่างต่อเน่ืองในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการการ

กํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์ ผ่านการจัดสัมมนาและเสวนาในหัวข้อที่เก่ียวข้องอย่างเป็นประจํา อีกทั้งยัง
เป็นตัวกลางในการจัดการประชุมเพ่ือลงมติเก่ียวกับกฎหมาย พ.ร.บ.การพิมพ์ฉบับต่างๆ ที่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ อีกทั้งมีบทบาทกับต่างประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน มีการปรับบทบาทของ
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยให้มีความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง
อาเซียนมากย่ิงขึ้น บทบาทส่วนใหญ่ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งเทศไทย จะมุ่งประเด็นด้านความสัมพันธ์ 
กับบรรดานักหนังสือพิมพ์ ของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก นอกจากน้ี สําหรับบทบาทของสมาพันธ์ 
ภายในประเทศน้ัน จะเน้นหนักไปทางด้านบทบาท การต่อสู้ของคนในวงการหนังสือพิมพ์ไทยเป็นสําคัญ 

 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2540 นายสมาน สุดโต นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ได้รับเลือกต้ังใหัเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนที่ 10 สําหรับภารกิจที่สําคัญและ
นับเป็นประวัติศาสตร์ของคนวงการหนังสือพิมพ์ไทยคือ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สมาพันธ์
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีลงนาม ในสัตยาบรรณของเหล่าบรรดา บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์รายวัน ทุกฉบับ เพ่ือสถาปนาก่อต้ัง “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ โดยมีบรรดานักหนังสือพิมพ์ ทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมงานกันมากมาย นับเป็นความสําเร็จครั้ง
สําคัญ เน่ืองจากท่ีผ่านมาได้มีการพยายามท่ีจะต้ัง “สภาการหนังสือพิมพ์” กันมานานแล้ว (สมาพันธ์
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2558a) 
 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2557) 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก่อต้ังขึ้นมาจากการประชุมร่วมกันของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาน้ันอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยได้ประชุมและมีมติร่วมกันในการจัดต้ังกรรมการยกร่างธรรมนูญ “สภาการหนังสือพิมพ์
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แห่งชาติ” โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาไทย อังกฤษ 25 ฉบับ จากจํานวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ รวมท้ังองค์กรที่เก่ียวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์กร 
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์จัดต้ัง “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
องค์กรควบคุมกันเอง และส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และ
กิจการหนังสือพิมพ์ให้ดีย่ิงขึ้น  

 
บทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะเน้นไปที่การกํากับดูแลการทํางานของสื่อมวลชนให้อยู่

ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรม แนวปฏิบัติในการทํางานของสื่อมวลชนในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการออกหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
องค์กรสมาชิก เพ่ือเน้นยํ้าถึงข้อบังคับทางจริยธรรมที่สมาชิกในองค์กรต้องยึดถือร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางใน
การนําเสนอข่าว อาทิ ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การพาดหัวข่าวและตัวโปรยที่ใช้ภาษา
รุนแรงหยาบคาย การนําเสนอข่าวและภาพข่าวบุคคลสาธารณะ และการเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม 
นอกจากน้ี ทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังได้มีการออกแถลงการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงถึงการคุกคามสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชน เพ่ือแสดงจุดยืนต่อสาธารณชน 

 
บทบาทหลักอีกประการหน่ึงของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คือ การรับเรื่องร้องเรียนและวินิจฉัย ซึ่งเป็น

หลักการหน่ึงที่สําคัญในการควบคุมกันเองของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ที่ได้กําหนดไว้ในหมวดความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรบุคคลของสภาการหนังสือพิมพ์ ทําให้การ
ดําเนินการในบางคร้ังเป็นไปได้ล่าช้า รวมถึงการลงโทษผู้ที่ละเมิดข้อบังคับทางจริยธรรมที่ไม่มีมาตรการ
เด็ดขาดชัดเจน และบังคับใช้ได้เฉพาะองค์กรสมาชิกเท่าน้ัน จึงทําให้การควบคุมดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมยัง
ไม่เห็นผลที่ชัดเจนมากนัก  
 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 
2552) 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2523 กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีการรวมตัวกันอย่างจริงจังขึ้นมา เมื่อสมัยที่นายสุนทร  
ทาซ้าย เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายกิตติ ชูพินิจ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นรัฐบาลสมัยที่ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ฝ่ายสื่อมวลชนมักจะถูกตําหนิ
จากฝ่ายรัฐบาลอยู่เนืองๆ ในเรื่องการแจ้งข่าวที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเน่ืองจากฝ่ายสื่อมวลชน มี
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ประมาณมากเหลือเกิน แต่ถ้าหากมีองค์กรที่รัฐบาลสามารถแจ้งผ่านได้ ก็จะเป็นการดี ประกอบกับขณะน้ัน 
ประเทศไทยได้เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง “สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน” ซึ่งเป็นองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ ไทยเราร่วมเป็นสมาชิก และเป็นผู้ร่วมก่อต้ังขึ้นมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2518 ที่กรุงจาร์กา
ตา ประเทศอินโดนีเซีย จึงได้ก่อต้ัง “สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”  

 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 

2 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้สามารถทํา
หน้าที่ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งย่ิงขึ้น 

 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้วางแนวนโยบายในการทํางานไว้ว่า สมาคมจะดําเนินงานส่งเสริม

การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนที่ยึดหลักจริยธรรม และความเป็นกลาง เพ่ือสร้างความยอมรับและความ
น่าเช่ือถือในวิชาชีพต่อสังคม รวมถึงการพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ดีมากย่ิงขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่สมาชิก องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งในและต่างประเทศ 

 
บทบาทของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ แสดงออกผ่านกิจกรรมของสมาคมใน 6 ด้าน คือ  
1) กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ครอบคลุมถึงกิจกรรมในที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายสื่อมวลชน อาทิ การรณรงค์ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการ
พิมพ์ การเรียกร้องต่อรัฐบาลในการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณางบประมาณประจําปี 
และการติดตามการทํางานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นต้น การออก
แถลงการณ์ จดหมาย และหนังสือในกรณีต่างๆ รวมถึงการจัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ 

2) กิจกรรมด้านการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยการจัดอบรม เสวนา สัมมนาเพื่อพัฒนาและยกระดับ
วิชาชีพสื่อมวลชน อาทิ สัมมนาเรื่อง “กลไกการกํากับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
ไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ” สัมมนาเรื่อง “สื่อและประชาธิปไตยในวิกฤต : 
บทบาทและความรับผิดชอบของสื่อ?” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวใน
สถานการณ์ความรุนแรง” รวมถึงการจัดทําคู่มือให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น การ
เผยแพร่ “คู่มือการทําข่าวจราจล” ที่จัดทําโดย สถาบันเพ่ือความปลอดภัยของสื่อมวลชน และ
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คู่มือการทําข่าวม็อบ จัดทําและเผยแพร่โดยศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

3) กิจกรรมด้านสวัสดิการสมาชิก คือ การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันชีวิต คลอดบุตร 
ทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการมรณกรรม และดูแลนักข่าวอาวุโสโดยการจัดต้ังกองทุน เหย่ียวปีก
หัก เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

4) กิจกรรมด้านต่างประเทศ กิจกรรมในด้านน้ี อาทิ การเป็นผู้ร่วมก่อต้ัง International Freedom 
of Expression Exchange (IFEX) และ Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) ซึ่งทํางาน
ด้านการรณรงค์เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน โดยสํานักงานเลขาธิการต้ังอยู่
ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสมทบของ International 
Federation of Journalists (IFJ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํางานด้านการประสานเครือข่าย
นักหนังสือพิมพ์ทั่วโลก รวมทั้งการมีบทบาทในการสนับสนุนนักข่าวไทยเข้าอบรมและสัมมนา
ร่วมกับนักหนังสือพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุมและส่งผู้แทนไปเข้าร่วมการ
ประชุมในประเทศต่างๆ 

5) กิจกรรมด้านการจัดประกวดข่าว โดยจัดกิจกรรมประกวดข่าวเป็นประจําทุกปี แบ่งการประกวด
เป็น 5 ประเภท คือ การประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเย่ียมรางวัลอิศรา อมันตกุล การประกวด
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเย่ียม และการ
ประกวดข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัลพิราบน้อย และนอกจากนี้ ยังมี
ส่วนสนับสนุนการจัดประกวดข่าวโทรทัศน์ของมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ด้วย 

6) กิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม สมาคมฯ การส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและควบคุมจริยธรรม
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมจะเลือกต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมจริยธรรมจํานวน 5 คน เพ่ือทําหน้าที่ในการดูแลจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ให้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของสมาชิกสมาคม และยังทําหน้าที่เป็นสํานักเลขาธิการเป็นของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วย 

 
สรุป 
องค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์แต่ละองค์กรที่ถูกจัดต้ังขึ้น มีจุดประสงค์และที่มาที่แตกต่างกัน แต่ล้วน

ต้องการให้เกิดการพัฒนาการทํางานของวงการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น บางองค์กรจัดต้ังขึ้นเพ่ือให้คนใน
วงการวิชาชีพได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันเช่นสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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บางองค์กรจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือต่อสู้กับการคุกคามการทํางานสื่อและการแทรกแซงสื่อของรัฐบาล เช่น สมาพันธ์
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและการเมืองที่มีผลกระทบต่อสื่อในแต่ละสมัย และ
ได้พัฒนามาสู่การจัดต้ังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือการควบคุมกันเองของ
หนังสือพิมพ์ (self regulation) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นองค์กรควบคุมจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ 
โดยหลักการสําคัญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติตามธรรมนูญให้เป็นไปเพ่ือให้วงการหนังสือพิมพ์ได้
ควบคุมดูแลกันเอง 

 
ในส่วนของบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ในการกํากับดูแลกันเอง3 กล่าวโดยสรุปคือ 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพ์ในภาพรวมกล่าวได้ว่าทุกองค์กรมีบทบาทเกือบครบถ้วนทุก
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง องค์กรส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นในการก่อต้ังและดําเนินงานของ
องค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อ คือ การกําหนดธรรมนูญหรือระเบียบข้อบังคับสําหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในหมู่
สมาชิกขององค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อ, การกําหนดธรรมนูญ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ เพ่ือกําหนด
บรรทัดฐานร่วมทางจริยธรรมขององค์กร, งานทางด้านวิชาการในการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากน้ี มีสมาคมวิชาชีพส่วนหน่ึงให้ความสําคัญต่อบทบาทด้านการให้
ความคุ้มครองแก่หมู่สมาชิกในเร่ืองของสวัสดิภาพและสวัสดิการ ส่วนบทบาทในการออกแถลงการณ์ในวาระ
หรือเหตุการณ์ต่างๆ การผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชน สังเกตพบว่ามักเป็นบทบาท
ของสมาคมที่ใหญ่หน่อย ได้แก่ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย     

 
ส่วนกิจกรรมที่ยังพบว่าองค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อยังมีการดําเนินการกันน้อยที่สุด คือ การเปิด

ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
เหมาะสม และกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลงานสื่อมวลชน อย่างเช่น การจัดการประกวด
ผลงานต่างๆ (ดูตารางที่ 3)  

                                           
3 วิเคราะห์บนพ้ืนฐานข้อมูลจากเอกสารบนหน้าเว็บของแต่ละองค์กร 
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ตารางที่ 3 สรุปบทบาทหน้าที่ขององคก์รวิชาชพีสื่อหนังสือพิมพใ์นการกํากับดูแลกันเอง 
 

องค์กร 
การออก

แถลงการณ์/
การยื่นหนังสือ 

ธรรมนูญ/
ข้อบังคับ/

จรรยาบรรณ 

 
วิชาการ 

 
สวัสดิภาพ/
สวัสดิการ 

 
คู่มือ

ปฏิบัติงาน 

การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

 
รางวัล/
ประกวด 

การผลักดัน
กฎหมายและ

นโยบาย 

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย          

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศ
ไทย          

สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย          

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ง
ประเทศไทย          

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วน
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย          

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง
ประเทศไทย          

สมาคมนักหนังสือพิมพ์
ภูมิภาคแห่งประเทศไทย          

สมาคมสโมสรผู้สื่อข่าว          
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องค์กร 

การออก
แถลงการณ์/
การยื่นหนังสือ 

ธรรมนูญ/
ข้อบังคับ/

จรรยาบรรณ 

 
วิชาการ 

 
สวัสดิภาพ/
สวัสดิการ 

 
คู่มือ

ปฏิบัติงาน 

การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

 
รางวัล/
ประกวด 

การผลักดัน
กฎหมายและ

นโยบาย 

เศรษฐกิจ 
สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน
แห่งประเทศไทย          

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา
แห่งประเทศไทย          

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย          

สภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย          

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย 

         

สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์
ไทย          
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4.3 รูปแบบและกลไกของการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย 
วิชาชีพสื่อมวลชน เป็นวิชาชีพที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดได้ทั้งผลดี

และผลเสีย ขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนประเภทหน่ึงที่
มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในสังคมในวงกว้าง ดังน้ัน นักหนังสือพิมพ์หรือผู้ที่
ประกอบวิชาชีพด้านหนังสือพิมพ์จึงควรตระหนักและมีสํานึกจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ อันเป็นบันไดก้าว
แรกของการกํากับดูแลตนเองของสื่อหนังสือพิมพ์  

 
หนังสือพิมพ์ เป็นวิชาชีพที่ต้ังอยู่บนรากฐานของความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม หนังสือพิมพ์

มีบทบาทสําคัญในการรายงาน การตรวจสอบ การต่อสู้เพ่ือให้ความจริงปรากฏ เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ และเพ่ือรักษาบทบาท
เหล่าน้ี หนังสือพิมพ์จึงต้องมีเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารอันเป็นปัจจัยสําคัญต่อความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลข่าวสาร เพราะหากหนังสือพิมพ์ถูกควบคุมไม่ให้มีเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างเต็มที่ ก็อาจทําให้ประชาชนถูกไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน หรืออาจได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ผ่านการกําหนดทิศทางอันเป็นที่ต้องการของผู้มีอํานาจได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
เสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์จะไปกระทบต่อสิทธิการรับรู้ของประชาชน (Right to Know) 
ซึ่งจะทําให้ประชาชนไม่สามารถตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (TDRI, 
2547) 

 
แม้ว่าตามกฎหมายแล้ว หนังสือพิมพ์มีสิทธิและเสรีภาพที่จะรายงานและตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือสนองสิทธิ

ของผู้อ่านได้ แต่ในบางครั้ง ข่าวที่ตีพิมพ์ออกไปก็ทําให้เกิดคําถามว่า หนังสือพิมพ์สมควรจะตีพิมพ์หรือไม่ มี
เน้ือหาเหมาะสมหรือไม่ หรือถ้าจะตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ควรจะให้วิธีการนําเสนออย่างไรในชีวิตส่วนตัวของ
ปัจเจกชนจึงจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิด หรือมิให้เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของบุคคล
อ่ืนๆ สิ่งเหล่าน้ีทําให้หนังสือพิมพ์ต้องตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่าน ไม่เพียงในทาง
กฎหมาย แต่ต้องควบคู่กับจริยธรรมแห่งวิชาชีพด้วย 

 
การกํากับดูแลกันเอง เป็นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึก และความตระหนักของบุคคลใน

วงการสื่อสารมวลชนเอง เก่ียวกับบทบาทที่เหมาะสมของส่ือมวลชนต่อสังคม โดยกลไกการกํากับดูแลตนเอง
ด้านจริยธรรมมี 2 ระดับ คือ กลไกกํากับตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรสื่อ และระดับองค์กรวิชาชีพ 
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กลไกกํากับตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรสื่อ  
กลไกการกํากับตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรสื่อ เป็นกลไกที่ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการกํากับ

ดูแลด้านจริยธรรมของสื่อ จริยธรรมน้ัน เป็นสิ่งที่นักหนังสือพิมพ์ นักวารสารศาสตร์ควรทราบและปฏิบัติ เพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือการดําเนินงานของกลไกการกํากับตนเองด้าน
จริยธรรมระดับองค์กรสื่อ นอกจากภายในองค์กรสื่อจะสมควรมีประมวลจริยธรรม (Code) ของตนเอง เพ่ือให้
มีกรอบชัดเจนในการนํานโยบายมาสู่ภาคปฏิบัติ เป็นการรักษาระดับคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
หนังสือพิมพ์ไว้ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ของตนแล้ว ควรมีคณะกรรมการ
จริยธรรม (Media Ombudsmen) ที่เข้ามาทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและมีการพิจารณาบังคับใช้บทลงโทษ 
(Enforcement) บุคลากรในองค์กรของตนเองที่กระทําผิดไปจากประมวลจริยธรรมขององค์กรสื่อก่อนเป็น
อันดับแรก โดยที่เรื่องไม่จําเป็นต้องส่งถึงสภาการหนังสือพิมพ์ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการกับ
ตนเองของสื่อหนังสือพิมพ์ 

 
แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างกลไกการกํากับดูแลตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรสื่อหนังสือพิมพ ์

 
 

 กรณีตัวอย่าง 
องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีการกําหนดข้อกําหนดจรรยาบรรณในการทํางานชัดเจน และมี

คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรเอง ได้แก่ บริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ที่ได้มีการจัดทํา
คู่มือจริยธรรมข้ึนสําหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้คนในบริษัทยึดถือเป็น
แนวทางในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมท้ัง
ครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 
ตัวอย่างการทํางานภายใต้กลไกกํากับดูแลตนเองด้านจริยธรรมขององค์กรหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 

โดยมีทั้งประมวลจริยธรรม (Code) และการบังคับใช้ (Enforcement) ดังเช่นที่ปรากฏในกรณีหนังสือพิมพ์
เดอะเนช่ัน ภาคภาษาอังกฤษ จากข้อมูลจากข่าวในหัวข้อข่าว “นักข่าวเนช่ันเผลอระบุ “เศรษฐา” สามี “ย่ิง

กลไกการกํากับดูแล
ตนเอง  

(Self-Regulation) 
= 

Code of Ethics 
ประมวลจริยธรรม +

การบังคับใช้ (Enforcement) โดย
คณะกรรมการจริยธรรมในองค์กรสื่อ 

(Media Ombudsmen) 
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ลักษณ์” เจอพักงาน 3 เดือน-บก.โดนด้วย” โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
ระบุว่า หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ภาคภาษาอังกฤษ ได้ตีพิมพ์เน้ือหาข่าวผิดพลาด ในรายงานพิเศษ “Many 
wonder about Yingluck’s ‘ice-cream gang’ and its power.” โต๊ะข่าวการเมือง ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งกล่าวถึงกรณีที่ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บํารุง รมว.แรงงาน กล่าวหาว่ามีแก๊งไอติม คอย
ติดตาม น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมทั้งสั่งให้ติดต่อขอโทษกับผู้เสียหาย
โดยตรง 

 
ในตอนหน่ึง รายงานพิเศษระบุว่า บุคคลที่เรียกว่าแก๊งไอติมในรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ ล้วนแล้วแต่เป็น

คนวงในทําเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นพ.ประดิษฐ 
สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลัง และอาจมี พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อย่างไรก็ตาม พบว่ารายงานช้ินน้ีมีความผิดพลาด 
เน่ืองจาก นายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) นักธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ช่ือดัง ในรายงานระบุว่าเป็นสามีของ น.ส.ย่ิงลักษณ์  

 
ข้อความในเน้ือหาข่าวได้ระบุว่า “It is widely believed that the second ice-cream gang 

includes the inner circle at Government House. They include PM's secretary-general 
Suranand Vejjajiva; the government spokesman team; Yingluck's husband Settha Thaweesin; 
Public Health Minister Pradit Sinthawanarong; Deputy Prime Minister and Finance Minister 
Kittiratt Na-Ranong; and perhaps even Thawee Sodsong, secretary-general of the Southern 
Border Provinces Administration Centre.” 
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ภาพท่ี 1 ในรายงานพเิศษระบุข้อความ “Yingluck's husband Settha Thaweesin” ซ่ึงเกิดจากความ
ผิดพลาด (ที่มา: http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx? 

NewsID=9560000083301) 

 
 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน ได้ประกาศขออภัย โดยระบุว่า เกิดความ
ผิดพลาดในการระบุตําแหน่งของนายเศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจ ขออภัยอย่างลึกซึ้งและสํานึกผิดอย่างไม่มี
เง่ือนไขในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอโทษจากใจจริงไปยังนายเศรษฐา น.ส.ย่ิงลักษณ์ และบุคคลที่
เก่ียวข้องสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดครั้งน้ี ต่อมากองบรรณาธิการ “เอเอสทีวีผู้จัดการ” 
ได้รับเอกสารคําช้ีแจงจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน  
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จากคําช้ีแจงจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน พบว่า ทางองค์กรหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 
มิได้เขียนประมวลจริยธรรมหรือคู่มือจริยธรรมไว้เพียงเป็นกฎข้อบังคับลอยลอย แต่มีการบังคับใช้และมี
บทลงโทษอย่างจริงจัง มีการต้ังคณะทํางานที่รับผิดชอบทบทวนระบบการทํางานภายใน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดซ้ําสอง 

 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์

รายวัน” โดยเกศรินทร์ โชคเพ่ิมพูล และศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2556) ในส่วนของผลการวิจัยประเด็น
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นโยบายองค์กร พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีความคล้ายคลึงกันคือไม่มีคู่มือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ยึดหลักจรรยาบรรณตามสภาการหนังสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีคู่มือ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรม เรียกว่า “เนช่ันเวย์ ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา” และในส่วนของบรรทัดฐาน
องค์กร ผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ และคมชัดลึก มีบรรทัดฐานองค์กรที่
แตกต่างกันในส่วนของนโยบาย แต่มีความเหมือนกันในส่วนของผู้นําความคิด ความคิดเห็นร่วมกันของคณะ
บรรณาธิการ และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนประเภทอ่ืน โดยความแตกต่างที่พบเป็นข้อดี 
คือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เครือเดียวที่มีนโยบายองค์กรเป็นของตนเอง จึงส่งผลให้จํานวน
ข่าวอาชญากรรม ทั้งภาพข่าว, พาดหัวข่าว และความนําข่าว ที่พบว่าเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพมีน้อยกว่า
หนังสือพิมพ์อีก 2 ฉบับ ซึ่งความต่างของนโยบายน้ีเองที่หนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืนๆควรนําไปประยุกต์ปฏิบัติให้เป็น
อีกข้อหน่ึงของบรรทัดฐานองค์กร เพ่ือในอนาคตอันใกล้จะส่งผลให้สิ่งน้ี สามารถทําให้สมาชิกยึดถือปฏิบัติและ
นํามาซึ่งการนําเสนอข่าวที่ไม่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณอย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน 

 
ทั้งหมดน้ี ช้ีให้เห็นว่า การมีคู่มือจรรยาบรรณเป็นของตนเองของสื่อเครือบริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อเอง (Media Ombudsmen) ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดี
ในการกํากับดูแลตนเองด้านจริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ใดเหมือน ซึ่งถือเป็น
ปัญหาหน่ึงในการกํากับดูแลตนเองด้านจริยธรรมภายในองค์กรสื่อ เพราะองค์กรสื่อส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติเพียง
ข้อบังคับและประมวลจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน ขาดการตรวจสอบและลงโทษตนเอง หวัง
เพียงรอให้เกิดเรื่องร้องเรียนไปยังสภาหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน ซึ่งเท่ากับว่าก้าวข้ามละเลยบันไดขั้นแรกของการ
กํากับดูแลด้านจริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ไป ฉะน้ันจึงมีข้อเสนอแนะองค์กรหนังสือพิมพ์อ่ืนๆ ควรนํา
แนวทางของบริษัท เนช่ันมัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไปประยุกต์และปฏิบัติตาม  
 

กลไกการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรวิชาชีพ 
การรวมตัวกันขององค์กรหนังสือพิมพ์เพ่ือควบคุมจริยธรรมแล้วจัดต้ังเป็นองค์กรวิชาชีพเป็นรูปแบบ

การกํากับดูแลกันเองของหนังสือพิมพ์ในแบบทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ไม่เห็นด้วยกับการกํากับดูแล
หนังสือพิมพ์แบบอํานาจนิยม แต่ถ้าหากปล่อยให้มีการใช้เสรีภาพแบบเสรีนิยมเกินไป ก็อาจจะมีผลกระทบต่อ
สังคมได้ ดังน้ัน ทางเลือกของกลุ่มหนังสือพิมพ์หลายประเทศคือ การให้หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพ ปลอดจากการ
ควบคุมของรัฐ แต่มีอํานาจกํากับดูแลลงโทษหนังสือพิมพ์ โดยอาศัยเกียรติยศแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนที่พึงมีอยู่ 
ทั้งน้ี การรวมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพเพ่ือกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมน้ัน ส่วนใหญ่เป็นไปโดยสมัครใจ และ
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จะกําหนดให้มีประมวลมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ และมีมาตรการในการบังคับใช้มาตรฐานน้ันแก่สมาชิกด้วย 
(ดังแผนภูมิที่ 4) 

 
แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างกลไกการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมในระดับองค์กรวิชาชีพ 

 

 
 

 กรณีศึกษา: สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สําหรับในประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นองค์กรวิชาชีพด้านสื่อหนังสือพิมพ์ที่มี

บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม ซึ่งได้มีการต่อสู้เพ่ือให้มีการจัดต้ังสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติมานานร่วม 30 ปี จนกระทั่งวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก็สามารถจัดต้ังสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขึ้น
อย่างเป็นทางการ เมื่อเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจํานวน 25 ฉบับ จากจํานวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ รวมทั้งองค์กรที่เก่ียวข้องกับหนังสือพิมพ์ 10 องค์กร 
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์จัดต้ัง “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” โดยมีตัวแทนสถานทูต
สหรัฐอเมริกา อินเดีย รัสเซีย และสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน 

 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระ ทําหน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบ

วิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพ และกิจการ
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ เพ่ือการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงความ

องค์กรส่ือ
หนังสือพิมพ์สมาชิก 

รวมตัวกันเป็น
องค์กรวิชาชีพ 

สมัครใจ

Code 
ประมวลจริยธรรม 

+ Enforcement 
การบังคับใช้ 
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คิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้คนในวงการวิชาชีพได้
ร่วมกันออกข้อกําหนด หรือข้อบังคับที่เรียกว่า จรรยาบรรณ หรือ จริยธรรม ของหนังสือพิมพ์เพ่ือใช้เป็น
หลักเกณฑ์สําหรับควบคุมดูแลกันเอง กํากับความประพฤติของบุคคลในวงการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ การควบคุม
กันเองของหนังสือพิมพ์น้ี ถือเป็นมาตรการการควบคุมที่พยายามหลีกเลี่ยงการกํากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งอาจมีการแทรกแซงเกิดขึ้นได้ 

 
สําหรับอํานาจและหน้าที่ของสภาการหนังสือพิมพ์ปรากฏตามข้อ 5 แห่งธรรมนูญสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ดังน้ี 
1) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิก ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญน้ี 
2) ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
3) เผยแพร่ ประกาศ รายงานการประชุม งาน คําวินิจฉัย และคําสั่งของสภาการหนังสือพิมพ์ต่อ

สาธารณะเป็นประจํา 
 

กระบวนการร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ส่วนการร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีกระบวนการร้องเรียน ดังภาพต่อไปน้ี  
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงกระบวนการร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แหง่ชาติ 
 

 
 

1) การร้องเรียนมายังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติข้อ 15 ระบุไว้ว่า 

 
“ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากข้อความ หรือภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ที่เป็น

สมาชิก หรือจากพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่สังกัดสมาชิก ซึ่งผู้สียหาย

การร้องเรียน 

กระบวนการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของสภาการ

หนังสือพิมพ์ 
การลงโทษ 
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เห็นว่าขัดต่อข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้แจ้งเป็นหนังสือ
พร้อมด้วยพยานนหลักฐานต่อหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันโดยตรงเสียก่อน เพ่ือให้หนังสือพิมพ์ฉบับ
น้ันดําเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแก่กรณี” 

 
เหตุที่ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติระบุไว้เช่นน้ี ก็เป็นตามหลักสากลของการจัดต้ังสภาการ

หนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่หนังสือพิมพ์นําเสนอข่าวหรือภาพ
ข่าวได้รับการเยียวยาความเสียหายเสียก่อน เพราะบางคร้ังหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันๆ ก็ไม่ทราบว่าตนสร้างความ
เสียหายให้แก่ใครบ้าง อย่างไร และส่วนใหญ่เมื่อหนังสือพิมพ์ได้ทราบว่าได้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืนก็
มักจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายโดยทันที 

 
อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ผู้เสียหายถูกปฏิเสธหรือเพิกเฉยที่จะดําเนินการใดๆ จากหนังสือพิมพ์ซึ่ง

เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเมื่อผู้เสียหายเห็นว่าการบรรเทาความเสียหายของหนังสือพิมพ์ยังไม่เป็นที่
พอใจจนเห็นได้ชัด จึงมีสิทธิร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้โดยต้องกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนพร้อม
ด้วยพยานหลักฐานต่อสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ภายใน 120 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับความเสียหาย 

 
2) กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
เมื่ อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไ ด้รับเรื่องเรียนที่ ไ ด้ผ่านกระบวนการเ บ้ืองต้นมาแล้ว 

คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์จะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณา เมื่อพบว่าเรื่องร้องเรียนน้ันมีมูลก็อาจจะ
เชิญผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ก่อนที่จะทําความเห็นเสนอให้คณะกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติพิจารณาให้คําวินิจฉัยต่อเรื่องร้องเรียนน้ันๆ ต่อไป 

 
กระบวนการต่างๆ ข้างต้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต้องดําเนินการโดยเร็ว และต้องดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งน้ี เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว หรือเรื่องร้องเรียนน้ัน
อยู่ระหว่างการพิจารณา พบว่าผู้ร้องเรียนได้นําเรื่องดังกล่าวไปดําเนินคดีตามกฎหมาย ถือว่าข้อร้องเรียนน้ัน
ตกไป เพราะหากสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยังพิจารณาต่อไปอาจเป็นการละเมิดอํานาจศาลได้ 
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3) การลงโทษของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหากพบว่าหนังสือพิมพ์หรือนักหนังสือพิมพ์ละเมิด
จริยธรรม 

เน่ืองจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นองค์กรที่ควบคุมกันเอง และไม่มีกฎหมายใดมารองรับ การ
ลงโทษจึงใช้มาตรการลงโทษทางสังคมแก่ผู้ที่ละเมิดจริยธรรม ซึ่งตามธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติเรียกว่า “ความรับผิดชอบทางจริยธรรม” โดยเมื่อคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีคําวินิจฉัย
ว่าสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีอํานาจดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

3.1) แจ้งเป็นหนังสือให้หนังสือพิมพ์ฉบับที่ถูกร้องเรียนลงตีพิมพ์คําวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของ
คณะกรรมการในตําแหน่งและขนาดตัวอักษรท่ีเห็นได้ชัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคําวินิจฉัยน้ัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

