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แนวทางการก ากับดูแลส าหรับประเทศไทย 

“ก ากับดูแลโดยองค์กรของ
รัฐ” โดยใช้อ านาจผ่าน

กฎหมาย เช่น ม. 37 (พ.ร.บ.
การประกอบกิจการฯ)

“ก ากับดูแลกันเอง” ผ่านองค์กร
วิชาชีพฯ ที่เกดิจากการรวมกลุ่มตาม 
ม. 39 (พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ)

“ก ากับดูแลตนเอง” โดยแต่ละองค์กรสื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบการท างานของตนเอง ภายใต้มาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพ



 ที่มาของกรอบมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ (Guideline) 

อนุกรรมการส่งเสริม
การก ากับดูแลกันเอง

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ฉบบัที่ 1) 

พ.ศ. 2555 - 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 (การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการฯ) ตัวชี้วัดที่ 6 (มีแนวทางปฏิบัติ 

(Guideline) และกลไกสนับสนุนการก ากับดูแล
กันเองของสื่อ

รับฟังความเห็นองคก์ร             
/ผู้ประกอบกิจการฯ         

ในส่วนกลางและภูมิภาค

ลงนามบันทึกความตกลงกับสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนา คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแล
กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์

 คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์
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 สาระส าคัญ
คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

1. ก าหนดกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับองค์กรในกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ 8 ข้อ ได้แก่ หลัก
ผลประโยชน์สาธารณะ หลักความเป็นอิสระ หลักสิทธิมนุษยชน หลักความสุจริตซื่อสัตย์ 
หลักความโปร่งใส่ หลักการยอมรับการตรวจสอบ หลักธรรมาภิบาล หลักความคุ้มค่า

 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ 14 หลักการ ได้แก่ จริยธรรม 
ความเป็นอิสระ สิทธิมนุษยชน ความทั่วถึง หลักความเท่าเทียม ความหลากหลาย การ
พัฒนา หลักพื้นที่สาธารณะ หลักความถูกต้องเท่ียงตรง วัตถุวิสัย หลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด ความสมดุลเป็นธรรม ผลประโยชน์สาธารณะ และหลักเกียรติยศ ศักดิ์ศรี



 สาระส าคัญ
คู่มือจริยธรรมและการก ากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ 8 
หลักการ ได้แก่

1. ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม  
2. สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว
3. ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค
4. เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อสร้างสรรค์

สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ
7. การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ
8. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง



มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 10 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเรื่องความถูกต้อง เที่ยงตรง 
   2. แนวปฏิบัติเรื่องความเที่ยงตรงในแหล่งข่าว

3. แนวปฏิบัติเรื่องความเที่ยงตรงในการรายงานข่าว/การน าเสนอรายการข่าว
4. แนวปฏิบัติเรื่องความสมดุล เป็นธรรม
5. แนวปฏิบัติเรื่องความเป็นธรรมต่อแหล่งข่าว/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ร่วมรายการ
6. แนวปฏิบัติเรื่องการปกป้องคุ้มครองความเป็นธรรมของแหล่งข่าวในการปฏิเสธการร่วม

รายการและการใช้สิทธิชี้แจง
7. แนวปฏิบัติเรื่องการบันทึกเทป และการหาหลักฐานแบบลับ
8. แนวปฏิบัติเรื่องการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
9. แนวปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่ออกอากาศเทปแบบลอบบนัทึกที่ส่งมาจากแหล่งข่าว

ภายนอกองค์กร
10. แนวปฏิบัติเรื่องการรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

 หลักการที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 10 แนวทาง ดังนี้ 



 หลักการที่ 3 : ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 6 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเรื่องความเป็นอิสระของวิชาชีพ
   2. แนวปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ

3. แนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
4. แนวปฏิบัติเรื่องการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาสินค้า บริการ
6. แนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาแฝง

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 6 แนวทาง ดังนี้ 



 หลักการที่ 4 : เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

 อธิบาย ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์และแนวปฏิบัติของสื่อเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 



 หลักการที่ 5 : สง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
   2. แนวปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรม

3. แนวปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมการรับรู้ของผู้พิการ

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ดังนี้ 



 หลักการที่ 6 : ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 6 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง
   2. แนวปฏิบัติเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเหตุร้ายแรงที่
กระทบกระเทือนจิตใจ

3. แนวปฏิบัติเรื่องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรงการ
กระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม

4. แนวปฏิบัติเรื่องการถ่ายท าและสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว/รายการทั่วไป
5. แนวปฏิบัติเรื่องการเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
6. แนวปฏิบัติเรื่องการสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจัดแถลงข่าวของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ
 

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 6 แนวทาง ดังนี้ 



 หลักการที่ 7 : การให้พื้นท่ีสาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 8 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเรื่องการให้พ้ืนที่สาธารณะข่าวสารในชุมชน
   2. แนวปฏิบัติเรื่องการน าเสนอเหตุการณ์และเนื้อหาการเมืองและนโยบายสาธารณะ

3. แนวปฏิบัติเรื่องการน าเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล 
การปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้าย และภาวะสงคราม

4. แนวปฏิบัติเรื่องการรายงานเหตุการณ์หายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะ
ฉุกเฉิน

5. แนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ข่มขู่ คุกคาม การจับตัวประกัน การ
ลักพาตัว การจี้เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่น

6. แนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อผู้เคราะห์ร้ายหรือผู้ที่มีความเศร้าโศก
7. แนวปฏิบัติเรื่องการน าเสนอเนื้อหาอาชญากรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสาธารณะ

และเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
8. แนวปฏิบัติเรื่องการน าเสนอเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 8 แนวทาง ดังนี้ 



 หลักการที่ 8 : การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเรื่องการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
   2. แนวปฏิบัติเรื่องการสื่อข่าวตามแนวทางสันติวิธี

3. แนวทางปฏิบัติข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการรายงานข่าว

มีการก าหนดแนวปฏิบัติ 3 แนวทาง ดังนี้ 



สารบัญ

เรื่อง                หน้า

๑. ที่มาและความสำาคัญของหลักการจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกันเอง

   ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์       ๑ 

๒. กรอบอ้างอิงทางกฎหมายในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์   ๒ 

   ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐      ๒

   ๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    ๓ 

 ๒.๒.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

       วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

       พ.ศ. ๒๕๕๓        ๓

 ๒.๒.๒ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๑   ๓ 

   ๒.๓ นโยบายที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์   ๔ 

 ๒.๓.๑ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๙    ๔

๓. หลักการจริยธรรมทั่วไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน ์      ๖

   ๓.๑ หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    ๖

   ๓.๒ หลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์    ๗

๔. หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค์กรเพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน

   ของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์     ๑๐ 

๕. จริยธรรมขั้นต่ำาและแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน ์  ๑๒

   หลักการ ๑ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม  ๑๒

   หลักการ ๒ สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว ๑๙

   หลักการ ๓ ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค  ๒๓

   หลักการ ๔ เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา     ๓๐

   หลักการ ๕ ส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ

             เพื่อสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๓๒

   หลักการ ๖ ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ  ๓๔

   หลักการ ๗ การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สำาคัญ  ๓๙

   หลักการ ๘ การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง      ๔๕

๖. แนวทางและรูปแบบการกำากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ๕๐



สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง                หน้า

ภาคผนวก         ๕๕

   ๑. DO & Don’t รายการข่าว / โฆษณา / ละคร      ๕๖

  ๑.๑ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาในรายการข่าว”     ๕๖

  ๑.๒ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาในรายการละคร”     ๕๘

  ๑.๒ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาในโฆษณา”      ๖๐    

   ๒. กรณีศึกษา         ๖๒

 ๒.๑ กรณีศึกษา เรื่องการเผยแพร่รายการที่ละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีของกลุ่มผู้เปราะบาง ๖๒

 ๒.๒ กรณีศึกษา เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ     ๖๔

 ๒.๓ กรณีศึกษา เรื่องการโฆษณาเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด    ๖๖

 ๒.๔ กรณีศึกษา เรื่องรายการที่มีเนื้อหางมงาย ชวนเชื่อ ไร้สาระ   ๖๘

 ๒.๕ กรณีศึกษา เรื่องรายการที่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก เกลียดชัง   ๗๐

 ๒.๖ กรณีศึกษา เรื่องการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กจากรายการละคร ๗๑

เอกสารอ้างอิง          ๗๕

คณะผู้จัดทำา         ๗๙
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๑. ท่ีมาและความสำาคัญของหลักการจริยธรรมและแนวปฏบัิติในการกำากับดูแล
    กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำาหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของ

เอกชนท่ีประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือส่ือมวลชนอ่ืน และข้าราชการ พนักงาน 

หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจในกิจการดงักล่าว มีสิทธิจดัตัง้องคก์รเพ่ือ

ปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ (มาตรา ๔๖) 

ซึง่จากเจตนารมณด์งักล่าวน้ัน พระราชบญัญัตอิงคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวทิยุ

กระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ ไดก้ำาหนดให้ กสทช. ดำาเนินการ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวชิาชพีส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือทำาหน้าท่ีจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรม

ของการประกอบกิจการหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทาง

จริยธรรม (มาตรา ๒๗ (๑๘)) 

  นอกจากนี ้แผนแมบ่ทกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

ยงัไดก้ำาหนดยทุธศาสตรก์ารกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีตัวชี้วัด 

ให้มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือทำาหน้าท่ีกำากับดูแลกันเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน

จริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งให้มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการกับดูแล

กันเองของสื่อ

  ในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำานักงาน กสทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำาเนินโครงการ

การส่งเสริมการดำาเนินงานขององคก์รวชิาชพีในการจดัทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวชิาชพี

ส่ือสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยมีการ     

แลกเปลี่ยนความเห็นหลายประการ อาทิ แนวทางไตรภาคีในการกำากับดูแลกันเอง จรรยาบรรณวิชาชีพ

และจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีกระจายเสียงและโทรทัศน์ ท่ีอยูใ่นหมวดท่ี ๓ ของ (ร่าง) แนวทางธำารง

ไวซ้ึง่จรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกำากับดแูลกันเองขององคก์รวชิาชพีดา้นกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ รวมถึงแนวปฏิบัติในการนำาเสนอรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากผลการระดม

ความเห็นดังกล่าวประกอบกับการทบทวนเอกสารและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพส่ือ 

จึงนำามาสู่การจัดทำา (ร่าง) คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการกำากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation) เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้

สื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีการกำากับกันเองต่อไป
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๒. กรอบอ้างอิงทางกฎหมายในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ       
     วิทยุโทรทัศน์

  ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
  มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

   การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ

ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

   การส่ังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะ

กระทำามิได้ การห้ามหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นท้ังหมดหรือบางส่วน 

หรอืการแทรกแซงดว้ยวธีิการใดๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทำามิได ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

   การให้นำาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนนำาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนอื่นจะกระทำามิได้ เว้นแต่จะกระทำาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้อง

กระทำาโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

   เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

   การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพ่ืออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอื่นของ

เอกชนรัฐจะกระทำามิได้

   มาตรา ๔๖ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง

วทิยโุทรทัศน์ หรือส่ือมวลชนอืน่ ยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอขา่วและแสดงความคดิเห็นภายใตข้อ้จำากัดตาม

รัฐธรรมนูญ โดยไมต่กอยูภ่ายใตอ้าณตัขิองหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวสิาหกิจ หรือเจา้ของกิจการ

นั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพ

และความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ

   ขา้ราชการ พนักงาน หรอืลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ

ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือส่ือมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือ

ลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง

   การกระทำาใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็น
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   ในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้

อำานาจหน้าท่ีโดยมิชอบและไม่มีผลใชบ้งัคบั เวน้แตเ่ปน็การกระทำาเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรม

แห่งการประกอบวิชาชีพ

  ๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
   ๒.๒.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

   มาตรา ๒๗ ให้ กสทช. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   (๑๘) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ

ส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์เป็นองคก์รในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือทำาหน้าท่ี

จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการ ควบคุมการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม  

   ๒.๒.๒ พระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

   มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง       

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ หรือท่ีมผีลกระทบตอ่ความมัน่คง

ของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำาซ่ึงเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือ 

มีผลกระทบตอ่การให้เกิดความเส่ือมทรามทางจติใจหรอืสุขภาพของประชาชนอยา่งร้ายแรง ผูรั้บใบอนุญาต

มีหน้าท่ีตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการท่ีมีลักษณะตามวรรคหน่ึง หากผู้รับใบอนุญาตไม่

ดำาเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำานาจส่ังด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการ

ออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

    ในกรณท่ีีคณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นวา่การกระทำาดงักล่าวเกิดจากการละเลยของ

ผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำานาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำาเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจ

พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้

   มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการดำาเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนุญาตผูผ้ลิต

รายการและผูป้ระกอบวชิาชพีส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เปน็องคก์รใน

รูปแบบต่างๆ เพ่ือทำาหน้าท่ีจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุม 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

    การจดัทำามาตรฐานทางจริยธรรมขององคก์รตามวรรคหน่ึง ตอ้งคำานึงถึงการคุม้ครอง

การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร

   ในการควบคมุการประกอบอาชพีหรือวชิาชพีขององคก์รตามวรรคหน่ึง ให้แตล่ะองคก์ร

ตามวรรคหน่ึงจดัตัง้คณะกรรมการควบคมุจรยิธรรมขึน้โดยมีองคป์ระกอบและให้คำานึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสม

ระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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   องค์กรตามวรรคหนึ่งที่มีการจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรม คณะกรรมการอาจให้การ

ส่งเสริมจากกองทุนตามมาตรา ๕๒ ก็ได้

   มาตรา ๔๐ ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จหรือละเมิด

สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอาจร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการ

   ให้คณะกรรมการส่งเร่ืองพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้องค์กรควบคุมการ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เพ่ือให้ดำาเนินการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ

ติดตามผลการดำาเนินการขององค์กรควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา ๓๙ เม่ือองค์กรควบคุม

การประกอบอาชพีหรือวชิาชพีตามมาตรา ๓๙ ไดแ้จง้ผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการทราบแล้ว ให้แจง้

ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำาเนินการโดยเร็ว

   ผลการดำาเนินการในหมวดนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการตามมาตรา ๕๑ (๑)

  ๒.๓ นโยบายที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
   ๒.๓.๑ แผนแม่บทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๖

   ยุทธศาสตร์ ๕.๒ การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ใน

มิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องและ

ปราศจากการรบกวน รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

   วัตถุประสงค์ 

    ๑) เพ่ือกำากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเน้ือหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ 

ต่อสาธารณะ คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

    ๒) เพื่อกำากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

    ๓) เพ่ือกำากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย และมิให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน

    ๔) เพื่อกำากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตลาดมีประสิทธิภาพ ภายใต้  

กฎกติกาที่โปร่งใส และเป็นธรรม 

    ๕) เพื่อให้มีมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีภัยพิบัติหรือ  

เหตุฉุกเฉิน 
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   แนวทาง

    ๑) กำาหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการกำากับดูแลการประกอบกิจการด้านเน้ือหา 

    ๒) กำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลา

ให้แก่รายการท่ีมเีน้ือหาสรา้งสรรคสั์งคม หรือรายการสำาหรบัเดก็และเยาวชน และคำานึงถึงความรบัผดิชอบ

ต่อเด็กและหลักสิทธิมนุษยชน 

    ๓) กำาหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการให้บคุคลอืน่เชา่เวลาดำาเนิน

รายการสำาหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 

    ๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบ

วชิาชพีส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองคก์รในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือทำา

หน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพ 

หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม 

    ๕) กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำาไร

เกินควร หลอกลวงผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญ

    ๖) สร้างกลไกการป้องกันโดยจัดการให้ความรู้ ทำาความเข้าใจแก่ผู้สนใจ       

เก่ียวกับการใชค้ล่ืนและเคร่ืองวทิยคุมนาคมสำาหรบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อยา่งถูกตอ้งและ

ปราศจากการรบกวน 

    ๗) ประสานงานคลื่นความถี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้  

คล่ืนความถี่ 

    ๘) ดำาเนินการให้มีกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

    ๙) กำาหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการกระทำาอนัเปน็การผกูขาดหรือก่อให้เกิด

การไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

    ๑๐) จัดทำาหลักเกณฑ์การกำากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมตอ่ผูใ้ห้บรกิารและผูใ้ชบ้ริการโดยคำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ

เป็นสำาคัญ

   ตัวช้ีวัดท่ี ๖ คือ มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการกำากับดูแลกันเอง

ของสื่อ
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๓. หลักการจริยธรรมทั่วไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
  การประกอบวิชาชีพส่ือในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องยึดม่ัน

หลักการจริยธรรมของสื่อ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของคนทำางาน เพื่อประโยชน์แห่งสังคมและ

ประชาชน ผู้บริโภคสื่อ และความสงบสุขของสังคม

  จากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๘) ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ กำาหนดให้ กสทช. มีอำานาจหน้าที่ใน

การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือทำาหน้าท่ีจัดทำามาตรฐานทาง

จริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้

มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมควรคำานึงถึงเร่ืองการได้รับข้อมูลข่าวสาร

สาธารณะของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพขององค์กร

  ดว้ยสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) ตระหนักถึงความสำาคญัของวชิาชพีส่ือท่ีตอ้งมีกรอบหลักการจริยธรรมกำาหนดเปน็มาตรฐานในการ

ปฏิบตังิานสำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชพี จงึไดส้นับสนุนให้มีแนวปฏิบตักิารทำาหน้าท่ีส่ือในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธำารงไว้ซึ่งคุณค่าและบรรทัดฐานวิชาชีพสื่อ โดยมี “หลักการ

จริยธรรมวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์” แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

  ๓.๑ หลักการจริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
   องค์กรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือ หน่วยงาน บริษัท องค์กร สถาบัน

ท่ีดำาเนินกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะและมีส่วนรับผิดชอบกับสังคม

อย่างมาก เพื่อให้การบริหารงานให้องค์กรสื่อนั้นๆ เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและประสิทธิภาพ องค์กรใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ควรยึดถือหลักการจริยธรรม ๘ ข้อ ดังนี้

   ๑) หลักผลประโยชน์สาธารณะ องคก์รตอ้งตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

เป็นสำาคัญ ด้วยการนำาเสนอข่าว เรื่องราว หรือประเด็นข้อถกเถียงที่กำาลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

หรือท่ีมีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น อาชญากรรม การทุจริต คอรัปช่ัน การใช้

อำานาจในทางมิชอบ พฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ละเลยต่อหน้าท่ีจนทำาให้ประชาชนเสียประโยชน์      

การขดูรดี การคา้มนุษย ์ฯลฯ ไมค่วรให้ผลประโยชน์ขององคก์รขดัแยง้กับผลประโยชน์สาธารณะ พึงตระหนัก

ถึงความรับผิดรับชอบต่อสังคม
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   ๒) หลักความเป็นอิสระ องค์กรต้องดำาเนินงานบริหารองค์กรส่ืออย่างไม่ตกเป็นเคร่ืองมือ 

หรือกลุ่มกดดนัทางการเมืองใดๆ มิยอมให้อำานาจทุนเขา้มาครอบงำาความอสิระขององคก์รในการนำาเสนอ

ข่าวสารข้อมูลที่ประชาชนควรรับรู้

   ๓) หลักสิทธิมนุษยชน องค์กรต้องให้ความสำาคัญกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนหลักสิทธิ

มนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เห็นความสำาคัญของความแตกต่างหลากหลายของผู้คน 

ไม่เหยียดหยาม แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม 

เพศ ความพิการ สุขภาพ ฐานะทางการเงิน ศาสนา การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ

   ๔) หลักความสุจริต ซือ่สัตย ์องคก์รตอ้งไม่อยูภ่ายใตอ้ทิธิพลของบคุคลหรือผลประโยชน์

ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต

   ๕) หลักความโปร่งใส องค์กรต้องดำาเนินกิจการอย่างถูกกฎหมาย ซื่อสัตย์ ทั้งในระดับ

นโยบายขององค์กรและการปฏิบัติงาน

   ๖) หลักการยอมรับการตรวจสอบ องคก์รตอ้งยอมรับกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

ในการปฏิบัติงานสื่อ ทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กร

   ๗) หลักธรรมาภิบาล องค์กรต้องยึดถือการดำาเนินงานโดยใช้หลักการธรรมาภิบาลใน

การดำาเนินงาน ท้ังในการบริหารจัดการองค์กร การผลิตและเผยแพร่รายการ และการแสดงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

   ๘) หลักความคุ้มค่า องค์กรต้องยึดถือการใช้ทรัพยากรเพ่ือการดำาเนินกิจการอย่างคุ้มค่า 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและคุ้มแก่งบประมาณในการดำาเนินงาน

  ๓.๒ หลักการจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
   ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าของสื่อ ผู้ประกอบ

กิจการ พนักงาน ผู้ประปฏิบัติงานในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักการ ๑๔ ข้อดังต่อไปนี้

   ๑) จริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยสุจริต บริสุทธิ์ ยึดกรอบ

จรยิธรรมแห่งวชิาชพีส่ือมวลชน ในการนำาเสนอขอ้มูลขา่วสาร สารสนเทศ เป็นแนวทางเกียรตภูิมิ ศกัดิศ์รี

แห่งวิชาชีพ

   ๒) ความเปน็อสิระ ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งปฏิบตังิานอยา่งมีความเป็นอสิระทางวชิาชพี

โดยไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ใด ตอ้งไม่ละเวน้การนำาเสนอขา่ว รายงาน ผลิต

รายการในเนื้อหาหรือเรื่องราวที่สาธารณชนต้องรับรู้ สมควรได้รับรู้ แม้การนำาเสนออาจส่งผลกระทบต่อ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ตาม
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   ๓) สิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ เห็นคุณค่าและความสำาคัญในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยก 

ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

   ๔) ความท่ัวถึง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงประชาชนคนส่วนมาก เพื่อให้ประชาชน

ส่วนมากได้เข้าบริการของส่ือ และเพ่ือประโยชน์ของส่ือท่ีถูกใช้ประโยชน์ด้วยประชาชนจำานวนมากท่ีสุดเท่าท่ี

จะเป็นไปได้ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นทางสังคม

หรือรายได้

   ๕) หลักความเท่าเทียม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงความเสมอภาค ในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของประชาชนท้ังในระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ชนบทห่างไกล คนพิการท่ีมีข้อจำากัดในการเข้าถึง

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่

มีความแตกต่างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

   ๖) ความหลากหลาย ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ทัศนคติ รสนิยม พื้นที่ ภูมิลำาเนา เชื้อชาติ ในการนำาเสนอข่าวสาร สาระ บันเทิง ทั้งในแง่เนื้อหารายการ

และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ควรมีการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตอิสระขนาดเล็ก กระจายตัว ไม่ผูกขาด เพื่อ

เป็นทางเลือกในการนำาเสนอรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายในสังคม

   ๗) การพัฒนา ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งพัฒนายกระดบัคณุภาพของวชิาชพี ท้ังในแงข่อง

การผลิตและนำาเสนอรายการ ให้ความสำาคญักับการวจิยัและการพัฒนารายการและผูช้มผูฟั้ง ให้ความสำาคญั

กับการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคสื่อ ส่งเสริมให้มีเกิดการมีส่วนร่วมของคนดู คนฟังอย่างกว้างขวาง

   ๘) หลักพ้ืนท่ีสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของ

ประชาชนทุกกลุ่ม เปิดพื้นที่ให้มีการวิพากษ์ทางความคิดอย่างอย่างสรรค์ 

   ๙) หลักความถูกต้องเที่ยงตรง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนำาเสนอหรือเป็นสื่อกลางของ

ข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่บิดเบือนแต่งเติม มีการจำาแนกให้ผู้รับสารเข้าใจว่า

เป็นรายการขา่วท่ีประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงหรอืเปน็รายการท่ีประกอบดว้ยความคดิเห็นส่วนตวัของผูป้ระกอบ

วิชาชีพสื่อ

   ๑๐) วตัถุวสัิย ผูป้ระกอบวชิาชพีส่ือตอ้งนำาเสนอขอ้มูลขา่วสารอยา่งเท่ียงตรง ตอ่สภาวะ

เหตกุารณต์ามขอ้เท็จจรงิ โดยเฉพาะในการรายงานขา่วและเหตกุารณปั์จจบัุน ตอ้งไม่แสดงหรือสอดแทรก

ความคิดเห็นของตนเองลงไปในรายงานข่าว ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนนำาเสนอ

   ๑๑) หลักความไม่ฝกัใฝฝ่่ายใด ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งเสนอรายงานขา่ว เหตกุารณป์จัจบัุน 

หรือรายการทั่วไป โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างตรงไปตรงมาตามสภาพ

ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ ไม่อคติ เอนเอียง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี หรือยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน 
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    ๑๒) ความสมดุล เป็นธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่     

ถูกพาดพิง กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองราวน้ัน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แหล่งข่าว

ในการชี้แจงหรือปฏิเสธ และอภิปรายโต้เถียงบนฐานของข้อมูล ความจริง และเหตุผล โดยเสมอหน้ากัน 

บนหลักการประชาธิปไตย

    ๑๓) ผลประโยชน์สาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติและสังคมเป็นสำาคัญ ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะถือใบประกอบกิจการเพื่อบริการธุรกิจ บริการ

ชุมชน หรือบริการสาธารณะ ไม่ควรให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือขององค์กรสำาคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน์

สาธารณะ โดยเฉพาะในกรณีสถานการณ์วิกฤต เหตุการณ์ความไม่สงบ จลาจล สงคราม หรือความ

แตกแยกของผู้คนในสังคม ควรยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสิ่งสำาคัญสูงสุด

    ๑๔) เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนำามา

ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตำาแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกร้องสิทธิ

หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้

กระทำาการหรือไม่กระทำาการใดอนัจะขดัตอ่การปฏิบัตหิน้าท่ีเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บขอ้มูลขา่วสารอยา่งถูกตอ้ง

รอบด้าน
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๔. หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค์กรเพื่อความถูกต้องและเป็น
     มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์

  หลักการทั่วไป
   ๑) แนวทางปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์นี้ เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

   ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้รับสัมปทาน ผู้ได้รับใบอนุญาต  

ให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้บริหารสถานี ผู้อำานวยการสถานี ผู้ผลิตเน้ือหารายการ       

ผู้ให้บริการช่องรายการ ผู้รวบรวมช่องรายการ ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการลูกค้า 

ผู้ให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวก

   และให้หมายรวมถึงผูท่ี้ทำางานเก่ียวขอ้งกับการผลิตและออกอากาศรายการผา่นกิจการ

วิทยุหรือกิจการโทรทัศน์ เช่น ผู้จัดรายการ ผู้ดำาเนินรายการ พิธีกร โฆษก ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการวิทยุ 