3.2) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการละเมิดจริยธรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายร้ายแรง 
สามารถแจ้งเป็นหนังสือให้หนังสือพิมพ์ฉบับที่ถูกร้องเรียนบรรเทาความเสียหายด้วย
การตีพิมพ์ข้อความคําขอโทษต่อผู้เสียหายตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ โดยสภา
การหนังสือพิมพ์ฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 
ส่วนกรณีที่ผู้ประพฤติผิดจริยธรรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ให้ส่งคําวินิจฉัยไปยัง

หนังสือพิมพ์ต้นสังกัดของผู้น้ัน เพ่ือดําเนินการลงโทษ แล้วแจ้งผลให้สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทราบโดยเร็ว 
หากหนังสือพิมพ์ที่คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีคําวินิจฉัยว่า ละเมิดจริยธรรม ไม่

ยอมดําเนินการตามมาตรการข้างต้น สภาการหนังสือพิมพ์ฯ อาจเผยแพร่คําวินิจฉัยน้ันต่อสาธารณะได้ เช่น 
การตีพิมพ์ในจดหมายเหตุของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นต้น 
 

4.4 บทเรียนจากการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย 
การกํากับดูแลตนเองในระดับองค์กรหนังสือพิมพ์พบปัญหาและข้อจํากัดที่สําคัญคือ ปัญหาอุปสรรค

ด้านเจ้าของทุน กล่าวคือ ปัจจัยด้านธุรกิจถือว่าเป็นปัญหาหลักที่มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะมีส่วนสําคัญ
อย่างย่ิง ในการกําหนดโครงสร้าง ทิศทาง เน้ือหา และบทบาทต่างๆ ของสื่อมวลชนจนอาจทําให้สื่อขาดการ
คํานึงถึงจริยธรรม เน่ืองจากมุ่งไปที่ผลตอบแทนเชิงธุรกิจมากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอํานาจทุนน้ี
สามารถส่งผลกระทบถึงระดับผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนได้ (ศิริวรรณ อนันต์โท, 2558) สอดคล้องกับ จุมพล  
รอดคําดี (สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2558) ที่ได้วิเคราะห์ถึงการปฏิรูปการกํากับดูแลกันเองของสื่อหนังสือพิมพ์
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาว่า สิ่งที่ยังทําไม่สําเร็จและเป็นจุดล้มเหลว คือ การไม่สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจ
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สื่อ คือ เจ้าของหนังสือพิมพ์ให้ร่วมมือปฏิบัติหรือมีพันธะสัญญาในการกํากับดูแลคนของตัวเองให้นําเสนอ
ข่าวสารอยู่บนหลักของจริยธรรมและความรับผิดชอบ   

 
นอกจากน้ี การกํากับตนเองในระดับองค์กรสื่อ ยังคงอยู่ในวงจรธุรกิจ การมี ombudsman หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรสื่อเอง จึงกลายเป็นภาระที่ยุ่งยากและไม่จําเป็นของผู้ทําธุรกิจสื่อ ในการ
ตัดสินใจทางจริยธรรม ผู้ประกอบการต้องคํานึงถึงความอยู่รอดขององค์กรมากกว่าอุดมการณ์ทางจริยธรรม จึง
ต้องนําเสนอข่าวที่ “ขายได้” มากกว่าที่จะคํานึงถึงจริยธรรม (จักรกฤษ์ เพ่ิมพูน, สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 
2558)  

 
ปัญหาอุปสรรคด้านเจ้าของทุนดังกล่าวยังกลายเป็นปัญหาในการกํากับดูแลกันเองในระดับองค์กร

วิชาชีพด้วยเช่นกัน โดยกลายเป็น “เง่ือนไขกดทับ” เน่ืองจากเป็นองค์กรที่สมาชิกมาจากองค์กรสื่อที่ต้อง
คํานึงถึงความอยู่รอดขององค์กรเช่นกัน (จักรกฤษ์ เพ่ิมพูน, สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2558) 

 
นอกจากน้ี การกํากับดูแลกันเองในระดับองค์กรวิชาชีพของสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งดําเนินการหลักโดย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมากว่า 2 ทศวรรษน้ัน พบว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนที่สําคัญคือ 
 
จุดแข็ง 
จากงานวิจัยเรื่องโครงสร้างตลาดและการกํากับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย โดยผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และธานี ชัยวัฒน์ (2547) ได้พิจารณากลไกการกํากับดูแลกันเองของ
หนังสือพิมพ์โดยอาศัยกรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบันเข้ามาวิเคราะห์ คือ การพิจารณาถึงต้นทุน
ธุรกรรม ประสิทธิภาพของการใช้มาตรการ บทลงโทษ ความสามารถในการหยุดหรือเยียวยาความเสียหาย 
และระยะเวลาในการดําเนินการของแต่ละมาตรการ พบว่า การกํากับดูแลกันเองของส่ือหนังสือพิมพ์มีจุดแข็ง
ที่ชัดเจน เพราะมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ผ่านการร่วมลงสัตยาบรรณของหนังสือพิมพ์หลายฉบับ มีต้นทุนที่ตํ่ากว่า
และใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการใช้กฎหมาย รวมท้ังมีโอกาสถูกแทรกแซงจากรัฐน้อยกว่า  
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จุดอ่อน 
1) ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมกับสมาชิก 
องค์กรวิชาชีพสื่ออย่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติน้ัน มีคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้อง

ทุกข์ แต่ดูเหมือนการทํางานจะยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพในการดูแลควบคุมกันเอง เน่ืองจากมีความล่าช้า
ในการตัดสินและลงโทษ เพราะต้องอาศัยมติของคณะกรรมการ ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกประชุม ทําให้
อาจไม่ทันการณ์ที่จะหยุดย้ังความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันเท่าที่ควร และความชัดเจนหรือรุนแรงของบทลงโทษ
ไม่ชัดเจนเท่ากับการใช้กฎหมายที่ต้องมีการตัดสิน เช่น การปรับ การเรียกค่าสินไหมทดแทน และการตัดสิน
จําคุก เป็นต้น (นวลน้อย ตรีรัตน์ แล ธานี ชัยวัฒน์, 2547) เน่ืองจากการต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราว
ร้องทุกข์น้ันมีจํานวนจํากัด ประกอบกับอีกจํานวนหน่ึงที่มาจากความสมัครใจของผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง กล่าวคือ ไม่
มีผู้ที่ปฏิบัติงานประจําเป็นกิจจะลักษณะ ฉะน้ัน เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา จึงก่อให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร  

 
นอกจากน้ี แม้ว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะมีอํานาจหน้าที่ซึ่งระบุชัดเจนตามธรรมนูญของสภา

การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 ว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในสังกัดสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญน้ี แต่ในทางปฏิบัติ สภาวิชาชีพก็ไม่มีอํานาจในการลงโทษที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อ
องค์กรสื่อที่กระทําผิด ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จึงไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานขององค์กรสื่อ ประกอบกับองค์กรสื่อที่ถูกร้องเรียนน้ันมักมีเหตุผลสนับสนุนการกระทํา
ของตนไว้อยู่แล้ว หรือหากสภาวิชาชีพทําการกดดันองค์กรสื่อมากจนเกินไป อาจทําให้องค์กรสื่อที่ถูกร้องเรียน
น้ันลาออกจากสมาชิกภาพของสภาวิชาชีพก็เป็นได้ ทั้งหมดน้ี จึงทําให้องค์กรสภาวิชาชีพน้ัน เป็นได้เพียง “เสือ
กระดาษ” คือ ก่อต้ังขึ้นเพ่ือให้สมาชิกเกรงกลัว แต่ไม่สามารถกระทําการอย่างเด็ดขาดกับสมาชิกที่กระทําผิด
ได้ 

 
2) การเข้าเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติโดยสมัครใจ 
การกํากับดูแลกันเองของสื่อหนังสือพิมพ์มีขึ้นอย่างจริงจัง ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 

โดยให้มีการจัดต้ังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่ในการกํากับดูแลกันเองโดยสมัครใจของสื่อ
หนังสือพิมพ์ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น เน่ืองจาก การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
เป็นไปตามหลักโดยสมัครใจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงไม่สามารถดําเนินกํากับดูแลและลงโทษ
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หนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้ ทําให้องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ส่วนหน่ึงยังคงมีความประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อยู่ ดังตัวอย่างของเรื่องร้องเรียนต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 6 เรื่อง แต่มีเรื่องร้องเรียนถึง 2 เรื่องที่สภาการหนังสือพิมพ์ มิสามารถดําเนินการต่อองค์กร
หนังสือพิมพ์ได้ ตัวอย่างเช่น 
 

 
 

3) ปัญหาด้านโครงสร้างและระบบสนับสนุนองค์กร 
โครงสร้างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประกอบไปด้วยคณะบุคคลที่เป็นอิสระจากรัฐ เป็นบุคคลใน

วงการสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก แม้จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก แต่ก็มาจากการแต่งต้ังของบุคคลกลุ่มแรก 
ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลสื่อ และด้วยโครงสร้างของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ใน
ปัจจุบัน จึงทําให้ถูกสังคมหรือแม้แต่สมาชิกสื่อด้วยกันเองสงสัยว่าสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะทําหน้าที่อย่างเป็น
กลางหรือไม่ และปกป้องประโยชน์ของสังคมและประชาชนได้ดีเพียงใด ส่วนระบบสนับสนุนองค์กร พบว่า 
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขาดแหล่งเงินอุดหนุนประจํา ทําให้การดําเนินการต่างๆ ไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร มี
เจ้าหน้าที่ประจําเพียงสองคน นอกน้ันอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นลักษณะของอาสาสมัครซึ่งล้วนมีภาระหน้าที่
งานประจํากันทั้งสิ้น แม้แต่สถานที่สํานักงานเลขานุการฯ ยังต้องอาศัยสถานที่ของสมาคมนักข่าว

เรื่องที ่  4/2557 
วันที่รับหนังสอื 24 กันยายน 2557 
ผู้ร้องเรียน นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผู้ถูกร้องเรียน หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 
เรื่อง  ร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 
 
 นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ร้องเรียน
เรื่องจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ กรณีคอลัมน์ “อังคณา BangkokBiz” เผยแพร่ข่าวและ
บทความ 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเหน็ว่าหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์มิได้เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึง
มีมติให้ส่งหนังสือแจ้งให้ผูร้้องเรียนทราบว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ไม่มีอํานาจในการตรวจสอบ
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ เน่ืองจากไม่ใช่องค์กรสมาชิก จึงไม่สามารถรบัคําร้องเรียนได้ พร้อมแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบด้วยว่าเพ่ือป้องกัน แก้ไข มิให้ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นอีกจึงมีมติส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ถูกรอ้งเรียน
ทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป  
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นักหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ดี ปัญหาเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานไม่ใช่ปัญหาหลักของสภาการหนังสือพิมพ์ 
(จักรกฤษ์ เพ่ิมพูล, สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2558) 

 
4) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไม่ใช่สภาวิชาชีพที่ได้รับอํานาจตามกฎหมาย 
เมื่อมีการก่อต้ังสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ขึ้นมาเป็นครั้ งแรกในปี พ .ศ .  2540 น้ัน สมาพันธ์

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อต้ังที่สําคัญมีความต้ังใจท่ีจะสร้างองค์กรในการกํากับดูแล
ตนเองท่ีปลอดจากการแทรกแซง และอิทธิพลทางราชการและการเมืองอย่างแท้จริง จึงได้มีมติร่วมกันในสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ตัดข้อความในมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญที่ระบุรับรองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ของนักวิชาชีพด้านสื่อมวลชนตรงส่วนที่กําหนดให้องค์กรที่จะต้ังขึ้นมาเป็น “องค์กรอิสระตามที่
กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งระบุให้มีสัดส่วนกรรมการของสภาการหนังสือพิมพ์เป็นผู้แทนมาจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้วย อันอาจจะนําไปสู่การแทรกแซงสื่อโดยภาครัฐได้ 

 
ผลจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว ทําให้สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงไม่มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระท่ี

กฎหมายรับรองเหมือนสภาทนายความ คณะกรรมการเลือกต้ัง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉะน้ันเมื่อพิจารณากรณีร้องเรียนและลงโทษใดๆ จึงไม่มีนํ้าหนักทางกฎหมาย ที่ผ่านมาพบว่า มติของสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ ไม่เป็นที่น่าเกรงกลัวต่อหนังสือพิมพ์ที่ถูกลงโทษหรือประณามเท่าใดนัก เจ้าของกิจการบางคน
ทราบว่านักหนังสือพิมพ์ในสังกัดของตนกระทําผิดจริยธรรมและถูกตัดสินโทษโดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ก็ยัง
เพิกเฉย ไม่มีมาตรการภายในองค์กรที่ชัดเจนในการลงโทษ เช่น พักงาน หรือไล่ออก หรืออีกกรณีหน่ึงคือเมื่อ
พบว่านักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งกระทําผิด ทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติประณามการกระทําของ
นักหนังสือพิมพ์คนดังกล่าว นักหนังสือพิมพ์คนน้ันก็สามารถลาออกจากสังกัดเดิมไปอยู่กับหนังสือพิมพ์ฉบับ
ใหม่และดํารงอยู่ในวิชาชีพน้ีต่อไปอย่างไม่สนใจมติของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แต่อย่างใด  

 
นอกจากปัญหาและอุปสรรคที่มาจากองค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัย

ภายนอกที่ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ (ศิริวรรณ อนันต์โท, 
2558) 
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- ปัญหาอุปสรรคด้านการเมือง 
การเมืองมีความสัมพันธ์กับจริยธรรมส่ือใน 2 ลักษณะ คือการแทรกแซงสื่อเพ่ือ

ผลประโยชน์หรืออํานาจแก่ฝ่ายตน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นเจ้าของสื่อกับการเป็นนักการเมือง ซึ่งทั้สองลักษณะมีผลต่อการทํา
หน้าที่ของสื่ออย่างเป็นกลาง 

 
- ปัญหาอุปสรรคด้านภาครัฐ 

ภาครัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจริยธรรมสื่อในเชิงนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่รัฐจะ
เป็นผู้กําหนดโดยไม่คํานึงถึงความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัติรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนและมี
กระบวนการส่งเสริมจริยธรรมอย่างต่อเน่ืองจริงจังหรือบางคร้ังการทําหน้าที่ของสื่อก็มีการเผชิญ
กับอํานาจรัฐด้วย 

 
- ปัญหาอุปสรรคด้านประชาชน 

ปัญหาและอุปสรรคด้านประชาชน คือ การท่ีประชาชนขาดความรู้เท่าทันสื่อ และขาด
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทําหน้าที่ของสื่อ จึงไม่สนใจในประเด็นเชิงจริยธรรมของสื่อ
มากเท่าที่ควร 

 
5. การกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อวิทยุและโทรทศัน ์
 

5.1 ประสบการณ์ในทางปฏิบัติและบทเรียนของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศ 
เน้ือหาส่วนน้ี จะเป็นส่วนที่อธิบายถึงการกํากับดูแลกันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในต่างประเทศ 

ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งการกํากับดูกันเอง
ด้านรายการและด้านโฆษณา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
สหรัฐอเมริกา 

การกํากับกันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในอเมริกาเริ่มพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
โดยเริ่มจากการกํากับกันเองในสื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio Code) ก่อน ในปีทศวรรษที่ 1920  โดย The 
Nation Association of Broadcasters’ (NAB) ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 ได้มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
กํากับดูแลกันเองในสื่อวิทยุโทรทัศน์ (Television Code) และองค์กรด้านโฆษณา ก็มีการกําหนดแนวปฏิบัติ
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สําหรับการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Advertising Code) ออกตามมา
เช่นกัน (Campbell, 1999: 720-722) 

 
การกํากับกันเองด้านโฆษณา 

 ในการกํากับกันเองด้านโฆษณานั้น มีองค์กรกํากับกันเองด้านโฆษณาที่เป็นหลักคือ สภาการกํากับดูแล 
กันเองในการโฆษณา (Advertising Self-regulatory Council-ASRC) ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนกลไกกํากับดูแล
กันเอง โดยการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานขององค์กรกํากับดูแลกันเองด้านโฆษณาอ่ืนๆ อาทิ  
แผนกการโฆษณาแห่งชาติ (The National Advertising Division) หน่วยทบทวนโฆษณาเกี่ยวกับเด็ก 
(Children’s Advertising Review Unit) แผนงานการกํากับดูแลกันเองในการขายปลีกแบบอิเล็กโทรนิกส์ 
(The Electronic Retailing Self-regulation Program) เป็นต้น  ทั้งน้ีการตรวจสอบโฆษณาและบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนจะเป็นหน้าที่ขององค์กรกํากับดูแลกันเองแต่ละองค์กร ร่วมกับ Council of Better 
Business Bureau รวมถึงมี National Advertising Review Board ที่เป็นคณะกรรมการจัดการเรื่องอุทธรณ์
ในกรณีที่คู่กรณีเห็นแย้งกับคําตัดสินขององค์กรกํากับดูแลกันเองด้านโฆษณา (สํานักงาน กสทช., 2556a: 74-
75)  
 

การกํากับกันเองด้านรายการ 
ผู้ประกอบการส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พยายามหาทางกํากับดูแลกันเองกันมากขึ้นเพ่ือ

ลดอิทธิพล  และกฎระเบียบที่บังคับใช้โดยหน่วยงานภายนอกให้เหลือน้อยที่สุด โดยทางสมาคมผู้เผยแพร่
รายการวิทยุโทรทัศน์ได้ร่วมกันจัดทํามาตรฐานจริยธรรมหรือแนวปฏิบัติ ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบัน
สมาคมน้ีมีสมาชิกเป็นสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และเครือข่ายผู้เผยแพร่รายการมากถึง 8,300 ราย  และ
ร่วมกันได้จัดทําเรตต้ิงรายการและตรวจสอบเน้ือหารายการเพ่ือไม่ให้มีความรุนแรงหรือเน้ือหาอันขัดต่อทํานอง
คลองธรรมโดยสมัครใจ เช่น เมื่อนําเสนอประเด็นสาธารณะที่มีความขัดแย้งสูง สถานีโทรทัศน์นําเสนอข้อมูล
อย่างรอบด้านและนําเสนอข้อมูลจากคู่ขัดแย้งทุกฝ่าย หรือเมื่อนําเสนอรายการทางศาสนา ไม่ควรโจมตีหรือ
ล้อเลียนศาสนา ไม่ควรนําเสนอเน้ือหาทางศาสนาด้วยอคติ ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงประเด็นทางศาสนาที่อาจ
ก่อให้เกิดข้อถกเถียง หรือแม้แต่การบัญญัติให้สถานีโทรทัศน์ต้องไม่ล้อเลียนคนชนชาติใดชนชาติหน่ึงหรือเช้ือ
ชาติใดเช้ือชาติหน่ึง เมื่อมีการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับคนชนชาติหรือเช้ือชาติน้ันๆ เป็นต้น (พิรงรอง รามสูต
และคณะ, 2556: 256-257) 
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สําหรับเน้ือหาในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนน้ัน มีการกํากับกันเองโดยองค์กรวิชาชีพสื่อมีบทบาทใน
การกําหนดมาตรฐานจริยธรรมตามแนวทางการให้ข้อมูล ได้แก่ แนวทางดูแลการดูทีวีของผู้ปกครอง (TV 
parental guidelines) และผู้ให้บริการโทรทัศน์นําไปใช้โดยสมัครใจ ประกอบกับการบังคับใช้โดย
คณะกรรมการเฝ้าระวังและดูแลระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพและองค์กรภาคประชา
สังคม ทําหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนส่งมา โดย FCC เข้ามามีบทบาทใน
ระบอบการกํากับดูแลกันเองด้วยการพิจารณาให้การยอมรับแนวทางดูแลการดูทีวีของผู้ปกครองก่อนที่องค์กร
วิชาชีพสื่อจะนําไปใช้กํากับดูแลกันเองในการจัดระดับความเหมาะสมรายการเพ่ือเป็นการประกันว่าระบบจะ
ตอบสนองเป้าหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, 2556: 136-144) 

 
ส่วนการกํากับกันเองด้านข่าวน้ันจะกํากับกันเองโดยสภานักข่าวในระดับรัฐ 1 องค์กร และมี

ผู้ตรวจการ (Ombudsman) ประมาณ 40 คน แต่ยังคงถูกต้ังคําถามถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพราะยังเป็นลูกจ้างขององค์กรสื่อ ในขณะที่ต้องทําหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างองค์กรสื่อกับผู้บริโภค 
(สํานักงาน กสทช., 2556a: 25) 
 
ประเทศอังกฤษ 

การกํากับกันเองด้านโฆษณา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทํารายงานการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกํากับดูแลกันเอง 

มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน “Self-regulation, Media 
Ethics and Media Freedom in ASEAN” (สํานักงาน กสทช., 2556b) ศึกษาด้านการกํากับดูแลองค์กรสื่อ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลปรากฏว่า เน่ืองจากส่วนใหญ่กลไกในการกํากับ
ตนเองของประเทศอังกฤษเน้นการกํากับดูแลร่วมกันโดยเฉพาะการกํากับดูแลโฆษณาในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ จึงมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาท 

 
องค์กรการกํากับดูแลกันเองด้านโฆษณา ประกอบด้วย The Committee of Advertising Practice 

(CAP), The Broadcast of Advertising Practice (BCAP) และ The Advertising Standard Authority 
(ASA) โดยองค์กรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษ (The Office of 
Communications: Ofcom) โดย Ofcom อาศัยอํานาจตามกฎหมายจัดทําข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ CAP 
และ ASA ในการกํากับดูแลกันเองด้านโฆษณาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีคณะกรรมการ 
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BCAP มีหน้าที่จัดทําและทบทวนมาตรฐานจริยธรรมในการโฆษณาและ ASA รับผิดชอบการบริหารจัดการและ
การบังคับใช้มาตรฐานให้แก่ประชาชนที่ร้องเรียนในลักษณะ One stop shop ทั้งน้ีการดําเนินงานของ BCAP 
และ ASA น้ันดําเนินงานอย่างเป็นอิสระจาก Ofcom แต่อย่างไรก็ดี Ofcom ยังคงมีหน้าที่ในการรองรับใน
กรณีการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมในเร่ืองสําคัญและยังคงมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการ
โฆษณาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง (สํานักงาน กสทช, 2556b: 24)  

 
การกํากับกันเองด้านรายการ 

 การกํากับกันเองด้านรายการน้ันผู้ประกอบการสื่อแต่ละรายมีหน้าที่พิจารณาจัดระดับความเหมาะสม
ตามแนวที่กําหนดร่วมกันไว้ใน Good Practice principle ซึ่งเป็นแนวทางการให้ข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหากิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ในทุกแพลตฟอร์ม ส่วนการจัดการเรื่องร้องเรียนน้ันเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการแต่ละ
ราย (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, 2556: 148) 
 
ญี่ปุ่น 

จากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการกํากับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล:
ประสบการณ์จากประเทศที่ เปลี่ยนผ่านสู่ ดิจิตอลแล้ว โดยศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สํานักงาน กสทช., 2558: vi-vii) พบว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมุ่งเน้นการกํากับดูแล
การแข่งขันของตลาดและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงสื่อของประชาชนมากกว่าการกํากับดูแล
เน้ือหา ทั้งน้ี ญี่ปุ่นยึดถือในเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเสรีภาพของสื่อซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมาย
อย่างมาก เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมญี่ปุ่นเห็นความสําคัญของเสรีภาพในการ
แสดงออกซึ่งเป็นค่านิยมสากลมากขึ้น ภาครัฐจึงไม่สามารถแทรกแซงการทํางานของสื่อได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทอย่างมากในการกํากับดูแลเน้ือหาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัลภายใต้กลไกการกํากับดูแลกันเอง (self-regulation) ผ่านองค์กรหลัก 2 องค์กร ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการ
แพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Commercial Broadcasters Association : 
JBA) และ องค์กรจริยธรรมด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและการปรับปรุงรายการ (The Broadcasting 
Ethics & Program Improvement Organization : BPO) โดย JBA มีบทบาทในการกําหนดแนวปฏิบัติ 
(guideline) ให้สถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกร่วมมือและปฏิบัติตาม ส่วน BPO ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระจาก
รัฐและภาคอุตสาหกรรม เป็นองค์กรรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ดําเนินการเรื่องร้องเรียน และเป็นบุคคลที่
สามเพ่ือพิจารณาปัญหาด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้เยาว์ 
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นอกจากน้ี ประชาชน/กลุ่มประชาสังคมก็มีบทบาทมากเช่นกัน โดยดูจากสถิติเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนที่มีไปยัง BPO จํานวนกว่า 10,000 เรื่องต่อปีน้ันสะท้อนให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของประชาชน
ในการเฝ้าระวังและตระหนักถึงสิทธิในการร้องเรียนของผู้บริโภคว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องจับจ้องมองส่ือและ
ช่วยกันทําให้รายการโทรทัศน์พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะการเอาเปรียบผู้บริโภคและเน้ือหาที่เป็นภัยต่อผู้เยาว์ เหตุที่
ผู้ชมมีวิธีคิดเช่นน้ี ส่วนหน่ึงมาจากพัฒนาการด้านการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ในสังคมญี่ปุ่น ส่วนกลุ่ม
ประชาสังคมที่มีบทบาทเข้มแข็งในการกํากับดูแลเน้ือหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์คือ องค์กรเครือข่ายครูและ
ผู้ปกครอง (The Parent-Teacher Associations: PTA) ซึ่งรวมกลุ่มและเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังเน้ือหาที่อาจเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ร้องเรียนต่อ JBA และ BPO อยู่บ่อยคร้ัง  

 
การกํากับกันเองด้านโฆษณา 
องค์กรที่มีหน้าที่กํากับดูเก่ียวกับโฆษณา คือ JARO (The Japanese Advertising Review 

Organization) รายงานล่าสุดพบว่าปัจจุบัน JARO มีสมาชิกทั้งสิ้น 851 องค์กร4 ซึ่งประกอบได้ด้วยผู้โฆษณา 
สื่อวิทยุโทรทัศน์ บริษัทเอเจนซีโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิตยสารและหนังสื่อพิมพ์ ตลอดจนบรรดา Internet 
media และ Creative shops ทั้งน้ี JARO มีหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนและข้อสงสัยในเน้ือหาการโฆษณา
หรือเน้ือหาในฉลากจากประชาชนเพ่ือตรวจสอบการโฆษณา นอกจากน้ี ในยังมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําผู้
โฆษณาให้แก้ไขหรือยุติการโฆษณาที่น่าสงสัยว่าอาจละเมิดจริยธรรม JARO ยังมีการออกข้อกําหนดรวมถึงให้
คําปรึกษาด้านกฎระเบียบของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้โฆษณามีความเป็นธรรม  

                                           
4 No. of JARO members in 2014d ท่ีมา : http://www.jaro.or.jp/english/en6.html 

Advertisers 
Broadcasters 
Ad agenscies 
Newspaper publishers 
Magazine publishers 
Internet media 
Creative shops 

362
177
152
82
51
5

22
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ทั้งน้ีเป็นไปเพ่ือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการรักษามาตรฐานการดํารงชีวิตของ
ผู้คนและยังเอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดย JARO ระบุไว้ว่าการโฆษณาต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักการที่เรียกว่า Advertising Review Principles ดังต่อไปน้ี 5 

 ต้องเป็นจริงและเป็นธรรม 

 ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 ต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

 เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและและระเบียบการกํากับที่เก่ียวข้องรวมท้ังหลักของนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) ด้วย 

 
สําหรับการรับเรื่องร้องเรียนของ JARO6 จะมีพนักงานที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือจากคู่แข่ง

ทั้งผ่านโทรศัพท์หรือจดหมาย เมื่อมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบโฆษณาน้ันๆ ผู้โฆษณาก็จะต้องเป็นผู้ดําเนินการ
ตรวจสอบพิสูจน์ตามข้อร้องเรียนเอง เมื่อจัดการตรวจสอบแล้วก็ต้องแจ้งกลับเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้
ร้องเรียนโดยให้ผ่าน JARO ด้วย ถ้าการแจ้งตอบกลับไปน้ันเป็นที่พึงพอใจของผู้ร้องก็ถือว่าจบกระบวนการ แต่
หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจกับการช้ีแจ้งที่ตอบกลับไป หรือหากมียังมีน่าสงสัยอ่ืนที่พบในการโฆษณาอีก (ถึงแม้ผู้
ร้องเรียนจะพอใจกับการตอบช้ีแจ้งแล้วก็ตาม) โฆษณาเรื่องนั้นๆ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่าง
เป็นทางการ ทั้งน้ีโครงสร้างการทําหน้าที่ของ JARO แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายตรวจสอบโฆษณา และฝ่าย
บริหารจัดการองค์กร (รายละเอียดตามภาพโครงสร้างองค์กร JARO) 
 
 
 
 
 
 

                                           
5 ท่ีมา website ของ JARO : http://www.jaro.or.jp/english/en2.html  สืบค้นเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 
6 มี Head office อยู่ Tokyo และมีสาขาอยู่ Osaka, Nagoya และ Sapporo 
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ภาพท่ี 2 โครงสร้างองค์กรของ JARO 

 
 

การกํากับกันเองด้านรายการ (สํานักงาน กสทช., 2558: 27-29) 
ญี่ปุ่นมีสมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan 

Commercial Broadcasters Association : JBA) เป็นองค์กรกํากับดูแลกันเองของผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงเชิงพาณิชย์ โดยเกิดจากรวมตัวกัน ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเชิงพาณิชย์ จํานวน 16 องค์กร 
เพ่ือกําหนดแนวทางในการให้บริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งรับประกันเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นนอกจากน้ี สมาคมฯ ยังเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการสร้างพลังต่อรองทางธุรกิจและป้องกัน
การแทรกแซงจากภาครัฐด้วย ปัจจุบัน JBA มีสมาชิกเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินและระบบดาวเทียม จํานวน 205 องค์กร  

 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นเอกชนจึงมารวมตัวกันเพ่ือกําหนดมาตรฐาน

ร่วมกันโดยนําแนวปฏิบัติของแต่ละสถานีมาพิจารณาและหาประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน จากน้ันจึงนําข้อตกลง
ดังกล่าวไปปรับใช้กับมาตรฐานของสถานี เพราะฉะน้ัน จึงไม่ค่อยมีกรณีพิพาทระหว่างสมาชิก หรือสมาชิกที่
ปฏิบัติผิดแผกแตกต่างไปจากสถานีอ่ืนๆ เน่ืองจากมีมาตรฐานที่คล้ายกัน นอกจากน้ี การประชุมหารือเพ่ือหา
มาตรฐานในบริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เป็นการกําหนดกันเองในหมู่ผู้ประกอบกิจการ โดยท่ี
ภาครัฐไม่เข้ามาเก่ียวข้องแต่อย่างใด 
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JBA เกิดจากการรวมตัวของสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ระดับชาติและภูมิภาค มีกรรมการฝ่ายต่างๆ 
เพ่ือดูแลประเด็นที่เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดแนวปฏิบัติ (Guideline) ที่
ขอให้สถานีโทรทัศน์สมาชิกรวมมือและปฏิบัติตาม โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน การรายงาน
ข่าวการเมือง อาชญากรรม ครอบครัวและเยาวชน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น นอกจากน้ี JBA เป็นผู้กําหนด
แนวปฏิบัติ และช่วงเวลาในการออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้ชมแต่ละช่วง เช่น ช่วงเวลาสําหรับเด็ก
และเยาวชนคือ 17.00-21.00 น. ดังน้ัน จึงไม่ควรมีเน้ือหารายการที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน เช่นเน้ือหาโป๊
เปลือยในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น 

 
แต่ต่อมาการทําหน้าที่ของ JBA เริ่มเกิดปัญหาบ่อยครั้งขึ้น ผู้ประกอบการท้ังสื่อสาธารณะ คือ NHK 

และภาคเอกชน คือ JBA จึงรวมตัวกันก่อต้ังองค์กรจริยธรรมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และการ
ปรับปรุงรายการ (The Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization : BPO) ขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นกลไกการตรวจสอบเนื้อหารายการโทรทัศน์และกํากับดูแลกันเอง ทั้งยังป้องกันการควบคุม
จากภาครัฐด้วย 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษาของ BPO ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 7 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากบุคคล

ทั่วไปที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริษัทหรือพนักงานของบริษัทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นสมาชิกทั้งของ JBA และ BPO จะมาประชุมกันเพ่ือพิจารณา สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาขึ้นอีก เหตุที่กลไกของ BPO สามารถอยู่ได้ เน่ืองจากผู้ประกอบการเห็นพ้องและยึดมั่นในกฎเกณฑ์
ที่ร่วมกันกําหนดขึ้นเอง มีการบังคับใช้จริงจัง ซึ่งถึงแม้จะมีผู้ประกอบการท่ีไม่พอใจผลการพิจารณาของ BPO 
แต่ผู้ประกอบการก็ยังไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกของ JBA เน่ืองจากเห็นว่าการลาออกจะย่ิงส่งผลทางลบกับ
ความน่าเช่ือถือของสถานี 

 
ทั้งน้ีนอกจาก BPO การเป็นหน่วยงานป้องกันการแทรกแซงจากรัฐ หน่วยงานน้ียังเป็นช่องทางสื่อสาร

ระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์กับผู้ชมด้วย ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนได้ทางช่องทางต่างๆ ทั้งโทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล จดหมาย จากน้ันคณะกรรมการในแผนกต่างๆ จะรวบรวมคําร้องต่างๆ มาพิจารณา โดยสถิติที่
ผ่านมาเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาด้านจริยธรรมมากที่สุด ซึ่งกลไกการดําเนินการเรื่องร้องเรียนคือหากเป็นเรื่องที่
ไม่มีผลกระทบมากนักคณะกรรมการจะพิจารณาและลงมติได้เอง แต่ในกรณีที่เป็นปัญหาใหญ่ สถานีโทรทัศน์ที่
ถูกร้องเรียนต้องส่งเทปรายการที่มีปัญหาให้ คณะกรรมการตรวจสอบขณะเดียวกัน คณะกรรมการก็จะไต่สวน
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ผู้ประกอบการเพ่ิมเติม แล้วจึงค่อยพิจารณาและลงมติ หากกรณีที่ร้องเรียนมาถือเป็นความผิดจริง 
คณะกรรมการจะแจ้งให้ สถานีทราบและประกาศต่อสาธารณะว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น ทั้งน้ี BPO ทําหน้าที่
เพียงแจ้งให้ทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นเท่าน้ัน แต่ไม่มีอํานาจระบุว่าสถานีจะต้องแก้ไขอย่างไร จากน้ัน 
สถานีโทรทัศน์ ต้องตัดสินใจและต้องช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วยว่าจะแก้ไขอย่างไรด้วยตนเอง โดยต้องช้ีแจง
ผ่านช่องของตนเองและช่องทางสื่ออ่ืนๆ  

 
แม้ BPO จะไม่มีอํานาจลงโทษทางกฎหมายที่จะลงโทษองค์กรสมาชิกที่ละเมิดข้อตกลง แต่ BPO 

ได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคประชาชน เพราะการแสดงบทบาทที่เข้มแข็งและ
สม่ําเสมอจนทําให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะเร่ืองการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อมีผู้ทําผิดข้อตกลง BPO 
จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและเน้นยํ้าให้มีการขออภัยต่อสาธารณชนผ่านช่องของตน ดังน้ันประชาชนจึง
วางใจและร้องเรียนผ่านทาง BPO อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเห็นว่าการร้องเรียนนําไปสู่ผลในทางปฏิบัติจริง อีก
ประเด็นหน่ึงที่ทําให้ BPO เป็นที่ผู้ประกอบการยอมรับและปฏิบัติตาม เน่ืองจากผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบและรับประกันความน่าเช่ือถือขององค์กร ขณะเดียวกันก็ป้องกันการแทรกแซงจาก
ภาครัฐในระยะยาว ทั้งน้ีเพราะ BPO ถือเป็นหน่วยงานที่แสดงให้ภาครัฐเห็นศักยภาพในการกํากับดูแลกันเอง
ของโทรทัศน์ที่มีเสรีภาพในการนําเสนอ 
 
ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน 

จากรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกํากับดูแลที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2556  (สํานักงาน กสทช., 2556b) 
พบว่า  
 
ประเทศอินโดนีเซีย  

การกํากับกันเองด้านเนื้อหา 
จากรายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสําคัญจากการประชุมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการกํากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน “Self-regulation, Media Ethics and Media Freedom in ASEAN” พบว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มี Indonesia Press Council เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่ปกป้องเสรีภาพและปรับปรุง
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การงานของสื่อมวลชนตามท่ีระบุไว้ใน Press Law Press Council แม้ไม่มีอํานาจตามกฎหมายในการบังคับใช้
กฎต่างๆ แต่ทําหน้าที่ให้ความเห็นต่อการทํางานของส่ือมวลชน รวมถึงการให้ความเห็นต่อการทํางานของ
สื่อมวลชนในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ต่อ KPI ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการแจ้งเตือนหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ นอกจากน้ี Press Council ทําหน้าที่กํากับดูแลกันเองตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
องค์กรวิชาชีพสื่อ Press Council ได้จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนและกํากับการดูแลการทํางาน
ของสื่อ ซึ่งทําหน้าที่กํากับดูแลการทํางานของสื่อ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เอกสารสําคัญในการ
กํากับดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ Act of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 on the Press 
(Press Law) และ Journalism Code of Ethics ซึ่งได้เป็นเอกสารอ้างอิงให้กับสมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์
อินโดนีเซีย (Indonesia Television Journalist Association (IJTI))  

 
สมาพันธ์นักข่าวโทรทัศน์อินโดนีเซีย (Indonesia Television Journalist Association (IJTI)) คือ

องค์กรวิชาชีพที่กํากับการทํางานของนักข่าว ผู้ดําเนินรายการ และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ IJTI เกิดจากการ
รวมตัวกันของสถานีโทรทัศน์เอกชน ได้แก่ สถานี  RCIT, TPI SCTV, Indosiar และ ANTV โดยที่ IJTI มีหน้าที่
ดูแลกกับการทํางาน ตลอดจนการลงโทษสมาชิก ทั้งน้ี การทําหน้าที่ของ KPI ให้การสนับสนุนการทํางานของ 
IJTI และ Indonesian Press Council ในการกํากับดูแลกันเอง โดยสะท้อนผ่านการทํางานในความร่วมมือกัน 
นอกเหนือจากการกํากับดูแลกันเองแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการปกป้องนักข่าวและได้ระบุมาตรฐาน การ
ปกป้องนักข่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการสื่อ โดย Code of Conduct ของทุกที่มีจุดประสงค์
เพ่ือปกป้องไม่ให้นักข่าวหรือบรรณาธิการข่าวถูกแทรกแซงจากเจ้าของจนทําให้นักข่าวละเมิดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณการปฏิบัติงานของตนเอง   

 
สําหรับการร้องเรียนน้ันในรายงานการวิจัยฯ ระบุไว้ว่าด้านการทํางานของสื่อมวลชนที่ขัดต่อหลัก

มาตรฐานจรรยาบรรณ สามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง คือ ร้องเรียนไปที่ Indonesian Broadcasting 
Commission (KPI) ร้องเรียนไปที่ Indonesian Press Council และร้องเรียนไปที่ IJTI ได้โดยตรง กรณีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเน้ือหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ผลิตโดยสมาชิกของ IJTI เน่ืองจาก IJTI มีนักข่าวอาวุโส
มาจากหลายสถานี ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คําปรึกษาการพิจารณาข้อร้องเรียนและลงโทษผู้ละเมิดมาตรฐาน
จริยธรรมการนําเสนอข่าวขั้นตอนการพิจารณาและดําเนินการหลังจากได้รับคําร้องจากประชาชนสําหรับ 
Press Council มี 3 ระดับ คือ การทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนํา (Supervising Role) การทําหน้าที่เป็นคน
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กลางในการเจรจา (Moderating role) และการทําหน้าที่ส่งข้อวินิจฉัยต่อกรณีปัญหาและข้อแนะนําให้ KPI ซึ่ง
หากเรื่องร้องเรียนน้ันเก่ียวข้องกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ KPI มีอํานาจในการดําเนินการตามบทลงโทษที่กําหนดไว้ได้ 
ประเทศฟิลปิปินส ์
 ฟิลิปปินส์ ยังไม่มีกฎหมายท่ีจะส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์ก็ไม่มีสื่อ
สาธารณะ ไม่มีการก่อต้ังสภาของสื่อต่างๆ อย่างเป็นทางการ แต่มีองค์กรเอกชนระดับภูมิภาคท่ีดูแลสื่อโดย
สภาการกํากับดูแลในฟิลิปปินส์เป็นเรื่องของอาสาสมัคร ปัจจุบันน้ีฟิลิปปินส์กําลังปรับจากการควบคุมไปสู่เรื่อง
การกํากับดูแลร่วม ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกส่งเสริมกันสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

การกํากับกันเองด้านเนื้อหา 
องค์กรซึ่งเป็นกลไกการกํากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมส่ือมวลชน คือ Association of 

Broadcasters of the Philippines (KBP) มีหน้าที่ดูแลและกํากับการ การดําเนินงานและการทํางานของสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิก โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์จะอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ
ของสมาชิกที่ยินดีให้มีการกํากับดูแลกันเองภายในสมาพันธ์ ดังน้ัน KBP จะทําหน้าเสมือนเป็นกันชนระหว่างรัฐ
และบริษัทหรือสถานี นอกจากน้ี ยังทําหน้าที่เช่ือมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสมาชิกและสถานีกับองค์กรสื่อ
โฆษณา NTC และ KBP ได้จัดทํามาตรฐานแนวทางการกํากับดูแลด้านเน้ือหาที่นําเสนอทางโทรทัศน์ 
(Broadcast Code of the Philippines 2007 (as amended, 2011)) ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานในการประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ของสมาชิก ซึ่งกําหนดรายละเอียดมาตรฐานรายการสําหรับกิจการวิทยุและโทรทัศน์
เป็น 33 ข้อ  

 
เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่ KBP คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจํานวน 13 คน จะพิจารณาข้อ

ร้องเรียนน้ันๆ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อร้องเรียนน้ันมีมูลความผิดในการละเมิดแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณ ทางคณะกรรมการก็จะออกประกาศแจ้งเตือนไปยังสถานีเพ่ือให้สถานีดําเนินการต่อข้อร้องเรียน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการจะให้มีการเจรจาหาทางแก้ปัญหาต่อข้อร้องเรียน แต่ถ้าหากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล
ทางคณะกรรมการก็จะพิจารณา และให้บทลงโทษต่อผู้ละเมิดแนวปฏิบัติ ทั้งน้ี KBP จะไม่พิจารณาข้อ
ร้องเรียนน้ันๆ หากมีการฟ้องร้องการละเมิดแนวปฏิบัติไปยังศาล 

 
สําหรับบทลงโทษนักข่าวหรือสถานีละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณสื่อที่กําหนดไว้จะแยกเป็นบทลงโทษ

สําหรับผู้กระทําความผิดซึ่งอาจเป็นตัวบุคคล เช่น ผู้ประกาศหรือนักข่าว และสถานี ซึ่งความรุนแรงของ
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บทลงโทษจะทวีคูณหากเป็นการทําผิดซ้ํา ทั้งน้ี KBP ได้กําหนดบทลงโทษหากสื่อมวลชนหรือสถานีละเมิด
มาตรฐานในแต่ละข้อตามความผิดในสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ซึ่งประเภทของความผิดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
1.การละเมิดสถานเบา (Light Offenses (L)), 2.การละเมิดสถานรุนแรง (Serious Offense (S)), 3.การ
ละเมิดสถานร้ายแรง (Grave Offense (G)) ซึ่งทั้งหมดเป็นการลงโทษโดยการปรับเป็นเงิน โทษสูงสุดคืองด
ออกอากาศ  
 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

การกํากับกันเองด้านเนื้อหา 
กลไกการกํากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนการกํากับกับดูแลสื่อในสหภาพเมียนมาร์

เป็นการกํากับดูแลกันเองภายในองค์กรสื่อ เช่น Mizzima และ DVB ที่มีมาตรฐานจรรยาบรรณการทํางานที่
ประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านสื่อของตนเอง ปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทในการส่งเสริมกลไก
กํากับตนเองปัจจุบัน คือ สภาการหนังสือพิมพ์ช่ัวคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Interim Press 
Council (MIPC)) โดยสภาการหนังสือพิมพ์ช่ัวคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นองค์กรอิสระซึ่งมีกรรมการและ
สมาชิกร่วมกันทําหน้าที่โดยสมัครใจ วัตถุประสงค์หลักในการทํางานของสภาฯ คือ การทํางานเพ่ือส่งเสริม
เสรีภาพส่ือการทํางานด้านการส่งเสริมจริยธรรมการทํางานของสื่อ การจัดต้ังคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน
ด้านการทํางานของสื่อ และการเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านการรายงานข่าวและการนําเสนอข้อมูล
สาธารณะทางสภาหนังสือพิมพ์ช่ัวคราวแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้จัดทําแนวทางจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
(Media Code of Conduct) โดยเปิดให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น 
วัตถุประสงค์การจัดทําแนวทางจรรยาบรรณ คือเพ่ือใช้เป็นแนวทางการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการทํางาน
ของสื่อมวลชน และเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการคุกคามหรือการแทรกแซงสื่อจากภายนอก แนวทาง
จรรยาบรรณน้ีจะเป็นการสร้างมาตรฐานรูปแบบเน้ือหาสื่อ (media content) ที่เหมาะสม และเป็นมาตรฐาน
ที่สภาฯ สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางพิจารณาข้อร้องเรียนจากสาธารณะและหน่วยงานอ่ืนเก่ียวกับการทํางาน
ของสื่อ โดยเป็นมาตรฐานการทํางานสําหรับสื่อทุกประเภท อาทิ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น ที่ยอมรับเอาแนวทางจรรยาบรรณน้ีไปปฏิบัติด้วยความสมัครใจ แนวทางน้ียังเป็นมาตรฐานที่
ปรับใช้กับเน้ือหาสื่ออ่ืนทุกประเภทและโฆษณา ทางสภาฯ จะยึดถือแนวทางจรรยาบรรณน้ีในการตรวจสอบ
การทํางานของสื่อ การรับเร่ืองร้องเรียนของสภาฯ สามารถทําได้หลายช่องทาง อาทิ จดหมาย social media 
และ Facebook ซึ่งช่วยให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังสภาฯ ได้ หลังจากน้ัน จะ
ดําเนินการไต่สวนและเรียนเชิญฝ่ายที่เก่ียวข้องมาเจรจาร่วมกัน หากพบว่าสื่อได้ดําเนินงานโดยละเมิดแนวทาง
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จรรยาบรรณดังกล่าว สภาฯ จะทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้เสียหายและสื่อมวลชนที่
เก่ียวข้อง แนวทางการแก้ปัญหาของสภาฯ คือการออกจดหมายเตือนให้แก่องค์กรสื่อและเรียกร้องให้องค์กร
สื่อน้ันดําเนินตามข้อกําหนด 
 
ประเทศกัมพูชา 

การกํากับกันเองด้านเนื้อหา 
กลไกการกํากับดูแลกันเองและมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชนนั้น สมาคมสื่อของกัมพูชาได้ร่วมกัน

จัดทําแนวทางจริยธรรมสําหรับสื่อมวลชนและนํามาบังคับใช้ร่วมกันต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เพ่ือเป็นแนวทาง
จริยธรรมส่ือมวลชนพ้ืนฐานร่วมกัน ซึ่งแต่ละสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพมีการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพและ
แนวทางการทํางานในการกํากับดูแลการทํางานกันเองภายในองค์กรการยึดถือปฏิบัติน้ันขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล
โดยท่ีสมาคม/องค์กรวิชาชีพไม่มีอํานาจในการบังคับใช้หรือให้บทลงโทษใดๆ แก่สมาชิกเมื่อละเมิดแนวทาง
จริยธรรม ผู้ที่มีอํานาจในการบังคับใช้เมื่อกระทําผิดน้ันจะเป็นอํานาจภายใต้กระทรวงสารสนเทศ 

 
แนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนสําหรับสื่อมวลชนกัมพูชา (Code of Ethics for Cambodian Journalists) 

จัดทําขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้ระบุถึงหลักการพ้ืนฐานของเสรีภาพสื่อ เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพใน
การตีพิมพ์ การส่งต่อข้อมูลและเสรีภาพในรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย ทั้งน้ี 
สํานักพิมพ์ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ และนักข่าว ชาวกัมพูชาต้องทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ ภายใต้เสรีภาพสื่อและมาตรฐานจริยธรรม แนวทางจริยธรรมสื่อมวลชนมีทั้งหมด 15 ข้อ ในกรณีที่มี
การร้องเรียนมายังองค์กรวิชาชีพ สมาคมนักข่าวกัมพูชาจะดําเนินการตามข้อร้องเรียนด้วยการประชุม
คณะกรรมการและออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ให้สาธารณชนได้รับรู้ ประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนมากที่สุด คือ การรายงานข่าวเอนเอียงและไม่เป็นกลางของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงการ Black 
mail เพ่ือเรียกร้องเงินของสื่อโดยเฉพาะนักข่าว    

 
5.2 พัฒนาการการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 
การกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยก็มีพัฒนาการเริ่มต้ังแต่การกําเนิดขึ้น

ของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยพิรงรอง รามสูต และศศิธร ยุวโกศล (2546) ได้ 
แบ่งพัฒนาการของการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ออกเป็นยุคต่างๆ ตามลําดับเวลา ดังน้ี  
1) ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาล (พ.ศ. 2498-2535) 
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2) ยุคคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) (พ.ศ. 2518-2535)  
3) ยุคคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) (พ.ศ. 2535-2540)  
4) ยุคแห่งการปฏิรูปสื่อ (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน)  

 
สําหรับงานศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้นําหลักการและแนวคิดข้างต้นเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาและ

เพ่ิมเติมเน้ือหาจากการศึกษาพัฒนาการของการกํากับดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ตามลําดับเวลามาเป็น
กรอบในการศึกษาการกํากับดูแลกันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ด้วย ดังน้ันผู้วิจัยจึงแบ่งช่วงเวลาเป็นกรอบ
การศึกษา 3 ช่วงด้วยกันคือ  

1) ช่วงก่อนการปฏิรูปสื่อ (ก่อนปี พ.ศ. 2540) : ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาลและการกํากับดูแลโดย
ภาครัฐ 

2) การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2540-2549) : การปฏิรูปโครงสร้างของส่ือและจุดเริ่มต้นการ
กํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 

3) การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) : การส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง การกํากับ
ดูแลโดยองคก์รอิสระและการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อคสู่ดิจิทัล 

 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (ดูตารางที่ 4)  
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ตารางที่ 4 พัฒนาการการกํากับดูแลกันเองในสื่อวิทยุและโทรทศันป์ระเทศไทยตามช่วงเวลา 
ช่วงเวลา A. Content-Based B. Medium-Based 

Programing News AD Free TV Pay TV Radio 
- รายเก่า - รายใหม่

จาก Digital 
Cable TV Satellite TV รายเก่า 

(ของรัฐ) 
วิทยุชุมชน 

ก่อนปี 
2540 

  เมษายน 2509 
สมาคมโฆษณา 
แห่งประเทศไทย 

  22 ธ.ค 2536 
สมาคมเคเบิลทีวี
แห่งประเทศไทย 

   

2541 
- 

2549 

2544 
สมาพันธ์สมาคมวชิาชีพวิทยุกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 

 
 

ตุลาคม 2545 
สหพันธ์วิทยุ

ชุมชนแห่งชาติ 
 สิงหาคม 2544  

สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย 

 
สิงหาคม 2544 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

2550 
- 

ปัจจุบัน 

10 เมษายน 2552 
สภาวิชาชีพข่าววทิยุและโทรทัศน์ไทย 

27 สิงหาคม 2553 
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

27 สิงหาคม 2553 
สภาวิชาชีพ กิจการการแพร่
ภาพและการกระจายเสียง  

(ประเทศไทย) 
 

 26 เม.ย 2552 
สมาคมโทรทัศน์

ดาวเทียม
(ประเทศไทย) 

27 ส.ค 2553สภา
วิชาชีพ กจิการการ
แพร่ภาพและการ
กระจายเสียง 
(ประเทศไทย) 

 

 
18 กุมภาพันธ์ 2557 

ชมรมทีวีดจิิตอลภาคพื้นดิน 
 18 กุมภาพันธ์ 2557 

ชมรมทีวีดจิิตอลภาคพื้นดิน 
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1. ช่วงก่อนการปฏิรูปสื่อ (ก่อนปี 2540): ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาลและการกํากับดูแลโดยภาครัฐ 
ภาพรวมของสถานภาพการกํากับดูแลกันเอง พบว่ายุคที่สื่อเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล (พ.ศ. 2498-

2535) การกํากับดูแลเนื้อหาจะเน้นการเซ็นเซอร์ หรือการตรวจสอบเน้ือหาก่อนออกอากาศ (pre-censor) 
และต่อมาคือ ยุคคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) (พ.ศ. 2518-2535) โดย
คณะกรรมการ กบว. จะทําหน้าที่ควบคุมและดูแลเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะไปยังสถานีเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบเน้ือหาก่อนออกอากาศด้วยตนเอง ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ทาง
วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2521 (พิรงรอง รามสูต และศศิธร ยุวโกศล, 2546)   

 
ในช่วงยุคสื่อเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล (พ.ศ. 2498-2535) ยังเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์

ทางสายได้รับผลกระทบจากมาตรการปราบปรามธุรกิจโทรทัศน์ทางสาย ในสมัยพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุผลว่าเป็นสื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง  ทั้งน้ีเป็นเพราะขณะน้ันยังไม่มีกฎหมายรองรับในการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย ดังน้ัน ผู้ประกอบการโทรทัศน์ทางสาย จึงร่วมกันจัดต้ัง สมาคมเคเบิลทีวี
แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2526   

 
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย มีบทบาทของสมาคมในการปฏิรูปสื่อด้านการปฏิรูปโครงสร้างสื่อที่

สําคัญคือ การผลักดันระดับนโยบายให้มีการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการและมีสถานภาพทางกฎหมาย 
จากเดิมที่กิจการโทรทัศน์น้ันมีรัฐเป็นเจ้าของหรือมีเพียงนายทุนใหญ่ได้รับสัมปทานเป็นเวลานานจากภาครัฐ
เท่าน้ัน อาทิ ทางสมาคมฯ ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ ไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติที่ล้าสมัย เก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสายและเร่งรัดให้ประกาศกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 13-14 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 เพ่ือให้กรม
ประชาสัมพันธ์ดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย ให้แก่สมาชิกของชมรม 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็น ถึงประโยชน์ของ
กิจการโทรทัศน์ทางสาย จึงได้มีประกาศตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2530) กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย (เคเบิลทีวี) ย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการได้ และ
สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2536) กําหนดระเบียบปฏิบัติให้ผู้ประกอบ
กิจการย่ืนขออนุญาตต่อกรมประชาสัมพันธ์ได้ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรวม 
250 บริษัท และครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ รวม 500 สถานี ให้บริการสมาชิกโดย ส่งสัญญาณแพร่ภาพ
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ผ่านโครงข่ายสายเคเบิลทีวีในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2,500,000 ครัวเรือน หรือมีผู้รับชมประมาณ 
12,000,000 คน 

 
อีกองค์กรวิชาชีพสําคัญที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆ น้ีคือ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ที่ก่อต้ังขึ้นอย่าง

เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2509 ต้ังขึ้นเพราะผู้คนในแวดวงโฆษณาต้องการเห็นความเป็นปึกแผ่น
น้ี จะมีการสอน และสอดแทรกจรรยาบรรณ สอนให้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการ โฆษณา และเพ่ือให้มี
การร่วมมือกัน เพ่ือวัตถุประสงค์รวมกัน รวมท้ังการให้ประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม เพราะเล็งเห็นว่าจากน้ี
ไปนับวัน ความเจริญ เติบโตของ ประเทศชาติ จะดําเนินไปควบคู่กับการโฆษณาและสมาคมโฆษณา ซึ่งจะเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของผู้อยู่ในอาชีพน้ีตลอดไป และอีกทั้งยังจะคอยเป็นแกนกลาง ช่วยประสานงานระหว่าง ฝ่าย
ภาครัฐบาล กับฝ่ายภาคเอกชน ให้ยังเกิดผลดี แก่ธุรกิจโฆษณาด้วย 

 
นอกจากบริบททางการเมืองที่มีผลต่อการปฏิรูปสื่อแล้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2540 น้ีบริบทวิกฤตทางด้าน

เศรษฐกิจที่เรียกว่า “วิกฤตฟองสบู่แตก” น้ันก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรวิชาชีพเช่นกัน เช่น 
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่าในช่วงปี พ.ศ. 2540-2543 ภาวะเศรษฐกิจของไทย ยังอยู่ในช่วง
เศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่อุตสาหกรรม โฆษณาก็เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเช่นกัน ทั้งน้ีสมาคมโฆษณาได้ระบุว่า
จํานวนบริษัทโฆษณาที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ หลายแห่งต้องปิดตัวไป เพราะประสบภาวะขาดทุนจึงไม่ได้ต่อ
อายุสมาชิกสมาคมฯ ทําให้สมาคมโฆษณาฯ มีสมาชิกที่เป็น บริษัทโฆษณาเหลืออยู่ไม่ถึง 60 บริษัท จากที่เคยมี
มากกว่า 100 บริษัทในอดีต แต่สุดท้ายผู้บริหารสมาคมก็สามารถบริหารงานให้กลับมาแข็งแรงได้ดังเดิม 
(ข้อมูลจาก website สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) จนได้มีการพัฒนาการในการควบคุมดูแลกันเองของ
วงการโฆษณาในวงการผู้ประกอบวิชาชีพโฆษณาอย่างชัดเจนขึ้น เริ่มจากการที่ทางสมาคมได้ริ่เริมกําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพโฆษณาขึ้นเองคร้ังแรกโดยร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในปี พ.ศ. 2544 
จากน้ันในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการลงมติรับแนวทางจรรยาบรรณและแก้ใขข้อบังคับของสมาคมเร่ือง
จรรยาบรรณ โดยประกาศใช้จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาฉบับใหม่ โดยมีแนวทาง 10 ข้อแทนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2519 ต่อมาสมาคมฯ ได้พยามสร้างความเข้าใจในกระบวนการกํากับดูแลตนเองแก่ผู้บริหาร
บริษัทตัวแทนโฆษณาต่างๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานบางอย่างตามความเหมาะสม เช่น ในปี 
พ.ศ. 2522 มีการแก้ระเบียบการทํางานของคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ จากวาระ 1 ปี เป็น 2 ปีเพ่ือ
ความต่อเน่ืองในการทํางาน ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการร้องเรียนเม่ือพบว่าส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการมาร้องเรียนกันเอง จึงต้องทําการเก็บค่าธรรมเนียม เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักและ
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เป็นธรรมในการแข่งขัน ส่วนกรณีร้องเรียนที่มาจากผู้บริโภค หรือกลุ่มผู้บริโภคต่างๆ ยังคงไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเช่นเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการลงมิติรับกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ
โฆษณาไว้ในข้อบังคับของสมาคมโฆษณาฯ และประกาศใช้ “ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการกํากับดูแลตนเอง
ของนักวิชาชีพโฆษณาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549 (บุหงา ชัยสุวรรณ, 2558)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สมาคม
ฯ ได้จัดต้ัง คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา และในปี พ.ศ. 2556 ทางคณะกรรมการสมาคมโฆษณา
แห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในฝ่าย
ของตัวแทนจากสื่อต่างๆ ด้วย เน่ืองจากได้เล็งเห็นว่าการโฆษณาส่วนมากคือการโฆษณาทางโทรทัศน์ และเป็น
สื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างที่สุด 

 
ในช่วง พ.ศ. 2535-2540 คือยุคของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ 

(กกช.) ซึ่งในช่วงน้ีได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (National 
Broadcasting Commission) หรือ กกช. เพราะหลังเหตุการณ์เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือ กบว. และยกเลิกการตรวจพิจารณาเนื้อหา
รายการก่อนออกอากาศ และให้คณะกรรมการของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ตรวจพิจารณากันเอง โดยเจ้าหน้าที่
ในกองงาน กกช. กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นสํานักงานเลขานุการของ กกช. ก็จะทําหน้าที่สอดส่องดูแลเน้ือหา
หลังออกอากาศ (post-censor) และรับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดต่างๆ 
และประชาชน หากพบว่ามีเน้ือหาใดที่ไม่เหมาะสม ด้วยน้ีถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สถานีโทรทัศน์แต่ละ
สถานีได้ทําการควบคุมตนเองตรวจสอบเน้ือหารายการของตนเอง โดยมีคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กกช. ทําหน้าที่กํากับดูแลเนื้อหารายการหลังการออกอากาศไปแล้วแทน 

 
ยุคน้ีเป็นยุคการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลทหารของ พลเอกสุจินดา คราประยูร กับประชาชน 