นักแสดง นักร้อง ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่เทคนิค และบุคลากรที่ทำาหน้าที่ต่างๆ ในกิจการแพร่ภาพ

และกระจายเสียง 

   ๒) องค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในระดับต่างๆ เช่น สภาวิชาชีพ สถาบัน สมาคม 

ชมรม หรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ พึงมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองและสมาชิกภายในองค์กรสามารถนำาแนวปฏิบัติฉบับน้ีไปเป็น

แนวทางมาตรฐานในการปฏิบตัตินเพ่ือประสิทธิภาพในการทำางาน ประสิทธิผลของรายการและการเผยแพร่

ผลงาน

   ๓) หลักการสำาคัญและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ พึงคำานึง

ถึงการคุม้ครองการไดรั้บรู้ขอ้มูลขา่วสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมท้ังการคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพของผูป้ระกอบอาชพีและวชิาชพี

   ๔) ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ พึงมีเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความถูกตอ้ง เหมาะสม มีความสมดลุและเปน็ธรรม มีความเป็นอสิระ โดยรับผดิชอบตอ่ประโยชน์สาธารณะ

รวมท้ังซือ่สัตยต์อ่หลักวชิาชพี และปฏิบตัตินภายใตก้รอบแห่งกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

   ๕) ผูป้ระกอบวชิาชพีกระจายเสียงและโทรทัศน์ พึงยดึถือตามแนวทางปฏิบัตท่ีิไดก้ำาหนด

ไว ้เพ่ือธำารงไวซ้ึง่มาตรฐานจรรยาบรรณและจรยิธรรม และพันธกิจในการประกอบวชิาชพีกระจายเสียงและ

โทรทัศน์บนพ้ืนฐานของการนำาเสนอท้ังสาระประโยชน์และสาระบันเทิงในการสนับสนุนสังคมให้มีคณุภาพ

ควบคู่คุณธรรม
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   ๖) ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ พึงละเว้นการกระทำาอันอาจทำาให้เกิด

ความเสียหายแก่องค์กรวิชาชีพ ผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการ หรือนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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๕. จริยธรรมขั้นต่ำาและแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและ
     โทรทัศน์

  โดยท่ีเจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ผลิตรายการในกิจการวิทยุ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะวชิาชพีส่ือสารมวลชน  ซึง่สมควรมีการกำากับดแูลกันเองทางวชิาชพี ใน

ลักษณะองค์กรอิสระ ทำาหน้าที่ควบคุมกันเอง เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพผู้ประกอบ

วชิาชพีและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการใชส่ื้อมวลชน เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพจึงพึงตระหนักถึงกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม

  เพ่ือให้ผูป้ระกอบวชิาชพีกระจายเสียงและโทรทัศน์จะตอ้งธำารงไวซ้ึง่จรรยาบรรณและจริยธรรม ซ่ึง

เปน็หลักประกันวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีจะธำารงไวซ้ึง่เกียรต ิศกัดิศ์รีและความรบัผดิชอบ จงึกำาหนดให้มหีลักการ

จริยธรรมขั้นต่ำาในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างน้อย ๘ หลักการ ดังนี้

  ๑. ข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม

  ๒. สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 

   ๓. ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค

  ๔. เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  ๕. ส่งเสริมการทำานุบำารงุศลิปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาตเิพ่ือสรา้งสรรค์

สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๖. ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ

  ๗. การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สำาคัญ 

  ๘. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 

  หลักการ ๑ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม
  การนำาเสนอข่าวสารของส่ือ ควรตระหนักถึงหลักการสำาคัญทางวารศาสตร์ศาสตร์ ผู้ประกอบการส่ือ

ควรยึดถือแนวทางเรื่องข่าวสารท่ีถูกต้อง เท่ียงตรงต่อขอเท็จจริง พยายามรักษาไว้ซึ่งพ้ืนท่ีข่าวท่ีสมดุล  

รอบด้าน และให้ความเป็นธรรมแก่แหล่งข่าวอย่างทั่วถึง เหมาะสม โดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

  • ความถูกต้อง เที่ยงตรง
   แนวปฏิบัติ

   ๑.๑ การนำาเสนอข่าวหรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง เที่ยงตรง โดย

เลือกแหล่งขา่ว แหล่งขอ้มูล ใชภ้าษาและเน้ือหา วธีิการหรอืรูปแบบการนำาเสนออยา่งรอบคอบ ระมัดระวงั 

และมีการตรวจสอบตรวจทานก่อนนำาเสนอ
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   ๑.๒ การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริง ไม่สอดแทรก

ความคิดเห็นหรือบิดเบือน ไม่คาดเดา ไม่ช้ีนำา ไม่สร้างความเข้าใจผิด และไม่ทำาให้ผู้ชมผู้ฟังต่ืนกลัวเกินเหตุ

   ๑.๓ การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างข้อเท็จจริง

และข้อคิดเห็น เนื้อหาข่าวกับการวิเคราะห์ตีความ เหตุผลที่แท้จริงหรือการกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุผล 

   ๑.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านข่าวและรายการ ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และซื่อตรง

กับผู้ที่ตกเป็นข่าว แหล่งข่าว ผู้ร่วมรายการ ผู้แสดงความเห็น รวมถึงผู้ชมผู้ฟังรายการ

  • ความเที่ยงตรงในแหล่งข่าว
   แนวปฏิบัติ

   ๑.๕ ตอ้งรายงานเหตกุารณจ์ากท่ีเห็นกับตาตวัเอง และหาขอ้มลูดว้ยตนเอง หลีกเล่ียง

การใชข้อ้มูลจากบุคคลซึง่รับขอ้มูลมาอกีทอดหน่ึง ควรพูดกับผูเ้ห็นเหตกุารณจ์ริง หรอืแหล่งขา่วปฐมภูมิท่ีอยู่

ในเหตุการณ์ และมีความเชื่อถือได้ด้วยอำานาจหน้าที่รับผิดชอบ หรือความเชี่ยวชาญที่มีหลักฐานสนับสนุน

   ๑.๖ เปิดเผยช่ือจริงและตำาแหน่งหน้าท่ีการงานจริงของแหล่งข่าว เพ่ือให้ผู้ชมผู้ฟังประเมิน 

เองว่าจะเชื่อถือบุคคลเหล่าน้ันเพียงใด และผู้พูดน้ันเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มใด โดยเฉพาะใน

ประเด็นทางการเมือง

   ๑.๗ หากแหล่งข่าวไม่ยอมให้เปิดเผยชื่อและสถานะในข่าวที่มีการกล่าวหากัน ในเรื่อง

ร้ายแรง การปกปิดและปกปอ้งแหล่งขา่วจะกระทำาเม่ือ แหล่งขา่วมีขอ้มูลสำาคญัท่ีเปน็ประโยชน์ตอ่สาธารณะ

ท่ีหากไม่เผยแพร่ประชาชนจะไม่รู้ข้อเท็จจริง และ/หรือเป็นแหล่งข่าวท่ีถูกต้อง โดยต้องมีการตรวจสอบ

หลักฐานข้อกล่าวอ้างต่างๆ จนเป็นท่ีพอใจ และต้องแจ้งแหล่งข่าวว่าจำาเป็นต้องเปิดเผยชื่อแหล่งข่าวกับ 

บรรณาธิการและฝ่ายกฎหมายก่อนนำาออกอากาศ และเม่ือตัดสินใจออกอากาศแล้วต้องปิดบังแหล่งข่าว 

รวมทั้งชื่อและที่อยู่เพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวและครอบครัว อาจด้วยวิธีการเปลี่ยนเสียงหรือปิดบัง

ภาพเพ่ือไม่ให้เห็นแหล่งขา่ว แตผู่ร้บัผดิชอบตอ้งพร้อมขึน้ศาลเพ่ือสู้คดหีากมีการฟ้องร้อง ซึง่ถ้าแพ้คดก็ีตอ้ง

พร้อมท่ีจะรับโทษตามกฎหมาย ดังน้ันถ้าไม่พร้อมจะสู้คดีก็ไม่ควรรับปากกับแหล่งข่าวว่าจะปิดบังชื่อและ

สถานะของเขา

   ๑.๘ ต้องจดบันทึกข้อมูลจากแหล่งข่าวและจากการค้นคว้าทุกครั้งทุกขั้นตอน เพื่อการ

ตรวจสอบในภายหลังหากเกิดข้อโต้เถียงตามมา โดยเฉพาะการออกอากาศข้อกล่าวหาท่ีเป็นเร่ืองร้ายแรง

และทีมผู้รับผิดชอบตกลงที่จะปกปิดแหล่งข่าว การบันทึกข้อมูลการค้นคว้าหาข้อมูลหรือจากการสัมภาษณ์ 

ในการทำารายงานชิ้นนั้นจะเป็นหลักฐานได้ดี

   ๑.๙ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เอกสาร และข้อเท็จจริง (fact) กับแหล่ง

ข่าวอื่น และหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจก่อนนำาเสนอ

   ๑.๑๐ การเสนอข่าวของสำานักข่าวอื่น หรือเสนอข้อมูลจากหน่วยงานสากลเช่นข้อมูล

สำารวจวิจัยขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานการกุศล หรือเอ็นจีโอ มารายงานหรือประกอบการ
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รายงาน ต้องเลือกเฟ้นสำานักข่าวท่ีเชื่อถือได้ หน่วยงานภาคเอกชนท่ีสากลยอมรับ และต้องระบุอ้างอิง

สำานักข่าวหรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ

   ๑.๑๑ เมื่ออ้างอิงข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะแต่ละเว็บไซต์ 

มีระดับความน่าเช่ือถือแตกต่างกัน และอาจขาดการตรวจสอบตามมาตรฐาน และกรอบจรรยาบรรณท่ีเข้มงวด

   ๑.๑๒ ในสถานการณฉ์กุเฉนิหรอืตอ้งทำางานแขง่กับเวลา พึงระลึกเสมอวา่ การเร่งรีบ

ชิงตัดหน้าในการเสนอข่าวกับช่องโทรทัศน์อ่ืนๆ หากปราศจากการตรวจสอบจะสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง 

และความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยเฉพาะเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่แตกต่างในภายหลัง 

  • ความเที่ยงตรงในการรายงานข่าว/การนำาเสนอรายการข่าว
   แนวปฏิบัติ

   ๑.๑๓ การนำาเสนอและรายงานข่าว ต้องเที่ยงตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่บิดเบือน

แต่งเติม

   ๑.๑๔ การรายงานตอ้งไมมี่ลักษณะชีน้ำาผูช้มผูฟั้งให้เขา้ใจผดิ โดยตอ้งแยกแยะเหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้นจริง จากเหตุการณ์ที่แต่งขึ้นมา

   ๑.๑๕ การรายงานข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ปัจจุบัน (current affairs) ควรหลีกเล่ียง

เทคนิคการเล่าเร่ืองท่ีมีการจัดฉากแสดงเลียนแบบของจริง (reconstruction) ท่ีสร้างตัวละครเพ่ือเล่าเร่ือง 

แต่หากจำาเป็นต้องใช้วิธีนี้ ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้การจัดแสดงดังกล่าวเกินเลยความจริง ทั้งต้อง

เตือนผู้ฟังผู้ชมเป็นระยะๆ ว่าเป็นการจัดแสดงเลียนแบบมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

   ๑.๑๖ การใช้เอกสาร ภาพถ่าย เสียง หรือวีดีโอ จากห้องสมุดหรือคลังเก็บข้อมูลเก่า 

(archives) ประกอบการรายงานหรือรายการชิ้นปัจจุบัน ต้องบอกที่มาของภาพข่าวนั้น หรือ แจ้งให้ผู้ชม

ผู้ฟังตระหนักว่าเป็นเอกสาร ภาพถ่าย เสียง วีดีโอ ของเก่า ที่เคยออกอากาศไปแล้ว พร้อมระบุวันที่ออก

อากาศครั้งแรกด้วย

   ๑.๑๗ การรายงานตวัเลข สถิต ิโดยเฉพาะในเรือ่งท่ีส่งผลอนัตรายตอ่สังคม เชน่ ตวัเลข

เก่ียวกับการแพร่ระบาดของเชือ้โรค หรืออาชญากรรม ตอ้งทำาโดยไม่สร้างความตืน่กลัวในหมู่ผูช้มผูฟั้ง และ

ในรายงานข่าวชิ้นเดียวกัน ต้องให้บริบท ภูมิหลัง และภาพรวมของสถานการณ์ด้วยทางที่ควรปฏิบัติ ใน

การรายงานข่าว คือ ระบุชื่อบุคคลที่ให้ข่าวและโอกาสของความคลาดเคล่ือน (margin of errors) ไว้ด้วย

   ๑.๑๘ ต้องระมัดระวังการออกอากาศ หรือแพร่ภาพ หรือคำาพูดของผู้เคราะห์ร้าย หรือ

ผู้ประสบเหตุการณ์เพียงบางคนที่สร้างข่าวสารอย่างเกินเลยต่อระดับของความเสี่ยงที่แท้จริง อันอาจส่ง

ผลกระทบทางอารมณ์ ต่อผู้ฟังผู้ชมส่วนใหญ่ ทางที่ควรปฏิบัติ คือ สร้างความสมดุลของข่าวในลักษณะนี้ 

ด้วยการเสนอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อมูลด้านวิชาการมาเสนอ 

   ๑.๑๙ การเลือกเฟ้นผู้ให้สัมภาษณ์หรือร่วมถกเถียง แสดงความคิดเห็น ในรายการ

สัมภาษณ์ หรือรายการถกเถียงที่มีการนำาเสนอข้อมูล ความคิดเห็น โดยเฉพาะรายการที่ออกอากาศสด 
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ต้องมั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้น มีความเชื่อถือได้ด้วยอำานาจหน้าที่รับผิดชอบ หรือความเชี่ยวชาญในประเด็น

ที่ถกเถียง และมีความเหมาะสมกับประเด็นนั้นอย่างแท้จริง

   ๑.๒๐ ไม่ควรออกอากาศสด การสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาร้ายแรง ที่มีผลกระทบ

ต่อชื่อเสียงของบุคคล หรือมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคม หรืออาจสร้างความตื่นตระหนก รวมท้ัง 

กรณีที่เป็นการกล่าวหาอย่างร้ายแรงและแหล่งข่าวขอปกปิดชื่อ 

   ๑.๒๑ ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการออกอากาศข่าวหรือเนื้อหาที่มีข้อกล่าวหาที่

ร้ายแรง โดยอ้างอิงแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียว รวมทั้งต้องการปกปิดแหล่งข่าวหากประเด็นเนื้อหาจะส่ง

ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว  

  • ความสมดุล เป็นธรรม
   แนวปฏิบัติ 

   ๑.๒๒ การรายงานข่าวหรือการผลิตรายการ โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญท่ีมีความขัดแย้งสูง 

ต้องนำาเสนอข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน สมดุลและเป็นธรรม 

   ในกรณท่ีีองคก์รหรือบคุลากรขององคก์รตกเป็นขา่ว นักขา่วหรือผูน้ำาเสนอรายการตอ้ง

รายงานหรือนำาเสนออย่างซื่อตรง ถูกต้อง ไม่ลำาเอียง  

  • ความเป็นธรรมต่อแหล่งข่าว/ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ร่วมรายการ
   แนวปฏิบัติ

   ๑.๒๓ ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และซื่อสัตย์ต่อผู้ตกเป็นข่าว ผู้ให้ข่าว ผู้ร่วมรายการ 

รวมท้ังผู้ชมผู้ฟังรายการ ต้องแจ้งส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี เหตุผลท่ีเชิญ เชิญในฐานะ ตำาแหน่ง บทบาทใด รูปแบบ

รายการสดหรือบันทึกเทป ชื่อรายการ วันและเวลาในการออกอากาศ

   ๑.๒๔ หากมีความจำาเป็นต้องปิดบังหรือดำาเนินการอยา่งไม่เปดิเผยในการหาขา่วหรือ

ขอ้มูล ก็ตอ้งสามารถให้เหตผุลและพิสูจน์ไดว้า่ทำาไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือมคีวามจำาเป็นทางกฎหมาย

   ๑.๒๕ กรณีที่ “แหล่งข่าว” ในฐานะพยานเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุ อาชญากรรม หรือ

สถานการณ์อื่นๆ และนักข่าวนำาเสนอข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับ “ผู้ตกเป็นข่าว” พึงระมัดระวังการเปิดเผย 

อัตลักษณ์ ใบหน้า ชื่อของแหล่งข่าว อันอาจเป็นเหตุให้แหล่งข่าวนั้นตกอยู่ในอันตรายในภายหลังจากการ

เปิดเผยข้อมูลให้นักข่าว

   ๑.๒๖ กรณท่ีี ผูร่้วมรายการเปน็เดก็และเยาวชน ควรแน่ใจวา่ไดรั้บคำาอนุญาต ยนิยอม

จากพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก หรือบุคคลที่เด็กไว้วางใจ หรือกรณีข่าวนั้นๆ  เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบทาง

จิตใจ หรือตัวเด็กในทางลบ จะต้องไม่นำาเสนอให้ทราบถึงชื่อตัว อัตลักษณ์ของตัวเด็กโดยเด็ดขาด
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  • การปกป้องคุ้มครองความเป็นธรรมของแหล่งข่าวในการปฏิเสธการร่วมรายการและ 

การใช้สิทธิชี้แจง
   แนวปฏิบัติ

   ๑.๒๗ หากผูถู้กเชญิปฏิเสธในการให้สัมภาษณห์รือเขา้ร่วมรายการ ผูป้ฏิบัตงิานสามารถ

แจ้งในรายการได้ว่าเชิญแล้วแต่บุคคลดังกล่าวปฏิเสธ โดยผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งด้วยท่าทีท่ีเหมาะสมไม่

ประณามหรือเหยียดหยาม 

   ๑.๒๘ กรณีมีการยินยอมให้สัมภาษณ์ หรือเข้าร่วมรายการและบันทึกเทปเรียบร้อยแล้ว

และต่อมาผู้ให้สัมภาษณ์หรือผู้เข้าร่วมรายการ เกิดเปลี่ยนใจและขอไม่ให้ เผยแพร่ออกอากาศเทปดังกล่าว 

กรณีเช่นน้ี ผู้ปฏิบัติงานไม่จำาเป็นต้องไม่ออกอากาศเทปรายการน้ันตามคำาขอ แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของ  

กองบรรณาธิการ หรือผู้บริหารด้านข่าวและรายการ

   ๑.๒๙ การรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันในลักษณะสืบสวนสอบสวนท่ีรวบรวมข้อมูล

หลักฐานครบถ้วน และพิสูจน์ไดจ้ริง ควรมฝีา่ยกฎหมายเขา้รว่มพิจารณาดว้ย และเมือ่ผูป้ฏิบัตงิานหรอืผูร้ว่ม

รับผิดชอบ เผยแพร่ออกอากาศเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ ก็อาจเผยแพร่ออกอากาศโดย

ไม่ต้องรอให้มีการโต้ตอบ แต่ควรได้รับอนุมัติจากผู้บริหารฝ่ายข่าวหรือรายการก่อน ถ้าฝ่ายถูกกล่าวหารู้

และขอโต้ตอบก่อนออกอากาศ โดยใช้อำานาจอิทธิพลแทรกแซงกองบรรณาธิการหรือข่มขู่พยาน หรืออาจ

ขออำานาจศาลเพ่ือชะลอการออกอากาศเพราะไม่ต้องการให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณะ ในกรณีเช่นน้ี 

ก่อนตัดสินใจเผยแพร่ออกอากาศ ผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายเพ่ือตรวจสอบความ

พร้อมที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาล

   ๑.๓๐ ก่อนการเผยแพร่ออกอากาศ ข่าว หรือรายการท่ีเสนอเน้ือหาในทางกล่าวหาบุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ว่ากระทำาความผิดร้ายแรง หรือมีพฤติกรรมไร้คุณธรรม ทุจริต รวมท้ังการนำาเสนอ

ขา่วหรือรายการท่ีมกีารตำาหนิวา่กล่าวให้เสียหาย ควรเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดโ้ตต้อบขอ้กล่าวหาอยา่ง

เหมาะสม เป็นธรรม ก่อนนำาข้อกล่าวหาดังกล่าวเผยแพร่ออกอากาศ

   ๑.๓๑ กรณีที่นักข่าวและคณะผู้ร่วมรับผิดชอบ ได้เสนอข่าวที่เป็นการกล่าวหาร้ายแรง

และเชื่อได้ว่าเป็นจริงโดยที่ฝ่ายที่ถูกกล่าวหายังไม่ทันจะได้โต้ตอบ หรือให้โอกาสแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอม

โตต้อบ สำาหรบัขา่วและรายการท่ีมีเงือ่นไขเชน่น้ี จะออกอากาศไดก็้ตอ่เม่ือไดรั้บอนุมัตจิากผูบ้ริหารดา้นขา่ว

หรือรายการก่อน แต่ไม่จำาเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้า หากมีการกระทำาผิดกฎหมายเฉพาะหน้า นักข่าว

หรือช่างภาพสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้

   ๑.๓๒ เคารพสิทธิในการโตต้อบอยา่งตรงไปตรงมา ในตอน/เทป/รายการเดยีวกัน หรอื

ในตอนถดัไป โดยระบุชื่อบุคคลทีร่ายการต้องการใหอ้อกมาโต้ตอบ พร้อมให้สาระสำาคัญของข้อกลา่วหา แต่

ต้องให้การตอบโต้น้ันตรงประเด็น และคำาตอบท่ีได้ควรนำาออกอากาศในรายการเดียวกัน แต่ถ้ามีการบ่ายเบ่ียง

ถ่วงเวลาโต้ตอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา และปรึกษากับผู้บริหารฝ่ายข่าวหรือเหตุการณ์ ก่อนตัดสินใจ

เผยแพร่ออกอากาศ
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   ๑.๓๓ เมื่อทราบว่ามีความผิดพลาดจากข้อเท็จจริง ในข่าวหรือรายงานหรือรายการที่

เผยแพร่ออกอากาศไปแล้วทางส่ือใดก็ตามขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานต้องดำาเนินงานเพ่ือชี้แจงหรือแก้ไข    

ข้อผิดพลาดให้เร็วที่สุดทางสื่อนั้นๆ ขององค์กร

  • การบันทึกเทป และการหาหลักฐานแบบลับ
   กรณจีำาเปน็ เชน่ การบนัทึกภาพการกระทำาความผดิทางอาชญากรรม ปัญหาคอรร์ปัชัน่ 

ทุจริต หรือขบวนการฉ้อฉลอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อสาธารณะ ซึ่งผู้สื่อข่าว ช่างภาพ นักข่าว มีความจำาเป็นต้อง

ใช้วิธีการแอบบันทึกภาพและเสียงเพ่ือสืบข่าว เปิดโปง เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ประชาชนมีสิทธิรับรู้ ที่ถ้าใช้วิธีการบันทึกเทปอย่างเปิดเผยจะไม่ได้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง

   รูปแบบหรือวิธีการบันทึกเทปลับ เช่น

    ๑) การใช้กล้องหรือไมโครโฟนบันทึกภาพหรือเสียงโดยผู้ถูกบันทึกภาพหรือ

เสียงไม่รู้ตัว

    ๒) การจงใจบันทึกภาพหรือเสียงต่อไป แต่แสร้งทำาเป็นว่าได้ยุติการบันทึกแล้ว 

การบันทึกเทปและหาหลักฐานแบบลับ ควรเป็นวิธีการสุดท้าย เพราะหากทำาพร่ำาเพร่ือจะทำาให้ข่าวหรือ

รายการไม่น่าเชื่อถือ

   แนวปฏิบัติ

   ๑.๓๔ ก่อนการเผยแพร่ออกอากาศภาพหรือเสียงท่ีบันทึกโดยไม่ได้แจ้งผู้ร่วมรายการ

ล่วงหน้า ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการผลิต หรือการเผยแพร่รายการ ต้องขออนุมัติจากผู้บริหารฝ่ายข่าว

หรือรายการ

   ๑.๓๕ สำาหรับรายการที่ไม่ใช่ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน หากมีความจำาเป็นต้องบันทึก

เทปลบัเพือ่ใหไ้ด้บรรยากาศตามเนือ้หากอ่นนำาไปออกอากาศ ผูป้ฏบิัติงานทีร่บัผดิชอบการผลติรายการควร

ขอความเห็นชอบจากบคุคลท่ีถูกบนัทึกเทปดงักล่าวโดยเฉพาะบคุคลท่ีโดดเดน่ในเทปน้ัน และตอ้งพรางภาพ

บุคคลอื่นที่อยู่ในเทปภาพที่บันทึกไว้

   ๑.๓๖ การแอบบันทึกในรายการข่าวและเหตุการณ์จริง นักข่าวหรือผู้รายงานต้องสามารถ

ให้เหตุผลว่าผลประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อสาธารณะมีน้ำาหนักมากพอท่ีจะใช้วิธีการบันทึกเทปลับ ท้ังในสถานท่ี

สาธารณะ หรือในสถานท่ีพยาบาล หรือการบนัทึกภาพ และ/หรือเสียงของผูท่ี้ตกอยูใ่นภาวะโศกเศร้า เครียด

   ๑.๓๗ เมือ่ต้องการบนัทกึเทปภาพหรอืเสยีงในสถานทีส่าธารณะ เช่น สถานทีร่าชการ 

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ควรขออนุญาตจากเจ้าของสถานท่ี

หรือผู้รับผิดชอบดูแล และแม้ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นทางการแล้ว ถ้าผู้ให้อนุญาตเกิดเปล่ียนใจให้หยุด     

การบันทึก ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตาม 
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  • การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
   แนวปฏิบัติ

   ๑.๓๘ ก่อนเริม่บันทึกเทป ตอ้งแจง้ให้บุคคลท่ีโทรศพัท์ไปหาทราบวา่จะมีการบนัทึกเสียง 

เพื่อออกอากาศ หรือเพื่อเก็บเป็นข้อมูล แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนการบันทึกเทปเสียง

แบบลับ โดยต้องทำาตามหลักการในเรื่องการบันทึกเทปข้างต้น

  • การเผยแพร่ออกอากาศเทปแบบลอบบันทึกที่ส่งมาจากแหล่งข่าวภายนอกองค์กร
   บางครั้งอาจมีบุคคลภายนอกองค์กรสื่อ ซึ่งอาจเป็นประชาชน นักข่าวพลเมือง หรือ

ผู้ประสงค์ดี อาจส่งเทปบันทึกภาพและเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ที่อาจเกี่ยวข้องกับ

การทุจริต ฉ้อฉล คอร์รัปชั่น การกระทำาผิดกฎหมาย หรือภาพข่าวอาชญากรรมท่ีมีลักษณะ หวือหวา 

อันตราย และน่าตื่นตระหนก โดยมีเจตนาให้องค์กรสื่อเผยแพร่แก่ผู้ชม ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรตระหนักและ

ใช้วิจารณญาณ ดังนี้

   แนวปฏิบัติ

   ๑.๓๙ ไม่ควรเผยแพร่ออกอากาศเทปที่บันทึกแบบลับโดยบุคคลภายนอก หรอืจาก   

แหล่งข่าวอื่นที่ไม่มีผู้ผลิตรายการขององค์กรร่วมอยู่ในการบันทึกนั้น ในฐานะพยานรู้เห็นการบันทึก

   ๑.๔๐ หากจำาเป็นต้องใช้เทปลับที่บุคคลภายนอกส่งมา ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบแหล่ง

ท่ีมา ความถูกตอ้ง พิสูจน์เจตนาของผูท่ี้ส่งเทปมาให้วา่ไมมี่ผลประโยชน์ใดแอบแฝงนอกจากเพ่ือมุ่งประโยชน์

สาธารณะ และการนำาเสนอจะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการพาดพิงบุคคลที่สามหรือผู้ที่ตกเป็นข่าวในเทปนั้น 

   ๑.๔๑ การบันทึกข้อมูล ภาพ หรือเสียง เพื่อใช้อ้างอิงในการผลิตรายการ และเพื่อใช้

ปกป้องตนเองเมื่อถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำาการบันทึกดังกล่าว ต้องดูแลรับผิดชอบไม่ให้

เทปดงักล่าวถูกนำาไปเผยแพรอ่อกอากาศ แตห่ากจำาเปน็ผูป้ฏิบตังิานท่ีรบัผดิชอบตอ้งขออนุมัตจิากผูบ้ริหาร

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องให้ผู้ที่ถูกบันทึกเทปนั้นให้ความยินยอมก่อนนำาไปเผยแพร่ออกอากาศ

  • การรายงานผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน
   หลายครั้งองค์กรสื่ออาจใช้ข้อมูลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน (โพล) เพื่อใช้

ในการรายงานข่าว โดยอาจอ้างอิงผลการสำารวจนั้น หรือมีส่วนร่วมกับการสำารวจนั้นเอง ดังนั้นสื่อควรมี

แนวทางในการรายงานขา่วสารผลการสำารวจความคดิเห็นของประชาชนท้ังกรณีผลการสำารวจท่ัวๆ ไปและ

กรณีการสำารวจเลือกตั้ง ดังนี้

   แนวปฏิบัติ

   กรณีการสำารวจทั่วๆ ไป

   ๑.๔๒ ไม่ควรรายงานหรือนำาเสนอการตีความผลการสำารวจโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ที่ดำาเนินการสำารวจ แต่ควรวิเคราะห์และตีความโดยนักข่าวหรือนักวิเคราะห์อิสระที่มีประสบการณ์
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   ๑.๔๓ ทุกครั้งที่รายงานผลการสำารวจในทุกสื่อขององค์กร ควรแจ้งโอกาสความ     

คลาดเคลื่อนของการสำารวจแต่ละสำานัก และอ้างอิงแหล่งที่มาของผลการสำารวจทุกครั้งที่รายงาน 

   ๑.๔๔ กรณีองค์กรสื่อทำาสำารวจและรายงานผลเอง ต้องระมัดระวังไม่ให้การเสนอผล

การสำารวจความคิดเห็นน้ัน ถูกตีความว่านักข่าวหรือผู้รายงานมีความเห็นทางการเมืองไปในทิศทางใด

ทิศทางหนึ่ง หรือองค์กรได้แสดงจุดยืนทางการเมืองหรือแทรกแซงทางการเมือง

   ๑.๔๕ ไม่ควรใช้ผลการสำารวจความคิดเห็นของผู้ชมท่ีส่งข้อความทางโทรศัพท์ (เอสเอ็มเอส)

มายังรายการข่าวนั้นๆ มานำาเสนอราวเป็นรายงานข่าว เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นการ “สุ่มความเห็น” 

มากกวา่การสำารวจ จงึไม่ควรใชเ้ปน็ขอ้มูลจรงิหรือสรุปวา่เปน็ความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ และไม่ควร

นำามาเป็นข่าว

   ๑.๔๖ ไม่ควรตีความผลการสุ่มความเห็นทางอินเทอร์เน็ต หรือการโหวตทางออนไลน์ 

กับประเดน็สำาคญัทางการเมืองหรือสาธารณะวา่เป็นตวัแทนของประชาชนส่วนใหญ่ เพราะไมส่ามารถพิสูจน์

ได้ว่าเป็นความจริง

   กรณีการสำารวจเลือกตั้ง

   ๑.๔๗ การสำารวจความคดิเห็นในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้น้ันเปน็เพียงการศกึษาถึง 

“ความน่าจะเป็น” ของผล นักข่าว ผู้สื่อข่าว จึงไม่ควรเน้นการนำาเสนอสรุปผลการสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนจำานวนหน่ึงในการลงความเห็นเลือกตั้งเป็นข่าวอันดับแรก แต่อาจนำาตัวเลขสรุปผลการสำารวจ

นั้นมาประกอบท้ายข่าวที่อาจเป็นข่าวลำาดับแรกได้ถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวใหญ่สุด

   ๑.๔๘ ควรนำาเสนอเปรียบเทียบผลจากหลายๆ หน่วยงานหรือจากหลายสำานัก โดย

ต้องแจ้งวิธีการเก็บข้อมูล จำานวน และลักษณะของผู้ตอบคำาถามด้วย

   ๑.๔๙ ก่อนการเผยแพร่การรายงานผลการสำารวจความคิดเห็นในการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งของบางสถาบันที่สวนกระแสความนิยม ควรมีการทบทวนก่อน

   ๑.๕๐ ควรเลือกใช้ภาษา หรือคำาพูดที่ไม่ทำาให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจริง

ตามผลสำารวจ เช่น ให้ใช้คำาว่า “บ่งชี้ว่า” แทน “แสดงให้เห็นว่า” หรือ “พิสูจน์ได้ว่า” เพราะสองคำาหลัง

เน้นย้ำาเหมือนเป็นความถูกต้อง

  หลักการ ๒ สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
ข้อมูลส่วนตัว 
  ในการผลิตรายการผู้ปฏิบัติงานต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

เห็นถึงความสำาคัญของความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ไม่เหยียดหยาม แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ 

เพราะความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ อายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สุขภาพ ฐานะทางการเงิน 

ศาสนา การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

และครอบครัว เว้นแต่จะทำาไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เพ่ือเป็นการธำารงไว้ซึ่งหลักการ   
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ดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพควรคำานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

  ๑. การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน การผลิตรายการในทุกประเภทและรูปแบบ ต้องเคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด  

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สุขภาพ ฐานะของบุคคล รายได้ การศึกษา และความคิดเห็นทางการเมืองที่

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

  ๒. การนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต้องดำาเนินการโดยเคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ของประชาชน ความเหมาะสมกับค่านิยมของสังคม

และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

  ๓. การนำาเสนอเน้ือหาท่ีอาจละเมิดความเป็นส่วนตัว และ/หรือทำาร้ายความรู้สึกของบุคคลรวมถึง

การนำาเสนอเร่ืองราวหรือพฤติกรรมของบุคคลสาธารณะท่ีส่งผลกระทบต่อส่วนรวมหรือคนจำานวนมาก   

จะทำาได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาแล้วว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการรับรู้ข่าวนั้นๆ 

  ๔. การรายงานข่าวหรือเปิดเผยภาพผู้ท่ีมีความทุกข์ ผู้ประสบภัยจากหายนะ อยู่ในภาวะยากลำาบาก

ทุกข์ทรมาน และผู้ป่วย ต้องดำาเนินการอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นำาเสนออย่างเหมาะสม

และระมัดระวัง

  • การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
   แนวปฏิบัติ

   ๒.๑ ไม่กล่าวอ้างว่าสถานีหรือสื่ออื่น ว่าล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และนำาเสนอหรือ

รายงานออกไปก่อนแล้วมาทำาให้ต้องละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิส่วนบุคคล

   ๒.๒ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ถูกกล่าวถึง ในกรณีผู้ร่วม

รายการกล่าวถึงบุคคลท่ีสาม หรือต้องการนำาภาพหรือเอกสารหรือหลักฐานของบุคคลท่ีสามนำาเสนอใน

รายการ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการผลิตรายการควรทำาให้บุคคลที่สามนั้นรับรู้และยินยอมก่อน

   ๒.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องแจ้งผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่า จะนำาข้อมูล       

ส่วนตัว คือ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ของผู้ให้สัมภาษณ์ไปใช้อย่างไรบ้าง และผู้ประกอบวิชาชีพต้อง

ไม่ส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับใครหรือหน่วยงานใดโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม 

  • การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและครอบครัวในที่สาธารณะ 
   แนวปฏิบัติ

   ๒.๔ แม้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องปิดบัง ชื่อ ท่ีอยู่ของบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัว 

แต่หากผู้ตกเป็นข่าวเข้าไปอยู่ในที่สาธารณะ เช่น ท้องถนน ห้างร้าน สถานีรถไฟ สนามบิน ฯลฯ จะไม่

สามารถอา้งสิทธิส่วนตวัไดเ้หมือนอยูใ่นท่ีพักอาศยัของตน แตผู่ป้ระกอบวชิาชพีตอ้งคำานึงถึงความปลอดภัย

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น
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   ๒.๕ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เช่น ดารา นักร้อง ท่ีมีพฤติกรรมสร้างข่าวให้ตัวเองเด่น

จะไม่สามารถอ้างถึงสิทธิ์ส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ หรือบุคคลที่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้าน ชุมชน สังคม เช่น 

นักเลง อันธพาล ก็ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ส่วนตัวได้อย่างเต็มที่เช่นกัน 

   ๒.๖ การทำาขา่ว รายงาน หรือการผลิตรายการในท่ีสาธารณะ ควรตดิป้ายประกาศแจง้

ว่ากำาลังมีการบันทึกเทปเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณถ่ายทำา 

  • การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในความเชื่อหรือการนับถือศาสนาและการ

ประกอบพิธี 
   แนวปฏิบัติ

   ๒.๗ การรายงาน หรือนำาเสนอเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และการประกอบ

ศาสนกิจของทุกศาสนา รวมทั้งการกล่าวถึงสัญลักษณ์ ชื่อ จารีต พิธีกรรม ประวัติ จารึก ภาษา วัตถุ

โบราณของศาสนาต่างๆ ควรทำาอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่มีอคติ ระมัดระวังการใช้ภาษา การนำาเสนอ

เสียง ภาพ และต้องไม่มีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวชักชวนให้ผู้ชมผู้ฟังมานับถือศาสนานั้นๆ

   ๒.๘ การนำาเสนอข่าวหรือรายการเร่ืองวันสำาคัญทางศาสนา รวมถึงพิธีกรรม การบูชา 

การปฏิบัติธรรม หรือธรรมเนียมประเพณีในวันดังกล่าว พึงกระทำาด้วยความเคารพ และระมัดระวังไม่ให้

มีการพาดพิงถึงผู้นำาทางศาสนาใดในลักษณะดูหมิ่น ลบหลู่ ตลก เสียดสี

   ๒.๙ ไม่บิดเบือนหรือกีดกันการแสดงทัศนะและความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา

   ๒.๑๐ ในรายการเกี่ยวกับศาสนา ไม่ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้มีอำานาจเหนือธรรมชาติ  

ที่ยังมีชีวิตอยู่

  • กลุ่มเช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ เด็ก เยาวชน สตรี กลุ่มเพศหลากหลาย คนด้อยโอกาสทางสังคม 
   ตอ้งไมน่ำาเสนอขา่วสารรายการเพ่ือแสดงถึงการจำาแนกความแตกตา่งในเร่ืองใดๆ ใน

สังคม เช่น ถ่ินกำาเนิด เช้ือชาติ สีผิว ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทาง 

การเมือง 

   แนวปฏิบัติ

   ๒.๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความไหวรู้ต่อประเด็นความเปราะบางทางสังคม ในลักษณะ

อันแตกต่างของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่าง ต้องเรียนรู้ความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และกรอบประเพณี

หรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยของกลุ่มคนต่างๆ และนำาเสนอรายการในลักษณะเพื่อสร้างความยอมรับ เข้าใจ

   ๒.๑๒ ระมัดระวังการนำาเสนอท่ีอาจส่ือความหมายโดยตัวผู้ปฏิบัติงานเอง หรือแหล่งข่าว

แหล่งขอ้มลูอืน่ท่ีอาจตคีวามไปในทางดถููกเหยยีดหยาม หรอืไปละเมิดสิทธิมนุษยชนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์์ 

หรือเป็นการไม่ซ้ำาเติมอคติและภาพเหมารวมในเชิงลบต่อกลุ่มคนต่างๆ
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   ๒.๑๓ ในกรณีท่ีต้องการนำาเสนอประเด็นท่ีเป็นปัญหาเร่ืองราวของคนกลุ่มน้ี พึงตระหนัก

ถึงกฎหมายต่างๆ ในประเทศท่ีพูดถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธ์ิ หรือข้อเรียกร้องปฏิบัติต่อส่ือมวลชนใน

การนำาเสนอข่าวต่างๆ 

   กรณท่ีีการนำาเสนอเก่ียวขอ้งกับประเดน็ความเชือ่ทางศาสนา ลัทธิความเชือ่ พิธีกรรม 

ต้องไม่นำาเสนอไปในทางประณามหรือตัดสินช้ีนำาเชิงคุณค่าถูกผิด ดีงาม ไม่ว่าจะโดยเปิดหรือมีนัยยะซ่อนเร้น

  • การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา
   ในกรณีที่เนื้อหาข่าวปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรม ปล้น ฆ่า ข่มขืนกระทำา

ชำาเราด้วยประการใดๆ ที่ผู้กระทำาความผิดเป็นบุคคลต่างชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี ศาสนา หรือความเชื่ออื่นที่

ต่างออกไป บางครั้งสื่อมวลชนมักระบุหรือพาดหัวข่าวด้วยการเน้นน้ำาหนักลงที่เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี

ศาสนา ความเชือ่ หรือภูมิลำาเนาถ่ินเกิดของผูก้ระทำาอาชญากรรม แทนการระบหุรือจำากัดเฉพาะตวัผูก้ระทำา

อันเป็นการกระทำาเฉพาะตัวของผู้นั้น

   การกระทำาหรือการรายงานขา่วดงักล่าว ถือเปน็การให้ร้ายหรือทำาให้เกิดความเขา้ใจผดิ

แก่เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี ศาสนา ลัทธิความเชื่อถือหรือภูมิลำาเนาถิ่นกำาเนิดโดยรวม โดยที่การกระทำานั้น

เป็นการกระทำาของบุคคลเป็นการเฉพาะตัวหาได้เกี่ยวข้องถึง เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี ศาสนา ความเชื่อถือ

หรือถ่ินกำาเนิดของผู้กระทำาโดยรวม ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ กระทบกระเทือน เส่ือมเสียถึงเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ

ชาติพันธุ์ ผิวสี ศาสนา ความเชื่อถือ หรือภูมิลำาเนาถิ่นเกิดโดยรวม

   แนวปฏิบัติ

   ๒.๑๔ ในการพาดหัวข่าว ภาษาข่าว เนื้อหาข่าว ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อพึงจำากัดเฉพาะ

บคุคลผูก้ระทำาความผดิหรือเก่ียวขอ้งกับผูน้ั้นเท่าน้ัน มิบงัควรขยายหรือให้เกิดความเขา้ใจกวา้งไกลพาดพิง

ถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผิวสี ศาสนา ความเชื่อถือหรือถิ่นกำาเนิดของผู้นั้น ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด 

ความเสียหาย หรือการถูกเหยียดหยาม หรือเกลียดชังต่อส่วนรวม ซึ่งมิได้เป็นผู้กระทำาความผิดนั้น

   ๒.๑๕ ในกรณีท่ีปรากฏเบ้ืองต้น ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าผู้น้ันได้กระทำาความผิดจริงหรือไม่

ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ความผิดโดยศาลยุติธรรมแห่งชาติก่อน จึงไม่ควรนำาเสนอข่าวหรือภาพข่าวเพ่ือให้เกิด

ความเสียหายก่อนการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย

   ๒.๑๖ เพ่ือป้องกันปัญหาการนำาเสนอข่าวหรือภาพข่าว หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ

เชือ้ชาต ิเผา่พันธ์ุ ผวิสี ศาสนา ความเชือ่ถือหรอืถ่ินกำาเนิดของผูต้กเป็นขา่ว ผูป้ระกอบวชิาชพีควรตระหนัก

ถึงในขอ้เท็จจรงิและจรยิธรรมแห่งความเปน็จรงิ ไม่ควรนำาเสนอขา่วและภาพขา่วในทำานองปรักปรำาให้เกิด

ความเข้าใจผิดกันทั้งหมด
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  หลักการ ๓ ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบต่อผู้บริโภค
  กิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์นั้น ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศของ

ผู้คนในสังคม และยังมีอิทธิพลต่อการกำาหนดความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และนำามาสู่การสร้างภาพตัวแทน 

บทบาท และความเข้าใจของสมาชิกในสังคมต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้ถูกต้อง บิดเบือน หรือเข้าใจผิดได้ ดังน้ัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อ เนื้อหาข่าวสาร ทั้งในรายการโทรทัศน์และวิทยุ จึงเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

สาธารณะ ผูช้ม ผูฟั้ง ผูบ้ริโภคอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูป้ระกอบการส่ือมอิาจผลักให้เปน็เรือ่งของวจิารณญาณ

ในการรับชมของผู้บริโภคแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่รับผิดชอบอะไร

  ดังน้ันจึงถือเป็นพันธกิจและความรับผิดชอบของส่ือท่ีต้องใส่ใจและแสดงความรับผิดรับชอบต่อ

สังคมในบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพนี้

   • ความเป็นอิสระของวิชาชีพ
   ในการดำาเนินงานของสื่อ มักเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมต่างๆ บ่อยครั้ง

ที่อำานาจทางการเมือง หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ นอกจากนี้การ

ดำารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของวิชาชีพยังรวมถึงการท่ีผู้บริหารองค์กรไม่เข้ามาแทรกแซงความอิสระของ   

กองบรรณาธิการรายการข่าวสารและข้อเท็จจริงที่มีผลสำาคัญต่อสาธารณะ

   แนวปฏิบัติ

   ๓.๑ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากรัฐบาล กลุ่มและ

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มเคล่ือนไหวกดดันต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนม่ันใจในความเป็น

อิสระและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

   ๓.๒ ในกรณท่ีีองคก์รเผชญิแรงกดดนั หรือการทาบทามตดิตอ่ขอร้องจากเจา้หน้าท่ีรฐั

นักการเมอืง ตวัแทน หรอืกลุ่มกดดนัทางการเมือง ผูบ้ริหารหรือพนักงานควรประชมุหารือกันอยา่งโปรง่ใส 

ระหวา่งฝา่ยบรหิารและฝา่ยปฏิบตักิาร เพ่ือชีแ้จงทำาความเขา้ใจกันภายในระหวา่งพนักงาน วา่จะยงัคงยนืยนั

ในหลักการนำาเสนอข่าวอย่างอิสระของกองบรรณาธิการ

   ๓.๓ กองบรรณาธิการหรือคณะผู้รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต้องสามารถคัดเลือก

ประเด็น กำาหนดเน้ือหา วิธีการ หรือรูปแบบการนำาเสนอได้อย่างเป็นอิสระ โดยต้องอธิบายเหตุผลใน   

การเลือกข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรสื่อต่อสาธารณะ

   ๓.๔ กองบรรณาธิการหรือคณะผู้รับผิดชอบในการผลิตรายการ ต้องรักษาความเป็นอิสระ

ในการทำางานโดยนึกถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบตอ่ความรู้สึกของผูช้มผูฟั้ง และความเชือ่ถือตอ่องคก์ร 

และรายการขององค์กรเป็นสำาคัญ

   ๓.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงการนำาเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับความโหดร้าย 

ทารุณ การกระตุ้นให้เกิดความแตกแยก เกลียดชัง หรือการกระทำาที่รุนแรง
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  • ผลประโยชน์ธุรกิจ
   แนวปฏิบัติ

   ๓.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องหลีกเลี่ยงการนำาเสนอภาพ ข้อความ หรือตรายี่ห้อสินค้า 

บริการเพื่อธุรกิจการค้า และการส่งเสริมการขายในรายการข่าว

   ๓.๗ การนำาเสนอชือ่หรือตราสัญลักษณ์ของสินคา้ อาจทำาไดเ้ม่ือมีความจำาเป็นเพ่ือการ

รายงานข่าวหรือรายการ แต่ต้องปิดบังชื่อ ยี่ห้อ และสัญลักษณ์ เว้นแต่สินค้าหรือบริการนั้นเป็นข่าวหรือ

ภาพ ชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์ไม่ได้โดดเด่น ชัดเจน ไม่ส่อว่าตั้งใจนำาเสนอ

   ๓.๘ ในกรณีที่ต้องทำางานกับผู้ผลิตภายนอก พนักงานต้องทำาหน้าที่ของตนเองอย่าง

ซือ่สัตย ์ไม่มีประโยชน์แอบแฝง แตค่ำานึงถึงคณุภาพรายการท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะ ประโยชน์ท่ีสาธารณะ

พึงจะได้รับ การใช้จ่ายที่คุ้มค่า การตอบสนองพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรเป็นสำาคัญ

   ๓.๙ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่นำาเสนอข่าว รายงานหรือรายการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ในทุกกรณี หรือเพื่อได้เปรียบทางธุรกิจ การเมือง รวมทั้งไม่ใช้ข่าว รายงาน หรือรายการขององค์กรเพื่อ

เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

  • ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
   บ่อยคร้ังท่ีผู้ประกอบวิชาชีพส่ือต้องเผชิญกับการทำางานท่ีมีผลกระทบต่อสังคมจากการ 

นำาเสนอรายงานข่าวสารต่างๆ ซ่ึงอาจมีผู้ได้รับความเสียหายจากข่าวสารน้ันๆ หรือมีประชาชน ผู้ชม ผู้ฟัง

ที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารนั้นๆ เช่น การสร้างความเข้าใจผิด ความตื่นตระหนก การนำาเสนอ

ขา่วสารท่ีหม่ินประมาทหรือละเมิดสิทธ์ิ ศกัดิศ์รีความเปน็มนุษยข์องผูอ้ืน่ ส่ือพึงตระหนักถึงเจตนาท่ีจะแสดง

ความรับผิดชอบโดยไม่รอช้าหรือจำาเป็นต้องให้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนฟ้องร้อง 

   แนวปฏิบัติ

   ๓.๑๐ กรณท่ีีมีความผดิพลาดและความเสียหายจากการนำาเสนอขอ้มูลขา่วสารรายการ

จากองคก์ร ผูป้ระกอบวชิาชพีตอ้งแสดงความรับผดิชอบตอ่การนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารท่ีมีความผดิพลาดทันที

โดยไม่รอช้า ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามลำาดับ เช่น การขอโทษผู้เสียหาย การแก้ไขข้อเท็จจริง การให้สิทธิ

ในการแสดงข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายในรายการเดียวกัน สัดส่วนพ้ืนท่ีเน้ือหาท่ีเหมาะสมแก่การเยียวยา

ความเสียหายนั้น

   ๓.๑๑ กรณีที่นำาเสนอเนื้อหาที่เกี ่ยวข้องกับความโหดร้าย ทารุณ จากภาพข่าว

อาชญากรรมท่ีมีความน่ากลัว หวาดเสียว และกระทบกระเทือนใจต่อผู้ชมหากจำาเป็นต้องนำาเสนอเพ่ือเตือนภัย

เพื่อแจ้งข้อเท็จจริง ควรมีการแจ้งคำาเตือนต่อผู้ชมก่อนว่าภาพข่าว หรือเนื้อหาที่จะได้รับชมนั้นอาจมีระดับ

ความรุนแรง ผู้ชมที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยง

   ๓.๑๒ กรณีที่มีความขัดแย้งและมีการพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อพิพาทระหว่างองค์กร

ส่ือกับผู้เสียหายแล้ว ให้องค์กรส่ือนำาเสนอผลการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทน้ันแก่สาธารณะอย่างตรงไป     
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ตรงมา ไม่วา่ผลการตดัสินขอ้ร้องเรียนจะนำามาซึง่การชีส้รุปวา่องคก์รส่ือเปน็ฝา่ยกระทำาผดิ หรือฝา่ยกระทำา

ถูกตอ้ง จะตอ้งนำาเสนอขอ้เท็จจริงน้ันดว้ยวธีิการท่ีไมด่ถููก หม่ินหยาม หรือแสดงอาการอืน่ใดท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้สาธารณะชนหรือผู้เสียหายรู้สึกว่าได้รับความอับอายเสียหน้า 

   ๓.๑๓ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบต่อผู้ชมผู้ฟัง ในการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ การใช้เวทย์มนต์ คาถาอาคม โดยเฉพาะรายการสำาหรับเด็กและเยาวชน 

หรือในช่วงเวลาออกอากาศที่มีเด็กและเยาวชนเป็นผู้ชมผู้ฟัง

   ๓.๑๔ เสนอข่าว รายงาน รายการที่สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจสิทธิพื้นฐานตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและเสรีภาพการแสดงออก

   เปิดเผยข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีสำาคัญในการใช้ชีวิต 

เพ่ือให้รู้เท่าทัน สร้างความตืน่ตวัและสนใจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมและตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมในประเดน็

สำาคัญที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม

   ๓.๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกระดับด้านการผลิตและการเผยแพร่รายการขององค์กรสื่อ 

ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้องค์กรส่ือสามารถทำางานเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะได้อย่างดี

  • การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
   แนวปฏิบัติ

   ๓.๑๖ ผูป้ระกาศ ผูด้ำาเนินรายการท่ีมีผลงานหรอืปรากฏทางหน้าจอ โดยเฉพาะรายการ

ขา่วท่ีเปน็ท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ไมค่วรเป็นพรีเซนเตอร์ในชิน้งานโฆษณาสินคา้หรอืบริการทางธุรกิจ เพราะ

ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของจากการรายงานนำาเสนอข่าว จะถูกใช้ไปในทางการรับรองความน่าเชื่อถือ

ของสินค้าบริการนั้นๆ

   ในกรณีท่ีต้องเป็นพิธีกรหรือผู้ดำาเนินรายการในกิจกรรมใดของพรรคการเมือง กลุ่ม

ธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์ และหน่วยงานราชการ ควรระมัดระวังมิให้กระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ

ของรายการหรือรายการข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ

   หากเปน็กิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรอืกิจกรรมท่ีไม่ทำาให้องคก์รเส่ือมเสียชือ่เสียง 

ภาพลักษณ์ ความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง ควรให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

  • การโฆษณาสินค้า บริการ
   แนวปฏิบัติ

   ๓.๑๗ ผู้ประกอบการสื่อต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการโฆษณาเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด 

   ๓.๑๘ ควรมพีนักงานตรวจสอบเน้ือหาโฆษณาภายในองคก์ร ก่อนท่ีจะออกอากาศ การ

โฆษณาจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความท่ีเปน็การไม่เปน็ธรรมตอ่ผูบ้ริโภคหรอืใชข้อ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สังคม
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เป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำาเนิด สภาพ คุณภาพ หรือ

ลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ

   ข้อความดังต่อไปน้ี ถือว่าเป็นข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็น

ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

    ๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

    ๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการไม่วา่จะกระทำาโดยใชห้รืออา้งองิรายงานทางวชิาการ สถิต ิหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัไม่เปน็ความจริงหรอื

เกินความจริง หรือไม่ก็ตาม

    ๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำาผิด

กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำาไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ

    ๔) ข้อความท่ีจะทำาให้เกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู่

ประชาชน

   ๓.๑๙ การโฆษณาจะต้องไม่กระทำาด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย

หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำาคาญแก่ผู้บริโภค

   ๓.๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อต้องรับทราบ ประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ว่าการ

โฆษณาที่เห็นว่าสินค้าใด อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่ต้องมีการควบคุมฉลาก เจ้าหน้าที่

ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งแน่ใจวา่ไดก้ำากับดแูลควบคมุ ประสานงาน และตรวจสอบให้โฆษณาน้ันมีความครอบคลุม

ในข้อมูล ได้แก่ ๑) คำาแนะนำาหรือคำาเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย ๒) รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการ

โฆษณาสินค้าและบริการนั้นๆ และ ๓) รายการที่ไม่ควรให้สินค้าบริการนั้นๆ ปรากฏการโฆษณา

   ๓.๒๑ ผูป้ระกอบวชิาชพีส่ือ ตอ้งรบัทราบ ประสานกับเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง วา่สินคา้

หรือบริการใดท่ีผู้บริโภคจำาเป็นต้องทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเก่ียวกับ

ผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย ดงัน้ันเจา้หน้าท่ีอาจตอ้งแจง้รายละเอยีดท่ีจำาเปน็เก่ียวกับผูผ้ลิต ผูจ้ดัจำาหน่าย ชอ่งทาง

การร้องเรียนตัวสินค้า หรือข้อมูลอื่นใดประกอบ

   ๓.๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ ต้องรับทราบ ประสานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในกรณีท่ีมีการพบว่า

การโฆษณาใดมีความผดิกฎหมายจากเจา้หน้าท่ีรฐัท่ีรับผดิชอบ เม่ือแจง้ขอความร่วมมือมายงัหน่วยงาน หรือ

ประกาศเปน็สาธารณะออกมาแล้ววา่ห้ามมีการโฆษณา เจา้หน้าท่ีตอ้งระงบัการออกอากาศโฆษณาน้ันทันที

   ๓.๒๓ ในกรณีท่ีผู้กระทำาการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรอง

ของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทำาการโฆษณาไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามท่ีกล่าวอ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปฏิเสธ

ไม่ให้มีการโฆษณานั้นผ่านสื่อ
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   ๓.๒๔ โฆษณาที่ควรระมัดระวังการนำาเสนอ ประกอบด้วย

    ๑) สินค้าบุหรี่; ห้ามนำาเสนอโดยเด็ดขาด

    ๒) สินคา้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์; ห้ามการโฆษณาสินคา้และบริการ แตอ่นุญาต

ให้มีการโฆษณาภาพลักษณ์องค์กรหรือส่งเสริมสังคม 

    ๓) ภาพโป๊เปลือย ลามก อนาจาร; ห้ามให้ใช้ในงานโฆษณาโดยเด็ดขาด

    ๔) อคติทางเพศ ดูหมิ่นเชื้อชาติ เหยียดหยามชาติพันธุ์ ; หลีกเลี่ยง ละเว้น

การนำาเสนอเนื้อหาที่มีความ ไม่ให้มีบทคำาพูดเหล่านี้ในรายการ

    ๕) ภาพ พฤตกิรรมความรุนแรงท่ีไมเ่หมาะสม; พึงระมดัระวงัการเลียนแบบ

และการตีความโดยเด็กๆ และเยาวชน

    ๖) ภาษารุนแรง หยาบคาย; ห้ามใช้

    ๗) เร่ืองราวเหนือธรรมศาสตร์ ไสยศาสตร์; ห้ามใช้ในลักษณะท่ีส่ือเข้าใจผิดว่า

ไสยศาสตร์หรือเร่ืองราวเหนือปาฏิหาริยน้ั์นทำาไดจ้ริง ให้ผลจริง ตอ้งนำาเสนอในเชงิจนิตนาการแฟนซเีท่าน้ัน

    ๘) การกระทำาอาชญากรรมรุนแรง พฤติกรรมต่อต้านสังคม; ห้ามนำาเอามา

เสนอในลักษณะเป็นการกระทำาที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือเป็นที่ปกติของสังคม 

    ๙) ยาเสพติดและวัตถุที่มีสรรพคุณใกล้เคียง; ห้ามนำาเสนอโดยเด็ดขาด

    ๑๐) ศาสนา ลัทธิความเชื่อ พิธีกรรม โหราศาสตร์ โชคชะตา การทำานาย; 

ห้ามโฆษณาไปในลักษณะของการสร้างความเช่ืองมงายไร้สาระ ห้ามโฆษณาเพ่ือชักจูงโน้มน้าวใจให้คนเข้าร่วม

ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ห้ามนำาเสนอในลักษณะที่ดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่นๆ

    ๑๑) กิจกรรมกลุ่ม ลัทธิ ชมรม ที่เกี่ยวกับการต่อต้านสังคม การฆ่าตัวตาย 

การปล้นฆ่า ปล้นสะดม การโฆษณาเพื่อโจมที สร้างความเกลียดชังทางสังคม  

    ๑๒) อาหาร ยา เครื่องดื่ม อาหารเสริม; โฆษณาได้ตามลักษณะที่กฎหมาย

กำาหนด แต่ต้องไม่สร้างความคลุมเครือ ตีความสับสน และห้ามโฆษณาสรรพคุณเกินจริงหรืออวดอ้าง   

ผลการรักษาเยียวยาแบบสมบูรณ์ และควรต้องบอกวิธีการใช้ และคำาเตือนการใช้ยา

    ๑๓) สถาบันบริการสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิก สถาบันบริการความงาม 

หรือสถานบริการบันเทิง; ห้ามโฆษณาเกินจริง โอ้อวด และต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์จริยธรรมทางการ

แพทย์

    ๑๔) ความรนุแรงทางจนิตนาการท่ีอาจเป็นอนัตรายสำาหรับเดก็; ระมัดระวงั

การโฆษณาโดยใช้จินตนาการที่เด็กๆ เกิดความเข้าใจผิดจนนำาไปสู่การเลียนแบบในชีวิตจริง

   ๓.๒๕ การโฆษณาจะตอ้งไม่ใชข้อ้ความ ภาษา ท่ีเปน็การโออ้วด อวดอา้ง คณุประโยชน์ 

คุณภาพหรือสรรพคุณ อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร เช่น “ดีที่สุด” 

“เร็วท่ีสุด” “ได้ผลทันที” “ร้อยเปอร์เซ็นต์” “ไม่มีผลข้างเคียง” “ช่วยรักษาอาการโรคต่างๆ ได้อย่างชะงัก” “อาการ 

ดีข้ึนทันที” “รับประกันผลโดย” “การันตีการใช้งานโดย” หรือข้อความท่ีมีลักษณะคล้ายกันน้ีห้ามโดยเด็ดขาด
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   ต้องไม่โฆษณาโดยอ้างผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มคน กลุ่มอาชีพคน เช่น หมอ พยาบาล 

นักเรียน ฯลฯ ในการรับประกันหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มบุคคลดังกล่าว

   ๓.๒๖ การโฆษณาในรายการ จะต้องไม่กระทำาด้วยความบ่อย ถี่เกินไป อันจะเป็นการ

รบกวนการรับชมเนื้อหารายการปกติ เช่น ในหนึ่งชั่วโมงไม่ควรตัดโฆษณาบ่อยเกินสี่ครั้ง และแต่ละครั้ง

ไม่ควรยาวเกินหกนาที

   ๓.๒๗ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้เสียงดังเกินกว่าท่ีกำาหนด แสงวูบวาบเพ่ือเรียกร้องความ

สนใจของผู้ชม

   ๓.๒๘ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้เด็กในทางที่ผิด เช่น

    ๑) เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ โป๊ เปลือย

    ๒) นำาเสนอภาพความรุนแรง พฤติกรรมอันตราย หรือท่ีเป็นภัยต่อต้านสังคม

    ๓) ละเมิดสิทธิเดก็ในการไดรั้บความคุม้ครองจากความปลอดภัยและการดแูล

    ๔) การเรียกร้องความน่าสงสาร ความสมเพช ความน่าเห็นใจ

    ๕) อันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพกายและจิตใจต่อตัวเด็ก 

   ๓.๒๙ การโฆษณาท่ีเก่ียวกับสินคา้อาหารและยา จะตอ้งไม่ใชค้ำาเล่ียงบาลี หรอืคำาเล่ียง

อื่นๆ ที่ชวนให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

   ๓.๓๐ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้รับผิดชอบการโฆษณาในองค์กรส่ือจะต้องตรวจสอบโฆษณาว่า

    ๑) มีเลขที่อนุญาตโฆษณาหรือไม่

    ๒) เนื้อหาของโฆษณาต้องตรงกับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น คำาว่า “ยา” คือ ของที่

ใช้ในการวินิจฉัย บำาบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ “อาหาร” คือ

ของกิน ดื่ม อม เพื่อค้ำาจุนชีวิต (ไม่สามารถอ้างว่าวินิจฉัยบำาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือ

ความเจ็บป่วยได้)

    ๓) เนื้อหาโฆษณาต้องไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง

    ๔) หากสงสัย ไม่ชัดเจน ต้องแจ้งหรือสอบถามไปยังหน่วยงานกำากับดูแล

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรปล่อยปละละเลยการตรวจสอบ และปฏิเสธความรับผิดชอบ

   ๓.๓๑ ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือทุกระดับมีสิทธิท่ีจะสงสัยและปฏิเสธการโฆษณาจากบริษัท  

ผูว่้าจ้าง บนข้อเท็จจริง ข้อสงสัย ข้อพิพาท ข้อร้องเรียน ท่ียังไม่ได้ข้อสรุป หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่า ผลกระทบ

หลงัการออกอากาศแลว้เข้าข่ายละเมิดกฎหมาย ละเมิดจริยธรรม ละเมิดสทิธิผู้บริโภค และสุม่เสีย่งต่อการ

สร้างความเข้าใจผิด หรือสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ผิดต่อสาธารณะ
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   • การโฆษณาแฝง
   โฆษณา หมายถงึ กระทำาการไม่ว่าโดยวิธใีดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพือ่

ประโยชน์ในทางการค้า ภาพลักษณ์องค์กร

   โฆษณาแฝง หมายถึง การสื่อสารของ ภาพ เสียง ตราสัญลักษณ์ คุณสมบัติ คุณภาพ 

คุณค่า สรรพคุณ ภาพลักษณ์ กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายของสินค้าและบริการท่ีแทรกเข้าไปในส่วน      

ที่เป็นเนื้อหารายการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ชมผู้ฟังทราบชัดว่าเป็นโฆษณา โดยมีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์    

ตอบแทนอื่นๆ เพื่อผลทางธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กรหรือภาพลักษณ์ทางสังคม เป้าหมายต่ำาสุด คือ ให้

ผู้บริโภคมองเห็นสินค้าและบริการนั้นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่รับชมเนื้อหารายการ

   รูปแบบของการโฆษณาแฝง หลักๆ มี ๕ รูปแบบ เรียงตามระดับความง่ายที่สังเกต

เห็นได้ คือ

    ๑) สปอตส้ัน หรือวีทีอาร์ (VTR) คือ ภาพวิดีโอส้ันๆ ท่ีใส่ไว้ในช่วงต้นรายการ

หรือช่วงเข้าเบรก-ออกเบรกเนื้อหารายการ เช่น “สนับสนุนโดย …..” อาจมีภาพหรือเสียง ความยาวทั่วไป

อยู่ที่ ๓-๑๐ วินาที และอาจต่อเนื่องกันหลายชิ้น/ชุด

    ๒) ภาพกราฟฟิก มักเป็นตราสัญลักษณ์ โลโก้ ชื่อ ตราสินค้าหรือบริการ 

ปรากฏขึ้นบนหน้าจอขนาดเล็ก มุมจอ (super logo/super impose) หรือมีกรอบและมีตราสินค้าวาง

อยู่ขอบจอ (window logo)

    ๓) วตัถุส่ิงของ คอื อปุกรณ์ วสัดตุกแตง่ฉากรายการ เชน่ แผน่ป้ายชือ่/ตรา/

สัญลักษณ์สินค้าหรือบริการ หรือใช้ตัววัตถุสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆ เช่น แก้วกาแฟ โน้ตบุ๊ค เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า หรือฉากร้านค้า หรือป้ายโฆษณาเสมือนจริง เช่น ป้ายโฆษณาที่จุดจอดรถโดยสาร หรือบิลบอร์ด

ขนาดใหญ่ หรือป้ายอาคารสถานที่ เช่น โรงแรม ร้านค้า สถานบริการ เป็นต้น

    ๔) บุคคล คือ ร่างกาย อวัยวะ ของตัวผู้ดำาเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ   

แขกรับเชิญ ตัวประกอบ ตัวแสดง เช่น ตราสินค้าหรือบริการที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า หรือการกระทำาของบุคคล

ในรายการที่ฉายให้เห็น ด้วยการหยิบ จับ ถือ สวม ใส่ ใช้ และการพูดชื่อสินค้าและบริการนั้น ในรายการ

    ๕) เน้ือหา คือ บท เร่ือง แก่นเร่ือง โครงเร่ือง ฉากหลังของเร่ือง บทสนทนา

ท่ีปรากฏแสดงให้เห็น ให้ทราบชือ่สินคา้และบรกิารน้ันๆ ซึง่มีความเก่ียวขอ้งกับส่วนเน้ือหารายการขณะน้ัน

อย่างมีนัยยะสำาคัญ เช่น ชื่อรายการ ชื่อกิจกรรม ส่วนหนึ่งของการแสดง

   แนวปฏิบัติ

   ๓.๓๒ ต้องแยกโฆษณาออกจากเนื้อหารายการออกอย่างชัดเจน ไม่สื่อสารสร้างความ

สับสน คลุมเครือระหว่างเนื้อหารายการกับโฆษณา หลีกเลี่ยงการใช้โฆษณาแฝงด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ

   ๓.๓๓ หลีกเล่ียงการเผยแพรป่ระกาศโฆษณาท่ีมีเหตใุห้น่าเชือ่วา่เจา้ของประกาศโฆษณา 

นั้น เจตนาจะทำาให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย
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   ๓.๓๔ ตอ้งไม่ให้การโฆษณาใดๆ กระทบตอ่ความอสิระของกองบรรณาธิการ ในการนำา

เสนอขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในรายการ รายงานขา่ว ตอ้งคงไวซ้ึง่ความอสิรเสรีภาพท่ีจะนำาเสนอขอ้เท็จจริงแก่

สาธารณะ ไม่เอาเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน บุญคุณ การสนับสนุนของบริษัทเอกชน รัฐ รัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ มาเป็นเหตุผลอธิบายสาเหตุที่ไม่นำาเสนอข่าวสารที่ประชาชนควรมีสิทธิที่จะรับรู้

   ๓.๓๕ หากเน้ือหารายการน้ันเป็นโฆษณาแฝงต้องแจ้งให้ผู้ชม ผู้ฟังรับทราบว่าเป็นโฆษณา

   ๓.๓๖ ควรหลีกเลี่ยงการโฆษณาแฝง โดยเฉพาะในรายการที่เน้นข้อเท็จจริง เช่น ข่าว 

สารคดีข่าว หรือรายการเด็ก สารคดีความรู้ รายการสาระประโยชน์ หรือรายการที่เน้นข้อเท็จจริงอื่นๆ

   ๓.๓๗ ไม่ควรใช้เทคนิคการโฆษณาแฝงท่ีบ่อย ถ่ี จนก่อให้เกิดความรำาคาญแก่ผู้ชม หรือ

มากจนเบี่ยงเบน ลดทอนความน่าสนใจต่อเนื้อหาหลักของรายการ

   ๓.๓๘ กรณรีายการขา่วภาคสนาม นักขา่ว ผูส่ื้อขา่ว ท่ีตอ้งยนืเปดิหน้ารายการ ตอ้งไม่

สวมใส่เส้ือท่ีตราสัญลักษณข์องสินคา้และบริการ รวมท้ังตอ้งไม่ปรากฏภาพหรือขอ้ความท่ีเป็นชือ่ สัญลักษณ ์

หรือตราสินค้าและบริการในบริเวณสถานที่ที่เปิดหน้ารายการด้วย

  หลักการ ๔ เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  ส่ือมวลชน คือ วิชาชีพท่ีมีผลผลิตเป็นความรู้ ความคิด ความสร้างสรรค์ต่างๆ แก่ผู้รับสาร ข้อมูล

ข่าวสาร สารสนเทศนี้ มีส่วนสำาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสังคม ทั้งความบันเทิง สาระประโยชน์ การศึกษา 

เรียนรู ้ยอ่มใชค้วามสามารถของผูค้นท่ีอยูใ่นกระบวนการผลิตส่ือตา่งๆ มากมายท่ีเก่ียวขอ้ง และก็เป็นกลไก

สำาคัญของอุตสาหกรรมส่ือท่ีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตส่ือออกมาสู่สาธารณะ การเคารพสิทธ์ิ 

ลิขสิทธ์ิและทรพัยสิ์นทางปญัญาของผูป้ระกอบวชิาชพีส่ือดว้ยกันเองน้ัน นับเป็นหลักการจริยธรรมในลำาดบั

ต้นๆ ของคนส่ือ เช่น การไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หรือการไม่ทึกทักเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง

  สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

   ๑. ข่าวประจำาวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานใน

แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

   ๒. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

   ๓. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คำาส่ัง คำาชีแ้จง และหนังสือโตต้อบของกระทรวง ทบวง 

กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่น

   ๔. คำาพิพากษา คำาสั่ง คำาวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

   ๕. คำาแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม ๑. ถึง ๔. ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำาขึ้น
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   ๔.๑ ต้องเคารพต่อผลงานส่ือ ผู้สร้างสรรค์ส่ือ และเจ้าของลิขสิทธ์ิผลงานส่ือน้ันๆ 

เสมอ จะอ้างว่าไม่รู้ ไม่มี ไม่ทราบ แล้วนำามาเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรืออ้าง

ว่ามีสื่ออื่นละเมิดแล้วไม่ได้

   ๔.๒ ปฏิบัติต่อกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยเคร่งครัด

   การกระทำาความผิดที่เข้าลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การทำาซ้ำาหรือดัดแปลง การ

เผยแพร่ตอ่สาธารณชน การให้เชา่ตน้ฉบบัหรือสำาเนางานดงักล่าว โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ

   หากรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น กระทำา

อย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำาไร ถ้าได้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซ้ือ

หรือเสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ลิขสิทธิ์ หรือนำาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ก็ถือว่าผู้นั้นกระทำาการละเมิดลิขสิทธิ์

   ๔.๓ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสัญญาณ รายการ รายงาน หรือข้อมูล

สารสนเทศใดท่ีมีเจา้ของลิขสิทธ์ิดว้ยการดกัสัญญาณ เชือ่มตอ่สัญญาณภาพและเสียงของผูป้ระกอบการส่ือ

อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

   ๔.๔ แม้เนื้อหา เหตุการณ์ ข้อเท็จจริงข่าวจะไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ภาพข่าว ข้อความ เสียง 

บท รายการข่าว รายงานข่าวนั้นมีลิขสิทธิ์ ฉะนั้นผู้สื่อข่าว นักข่าว คนผลิตรายการข่าวต้องไม่นำาเอาภาพ 

เสียง ข้อความข่าวของผู้ประกอบการอื่นมาใช้ออกอากาศในรายการหรือรายงานข่าวของตนเอง หรือหาก

ได้รับอนุญาตให้ใช้ ต้องระบุแหล่งที่มาของภาพ เสียง ข้อความข่าวนั้นจากต้นฉบับทุกครั้งไป 

  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

   แนวปฏิบัติ

   ๔.๕ ในกรณีที่ส่ือมวลชนใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้

เงื่อนไข

    ๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำาเพื่อหากำาไร

    ๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท

    ๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำาผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ

ในงานนั้น

    ๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ในงานนั้น

    ๕) ทำาซ้ำา ดัดแปลง นำาออกแสดง หรือทำาให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการ

พิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
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    ๖) ทำาซ้ำา ดัดแปลง นำาออกแสดง หรือทำาให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์

ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำาเพื่อหากำาไร

    ๗) ทำาซ้ำา ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำาบทสรุปโดยผู้สอน

หรือสถาบันศกึษา เพ่ือแจกจา่ยหรือจำาหน่ายแก่ผูเ้รยีนในชัน้เรยีนหรือในสถาบนัศกึษา ท้ังน้ี ตอ้งไม่เปน็การ

กระทำาเพื่อหากำาไร

    ๘) นำางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

   ๔.๖ กรณีที่สื่อนำาเสนอ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลาย

เส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระทำา

ใดๆ ทำานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจำาอยู่ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม 

มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

   ๔.๗ กรณีที่สื่อนำาเสนอ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้น 

การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด 

มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปัตยกรรมนั้น

   ๔.๘ กรณีที่สื่อนำาเสนอ การถ่ายภาพ หรือการถ่ายภาพยนตร ์หรือการแพร่ภาพซึ่ง

งานใดๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

   ๔.๙ นักแสดง ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระทำาอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ในการ

    ๑) แพร่เสียง แพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง เว้นแต่

จะเป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว

    ๒) บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้ว

    ๓) ทำาซ้ำาซึง่ส่ิงบนัทึกการแสดงท่ีมีผูบ้นัทึกไวโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากนักแสดง

หรือส่ิงบันทึกการแสดงท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น หรือส่ิงบันทึกการแสดงท่ีเข้าข้อยกเว้นการ

ละเมิดสิทธิของนักแสดง

  หลักการ ๕ ส่งเสริมการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ชาติเพื่อสร้างสรรค์สังคมตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พันธกิจของส่ือในฐานะผูป้ระกอบกิจการ คอื การส่ือสารสร้างความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งผูค้นในชาติ

ในเรื่องความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีปฏิบัติ ประเพณี อัตลักษณ์ สืบทอด

วัฒนธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงและให้ความสำาคัญกับรากเหง้าของความเป็นวัฒนธรรมไทยด้วย

การส่งเสริมพ้ืนท่ีส่ือในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และสร้างหรือเปน็ตวักลางทางวฒันธรรมให้แตล่ะภาคส่วนพ้ืนท่ี

ต่างๆ ในสังคมไทย
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   ๕.๑ รายการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับชมุชนุท้องถ่ิน ควรใชภ้าษาถ่ินเฉพาะของชมุชนน้ันๆ ใน

กรณีท่ีออกอากาศเพ่ือเผยแพร่ในพ้ืนท่ีชุมชนน้ัน หรือเม่ือออกอากาศในระดับประเทศ ก็สามารถใช้คำาบรรยาย

ภาษากลางที่ผู้ชมทั่วไปสามารถรับรู้เข้าใจเนื้อหาได้ เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จัก เข้าใจ และซึมซับความหลากหลาย

แตกต่างของผู้คนที่มีพื้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเคารพ

   ๕.๒ รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ทางสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องมีความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมนั้นๆ อย่างดี หากไม่แน่ใจควรตรวจสอบข้อมูลให้

มีความถูกตอ้งชดัเจน หรือสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญทางศลิปวฒันธรรมน้ันอยา่งน้อยสองถึงสามแหล่งเพ่ือ

ความถูกต้องของข้อมูลที่รอบด้านแน่ชัด หรือบอกที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิงทุกครั้ง

   ๕.๓ เน้นรายการเชิงวัฒนธรรมที่สามารถเสพรับได้อย่างเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องปรับ

ประยกุตเ์ขา้กับความรับรู้ของเดก็และเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในรากแก่นท่ีมาของวฒันธรรม 

   ๕.๔ ให้สัดส่วนกับพื้นที่ข่าวเชิงสร้างสรรค์ ข่าวดี ข่าวเชิงบวก บุคคลหรือเหตุการณ์ที่

เปน็แบบอยา่งท่ีดใีนการประพฤตปิฏิบตัดิ ีท่ีเกิดขึน้ในชมุชน สังคม ท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจตอ่สมาชกิในสังคม

   ๕.๕ ให้ความสำาคัญกับเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ประเพณี ขนบธรรมเนียม 

วิถีชีวิตในท้องถิ่น สื่อสารเรื่องเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผู้คน

  • การส่งเสริมวัฒนธรรม
   วัฒนธรรม โดยทัว่ไปหมายถึง สิง่ทีเ่ป็นผลผลติของมนษุย์ในสงัคม สร้างขึ้นเพื่อความ

ดีงาม ความเจริญ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่คณะ และเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแก้ปัญหา รวมท้ัง

พัฒนาสังคมเพ่ือการอยูร่ว่มกันอยา่งสันตสุิข ผลผลิตในสังคมท่ีมนุษยส์ร้างขึน้มา และเปน็ท่ียอมรบัในสังคม 

ได้รับการรักษาสง่เสริม พฒันา และปฏบิัติตามกนัมา สืบทอดมาจนถงึปัจจุบัน ก็เรียกรวมว่า “วัฒนธรรม”

   แนวปฏิบัติ

   ๕.๖ การนำาเสนอรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับวฒันธรรม ควรทำาในสองระดบั คอื รายการเพ่ือ

การศึกษาและรายการสาระประโยชนท์กุชนดิทีเ่ปน็รายการวัฒนธรรม และรายการเพือ่สง่เสรมิวัฒนธรรม

โดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อให้มวลชนได้เรียนรู้ รักษา และพัฒนาให้สืบทอดต่อไป

   ๕.๗ ในการจัดทำารายการวัฒนธรรม จำาเป็นต้องมุ่งเสนอส่ิงท่ีเป็นท้ังรูปธรรมและ

นามธรรมท่ีบรรพบรุุษของชนในชาตสิรา้งขึน้มาเพ่ือความดงีาม ความเจริญ พิจารณาตามโอกาสและความ

เหมาะสม เช่น หากมุ่งเฉพาะเสนอสิ่งที่ดีงาม เช่น รายการเอกลักษณ์ไทย หรือบางโอกาสก็เสนอให้ใน

ลักษณะสร้างความเจริญแก่มวลชนด้วยรายการที่ปลูกฝังและปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐานต่างๆ

   ๕.๘ ต้องพิจารณาความเหมาะสมของธรรมชาติของส่ือแต่ละประเภท ว่าส่ือใดเหมาะสม

กับวัฒนธรรมด้านใด เช่น ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปกรรมต่างๆ เช่น    