ซึ่งสื่อมวลชนกระแสหลักถูกแทรกแซงและปิดก้ันเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสาร ดังน้ันกลุ่มผู้ชุมนุมจึงต้องใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกระจายข่าวสารทางการเมือง เพ่ือตอบโต้การปิดก้ันและแทรกแซงสื่ออย่างเข้มงวด
ของรัฐบาล จนนําไปสู่ปรากฏการณ์ “ม็อบมือถือ” ที่ขยายวงกว้างและนําไปสู่ชัยชนะของประชาชนในที่สุด 
จากเหตุการณ์ที่สื่อกระแสหลักถูกปิดก้ันและแทรกแซงในครั้งน้ีทําให้สังคมและสื่อมวลชนเองต่ืนตัวเร่ือง
เสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารมากย่ิงขึ้น จึงเป็นเหตุมีการริเริ่มการปฏิรูปสื่อครั้งใหญ่ขึ้นหลังเหตุการณ์
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้ร่วมกันผลักดันวาระการปฏิรูปสื่อขึ้นเป็นหน่ึงในวาระ
แห่งชาติ   
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ทั้งน้ี ITV ต้ังขึ้นเพ่ือเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องที่มีอิสระเสรีภาพและปลอดจากการแทรกแซงของอํานาจ
รัฐและอํานาจทุน เพ่ือให้ได้ทําหน้าเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยการที่รัฐให้สัมปทานเอกชนใน
ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้นเป็นครั้งแรก (เดิมสัมปทานสื่อโทรทัศน์ประเทศไทยจะให้กับบริษัทเอกชน
เพียงรายเดียว แต่สัมปทานไอทีวีกําหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดถือได้ไม่เกิน 10%) (พิรงรอง รามสูต และยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ, 2553) เพ่ือเป็นหลักประกันไม่ให้มีการครอบงําการนําเสนอข้อมูลผ่านการเป็นเจ้าของกิจการ 
รวมถึงการกําหนดสัดส่วนรายการสาระ-บันเทิงของสถานี ให้สาระเป็น 70% และบันเทิงเป็น 30% เพ่ือสร้าง
แนวทางด้านเนื้อหาที่แตกต่างจากส่ือโทรทัศน์กระแสหลักที่มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงเป็นสําคัญด้วย แต่สุดท้าย 
ITV กลับไม่สามารถเป็นสื่อที่ตอบสนองวัตุประสงค์ในความเป็นอิสระในการนําเสนอได้ดังที่ต้ังใจไว้ และไม่
สามารถนําไปสู่การปฏิรูปเน้ือหาในสื่อโทรทัศน์ได้อย่างย่ังยืน สืบเน่ืองจากการแทรกแซงทางการเมืองและทาง
ธุรกิจ จนนําไปสู่การยกเลิกสัญญาสัมปทานไอทีวีในต้นปี พ.ศ. 2550 และปรับเปลี่ยนมาเป็นทีวีสาธารณะ 
(Thaipbs ในปัจจุบัน) หลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2549 ด้วยการออกกฎหมายเฉพาะคือ พระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 

 
นอกจากน้ี การปฏิรูปสื่อครั้งใหญ่ คือ การบัญญัติเน้ือหาว่าด้วยการปฏิรูปสื่อไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้ง

แรก ในปี พ.ศ. 2540 อันประกอบด้วยมาตราสําคัญ 3 มาตรา คือ มาตรา 39 40 และ 41 โดยมาตรา 39 ให้
หลักประกัน เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ห้ามการปิดก้ันและแทรกแซงเน้ือหาในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ ขณะท่ีมาตรา 40 วางเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการจัดสรร และการใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะภาคประชาชน โดยกําหนดให้มีองค์กรอิสระเพ่ือทํา
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล่าวตลอดจนกํากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ส่วน
มาตรา 41 ให้หลักการเพ่ือคุ้มครอง เสรีภาพ ของนักวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทํางานในองค์กรของทั้งรัฐและเอกชน 
บทบัญญัติเน้ือหาว่าด้วยการปฏิรูปสื่อไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2540 เป็นการปูทางสู่การปฏิรูป
สื่อในทศวรรษที่ 1 ต่อไป  

 
สรุปสถานภาพการกํากับดูแลกันเองในช่วงน้ี หากพิจารณาถึงการกํากับกันเองในแง่ของเน้ือหา ยังไม่มี

การรวมตัวกํากับดูแลกันเองในรายการโทรทัศน์ทั้งประเภทข่าวและรายการ และหากพิจารณาในประเด็น
ประเภทของสื่อ ก็จะพบว่าสื่อหลักอย่างฟรีทีวีและวิทยุยังไม่มีการรวมตัวเพ่ือกํากับดูแลกันเอง แต่มีการกํากับ
ตนเองโดยสถานีโทรทัศน์ได้เริ่มกํากับดูแลตนเองในการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการก่อนออกอากาศกันเอง 
โดยเจ้าหน้าที่ในกองงาน กกช. กรมประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่สอดส่องดูแลเนื้อหาหลังออกอากาศ (post-
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censor) ส่วนองค์วิชาชีพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ีคือ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยและสมาคมเคเบิลทีวีแห่ง
ประเทศไทย  
 

2. การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2541-2550): การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อและจุดเริ่มต้นการ
กํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ 

การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2541-2550) เป็นช่วงเวลาสําคัญต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2540 น้ีได้เกิด
รัฐธรรมนูญที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เน่ืองจากได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยผ่านทางสมาชิกสภาร่างรับธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวชนเอาไว้อย่างชัดเจนกว้างขวาง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์การเมือง 
พฤษภาคม พ.ศ. 2535    

 
เน้ือหาว่าด้วยการปฏิรูปสื่อไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2540 เป็นผลให้เกิดการจัดต้ัง

องค์กรอิสระเพ่ือทําหน้าที่ในการจัดปฏิรูปสื่อและจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์และวิทยุ และ
โทรคมนาคมท้ังหมดที่เคยข้ึนอยู่กับการดูแลของราชการและกองทัพ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ี
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ดังน้ันเกิดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ซึ่งจะเป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ี ทําให้คนในวิชาชีพ
สื่อต่ืนตัวมากจึงเกิดการร่วมกลุ่มเป็นองค์กรวิชาชีพ ดังจะสะท้อนได้จากการเกิดขึ้นของสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งประกอบด้วยนักข่าวและคนทําข่าวในระดับปฏิบัติงาน และระดับ
บริหารของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ โดยจุดประสงค์หลักในการจัดต้ังเพ่ือมุ่งเป็นองค์กรหลัก ที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในกระบวนการปฏิรูปคลื่นความถ่ี ให้เกิดความโปร่งใส และมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและพัฒนา
คุณภาพ และจิตสํานึกของคนข่าวโทรทัศน์และวิทยุ เพ่ือให้การทํางานเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปราศจากการครอบงําทางการเมืองและทางธุรกิจ บทบาทของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ฯ นอกจากจะมีการ
กําหนดระเบียบสมาคมฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางที่ใช้ยึดถือร่วมกันในหมู่สมาชิกแล้ว ยังมีบทบาทด้านอ่ืนๆ ที่
สําคัญ อาทิ การออกแถลงการณ์ และการย่ืนหนังสือต่อภาครัฐ เพ่ือแสดงจุดยืนขององค์กรและเรียกร้องเร่ือง
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ดังตัวอย่างของแถลงการณ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยในกรณีที่รัฐบาลทําการปิดก้ันสัญญาณของสถานีโทรทัศน์พีทีวีซึ่งทํา
การเผยแพร่สัญญาณของกลุ่มเสื้อแดงหรือแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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ในปีเดียวกันได้เกิด สมาพนัธส์มาคมวิชาชพีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่
เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทศัน์ (ฟรีทีวี) ภาคธุรกิจ รวมถึง ผูป้ระกอบกิจการเคเบิล
ทีวี ทรูวิช่ัน ผู้จดั/ผู้ผลิตรายการต่างๆ รวมมีสมาชิกประมาณ 4,000 ราย 

 
ความเป็นมาในการรวมตัวกันต้ังเป็นองค์กรวิชาชีพเน่ืองจากในช่วงการประกาศในพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2543 นําสู่ประเด็นโต้แย้งในเรื่องการ “ยึดคืนคลื่นความถ่ี” ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ภาคธุรกิจต่างๆ จึงรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้และปกป้องภาคธุรกิจให้ได้รับความเป็นธรรม
จากนโยบายแห่งรัฐ และสนับสนุนให้ ภาคธุรกิจดําเนินกิจการได้เพราะภาคธุรกิจเป็นฟันเฟืองหน่ึงที่สําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ จะเน้นการทํากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลักดันกฎหมายหรือนโยบายต่างๆ นอกจากน้ี 
สมาพันธ์ฯ ยังมีการมอบรางวัลให้กับสื่อที่มีคุณภาพและนําเสนอรายการท่ีสร้างสรรค์ คือ รางวัลนาฎราช ซึ่ง
รางวัลนาฎราชนี้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ ส่วนที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์มิใช่
บุคคลท่ัวไป ด้วยความที่สมาพันธ์ฯ ต้องการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 น้ันมีองค์กรที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงน้ีคือ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 

10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เครือข่ายวิทยุชุมชน 8 อนุภูมิภาคท่ัวประเทศ จัดเวทีสรุปบทเรียน 3 ปี กระบวนการ
เรียนรู้เรื่องวิทยุชุมชนของภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ได้เกิดการรวมตัวกันเป็น “สหพันธ์
วิทยุชุมชนแห่งชาติ” โดยประกาศเจตนารมณ์คือ  

1) ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสื่อมาตรา 40 
2) ยึดมั่นดําเนินการวิทยุชุมชนตามปรัชญาที่ไม่แสวงหากําไรทางธุรกิจและไม่ถูกครอบงําโดยกลุ่ม 

อิทธิพล  
3) ขยายผลการเรียนรู้วิทยุชุมชนอย่างกว้างขวาง  
4) ร่วมกันสร้างสมดุลอํานาจในการสื่อสารของประชาชน 

 
สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติมีบทบาทเพ่ือเรียกร้องและผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดวิทยุชุมชนภาค

ประชาชนขึ้นจริง นับต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน อาทิ การติดตามกระบวนการร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ช่ัวคราวเพ่ือควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถ่ีของวิทยุชุมชน ที่มีขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 
2545 รณรงค์ผลักดันในระดับนโยบายเพ่ือให้เกิดบริการสาธารณะระดับชุมชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ผ่าน
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กลไกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา กระทรวงที่เก่ียวข้อง เป็นต้น นอกจากน้ี สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติยังได้มี
การขับเคลื่อนเพ่ือสร้างมาตรฐานจริยธรรมและกรอบการกํากับดูแลตัวเอง เพ่ือบังคับใช้ในกลุ่มของตนเอง อีก
ทั้งยังมีความพยายามในการสื่อสารกับองค์กรกํากับดูแลเพื่อสนับสนุนให้มาตรการการกํากับดูแลของกลุ่ม
ตนเองมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วยที่ต้ังขึ้นใน โดยนโยบายหลักคือการทําวิทยุชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน
น้ันเอง  

 
ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ได้มีพัฒนาการด้านการกํากับเน้ือหาที่สําคัญเกิดขึ้นในช่วงน้ีคือ การจัดระดับ

ความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ภายใต้การกํากับดูแลตนเองของผู้ให้บริการโทรทัศน์ (self-regulation) ที่มี
หน่วยงานรัฐเข้ามาเก่ียวข้องในระดับหน่ึงโดยกลุ่มงานมาตรฐานวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาหลักเกณฑ์ กองงาน กกช. 
กรมประชาสัมพันธ์ ได้ริเริ่มนําแนวคิดเร่ืองการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์ (rating หรือ 
classification) มาหารือกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในขณะน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางในการกํากับดูตนเองของสถานี
สําหรับเน้ือหาที่ออกอากาศได้ตามกฎหมายแต่อาจมีเน้ือหาบางประการที่อาจเป็นภัย ต่อเด็กและเยาวชนและ
เพ่ือให้เป็นแนวทาง (Guideline) ให้กับผู้ชมและผู้ปกครองในการดูแล การรับชมรายการโทรทัศน์ของเด็กและ
เยาวชน จากน้ันกรมประชาสัมพันธ์ก็ประสานงานเพ่ือให้ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 6 สถานีในขณะ
น้ัน ได้เข้ามาร่วมกันจัดทําคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมรายการ จนในที่สุด
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีก็ได้ร่วมกันประกาศใช้คู่มือ เล่มแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งกําหนดลักษณะเน้ือหา
ที่อาจเป็นภัยและควรจํากัดใน 3 มิติ ได้แก่ พฤติกรรมและความรุนแรง เพศ และภาษา และได้เริ่มมีการแสดง
สัญลักษณ์ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์โดยสมัครใจนับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา   

 
กล่าวโดยสรุปในช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 น้ีมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นทางในแง่การเมืองและเศรษฐกิจ 

ซึ่งล้วนส่งผลต่อการปฏิรูปวงการสื่อและถือได้ว่าการกํากับดูแลกันเองของสื่อมีพัฒนามากขึ้น โดยเมื่อพิจารณา
ในมิติการกํากับดูแลกันเองในแง่เน้ือหาในช่วงปี พ.ศ. 2541-2550 คือ เกิดการกํากับกันเองในประเภท เน้ือหา
ที่เป็นข่าวโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่วนเน้ือหาประเภทรายการจะมีสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์คอยดูแลส่งเสริม ทั้งน้ีหากพิจารณาในมิติประเภทสื่อจะพบว่าสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย มีสมาชิกครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์รายเก่า (Analog TV) และ โทรทัศน์
ดาวเทียม (Satellite TV) และวิทยุชุมชนมีสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติในการกํากับดูแลกันเอง   
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3. การปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน): การส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง การกํากับ
ดูแลโดยองค์กรอิสระและการเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อคสู่ดิจิทัล 

ส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบันน้ี เป็นส่วนเวลาสําคัญย่ิงของวงการวิทยุและโทรทัศน์ของไทย 
เพราะเป็นเวลาต่อเน่ืองการปฏิรูปสื่อในทศวรรษแรก และในช่วงน้ียังมีเหตุการณ์สําคัญของสื่อคือ เปลี่ยนผ่าน
จากระบบแอนะล็อค (Analog) สู่ระบบดิจิทัล (Digital) อีกทั้งยังมีบริบทปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่าง
รุนแรงเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการปฏิรูปสื่ออีกคร้ัง นอกจากน้ี ในช่วงปี พ.ศ. 2551 น้ียัง
มีการก่อต้ังและแพร่กระจายของ วิทยุชุมชน ที่ต่อมาขยายเป็นวิทยุธุรกิจ ท้องถิ่นและวิทยุขนาดเล็กและ
บางส่วนที่มีวัตถุประสงค์/บทบาททางการเมืองตามมาในภายหลัง และ ย่ิงไปกว่าน้ันจํานวนของการ
แพร่กระจายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือก็เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (พิรงรอง รามสูต และยุบล  
เบ็ญจรงค์กิจ, 2553: 3-22)   

 
เหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก่อรูปและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภายหลัง

เหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 น้ัน สื่อทั้งสื่อสารมวลชนกระแสหลักและสื่อขนาดเล็กที่มีวัตถุประสงค์
ทางการเมืองชัดเจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสาเหตุสําคัญของการจัดวาระและปลุกป่ันทางการเมืองอันนําไปสู่
ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างและร้าวลึกในสังคม มูลเหตุดังกล่าวเป็นที่มาของการประกาศแผนปรองดอง
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 และการจัดทําแผนการปฏิรูปสื่อโดยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซึ่งทางองค์กร/
สมาคมวิชาชีพสื่อก็ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือแสวงหาแนวทางในการปฏิรูปสื่อที่มาจากภาควิชาชีพจริงๆ 

 
ในปี พ.ศ. 2552 ได้เกิดสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) ที่เช่ือว่า “หากผู้ผลิตรายการได้

รวมตัวกันแล้ว จะมีผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมาก
ย่ิงขึ้น” (นิพนธ์ นาคสมภพ, สัมภาษณ์) สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) จึงเกิดขึ้นเพ่ือมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมเข้มแข็งทั้งในแง่ของธุรกิจและความเป็นวิชาชีพ โดยสมาคมฯ มีการกํากับ
กันเองในแง่เน้ือหาทั้งข่าวและรายการของโทรทัศน์ดาวเทียมที่เป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมาสมาชิกช่องดาวเทียม 
100 กว่าช่องจาก 400 กว่าช่อง กลไกการกํากับดูแลกันเองของสมาคม คือ เริ่มต้ังแต่การตรวจสอบช่อง
โทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆ ที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาหากเกิดมี
ข้อร้องเรียนขึ้นทางจากผู้ชมและจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียมดาวกันเอง 
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ในปี พ.ศ. 2552 น้ีผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของเจ้าของ
สถานี ผู้ได้รับใบอนุญาต บรรณาธิการข่าว ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าฝ่ายข่าว หรือผู้มีอํานาจทําการแทนของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังผู้แทน สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้ง
ลงนามท้ายบันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือการจัดต้ังสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขึ้น ทั้งน้ี จากการสัมมนาจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้กําหนด 
บทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ดังน้ี 5 ด้าน คือ 1. ด้านจริยธรรม คือ 
ส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
เพ่ือผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของสมาชิก ส่งเสริมเสรีภาพ และสนับสนุนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร การแสดงความ
คิดเห็นของพลเมือง ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2. ด้าน
วิชาการ เช่น ศึกษาว่าจะทําอย่างไรให้กลไกควบคุมกันเองของสื่อมีประสิทธิภาพ 3. การปฏิรูปสื่อ เช่น การเข้า
ไปมีบทบาทในการสนับสนุนหรือแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายเก่ียวกับสื่อ 4. ด้านความร่วมมือในการทํางาน
กับองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ 5. ด้านประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างการรับรู้ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ องค์กรสื่อ ภาค
สังคมและประชาชน ถึงบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 6. ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ เช่น 
สร้างหลักประกันสําหรับวิชาชีพสื่อด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการสื่อควรมีกองทุนดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการ
ผู้ปฏิบัติงาน7 

 
ส่วนการสร้างองค์กรสื่อสาธารณะ และการเปิดพ้ืนที่ให้สื่อใหม่ที่เป็นอิสระ โดยมีสถานีโทรทัศน์เสรี

หรือ ไอทีวีหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ต่อเน่ืองถึง พ.ศ. 2550 กลับมาสามารถเป็นสื่อที่
ตอบสนองวัตุประสงค์ในความเป็นอิสระในการนําเสนอได้ดังที่ต้ังใจไว้เพราะมีการแทรกแซงทางการเมืองและ
ทางธุรกิจและจนไอทีวีแปลสภาพมาเป็น Thaipbs ในปัจจุบัน ดังผลงานวิจัย บทบาทขององค์กร/สมาคม
วิชาชีพสื่อและมุมมอง/ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปสื่อ โดย พิรงรอง รามสูต และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2553) 
ระบุว่าไอทีวีไม่สามารถนําไปสู่การปฏิรูปเน้ือหาในสื่อโทรทัศน์ได้อย่างย่ังยืน สืบเน่ืองจากการแทรกแซงทาง
การเมืองและทางธุรกิจ จนนําไปสู่การยกเลิกสัญญาสัมปทานไอทีวีในต้นปี พ.ศ. 2550 และปรับเปลี่ยนมาเป็น

                                           
7 ท่ีมา Website สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=2 
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ที วีสาธารณะ ซึ่ งสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ .ศ . 2549 ด้วยการออกกฎหมายเฉพาะ คือ 
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 

 
ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการก่อต้ังองค์กรวิชาชีพสําคัญอีกองค์กรหน่ึงที่มีบทบาทในการกํากับดูแลกันเอง

ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์อีกองค์กร คือสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ซึ่ง
เกิดการร่วมตัวกับของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ ที่ทําหน้าที่สําคัญในการกํากับกันเอง โดยในแง่เน้ือหาน้ัน
ครอบคลุมทั้งเน้ือหาของเนื้อหาทั้งข่าว (News) และรายการ (programming) ตลอดจนการโฆษณา 
(Advertising) อีกทั้งในแง่สื่อสมาชิกของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
น้ันครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์รายเก่า (Analog TV) และรายใหม่ (Digital TV ) ตลอดจนเคเบิลทีวี 
Cable TV และโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) และครอบคลุมถึงสื่อวิทยุ (รายเก่า) ด้วย  

 
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นจากการที่ผู้

ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของเจ้าของสถานี ผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้มีอํานาจทําการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณา บุคคล ผู้ประกอบ วิชาชีพที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่น ผู้จัดรายการ ผู้
ดําเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการวิทยุ นักแสดงนักร้องผู้ประกอบกิจการผู้ผลิตทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รวมทั้งเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียมด้วย รวมถึงบุคคลากรในวิชาชีพ  

 
ทั้งน้ี สภาฯมีบทบาทและหน้าที่ของสภาวิชาชีพฯ สําคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพเพ่ือผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของสมาชิกผู้
ประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมเสรีภาพ สนับสนุน และให้ความคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน 
การคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนผู้
ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย ซึ่งถือว่าสภาฯ มีบทบาทและหน้าที่
สําคัญในการกํากับกันเองของสื่อมากองค์กรหนึ่งเพราะปัจจุบันมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีรายเก่า และทีวีดิจิทัลรายใหม่เข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเน่ือง โดยครอบคลุมการดูแลทั้งส่วน
ส่วนเน้ือหาข่าว (News) และรายการ (Programming) ตลอดจนโฆษณา (Advertising) ด้วย   
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แต่เน่ืองจากช่วง พ.ศ. 2551-2553 น้ันเป็นช่วงเวลาสุญญากาศในการกํากับดูแลอย่างแท้จริง เพราะ
เน่ืองจากภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 
ส่งผลให้อํานาจหน้าที่ของ กกช. และกองงาน กกช. กรมประชาสัมพันธ์สิ้นสุดลง ในขณะเดียวกันที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ที่มีหน้าที่กํากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ก็ยังไม่ได้จัดต้ังขึ้น ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวียังคง
ดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมรายการโดยสมัครใจต่อไป ท่ามกลางการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการโทรทัศน์
ผ่านโครงข่ายอ่ืนที่ไม่ใช่โครงข่ายภาคพ้ืนดิน เช่น เคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม มีเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมากแต่
ยังไม่ได้มีกระบวนการในการจัดระดับความเหมาะสมรายการแต่อย่างใด (ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, 2556: 
212-213)  

 
นอกจากน้ี หลังจากที่ได้มีการประกาศแผนปรองดองแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทั้ง 4 

องค์กร คือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็ได้รวมตัวกันจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.) ขึ้นเพ่ือเป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวเพ่ือปฏิรูปสื่อ โดย
ความเคลื่อนไหวแรกของ คพส. คือ การร่างข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปสื่อมวลชน และยื่นเป็นจดหมายเปิดผนึก
ให้กับนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เน้ือหาในจดหมายเปิดผนึกได้เสนอแนวทางที่จะ
นําไปสู่การปฏิรูปสื่อมวลชน จํานวน 9 ข้อ ด้วยกัน โดยสรุปแล้วจดหมายเปิดผนึกได้กล่าวถึงข้อเสนอใน 4 
เรื่องหลักด้วยกัน คือ (พิรงรอง รามสูต และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2553)  

1) โครงสร้าง : การปฏิรูปสื่อภาครัฐ โดยเสนอให้มีการจัดทําแผนจัดการคล่ืนความถ่ีให้องค์กรอิสระ
ที่ทําหน้าที่จัดสรรและกํากับดูแลสามารถนํามาจัดสรรได้ใหม่ทันทีที่การจัดต้ังองค์กรอิสระ
ดังกล่าวเสร็จสิ้น 

2) สิทธิเสรีภาพ คือ การปฏิบัติตามมาตรา 45 และการดําเนินการออกกฎหมายตามมาตรา 46 เพ่ือ
กําหนดบทนิยามของคําว่า “สื่อมวลชน” “สื่อที่ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและต้องไม่
ใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง และนําไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน” 

3) การกํากับดูแล โดยได้เสนอว่าในระหว่างที่ยังไม่มี กสทช. คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ที่ กทช. แต่งต้ังขึ้น ต้องเร่งดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือกํากับดูแลสถานีวิทยุชุมชน 
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด 
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4) ความรับผิดชอบของสื่อ สื่อมวลชนทุกสาขาต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมแห่งตนด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

 
หลังจากการย่ืนจดหมายเปิดผนึกแก่นายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้แทนจาก 4 องค์กรวิชาชีพสื่อดังกล่าว ก็ได้มี

มติร่วมกันเพ่ือจัดต้ัง คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อมวลชน (คพส.) โดยมี
ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักกฎหมาย ผู้แทนองค์กรด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสื่อมวลชนและการปฏิรูปสื่อ ภายใต้แนวทางการดําเนินงานท่ีว่า “ปฏิรูปสื่อภาครัฐ-พัฒนาสื่อ
เอกชน” ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกและได้จัดต้ังคณะทํางาน 5 
ชุดด้วยกัน โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธาน ได้แก่ คณะทํางานพัฒนากลไกควบคุมกันเองทางวิชาชีพ 
คณะทํางานพัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพ คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน คณะทํางาน
ปรับปรุงกฎหมายด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และคณะทํางานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทํา
หน้าที่ของสื่อมวลชนด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และคณะทํางานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการทําหน้าที่ของสื่อมวลชน  

 
จากปี พ.ศ. 2553 ที่รัฐบาลนายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ถูกประท้วงอย่างหนักจากฝั่ง นปช. ซึ่งความเห็น

แตกทางการเมืองน้ันทวีความรุนแรงและต่อเน่ืองมาจนในปี พ.ศ. 2556 เกิดการรวมตัวประท้วงของประชาชน
อีกฝั่งที่ต่อต้านนายกย่ิงลักษณ์ ชินวัตร สถานการณ์การเมืองในปีน้ีร้อนแรงมาก โดยส่ือโทรทัศน์ไทยก็ถูก
กระแสสังคมวิพากย์วิจารณ์อย่างหนักว่า ขณะนี้อยู่ในภาวะแบ่งแยกเป็นสองข้ัว ส่วนฟรีทีวีน้ันก็เมินเฉยต่อ
ความเคลื่อนไหวในสังคม ไม่นําเสนอข่าวเท่าที่ควร ขณะที่ทีวีดาวเทียมก็มีลักษณะเป็นสื่อเลือกข้างสูงจนอาจมี
การนําเสนอในลักษณะเป็นการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) 

 
ถึงแม้จะมีความพยายามรวมตัวกันของวิชาชีพสื่อเพ่ือกํากับดูแลกันเอง แต่กลับพบว่าการกํากับดูแล

กันเองของส่ือมวลชนถูกต้ังคําถามอย่างหนักถึงจรรยาบรรณในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร สื่อกระแสหลักและ
สื่อทางเลือกใหม่ที่มีการนําเสนอเน้ือหาซึ่งขาดความน่าเช่ือถือและขัดกับหลักจริยธรรมอันดีทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งขั้วทางความคิดในสังคม ไทยรวมถึงยังมีคนและ
กลุ่มคนเข้ามาใช้สื่อเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมืองและไม่ได้ทําหน้าที่ตาม หลักการวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่ง
กลายเป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อนให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองและส่งผลให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตามความแหลมคมของสถานการณ์ในขณะนั้น (วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ, 2555)   
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จนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 สํานักงาน กสทช. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการกํากับ
ดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจําปี 2556 โดยในงานมีการร่วมลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ของ 11 องค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการกํากับดูแลกันเอง8 ทั้งน้ี 
11 องค์กรที่ร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ในการกํากับดูแลกันเอง ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 ประกอบด้วย 

1) สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 
2) สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย 
3) สมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย 
4) สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชน 
5) สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความม่ันคง 
6) สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
7) สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)  
8) สมาคมเคเบ้ิลทีวีแห่งประเทศไทย 
9) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 
10) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
11) กรรมการสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

 
ภายหลัง กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

ที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 17 ราย รวม 24 ช่อง ได้รวมตัวกันจัดต้ังเป็น “ชมรมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน” เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีนายสุภาพ คลี่ขจาย ในฐานะตัวแทนของทีวีพูล เป็นรักษาการประธานชมรม และ
มีตัวแทนจากไทยรัฐทีวี ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 7 เนช่ันทีวี โมโนกรุ๊ป TNN RS ทีวีพูลหรือไทยทีวี เดลินิวส์ ทีวี 
วอยซ์ทีวี และ GMM แกรมมี่ ร่วมเป็นกรรมการ  

 

                                           
8 ท่ีมา : 11 องค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เห็นพ้องหนุนกํากับกันเอง Wed, 2013-11-27 17:53 http://www.prachatai.com 
/journal/2013/11/50019 
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บทบาทของชมรมทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดินในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ธุรกิจ กับ กสทช. เพ่ือเป้าหมายในการที่ดูแลการประกอบกิจการทีวีดิจิทัลในเชิงธุรกิจเป็นหลัก เช่น ภารกิจ
แรกของชมรมคือการเข้าหารือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือให้ กสทช. เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของประชาชน เพราะมองว่า กสทช. มี
รายได้จากการประมูลใบอนุญาตจํานวนมาก ควรจะจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี
ชมรมมีการวางแผนการทํางานระยะต่อไปของชมรม คือจะมีการพิจารณาเรื่องการจัดเรทต้ิง โดยจะร่วมมือกับ
เอเยนซี่โฆษณา เหมือนที่ต่างประเทศดําเนินการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกช่อง  

 
ล่าสุดชมรมทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดินได้พัฒนาจัดต้ังเป็น สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) 

โดยได้รับการจดทะเบียนต้ังเป็นสมาคมขี้นในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยระบุวัตถุประสงค์สําคัญของ
สมาคมไว้ว่า เพ่ือแนะนําให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและองค์กรอ่ืนในเรื่องที่เก่ียวกับ
กิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการรู้เท่าทันสื่อ อีกทั้งเพ่ือส่งเสริม แนะนําพัฒนากิจการ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และเป็นตัวแทนหรือศูนย์กลางของ
สมาชิกในการดําเนินการเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามวัตถุประสงค์
ของสมาคม และยังมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ให้คําปรึกษา เจรจาออกกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับหน่วยงานราชการ หรือสถาบันอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

 
นอกจากน้ี สมาคมยังระบุถึงวัตถุประสงค์ในประเด็นการกํากับกันเองไว้ว่า สมาคมมีวัตถุประสงค์ใน

การส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลสมาชิกให้มีความหมายเหมาะสมอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ จริยธรรม
แห่งวิชาชีพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพิจารณาลงโทษ
สมาชิกที่กระทําผิด และได้ระบุถึงการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับให้มีความทันสมัย เพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อการพิจารณาข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
 

กล่าวโดยสรุป ตลอดช่วงเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวิทยุและโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรวิชาชีพและได้ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปสื่อ ซึ่งรวมถึงการ
กํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม โดยสรุปได้ดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 สรุปกิจกรรมและการดําเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิรปูสื่อขององคก์รวิชาชพี 
องค์กร การออก

แถลงการณ์/
การยื่นหนังสือ 

ธรรมนูญ/
ข้อบังคับ/

จรรยาบรรณ 

วิชาการ สวัสดิภาพ/
สวัสดิการ 

คู่มือ
ปฏิบัติงาน 

การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

รางวัล/
ประกวด 

การผลักดัน
กฎหมายและ

นโยบาย 
สมาคมนักข่าววิทยุ
โทรทัศน์ไทย 

         

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย 

         

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ 

         

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ          
สมาคมเคเบิลทีวีแห่ง
ประเทศไทย 

         

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม          
สภาวิชาชีพการกระจาย
เสียงและแพร่ภาพ 

         

สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย 

         

ชมรมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน  - - - - - - -  
หมายเหตุ ดัดแปลงเพิ่มเติมจากตารางสรุปกิจกรรมและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อขององค์กรวิชาชีพ ในรายงานวิจัยเรื่องบทบาทขององค์กร/สมาคมวิชาชีพสื่อและมุมมอง/

ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปสื่อ โดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พิรงรอง รามสูต และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2553) 
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ส่วนกระบวนการเปล่ียนผ่านสู่การกระจายเสียงในระบบดิจิตอลส่งผลกระทบต่อแนวการดําเนินงาน
ของวิทยุชุมชนน้ัน สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) ได้ศึกษาการกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลของ
ต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาเก่ียวกับนโยบายและแผนงานที่องค์กรกํากับดูแลมีต่อวิทยุชุมชน รวมทั้งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและผู้รับบริการ พบว่า การกํากับดูแลประเทศไทยแบ่งวิทยุออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ คือ วิทยุธุรกิจ วิทยุสาธารณะ และวิทยุชุมชน สถานีวิทยุทั้ง 3 ประเภทมีจํานวนมากจนเกินกว่า 
กสทช. จะกํากับดูแลได้อย่างทั่วถึง ข้อมูลจาก กสท. ระบุว่ามีสถานีวิทยุกว่า 7,000 สถานี ย่ืนขอใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ และ กสทช. ได้พิจารณาให้ใบอนุญาตฯ แล้วกว่า 2,000 สถานี การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ระบบดิจิทัล อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนและกํากับดูแลทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการวิทยุได้
ดีกว่า แต่การกํากับดูแลทางด้านเน้ือหา ก็ยังเป็นประเด็นที่ กสทช. ควรให้ความสําคัญ ในแง่ที่ว่าทําอย่างไรที่
จะสร้างกลไกการกํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลร่วมกันให้สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว การสร้างกลไกที่มีลักษณะรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง คงไมส่ามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่าง
ทันท่วงที และการกระจายอํานาจการกํากับดูแลไปยังส่วนภูมิภาค/จังหวัดและองค์กรตัวแทนของวิทยุแต่ละ
ประเภทก็น่าจะทําให้การกํากับดูแลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้รวดเร็วย่ิงขึ้น9  

 
นอกจากน้ี แล้วจากการชุมนุมทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร จนกระทั่ง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ายึดอํานาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากสถานการณ์
ปัญหาในส่ือกระแสหลักและสื่อทางเลือกใหม่ที่มีการนําเสนอเน้ือหาซึ่งขาดความน่าเช่ือถือและขัดกับหลัก
จริยธรรมอันดีทางวิชาชีพ โดยเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งขั้วทางความคิดใน
สังคม รวมทั้งการใช้สื่อเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมืองและไม่ได้ทําหน้าที่ตาม หลักการวิชาชีพจึงได้นําไปสู่
นโยบายในการปฏิรูปสื่อโดย คสช. กําหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดําเนินการศึกษาและเสนอแนะ
เก่ียวกับการปฏิรูปสื่อ โดยมีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบปฏิรูปสื่อ โดยต้องคํานึงถึงปัญหาที่สั่งสมจากการดําเนินการปฏิรูปสื่อที่ผ่านมา อีกทั้งยังต้อง
พิจารณาถึงความท้าทายใหม่ในหลายประการด้วยกัน ประกอบด้วย10 1.ปัญหาความเป็นอิสระและเสรีภาพใน
การทํางานของสื่อมวลชน 2.ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อวิชาชีพและปัญหาการกํากับดูแลกันเอง
                                           
9 ท่ีมา website สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช). 
10 รายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบการสือ่สารเพื่อประชาชน ระยะท่ี 1 ระดับหลักการและสาระสําคญั เสนอโดย คณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ: หน้า 3-4. 
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ด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อ 3.ปัญหาสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อที่ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองเท่าที่ควร 4.ปัญหาการกํากับดูแลสื่อโดยองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 5.ปัญหาความท้าทายจากภูมิทัศน์
สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป และ 6.ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
จากปัญหาการทําหน้าที่สื่อที่ขาดทั้งเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อน้ัน ทําให้สภาปฏิรูปแห่ง

ประเทศไทย (สปช.) ได้ต้ังคณะกรรมาธิการสื่อด้านการปฏิรูปสื่อและโทรคมนาคมข้ึน เพ่ือวางแนวทางในการ
ปฏิรูปสื่อ บนแนวทาง “สื่อเสรีภาพมีความรับผิดชอบ” ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จํานวน 3 วาระการปฏิรูป (คณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สปช., 2558) ประกอบด้วย   

1) เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ: มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างการคุ้มครองเสรีภาพและส่งเสริมจริยธรรม
ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านมาตรฐานวิชาชีพสื่อที่เน้นการมีพันธะสัญญาและจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ รวมถึง การมีระบบที่ส่งเสริมสื่อให้มีบทบาทเป็นสื่อสันติภาพ และเป็น
โรงเรียนของสังคม  

2) การกํากับดูแลสื่อที่มีประสิทธิภาพ: มุ่งเน้นการสร้างกลไกการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพทั้งภาค
วิชาชีพ ภาครัฐและภาคประชาชน โดยการจัดต้ังสภาวิชาชีพสื่อมวลชนและกําหนดให้องค์กรวิชาชีพต้องเป็น
สมาชิก การจัดต้ังองค์กรภาคประชาชนเพ่ือการมีส่วนร่วมกํากับดูแลและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และการ
ปรับปรุงองค์กรกํากับดูแลภาครัฐในเชิงโครงสร้าง วิธีการทํางานและการใช้อํานาจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
สูงสุด อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการสร้างกลไกประสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 ภาคส่วนในการเสริมหนุนเพ่ือให้ได้การกํากับ
ดูแลสื่อที่มีรับมือกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การป้องกันการแทรกแซงสื่อ: มุ่งเน้นการสร้างกลไกด้านกฎหมายที่เป็นหลักประกันป้องกันการ
แทรกแซงสื่อจากอํานาจรัฐและทุน ทั้งองค์กรสื่อภาครัฐและภาคเอกชน การส่งเสริมการจัดต้ังสมาคมผู้
ประกอบธุรกิจสื่อ และส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังจากภาคประชาชน รวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ
สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานสื่ออย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้ 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า สปช. มีแนวคิดในการปฏิรูปให้สื่อมีการกํากับดูแลสื่อที่มีประสิทธิภาพ คือ
การสร้างความเข็มแข็งในการกํากับดูแลกันเองของสื่อ ดังน้ัน กรรมมาธิการสื่อฯ ได้มีแนวทางในปฏิรูปสื่อ โดย
ขณะนี้ (กรกฎาคม 2558) คณะกรรมมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําลังจัดทําประกอบร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยในหมวดที่ 1 
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ได้ระบุถึง การต้ัง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ”11 ขึ้น โดยทั้งน้ีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีสมาชิก
เป็นองค์กรวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นองค์กรประสานงานกลาง
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้การกํากับดูแลกันเองของสื่อมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยต้องการสนับสนุนการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองตามมาตรฐานกลาง
ของจริยธรรมสื่อมวลชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น  

 
แต่ดูเหมือนว่าแนวคิดในการต้ัง สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ของ สปช. น้ีอาจจะไม่เป็นที่ตรงใจ

ขององค์กรวิชาชีพนัก ทั้งน้ีสะท้อนได้จาก ทันทีที่ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม สปช. แล้ว องค์กรวิชาชีพสื่อ 4 องค์กร 
ได้แก่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วย และต่อมา
คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญ 4 องค์กรสื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบเหตุผล และข้อเสนอแนะของ 
พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... เพ่ือให้ พ.ร.บ. 
ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นก่อนที่จะส่งให้ทาง สปช. พิจารณาต่อไป 

 
ขณะที่ตัวแทนคณะทํางานสื่อเพ่ือการปฏิรูป นําโดยนายเทพชัย หย่อง ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ภายหลัง

การเข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับ กมธ. ว่าส่วนใหญ่แล้วเข้าใจตรงกันในหลักการที่ต้องการให้มีกลไก
การตรวจสอบการทํางานของสื่อ แต่ก็มีบางประเด็นที่เป็นห่วง เช่น การรับรองใบประกอบวิชาชีพที่มาของ
เงินกองทุนสภาวิชาชีพสื่อ รวมถึงจํานวนวงเงินที่อาจสูงเกินไป รวมถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการท่ี
จะต้องไม่เป็นไปเพ่ือการแทรกแซงหรือครอบงําการทํางานของสื่อ 

 
ทั้งน้ี กมธ. ปฏิรูปสื่อฯ สปช. จะได้รวบรวบข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... แต่สุดท้ายร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนก็เป็นอันตกไป เน่ืองจากวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 
                                           
11 หมายความว่า คณะบุคคล สมาคม สมาพันธ์ หรือเรียกชื่ออ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงเกิดจากการวมตัวกัน
ของส่ือมวลชนในแต่ละแขนง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ท่ีมา: บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชพีสื่อมวลชน พศ. .....) 
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2558 ได้มีการประชุม สปช. เพ่ือให้สมาชิก สปช. ลงมติว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 
2557 หรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุม สปช. มีมติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ12 ทั้งน้ีเมื่อ 
สปช. ลงมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 น้ีเป็นผลทําให้ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนก็เป็นอันตกไปพร้อมกันด้วย และสมาชิก สปช. ต้อง
พ้นสภาพการเป็นสมาชิก สปช. ไปโดยปริยายด้วยเช่นกัน  

 
หากแต่หลักการแนวทางในการร่างกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมการกํากับกันเองน้ีก็ยังคงดําเนินต่อไปจาก

ทางฝากฝั่งองค์กรวิชาชีพ ดังจะเห็นได้จากศูนย์กฎหมายและนโยบายส่ือมวลชน สถาบันอิศรา ได้จัดทําร่าง 
(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... โดยมีการนํา ร่าง พ.ร.บ.
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนของ สปช. มาศึกษาเปรียบเทียบ
ประกอบด้วย13 ซึ่ งขณะน้ียังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นและจัดทําร่าง (ร่าง ) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ต่อไป 

 
กล่าวโดยสรุป พัฒนาการการกํากับดูแลกันเองของสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทย

น้ัน เริ่มต้นมาอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ในยุคช่วงก่อนการปฏิรูปสื่อ (ก่อนปี พ.ศ. 2540) : ยุคกระบอกเสียงของรัฐบาล
และการกํากับดูแลโดยภาครัฐเพราะสื่อถูกควบคุมอย่างเข้มงวด แต่ยังพอที่จะได้เห็นหลักการในการปล่อยให้
สื่อได้ควบคุมดูแลกันเองบ้าง เพราะหน่วยงานของรัฐอย่าง กบว. ได้ถอยห่างออกเป็นผู้ออกกติกาและเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการสื่อได้ควบคุมเน้ือหากันเอง โดยมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) ดูแลตรวจสอบเน้ือหาหลังการออกอากาศแล้วหากพบว่ามีปัญหา ต่อมาในยุคการ
ปฏิรูปสื่อ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2540-2549) : การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อและจุดเริ่มต้นการกํากับดูแลกันเอง
ขององค์กรวิชาชีพ (พ.ศ. 2535-2540) เป็นยุคที่มีระลอกของการเปลี่ยนแปลงสื่ออย่างมากจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมืองและเกิดกระแสการปฏิรูปสื่อคร้ังใหญ่ โดยมีการต้ัง ITV เพ่ือให้เป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็น

                                           
12 สปช.ลงมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ จํานวน 135 คะแนน โดยมีเสียงเห็นชอบจํานวน 105 คะแนน และงดออกเสียง
จํานวน 7 คน ท่ีมา : http://www.posttoday.com/politic/386426  สืบค้นเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2558  
13 ท่ีมา: เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (focus group) จัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ในวันพุธท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมอิสรา อมันตกุล อาคารสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
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อิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและทุน นอกจากน้ี ยังรัฐธรรมนูญที่บรรจุการปฏิรูปสื่อเป็น
สาระสําคัญด้วย ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสําคัญไปสู่การปฏิรูปสื่ออย่างเต็มที่ในยุคต่อมา น้ันคือยุคการปฏิรูปสื่อ 
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) : การส่งเสริมการกํากับดูแลกันเอง การกํากับดูแลโดยองค์กรอิสระและการ
เปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อคสู่ดิจิทัล การเปลี่ยนภาพจากระบบแอนะล็อคสู่ระบบดิจิทัลน้ันส่งผลต่อให้เกิดองค์
วิชาชีพสื่อขึ้นมาก นอกจากน้ี จากการรัฐประหารของ คสช. ส่งผลให้เกิดนโยบายในการปฏิรูปสื่อครั้งใหญ่อีก
ครั้งในเรื่องสร้างเสรีภาพบนความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดสื่อเสรีมีจริยธรรมต่อไป  

 
สําหรับการพัฒนาในยุคแห่งการปฏิรูปกว่า 10 ปีที่ผ่านมาน้ันของวงการวิทยุและโทรทัศน์ของไทยน้ัน 

หากพิจารณาในการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ โดยพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เน้ือหาและประเภทของสื่อ
น้ัน พบว่า  

 เน้ือหา “ข่าว” น้ันองค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมกันเอง คือ สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย โดยควบคุมกันเองในสื่อ free TV และ Pay TV รวมทั้ง วิทยุ (รายเก่า) ด้วย และ
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) โดยควบคุมกันเองในสื่อ 
free TV และ Pay TV รวมท้ังวิทยุด้วยเช่นกัน  

 ส่วนเน้ือหา “รายการ” นั้นองค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมกันเอง คือ สภาวิชาชีพ
กิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) โดยควบคุมกันเองในสื่อ free TV และ 
Pay TV รวมทั้งวิทยุ  

 สําหรับเน้ือหา “โฆษณา” น้ันองค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่กํากับดูแลควบคุมกันเอง คือ สมาคม
โฆษณาแห่งประเทศไทย แต่จะควบคุมกันเองน้ันยังจํากัดอยู่เฉพาะในสื่อ free TV เท่าน้ัน 

 
5.3 รูปแบบและกลไกของการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 
กลไกในการกํากับดูแลกันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประเทศไทย โดยจะแบ่งการศึกษาออกใน 2 

ระดับ คือ ในระดับองค์กรสื่อ เพ่ือเป็นการศึกษาการกํากับตนเองของสถานีหรือผู้ประกอบการสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ และศึกษาในระดับองค์กรวิชาชีพสื่อเพ่ือเป็น
การศึกษาการกํากับกันเองขององค์กรวิชาชีพ โดยจากศึกษาจะมุ่งเน้นการพิจารณาถึงการมีข้อบังคับจริยธรรม 
(Code of Ethics) หรือ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรม (Code of Conduct) ตลอดจนกลไกในการรับเรื่องร้อง
ทุกข์และการเยียวยาแก้ไข นอกจากน้ี จะยังมองกลไกการควบคุมกันเองในมิติของเน้ือหา โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 
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3 ประเภท คือ ข่าว (News) ประเภทรายการ (Programming) และ โฆษณา (Advertising) ด้วย ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 

5.3.1 รูปแบบและกลไกการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
สื่อโทรทัศน์ 

 ฟรีทีวี (ผู้ประกอบการรายเดิม)  
ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้สอบถามไปยังสํานักงาน กสทช. ถึงฐานข้อมูลการสังกัดองค์องค์วิชาชีพของแต่ละ

ช่องสถานีโทรทัศน์และวิทยุ โดยสอบถามไปยังสํานักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง 
และ สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง ได้แจ้งว่าไม่มีฐานข้อมูลว่าในแต่ละช่องโทรทัศน์และวิทยุ
สถานีต่างๆ ว่ามีการสังกัดอยู่ในองค์กรวิชาชีพใดบ้าง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสืบค้นจากเว็บไซต์ของสถานี
ร่วมกับการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โดยทั้งน้ีจะพิจารณาถึงข้อมูล องค์กรวิชาชีพที่สังกัด คู่มือ
จริยธรรมของตนเอง (code of ethics/conduct) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และ การติดตามผล โดยจาก
ศึกษาพบข้อมูลพ้ืนฐานของสถานีต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ช่อง 3 
จากข้อมูลใน website พบว่า ช่อง 3 มีข้อมูลจากรายการประจําปี ระบุว่า บริษัท BEC WORLD 

จํากัด (มหาชน) มีหลักการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้น และ การปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และอื่ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับผู้ถือหุ้น แต่ไม่พบหลักการว่าด้วยการกํากับดูแลตนเอง
ทางด้านจริยธรรมสื่อ และใน website ของสถานีก็ไม่มีข้อมูลปรากฏว่าช่อง 3 เป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรวิชาชีพ
ใดบ้าง ไม่พบว่ามีระบุช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ชม พบแต่การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกรณีนํ้าไม่ไหล 
ไฟดับ รวมถึง ไม่มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนในกรณีพบการละเมิดจริยธรรมสื่อ อีกทั้ง ไม่มีความ
ชัดเจนเรื่องกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ชมกรณีพบการละเมิดจริยธรรมส่ือ สะท้อนจากตัวอย่าง
ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้ทดลองโทรแจ้งร้องเรียน โดยต้องการร้องเรียนเรื่องจริยธรรมในการนําเสนอข่าวของ
รายการข่าวสามมิติ ที่ออกอากาศทางช่อง 3 เมื่อโทรไปที่ call center และแจ้งว่าต้องการร้องเรียนเรื่อง
ดังกล่าว พนักงานจะแจ้งให้เบอร์ภายในคุยกับฝ่ายข่าว หรือรายการข่าว เช่น ให้เบอร์รายการข่าว สามมิติ 
(02-262 3389) โดยก็ไม่สามารถระบุชัดว่าให้โทรได้ช่วงเวลาใด ระบุเพียงว่าให้โทรมาอีกคร้ังในช่วงเวลาค่ํา 
เพราะทีมงานจะอยู่รับโทรศัพท์เฉพาะช่วงค่ํา    
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ช่อง 5  
ผลการสืบหาข้อมูลบน website ของสถานี ไม่พบข้อมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลตนเองทางด้าน

จริยธรรมสื่อ ไม่ระบุการสังกัดสมาชิกอยู่ในองค์กรวิชาชีพใดบ้าง และไม่ระบุช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนจาก
ผู้ชม  
 

ช่อง 7 
ผลสืบหาข้อมูลบน website ของสถานี พบว่า มีการระบุวิสัยทัศน์ในการรายงานข่าวรวดเร็ว ฉับไว 

และเที่ยงตรง แต่ไม่พบวิสัยทัศน์ในการนําเสนอรายการประเภทอ่ืนๆ และไม่ระบุช่องทางการติดต่อร้องเรียน
จากผู้ชมเป็นการเฉพาะ หากผู้ชมมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนําเสนอเน้ือหาของรายการข่าว หรือรายการ
ประเภทอ่ืนๆ ที่ออกอากาศในช่อง 7 ก็สามารถโทรไปเบอร์ call center ซึ่งเป็นเบอร์กลาง ทั้งน้ี พนักงานของ
ช่อง 7 สี ที่รับเรื่องร้องเรียนจาก call center ค่อนข้างกระตือรือร้นในการรับเร่ือง ถึงแม้สุดท้ายก็จะไม่มี
กระบวนการรับเรื่องและติดตามผลการร้องเรียนอย่างชัดเจน   

 
นอกจากน้ี แล้ว มีสิ่งที่น่าสังเกตคือ ช่อง 7 มักให้ความร่วมมือและมักส่งตัวแทนไปในการร่วมกิจกรรม

ต่างๆ กับองค์กรวิชาชีพอยู่เสมอ แต่ช่อง 7 ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพใด ต่างจาก
ผู้ประกอบการฟรีทีวีรายเดิมทุกรายที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและข่าวโทรทัศน์ไทย  
 

“เป็นนโยบายของเขา [ช่อง7] เขาไม่เข้าในสภาวิชาชีพ ของอะไรๆ เขาก็ไม่เข้า แต่
เขามีคนมาร่วมนะ” 

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ ์
รักษาการตําแหน่งประธานสภาฯวิชาชีพข่าววิทยุและข่าวโทรทัศน์ไทย14 

(สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2558)  
  

                                           
14 เนื่องจากหมดวาะลงแล้ว แต่ยังไม่มีการเลือกประธานสภาฯ คนใหม่ข้ึนมาแทน 
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ช่อง 9 
ผลการสืบหาข้อมูลบน website ของสถานี ปรากฏว่ามีจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบ

วิชาชีพข่าว ว่าด้วยการกํากับดูแลตนเองทางด้านจริยธรรมสื่อ แต่ไม่ได้ระบุการสังกัดสมาชิกอยู่ในองค์กร
วิชาชีพใดบ้าง และไม่ระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ชม 
 

ช่อง NBT 
ผลการสืบหาข้อมูลบน website ของสถานี และจากการโทรศัพท์เขาไปสอบถามข้อมูล พบว่า  

กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทําจริยธรรมข้าราชการข้ึนจากกรอบแนวคิดพ้ืนฐานของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ โดยระบุถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 กรมประชาสัมพันธ์จึงออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2552 
ไว้ดังต่อไปนี้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่การระบุถึงจรรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนแต่อย่างใด และเน่ืองจากช่อง NBT ขี้นตรงกับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของสํานัก
นายกรัฐมนตรี การร้องเรียนจากผู้ชมผู้ฟังของช่อง NBT ต้องไปร้องเรียนตรงไปที่สํานักนายก (hotline 1111) 
ถึงแม้ว่าประชาชนจะโทรมาร้องเรียนที่ช่องก่อน แต่ทางช่องจะแจ้งให้ผู้ชมติดต่อร้องเรียนไปยัง สํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยภาพช่องทางสายด่วน 1111 เป็นสําคัญ 
 

ไทยพีบีเอส (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)  
ผลการสืบหาข้อมูลบน website ของสถานี พบว่า ไทยพีบีเอสมีการระบุจริยธรรมและแนวปฏิบัติด้าน

จริยธรรมไว้อย่างชัดเจน คือ ข้อบังคับองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
จริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และมีการระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ที่ชัดเจนคือ  

1) เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Complaint 
2) ทาง email complaint@thaipbs.or.th 
3) ทางไปรษณีย์ คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ตู้ ปณ. 59 ปณฝ. เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902 
4) ทางเคร่ืองโทรสาร (Fax) หมายเลข 0-2790-2084 

 
อีกทั้ง มีกลไกในการติดตาม มีผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน และมีช่องทางหลากหลายในการ

ร้องเรียน แต่ไม่ได้ระบุถึงการสังกัดองค์กรวิชาชีพเช่นกัน   
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ตารางที่ 6 สรุปการกํากับดูแลตนเองของฟรีทีวี (ผู้ประกอบการรายเดิม) 
สถานีโทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพท่ีสังกัด คู่มือจริยธรรมของ

ตนเอง 
code of conduct 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การติดตามผล
และบทลงโทษ 

ช่อง 3  ไม่พบข้อมูล 
*แต่พบจากการอ้างถึงจาก
ฝั่งองค์กรวิชาชีพ (สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย/สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย / สภาวิชาชพีกิจการ) 

ไม่พบ ไม่มีช่องทางเฉพาะ 
ให้ร้องเรียนผ่าน Call center 

ไม่พบ 

ช่อง 5 ไม่พบข้อมูล 
*แต่พบจากการอ้างถึงจาก
ฝั่งองค์กรวิชาชีพ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย/สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย 

ไม่พบ ไม่มีช่องทางเฉพาะ 
ให้ร้องเรียนผ่าน Call center 

ไม่พบ 

ช่อง 7 ไม่พบข้อมูล 
*แต่พบจากการอ้างถึงจาก
ฝั่งองค์กรวิชาชีพ สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย 

ไม่พบ ไม่มีช่องทางเฉพาะ 
ให้ร้องเรียนผ่าน Call center  

สถานีติดต่อ
กลับผู้ร้องเรียน
เป็นรายกรณี 

ช่อง 9 ไม่พบข้อมูล 
*แต่พบจากการอ้างถึงจาก
ฝั่งองค์กรวิชาชีพ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย/สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย 

พบ Code of 
conduct 

ไม่มีช่องทางเฉพาะ 
ให้ร้องเรียนผ่าน Call center 
 

- 

ช่อง NBT ไม่พบข้อมูล 
*แต่พบจากการอ้างถึงจาก
ฝั่งองค์กรวิชาชีพ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย/สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย 

ไม่พบ  
(พบข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรม
ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 
2552 *แต่เน้นการ
เป็นข้าราชการ
มากกว่ามุ่งเป็น
สื่อมวลชน) 

ช่องไม่มีช่องทางเฉพาะ 
ให้ร้องเรียนผ่านสํานัก
นายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111  

- 
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สถานีโทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพท่ีสังกัด คู่มือจริยธรรมของ
ตนเอง 

code of conduct 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การติดตามผล
และบทลงโทษ 

ช่องไทยพีบีเอส ไม่พบข้อมูล 
*แต่พบจากการอ้างถึงจาก
ฝั่งองค์กรวิชาชีพ สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย 

พบข้อบังคับองคก์ร
กระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ว่า
ด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการ
ผลิตและเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 

มีการระบุช่องทางท่ีชัดเจนคือ  
1. เว็บไซต์
www.thaipbs.or.th/Complaint 
2. ทาง email 
complaint@thaipbs.or.th 
3. ทางไปรษณีย์ คณะอนุกรรมการ
รับเร่ืองร้องเรียน ตู้ ปณ. 59 ปณฝ. 
เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902 
4. ทางเคร่ืองโทรสาร (Fax) 
หมายเลข 0-2790-2084 

มีกลไกในการ
ติดตาม มีผล
การพิจารณา
เร่ืองร้องเรียน 

 

 Digital TV รายใหม่ 
ส่วนผู้ประกอบการฟรีทีวีรายใหม่ประเภทธุรกิจในระบบดิจิทัลซึ่งมีจํานวน 24 ช่อง (ดังรายช่ือตาม

ตารางด้านล่าง - จํานวนน้ีรวมผู้ประกอบการรายเดิมจํานวน 3 ช่อง) น้ัน พบเพียงช่อง Nation TV และ ช่อง 
NOW เท่าน้ันที่ได้มีการบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม (Code of Ethics) เน่ืองจากทั้งสองช่องน้ันอยู่ภายใต้การ
ดําเนินการของ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้ระบุว่าบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้มีกรอบที่ชัดเจนใน
การนํานโยบายน้ีมาสู่ภาคการปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทําคู่มือจริยธรรมสําหรับพนักงานของบริษัทโดยการระบุ
จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากน้ีไม่ใช่เรา”) เพ่ือให้ยึดถือ
เป็นแนวทางในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม คู่มือ
จริยธรรมยังครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  
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ข้อสังเกต คือ Workpoint TV น้ันมีหลักการว่าด้วย “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม”15 น้ันคล้าย
ว่ามีการแนวปฏิบัติจรรยาบรรณ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่าเป็นการกล่าวถึงเร่ืองของการจัดการ
และการบริหารงานในองค์กรมากกว่ามุ่งประเด็นเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตารางที่ 7 สถานีโทรทัศน์รายใหม่ (ยุค TV DIGITAL) ทั้ง 24 ช่อง 
ประเภท จํานวนช่องสถานี ช่องสถานี 

ช่องข่าว 7 ช่อง ช่อง 16 - TNN / ช่อง 17 - THV / ช่อง 18 - NEW TV /  
ช่อง 19 - Spring News / ช่อง 20 - Bright TV /  
ช่อง 21 - Voice TV / ช่อง 22 - Nation TV 

ช่องเด็ก  3 ช่อง ช่อง 13 - BEC (ช่อง 3) / ช่อง 14 - MCOT / ช่อง 15 - Loca 
ช่อง HD Variety  7 ช่อง ช่อง 30 - MCOT HD / ช่อง 31 - One / ช่อง 32 - ไทยรัฐทีวี /  

ช่อง 33 - 3 HD / ช่อง 34 - AMARIN TV HD / ช่อง 35 - 7 HD / ช่อง 36 - 
PPTV   

ช่อง SD Variety   7 ช่อง ช่อง 23 - Workpoint TV / ช่อง 24 - True 4 U /  
ช่อง 25 - GMM Channel / ช่อง 26 - NOW / ช่อง 27 -  8 /  
ช่อง 28 - 3 SD / ช่อง 29 - MONO 29 

 
สื่อวิทยุ 
สําหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงน้ัน ไม่พบการมีบทบัญญัติแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมเป็นของตนเอง  

สาเหตุเป็นเพราะความที่มีหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ ดังน้ัน ในแต่ละสถานี ยังคงยึดกฎกติกาตามข้อบังคับของ
หน่วยงานรัฐเป็นหลักสําคัญ ไม่ว่าจะเป็น กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เป็นต้น    
 

                                           
15 รายละเอียดโดยสังเขป คือ บริษัท มีความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกําไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสําคัญอย่างมากในการ
ดูแลและการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่พนักงาน ท้ังในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เช่น 
ผลิตรายการ “ชิงช้าสวรรค์” และ “ชิงช้าสวรรค์ ไมค์ทองคํา” ซ่ึงมีรูปแบบรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านดนตรีลูกทุ่งของเยาวชน และประชาชนท่ัวประเทศ และสุดท้ายการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบ
อาคารให้ได้รับแสงจากธรรมชาติมากท่ีสุด (ท่ีมา : website บริษัท workpoint) 
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สรุปผลการศึกษากลไกและรูปแบบการกํากับดูแลตนเองในระดับองค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประเทศ
ไทย 

สถานีโทรทัศน์ของไทยทั้งผู้ประกอบการรายเก่า (Analog TV) และรายใหม่ (Digital TV) น้ีมีเพียง 4 
สถานี ได้แก่ ผู้ประกอบการฟรีทีวีรายเก่าเพียง 2 สถานี คือ ช่อง 9 อสมท. (Modern Nine TV) และช่องไทย
พีบีเอส ที่มีการกําหนดมาตรฐานจริยธรรม (Code of Ethics) และ/หรือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
สื่อ (Code of Conduct) ในการประกอบกิจการและหากพิจารณาถึงกลไกการดูแลตนเองอย่างเป็นระบบโดย
พิจารณาจากการมีคู่มือจริยธรรมของตนเอง การมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน การติดตามผลและบทลงโทษที่
ชัดเจนน้ัน มีเพียง ไทยพีบีเอส เพียงช่องเดียวเท่าน้ันที่มีองค์ประกอบการกํากับดูแลตนเองครบถ้วนที่สุด 

 
ส่วนผู้ประกอบการฟรีทีวีรายใหม่น้ันมีเพียง 2 สถานี ได้แก่ Nation TV และ NOW ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ที่มีการกําหนดจริยธรรมธุรกิจ และ
ข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Conduct)16 ของตนเอง โดยการระบุจริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way “ผิดจากน้ีไม่ใช่เรา”) ตลอดจนมีการระบุช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน 
โดยให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ทาง email และ ทางไปรษณีย์ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายใน หรือ 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการระบุกระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการ
ในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย อีกทั้งยังระบุถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมและการทบทวนจริยธรรม
ขององค์กรอย่างเคร่งครัดด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าไปสํารวจในหน้าเว็บไซต์ของ Nation TV และช่อง NOW 
กลับไม่พบว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมผู้ฟังทราบอย่างชัดเจนถึงช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

 
โดยสรุปคือ จากข้อมูลที่พบสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่น้ันไม่มีองค์กรประกอบและกลไกการกํากับดูแล

ตนเอง กล่าวคือ ไม่มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics) และแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม (Code of Conduct) เป็นของตนเอง ตลอดจนไม่มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับร้องเรียน ไม่มีการแจ้งกลับการติดตามผลหรือไม่ระบุถึงการบทลงโทษผู้ละเมิด
จริยธรรมส่ือ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่ือวิทยุโทรทัศน์ของไทยไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
                                           
16 คู่มือ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน (Code of Conduct) ของบริษัทคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานบรัทเนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ฉบับเสนอคณะกรรมการบริษัททบทวน
และอนุมัติ เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) 
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การกํากับตนเองอย่างจริงจังเท่าที่ควร ยกเว้น ไทยพีบีเอสเพียงช่องเดียวเท่าน้ันที่มีองค์กรประกอบและกลไก
การกํากับดูแลตนเองครบถ้วน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ไทยพีบีเอส คือสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่เป็นสื่อ
สาธารณะ ซึ่งมีภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญโดยไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ส่วน
สถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ ที่เป็นสถานีเชิงพาณิชย์จึงให้ความสําคัญกับผลประกอบการทางธุรกิจมากกว่าประเด็น
การกํากับดูแลตนเอง 

 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ืองจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน โดย ศิริวรรณ อนันต์โท และสันทัด  

ทองรินทร์ (2556: 11-12) ที่ระบุว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม / ควบคุมจริยธรรมในวิชาชีพด้านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง คือ ผู้จัดรายการให้ความสําคัญกับนายทุนมากกว่าจริยธรรมที่ควรจะมีในฐานะสื่อมวลชน 
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม / ควบคุมจริยธรรมในวิชาชีพด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์คือ สื่อโทรทัศน์
มุ่งทําเพ่ือประโยชน์ทางการค้า มากกว่ามุ่งให้ประโยชน์ต่อสังคม 

 
นอกจากน้ี ลักษณะความเป็นเจ้าของ หรือการสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดก็เป็นเง่ือนไขต่อการกํากับ

ตนเองในด้านจริยธรรมของสื่อด้วยเช่นกัน ดังเช่นการที่ช่อง NBT ขี้นตรงกับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้
สังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ประชาชนแจ้งข้อร้องเรียนจากตรงไปที่สํานักนายก (hotline 
1111) โดยไม่ผ่านช่อง NBT ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีข้อจํากัดจากกฎระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  

 
ดังน้ัน สรุปได้ว่าปัญหาสําคัญที่เป็นอุปสรรคของการกํากับดูแลตนเองขององค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์

คือ  
1. ผู้ประกอบการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของไทยน้ันไม่ได้ให้ความสําคัญกับการกํากับตนเองอย่างจริงจัง   
2. ขาดองค์ประกอบและกลไกการกํากับดูแลตนเองที่ครบถ้วน อันอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะของ

การประกอบกิจการที่เป็นกิจการเชิงพาณิชย์ และ ลักษณะความเป็นเจ้าของโดยหน่วยงานรัฐ 
 

5.3.2 รูปแบบและกลไกการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
การศึกษากลไกและรูปแบบการกํากับดูแลกันเองระดับองค์กรวิชาชีพในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประเทศ

ไทย หมายถึง การศึกษาการกํากับกันเองในระดับองค์กรวิชาชีพสื่อที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกันเอง (Self-
regulatory Organization : SRO) ทั้งน้ี จากการสํารวจล่าสุดของศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สํานักงาน กสทช., 2556a) พบว่า การรวมตัวเป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใน
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ประเทศไทยที่พบมีจํานวนทั้งสิ้น 219 องค์กร มีทั้งลักษณะที่เป็นองค์กร สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคม ชมรมและ
สภาวิชาชีพ และสามารถจําแนกองค์วิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบัน ได้ดังน้ี  

1) จําแนกตามพ้ืนที่ต้ัง ซึ่งพบว่าองค์กรสื่อมีที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมากที่สุดเป็นจํานวน 63 
องค์กร   

2) จําแนกตามประเด็นที่นําเสนอ โดยพบว่ามีองค์กรวิชาชีพที่ให้ความสนใจประเด็นเฉพาะอยู่บ้าง 
เช่น ประเด็นการส่งเสริมศาสนา ประเด็นด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น  

3) จําแนกตามประเภทกิจการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2551 ซึ่งพบว่าองค์กรวิชาชีพ
เก่ียวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการแบบคละ ทั้ง
ผู้ประกอบการกิจการธุรกิจ บริการชุมชนและสาธารณะน้ันมีจํานวนมากที่สุด คือ 135 องค์กร 

 
เน่ืองจาก องค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายดังกล่าว

ไปข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะองค์กรวิชาชีพที่มีการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
เพ่ือให้เห็นถึงกลไกในการกํากับกันเองได้ชัดเจน ครบวงจร มากกว่าองค์กรวิชาชีพที่ไม่มีการบังคับใช้จริยธรรม
หรือมีการบังคับใช้จริยธรรมแต่น้อยกว่า 3 ปี โดยท้ังน้ีจะเลือกจากท้ังองค์กรวิชาชีพในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์ฟรีทีวีรายเก่า - รายใหม่ โทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวี และสื่อวิทยุ 
และด้านการโฆษณา ทั้งน้ีในการเลือกตัวแทนองค์กรจะเลือกจากองค์กรที่มีการบังคับใช้จริยธรรมมายาวนาน
ที่สุดก่อนประกอบด้วย ซึ่งทําให้ได้ตัวแทนองค์กรวิชาชีพเพ่ือการศึกษากลไกและรูปแบบการกํากับดูแลกันเอง
ระดับองค์กรวิชาชีพในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประเทศไทย ดังต่อไปน้ี  
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ลําดับ องค์กรวิชาชพี จํานวนปีที่องค์กรมีการบังคบัใช้
มาตรฐานจริยธรรม17 

1. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  เริ่มใช้ พ.ศ. 2553 รวม 5 ปี  
2. สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง 

(ประเทศไทย)   
เริ่มใช้ พ.ศ. 2554 รวม 3 ปี  

3. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ พ.ศ. 2545 รวม 14 ปี 
4. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ พ.ศ. 2552 รวม 6 ปี  
5. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เริ่มใช้ พ.ศ. 2550 รวม 7 ปีกว่า  
6. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 5 ปี*  
 

1. สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจัดต้ังขึ้นภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 

46 ที่สนับสนุนการจัดต้ังกลไกควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพทางด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของเจ้าของสถานี ผู้ได้รับใบอนุญาต บรรณาธิการ
ข่าว ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าฝ่ายข่าว หรือผู้มีอํานาจทําการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   

สมาชิกเป็นองค์กรสื่อ ณ ปัจจุบันมีรายช่ือที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งหมด 16 องค์กร ได้แก่  
(1) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
(2) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(3) บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

                                           
17 ดูเพ่ิมเติมการบังคับใช้จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ ได้ท่ีฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้าน
จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย. สํานักงาน กสทช., 2556a: 54-55.  
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(4) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(5) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) 
(6) บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(7) สถานีข่าว TNN บริษัท ทรูวิช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(8) บริษัท สํานักข่าว ไอเอ็นเอ็น จํากัด 
(9) บริษัท สํานักข่าว ทีนิวส์ จํากัด 
(10) บริษัท มีเดีย ออฟมีเดียส์ จํากัด (มหาชน) 
(11) บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จํากัด (คลื่นสปอตเรดิโอ) 
(12) สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(13) บริษัท วอยซ์ทีวี จํากัด (สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี) 
(14) บริษัท มหาชัย เคเบิล ทีวี จํากัด 
(15) บริษัท เจริญเคเบิล ทีวี จํากัด 
(16) บริษัท สปริง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์) 

 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าวฯ ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าว

วิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. 2553 เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการส่งเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสมาชิกและสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ต่อไป 
จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน์ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว ข่าว 
โดยมีการประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ในสมัย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นประธานสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีการบังคับใช้มาแล้ว 5 ปี 3 เดือน  

 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีกลไกรับและจัดการเร่ืองร้องเรียน โดยมีการบัญญัติเป็น

ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วย วิธีพิจารณาเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. 2553 คือ เมื่อมีผู้
ร้องเรียนที่ได้รับความเสียหายจากข้อความ เสียง หรือภาพ ที่ปรากฏในข่าวหรือรายการข่าวที่ดําเนินการโดย
สมาชิก หรือจากพฤติกรรมของสมาชิกเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมวิชาชีพ ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วย
พยานหลักฐานต่อสถานีหรือผู้ผลิตรายการน้ันโดยตรงเสียก่อน เพ่ือให้สถานีหรือผู้ผลิตรายการน้ันดําเนินการ
บรรเทาความเสียหายตามควรแก่กรณี หากสถานีหรือผู้ผลิตรายการน้ัน ปฏิเสธหรือเพิกเฉยที่จะดําเนินการใดๆ 
หรือมีการดําเนินการบรรเทาความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นที่พอใจ หรือไม่สามารถ
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ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันที่สถานีหรือผู้ผลิตรายการได้รับหนังสือของผู้ร้องเรียนแล้ว  
ผู้ร้องเรียนมีสิทธิย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ร้องเรียนได้ทราบความ
เสียหายน้ัน  

 
โดยเรื่องร้องเรียนต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน มีรายละเอียดช่ือตัว ช่ือสกุล 

ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน และช่ือของสมาชิก หรือช่ือรายการข่าว หรือวันเวลาการออกอากาศ พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของผู้ร้องเรียน และหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ สําหรับช่องทางน้ันสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนทางไปรษณีย์ หรือทางการร้องเรียนโดยทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได้  แต่ที่สําคัญคือผู้ร้องเรียนต้องลงลายมือช่ือในเรื่องร้องเรียนและส่ง
ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการก็ได้เช่นกัน   
 

2. สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)  
สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นจากการท่ี 

ผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของเจ้าของสถานี ผู้รับใบอนุญาต ผู้มี
อํานาจทําการแทนของสถานีวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา 
บุคคล ผู้ประกอบ วิชาชีพที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่น ผู้จัดรายการ ผู้ดําเนิน
รายการ พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการวิทยุ นักแสดงนักร้องผู้ประกอบกิจการผู้ผลิตทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค รวมทั้งเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียมด้วย รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพ 

 
ทั้งน้ี ประธานสภาฯ (รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี, สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2558) ได้ให้ข้อมูลว่า

ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีรายเก่าและ ทีวีดิจิทัลรายใหม่เข้าเป็น
สมาชิกอย่างต่อเน่ือง โดยครอบคลุมการดูแลทั้งส่วนเน้ือหาข่าว (News) และรายการ (Programming) 
ตลอดจนโฆษณา (Advertising) ด้วย  

 
ทั้งน้ี ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพ ซึ่งใช้มาต้ังแต่ต้ังสภาฯ รวมระยะเวลาในการใช้มาแล้ว 3 ปีกว่า ส่วนช่องทางในการร้องเรียน
สามารถดําเนินการได้ผ่านทางหน้า website ของสภาฯ ทั้งน้ีต้องระบบช่ือ นามสกุลจริง พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อ
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กลับอย่างชัดเจน นอกจากน้ี สภาฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมดูแลเรื่องร้องเรียนเป็นรายกรณีไป 
โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ชมผู้ฟังแล้วทางสมาคมจะดําเนินการแจ้งไปยังสถานี / ช่องน้ันๆ เพ่ือให้มีการ
ช้ีแจงข้อเท็จจริง และเยียวยาแก้ไขกันเองก่อน แต่หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจต้องการดําเนินงานของสถานีก็
สามารถกลับมาแจ้งต่อสภาฯ ได้ ทั้งน้ี สภาฯ จะทําหน้าที่คล้ายเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ร้อง
กับผู้ถูกร้องมากกว่าเข้าไปจัดการแก้ปัญหาเอง 
 

3. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี (ผู้ประกอบการ

โทรทัศน์ทางสาย-ช่ือเดิม) ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2526 เน่ืองจากขณะน้ันผู้ประกอบการโทรทัศน์ทางสายได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการปราบปรามธุรกิจโทรทัศน์ทางสายจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงถูกโจมตีต่อต้านว่า
เป็นธุรกิจเถื่อน เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เน่ืองจากในขณะน้ันยัง ไม่มีกฎหมายรองรับในการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ทางสาย ซึ่งต่อมาได้มีการขยายตัวไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ และได้มีการรวมตัวกันก่อต้ังเป็น
ชมรมโทรทัศน์ทางสาย ซึ่งต่อมาได้ขออนุญาตจัดต้ังเป็นสมาคมเคเบิลทีวี (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2536 และปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2545 

 
ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรวม 250 บริษัท และครอบคลุมเครือข่ายทั่ว

ประเทศ รวม 500 สถานี ให้บริการสมาชิกโดยส่งสัญญาณแพร่ภาพผ่านโครงข่ายสายเคเบิลทีวีในแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2,500,000 ครัวเรือน หรือมีผู้รับชมประมาณ 12,000,000 คน 

 
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยมีข้อบังคับด้านจริยธรรมบัญญัติไว้ชัดเจน โดยระเบียบข้อบังคับของ

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องจริยธรรม โดยมีใจความดังต่อไปน้ี 
 

ข้อที่ 38 สมาชิกสมาคมรายใดที่แพร่ภาพและเสียงที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หาก
ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเป็นจริง 
และคณะกรรมการได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง  จะต้องถูกถอดถอนออกจากการเป็นสมาชิกภาพ
ของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และแจ้งให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันต่อไป 
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ข้อที่ 39 สมาชิกสมาคมต้องไม่ดําเนินงานอย่างใดๆ อันจะเป็นทางนําความเสื่อมเสีย
มาสู่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ข้อที่ 40 สมาชิกสมาคมต้องแจ้งให้สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยทราบเก่ียวกับ
พ้ืนที่ประกอบการท่ีทําอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริง โดยให้แยกเป็นสถานีให้ชัดเจน 

ข้อที่ 41 สมาชิกสมาคมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากสมาชิก
สมาคมรายใดที่ถูกถอดถอนไม่พอใจในคําสั่งคณะกรรมการ ให้ทําหนังสืออุทธรณ์คําสั่งน้ันต่อ
กรรมการท่านใดท่านหนึ่งได้ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่ได้รับคําสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและให้กรรมการที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์น้ันนําเสนอต่อที่
ประชุมของคณะกรรมการโดยเร็วที่สุด 

 
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ประกาศใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปี พ.ศ. 2558 รวม 13 ปี ส่วนช่องทาง

การร้องเรียนน้ันสามารถเข้ากรอกข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทางหน้า website ของสมาคม ทั้งน้ีผู้ร้องเรียน
ต้องแสดงช่ือ สกุลจริง email และรายละเอียดเรื่องราวร้องเรียน ทั้งน้ีที่ผ่านมาการร้องเรียนส่วนใหญ่ คือ เรื่อง
ปัญหาลิขสิทธ์ิ การแข่งขันตัดราคา และโฆษณาผิดกฎหมาย ไร้จริยธรรม ตามลําดับ ส่วนมาตรการลงโทษใช้
บ่อยคือการตักเตือนและไกล่เกลี่ย (สํานักงาน กสทช., 2556a: 62) 
 

4. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย 
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้รวมตัวกันเมื่อกลางปี พ.ศ. 2551 เพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางระเบียบข้อบังคับ
ของสมาคมและกําหนดวัตถุประสงค์ของสมาคม อาทิ เพ่ือแนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ การ
พัฒนาคุณภาพของกิจการสื่อมวลชน การแพร่ภาพและเสียงของโทรทัศน์ดาวเทียมให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ควบคุม ดูแล การดําเนินกิจการ
ของสมาชิกให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น โดยจากการสัมภาษณ์ คุณนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย ระบุว่า 
ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกประกอบด้วยช่องดาวเทียม 100 กว่าช่องจากท่ีมีผู้ให้บริการอยู่ 400 กว่าช่อง และ
ในทางปฏิบัติสมาคมถือเอามาตรา 37 ของ กสทช. เป็น มาตรฐานจริยธรรมท่ีใช้ในการกํากับดูแลกันเองเป็น
สําคัญ ส่วนการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรน้ันมีการบังคับใช้มาต้ังแต่ กันยายน พ.ศ. 2552 จนถึง
วันน้ีเป็นเวลา 5 ปี 10 เดือน   
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ส่วนกลไกการกํากับดูแลกันเองของสมาคมฯ เริ่มต้ังแต่การตรวจสอบช่องโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆ ที่
จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก ทั้งน้ีทางสมาคมมีกลไกในการกํากับกันเองโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม  
 

“ถ้าช่องไหนเราเห็นๆ ว่าอาจมีประเด็นที่ดูมีปัญหาก็จะเข้าไปดูอีกครั้ง เช่น มีช่อง
หน่ึงที่มาสมัครแต่เรารู้ ว่าช่องน้ีเป็นอย่างไร ช่องน้ีมีการใส่ชุดนอนอ่านข่าว ดังน้ัน
คณะกรรมการก็ให้ปรับเวลาออกอากาศ เดิมออกอากาศตอนสองทุ่ม เราให้ไปออกหลังเที่ยง
คืน ถ้าช่องปรับตามคําที่เราแจ้ง เราก็จะรับเข้าเป็นสมาชิก แต่ถ้าไม่ปรับเราก็ไม่รับเข้า โดย
การรับเข้าต้องใช้เสียงของคณะกรรมการพิจารณาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ซึ่งเรามีคณะกรรมการ 
15 คน ถ้าใครละเมิดก็จะเชิญออกจากการเป็นสมาชิก แต่ต้ังแต่ต้ังสมาคมมายังไม่เคยเชิญ
ใครออก ก็มีที่เค้าชิงลาออกไปก่อนเอง” 

คุณนิพนธ์ นาคสมภพ 
นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย 

สัมภาษณ์, วันพุธที่ 8  กรกฎาคม 2558 
 

5. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ก่อต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2509 ต้ังขึ้น

เพราะผู้คนในแวดวงโฆษณาต้องการเห็นความเป็นปึกแผ่นน้ี จะมีการสอน และสอดแทรกจรรยาบรรณ สอนให้
มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการ โฆษณา  

 
สมาคมฯ ได้ริเริ่มกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพโฆษณาขึ้นเองคร้ังแรกโดยร่วมกับ คณะ 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2544 จากน้ันในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการลงมติรับแนวทาง
จรรยาบรรณและแก้ไขข้อบังคับของสมาคมเรื่องจรรยาบรรณ โดยประกาศใช้จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาฉบับ
ใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการลงมติรับกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพโฆษณาไว้ใน
ข้อบังคับของสมาคมโฆษณาฯ และประกาศใช้ “ข้อบังคับว่าด้วยกระบวนการกํากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ
โฆษณาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549” และมีการแต่งต้ัง “คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา” ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2550 ซึ่งหากนับต้ังแต่การมี คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 จนถึง
ปัจจุบันรวมระยะเวลาการบังคับใช้ 7 ปีกว่า ทั้งน้ีที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องโฆษณาเกินจริงมากที่สุด และ
มาตรการการลงโทษที่ใช้บ่อยคือการตักเตือน   
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กลไกการกํากับดูแลตนเองของสมาคม มีการตรวจสอบและติดตามช้ินงานโฆษณา การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การบังคับใช้และลงโทษ การให้ความรู้คําแนะนําแก่นักวิชาชีพ และการสร้างการตระหนักรู้และ
ยอมรับจากประชาชน ดูแลภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์มีความ เข้มแข็งที่สุด โดยมีการดําเนินการร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทุกช่อง โดยทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโฆษณาฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม
โฆษณาฯ จะต้องส่งภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือรับการตรวจพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ ก่อนที่โฆษณาน้ันๆ จะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ แต่หากมีเรื่อง
ร้องเรียน หลังการออกอากาศ ก็จะดําเนินการพิจารณา และหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
โฆษณา ก็จะมีการแจ้งให้ดําเนินการแก้ไข หรือระงับการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณานั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้ทาง
สถานีโทรทัศน์ทราบ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างย่ิง 

 
ทั้งน้ีแต่เดิมซึ่งเดิมคณะกรรมการชุดน้ีมีฟรีทีวี 4 ช่องร่วมกันทํางานรวมกันกับสมาคมโฆษณา ทั้งน้ีเมื่อ

ก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิทัล สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สภาวิชาชีพกิจการ การแพร่
ภาพและการกระจายเสียง และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการฟรีทีวีสาธารณะ
ทีวีดิจิทัลประเภทธุรกิจ 24 ช่อง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู รวมกลุ่มกันต้ัง คณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาวิทยุโทรทัศน์ฟรีทีวีแห่งประเทศไทย ขึ้น เพ่ือร่วมกันตรวจเน้ือหาและกําหนด
มาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และจัดทําบันทึกข้อตกลง จะนําหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบภาพยนตร์โฆษณา 
ตามแนวทางปฏิบัติเดิมที่ ฟรีทีวีเดิมใช้อยู่เป็นแนวทางในการกํากับดูแลภาพยนตร์โฆษณา ที่จะเข้มงวดไม่ให้มี
การโฆษณาเกินจริง และจะต้องมีเน้ือหาเหมาะสมตัวแทนของช่องใหม่จะเข้ามาร่วมทํางานด้วย โดยระยะแรก
จะให้ฟรีทีวีเดิม เป็นผู้นําในการตรวจสอบเนื้อหาก่อน และให้ช่องใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมเรียนรู้ระบบ
การตรวจสอบเน้ือหาทุกขั้นตอน18  
 

6. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เครือข่ายวิทยุชุมชน 8 ภูมิภาคท่ัวประเทศ จัดเวทีสรุปบทเรียน 3 ปี 

กระบวนการเรียนรู้เรื่องวิทยุชุมชนของภาคประชาชน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ได้เกิดการรวมตัวกันเป็น “สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ” โดย

                                           
18 “ความร่วมมือเซ็นเซอร์และโฆษณาทีวีดิจิตอล” 23 เม.ย. 2557 ท่ีมา: http://news.ch7.com  
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ประกาศเจตนารมณ์คือ ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสื่อมาตรา 40 ยึดมั่นดําเนินการวิทยุชุมชนตามปรัชญาที่ไม่
แสวงหากําไรทางธุรกิจและไม่ถูกครอบงําโดยกลุ่ม อิทธิพล และการขยายผลการเรียนรู้วิทยุชุมชนอย่าง
กว้างขวาง ตลอดจนร่วมกันสร้างสมดุลอํานาจในการสื่อสารของประชาชน 

 
นอกจากน้ี เมื่อปี พ.ศ. 2553 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติได้ร่วมกับ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะ 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้มีการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติและมาตรฐานจริยธรรมของ
วิทยุชุมชน รวมถึง กลไกการกํากับดูแลตัวเอง เพ่ือบังคับใช้ในกลุ่มของตนเอง โดยมุ่งเน้นสร้างกลไกระดับ
ภูมิภาคท่ีมีศักยภาพดําเนินงานได้จริงและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อีกทั้งยังมีความ
พยายามในการสื่อสารกับองค์กรกํากับดูแลเพ่ือสนับสนุนให้มาตรการการกํากับดูแลของกลุ่มตนเองมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย   

 
ทั้งน้ี ที่ผ่านมาเร่ืองที่ถูกร้องเรียนสู่สหพันธ์ฯ มากที่สุดคือ ปัญหานายทุนและปัญหาคลื่นทับกัน โดย

มาตรการลงโทษที่สหพันธ์ฯ มักใช้ คือตักเตือนและระงับการร่วมทํากิจกรรม 
 

สรุปผลการศึกษารูปแบบและกลไกการกํากับดูแลกันเองระดับองค์กรวิชาชีพในส่ือวิทยุและโทรทัศน์
ประเทศไทย 

จากผลการศึกษา รูปแบบและกลไกการกํากับดูแลกันเองในระดับองค์กรวิชาชีพสื่อ พบว่า กิจกรรม
และการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับกํากับดูแลกันเองสมาคมวิชาชีพน้ัน องค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อให้
ความสําคัญกับเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจและการประกอบการเป็นความสําคัญอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับว่า
วิจัยฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย (สํานักงาน กสทช., 2556a: 11-12) ที่พบว่ามูลเหตุจูงใจ ของการรวมตัวของ
องค์กรวิชาชีพน้ันเป็นไปเพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ การต่อรองทางธุรกิจหรือนโยบาย โดยไม่ผูกโยงกับ
อุดมการณ์ในการดําเนินการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมเป็นสําคัญ    

 
นอกจากน้ี กิจกรรมที่พบเห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ 

การออกแถลงการณ์ถึงจุดยืนขององค์กรวิชาชีพในวาระหรือเหตุการณ์ต่างๆ การผลักดันกฎหมายและนโยบาย
ที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชน และงานทางด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการประกอบ
วิชาชีพของสื่อมวลชน ส่วนกิจกรรมที่ยังพบว่าองค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อยังมีการดําเนินการกันน้อย คือ 
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การให้ความคุ้มครองแก่หมู่สมาชิกในเรื่องของสวัสดิภาพและสวัสดิการและการเปิดช่องทางในการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์หรือร้องเรียนในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือละเมิดหลัก
จริยธรรม (พิรงรอง รามสูต และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2556)  

 
ส่วนกลไกการกํากับดูแลกันเองน้ัน องค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีการบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

และ/หรือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสําหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในหมู่สมาชิกขององค์กรและสมาคม
วิชาชีพสื่อ แต่ยังขาดกลไกการเฝ้าระวังและบังคับใช้ที่มีความชัดเจนเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะรอให้มีการร้องเรียนจากผู้ชมผู้ฟังก่อนจะมีการดําเนินการด้านจริยธรรม 
และมีคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เข้ามา แต่ขาดการเฝ้าระวัง (Monitoring) กันเอง
อย่างจริงจัง นอกจากน้ี ยังพบว่าองค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่มีช่องทางในการร้องเรียนแต่ขาดการสื่อสารบอกแก่
ประชาชน ทั้งน้ีพบว่าในการร้องเรียนน้ันทุกองค์กรวิชาชีพสื่อต้องการให้ผู้ร้องเรียนระบุช่ือ-นามสกุลจริง เพ่ือ
ยืนยันตัวบุคคล ส่วนมาตรการการลงโทษส่วนใหญ่จะคือการตักเตือน  

 
หากพิจารณาองค์กรวิชาชีพโดยแบ่งตามประเภทเน้ือหาในการกํากับดูแลกันเองตามประเภทข่าว 

ประเภทรายการ และด้านโฆษณา ก็จะพบว่า องค์กรวิชาชีพที่มีความพร้อมในการกํากับดูแลกันเองได้ประสบ
ความสําเร็จที่สุดก็คือ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยมีปัจจัยสําคัญคือ มีสมาชิกที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามกติกาอย่างดีเน่ืองจากมีแรงจูงใจที่เช่ือมโยงกับโอกาสในการประกอบวิชาชีพ มีการกําหนดธรรมนูญ/
ข้อบังคับ/จรรยาบรรณ มีคู่มือปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีกลไกการดําเนินการกํากับที่เป็นระบบและได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนที่ดําเนินการในมิติอ่ืนๆ ควบคู่
ไปด้วยเช่น การออกแถลงการณ์/การย่ืนหนังสือ ตลอดจนการส่งเสริมด้าน วิชาการ ด้านสวัสดิภาพ/สวัสดิการ
ของคนในวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการจัดประกวดรางวัล ตลอดจน
การผลักดันกฎหมายและนโยบายต่างๆ ได้ นับเป็นองค์กรวิชาชีพตัวอย่างในการประสานความร่วมมือจาก
หลากฝ่ายได้อย่างลงตัว 
 

5.4 บทเรียนจากการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย 
สําหรับบทเรียนและปัญหา/อุปสรรคในการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประเทศ

ไทย พบว่า โดยสรุปเป็นประเด็นได้ต่อไปน้ี 
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ด้านองค์กรวิชาชีพสื่อ 

 ประเด็นการขาดสภาพบังคับในการกํากับกันเอง  
ภาพรวมกลไกการทํากับกันเองขององค์กรสื่อน้ันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังมีภาพและคําพูด

สะท้อนการทํางานขององค์กรวิชาชีพสื่อว่า เป็น “เสือกระดาษ” เพราะดูแลกันเองภายใต้ความสมัครใจ และ
เมื่อการละเมิดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและการปัญหาการบังคับใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม
วิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพซึ่งมีสถานะเป็นเพียงสถาบันวิชาชีพที่อยู่ในรูปของสมาคม ชมรม หรือมูลนิธิ สมาชิก
ที่ทําผิดจริยธรรมก็อาจใช้วิธีการลาออกจากองค์กรวิชาชีพเพ่ือหลีกเลี่ยงการลงโทษซึ่งถือว่าเป็นอันจบกันไป  

 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(สํานักงาน กสทช., 2556a: 92-93) ที่พบว่า การกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม เพราะองค์กรวิชาชีพฯ ไม่มีอํานาจให้คุณให้โทษแก่สมาชิก 
สมาชิกที่ถูกองค์กรตัดสินว่ากระทําผิดมาตรฐานจริยธรรมก็สามารถที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามคําตัดสินดังกล่าว 
และลาออกจากองค์กรวิชาชีพได้ และคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพฯ หลีกเลี่ยงการตัดสินช้ีผิดถูกเพราะเป็น
ผู้ประกอบการสื่อด้วยกัน รวมถึง สอดคล้องกับ วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ (2555: 6) ที่ระบุว่าปัญหาจาก
ปัญหาการกํากับดูแลกันเองภายใต้ความสมัครใจ และการละเมิดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและปัญหาการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพ ซึ่งไม่มีอํานาจในการลงโทษ (Sanction) ผู้
ประกอบวิชาชีพที่กระทําการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้น เน่ืองจากองค์กรเอกชน
เหล่านี้มิใช่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ได้รับอํานาจตามกฎหมาย  

 

 ประเด็นการกํากับดูแลกันเองไม่สามารถครอบคลุมไปยังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ไม่เป็นสมาชิกได้   
เน่ืองจาก จํานวนของผู้ประกอบกิจการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทยมีจํานวนมาก และหลาย

รายที่ไม่ได้เข้าร่วมในกลไกการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพใดๆ เพราะการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ
เป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่ภาคบังคับ จึงทําให้การกํากับดูแลกันเองไม่สามารถครอบคลุมไปยังผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อทุกประเภท/ระดับได้   

 
ดังเช่นกรณีวิทยุท้องถิ่นซึ่งพบอุปสรรคปัญหาสําคัญของการกํากับดูแลกันเอง เน่ืองจาก มีจํานวนของ