สื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ใดจะมีความเหมาะสมมากกว่า
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  • การส่งเสริมการรับรู้ของผู้พิการ
   แนวปฏิบัติ

   ๕.๙ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้

เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค

กับบุคคลท่ัวไป ผู้ประกอบวิชาชีพต้องจัดให้มีล่ามภาษามือสำาหรับผู้พิการทางการได้ยิน หรือให้มีตัวอักษร    

คำาบรรยายใต้หน้าจอในรายการข่าวสารและความรู้สาธารณะ หรือรายการบันเทิงอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเน้นกับ

คนพิการ

   ๕.๑๐ ต้องให้พื้นที่และความสำาคัญกับการผลิตรายการที่มีเนื้อหา โลกทัศน์ มุมมอง 

ประสบการณ์ชีวิตของคนพิการ กลุ่มคนด้อยโอกาส และต้องไม่นำาเสนอเน้ือหาด้วยเจตนามุ่งหมายเพ่ือสร้าง

ความรู้สึกสงสาร อนาถ แต่ต้องสร้างและเลือกนำาเสนอเนื้อหาให้คนทั่วไปมีความรับรู้ ความเข้าใจต่อคน

พิการ และคนด้อยโอกาสในความนับถือ ความเท่าเทียม สิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

เสมอภาคกัน

  หลักการ ๖ ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ
  ส่ือต้องตระหนักและให้ความสำาคัญกับกลุ่มผู้ชมผู้ฟังท่ีเป็นเด็กและเยาวชน ด้วยการเล็งเห็นถึง

อิทธิพลและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็กจากการได้รับชมเน้ือหาส่ือ ท่ีอาจแฝงไปด้วยเน้ือหาความรุนแรง 

พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม การแสดงออก และทัศนคตท่ีิมีตอ่เร่ืองเพศ ตลอดจนพฤตกิรรมท่ีตอ่ตา้นกฎหมาย 

ภัยสังคม กระท่ังตระหนักถึงความสามารถในการแยกแยะความจริงกับจนิตนาการท่ีเกิดขึน้ในเน้ือหาสำาหรับ

เด็กเยาว์วัย

  ฉะน้ันจึงเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือท่ีจะต้องปกป้องเด็กและเยาวชนท่ีได้

เสพรับเนื้อหาสื่อหรือปรากฏอยู่ในสื่อ

    เด็ก    คือ  ผู้มีอายุต่ำากว่า ๑๕ ปี

   วัยรุ่น    คือ  ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๗ ปี

   เยาวชน    คือ  ผู้มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี

   ผู้ใหญ่    คือ  ผู้ที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป 

  การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีมีความรุนแรง การกระทำาผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 

อบายมุข และภาษาหยาบคาย

   แนวปฏิบัติ

   ๖.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องใช้วิจารณญาณในการนำาเสนอภาพ ภาษา ถ้อยคำา และ   

น้ำาเสียงให้เหมาะสม โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องเพศ เพศวิถี หรือเพศสัมพันธ์ และเรื่องที่      

เสียหายต่อสถาบันครอบครัวหรือเรื่องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ 
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   ๖.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงการนำาเสนอเนื้อหา ภาษา ภาพ เสียง ที่อาจทำาให้

ผู้ชมผู้ฟังที่เป็นเด็กและเยาวชนเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เช่น รายการที่มีเนื้อหา

รุนแรง ภาษาหยาบคาย กิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย อบายมุข และการกระทำาผิดกฎหมาย 

   ๖.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมูลท่ีอาจมีผลเสียต่อ

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหรือความสัมพันธ์ของครอบครัว 

   ๖.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่นำาเสนอภาพเด็ก เยาวชน ท่ีถูกทำาร้าย ถูกทารุณ ถูกคุกคาม

ทางเพศ ตกเป็นผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย รวมถึงไม่นำาเสนอภาพ ข้อมูล ข้อความ สัญลักษณ์ที่จะสามารถ

บ่งบอกถึงเด็กและเยาวชนผู้ตกเป็นข่าวได้ เว้นแต่จะทำาไปเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนคนนั้นเอง

   ๖.๕ การรายงานขา่วหรอืการนำาเสนอรายการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเดก็และเยาวชน ตอ้ง

คำานึงถึงการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

   ๖.๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงแหล่งข่าวหรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก เยาวชนและ

บุคคลท่ีกำาลังมีความทุกข์หรือผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสมองเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาอาจไม่ได้นึกถึงผลกระทบ

ที่จะตามมาหลังจากการให้สัมภาษณ์หรือเข้าร่วมรายการ

   ๖.๗ ในกรณีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์อาชญากรรม การกระทำาชำาเรา การค้าแรงงานเด็ก 

ต้องไม่เปิดเผยชื่อ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลแวดล้อมอื่นใดที่เกี่ยวกับตัวเด็ก หรือนำาเด็กมา

  • การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการนำาเสนอเหตุร้ายแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ
   แนวปฏิบัติ

   ๖.๘ ไม่ออกอากาศหรือตีพิมพ์ภาพและข้อมูลท่ีอาจจะมีผลเสียต่อกาพัฒนาการ ด้าน 

ศีลธรรม ด้านกายภาพ และด้านสติปัญญาของเด็กเยาวชน หรือมีผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว

   ๖.๙ กรณีภาพข่าวที่มีความรุนแรง เช่น ข่าวอุบติเหตุร้ายแรง ภาพข่าวอาชญากรรม 

ภัยพิบัติธรรมชาติ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ สงคราม ควรคำานึงถึงระดับความรุนแรงของภาพและช่วงเวลาที่จะ

นำาเสนอ หลีกเลี่ยงการนำาเสนอในช่วงเวลาของรายการเด็ก ยกเว้นประกาศหรือเตือนภัยฉุกเฉิน

   ๖.๑๐ หลีกเล่ียงการนำาเสนอภาพข่าวรุนแรงหรืออาจกระทบกระเทือนจิตใจเด็กและ

เยาวชนในช่วงรายการข่าวหัวค่ำา เพราะเด็กและเยาวชนอาจกำาลังนั่งรับชมพร้อมกับผู้ใหญ่ได้

   ๖.๑๑ ต้องระมัดระวังการนำาเสนอเน้ือหาภาพ เสียง ท่ีอาจชักจูงผู้ชมผู้ฟังท่ีเป็นเด็ก

และเยาวชนไปในทางที่ผิด เช่น การเสนอรายการที่มีเนื้อหา ความรุนแรง การยั่วยวนทางเพศ กิจกรรม

เสี่ยงภัยต่อร่างกายที่เด็กเยาวชนอาจลอกเลียนแบบ

   ๖.๑๒ ตอ้งประกาศเตอืนหรอืแสดงขอ้ความ (label) เพ่ือให้ผูช้มผูฟั้งพิจารณาวา่เน้ือหา

ของรายการเหมาะสมกับตนเองหรือเด็กเยาวชนในบ้านของตนหรือไม่

   ๖.๑๓ ต้องระมัดระวังการใช้ภาษา ถ้อยคำา และน้ำาเสียง ให้เหมาะสม โดยเฉพาะใน

การนำาเสนอเนื้อหาความรุนแรง เรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การนำาเสนออย่างเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่ง
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ความต่างของสภาพร่างกาย เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม เรื่องที่มี

ผลเสียหายต่อสถาบันครอบครัว และเรื่องที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ

   ๖.๑๔ ต้องระมัดระวังในการนำาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ การเสพยา 

พฤติกรรมอันธพาล ท่ีต้องไม่ส่อไปในทางสนับสนุนให้เห็นว่าเป็นเร่ืองโก้เก๋ ท้ังต้องไม่มีรายละเอียดหรือ

ชักนำาให้เกิดการลอกเลียนแบบ 

  • การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงการกระทำาผิด

กฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
   แนวปฏิบัติ

   ๖.๑๕ ตอ้งชั่งน้ำาหนักระหว่างการทำาหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนกับหน้าที่ในการปกป้อง

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับวัย 

   ๖.๑๖ ต้องคำานึงถึงสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการแสดงออกของความคิดเห็น ความ

ต้องการ ทักษะ ความสามารถ จินตนาการ ฯลฯ ของเด็กและเยาวชน

   ๖.๑๗ กำาหนดเวลาการออกอากาศรายการสำาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว แยก

จากรายการเฉพาะผู้ใหญ่ หมั่นตรวจสอบ ดูแลความเหมาะสมของเนื้อหารายการ ในช่วงเวลาสำาหรับเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเพศ การเลือกเพศ เพศสัมพันธ์ ภาษาหยาบคาย 

เนื้อหาที่เสนอความรุนแรงและเนื้อหาที่แสดงอคติหรือปฏิบัติต่อกลุ่มคนใดในสังคมอย่างไม่เหมาะสม 

   ๖.๑๘ คำานึงวา่เดก็และเยาวชนมีความออ่นไหว และดอ้ยประสบการณ ์โดยปกปอ้งเดก็

และเยาวชนจากเน้ือหาและการนำาเสนอท่ีไม่เหมาะสม เช่น เน้ือหารายการท่ีมีความรุนแรง ด้วยการประกาศ

เตือนหรือแสดงข้อความเพ่ือให้ผู้ชมผู้ฟังพิจารณาว่าเหมาะสมกับตนเองหรือเด็กและเยาวชนในครอบครัว

หรือไม่

   ๖.๑๙ การเชิญเด็กและเยาวชนมาร่วมในการบันทึกเทปหรือออกอากาศสด ต้องแจ้ง

เหตุผล เนื้อหา และรูปแบบรายการอย่างชัดเจนต่อเยาวชนที่มีอายุมากกว่า ๑๘ ปี แต่สำาหรับเด็กอายุ  

ต่ำากว่า ๑๘ ปี ผู้ปฏิบัติงานต้องแจ้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อยินยอมให้เด็กและเยาวชนมาให้สัมภาษณ์หรือ

ร่วมรายการ 

   ๖.๒๐ ในการผลิตรายการต้องไม่ทำาให้เด็กและเยาวชนท่ีร่วมรายการ มีความกดดัน 

เครียด หรือวิตกกังวล ไม่ควรตั้งคำาถามท่ียากจนเกินไป หรือเป็นคำาถามท่ีซับซ้อน ย่ิงเด็กและเยาวชน

มีอายุน้อยเท่าไหร่ ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวังมากเท่านั้น 

   ๖.๒๑ การให้เดก็และเยาวชนมาสัมภาษณห์รอืรว่มรายการ ตอ้งไมเ่สนอเงนิหรือส่ิงของ

เป็นการตอบแทน ยกเว้นแต่การดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าอาหาร และ 

เครื่องดื่ม เป็นต้น
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   ๖.๒๒ การชักชวนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในรายการ เช่น การส่งข้อความส้ันทาง

โทรศัพท์ (เอสเอ็มเอส) ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ และควรแนะนำาให้เด็กขออนุญาตพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน 

   ๖.๒๓ ควรให้รายละเอียดถึงผลกระทบที่อาจตามมาหลังจากที่ได้ร่วมรายการไปแล้วกับ

เด็กและเยาวชนที่มาร่วมรายการ

   ๖.๒๔ ในรายการที่เป็นการตีแผ่ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ควรมี   

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเดก็หรอืนักจติวทิยาเดก็มาให้คำาปรึกษาดว้ย และอาจตอ้งเชญิพ่อแม่ผูป้กครองของเดก็และ

เยาวชนที่ร่วมรายการมารับรู้ระหว่างการผลิตหรือการออกอากาศสด เพราะเด็กและเยาวชนอาจไม่ได้ใส่ใจ

ถึงผลในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น

   ๖.๒๕ บางครั้งเด็กและเยาวชนที่ร่วมรายการบางคน อาจพูดถึงข่าวลือหรือกล่าวอ้าง

โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบการผลิตรายการต้องพยายามสร้างความ

สมดุลระหว่างการแสดงออกและความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา

  • การถ่ายทำาและสัมภาษณ์เด็กหรือเยาวชนในรายการข่าว/รายการทั่วไป
   แนวปฏิบัติ

   ๖.๒๖ ขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชน ตั้งแต่ก่อนการถ่ายทำา

และสัมภาษณ ์ไปจนถึงขัน้ตอนก่อนออกอากาศ กรณท่ีีมีการเปล่ียนใจภายหลังและขอให้ยกเลิกการนำาเสนอ

ข่าว ต้องเคารพสิทธิโดยไม่นำาข่าวนั้นออกอากาศ

   ๖.๒๗ แจ้งเหตุผล ประเด็นเน้ือหา รูปแบบการนำาเสนอข่าวอย่างละเอียดชัดเจนต่อเด็ก

หรือเยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

   ๖.๒๘ ประเมนิและแจง้ผลกระทบในแงมุ่มตา่งๆ ท้ังเชงิบวกและเชงิลบ ท้ังในระยะส้ัน

และระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากข่าวออกอากาศไปแล้วให้เด็กหรือเยาวชน และพอ่แม่ ผู้ปกครอง หรือ

ผู้ดูแลทราบอย่างละเอียด กรณีที่ประเมินแล้วว่า ถ้าเปิดเผยภาพใบหน้าของเด็กหรือเยาวชนในข่าวไปแล้ว

อาจมีผลกระทบทางสังคมตามมา แม้ว่าเด็กหรือเยาวชนจะยินยอมด้วยความสมัครใจก็ไม่ควรเปิดเผยภาพ

ใบหน้าของเด็กหรือเยาวชนนั้น

   ๖.๒๙ ในกรณีการนำาเสนอข่าวเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรใช้คำาเรียก

เด็กหรือเยาวชนที่กระทำาความผิด ตามขั้นตอนการดำาเนินคดี ดังนี้

    ข้ันตอน ๑. ก่อนแจ้งความดำาเนินคดี คำาเรียกท่ีใช้ คือ “เด็ก/เยาวชนผู้ต้อง

สงสัย”

    ขั้นตอน ๒. หลังแจ้งข้อกล่าวหาระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี คำาเรียก

ที่ใช้ คือ “เด็ก/เยาวชนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด”

     ขัน้ตอน ๓. หลังศาลตดัสินวา่มีความผดิจริง คำาเรยีกท่ีใช ้คอื “เดก็/เยาวชน

ที่กระทำาความผิด”
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   ๖.๓๐ ไม่เสนอส่ิงตอบแทน ท้ังท่ีเปน็เงนิหรอืส่ิงของให้กับเดก็หรอืเยาวชน เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายของการทำาข่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   ๖.๓๑ ไม่ทำาให้เด็กหรือเยาวชนตกอยู่ในภาวะกดดัน เครียด หรือวิตกกังวล 

   ๖.๓๒ ไม่ตั้งคำาถามซับซ้อนหรือล่อหลอกเพื่อให้ได้คำาตอบ

   ๖.๓๓ กรณีการนำาเสนอข่าวเรื่องเพศศึกษาสำาหรับเด็กหรือเยาวชน ต้องไม่นำาเสนอ

ภาพจริงและภาพเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอวัยวะเพศและการมีเพศสัมพันธ์

  • การเสนอข่าวและภาพข่าวเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
   แนวปฏิบัติ

   ๖.๓๔ ต้องไม่ลงเปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล หรือตำาบลที่อยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทาง

เพศ รวมทั้งชื่อ ชื่อสกุลและตำาบลที่อยู่ของญาติของผู้เสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือสิ่งที่ทำาให้รู้หรือสามารถ

รู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศเป็นใคร

   ๖.๓๕ ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ต้องไม่

เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้เสียชีวิตซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิ

ประโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

   ๖.๓๖ การพาดหัวขา่วในรายการขา่วหรือการโปรยขา่วหรือการนำาเสนอรายละเอยีดของ

เน้ือหาขา่วผูห้ญงิและเดก็ท่ีถูกละเมิดทางเพศจะตอ้งกระทำาดว้ยความระมัดระวงั ท้ังในเร่ืองการใชภ้าษาและ

การคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ตอกย้ำาให้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกับทัศนคตเิร่ืองเพศอนัเน่ืองมาจาก

การละเมิดทางเพศนั้น

   ๖.๓๗ ต้องไม่เปิดเผยภาพข่าวของผู้หญิงและเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ 

และไม่ว่าผู้ที่ถูกละเมิดทางเพศนั้นจะเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม

   ๖.๓๘ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนที่ถูกละเมิดทางเพศได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต อาจ    

เผยแพร่ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ท้ังน้ีต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง

เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำาหรับตนเองหรือ

ผู้อื่นโดยมิชอบ

   ๖.๓๙ ในการเสนอขา่วหรือภาพใดๆ ตอ้งคำานึงมใิห้ล่วงละเมิดศกัดิศ์รคีวามเปน็มนุษย์

ของบุคคลท่ีตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก 

ต้องไม่เป็นการซ้ำาเติมความทุกข์ หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
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  • การสืบข่าวรายงานข่าวเด็กและเยาวชนจากการจัดแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำารวจ
   แนวปฏิบัติ

   ๖.๔๐ ในกรณีที่มีการจัดแถลงข่าวที่มีเด็กอยู่ในคดีความ อาชญากรรม เพศ ยาเสพติด

หรือความรุนแรงอื่นๆ และผู้ส่ือข่าวไปสืบข่าวจากสถานท่ีแถลงข่าว และค้นพบว่ามีการนำาเอาตัวเด็กมา

เก่ียวข้องปรากฏในพ้ืนท่ีของการแถลงข่าว ให้หลีกเล่ียงการถ่ายบันทึกภาพเด็กและเยาวชนน้ัน เพราะ

กฎหมาย พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครวั และวธีิพิจารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดก้ำาหนด

ให้ความคุม้ครองสิทธิเดก็และเยาวชนเอาไว ้ไมอ่นุญาตให้บันทึกภาพหน้าหรืออวยัวะส่วนใดท่ีทำาให้ทราบถึง

ชื่อ อัตลักษณ์ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

   ๖.๔๑ ไม่บนัทึกภาพ หรือบันทึกเสียง หรือเผยแพรเ่สียงของเดก็หรอืเยาวชนซึง่ตอ้งหา

ว่ากระทำาความผิดหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาล ท่ีอาจทำาให้บุคคลอ่ืนรู้จักตัว ช่ือตัว หรือช่ือสกุล 

ของเด็กและเยาวชนนั้น หรือเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระทำาความผิด หรือสถานที่อยู่สถานที่ทำางาน หรือ

สถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้นโดยเด็ดขาด

  หลักการ ๗ การให้พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สำาคัญ
  พันธกิจท่ีสำาคญัของส่ือ คอื การใชพ้ื้นท่ีส่ือเพ่ือบริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน ผูบ้ริโภคท่ีจำาเป็น

แก่ความต้องการของสังคมในข้ันพ้ืนฐาน แต่ส่ือควรจัดให้มีพ้ืนท่ีสาธารณะกลางแห่งความคิดเห็นท่ีหลากหลาย

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงหรือผลักภาระให้สื่อสาธารณะเท่านั้นที่ทำาหน้าที่นี้ เนื่องเพราะผู้ชม ผู้ฟัง ประชาชน

ย่อมมีสิทธิที่จะเข้าถึงพื้นที่สื่อต่างๆ และใช้พื้นที่สาธารณะนั้นในการแลกเปลี่ยน พูดคุย ถกเถียงประเด็น

ข่าวสารสาธารณะที่สังคมควรให้ความสำาคัญ

  • การให้พื้นที่สาธารณะข่าวสารในชุมชน
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๑ ให้ความสำาคัญกับเหตุการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในชุมชนท้องถิ่น ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ทั้งในเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์และประเด็นเชิงสังคมอย่างสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะสื่อที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน

ต่างๆ ควรตระหนักถึงความสำาคัญของเสียงผู้คนในชุมชนนั้นๆ 

   ๗.๒ ในกรณท่ีีมีขอ้ขดัแยง้ตอ่ประเดน็สาธารณะ นโยบายสาธารณะ ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 

ต้องเปิดโอกาสให้ความสำาคัญกับเสียงของประชาชน ข้อเท็จจริง และความเห็นต่างๆ ได้รับการนำาเสนอ

อย่างสมดุลเท่าเทียม

   ๗.๓ ส่ือชมุชน ตอ้งพยายามรกัษาความสมดลุของขอ้มูลขา่วสารในชมุชนกับส่วนกลาง
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  • การนำาเสนอเหตุการณ์และเนื้อหาการเมืองและนโยบายสาธารณะ
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๔ การนำาเสนอหรือรายงานข่าวเก่ียวกับการเมืองและนโยบายสาธารณะ ความขัดแย้ง

ทางการเมือง ต้องรายงานข้อเท็จจริง ไม่เอนเอียง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

   ๗.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรายการ และต้อง

ระมัดระวังการทำาหน้าที่ ไม่ให้ตนเองถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมือง 

  • การนำาเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล การปะทะ    

การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้าย และภาวะสงคราม 

   แนวปฏิบัติ
   ๗.๖ ในสภาวะที่สังคมเกิดความขัดแย้งในสังคมที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง เป็นหน้าที่

ขององค์กรสื่อที่ต้องนำาเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นที่หลากหลาย ครบถ้วน ไม่ลำาเอียงเข้าข้างฝ่ายใด

เพื่อให้สังคมมีทางออกจากความขัดแย้ง

   ๗.๗ นักข่าวและผู้รายงานข่าว ต้องคำานึงว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม และ

แสดงความคิดเห็นอย่างสงบโดยไม่มีอาวุธ

   ๗.๘ การรายงานข่าวชุมนุม การประท้วง จลาจล ก่อการร้าย ต้องรายงานอย่าง

รวดเร็วทันเหตุการณ์ ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง และรับผิดชอบต่อสังคม คำาพูดที่ใช้ต้องไม่ปรุงแต่ง ไม่

ใส่อารมณ์ ไม่มีอคติ 

   ๗.๙ การเสนอข่าวหรือรายงานต้องเลือกใช้คำาเพ่ือกล่าวถึงผู้ก่อเหตุอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม ไม่เรยีกบคุคลดงักล่าววา่ “ผูก่้อการรา้ย” จนกวา่จะมกีารพิพากษาคดขีองศาล ยกเวน้แตเ่ป็นการ

กล่าวของแหล่งข่าวหรือผู้ให้ข้อมูลที่นักข่าวต้องอ้างถึงแหล่งข่าว

   ในกรณีท่ีผู้ก่อเหตุมีช่ือเฉพาะกลุ่ม ก็ให้เรียกเฉพาะช่ือน้ัน ไม่ควรใช้ช่ือกลุ่มแบบเหมารวม

ที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความรู้สึกของผู้ที่ถูกเหมารวม

   ๗.๑๐ รายงานเหตุการณ์การปะทะ การปราบปราม หรือภาวะสงครามตามความ   

เป็นจริงไม่ปิดบังความโหดร้ายทารุณท่ีเกิดขึ้น แต่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเหยื่อ และต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะนำาเสนอภาพที่สยดสยองหรือสะเทือนใจ

   ๗.๑๑ ในสถานการณ์ที่มีการข่มขู่ คุกคาม หรือจับตัวประกัน ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟัง

คำาแนะนำาจากเจา้หน้าท่ีตำารวจและฝา่ยความม่ันคงก่อนออกอากาศภาพหรือขอ้ความท่ีอาจทำาให้สถานการณ์

รุนแรงมากยิ่งขึ้น

   แตก่ารปฏิบัตติามคำาขอร้องของเจา้หน้าท่ีและฝ่ายความม่ันคงท่ีไม่ให้รายงานขอ้มลูหรือ

ตีพิมพ์ภาพบางภาพ รวมทั้งการขอร้องให้ออกอากาศข้อมูลบางอย่างจะทำาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผล แต่หากรู้ว่า

ภาพหรือข้อความนั้นเป็นเท็จจะต้องไม่ออกอากาศภาพหรือข้อความนั้นโดยเด็ดขาด 
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  • การรายงานเหตุการณ์หายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน 
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๑๒ การรายงานเหตหุายนะและภาวะฉกุเฉนิ เชน่ ภัยธรรมชาต ิอบุตัเิหตขุนาดใหญ่ 

ท่ีเกิดขึน้ท้ังในและตา่งประเทศ ตอ้งใส่ใจกับแหล่งท่ีมา ความถูกตอ้งของขอ้มูล นำาเสนออยา่งละเอยีดถ่ีถ้วน 

โดยเฉพาะจำานวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และความเสียหาย

   ๗.๑๓ เม่ือเกิดเหตุหายนะและภาวะฉุกเฉิน ต้องรีบรายงานเฉพาะข้อมูลท่ีสำาคัญแต่ต้อง

มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงานเสมอ

   ๗.๑๔ การทำางานในภาวะเช่นนี้ ไม่ใช่เพียงรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ แต่ต้องช่วยส่ง

สัญญาณเตือนหรือขอความช่วยเหลือ เพื่อช่วยลดความสูญเสีย ความเสียหาย แต่ต้องระมัดระวังในความ

ถูกต้องเที่ยงตรงตามข้อเท็จจริง และรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

  • การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ข่มขู่ คุกคาม การจับตัวประกัน การลักพาตัว การจี้

เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่น
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๑๕ การออกอากาศคำาเตือน คำาข่มขู่ คุกคาม ต้องหารือกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ หน่วยงาน

ความมั่นคงและผ่านการตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อ

   ๗.๑๖ การเสนอข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ข่มขู่ คุกคาม การจับตัวประกัน การลักพาตัว

จีเ้ครือ่งบิน หรือยานพาหนะอืน่ ตอ้งคดิถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และสวสัดภิาพของสาธารณะ 

รวมถึงต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารของผู้ก่อเหตุ

  • การปฏิบัติต่อผู้เคราะห์ร้ายหรือผู้มีความเศร้าโศก 
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๑๗ การรายงานข่าวภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การปะทะ การสู้รบ การทำาร้าย ต้อง

คำานึงถึงมนุษยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่กำาลังทุกข์โศก ลำาบาก ทรมาน และต้อง  

นำาเสนอเน้ือหาดว้ยความระมดัระวงั การบรรยายภาพตอ้งสมเหตสุมผล โดยเฉพาะภาพท่ีมคีวามสยดสยอง 

มีอารมณ์หดหู่ เศร้าใจ หรือโกรธแค้น 

   ๗.๑๘ การนำาเสนอภาพการฆ่าบุคคล ภาพผู้เสียชีวิต หรือผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย กำาลังมี

ความทุกข์ ต้องนำาเสนออย่างระมัดระวังและเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคลในภาพและครอบครัว
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  • การนำาเสนอเน้ือหาอาชญากรรมหรือพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อสาธารณะและเหตุร้ายแรงท่ี

มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๑๙ การเสนอข่าว หรือการรายงานประเด็นอาชญากรรม หรือภัยสาธารณะ ต้อง

ไม่ทำาให้ประชาชนตกใจเกินกว่าเหตุ ไม่สร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยั่วยุให้เกิดการประกอบ

อาชญากรรม ทำาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือก่อความไม่สงบ

   ๗.๒๐ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนึกถึงสิทธิส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล

ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม ด้วยการรายงานข่าวโดยไม่ทำาให้บุคคลในข่าวน้ันอับอาย เป็นตัวตลกหรือรู้สึกถูก

ซ้ำาเติม

   ๗.๒๑ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงสิทธิของผู้ต้องสงสัย โดยไม่นำาเสนอภาพและไม่

ใช้ภาษาที่มีลักษณะตัดสินผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ได้ผ่านการตัดสินคดีของศาล และหลีกเลี่ยงการนำาเสนอภาพ

ผูต้อ้งหาพรอ้มของกลางหรือการทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ ซึง่อาจทำาให้ผูช้มผูฟั้งตดัสินวา่ผูต้อ้งหาคน

นั้นๆ เป็นผู้กระทำาความผิดจริง

   ๗.๒๒ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องคำานึงถึงการนำาเสนอภาพหรือข่าวท่ีเก่ียวกับการทำาร้าย

ตนเอง การพยายามฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายในรายการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้น

  • การนำาเสนอเหตุการณ์โศกนาฏกรรม 

   การเสียชีวิตของบุคคลสำาคัญหรือเหตุโศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ

น้ำาท่วม รถไฟชนกัน เคร่ืองบินตก การก่อการร้ายครั้งใหญ่ท่ีมีผู้คนตายหรือบาดเจ็บจำานวนมาก ฯลฯ 

ผู้รับผิดชอบการผลิตและการเผยแพร่ส่ือขององค์การ ต้องทบทวนผังรายการและเน้ือหาว่าเหมาะสมกับ

บรรยากาศในขณะนั้นหรือไม่

   แนวปฏิบัติ

   ๗.๒๓ เม่ือเกิดโศกนาฏกรรมใกล้ตวัหรอืกระทบกระเทือนจติใจผูช้มผูฟั้ง สถานีอาจตอ้ง

ระงับการออกอากาศรายการประเภทบันเทิง ตลก เสียดสี ล้อเลียน ออกจากผังรายการชั่วคราว เพื่อไม่ให้

กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่หรือมีส่วนร่วมในความเศร้าสลดจากเหตุการณ์

   ๗.๒๔ อาจต้องจัดผังรายการรำาลึกเมื่อถึงโอกาสครบปีของเหตุการณ์

   ๗.๒๕ ไม่ควรนำาเสนอรายการบันเทิงก่อนหรือหลังการรำาลึกเหตุการณ์
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  • การนำาเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การประท้วง การจลาจล การปะทะ การ

ปราบปรามการก่อการร้าย และภาวะสงคราม
   แนวปฏิบัติ

   ๗.๒๖ หลีกเล่ียงการรายงานความขดัแยง้โดยเสนอเพียงกลุ่มท่ีมีความขดัแยง้หรือฝา่ย

ที่ตรงกันข้ามเท่านั้น ควรเสนอข้อมูล ความคิดเห็นของฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

   ๗.๒๗ หลีกเล่ียงการนิยามความขดัแยง้โดยอา้งองิคำาพูดของกลุ่มท่ีขดัแยง้ซึง่เรียกร้อง

หรือเสนอขอ้เสนอเดมิๆ รวมท้ังหลีกเล่ียงการใชแ้ตแ่หล่งขา่วท่ีเป็นแกนนำากลุ่มความขดัแยง้ โดยพยายาม

รายงานความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อเหตุการณ์ 

   ๗.๒๘ ไม่รายงานแค่สิ่งที่ทำาให้เห็นความขัดแย้งแบ่งฝ่าย แต่ควรพยายามตั้งประเด็น

หรือคำาถามต่อกลุ่มขัดแย้งเพื่อให้มีการค้นหาจุดร่วมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

   ๗.๒๙ หลีกเล่ียงการรายงานท่ีเน้นย้ำาถึงความทุกขห์รือหวาดกลัวของกลุ่มขดัแยง้เพียง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ให้ความสำาคัญของทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน

   ๗.๓๐ หลีกเลี่ยงการใช้คำาที่รุนแรงและสยดสยอง เช่น การล้างผลาญ โศกนาฎกรรม 

การฆ่าล้างเผา่พันธ์ุ เพ่ืออธิบายส่ิงท่ีกลุ่มขดัแยง้ฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงกระทำาหรือถูกกระทำา ยกเวน้เปน็การอา้งองิ

จากคำาพูดของแหล่งข่าว หลีกเลี่ยงการใช้คำาที่เร้าอารมณ์และมีความหมายคลุมเครือที่ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาน 

หรือผู้นำาเสนอไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน

   ๗.๓๑ หลีกเลี่ยงการใช้คำาที่เป็นการตัดสินหรือการแสดงถึงการเลือกเข้าข้างฝ่ายใด  

ฝ่ายหนึ่งของผู้สื่อข่าว เช่น ผู้ก่อการร้าย พวกหัวรุนแรง ผู้คลั่งลัทธิ โดยให้กล่าวถึงกลุ่มถือบุคคลอย่างที่

เขาเรียกขานตัวเอง

   ๗.๓๒ หลีกเลี่ยงการแทรกความคิดเห็นของผู้รายงานไปในข้อเท็จจริง ยกเว้นแต่เป็น

ความเห็นของแหล่งข่าวที่ต้องอ้างถึงในการรายงาน

   ๗.๓๓ หลีกเล่ียงการรอคอยให้มีข้อเสนอต่อทางออกโดยกลุ่มขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

แต่ผู้ส่ือข่าวหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ควรสำารวจหาแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลท่ีเสนอความคิดเห็นเชิงสันติ

แล้วนำาข้อเสนอท่ีได้ไปสอบถามความเห็นจากแกนนำาของกลุ่มท่ีขัดแย้ง เพ่ือรายงานหรือนำาเสนอต่อ

สาธารณะ

   ๗.๓๔ พึงระลึกเสมอว่า ถ้อยคำา ภาพ และเสียงที่ผู้สื่อข่าวใช้ในการรายงานเป็น   

เครื่องมือที่สำาคัญในการสร้างความเข้าใจให้มาแทนที่ความหวาดกลัว และความเกลียดชังของกลุ่มขัดแย้ง

และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ 
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  • การรายงานข่าวการชุมนุม การประท้วง การจลาจล 
   แนวปฏิบัติ 

   ๗.๓๕ ระมัดระวังการรายงานจำานวนหรือตัวเลขของผู้เข้าร่วมชุมนุม เพราะยังไม่มี

วิธีการใดท่ีสามารถคำานวณจำานวนผู้ชุมนุมได้แม่นยำา ถ้ามีหลายแหล่งข่าวท่ีให้ตัวเลขหรือจำานวนผู้ชุมนุม

อย่างแตกต่างกัน ให้รายงานตัวเลขที่มากที่สุดและน้อยที่สุด พร้อมอ้างแหล่งที่มาของตัวเลขนั้นๆ

   ๗.๓๖ ในการชุมนุมขนาดใหญ่ นักข่าวควรใช้วิธีการหาข่าวที่ครอบคลุมสถานที่ชุมนุม

อย่างรอบด้าน จึงควรมีวิธีหาข้อมูลท่ีเชื่อถือได้อีกด้านหรือพ้ืนท่ีท่ีนักข่าวไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ด้วย

ตนเอง โดยพยายามรายงานตามสภาพความเป็นจริงของการทำางานและให้ภาพกว้างที่สุด

   ๗.๓๗ ไม่ควรรายงานแบบคาดคะเนสถานการณ์ทางการชุมนุมแบบล่วงหน้าก่อนจะ

เกิดเหตุการณ์ขึ้น เพราะอาจทำาให้เกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นโดยไม่จำาเป็น ควรอ้างอิงแหล่งข่าวก่อนทุกครั้ง

   ๗.๓๘ ควรแจกแจงสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเหตกุารณ ์วเิคราะห์อยา่งไม่เขา้ขา้ง

ฝ่ายใด โดยการสะท้อนความคิดเห็นที่หลากหลาย

   ๗.๓๙ กิริยาท่าทางในการรายงานขา่วและเน้ือหาน้ันมคีวามสำาคญัเท่าๆ กัน โดยควร

มีน้ำาเสียงและกิริยาในการรายงานที่สุขุม ไม่สร้างบรรยากาศเกินจริง

  • การรายงานข่าวปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การก่อการร้าย และภาวะสงคราม 
   แนวปฏิบัติ

    ๗.๔๐ การเปิดให้ประชาชนท่ัวไปแสดงความคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกับการปะทะ เหตุรุนแรง 

การก่อการร้าย ภาวะสงครามนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ปล่อยภาพหรือข้อความที่ใช้

ภาษาไม่เหมาะสม หรือเป็นการระบายอารมณ์

   ๗.๔๑ ต้องระบุแหล่งที่มาของข่าวอย่างชัดเจนทุกครั้ง

   ๗.๔๒ ต้องรายงานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรงและ   

รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งต้องระมัดระวังการเลือกใช้คำาพูดและน้ำาเสียงไม่ให้ใส่อารมณ์ อคติ หรือปรุงแต่ง

   ๗.๔๓ การใช้คำาเพ่ือบ่งชี้ถึงผู้ก่อเหตุต้องพยายามให้เป็นไปในลักษณะการกระทำาหรือ

การก่อเหตุ โดยไม่กล่าวหาหรือตัดสิน ในกรณีมีชื่อเฉพาะให้เรียกชื่อเฉพาะนั้นโดยไม่เรียกแบบเหมารวม

   ๗.๔๔ ในภาวะสงครามหรือสถานการณ์รุนแรงที่ทำาให้การรายงานข่าวจากภาคสนาม

บางชิน้ตอ้งผา่นการตรวจสอบ ผูร้ายงานหรือผูส่ื้อขา่ว ควรแจง้ผูช้มผูฟั้งให้รูถึ้งขอ้จำากัดในการรายงานและ

ระเบียบข้อบังคับในการรายงาน 
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  • การรายงานเหตุหายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ่ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน 
   แนวปฏิบัติ 

   ๗.๔๕ ให้ความสำาคัญกับแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะจำานวน    

ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และความเสียหาย ถ้ามีแหล่งข่าวมากกว่าหนึ่งแหล่งและตัวเลขที่ส่งเข้ามาไม่ตรงกัน

ต้องบอกตัวเลขประเมินสูงสุดและต่ำาสุดควบคู่กัน

   ๗.๔๖ ก่อนรายงานชื่อผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือสูญหาย ควรตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้

แจ้งญาติพ่ีน้องของผู้บาดเจ็บหรือสูญหายแล้วหรือยัง หากยังมิได้แจ้งหรือเจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถแจ้งได้  

ผู้สื่อข่าว ผู้รายงาน หรือผู้นำาเสนอต้องรายงานอย่างระมัดระวัง โดยคำานึงถึงความรู้สึกของญาติพี่น้อง   

ผู้ตาย ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย ที่ต้องรับรู้ข่าวร้ายทางสื่อมวลชน

   ๗.๔๗ การรายงานเหตุการณ์รุนแรง เสี่ยงภัย ที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อ มีบาดแผล 

เจ็บปวด และทุกข์ทรมาน ต้องระมัดระวังและคำานึงถึงอารมณ์และขวัญของผู้ชมผู้ฟัง โดยเฉพาะผู้ชมผู้ฟัง

ที่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก ต้องเสียชีวิต หรือตกอยู่ในสภาพบาดเจ็บ ทุกข์ร้อน ทรมาน 

  หลักการ ๘ การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
  การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (hated communication) หรือวาจาแห่งความเกลียดชัง 

คือ ปัญหาหนึ่งที่ส่ือมวลชนอาจเผลอมีส่วนในการร่วมสร้างความแตกแยกของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะใน

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ ศาสนา เพศ หรือความคิด

ความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งนำาไปสู่การแบ่งแยก การแตกแยก หรือการปฏิเสธการมีอยู่ของผู้อื่น และ

อาจนำาไปสู่การสร้างความเกลียดชังของผู้คนในชาติจนนำาไปสู่ความรุนแรงขั้นจลาจล สงคราม หรือการ

ฆ่าฟันกันได้

  การส่ือสารท่ีสร้างความเกลียดชัง คือ การแสดงออกต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยมีฐานอคติ    

เก่ียวกับเชือ้ชาต ิชนชัน้ ความฝกัใฝท่างเพศ สถานท่ีเกิด อดุมการณท์างการเมือง กลุ่มวฒันธรรม ศาสนา 

หรือคุณลักษณะอื่นใดที่นำาไปสู่การแบ่งแยกได้

  เนื้อหาที่ถือว่าเป็นวาจาแห่งความเกลียดชัง คือ

   ๑. การด่า บริภาษ ด้วยการใช้ภาษาหยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยาม

   ๒. การสร้างความเข้าใจผิด การโน้มน้าวใจชักจูงให้เช่ือถือด้วยข้อมูลผิด หรืออคติส่วนตัว

   ๓. การนิยามคนอื่นในเชิงลดคุณค่า ทำาให้มีความหมายเชิงลบ กลายเป็นตัวตลก 

ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

   ๔. การสื่อสารที่สร้างความรู้สึกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งพวกเขาพวกเราแยกออกชัดเจน 

ไม่ใช่พวกเดียวกัน

   ๕. การสื่อความหมายปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน การกีดกันออกจากสังคม

   ๖. การตีตราประทับภาพเหมารวมตายตัวในเชิงลบ 
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   ๗. การยุยงปลุกปั้น ปลุกระดมให้ผู้อื่นร่วมเกลียดชัง สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกับผู้

ที่เห็นต่าง

   ๘. การระดมกำาลังไล่ล่า ขู่คุกคาม การลงทัณฑ์ทางสังคม รุมประณามอย่างรุนแรง

ด้วยกลุ่มบุคคล การเนรเทศ หรือนำาไปสู่การประกาศเข่นฆ่า 

   แนวปฏิบัติ

    ๘.๑ นักข่าว พิธีกร ผู้ดำาเนินรายการ ใช้ภาษาสุภาพและเหมาะสมในการนำาเสนอข่าว 

หรือรายการเก่ียวกับข่าว ต้องไม่แสดงความเห็นต่อท้ายข่าว และหลีกเล่ียงการปล่อยเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าว

และการให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาในรายการ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสารสร้างความเกลียดชังในรายการ

ข่าว หรือเพื่อสร้างความเข้าใจผิด และยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย

    ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร คัดกรอง ไม่นำาเสนอภาพและเสียงท่ีส่อไปทางยุยงปลุกป่ัน

บุคคลหรือคณะบุคคลให้กระทำาผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ

   ๘.๒ หากข่าวสารน้ันๆ มีแง่มุมท่ีสุ่มเส่ียงต่อการสร้างความขัดแย้้ง ความรุนแรง ความ

แตกแยก หรือสรา้งความกระดา้งกระเดือ่งให้้เกิดความวุน่วายขึน้ในบา้นเมือง ควรหารือกับกองบรรณาธิการ

ก่อน เพื่อหาแง่มุมที่สามารถนำาเสนอได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เป็นการสร้างความยุงยงแตกแยก

ในสังคม โดยที่ไม่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับความเร็ว หรือเป็นเพราะเพราะได้ข้อมูลชุดนี้มาเพียงสถานี

ตนเองเท่านั้น

   ๘.๓ ไม่นำาเสนอเนื้อหาข่าวสารอันเป็นการเหมารวมปลุกเร้า พูดโดยให้้ร้ายและสร้าง

ความเกลียดชังให้้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ บนฐานของชาติพันธุ์ สัญชาติ เชื้อชาติ เพศสภาพ ความ

ฝักใฝ่ทางเพศ ศาสนา วัฒนธรรม อุดมการณ์์ทางการเมือง อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือทางสติ

ปัญญา

   ๘.๔ ผู้ดำาเนินรายการสนทนาทางการเมือง/การสัมภาษณ์ ต้องไม่ใช้ภาษาที่มีลักษณะ

การประณาม บริภาษ ก่นด่า ข่มขู่ หรือปฏิเสธการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม และควรบอกกับผู้ร่วม

รายการสนทนา ว่าจะขอไม่ให้ใช้ภาษาดังกล่าว หากผู้ร่วมสนทนาไม่ให้ความร่วมมือก็จะขออนุญาตปฏิเสธ

การสัมภาษณ์ สนทนา

   ๘.๕ ในสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมที่รุนแรง ตระหนักว่าการ

นำาเสนอขา่วสารท่ีไมร่อบคอบจากขอ้มูลขา่วสารบางอยา่ง แม้จะเปน็ขอ้เท็จจรงิแตก็่ควรคำานึงถึงผลกระทบ

ของการทำาให้สังคมมีความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นโดยไม่จำาเป็น

   ๘.๖ พึงตระหนักว่าการใช้ความรู้สึกรักชาติในการโน้มน้าวใจผู้คนในประเทศ บางครั้ง

อาจจะนำามาซึง่การแบง่แยก ฉะน้ันตอ้งระมดัระวงัการปลุกเร้าอารมณค์วามรู้สึกรักชาตขิองผูค้นในประเทศ 

ผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ

   ๘.๗ ผู้สื่อข่าวใช้ภาษาเรียกชื่อกลุ่มขัดแย้งต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาตามที่แต่ละกลุ่ม

เรยีกชือ่ตนเอง ไม่ตดัสิน เชน่ กลุ่มผูต้อ่ตา้น กลุ่มผูก่้อการร้าย กลุ่มผูใ้ชค้วามรนุแรง ควรรบัผดิชอบภาษา
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และการเรียกขานในรายงานของตวัเอง ซึง่อนัน้ีรวมไปถึงการรายงานคำาพูดและการเรียกขานของแหล่งขา่ว

ดว้ย ถ้าผูใ้ห้สัมภาษณใ์ชค้ำาพูดท่ีแสดงความเกลียดชงัในการให้สัมภาษณน้ั์น ผูส่ื้อขา่วตอ้งคดิอยา่งรอบคอบ

ว่าจะใช้คำาพูดเหล่านั้นอย่างไร หรือจะใช้หรือไม่ในข่าวของตน

   ๘.๘ พึงตระหนักถึงความเป็นธรรมและสมดลุ เขา้ใจวา่การรายงานขา่วท่ีเปน็ธรรมและ

สมดุลไม่ใช่การให้เวลาหรือความสนใจแก่ฝ่าย ก และฝ่าย ข เท่าๆ กันเท่านั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม

ตา่งๆ ยงัจะตอ้งไดรั้บโอกาสอยา่งสมเหตสุมผลในการอธิบายถึงจดุยนืและแนวทางของตน รวมท้ังตอบเสียง

วิจารณ์ด้วย

   ๘.๙ กองบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว ควรกันให้นักข่าวท่ีมีส่วนได้เสียกับความขัดแย้ง

ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ชาติพันธุ์นั้นๆ ออก เมื่อพบว่าเนื้อหาการรายงานข่าว ข้อมูลของข่าว

ก่อนหน้าน้ันมกีารสอดแทรกอคต ิความคดิเห็นชีน้ำา หรอืแสดงความเกลียดชงัลงไปในรายงานขา่วโดยทันที

  • การสื่อข่าวตามแนวทางสันติวิธี
   การรายงานตามแนวทางสันติวิธี หรือการรายงานข่าวเพ่ือการสร้างสันติภาพ หรือ

การรายงานขา่วเพ่ือการสลายความขดัแยง้ เปน็แนวทางการรายงานขา่วท่ีส่ือมวลชนควรใชใ้นปญัหาความ  

ขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะแตกต่างจากการรายงานข่าวในรูปแบบปกติ 

ตามที่สื่อคุ้นชิน คือ การรายงานที่ฉายไปที่ความขัดแย้งเท่านั้น สื่อจึงพึงตระหนักว่าในสถานการณ์ความ 

ขัดแย้งมากมายเช่นน้ัน ไม่อาจท่ีจะช่วยให้ปัญหาน้ันคล่ีคลายบรรเทาลงไปได้ จึงควรให้มีแนวทางการ

รายงานข่าวตามแนวทางสันติวิธีที่เน้นการแก้ไขปัญหาและหาทางออก ดังนี้

   แนวปฏิบัติ

   ข้อควรปฏิบัติในการรายงานข่าว

   ๘.๑๐ ตอ้งให้ความสำาคญักับแหล่งขา่วบคุคล คำานึงถึงความหลากหลายของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในเหตุการณ์ และให้พื้นที่กับทุกฝ่าย

   ๘.๑๑ ตอ้งนำาเสนอขา่วเชงิลึก ริเริม่ และนำาเสนอมากกวา่เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ ให้ความ

สำาคัญกับเสียงประชาชนทั่วไป ทั้งในฐานะผู้อยู่ในเหตุการณ์และการเป็นแหล่งข่าว และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

ฝ่ายหนึ่ง

   ๘.๑๒ ต้องรายงานผลกระทบ รายงานข้อมูลผลกระทบรอบด้านท้ังกายภาพ จิตใจ สังคม 

และวัฒนธรรม เป้าหมายของการรายงานเน้นแนวทางประนีประนอมทั้ง ๒ ฝ่าย

   ๘.๑๓ ต้องคิดประเด็นข่าว รายงานข่าวเชิงรุก เพื่อเตรียมการป้องกันก่อนจะเกิดเหตุ

รุนแรง เน้ือหาข่าวต้องรายงานผลกระทบท่ีมองไม่เห็น เช่น ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ความเสียหาย

ต่อสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นจุดศูนย์กลางของข่าวที่คนในข่าวที่เป็นประชาชนทั่วไป

   ๘.๑๔ ต้องรายงานสาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้ง ผลจากการนำาเสนอข้อมูล

ต่างๆ จะสร้างให้เกิดอะไร รายงานข้อตกลงต่างๆ ที่อาจนำาไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้ง
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    ๘.๑๕ เม่ือเหตกุารณส้ิ์นสุดลง ตอ้งหาทางออกท่ีหลากหลายมากกวา่หนทางเดยีว เน้น

การประนีประนอม ต้องรายงานผลกระทบท่ีมองไม่เห็น เช่น ความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ความเสียหาย

ต่อสังคมและวัฒนธรรม

   ๘.๑๖ ตอ้งเกาะตดิสถานการณ์และรายงานผลท่ีเกิดขึน้จากสงครามแมก้ารสู้รบจะสงบ

ลงแล้ว เช่น การฟื้นฟูการก่อสร้างใหม่ การใช้ข้อตกลงสันติภาพ ต้องเกาะติดและรายงานอย่างต่อเนื่อง

แม้เหตุการณ์สงบลงแล้ว

   ๘.๑๗ ต้องใช้ภาษาและการอธิบายตำาแหน่งชื่อที่ชัดเจน การใช้ภาษาข่าวที่เร้าอารมณ์ 

ใช้คำาที่เป็นภววิสัยและอยู่ในระดับพอดี จะใช้ภาษาที่แสดงความรุนแรงเฉพาะในสถานการณ์รุนแรงจริงๆ 

เท่านั้น

   แนวปฏิบัติ

   ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการรายงานข่าว

   ๘.๑๘ หลีกเล่ียงการนำาเสนอภาพความขัดแย้งท่ีเป็นการเอาชนะคะคานกันของ ๒ ฝ่าย 

ไม่ด่วนสรุปและแบ่งฝักฝ่าย แต่ต้องเปิดใจเพื่อหาบทสรุปที่หลากหลาย

   ๘.๑๙ หลีกเลี่ยงการยึดติดกับความแตกต่างระหว่างกลุ่มหนึ่งๆ กับกลุ่มอื่น ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความขัดแย้ง

   ๘.๒๐ หลีกเลี่ยงกับการเข้าไปจัดการกับความขัดแย้ง แต่ต้องพยายามเชื่อมโยงความ

สัมพันธ์และผลที่ตามมาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

   ๘.๒๑ หลีกเลี่ยงการประเมินค่าความรุนแรงเพียงผลกระทบที่เป็นรูปธรรม แต่ต้อง

รายงานผลกระทบที่มองไม่เห็นด้วย เช่น ผลกระทบในอนาคตหรือความเจ็บปวดทางใจ

   ๘.๒๒ หลีกเล่ียงการกล่าวถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยอาศัยแค่คำากล่าวของผู้นำา แต่จะต้องสืบสวน

หาเป้าหมายที่ลงลึกลงไป เช่น คนระดับล่างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

   ๘.๒๓ หลีกเล่ียงการตอกย้ำาเก่ียวกับส่ิงท่ีจะสร้างความแตกแยกของคนสองกลุ่ม แต่ต้อง

พยายามท่ีจะถามส่ิงท่ีจะนำาไปสู่การผสมกลมกลืน ซึง่จะทำาให้การรายงานขา่วสามารถให้คำาตอบกับเปา้หมาย

หรือหนทางร่วมกันได้ในที่สุด

   ๘.๒๔ หลีกเล่ียงการรายงานเพียงแค่พฤติกรรมความรุนแรงและอธิบายแต่ความน่ากลัว

 แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้คนถูกปิดกั้นและหมดความหวังขนาดไหนที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้ง

   ๘.๒๕ หลีกเล่ียงการเน้นความเจ็บปวด ความกลัว และความเศร้าโศกของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

แต่ต้องนำาเสนอข่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวด เศร้าโศก และความกลัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   ๘.๒๖ หลีกเล่ียงการกล่าวหาคนใดคนหน่ึงวา่เป็นผูเ้ร่ิมตน้ความรุนแรง แตต่อ้งพยายาม

มองว่าแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมกับปัญหาและประเด็นต่างๆ อย่างไร

   ๘.๒๗ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่แสดงถึงการตกเป็นเหยื่อ แต่จะต้องรายงานเพียงสิ่งที่

เกิดขึ้น และถามด้วยว่าเขาจะจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร หรือคิดเห็นอย่างไร
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   ๘.๒๘ หลีกเลี่ยงการใช้คำาแสดงอารมณ์ที่คลุมเครือ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล 

เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การสังหารหมู่ การลอบสังหาร แต่ต้องอธิบายอย่างตรงไปตรงมา และสะท้อน

เหตุการณ์จริง 

   ๘.๒๙ หลีกเลี่ยงการใช้คำาขยาย เช่น เลวทราม ทารุณ โหดร้าย ป่าเถื่อน คำาแบบนี้

สะท้อนความลำาเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องรายงานการกระทำาที่ไม่เหมาะสมโดยอธิบายข้อมูลให้

ชัดเจน

   ๘.๓๐ หลีกเลี่ยงการใช้คำาที่ตีตรา เช่น ผู้ก่อการร้าย พวกหัวรุนแรง พวกบ้าคลั่ง ซึ่ง

เป็นคำาที่ไม่มีใครยินดีให้เรียกชื่อของตนเอง แต่ผู้สื่อข่าวจะต้องพยายามเรียกขานชื่อพวกเขาด้วยชื่อที่พวก

เราเรียกตนเอง หรืออธิบายด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา

   ๘.๓๑ หลีกเล่ียงการเน้นย้ำาไปท่ีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้กระทำาความผิด หรือ

พฤติกรรมที่ผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นชื่อของผู้กระทำาความผิดจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง

   ๘.๓๒  หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือการกล่าวอ้างที่ดูคล้ายเป็นความจริง แต่