วิทยุท้องถิ่นจํานวนมาก จากข้อมูลของ กสทช. พบว่า มีจํานวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทั้งหมด จํานวน 5,682 ราย โดยในจํานวนน้ีเป็นผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
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วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการชุมชนเพียง 547 ราย ที่เหลือจํานวน 1,092 ราย เป็นประเภทสาธารณะ และ
กลุ่มใหญ่สุดจํานวน 4,043 ราย เป็นประเภทธุรกิจ (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ซึ่งผู้ประกอบ
กิจการวิทยุชุมชนที่เป็นสมาชิกสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) น้ัน ปัจจุบันมีเพียง 100 กว่าสถานีทั่ว
ประเทศ อีกทั้ง ไม่ปรากฏข้อมูลว่าสถานีวิทยุนอกเหนือจากน้ันมีกลไกการกํากับดูแลตนเองในระดับสถานี หรือ
เข้าร่วมกลไกการกํากับดูแลกันเองในระดับองค์กรวิชาชีพหรือไม่อย่างไร จึงเป็นสาเหตุที่การกํากับดูแลกันเอง
ของวิทยุชุมชนน้ันไม่สามารถทําได้ครอบคลุมทั่วถึง   

 
เช่นเดียวกับปัญหาการกํากับกันเองในสื่อเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียมที่มีโฆษณาจํานวนมากที่อาจจะ

ละเมิดทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงปรากฏเน้ือหาที่มีแนวโน้มสร้างความเกลียดชัง แต่ว่าส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้สังกัดองค์กรวิชาชีพใดๆ การกํากับดูแลกันเองจึงไม่สามารถทําได้โดยทั่วถึง  

 

 ประเด็นเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงาน 
งานวิจัยของศูนย์วิจัยนโยบายสื่อ (สํานักงาน กสทช., 2556a) สรุปว่า กลไกการบังคับใช้มาตรฐาน

จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพยังขาดประสิทธิภาพ เพราะองค์กรวิชาชีพไม่มีอํานาจให้คุณให้โทษแก่สมาชิก อีก
ทั้งองค์กรวิชาชีพยังขาดทรัพยากรในการกํากับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดเงินทุนในการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของคุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ถึง
ข้อจํากัดที่เป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานของสภา คือเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีจํากัดไม่เพียงพอและประเด็น
สําคัญคือองค์กรวิชาชีพต้องพยายามหลีกเลี่ยงกันขอสปอนเซอร์ เพราะต่อไปอาจจะถูกแทรกแซงด้วยอํานาจ
ทุนน้ันเอง  
 

“งบประมาณเน่ียก็เป็นเรื่องใหญ่ ตอนน้ีเงินเหลือแทบจะหมดไปแล้วมั้งเน่ีย 
เพราะว่าเราเน่ียไม่อยากทํา (ขอสปอนเซอร์จากองค์กรธุรกิจ) คือประชุมกรรมการเน่ีย หน่ึงตี
กอล์ฟต้องขอสปอนเซอร์เน่ียเราก็รู้ๆ อยู่ขอสปอนเซอร์ใครบ้างอะไรยังไง นึกออกไหมอ่า”  

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ ์
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 

สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2558 
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ด้านผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 

 ประเด็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานะ บทบาทหน้าที่ 
ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย ส่งผลให้สื่อมวลชนใช้เสรีภาพโดยละเมิด
มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

รายงานการวิจัยเรื่องขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย (วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ, 2555) ระบุว่าปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ
วิชาชีพและปัญหาการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานะ บทบาทหน้าที่ ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามกฎหมาย 
ส่งผลให้สื่อมวลชนใช้เสรีภาพที่ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพซึ่งเป็นเคร่ืองประกันในการทําหน้าที่อย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรมของสื่อมวลชน  

 
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและ

การกระจายเสียง (ประเทศไทย) การประเมินผลงานของสภาฯ น้ันเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่ว่าก็ยังมีสื่อที่ยังไม่มี
เข้ารวมองค์กรวิชาชีพอยู่มาก เพราะความไม่รู้จักองค์กรเท่าที่ควร และรู้ทราบความสําคัญและความจําเป็นใน
การเข้าร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพ่ือการกํากับดูแลกันเอง 
 

“…บางคนเขาก็ไม่รู้เรื่อง คือหลายคนที่มาทําทีวีไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าคืออะไร เพียงแต่ว่า
อยากจะทําแค่น้ันเอง เพราะง้ันเขาก็จะไม่รู้ว่ามีอะไร สมาคมมีอะไร มีความจําเป็นแค่ไหน 
ยกเว้นถ้าโดนร้องเรียนเม่ือไหร่ ก็จะรู้ทันทีว่าต้องมา เพราะว่าก็จะเคลมทันทีว่าเป็นสมาชิก 
เพราะว่าการเป็นสมาชิกเราก็จะไปดูให้…” 

รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐ ี
ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2558 
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“...องค์กรวิชาชีพสื่อไม่ได้เฉพาะสภาวิชาชีพ ข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มันมี
หลักของเราอย่างนึงก็คือว่าการเสริมให้สมาชิก ซึ่งของเราก็ยังเป็นองค์กร ให้มีความเข้าใจใน
เรื่องกรอบจริยธรรม เพราะว่าเร่ืองที่ไปกระทบสิทธิของคนที่ตกเป็นข่าวหรือใครก็ตาม มัน
เกิดขึ้นหลายสาเหตุมาก มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าจงใจไปละเมิด หรือว่ามุ่งเเต่จะขายข่าว
อย่างเดียวตามท่ีสังคมหลายคนเข้าใจ ไม่ใช่ทุกกรณี มันมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เยอะ” 

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 

สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2558 
 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ กับ กสทช. ในการกํากับกันเอง 

 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของ กสทช. ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการกํากับกันเอง 
ถึงแม้ว่าปัจจุบัน กสทช. ได้จัดทําคู่มือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting) โดยกําหนดหลักการ
จริยธรรมท่ัวไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยกําหนดทั้งหลักการจริยธรรมขององค์กิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ และหลักการจริยธรรมของผู้ประกอบการวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ 8 หลักการ19 แต่ก็ยังดูเหมือน

                                           
19 ได้แก่ 

1. ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เท่ียงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม   
2. สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 
3. ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
4. เคารพในลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
5. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพ่ือสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยม

อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ีปรากฏในสื่อ 
7. การให้พ้ืนท่ีสาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สําคัญ 
8. การสื่อสารท่ีสร้างความเกลียดชัง 

(โดยกําหนดจากการสรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการส่งเสริมการ
ดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี พ.ศ.2556) 
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ไม่ได้รับการยอมรับจากฟากฝ่ังองค์กรวิชาชีพเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นผลสะท้อนได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
กสทช. กับองค์กรวิชาชีพสื่อ ว่าเป็นไปในทางลบมากกว่าบวก 
 

“...เราก็เห็นว่า กสทช. เองไม่ได้อยากให้มีองค์กรที่กํากับดูแลเพราะเขาอยากดูเอง 
เขาอยากจะเป็นคนตัดสินเอง เขาอยากจะเป็นคนที่วางเกณฑ์เองหรืออะไรเองอย่างน้ี หรือมี 
authority ที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ ใช่ไหม เพราะฉะน้ันเน่ียการที่มีองค์กรสื่อขึ้นมาแบบนี้ มัน
ทําให้เขาไม่มี authority ที่จะทําอย่างที่อยากทํา” 

รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐ ี
ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2558 
 

ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตว่า เมื่อผู้วิจัยได้ติดต่อขอข้อมูลไปยังสํานักงาน กสทช. ผ่านทางสํานัก
ส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลตนเอง ผลปรากฏว่าแม้สํานักงาน กสทช. รวบรวมฐานข้อมูลองค์กรทั่ว
ประเทศไว้เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน แต่ยังไม่มีฐานข้อมูลการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพของแต่ละ
สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีรายเก่าและช่องทีวีดิจิทัลรายใหม่  

 
ทั้งน้ีเพ่ือให้การส่งเสริมกลไกและการมีส่วนร่วมขององค์กรและผู้ประกอบการในการจัดทํามาตรฐาน

จริยธรรมและกํากับกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นน้ัน กสทช. ควรมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลระดับสมาชิก
ขององค์กรวิชาชีพต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบว่าองค์กรสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใดที่ยังไม่มีการเข้าร่วมในการกํากับ
กันเองในระดับองกร์วิชาชีพ นอกจากน้ี แล้วหากมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าองค์กรวิชาชีพใดๆ น้ันมีองค์กรสื่อใดเป็น
สมาชิกอยู่บ้างก็จะทําให้ กสทช. สามารถช่วยเข้าไปแนะนํา ส่งเสริม การกํากับดูแลกันเองได้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น   

 
นอกจากน้ี ผู้ประกอบการสื่อบางรายเห็นว่า กสทช. ควรมีบทบาทในการใช้อํานาจตามกฎหมายกํากับ

ดูแลผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มีสังกัดสมาคมวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมสมาคมวิชาชีพในการกํากับ
ดูแลกันเอง และกํากับดูแลได้อย่างทั่วถึงไปยังกลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพใดๆ อาทิ กสทช. ควรมี
มาตรการกับสื่อที่ไม่ยอมสังกัดวิชาชีพ หรือ เมื่อทางองค์กรวิชาชีพส่งเรื่อง ส่งช่ือสมาชิกท่ีลาออก หรือถูก
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ยกเลิกสมาชิกภาพน้ัน กสทช. ควรมีการรับลูกจากองค์กรวิชาชีพ เช่น งดเว้นการอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
กิจการให้แก่สื่อถูกองค์กรวิชาชีพตัดสินอย่างเป็นธรรมแล้วว่าได้ละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง เป็นต้น 
 

“...เมื่อช่องทีวีดาวเทียมลาออกแล้วก็จบ ต้องไปว่ากันต่อที่ กสทช. ว่า กสทช. ไม่
ควรให้ใบอนุญาตต่อกับคนที่ไม่มีสังกัด กสทช. ต้องรับลูกสมาคมวิชาชีพ เช่น ไม่ให้ประมูล
ต่อ ไม่ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป ทีวีดาวเทียมที่ 400 กว่าช่อง เข้ามาอยู่กับสมาคม 
100 กว่าช่อง อีก 300 ช่องก็อิสระ ซึ่ง กสทช. ควรต้องทําอะไรสักอย่าง ให้กลุ่มเหล่าน้ีมีการ
สังกัด กสทช. ควรออกกฎให้โทรทัศน์ดาวเทียมทุกช่องต้องสังกัดองค์กรสื่อ แต่ก็ไม่ทํา .... มี
คนบอกว่า กสทช. ไม่ทําเพราะไม่ต้องการให้อํานาจกระจายไปสู่องค์กรวิชาชีพอ่ืน”  

คุณนิพนธ์ นาคสมภพ  
นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย 

สัมภาษณ์, 8 กรกฎาคม 2558 
 

 ประเด็นปัญหาความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทํางานของ กสทช.  
องค์กรวิชาชีพสื่อยังต้ังคําถามต่อ กสทช. เก่ียวกับความไม่ชัดเจนในกติกาและการเลือกปฏิบัติในการ

พิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นเหตุให้ กสทช. ไม่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรวิชาชีพสื่อ ดังสะท้อนได้จากคํา
ให้สัมภาษณ์ของประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 
 

“พวกส่ือเองก็ไม่ได้อยากจะโดนตัดสินโดย กสทช. เพราะว่าเขาก็เลือกปฏิบัตินะ 
ไม่ใช่ว่าไม่เลือกปฏิบัตินะ อย่าง(สื่อ) จนๆ ไม่ต้องคิด มันไม่ร้องเรียนด้วยซ้ําไป ไม่ขึ้นเป็น
ประเด็นด้วยซ้ําไป แต่เมื่อไหร่ก็ตามท่ีไปเจอแบบผู้ผลิตใหญ่ๆ หรืออะไรช่องใหญ่ๆ ก็จะทันที
เลย คือเขาอยากปรับ อยากมี authority ที่จะทํา เท่าที่สังเกตดูนะคะ เพราะว่าทุกครั้งที่มี
เรื่องร้องเรียน สมาชิกก็จะส่งมาที่เราด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคณะกรรมการ กสทช. 
เป็นทุกคนนะ” 

รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐ ี
ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) 

สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2558 
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6. การกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อออนไลน ์
 

6.1 ประสบการณใ์นทางปฏิบัติและบทเรียนของสื่อออนไลนใ์นต่างประเทศ 
การกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อออนไลน์ในต่างประเทศน้ัน พิรงรอง รามสูต (2556: 171-243) 

ได้ระบุถึงรูปแบบการกํากับดูแลเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นําในหลายประเทศ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีลักษณะโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 
 

สหรัฐอเมริกา 
การกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกา จะใช้แนวทางเดียวกับการจัดการโครงสร้าง

อินเทอร์เน็ต โดยมีหลักการสําคัญสองประการคือ 
1) ใช้แนวนโยบายที่เปิดกว้าง (open policy) ที่เน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้นําในการวางกรอบนโยบาย 
2) ให้ตลาดเป็นตัวผลักดันรูปแบบการกํากับดูแลที่ เหมาะสมของส่ือใหม่ (market-driven 

medium) 
 

นอกจากน้ี ด้วยลักษณะอันแพร่กระจายไม่รวมศูนย์ (decentralized) ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ลักษณะของการเป็นเครือข่ายที่ไม่หวังกําไร (non-profit) มาต้ังแต่เริ่มต้น ทําให้รูปแบบการกํากับดูแลที่ใช้ใน
สหรัฐอเมริกาเป็นไปในลักษณะของการรวมกลุ่มกันของภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (private 
stakeholders) ในประเด็นต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตร่วมกัน เช่น คณะทํางานเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
อินเทอร์เน็ต (Internet Engineering Task Force หรือ TETF) พันธมิตรเพ่ือสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ 
(Online Privacy Alliance หรือ OPA) กลไกการกลั่นกรองเน้ือหาในเบราเซอร์ (browser) เป็นต้น 
 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
ในช่วงต้น (ค.ศ. 1999-2004) การกํากับดูแลอินเทอร์เน็ตของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจะดําเนิน

ตาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการกํากับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต” (Memorandum on the Regulation 
of Internet Content) การร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือกันของผู้เช่ียวชาญจาก
นานาชาติในสาขาวิชาและความสนใจด้านต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายหลักคือ เพ่ือหาทางป้องกันเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่เป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ตให้ดีย่ิงขึ้น 
โดยผู้เช่ียวชาญมีข้อสรุปเบ้ืองต้นร่วมกันว่า สําหรับสื่อระดับโลกอย่างอินเทอร์เน็ตแล้ว ไม่สามารถจะพ่ึงพา
เพียงภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพ่ือปกป้องผู้เยาว์ได้ ด้วยเหตุน้ีแนวทางที่
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ควรจะเป็นคือ การแบ่งเน้ือหาให้ชัดเจน 2 ประเภท คือเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย และเน้ือหาที่อาจเป็นภัยเพ่ือ
กําหนดแนวทางที่แตกต่างในการกํากับดูแล รวมไปถึงการประสานความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยอยู่บนฐานความรับผิดชอบร่วมกันใน 5 ระดับ ดังต่อไปน้ี  

1. การกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต 
2. การแบ่งประเภท ติดป้ายและจัดอันดับของเนื้อหา (โดยผู้ผลิตเน้ือหาเอง) และการใช้ระบบ

กลั่นกรองเน้ือหา (โดยผู้ใช้) 
3. การมีสายด่วนผู้ใช้ 
4. การบังคับใช้และดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือเสริมการกํากับดูแลตนเอง 
5. การสร้างความรู้เท่าทันสื่อ 

 
 ทั้งน้ี การกํากับดูแลตนเองของภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การพัฒนาและ
บังคับใช้ “ระเบียบว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป” ซึ่งกําหนดให้ทุกประเทศสมาชิกมีพันธกิจ
ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในประเทศของตนทําการร่างและบังคับใช้ จรรยาบรรณ และกฎ กติกาในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ codes ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 
 อย่างไรก็ดี นับต้ังแต่ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548) เป็นต้นมา การกํากับดูแลเน้ือหาอินเทอร์เน็ตของ
สหภาพยุโรป สะท้อนถึงลักษณะการกํากับดูแลร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างชัดเจน โดยส่วนหน่ึง
เป็นความพยายามของภาครัฐในการใช้โครงสร้างทางกฎหมายเพ่ือยกระดับการกลั่นกรองเน้ือหาที่มีอยู่ผ่านการ
สนับสนุนการบล็อกและกลั่นกรองเน้ือหาโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) 
 
 ประเทศเกาหลีใต้ 
 ประเทศเกาหลีใต้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมในการกํากับดูแลตนเองในภาคอุตสาหกรรมและภาค
ประชาสังคม เพ่ือสร้างสังคมสารสนเทศท่ีดี โดย KISCOM (คณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแห่ง
เกาหลีใต้) ส่งเสริมให้มีการจัดระดับเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต (Internet Content Rating Service) ตามความ
สมัครใจ โดยอนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ ทําการประเมินระดับความเหมาะสมของเน้ือหาในเว็บไซต์ของตนต่อผู้ใช้
ที่เป็นเด็ก รวมถึงจัดหาซอฟต์แวร์สําหรับกลั่นกรองเน้ือหาและเทคโนโลยีที่จําเป็นในการจัดระดับเน้ือหาให้แก่
พ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียน เพ่ือให้ครอบครัวและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการปกป้องเด็กๆ จากเน้ือหา
อินเทอร์เน็ตที่เป็นอันตราย รวมถึงกําหนดให้ search engines ในเกาหลีใต้ต้องติดต้ังระบบให้ผู้ที่ต้องการเข้า
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เว็บไซต์ที่มีภาพโป๊ หรือเน้ือหาเก่ียวกับเกย์ เลสเบ้ียนต้องแจ้งอายุตามบัตรประจําตัวประชาชนก่อน โดยต้องมี
อายุ 19 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ 
 

6.2 การกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อออนไลน์ในประเทศไทย 
การกํากับดูแลเนื้อหาออนไลน์โดยภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เข้มแข็งมากนัก เช่น การ

ยกเลิกสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยซึ่งเคยมีบทบาทในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเน้ือหาเว็บไซต์ไม่เหมาะสม 
รวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติในการดูแลกระดานข่าวของผู้ดูแลเว็บไซต์แก่สมาชิก อีกทั้ง ความสนใจในการกํากับ
ดูแลกันเองของผู้ดูแลเว็บไซต์ที่คลายตัวลง เน่ืองจาก การพัฒนาของเว็บไซต์เข้าสู่ยุค 2.0 ที่ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถ
ผลิตเน้ือหาเข้าสู่เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เอง จึงทําให้เกิดการกระจายอํานาจการกํากับดูแล
ตนเองลงไปสู่หน่วยที่เล็กที่สุดคือผู้ใช้ ประกอบกับ กลไกการรับเรื่องร้องเรียนของสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย
ไม่ได้ถูกนํามาปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ มีเพียงการแจ้งและแก้ไขอย่างไม่เป็นทางการผ่านสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
เท่าน้ัน รวมถึง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พิรงรอง 
รามสูต, 2556: 308-314) ส่วนการกํากับดูแลเนื้อหาข่าวออนไลน์น้ันก็ยังเพ่ิงเริ่มต้นได้ไม่นาน โดยการรวมกลุ่ม
ของสื่อหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการทางออนไลน์ 12 แห่งขึ้นเป็นชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 และ
เปลี่ยนเป็นสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เมื่อ พ.ศ. 2555 ด้วยเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิใน
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรงและ
ร่วมกันหยุดย้ังผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการนําเน้ือหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิด
ลิขสิทธ์ิที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก20 
  

                                           
20 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ,  ประวัติสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ [ออนไลน์ ], 24 กุมภาพันธ์ 2558. แหล่ง ท่ีมา 
http://www.sonp.or.th/?page_id=907  
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7. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในแต่ละประเภทสื่อให้มีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐาน โปร่งใสและอิสระ 

 
7.1 ประมวลข้อเสนอแนะท่ีผ่านมาเพ่ือการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง 
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษของพัฒนาการการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในสื่อประเภทต่างๆ ใน

ประเทศไทย ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ตามลําดับน้ัน ได้มีความพยายามทั้งจากภาค
วิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคนโยบายในการศึกษาบทเรียนและจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกํากับดูแล
ตนเอง/กันเองในสื่อประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งงานวิจัย 
บทความ บทสัมภาษณ์ และเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เก่ียวข้อง เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง ดังสรุปได้ต่อไปน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในสื่อสิ่งพิมพ์ 
1. ข้อเสนอแนะสําหรับกลไกการกํากับดูแลตนเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรหนังสือพิมพ์ 
- การเพ่ิมนโยบายที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมแก่นักข่าว 

o ควรจะมีการรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงจริยธรรมทางวิชาชีพโดยเฉพาะในการ
นําเสนอเน้ือหาเป็นส่วนหน่ึงในรายงานประจําปีขององค์กร เช่น การเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับ
เรื่องราวร้องเรียนตํ่าที่สุด เป็นต้น 

o ควรสร้างระบบประเมินการทํางานของนักข่าว (performance evaluation) ที่คํานึงถึง
ความสามารถนําเสนอเน้ือหาที่ถูกต้องตามจริยธรรมทางวิชาชีพที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้มี
การประมวลไว้ 

o ควรมีการอบรมและปฐมนิเทศนักข่าวใหม่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสื่อสารมวลชนไทยเฉพาะหนังสือพิมพ์ 

- สร้างกลไกการให้รางวัลในแต่ละองค์กรสื่อ 
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับควรสร้างกลไกในการให้รางวัลและลงโทษที่ชัดเจน ในกรณีการ

นําเสนอเน้ือหาที่มีมาตรฐานสูง และในกรณีที่มีการละเมิดต่างๆ ตลอดจนการใช้ภาษาผิดพลาด 
การอ้างแหล่งข้อมูลผิด การนําเสนอภาพข่าวที่ขาดวิจารณญาณทางจริยธรรม เป็นต้น 

- การจัดต้ัง News Ombudsmen ในองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์แต่ละแห่ง  
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ข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยในยุคดิจิทัลจากหนังสือปฏิรูปสื่อ 18 ปีสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ (กองบรรณาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์, 2558) มีข้อเสนอประการหน่ึงที่เสนอมาเพื่อ
แก้ไขปัญหากระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคและการตรวจตราจริยธรรมของสื่อ
โดยกํากับดูแลตนเองของสื่อ คือ ข้อเสนอให้องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์แต่ละแห่งมี คณะกรรมการ
จริยธรรมภายในองค์กรสื่อ (News Ombudsmen)21 ขึ้นภายในองค์กร เพ่ือทําหน้าที่รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ตรวจสอบการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและรวมถึงจริยธรรมของบุคลากรภายในองค์กรสื่อ 
หากมีปัญหาก็แก้ไข ตักเตือนกันเองภายในองค์กร ไม่ต้องรอให้เรื่องถึงคณะอนุกรรมการพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพ่ือให้องค์กรสื่อเองจะได้ไม่เสียหน้า เสีย
ความน่าเช่ือถือจากคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ อันเป็นผลเสียต่อ
รายได้ที่จะตามมาน้ันเอง 

 
นอกจากน้ี ข้อเสนอจากรายงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉบับน้ี ยังได้เสนอ

โครงสร้างการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อ (News Ombudsmen) ว่า
ควรมีประมาณ 5-7 คน โดยประกอบด้วยบุคลากรจาก 3 ส่วน 

1) ผู้สื่อข่าวอาวุโส หรือบรรณาธิการอาวุโสขององค์กรสื่อน้ันๆ  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพ 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการ 

 
คณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อ มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
1) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคสื่อ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากการนําเสนอข้อมูล

ข่าวสารจากส่ือ เมื่อได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคสื่อในช่องทางต่างๆ แล้ว 
คณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อต้องดําเนินการสอบสวนเร่ืองราวอย่างเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย หากเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากสื่อก็ให้เสนอผู้บริหารองค์กร

                                           
21 รายงานข้อเสนอของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉบับนี้ เสนอว่า News Ombudsmen ในท่ีนี้ ควรใช้คําแปลว่า 
“คณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อ” มากกว่าคําว่า “ผู้ตรวจการสื่อ” หรือ “ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรสื่อ” เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นหน้าท่ีท่ีชัดเจนของคณะกรรมการชุดนี้ 
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สื่อดําเนินการแก้ไขขอโทษ หรือชดใช้ค่าเสียหายจากการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของ
สื่อ 

2) ตรวจสอบการนําเสนอข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อว่ามีความถูกต้อง สมดุลและเป็นธรรม
หรือไม่ เพียงใด ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการรายงานข่าวขององค์กรสื่อ 
หากพบข้อบกพร่อง หรือปัญหาของการรายงานข่าวให้คณะกรรมการจริยธรรม
ภายในองค์กรสื่อนําเสนอรายงานต่อผู้เก่ียวข้องในกองบรรณาธิการทราบ เพ่ือ
ดําเนินการแก้ไข พัฒนาคุณภาพข่าวต่อไป 

3) ตรวจสอบจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรสื่อหากคณะกรรมการจริยธรรมภายใน
องค์กรสื่อสอบสวนพบบุคลากรในองค์กรสื่อทําผิดด้านจริยธรรม ให้ทํารายงานเสนอ
ผู้บริหารองค์กรสื่อเพ่ือลงโทษต่อไป 

4) สื่อสารกับผู้บริโภคสื่อ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความสนใจสาธารณะ โดยใช้พ้ืนที่สื่อของตนเอง
พูดคุยกับผู้บริโภคสื่อได้โดยตรงในนามของ คณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร
สื่อน้ันๆ ซึ่งอาจเปิดพ้ืนที่บทความ หรือคอลัมน์เฉพาะในสื่อหนังสือพิมพ์ทุกสัปดาห์ 
หรือมีช่วงเวลาออกอากาศในรายการวิทยุโทรทัศน์ หรือใช้สื่อใหม่ (New Media) ใน
ประเภทต่างๆ สื่อสารกับผู้บริโภคสื่ออย่างต่อเน่ือง 

 
อย่างไรก็ดี การจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กรสื่อน้ันเป็นภารกิจที่ต้องใช้

ทรัพยากรท้ังเงินและบุคลากร จึงเป็นสิ่งท้าทายที่จะต้องสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของกิจการ
หนังสือพิมพ์เห็นประโยชน์และร่วมมือ สนับสนุนการจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร
สื่อด้วย 

 
2. ประมวลข้อเสนอแนะสําหรับกลไกการกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมระดับองค์กรวิชาชีพ 
- การเพ่ิมและสร้างความชัดเจนในข้อบังคับด้านจริยธรรม (Codes of Ethics) ของสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
พิรงรอง รามสูต (2547) ได้เสนอประเด็นที่ควรเพ่ิมและสร้างความชัดเจนในข้อบังคับ

ด้านจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไว้ดังน้ี 
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o ความหมายที่ ชัดเจนของประโยชน์สาธารณะจากมุมมองและจุดยืนของนักวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งอาจรวมถึง 
 การสืบสวนหรือเปิดโปงการประพฤติอันมิชอบหรืออาชญากรรม 
 การปกป้องสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคม 
 การป้องกันสาธารณชนจากการถูกชักจูง หรือชวนเช่ือโดยคําพูดหรือการแสดงออก

ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ 
 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ควรคํานึงด้วยว่าเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อก็เป็นองคื

ประกอบหน่ึงของประโยชน์สาธารณะเช่นกัน 
 ในกรณีนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับเด็ก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต้องสามารถแสดง

ให้เห้นอย่างชัดเจนว่า ประโยชน์สาธารณะมีมากถึงขนาดที่จะข้ามผลประโยชน์
อันเป็ที่พึงปกป้องอย่างย่ิงของเด็กได้ 

 การเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล (privacy right) และสิทธิในการตอบกลับ (right of 
reply) อันเป็นปัญหามากสําหรับเน้ือหาในหนังสือพิมพ์ไทย 

o สําหรับข่าวที่มีการรายงานเฉพาะด้าน (specialized reporting) เช่น นักข่าวสายการเงิน
หรือสายอสังหาริมทรัพย์ ควรจะมีข้อกําหนดชัดเจนไม่ให้ซื้อขายหรือถือหุ้นในบริษัทหรือ
องค์กรที่ตนเขียนถึงหรือวางแผนจะเขียนถึง 

o การพัฒนาเกณฑ์ที่ใช้ในการกํากับดูแลเน้ือหาประเภทต่างๆ เช่น ข่าว ภาพข่าว ภาพโฆษณา 
บทวิเคราะห์ และบทความแสดงความคิดเห็น (รวมถึงบทบรรณาธิการ) โดยเกณฑ์ดังกล่าว
จะต้องมีความเป็นรูปธรรมเพียงพอและสามารถนําไปใช้ได้จริง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้
บรรณาธิการหรือนักข่าวใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเป็นหลัก 

 
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสภาวิชาชีพและการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ  

จากข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเร่ือง การซื้อสื่อของภาครัฐ โดยเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 
และธิปไตย แสละวงศ์ (2557) ได้เสนอว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติควรจะต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในเสียใหม่ โดยการดึงบุคคลนอกวงการส่ือหนังสือพิมพ์ที่สังคมให้การยอมรับใน
ความมีคุณธรรมและความสามารถ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมาก
ขึ้น ในจํานวนและอํานาจหน้าที่เท่ากับกรรมการจากวงการสื่อ ผ่านวิธีการสรรหาและแต่งต้ังที่
โปร่งใส  
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ขณะที่จากงานวิจัยการกํากับดูแลเนื้อหาหนังสือพิมพ์โดยพิรงรอง รามสูต (2547) ก็ได้

สรุปข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับโครงสร้างสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ดังน้ี 
o การเป็นสมาชิกควรจะมีการกําหนดเป็นบทบัญญัติเพ่ิมเติมในร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการ

พิมพ์ว่า หนังสือพิมพ์ที่จะจดทะเบียนเพ่ือดําเนินกิจการตามกฎหมายจําเป็นต้องเป็นสมาชิก
ของสภาการหนังสือพิมพ์ ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือจะได้เพ่ิมพันธะสัญญา และความมุ่งมั่นในการ
ทําหน้าที่สื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

o การสรรหาประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ที่มาจากนอกวิชาชีพ จากการสัมภาษณ์
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางฉบับได้ให้ความเห็นว่าในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ 
ได้มีการสรรหาประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจากคนภายนอกวิชาชีพ แต่เป็นบุคคลที่
มีคุณวุฒิและประสบการณ์กว้างขวาง และที่สําคัญต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในมิติต่างๆ และความจําเป็นในการมีสิทธิเสรีภาพของ
สื่อมวลชน 

o การแต่งต้ังกรรมการในคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ผลัดเปลี่ยนกันมา
จากองค์กรต่างๆ ที่เป็นสมาชิก เน่ืองจากในปัจจุบันสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีกําลังคนจํากัด 
งานพิจารณาเร่ืองร้องเรียนต้องอาศัยบุคลากรที่มีจํากัดประกอบกับความสมัครใจของผู้ได้รับ
แต่งต้ังซึ่งอาจจะมาจากวงการหนังสือพิมพ์หรือวงการอ่ืนๆ เช่น วงการวิชาการ จึงทําให้การ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะไม่ราบรื่นรวดเร็ว สมควรต้องจัดระบบใหม่ โดยให้
นักข่าวระดับอาวุโสกลางขึ้นไป หรือบรรณาธิการข่าวของแต่ละองค์กรหนังสือพิมพ์ที่เป็น
สมาชิกหมุนเวียนกันมาทําหน้าที่ดังกล่าวเป็นวาระๆ ไป เช่น ทุกๆ เดือน ทั้งน้ีเพ่ือให้มีผู้ที่
รับผิดชอบทําหน้าที่น้ีอย่างเป็นกิจจะลักษณะ และเพ่ือให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 
- สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต้องสร้างความเช่ือใหม่และหาสูตรที่สมดุลระหว่างจริยธรรมวิชาชีพ

กับการอยู่รอดของธุรกิจสื่อ  
สภาการ ฯ ต้องสร้างชุดความเช่ือใหม่แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและผู้ประกอบธุรกิจสื่อ

หนังสือพิมพ์ว่า ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของสื่อ จะนําไปสู่การได้รับความเช่ือถือจากผู้อ่าน 
(credibility) และความเช่ือถือน่ีเองจะนําไปสู่ความอยู่รอดและการเติบโตทางธุรกิจที่ย่ังยืน แต่
ปัจจุบัน คนผลิตยังเช่ือว่าคนในสังคมยังคงต้องการเสพข่าว ดราม่า แต่ถ้าวันหน่ึงมีหลักฐานเชิง



   

150 

ประจักษ์ว่าคนในสังคมไม่ได้นิยมเสพข่าวดราม่าอีกต่อไป ทิศทางของข่าวมันก็จะเปลี่ยน กรณีเช่น 
ข่าวของโตโน่-แตงโม ก็จะมีผู้ใช้สื่อส่วนหน่ึงที่แสดงปฏิกิริยาตอบกลับและวิพากษ์วิจารณ์การ
นําเสนอข่าวน้ี ทั้งน้ี สภาการฯ มีหน้าที่ยกระดับผู้ใช้สื่อให้พัฒนายิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันสื่อก็ยังเช่ือ
ว่าลูกค้าต้องการเสพข่าวดราม่า ไร้จริยธรรม มากกว่า จะมีหน้าที่ยกระดับผู้ใช้สื่อ (จักรกฤษ์ 
เพ่ิมพูล, สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2558) 

 
- ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการร่วมตรวจสอบสื่อและร้องเรียนผ่านกลไกกํากับ

ดูแลกันเองของสื่อหนังสือพิมพ์  
สิ่งที่สําคัญประการหน่ึงที่จะช่วยให้การทํางานของสภาการหนังสือพิมพ์มีพลังมากย่ิงขึ้น 

คือ สภาการหนังสือพิมพ์ต้องทําหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้นว่าเขามีสิทธิแค่ไหน การให้
ความรู้กับสังคม ว่าการช่วยกันร้องเรียนจริยธรรมสื่อน้ัน มีช่วยสังคมอย่างไร เก่ียวข้องอย่างไรต่อ
ชีวิตของทุกคน รวมถึง สร้างการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับกลไกการทํางานของสภาการ
หนังสือพิมพ์ นอกจากน้ี บางเรื่องในสังคมถ้าพบเห็นการประพฤติผิดจริยธรรมแล้ว สภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ ก็ไม่จําเป็นต้องรอให้มีคนร้องเรียน แต่ควรหยิบเร่ืองมาดําเนินการตรวจสอบทันที 
เพ่ือให้สังคมได้เห็นถึงการทํางานที่เอาจริงเอาจังและเพ่ิมความศรัทธาต่อสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 
ในการทําหน้าที่กํากับดูแลกันเอง ไม่ใช่เสือกระดาษ ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าวจะต้องบรรจุเป็น
นโยบายของสภาการหนังสือพิมพ์ และต้องเป็นนโยบายที่ ต่อเน่ืองกันในกรรมการทุกชุด  
(จักรกฤษ์ เพ่ิมพูล, สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2558) 

 
- เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

การกํากับดูแลร่วมในส่วนของหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นไปร่วมกับรัฐหากจะกํากับดูแลร่วม
ต้องร่วมกับภาคประชาชน ต้องไปออกแบบให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง โดยต้องเลือก
ประชาชนที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจสื่อ ไม่เช่นน้ัน ถ้าไปได้ประชาชนท่ีจ้องแต่จะเรียกร้อง ก็จะมี
การเรียกร้องไม่จบไม่สิ้น ไม่ใช่ว่ามีข้อเรียกร้องตลอด ไม่สร้างสรรค์ และก็จะทําให้ทํางานร่วมกัน
ลําบาก (จักรกฤษ์ เพ่ิมพูล, สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2558) 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
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1. ข้อเสนอเพื่อการเพิ่มความตระหนักบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพ 
 การกํากับดูแลกันเองที่ดีและมีประสิทธิภาพน้ัน ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ต้องมีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีความพร้อมยกระดับการประกอบกิจการ
แบบมืออาชีพบนพ้ืนฐานสิทธิและเสรีภาพ (สํานักงาน กสทช., 2556b) รวมถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักอย่างต่อเน่ือง ให้กับผู้ประกอบกิจการสื่อรายใหม่ หรือสื่อในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมกลไกการกํากับดูแลกันเอง (สํานักงาน กสทช., 2556a) สอดคล้องกับ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 
ที่ระบุว่าการแก้ปัญหาการละเมิดจริยธรรมในอย่างย่ังยืนให้คนในวิชาชีพสื่อน้ันอยู่ที่การเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 
 

“...แก้ปัญหาแบบน้ีอย่างย่ังยืน คือ 1.การเพ่ิมทักษะ 2.การทําให้คนทําสื่อน้ัน
ตระหนักถึงการทําหน้าที่ของเขา ถ้าเขาพลาด รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออะไรก็ตาม มันทําให้เกิด
ความเสียหายขึ้น คุณจะมาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ง่ายๆ ก็คงจะไม่ได้ เพราะฉะน้ัน ก็เลยต้อง
ทําให้เขาเกิดความเข้มแข็งในด้านทักษะการผลิต รู้และตระหนักถึงว่าสิ่งที่เขามองว่าไม่น่าจะ
มีอะไรน้ันจริงๆ แล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งที่ควรต้องหลีกเลี่ยงน้ัน จะต้องทํายังไง หลายกรณี
เราบอกว่าทําไมภาพน้ีวน 2-3 รอบอะ ก็ภาพมันมีน้อย นักข่าวถ่ายมาน้อย แต่เน้ือหามัน
เยอะ ก็ต้องอ่านให้จบเน้ือหา ภาพมันไม่มีได้ยังไง มันก็ต้องวน อย่างน้ีเรื่องแรกที่บอกชัดเจน
เลยว่า คุณไม่ได้มีทักษะในการนําเสนอภาพให้กับข่าวมีปัญหา ที่ถ่ายภาพได้น้อยอาจจะ
เพราะไม่เข้าใจว่าต้องถ่ายภาพเยอะๆ หรือถ้าถ่ายภาพเยอะๆ ไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะ
ข้อจํากัดบางอย่างหรือหลายอย่าง สคริปต์ก็ทํายังไงให้มันกระชับ เรื่องมันเยอะทําได้ยังไง ก็
ต้องเขียนให้กระชับและประเด็นอยู่ครบ มันเขียนได้ถ้ามีทักษะที่ดีพอ เป็นต้น” 

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 

สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2558 
 

2. ข้อเสนอเพื่อการยกระดับมาตรฐานองค์กรวิชาชีพและมาตรฐานจริยธรรมวิชาชพี 
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ผลการศึกษาแนวทางและกลไกการกํากับกันเองที่ เหมาะสมสําหรับประเทศไทย จัดทําโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (สํานักงาน กสทช., 2556b) พบว่า แนวทางที่ควรดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
กํากับดูแลกันเองที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบคือ  

(1) การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยการจัดต้ังเป็น
สมาคม สมาพนัธ์เพ่ือกํากับดูแลกันเอง 

(2) การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพร่วมกันของผู้ประกอบการส่ือ หรือสมาชิกในสมาคม 
สมาพันธ์ 

(3) สมาคมหรือสมาพันธ์มีกระบวนการรับ แก้ไขเรื่องร้องเรียนและสภาพบังคับมาตรฐานจริยธรรม
ขั้นตํ่าในการประกอบวิชาชีพ 

(4) กระบวนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
 

ส่วนการศึกษาของศูนย์นโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สํานักงาน กสทช., 
2556a) ได้จัดทําข้อเสนอคุณลักษณะมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์กรวิชาชีพ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการยกระดับ
มาตรฐานองค์กรวิชาชีพในการกํากับดูแลกันเองของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ประกอบด้วย  

(1) การจัดทํามาตรฐานจริยธรรม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก ผู้ชมผู้ฟัง ภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่
เป้าหมายมีส่วนร่วมและให้มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ อาทิ   

- มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพในการนําเสนอข่าว  
- การป้องกันเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาที่มีความเสี่ยง  
- โฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย ไร้จริยธรรม   
- การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล   
- สิทธิมนุษยชนและจริยธรรม และ  
- การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 

(2) การบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมโดยจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายรับรู้ 

(3) การกําหนดกระบวนการพิจารณา แก้ไขและเยียวยาเรื่องร้องเรียนโดยคณะกรรมการควบคุม
จริยธรรมซึ่งมีองค์ประกอบทางกฎหมาย 

(4) การนําเสนอผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณะผ่านสื่ออย่างสมํ่าเสมอ 
(5) การจัดให้มีกลไกอุทธรณ์ โดยคณะกรรมการรับและพิจารณาการอุทธรณ์ 
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(6) การกําหนดให้ส่งรายงานผลการดําเนินงานแก่ กสทช. เป็นประจํา 
 

3. ข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการกํากับดูแลสื่อโดยประชาชน 
พลังสําคัญที่จะผลักดันการกํากับดูแลกันเองของสื่อได้อย่างดีคือ “พลังของสังคม ของประชาชน” 

ดังน้ัน กสทช. จึงมีภารกิจที่สําคัญอีกประการ คือ สร้างความเข็มแข็งให้ผู้ฟังผู้ชม เพราะหากผู้ชมยังคงช่ืนชอบ
ให้การสนับสนุนสื่อที่ละเมิดจริยธรรม สื่อก็ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงตนเอง อุปมาดังร้านก๋วยเต๋ียวต้มยํา ที่คุณ 
ก่อเขต ได้พูดถึงไว้ว่า  
 

“ร้านก๋วยเต๋ียวต้มยําตรงเทเวศน์น่ะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยําตรงเทเวศน์ เขาจะใส่
รสถั่วรสจัด ซึ่งล้วนแล้วแต่อร่อยมากแต่ก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่ และคนก็เต็มร้าน ร้าน
น้ีเขาไม่ทําก๋วยเต๋ียวชีวจิตหรอกครับ”  

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ ์
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย 

สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2558 
 

นอกจากน้ี ยังมีข้อเสนอแนะในการนําเอาระบอบการกํากับดูแลร่วมกัน (co-regulation) มาปรับใช้
ในการกํากับดูแลกันเองในสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดย สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และ วรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรือง (2553) ได้ยกตัวอย่างแนวทางการกํากับดูแลร่วมกันในแต่ละประเภทสื่อดังน้ี 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เช่ือมโยงสมาชิกภาพของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้ากับการจดแจ้งการพิมพ์ 
- กําหนดให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มีอํานาจลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ โดยให้ลง

ข้อความขอโทษ หรือแก้ไข ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
- รัฐบังคับให้ปฏิบัติตาม โดยกําหนดโทษปรับทางปกครอง ไปจนถึงการถอนการจดแจ้งการพิมพ์ 

ทั้งน้ี ตามข้อเสนอแนะของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
- ผู้ถูกโทษปรับ หรือถอนการจดแจ้งการพิมพ์ สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

 
สื่อวิทยุและโทรทัศน์  
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้: 



   

154 

- ข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพต้องได้รับการรับรองโดย กสทช. โดยผ่านกระบวนการรับฟัง
ความเห็น 

 กสทช. ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพใดหรือออก
ใบอนุญาตให้ โดย กสทช. กํากับดูแลเนื้อหาผู้รับใบอนุญาตน้ัน (รับพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
และลงโทษ) 

 กําหนดให้องค์กรวิชาชีพ มีอํานาจลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ โดยให้เผยแพร่ข้อความขอ
โทษ หรือแก้ไข ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 กสทช. บังคับให้ปฏิบัติตาม โดยกําหนดโทษปรับทางปกครอง ไปจนถึงการถอนใบอนุญาต 
ทั้งน้ี ตามข้อเสนอแนะขององค์กรวิชาชีพผู้ถูกโทษปรับ หรือถอนใบอนุญาต สามารถฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองได้  

 
เช่นเดียวกับ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2556) ที่เสนอให้นําระบอบการกํากับดูแลร่วมกันมาใช้ใน

กิจการโทรทัศน์ ในวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหารายการที่อาจเป็นภัย (harmful 
content) เน่ืองจากเป็นระบอบที่จะทําให้การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการกํากับดูแลกันเอง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนานาประเทศ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษานีเ้พื่อการปรับปรุงการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง 
ผลการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์การกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อในต่างประเทศ ประกอบกับ

บทเรียนการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อแต่ละประเภทในประเทศไทย ซึ่งเผชิญปัญหาและอุปสรรคมา
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ บางกระแสก็ว่าสังคมเกิด “วิกฤติศรัทธา” ต่อระบบการกํากับดูแลตนเอง/
กันเองของสื่อ บางกระแสก็โต้แย้งว่าสิ่งที่รับรู้กันในสังคมเก่ียวกับการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อน้ันเป็น
เพียง “มายาคติ” แท้จริงแล้วสื่อยังกํากับกันเองได้อยู่ อย่างไรก็ดี ระหว่างเส้นทางของพัฒนาการกํากับดูแล
ตนเอง/กันเองของสื่อน้ัน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องหลายภาคส่วนก็ได้ให้ความสําคัญและพยายามหาหนทางในการ
ปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปการกํากับดูแลตนเอง/กันเองของสื่อดังปรากฏส่วนหน่ึงในประมวลข้อเสนอแนะข้างต้น 

 
หากพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน้ี โดยใช้แนวคิดภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพในการ

กํากับดูแลกันเองและการกํากับดูแลร่วมกัน (an enabling environment framework for effective self- 
and co-regulation) เป็นกรอบในการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือการสร้างปัจจัยที่จําเป็นต่อประสิทธิภาพ
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ของการกํากับดูแลกันเองของสื่อประเภทต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ที่มีพัฒนาการการกํากับดูแลกันเองที่ใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาภาวะแวดล้อมจาก 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม ด้านองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกํากับดูแลกันเองที่ไม่ใช่ภาครัฐ ด้านกลุ่ม
ผู้ชม/กลุ่มประชาสังคม ด้านองค์กรกํากับดูแลภาครัฐ และด้านกระบวนการในการกํากับดูแล อีกทั้ง ยังเพ่ิมเติม
ภาวะแวดล้อมด้านสื่อออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ด้านผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม: มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กร
สื่อและในการเข้าร่วมในการกํากับดูกันเอง 

สําหรับการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กรสื่อที่มุ่งหวังให้แต่ละองค์กรมีคณะกรรมการจริยธรรมภายใน
องค์กรสื่อ (media ombudsman) น้ัน จําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของกิจการสื่อมีพันธะสัญญาในการ
ปรับปรุงการกํากับดูแลตนเองระดับองค์กรสื่อ ทั้งน้ี แรงจูงใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสมาชิกภายใน
อุตสาหกรรมกันเองสร้างภาวะที่ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความอยู่รอดทางธุรกิจกับการยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพและประโยชน์สาธารณะ  

 
ส่วนการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมในการกํากับดูกันเองให้แก่ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม โดยการ

กําหนดเง่ือนไขที่แตกต่างระหว่างผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับไม่ร่วม หรือระหว่างผู้ให้บริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมกับผู้ที่ฝ่าฝืนอยู่บ่อยคร้ัง เช่น  

- สื่อหนังสือพิมพ์: การเพ่ิมบทบัญญัติใน พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ ให้การเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ
องค์กรใดองค์กรหน่ึงเป็นเง่ือนไขในการประกอบกิจการ เช่น กําหนดว่า หนังสือพิมพ์ที่จะจดทะเบียนเพื่อ
ดําเนินกิจการตามกฎหมาย จําเป็นต้องเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่มีมาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพ เป็นต้น หรืออาจเป็นแรงจูงใจทางบวก เช่น สมาชิกองค์กรวิชาชีพจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพสวัสดิการที่เหมาะสม หรือได้รับความช่วยเหลือหากถูกฟ้องร้องคดีจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

- สื่อวิทยุและโทรทัศน์: หากผู้ให้บริการรายใดไม่เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ จะต้องถูกกํากับดูแล
ด้านจริยธรรมโดยตรงจาก กสทช. หรือ กสทช. กําหนดว่าจะนําเอารายงานการดําเนินการพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนขององค์กรวิชาชีพสื่อมาประกอบในการพิจารณาการให้หรือต่อใบอนุญาต เป็นต้น หรืออาจเป็น
แรงจูงใจทางบวก เช่น สมาชิกองค์กรวิชาชีพจะได้รับความช่วยเหลือจาก กสทช. ในด้านต่างๆ เช่น เงิน
สนับสนุนกิจกรรม การเข้าร่วมอบรมเพ่ิมศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ดี ภาวะแวดล้อมด้านผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยน้ัน ในอุตสาหกรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์มีสภาพตลาดที่เอ้ือต่อการกํากับดูแลกันเอง คือ มีผู้เล่นรายใหญ่จํานวนน้อยรายและมีสภาพตลาดที่
เติบโตเต็มที่ (mature market) ในขณะที่อุตสาหกรรมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในปัจจุบันน้ันมีผู้เล่นจํานวนมาก
และหลากหลาย อีกทั้งสภาพตลาดยังมีการแข่งขันสูง จึงอาจเป็นภาวะที่ลดทอนประสิทธิภาพการกํากับดูแล
กันเอง 
 

2) ด้านองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรกํากับดูแลกันเองที่ไม่ใช่ภาครัฐ: รวมกลุ่มและสร้างองค์กรให้ได้
มาตรฐาน 

องค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ันควรเร่งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานเพ่ือสามารถทําหน้าที่
เป็นองค์กรกํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม (SRO) ได้ มากกว่าที่จะมีบทบาทในการรวมกลุ่มเพ่ือการเรียกร้อง
เสรีภาพและการต่อรองนโยบายเช่นที่เป็นมาเท่าน้ัน ในกรณีเป็นองค์กรย่อย ควรรวมกันเป็นองค์กรกํากับดูแล
กันเองเดียว เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการกํากับดูแลกันเอง ทั้งน้ี มาตรฐานขององค์กรกํากับดูแลกันเองด้าน
จริยธรรมควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังน้ี 

(1) มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมร่าง/แก้ไข และมีพันธะสัญญา
ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ชมผู้ฟังและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ความเห็น 

 
(2) มีกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมกับสมาชิกอย่างชัดเจน ได้แก่ มีช่องทางรับเรื่อง

ร้องเรียนที่เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ มีคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเรื่องร้องเรียนซึ่งมีบุคคลภายนอกวิชาชีพ
ในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการเผยแพร่ผลคําตัดสินและคําช้ีแจงต่อสาธารณะผ่านสื่ออย่างสมํ่าเสมอ มีกลไก
คณะกรรมการอุทธรณ์ 
 

นอกจากน้ี องค์กรวิชาชีพควรมีนโยบายและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือการยกระดับมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้สื่อมีความเป็นมืออาชีพและมีทักษะที่เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน รวมถึง รณรงค์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าและประโยชน์ในการร่วมกลุ่มการกํากับกันว่า หากกํากับกันเองได้อย่างเข้มแข็ง 
ภาคสังคมและประชาชนก็จะสนับสนุนและภาครัฐก็จะมิสามารถมาแทรกแซงการการกํากับกันเองที่ทรง
ประสิทธิภาพน้ีได้ เป็นต้น 
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3) ด้านกลุ่มผู้บริโภค/ผู้ใช้สื่อ 
พลังการตรวจสอบสื่อของผู้บริโภคและผู้ใช้สื่อเป็นภาวะแวดล้อมที่สําคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การกํากับดูแลกันเองของสื่อ แต่พ้ืนฐานของการตรวจสอบสื่อต้องมาจากความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของ
ผู้บริโภคและผู้ใช้สื่อเป็นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิทัศน์สื่อปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
ได้รับความนิยมสูง ทําอย่างไรจึงจะทําให้ประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือการส่งปฏิกิริยาสะท้อน
กลับ (feedback) เก่ียวกับความคาดหวังที่มีต่อบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสื่อ โดยไม่เพียง
เป็นระดับการ “บ่น” แต่ให้เป็นการ “ระดมพิพากษ์” (crowd-criticism) เพ่ือนําไปสู่การกดดัน รวมถึง 
ยกระดับการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนได้  

 
นอกจากน้ี การสร้างกลไกกลุ่มประชาสังคมเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อในประเด็นย่อยๆ เช่น การ

คุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองเด็กและเยาวชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ก็มีความจําเป็นต้องได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ 

 
4) ด้านหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมาย/หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐ 
เน่ืองด้วย ปัญหาสําคัญในการกํากับดูแลกันเองคือ เรื่องการท่ีองค์กรวิชาชีพไม่มีอํานาจบังคับ ซึ่งก็

เป็น จุดอ่อนของการกํากับกันเองที่เผชิญร่วมกันในอุตสาหกรรมสื่อของหลายประเทศ ในแต่ละประเทศก็มี
ความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการกํากับกันเองโดยเช่ืองโยงกับหน่วยงานกํากับดูแลตาม
กฎหมาย/หน่วยงาน กํากับดูแลภาครัฐ ในระดับที่แตกต่างกัน เช่น ระบอบการกํากับดูแลร่วมกัน (co-
regulation) โดยการเพ่ิมมาตรการรองรับในการกํากับดูแล (regulatory backstop) ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะทํา
ให้ผู้ให้บริการเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในกลไกการกํากับดูแลร่วมกัน เพราะหากไม่สามารถกํากับดูแล
กันเองได้ หรือไม่เป็นสมาชิกขององค์กรอิสระในการกํากับดูแลร่วมกัน ก็จะถูกกํากับดูแลโดยตรงจากองค์กร
กํากับดูแลภาครัฐ 

 
ทั้งน้ี รูปแบบของการกํากับดูแลร่วมกันน้ัน มีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐกับ

องค์กรกํากับดูแลกันเอง เช่น การรับรองมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (code-based) หรือ การรับรอง/ให้
อํานาจดุลพินิจแก่องค์กรกํากับดูแลกันเอง (organization-based) สําหรับในประเทศไทยนั้น มีข้อเสนอจาก
การศึกษา (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2553; สํานักงาน กสทช., 2556b; ชนัญสรา 
อรนพ ณ อยุธยา, 2556) ที่ให้นําเอาระบอบการกํากับดูแลร่วมกันมาใช้ในการกํากับดูแลสื่อ โดยเฉพาะสื่อวิทยุ
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และโทรทัศน์ ซึ่งมีหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมายชัดเจน คือ กสทช. อย่างไรก็ดี การออกแบบระบบและ
กลไกการกํากับดูแลร่วมกันควรมีการศึกษาและรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยมากที่สุด 

 
นอกจากน้ี ในบางประเทศ อาทิ ประเทศเดนมาร์ก และประเทศอังกฤษ ฝ่าวิกฤติศรัทธาที่สังคมมีต่อ

การกํากับดูแลกันเองของสื่อ โดยการให้มีกฎหมายรับรองการจัดต้ัง และ/หรือให้อํานาจทางปกครอง คือ 
อํานาจในการปรับสมาชิกที่ทําผิดมาตรฐานจริยธรรมขั้นร้ายแรง สําหรับประเทศไทย แนวคิดเรื่องการให้
องค์กรวิชาชีพสื่อมีสถานะทางกฎหมาย เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อครั้งการก่อต้ังสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แต่ใน
ครั้งน้ันรูปแบบองค์กรขาดความเป็นอิสระจากภาครัฐ ทางภาควิชาชีพสื่อจึงเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้าน จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2558 ข้อเสนอเรื่องการให้มีกฎหมายรับรองการจัดต้ังองค์กรวิชาชีพ ปรากฏอีกครั้งจากข้อเสนอของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... มีหลักการสําคัญให้มีการ
จัดต้ัง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” เป็นองค์การหลักที่จะทําหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความ
เป็นอิสระของสื่อมวลชน ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามท่ีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
กําหนดไว้  โดยมีหลักการสําคัญให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์การกลางในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดการกํากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในทุกลําดับช้ันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกํากับดูแลตนเองของผู้
ประกอบวิชาชีพโดยองค์กรสื่อมวลชนในระดับต้น และการกํากับดูแลกันเองโดยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนใน
ระดับที่สอง ทั้งน้ี มีการให้อํานาจทางปกครองแก่สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยการปรับเพ่ือเป็น
มาตรการลงโทษ รวมถึง มีบทบัญญัติที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานกํากับดูแล 

 
การนําเสนอแนวคิดการต้ังสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติน้ียังคงเป็นที่ถกเถียงและห่วงใยในประเด็น

การถูกแทรกแซงโดยภาครัฐผ่านการสนับสนุนงบประมาณ รวมถึง ประเด็นการออกแบบกลไกการกํากับดูแลที่
ต้องประกันว่าจะมีความรับผิดและสอบทานได้ต่อสาธารณะ (public accountability) และความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) ได้ 

 
อย่างไรก็ดี ข้อเสนอด้านหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมาย/หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น

การนําเอาการกํากับดูแลร่วมกันมาใช้ หรือ การให้มีกฎหมายรับรองการจัดต้ัง และ/หรือให้อํานาจทาง
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ปกครองแก่องค์กรวิชาชีพที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกันเองน้ัน มีจุดเด่นที่สําคัญคือ การกําจัดจุดอ่อนของการกํากับ
ดูแลกันเองที่ไม่มีสภาพบังคับ ทว่าสิ่งที่ต้องคํานึงถึงต้องประกันความเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงด้วย 
 

5) กระบวนการการกํากับดูแล 
กระบวนการกํากับดูแลตนเองในระดับองค์กรสื่อ และการกํากับดูแลกันเองในระดับองค์กรวิชาชีพสื่อ

จะต้องปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือความโปร่งใสและการเปิดเผยให้ประชาชนและองค์กรภาครัฐเข้าถึง
ข้อมูลได้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการประกันว่าจะมีความรับผิดและสอบทานได้ต่อสาธารณะ (public accountability) 
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และ การมีความชอบธรรม (legitimacy) 
อาทิ  

- องค์กรสื่อ จะต้องจัดทํามาตรฐานจริยธรรมอย่างชัดเจนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรหรือพนักงานที่เก่ียวข้องตลอดจนประชาชนผู้ใช้สื่อ 

- องค์กรวิชาชีพ ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนและแก้ไข เยียวยาเผยแพร่สู่
สาธารณะชนเป็นประจําทุกปี (ซึ่งบรรจุอยู่ในรายงานประจําปีของการดําเนินกิจการ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและ
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่กับจริยธรรมสื่อ) 
 

นอกจากน้ี กระบวนการกํากับดูแลโดยรัฐก็จําเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเช่ือใจและความเต็มใจ 
(trust and goodwill) ระหว่างผู้ประกอบกิจการสื่อกับหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะ 
กสทช. ซึ่งควรดําเนินการอย่างน้อย ดังน้ี 

- สร้างความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่การกํากับดูแลระหว่าง กสทช. และ องค์กรวิชาชีพที่มี
บทบาทในกํากับดูแลกันเอง ลดความลักลั่นและขัดแย้งกันในปัจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามที่กําหนดตาม
กฎหมาย และยังเป็นการแสดงออกถึงความจริงจังในการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

- ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพต่างๆทําอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยตนเอง เช่น การส่งเสริม
เรื่องทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมความรู้เรื่องกฎหมายสื่อ ส่งเสริมแหล่งเงินทุน เป็นต้น 

 
6) ภาวะแวดล้อมด้านสื่อออนไลน์ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อแบบหลอมรวมระหว่างสื่อด้ังเดิมและสื่อออนไลน์ ความสามารถ

ของสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 2.0 น้ันกลายเป็นภาวะแวดล้อมที่สําคัญในการส่งเสริมการกํากับ
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ดูแลตนเอง/กันเองของสื่อมวลชนอีกด้วย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมข่าว เน่ืองจาก องค์กรสื่อและองค์กร
วิชาชีพสื่อสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือสร้างความโปร่งใสของสื่อ (media 
transparency) 3 ลักษณะ (OSCE, 2013) กล่าวคือ 

(1) Actor transparency  
หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวผู้ผลิตข่าว ผู้สื่อข่าว เจ้าของบริษัท มาตรฐาน

จริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์กรสื่อ การ
สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นทางการของผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง บนแพลตฟอร์มสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งแยกต่างหากจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว 
(2) Production transparency 

หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทํางานของห้องข่าว เพ่ือให้ผู้ใช้สื่อได้เห็น
บรรยากาศในการทํางานและเปิดเผยว่าข่าวน้ีถูกผลิตอย่างไร นักข่าว/บรรณาธิการตัดสินใจ
ในการเลือกเนื้อหาข่าวอย่างไร อาทิ การสร้าง blog ของบรรณาธิการ การเผยแพร่การ
ประชุมห้องข่าวบนเว็บไซต์ เป็นต้น รวมถึง กระบวนการเขียนข่าวที่สร้าง link ที่เช่ือมโยง
หรืออ้างอิงเป็นยังต้นแหล่งข้อมูล หรือแหล่งข่าว 

นอกจากน้ี การเปิดเผยนโยบายการจัดการความผิดพลาด กล่าวคือ เมื่อองค์กรทํา
อะไรผิดพลาด ก็เปิดเผยให้สาธารณะรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทําเป็นเมนูเฉพาะ 
เช่น error button/correction box 
(3) Responsiveness 

หมายถึง การพูดคุยแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น web 
board chat box ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนการทําหน้าที่เป็น media ombudsman สื่อสาร
ระหว่างองค์กรกับผู้ใช้สื่อ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การถามตอบ ก็
สามารถใช้ช่องทางออนไลน์น้ีได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากและทําได้ง่าย แต่ต้องอาศัยความ
ต่อเน่ืองในการตอบคําถาม พูดคุยกับผู้ใช้สื่อ ไม่เช่นน้ัน จะไม่ประสบความสําเร็จ รวมถึง ต้อง
อาศัยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่นโยบายห้องข่าวที่เปิดเผย (open 
newsroom) ของสมาชิกองค์กรด้วย  

ดังจะเห็นได้ว่า ความสามารถของสื่อออนไลน์น้ันสามารถเป็นภาวะแวดล้อมที่สําคัญ
อีกประการหน่ึงที่จะช่วยเสริมหนุนภาวะแวดล้อมในด้านอ่ืนๆ  ให้สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในสื่อประเภทต่างๆ ได้  
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