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นของใคร หรือใครกล่าวหาใคร

   ๘.๓๓ หลีกเลี่ยงการรับรองเอกสารที่เป็นของผู้นำา ที่จะนำาไปสู่ชัยชนะของการใช้กำาลัง 

แต่จะต้องถามถึงสิ่งที่จะแก้ไข หรือรับมือกับความขัดแย้งอย่างสันติ

   ๘.๓๔ หลีกเล่ียงการรอคอยให้ผู้นำาเสนอแนะทางออก แต่ต้องพยายามหาแนวทาง

สร้างสันติจากทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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๖. รูปแบบและแนวทางการกำากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียง 
    และโทรทัศน์

  องค์กรส่ือ เจ้าของส่ือ ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ ต้องมีความตระหนักในการกำากับดูแลกันเองทาง

วชิาชพี ดว้ยเป็นหลักประกันวา่เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นของส่ือน้ันจะไดรั้บการพิทักษ์ปกป้องก็ดว้ย

ความรบัผดิชอบของส่ือตอ่สังคมสาธารณะ ดงัน้ันการกำากับกันเองทางจรยิธรรม มาตรฐานวชิาชพี จงึเปน็

สิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสื่อแน่ใจได้ว่า ตนเอง และเพื่อนร่วมสมาชิกวิชาชีพ จะพึงยึดถือกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อดำารงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ตลอดจนคุณภาพของข้อมูลข่าวสารที่

มีคุณภาพที่ประชาชนพึงได้รับ

  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๘) ประกอบกับพระราชบัญญัติ     

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ กำาหนดให้ กสทช. มีอำานาจ

หน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ 

  เพื่อทำาหน้าที่จัดทำามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพ  ตลอดจนควบคุม

การประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีกันเองภายใตม้าตรฐานทางจริยธรรม และการจดัทำามาตรฐานทางจริยธรรม

ควรคำานึงถึงเรือ่งการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารสาธารณะของประชาชนและการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมท้ังการคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพของผูป้ระกอบอาชพีและวชิาชพี

ขององคก์ร ท้ังน้ีการควบคมุการประกอบอาชพีหรือวชิาชพีขององคก์รดงักล่าว  จำาเปน็ตอ้งให้แตล่ะองคก์ร

จดัตัง้คณะกรรมการการควบคมุจรยิธรรมขึน้ โดยเน้นให้มีองคป์ระกอบและควรคำานึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสม

ระหว่างผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย

  “การกำากับดูแลกันเอง” (Self-regulation) หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์มีการ

รวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์การกำากับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ การมี

ขอ้กำาหนดรับเร่ืองราวร้องเรียน บทบัญญัติการลงโทษ การตักเตือน การออกแนวปฏิบัติมาตรฐานทางวิชาชีพ

เพื่อควบคุมทางจริยธรรมจรรยาบรรณระหว่างกัน

  การควบคุมกันเองนี้ สื่อมวลชนจะสร้างกลไกความร่วมมือแบบสมัครใจ และมีข้อผูกพันระหว่าง

กันของสมาชิกในรูปแบบของสมาคม ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สมาพันธ์ ฯลฯ เพ่ือเป็นกลุ่มเฉพาะ มีการ

จัดตั้งองค์กร จัดตั้งคณะกรรมการสมาคม จัดตั้งคณะกรรมการกำากับกันเอง/ควบคุมด้านจริยธรรม      

คณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ โดยยึดถือกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพตามแต่ลักษณะ

ของตน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การดำารงตามแนวทางจริยธรรม และการลงโทษตักเตือนสมาชิกอย่าง

มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความรับผิดรับชอบต่อสังคม
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  ๖.๑ รูปแบบการกำากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาจเลือกการ

รวมกลุ่มเป็น ๕ แนวทาง คือ

   ๑) ตามรูปแบบ ประเภทของการประกอบกิจการ บริการสาธารณะ ธุรกิจ หรือชุมชน

   ๒) ตามรูปแบบประเภทเน้ือหาส่ือ เช่น กลุ่มผู้ประกอบกิจการรายการข่าว รายการบันเทิง

   ๓) ตามขอบเขตพื้นที่ เช่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับชุมน

   ๔) ตามรูปแบบของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น กลุ่มผู้รับใบอนุญาต กลุ่มผู้ให้บริการ กลุ่ม

ผู้ผลิตเนื้อหา กลุ่มวิชาชีพข่าว กลุ่มวิชาชีพรายการบันเทิง

   ๕) ตามลักษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ผลิตรายการเด็กและเยาวชน กลุ่มดารานักแสดง 

กลุ่มนักพากย์ กลุ่มผู้ผลิตรายการสำาหรับผู้พิการ เป็นต้น

   การรวมกลุ่มน้ัน ตอ้งมีการกำาหนดท่ีตัง้หน่วยงาน สำานักงานท่ีเปน็หลักแหล่งแน่นอน 

  ๖.๒ ธรรมนูญ คือ ประกาศหลักการการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ อาจประกอบด้วย ที่มา ความ

สำาคัญ จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ม เจตจำานง เป้าหมายในการรวมกลุ่ม และการนิยามว่า สมาชิกตั้งต้น

การรวมกลุ่มประกอบไปด้วยบุคคลใด องค์กรสื่อใด กลุ่มบุคคลใด ในขอบเขตพื้นที่ใด และรูปแบบ หรือชื่อ

ขององค์กรที่ร่วมกลุ่มกันนั้นคือใคร

  สิ่งที่ต้องคำานึงถึงในการเขียนหลักเกณฑ์การกำากับควบคุมกันเอง

   ๑) การกำาหนดอำานาจและหน้าที่ขององค์กรในกำากับควบคุมกันเอง

   ๒) กำากับดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ีของสมาชกิ และผูป้ระกอบวชิาชพีในสังกัดสมาชกิให้เป็น

ไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพและข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติอื่น

   ๓) รายได้ขององค์กร

   ๔) สมาชิก การกำาหนดรูปแบบของสมาชิก เช่น (๑) สมาชิกก่อตั้ง (๒) สมาชิกสามัญ 

หน้าที่ของสมาชิก หรือการพ้นสภาพของสมาชิก

  ๖.๓ จัดตั้งคณะกรรมการองค์กรกำากับดูแลกันเอง โดยระบุที่มาและองค์ประกอบของกรรมการ 

สัดส่วนของกรรมการ  คณุสมบตัขิองประธานกรรมการ รองกรรมการ เลขากรรมการ และกรรมการอืน่ๆ

คณะกรรมการนี้ อาจกำาหนดรายละเอียด

   ๑) วาระกำาหนดของกรรมการ

   ๒) กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

   ๓) กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ

   ๔) กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย

   ๕) การมอบหมายให้บุคคลอื่นประชุมแทนจะกระทำาไม่ได้

   ๖) การเรียกประชุมโดยเร่งด่วน สมควร

   ๗) สัดส่วนการประชุมของคณะกรรมการ

   ๘) การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
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  ๖.๔ กำาหนดอำานาจของคณะกรรมการ คือ ขอบข่ายภาระหน้าที่ของกรรมการ ในการบริหาร

กิจการ การพิจารณาการเปน็สมาชกิ การแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำางาน 

เพ่ือให้คำาแนะนำาปรึกษาหรือชว่ยทำากิจการหรือพิจารณาเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร

กำากับดูแลกันเอง

  กรรมการต้องออกข้อบังคับองค์กรวิชาชีพและข้อบังคับอื่น ตามที่กำาหนดในธรรมนูญนี้ รวมทั้ง

ข้อบังคับตามที่คณะกรรมการกำาหนด

  และกรรมการต้องพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาและข้อขัดแย้ง หรือปัญหาใดท่ีมิได้ตราไว้ในธรรมนูญน้ี

หรือปัญหาการบังคับใช้ธรรมนูญนี้ คำาวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด

  ๖.๕ กรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้อง

กำาหนดให้มีกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมในวิชาชีพตน แนวปฏิบัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการเป็นสมาชิก

  กรอบมาตรฐานทางจริยธรรม อาจเรียกว่า หลักจริยธรรม ข้อบังคับจริยธรรม หรือมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางการธำารงเอาไว้ซึ่ง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพตนและสังคม

  ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่อง

   ๑) มาตรฐานและจริยธรรมด้านวิชาชีพข่าว 

   ๒) การปกป้องสิทธิมนุษยชน ศักดิศรีความเป็นมนุษย์

   ๓) การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยง

   ๔) การโฆษณาเกินจริง ผิดกฎหมาย ขาดจริยธรรม ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

   ๕) การปกป้องคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิความเป็นส่วนตัว

   ๖) การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางการค้า

   ๗) การไม่สื่อสารด้วยความเกลียดชัง

  ๖.๖ ขอ้บงัคบัจริยธรรมในขัน้ตน้ คณะกรรมการกำากับดแูลกันเองทางวชิาชพี ตอ้งประชมุกำาหนด

คณะทำางาน เพื่อยกร่างข้อบังคับจริยธรรมเพื่อใช้ในการกำากับสมาชิก ซึ่งอาจประกอบด้วย หลักการทั่วไป 

ข้อบังคับการเป็นสมาชิก หลักการวิชาชีพนั้นๆ แนวปฏิบัติที่สำาคัญ หลักเกณฑ์การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

การพิจารณาข้อร้องเรียน และมาตรการลงโทษทางจริยธรรมต่อสมาชิก

  รายละเอยีดขอ้บงัคบัจริยธรรมตอ้งจดัทำาขึน้มาเพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานกลางสำาหรับการปฏิบัตงิานใน

วิชาชีพนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการต้องเขียนให้มีความสอดคล้อง ยึดมั่นตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย

คำานึงถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความรับผิดชอบต่อสังคม

  ๖.๗ การพิจารณารับและพิจารณาเร่ืองร้องเรยีน ในการกำากับดแูลกันเองน้ันคณะกรรมการตอ้ง

จดัให้มีกลไกรับเร่ืองราวร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บความเสียหายจากขอ้ความ เสียง หรือภาพท่ีปรากฏในรายการ 

ท่ีผลิตโดยสมาชกิหรือจากพฤตกิรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทัศน์ท่ีสังกัดสมาชกิ ซึง่ผูเ้สียหาย

เห็นวา่ขดัตอ่ขอ้บงัคบัจริยธรรมแห่งวชิาชพี ให้แจง้เปน็หนังสือพร้อมดว้ยพยานหลักฐานตอ่สถานีหรอืผูผ้ลิต

รายการน้ันโดยตรงเสียก่อน เพ่ือให้สถานีหรอืรายการน้ันดำาเนินการบรรเทาความเสียหายตามควรแก่กรณี
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  ๖.๘ ความรับผิดทางจริยธรรม หลังจากท่ีได้พิจารณาเร่ืองร้องเรียน คณะกรรมการควบคุม

จริยธรรมขององค์กรต้องมีการลงโทษ ตักเตือน หรือมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง  เยียวยาผู้เสียหาย

จากการกระทำาของสื่อ ซึ่งคณะกรรมการอาจมีแนวทางดังนี้ 

   ๑) แจ้งเป็นหนังสือให้สถานีหรือผู้ผลิตรายการที่ถูกร้องเรียน เผยแพร่ข้อความ เสียง

หรอืภาพตามท่ีผูร้้องเรียนหรือไดรั้บความเสียหายตอ้งการในระยะเวลาและชว่งเวลาท่ีเหมาะสม โดยไม่ชกัชา้

    ๒) ในกรณีผู้ประพฤติผิดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพให้ส่งคำาวินิจฉัยไปยังต้นสังกัดของผู้นั้น 

เพื่อดำาเนินการลงโทษ แล้วแจ้งผลให้องค์กรกำากับดูแลรับทราบโดยเร็ว

    ๓) ในกรณีที่เห็นสมควร องค์กรกำากับดูแลอาจตักเตือนหรือตำาหนิ และเผยแพร่     

คำาวินิจฉัยนั้นต่อสาธารณะด้วยก็ได้

  ๖.๙ หลักเกณฑ์ของกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบไปด้วย เร่ืองร้องเรียนแก้ไข

ปรับปรุง กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อพิพาทระหว่างสมาชิก กระบวนการพิจารณาที่เป็นอิสระ 

และกระบวนการลงโทษ ตามสภาพอำานาจบังคับโทษแก่สมาชิกองค์กร สภาพบังคับ

  ๖.๑๐ คณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ต้องพิจารณาและตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

  กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการจะตอ้งครอบคลุมถึงวธีิการแก้ไขหรือเยยีวยาในกรณท่ีีมี

การผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ รวมทั้งมีวิธีการแก้ไขข้อความที่เป็นเท็จ สิทธิ

การโต้แย้ง และการขออภัยในกรณีที่เกิดความผิดพลาด

  คณะกรรมการจะตอ้งถือวา่ การรอ้งเรียนตามกระบวนการของประชาชน จะไมถื่อเป็นการลิดรอน

สิทธิของประชาชนในการท่ี จะใชช้อ่งทางอืน่ตามกฎหมายเพ่ือแก้ไขหรือเยยีวยาตอ่กรณท่ีีมีการร้องเรียนน้ัน

ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทร้องทุกข์ องค์กรกำากับดูแลกันเอง

ทางวชิาชพี ตอ้งกำาหนดให้องคก์รส่ือท่ีถูกรอ้งเรียนน้ันจดัเก็บบันทึกตน้ฉบบัของรายการน้ันไวจ้นกวา่กรณี

นั้นจะได้รับการพิจารณาจนเสร็จสิ้น

  ๖.๑๑ ประสิทธิภาพในการกำากับดูแลกันเองขององค์กรกำากับดูแลกันเองทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย

๔ เรื่อง คือ

   ๑) อำานาจเด็ดขาดในการให้คุณให้โทษแก่สมาชิกและการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม

ที่ขาดประสิทธิภาพ

   ๒) องคก์รวชิาชพีฯ ตอ้งดแูลไม่ให้ขาดงบประมาณในการขบัเคล่ือนกลไกการกำากับดแูล

กันเอง

   ๓) องคก์รวชิาชพีตอ้งควบคมุปญัหาเก่ียวกับสมาชกิขององคก์รวชิาชพีท่ีมคีวามเปน็ตวั

ของตัวเองสูง ไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ให้คำานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบของสังคม

มากกว่าผลประโยชน์ขององค์กร

   ๔) องคก์รวชิาชพีตอ้งส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการกำากับดแูลกันเองและสร้าง

การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก

๑. DO & Don’t รายการข่าว/ ละคร/ โฆษณา       

 ๑.๑ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาในรายการข่าว”      

  ๑.๒ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาในรายการละคร”     

  ๑.๓ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาในโฆษณา”      

 

๒. กรณีศึกษา         

  ๒.๑ กรณีศึกษา เรื่องการเผยแพร่รายการที่ละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีของกลุ่มผู้เปราะบาง

  ๒.๒ กรณีศึกษา เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ

  ๒.๓ กรณีศึกษา เรื่องการโฆษณาเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด

  ๒.๔ กรณีศึกษา เรื่องรายการที่มีเนื้อหางมงาย ชวนเชื่อ ไร้สาระ

  ๒.๕ กรณีศึกษา เรื่องรายการที่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก เกลียดชัง 

  ๒.๖ กรณีศึกษา เรื่องการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กจากรายการละคร
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๑. DO & Don’t รายการข่าว/ ละคร/ โฆษณา  

 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์น้ันมีส่ิงท่ีผู้ประกอบวิชาชีพควรตระหนักถึง 

ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาใน รายการข่าว”

ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)
๑. เสนอข่าวด้วยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไป 

ตรงมาตามข้อเท็จจริง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

๒. เสนอข่าวท่ีมีประโยชน์ต่อสาธารณะ ตระหนัก 

ถึงความความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุม

ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม 

๓. เสนอข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็น 

๔. วเิคราะห์ขา่วบนหลักการท่ีเปน็กลาง ถูกตอ้ง 

เที่ยงตรง และเป็นธรรม 

๕. เสนอข่าวโดยใช้ภาษาเหมาะสมถูกต้อง 

๖. เสนอภาพข่าวท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่ใช้การตัดต่อ 

เพ่ือบิดเบือน รวมท้ังมีมาตรการป้องกันการนำาเสนอ 

ภาพที่ไม่เหมาะสม

๗. ตรวจสอบและกล่ันกรองขอ้มูลจากแหล่งขา่ว

อยา่งรอบคอบก่อนนำาเสนอรวมท้ังเคารพสิทธิส่วน

บุคคลของผู้เป็นแหล่งข่าว 

๘. เสนอขา่วโดยเคารพศกัดิศ์รีความเปน็มนุษย์

เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ   

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

๙. เสนอข่าวโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าว

๑. ไม่นำาเสนอข่าวท่ีมีเน้ือหาสร้างความขัดแย้ง 

ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงกระทบต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศในทางลบ ใชค้ำาพูดพาดพิง ดหูมิน่ สถาบัน 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ไม่นำาเสนอข่าวท่ีส่งผลกระทบในด้านลบ

ต่อผู้ตกเป็นข่าวซ้ำาๆ โดยเฉพาะภาพข่าวที่มีความ

รุนแรง ภาพข่าวที่มีผู้รุมทำาร้ายผู้ต้องหา

๓. ไม่นำาเสนอข่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

หรือการรายงานขอ้มูลท่ียงัไมท่ราบแหล่งท่ีมาอยา่ง

ชัดเจน 

๔. ไม่นำาเสนอขา่วท่ีเร้าอารมณ ์ฉายภาพความ

รุนแรงน่าหวาดเสียว อนัเปน็การทำาให้สาธารณชน

วิตก สยองขวัญ หรือทำาให้รู้สึกสมเพชเวทนา 

๕. ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการวิจารณ์ตัดสิน 

พิพากษาบคุคลผูต้กเปน็ขา่วหรือขยายความเน้ือขา่ว

โดยใช้ความเห็นส่วนตัว 

๖. ไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวในการพูดจูงใจ คาด

คะเนเหตกุารณ ์เชน่ ขา่วการตตีวัเลขหวย หรือขา่ว

เหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

๗. ไม่เสนอข่าวท่ีเป็นความเชื่อ พิสูจน์ไม่ได้ 

ทำาให้ประชาชนงมงาย หรือเกิดความตระหนก

ตกใจเกินจริง
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ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)
๑๐. ให้ความสำาคัญในการนำาเสนอข่าวท้องถิ่น

เช่น ชุมชนท่ีได้รับความเดือดร้อน การไม่ได้รับความ

เป็นธรรม และใช้นักข่าวในพ้ืนท่ีในการรายงานข่าว

ท้องถิ่นเพราะมีความชำานาญในพื้นที่

๘. ไม่ควรมีโฆษณาแฝงในรายการข่าวหรือ

การนำาเสนอรายการข่าวในเชิงธุรกิจเพื่อการขาย

สินคา้หรือบริการตา่งๆ เชน่ พูดกระตุน้ให้ส่ง SMS 

มาในรายการข่าวเพ่ือหวังผลกำาไรทางธุรกิจ

๙. ไม่เสนอข่าวท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอืน่ เชน่ นำาเสนอ

ใบหน้าบุคคลที่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย

๑๐. ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรือให้ข้อมูลที่เป็น

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวเว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากแหล่งข่าว

* รวบรวมจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการกำากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์” ๔ ภาค โดย สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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๑.๒ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาใน รายการละคร”

ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)
๑. ให้ความสำาคัญผลิตรายการละครท่ีส่งเสริม 

การเรียนรู้ เช่น การคิดเป็นขั้นเป็นตอน ความรู้

ทางวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม ทักษะชีวิต การ

อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในสังคม และความรัก

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

๒. แสดงเรตกำากับรายการละครให้ตรงกับ

เน้ือหาด้านในอย่างถูกต้อง ได้แก่ “ป” รายการ

สำาหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี “ด” สำาหรับเด็ก 

อายุ ๖-๑๒ ปี “ท” สำาหรับผู้ชมทุกวัย “น ๑๓” 

เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับคำา

แนะนำา และตอ้งออกอากาศหลัง ๒๐.๓๐-๕.๐๐ น. 

“น ๑๘” เหมาะกับผูช้มท่ีมอีายนุ้อยกวา่ ๑๘ ป ีควร

ได้รับคำาแนะนำา ออกอากาศหลัง ๒๒.๐๐-๕.๐๐ น. 

“ฉ” รายการเฉพาะไม่เหมาะสำาหรบัเดก็และเยาวชน 

ออกอากาศหลัง ๒๔.๐๐ น.

๓. ควรแสดงคำาเตือน/หรือแนะนำาในฉากที่ 

สุ่มเสี่ยง อันตรายต่อการเลียนแบบและเข้าใจผิด

๔. จัดเวลาการออกอากาศให้เหมาะสม เพื่อที่

เดก็จะไมไ่ดร้บัชมรายการ หรือการแสดงท่ีไม่เหมาะ

สมสำาหรับวัย โดยให้พิจารณาจากเน้ือหา จำานวน

ผู้ชมในช่วงเวลาน้ัน ลักษณะเฉพาะของสถานี 

รายการก่อนหน้านั้น และไม่ควรวางรายการละคร

ที่มีเนื้อหาความรุนแรงมากๆ ใกล้กับรายการเด็ก

๕. หากทำ าละครเกี ่ ยวกับข้ อมู ลในเชิ ง

ประวัติศาสตร์ ควรต้องค้นหาข้อมูลท่ีถูกต้องตาม

จริงมานำาเสนอ

๑. ไม่นำาเสนอฉากสูบบุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุขต่างๆ และต้อง

ไม่นำาเสนอในลักษณะท่ีเชือ้เชญิ หรือให้ความหมาย

ว่าการกระทำาเหล่านี้เป็นสิ่งดี

๒. ไม่นำาเสนอเน้ือหาท่ีเข้าลักษณะ ลามก 

อนาจาร ยัว่ยกุามารมณ ์ฉากโปเ๊ปลือย การกระทำา

ความรุนแรงทางเพศ ฉากข่มขืน ฉากวิปริตทาง

เพศ ภาพบุคคลรักร่วมเพศชัดเจน การอนาจารต่อ

เด็ก และหากฉากดังกล่าวมีส่วนสำาคัญต่อเรื่อง ก็

ควรลดทอนความรุนแรงให้ได้มากที่สุด

๓. ไม่ควรนำาเสนอเรื่องราวเพ้อเจ้อ หลอกลวง 

ไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่องมงาย 

๔. ไม่ควรนำาเสนอฉากที่เป็นการล้อเลียนกลุ่ม

เฉพาะ การเหยียดเชื้อชาติ สีผิว เพศท่ีหลาก

หลาย ชาติพันธุ์ ชนชั้น ศาสนา ลัทธิ กลุ่มชน 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือหากนำาเสนอ จะ

ต้องมีบทละครท่ีนำาเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูก

ต้องตามจริงในละครเร่ืองเดียวกันในบริบทเน้ือหา

ที่ใกล้เคียงกัน

๕. ไม่ควรนำาเสนอละครที่มีเนื้อหากระทบต่อ

สถาบันครอบครัว ชู้สาว นอกใจ สะท้อนความ

แตกแยกในครอบครัวไปในทางท่ีสร้างความเข้าใจ

ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ปกติ ธรรมดาในสังคม

๖. ไม่นำาเสนอละครท่ีมีเน้ือหากระทบในทางลบ

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)
๖. ในกรณีที่จะสร้างรายการเกี่ยวกับชีวประวัติ

ของบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้น้ันก่อน 

และพึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ท่ี

อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนรอบข้างของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๗. ควรคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับตัวละคร 

และระมัดระวังในการนำาเด็กมาใช้เป็นตัวแสดง

แล้วเขียนบทพูดให้เด็กพูดคำาที่ไม่เหมาะสม

๘. ส่งเสริมละครที่มีการนำาเสนอภาพตัวแทน

เชิงบวกของกลุ่มบุคคลต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 

อคติต่อกลุ่มคนชาติพันธ์ต่างๆ หรือละครท่ีส่งเสริม

ความมุมานะ ใฝ่สัมฤทธิ์ในเชิงสัมมาอาชีพ

๙. ควรนำาบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่า ในเชิง

สร้างสรรค์สังคม สอดคล้องกับยุคสมัย หรือละคร

สร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมด้วยการ 

สร้างตัวอย่างภาพตัวแทนที่ดี/เชิงบวก และสร้าง 

แรงบันดาลใจแก่ผู้ชม

๑๐. ให้ความสำาคัญกับการผลิตละครอย่างมี

จรรยาบรรณทุกข้ันตอน ต้ังแต่การผลิต การถ่ายทำา

การสร้างสรรค์งานศิลป์ ท้ังบท การคัดเลือกนักแสดง

การกำากับ

๗. ไม่นำาเสนอบทพูด คำาพูดหยาบคาย สองแง่

สองง่าม ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ หรือเชิญชวน

ให้มีเพศสัมพันธ์ หรือส่อเสียดชักนำาให้เกิดความ

ก้าวร้าว อิจฉา ริษยา หรือบทสนทนาที่รุนแรง 

ก้าวร้าว เช่น ลูกด่าว่าพ่อแม่ 

๘. ไม่นำาเสนอภาพความรุนแรงแบบชัดเจน เช่น 

ฉากฆ่าตัวตาย การแขวคอ การจับกดน้ำา การบีบ

คอ การยิงจ่อศีรษะ การปาด เชือดคอ การเรียงคิว

ข่มขืน การกระทำาทารุณต่อสตรี เด็ก และสัตว์ 

การชำาแหละชิ้นส่วนศพ หรือภาพที่มีความหมาย

ไปในทางสยดสยอง อุจาดตา หรือการกระทำาท่ี

โหดร้ายผิดมนุษย์ 

๙. ไม่นำาเสนอเน้ือหาท่ีแสดงออกทางการเมือง

ในลักษณะกระทบกระเทือนต่อความม่ันคง

ปลอดภัยของประเทศ หรือต่อมิตรประเทศเพื่อน

บ้าน

๑๐. ไม่แฝงโฆษณาลงไปในเน้ือหารายการละคร

* รวบรวมจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการกำากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์” ๔ ภาค โดย สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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๑.๓ “๑๐ ข้อควรทำาและไม่ควรทำาใน โฆษณา”

ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)
๑. นำาเสนอขอ้มูลท่ีเปน็ความจริงตามคณุสมบตัิ

ของสินค้าไม่ชวนเชื่อ มอมเมาให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ

๒. นำาเสนอโฆษณาท่ีคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดี 

เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เชื้อชาติ ศาสนา 

และความเชื่อของสังคมนั้นๆ

๓. นำาเสนอตามระเบียบ ข้อกำาหนดเรื่องเวลา

ในการโฆษณาให้ตรงตามที่กฎหมายกำาหนด 

๔. บอกเลขท่ีใบอนุญาตสินค้าและเลขท่ีสินค้า

ที่ได้รับอนุญาตโฆษณา

๕. โฆษณาเฉพาะสินค้าที่ผ่านการอนุญาตตาม

กฎหมาย

๖. คำานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย

ตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ก่อนโฆษณา 

๗. ใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมทั้งในด้านวัยวุฒิ

และภาพลักษณ์ในการโฆษณาสินค้าแต่ละประเภท

๘. ควรนำาเสนอโฆษณาที่มีประโยชน์ ส่งเสริม

สังคมและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

๙. ใช้คำาพูดสุภาพ เหมาะสม ไม่สื่อไปในทาง

ดูถูก เหยียดหยามชาติพันธ์ุ เชื้อชาติ สีผิว ใน

การนำาเสนอสินค้า

๑๐. มีการระบุคำาเตือนหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

สินค้าที่สามารถเห็นได้ชัดไว้ในโฆษณา

๑. ไม่โฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือสินค้าที่

ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา

๒. ไม่เสนอโฆษณาอนัทำาให้เกิด ความเขา้ใจผดิ

ในสาระสำาคัญเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การแสดง 

หรอือืน่ๆ หรือโออ้วดสรรพคณุจนเกินความจริงจน

ทำาให้ผู้เห็นหรือผู้ฟังเกิดความเข้าใจผิด

๓. ไม่ใช้เร่ืองเพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ุ 

ศาสนา ความพิการ มาเป็นจุดขายแทนสินค้า

ในลักษณะดูถูก เหยียดหยามหรือละเมิดศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์

๔. ไม่ใชข้อ้มูลสถิต ิขอ้มลูงานวจิยั รายงานการ

ศึกษาทางวิชาการ ในทางท่ีไม่สมควร หรือทำาให้

เกิดความเขา้ใจผดิโดยสินคา้น้ันมิไดมี้คณุสมบัตติาม

ข้อมูลที่กล่าวอ้าง

๕. ไม่โฆษณาโดยใช้ความเชื่อ ความศรัทธา สิง่

เหนือธรรมชาติเข้ามาจูงใจหรือเป็นจุดขายสินค้า

๖. ไม่นำาเทคนิค/กลยุทธ์การโฆษณาโดยใช้      

ผู้เชี่ยวชาญมาโฆษณาสินค้าทุกประเภท

๗. ไม่เสนอโฆษณาท่ีจะส่งผลอันตรายต่อเด็ก 

ท้ังทางร่างกาย จิตใจ หรือทำาให้ขาดความรู้สึก

ผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ

บุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจูงใจโดย

ไม่สมควร
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ควรทำา (Do) ไม่ควรทำา (Don’t)
๘. หลีกเล่ียงโฆษณาแฝงในรายการประเภทข่าว 

ข้อเท็จจริง รายการเด็ก และรายการสาระความรู้

๙. ไม่โฆษณาโดยมีเนื้อหาโจมตีสินค้ายี่ห้ออื่น

ท่ีเป็นประเภทสินค้าเดียวกันท้ังทางตรงและทาง

อ้อม

๑๐. ไม่ใช้ภาพท่ีไม่เหมาะสม ภาพท่ีไม่สอดคล้อง 

กับสินค้า ภาพสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สินค้าจริงในการ

โฆษณาที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค

* รวบรวมจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการกำากับกันเองในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์” ๔ ภาค โดย สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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๒. กรณีศึกษา
  ๒.๑ กรณีศึกษา “เรื่องการเผยแพร่รายการที่ละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีของกลุ่มผู้เปราะบาง”

  ๒.๒ กรณีศึกษา “เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ”

  ๒.๓ กรณีศึกษา “เรื่องการโฆษณาเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด”

  ๒.๔ กรณีศึกษา “เรื่องรายการที่มีเนื้อหางมงาย ชวนเชื่อ ไร้สาระ”

  ๒.๕ กรณีศึกษา “เรื่องรายการที่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก เกลียดชัง”

  ๒.๖ กรณีศึกษา “เรื่องการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กจากรายการละคร”

  

  ๒.๑ กรณีศึกษา “เรื่องการเผยแพร่รายการที่ละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีของกลุ่ม
ผู้เปราะบาง”

กรณีที่ ๑ : ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ เอ็มเมอรัล

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สมาคมสายใยครอบครัว สมาคมผู้บกพร่องทางจิต เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและ

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนจากกรณีการนำาเสนอรายการที่มีความไม่

เหมาะสมในฟรีทีวี ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น ๓ (TGT๓) กรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล ออกอากาศเมื่อ

วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๖

ประเดน็ร้องเรียนไดอ้า้งวา่ รายการไดน้ำาเอาผูท่ี้มีลักษณะพิเศษมาออกรายการโดยใชป้ระโยชน์ในทางการ

พาณิชย์โดยละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรี และทำาให้ผู้ร่วมรายการคนนัน้โดนหัวเราะเยาะและโห่ฮาจากความบกพร่องของ

เขาเอง 

ข้อร้องเรียนในหนังสือระบุว่าเนื้อหาดังกล่าว ขัดกับข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและ

กระจายเสียงของสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย) ในหมวดที่ ๒ คือ จริยธรรม

ของการแพร่ภาพและการกระจายเสียง ในข้อที่ ๒.๕.๑.๑ ที่ว่า “ต้องระมัดระวัง ไม่นำาเสนอข้อมูล หรือการใช้

ภาษาหรือภาพที่เป็นการซ้ำาเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดต่อเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ

กลุ่มเปราะบางไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง”

 ข้อ ๒.๕.๑.๖ ที่ว่า “ในกรณีการแพร่ภาพกระจายเสียงมีการนำาเด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่ม

เปราะบางมาร่วมนำาเสนอข้อมูล จะต้องดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลและ      

ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องดำาเนินการด้วยความคำานึงถึงสวัสดิภาพ ความเหมาะสมในช่วงวัย หรือสภาวะของร่างกาย 

และจติใจ กับท้ังพึงระมัดระวงัการสรา้งความกดดนัหรือทำาให้อยูใ่นสภาวะจำายอมท่ีตอ้งปฏิบตัติาม รวมท้ังพิจารณา

ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
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กรณีที่ ๑ : ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ เอ็มเมอรัล (ต่อ)

และ ข้อ ๒.๕.๑.๘ ที่ว่า “การแพร่ภาพและการกระจายเสียงโดยการนำาเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อย

โอกาส หรือกลุ่มเปราะบางเปน็ส่ือในการนำาเสนอขอ้มูล ควรคำานึงถึงความรบัผดิชอบตอ่สังคม มิใชพิ่จารณา

เพียงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น” 

ข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ถูกนำาเข้าพิจารณาหารือ ในวันท่ี ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ ระหว่างประธานสภาวิชาชีพ 

กิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ คือ ผู้จัดการ

และรักษาการผูจ้ดัการฝา่ยผลิตรายการและฝา่ยตวัแทนผูผ้ลิตรายการ บริษัทเวร์ิคพอยท์เอน็เทอร์เทนเม้นท์ 

จำากัด (มหาชน) ผลจากการหารือสรุปว่ามีความผิดจริง          

ด้านนายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า ยอมรับความผิดพลาดในการออกอากาศเทปรายการท่ีมีปัญหาดังกล่าว พร้อมขอโทษ

กับสังคมและแก้ไขกรณีท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากไม่รู้ว่า ผู้มาร่วมรายการเป็นผู้ป่วยหรือไม่ เพราะช่วงท่ีมาสมัคร

รายการ คณุแม่ไม่ไดบ้อกวา่ปว่ยหรอืผดิปกตทิำาให้ทางรายการเขา้ใจวา่เป็นคนปกตท่ัิวไปแตท่ี่ผา่นมารายการ

ต่างๆ ของเวิร์คพอยท์ฯ มีการนำาเสนอความสามารถของเด็กที่มีความบกพร่องมาตลอด โดยไม่มีเจตนานำา

เสนอรายการที่ไม่เหมาะสม

ขณะที่นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด 

ผูบ้รหิารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสีีชอ่ง ๓ กล่าววา่ขอน้อมรับความผดิพลาดท่ีเกิดขึน้ และพร้อมหารือมาตรการ

แก้ไขกับผู้เก่ียวข้องต่อไป แต่ยืนยันว่าสถานีมีกระบวนการตรวจสอบการออกอากาศรายการอย่างเข้มงวด 

สำาหรับเทปรายการ “สิทธัตถะ เอมเมอรัล” ไม่รู ้ว่าผู้ร่วมรายการมีเป็นผู้ป่วย ส่วนรายการไทยแลนด์    

ก็อตทาเลนต์ ยังมีเทปรอออกอากาศโดยหลังจากนี้จะเข้มงวดในการตรวจสอบเนื้อหารายการ เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

กรณีที่ ๒ : ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ปอนด์วาดรูปเปลือยอก

วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่รัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 

ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทน

ราษฎร มีนายวัชระ เพชรทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ 

ทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมมีการพิจารณากรณีรายการไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ เผยแพร่ภาพการแสดง

เปลือยอกวาดภาพของ น.ส.ดวงใจ จันทร์เสือน้อย วัย ๒๓ ปี โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) ชีแ้จงวา่ ขอรับผดิชอบตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดและจะไม่ให้เกิดขึน้อกี ท่ีผา่นมาไดข้อโทษผา่น

ทางรายการไปแล้ว ต่อไปจะดูแลทุกการแสดงอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในครรลองของสังคมไทย เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุและมีการเผยแพร่ไปแค่คร้ังเดียว ถ้าจะบอกว่าตนผิดก็อยากจะถามว่าส่ืออื่นท่ีเอาภาพ

รายการไปออกซ้ำามีความผิดหรือไม่
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กรณีที่ ๒ : ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ปอนด์วาดรูปเปลือยอก (ต่อ)

นายปัญญายนืยนัวา่ ไม่มกีารเตรียมกับ น.ส.ดวงใจ มาก่อน ส่วนท่ีมกีารพูดถึง “นายบอย” ท่ีอา้งวา่

เป็นเอเยนต์ติดต่อ น.ส.ดวงใจ ให้มาเปลือยอกในราคา ๑ หมื่นบาทนั้น ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทเวิร์ค

พอยท์ฯ แตเ่ปน็ผูน้ำาโชวม์าแสดงหลายอยา่ง พร้อมยนืยนัวา่ไม่เคยคดิท่ีจะเอาเรือ่งผดิศลีธรรมมาเรยีกเรตติง้

เพราะดีอยู่แล้ว ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องความผิดพลาด ไม่มีการเตรียมกัน

ดา้นคณะอนุกรรมการดา้นผงัรายการและเน้ือหารายการ กสทช. กล่าววา่ ท่ีผา่นมา กสทช. ส่ังปรับ

ชอ่ง ๓ เปน็เงนิ ๕ แสนบาท ซึง่เป็นโทษขัน้สูงสุด ส่วนรายการอืน่ท่ีมีการนำาภาพไม่เหมาะสมไปเผยแพร่ซ้ำา

ต้องมีความผิดด้วย และขอให้ผู้ผลิตรายการแสดงความเสียใจและขอโทษสาธารณะ และอนุญาตให้รายการ

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ยังออกอากาศได้ตามปกติ
 

 ๒.๒ กรณีศึกษา “เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ”

กรณีที่ ๑ : ฮอลลีวู้ดฟ้องเคเบิลไทยละเมิดลิขสิทธิ์

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖ ฮอลลีวู้ด ร้อง กสทช. กรณีถูกละเมิดลิขสิทธิ์  โดย กสทช. เปิดเผยถึงกรณี

ที่ฮอลลีวู้ดส่งหนังสือยื่นร้องเรียนมาที่ กสทช. ให้ดำาเนินการกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องหนึ่งที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์ว่า ขณะนี้ทางบอร์ด กสท. ได้ส่งเรื่องให้ทางสำานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวเรียบร้อย

แล้ว ซึ่งบริษัทที่มาร้องเรียน คือ บริษัท Motion Picture Association (ประเทศไทย) จำากัด หรือ MPA 

เป็นหน่วยงานท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ท่ีดแูลธุรกิจใน

ประเทศไทย มาร้องเรียนให้ทาง กสทช. ตรวจสอบบริษัทซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จำากัด เจ้าของสถานี

โทรทัศน์เคเบลิชอ่งซนัมูฟวี ่ท่ีนำาภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิมาฉายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซึง่ถือวา่เปน็การละเมิดลิขสิทธ์ิ

ทาง MPA อ้างว่า เคยยื่นเร่ืองดังกล่าวมาแล้วครั้งหน่ึงสมัยท่ียังเป็นคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. แต่ครั้งนั้น กทช. ตอบกลับไปว่ายังไม่มีอำานาจพิจารณา ครั้งนี้ทาง MPA 

เลยมาร้องทันทีหลังจากท่ี กสทช. ออกใบอนุญาตให้กับบริษัทดงักล่าวไป เม่ือวนัท่ี ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖ ท่ีผา่นมา

ถัดมาท่ีประชมุ กสท. วนัท่ี ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ มอบหมายให้สำานักงาน กสทช. ไปดำาเนินการตรวจสอบ

บริษัทซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จำากัด ช่องซันมูฟวี่ท่ีได้รับใบอนุญาตกิจการท่ีไม่ใช่คล่ืนประเภทช่อง

รายการ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๖ ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยการนำาไปออกอากาศช่องทาง

เคเบิลทีวีโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยท่ีผ่านมาผู้ประกอบการท่ีเข้ามายื่นขอรับใบอนุญาตช่องรายการ ต้องแสดงข้อมูลสิทธิเผยแพร่

รายการ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และรับรองตัวเอง แต่หากเกิดการฟ้องร้อง กสทช. จะทำาหน้าที่เป็น  

ผู้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวว่า ยื่นเอกสารเท็จต่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ หากผู้ประกอบการกระทำาผิดตามเงื่อนไข 

พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ในกรณีน้ีคาดว่าโทษอาจจะยังไม่ถึง

เพิกถอนใบอนุญาตเพราะเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้น
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กรณีที่ ๒ : ละเมิดลิขสิทธิ์กล่องรับสัญญาณ

“ซีทีเอช” เร่งเอาผิดผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ พบส่งกล่องสัญญาณเถื่อนขายยุโรป-อเมริกา
เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่บริษัท ซีทีเอช จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยดีเอสไอ ได้เข้าจับกุม

ผูข้ายกล่องแอนดรอยดที์ว ีละเมิดลิขสิทธ์ิในงานไทยแลนดโ์มบายเอก็ซโ์ป ไดข้องกลางเปน็กล่องแอนดรอยด ์

ทีว ีจำานวน ๔ กล่อง เหตจุากเม่ือวนัท่ี ๖ ต.ค. ๒๕๕๖ ถือเปน็การบุกจบัคร้ังแรก หลังจากก่อนหน้าน้ีซทีีเอช

เคยตรวจพบการละเมิด และแจ้งตำารวจเข้าจับกุมผู้ละเมิดย่านบ้านหม้อ เมื่อเดือน ก.ย. ๒๕๕๖ โดยตัวแทน

บริษัทซทีีเอช จำากัด (มหาชน) บอกวา่ การดำาเนินการตรวจจบัอปุกรณน้ี์ ถือวา่เปน็การละเมิดลิขสิทธ์ิรายการ

ของซีทีเอช โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดฟตุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (EPL) เบื้องต้นพบการละเมิดลขิสทิธิ์ผ่าน

เลขที่อยู่ไอพีไม่ต่ำากว่า ๑๐ ราย หรือคิดเป็น ๒% ของลูกค้าซีทีเอช

สืบเน่ืองจากทางบรษัิทซทีีเอช เจา้ของลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟุตบอลไดรั้บคำาเตอืนจาก EPL วา่ มกีล่อง

รับสัญญาณแบบแอนดรอยดที์วท่ีีใชสั้ญญาณภาพจากซทีีเอช และผูใ้ห้บริการลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟุตบอลตา่ง

ประเทศลีกอื่นๆ ถูกส่งออกไปขายทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งซีทีเอชได้ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หรือดีเอสไอ สืบสวนเพ่ือเอาผิดผู้ท่ีอยู่เบื้องหลัง จากการสอบสวนต้นทางพบว่าเป็นการเช่าสัญญาณจาก

หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง จึงได้ประสานงานให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ช่วยตรวจสอบ และเร่งปราบปราม

การละเมิดลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยภายในสิ้นปี ๒๕๕๖ โดยผู้กระทำาผิดมีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ซึ่งมีโทษทั้งจำาและปรับ รวมทั้งถูกตรวจสอบด้านการเงินเพื่อยึด

ทรัพย์โดยดีเอสไอ

ซีทีเอชยืนยันว่า หากยังพบการละเมิดลิขสิทธ์ิในลักษณะน้ีต่อไป เจ้าของลิขสิทธ์ิ (บริษัทอีพีแอล) 

อาจไม่ให้ลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียรลี์กองักฤษกับผูป้ระกอบการของไทย เพราะมองวา่ผูใ้ห้บริการ

ในภูมิภาคนี้ไม่สามารถควบคุมปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยอาจหันไปให้ผู้ประกอบการต่างประเทศที่สามารถ

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ หรืออาจเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ไปอีกเท่าตัว

นอกจากจะเอาผิดผู้ท่ีลักลอบเผยแพร่สัญญาณผ่านกล่องแอนดรอยด์ทีวีแล้ว ซีทีเอช ยังได้ดำาเนินงาน

เอาผดิเคเบลิทีวท้ีองถ่ิน ท่ีลักลอบนำาสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ ซึง่จะถูกดำาเนินคดตีาม พ.ร.บ.วา่ดว้ย

การกระทำาผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และถูกยึดใบอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิหรือ กสทช. รวมท้ังเตรยีมเอาผดิกับผูใ้ชบ้รกิารรับสัญญาณ

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะมีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีโทษจำาคุกไม่เกิน ๒ ปี 

๖ เดือนด้วย
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 ๒.๓ กรณีศึกษา “เรื่องการโฆษณา”

กรณีที่ ๑ : พบโฆษณาตรงโฆษณาแฝงช่อง ๓-๕-๗-๙ เกินกฎหมาย

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๒ “มีเดยีมอนิเตอร”์ เผยผลสำารวจ “โฆษณาตรงโฆษณาแฝง” พบ ๓-๕-๗-๙ โฆษณา

ตรงเกินกฎหมาย ขณะท่ีโฆษณาแฝงลามทุกรายการ จากการศกึษาโฆษณาตรงทางสถานีโทรทัศน์ชอ่งตา่งๆ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ ก.ย. ๒๕๕๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พบว่า มี ๔ ช่องที่โฆษณาเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด 

ได้แก่ ๑. ช่อง ๙ รวม ๓ วัน มีการโฆษณาเกิน ๑๙๒ นาที หรือเฉล่ียวันละ ๑ ช่ัวโมง ๒. ช่อง ๓ โฆษณาเกิน 

๑๔๙ นาที ๓. ชอ่ง ๗ โฆษณาเกิน ๑๑๑ นาที และ ๔. ชอ่ง ๕ โฆษณาเกิน ๑๐๖ นาที ขณะท่ีชอ่ง ๑๑-สทท.

ไม่พบการโฆษณาตรงเกินกว่าที่กำาหนด นอกจากนี้เมื่อวัดจากจำานวนที่มีการโฆษณาแฝงพบมากท่ีสุด คอื 

ช่อง ๕ มีการโฆษณาแฝงถึง ๘๕.๘% ช่อง ๙ มีการโฆษณาแฝง ๘๓.๓ % ช่อง ๗ โฆษณาแฝง ๗๔.๘% 

ช่อง ๓ โฆษณาแฝง ๖๘.๗% และช่อง ๑๑ โฆษณาแฝง ๔๘.๑%

การศึกษายังอธิบายวิธีการโฆษณาแฝงทีพ่บบ่อยทีสุ่ด คือ ๑ . โฆษณาแฝงสปอตสั้นหรือวีทีอาร์ โดย

ใชภ้าพโฆษณาสินคา้ ประมาณ ๔-๗ วนิาที ในชว่งเขา้เน้ือหารายการ ๒. โฆษณาแฝงวตัถุ โดยตัง้ใจจดัฉาก

ให้เห็นสินคา้ชดัเจน โดยเฉพาะฉากละครซทิคอมท่ีรา้นขายสินคา้จะเปน็จดุหลักของการโฆษณา ส่วนรายการ

ข่าวจะนิยมใช้แก้วกาแฟ กล่องนม ซองขนมปัง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ๓. การโฆษณาแฝงภาพกราฟฟิก 

มีความถี่บ่อย ฉายเวียนซ้ำากันในระหว่างเบรก และ ๔. การโฆษณาแฝงไปกับเนื้อหา แม้จะพบในระดับที่ไม่

มาก แต่มีลักษณะที่แนบเนียน

 การโฆษณาท่ีเกินกว่ากำาหนดน้ันถือว่าผิดกฎหมาย ตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ว่าด้วยสัดส่วนการโฆษณาธุรกิจ เนื่องจากการโฆษณาตรงต้อง

ออกอากาศในช่วงที่ไม่ใช่เนื้อหารายการ โดยใช้เกณฑ์การโฆษณาธุรกิจ เฉล่ียทั้งวันต้องไม่เกิน ๑๐ นาทีต่อ

ชัว่โมง อยา่งไรก็ตามมีหลายชอ่งท่ีโฆษณาแฝงแทบทุกรายการ ยกเวน้การถ่ายทอดสดการประชมุรัฐสภา ขา่ว  

พระราชสำานัก นอกจากน้ียงัพบวา่รายการเดก็และเยาวชน มีการใชก้ลยทุธ์โฆษณาแฝงท่ีแนบเนียน จดัฉาก

ให้เด็กมีส่วนร่วมในการโชว์สินค้า เด็กหรือผู้ร่วมรายการเป็นเหมือนร่างทรง ทั้งที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ 
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กรณีที่ ๒ : อย.ฟันโฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงเพียบ

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงผลจากการเฝ้าระวังการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่างๆ ในช่วง ต.ค.-พ.ย. ๒๕๕๖ อย. ได้ดำาเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ผลิตภัณฑ์อาหาร จำานวน ๑๔๔ คดี ผลิตภัณฑ์ยา จำานวน ๔๐ คดี ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

จำานวน ๑๓ คด ีและเครือ่งสำาอาง ๗ คด ีรวมจำานวนท้ังส้ิน ๒๐๔ คด ีส่วนมากพบการโฆษณาทางนิตยสาร 

โทรทัศน์ดาวเทียม และเว็บไซต์ โดยพบโฆษณาในลักษณะโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง และไม่ได้ขออนุญาต

โฆษณาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น โฆษณาอ้างทำาให้ขาวอ่อนเยาว์เร็วกว่า อ้างทำาให้ผิวขาวใส สร้างความยึดหยุ่น

ของผิว บำารุงสายตาและผม ทำาให้ผิวหน้าเนียนใส ลดรอยสิวฝ้า กระ ลดการเกิดริ้วรอย บำารุงเส้นเลือด 

หัวใจ ตบั ชว่ยลดคอเรสเตอรอล อา้งทำาให้ผูป้ว่ยหายจากโรคมะเร็ง อาการปวดเขา่ดขีึน้ รักษาอาการน้ำาในหู

ไม่เท่ากัน ชะลอความเสื่อมของร่างกาย อ้างทำาให้ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็ง ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้ล้วน

เป็นการโฆษณาท่ีไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายหลอกลวงโอ้อวดเกินจริงท้ังส้ิน เพราะผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่

ยาไม่สามารถอวดอ้างรักษาโรคได้

ผลการสำารวจพบว่า ผลิตภัณฑ์ยาพบการโฆษณาขายยาโดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ โฆษณาขาย

ยาโดยมีการรับรองหรอืยกยอ่งสรรพคณุโดยบคุคลอืน่ และโฆษณาขายยาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ส่วนผลิตภัณฑ์

เคร่ืองมือแพทยพ์บการโฆษณาเคร่ืองมือแพทยโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต เชน่ ลดอายใุบหน้าดว้ยไหมทองคำา กำาจดั

ไขมันทุกส่วนครั้งเดียวเห็นผล เป็นต้น

ทาง อย. จึงได้แจ้งเตือนมายังผู้บริโภคควรไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ใดๆ ก็ตามที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารอวดอ้างรักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอ้างรักษาโรค

ที่รัฐมนตรีประกาศห้ามโฆษณา เช่น มะเร็ง เอดส์ อัมพาต โฆษณาอวดอ้างว่าเป็นยาบำารุงกาม ไม่ว่าจะ

เปน็ขอ้ความโฆษณา หรือการนำาบุคคลมีชือ่เสียงมาอา้งองิวา่ใชแ้ล้วไดผ้ล อยา่รีบดว่นตดัสินใจซือ้ ควรศกึษา

ขอ้มูล สอบถามแพทยห์รือเภสัชกรก่อน เพราะอาจไดร้บัผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ไดข้ออนุญาต และอาจมีสารอนัตราย

เปน็ส่วนผสมทำาให้ไดรั้บผลขา้งเคยีงตอ่ร่างกาย ขาดโอกาสในการรักษาท่ีถูกตอ้งได ้หากผูบ้ริโภคพบเห็นการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพฝ่าฝืนกฎหมาย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง แจ้งร้องเรียน

ได้ที่สายด่วน อย. ๑๕๕๖ หรือ สายด่วน กสทช. ๑๒๐๐ หรือ สายด่วน บก.ปคบ. ๑๑๓๕
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กรณีที่ ๑ : รายการ “หมอดู” เกลื่อนเคเบิลฯ เหตุคนไทยปัญหารุมหมดที่พึ่ง

๗ ก.พ. ๒๕๕๔ ผู้บริหารช่องเคเบิลทีวีเอสแชนแนล ให้ข้อมูลแก่สาธารณะว่า ปัจจุบันรายการ 

“หมอดู-พยากรณ์ชีวิตและโชคชะตา” ในลักษณะรายการสด ผุดขึ้นเป็นจำานวนมากในช่องเคเบิลทีวีและทีวี

ดาวเทียมเปน็จำานวนมาก  รายการหมอดไูดรั้บความนิยมอยา่งมากในชอ่งเคเบลิทีว ีสาเหตนุ่าจะมาจากคน

ไทยเชือ่และศรัทธาในเร่ืองหมอดแูละไสยศาสตรต์า่งๆ อยา่งชอ่งเอสแชนแนลท่ีตนดแูลอยูมี่อยูส่องรายการ 

ถ้าถามว่าเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มขึ้นชนิดที่ทำาตามๆ กันมา สำาหรับรายการประเภทน้ี ถ้าทำาผ่านรายการทีวีสามารถ

ทำาได้ง่าย คนดูจะรับเร็ว เกิดกระแสขึ้นทันที

ด้านผู้บริหารช่องเอสแชนแนลระบุว่า อีกเหตุผลที่ทำาให้รายการหมอดูในเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม

เป็นที่นิยม เพราะตอนนี้สังคมไทยกำาลังเปลี่ยนแปลง คนไทยเป็นทุกข์มากจิตใจไม่มั่นคงมีปัญหารุมเร้าและ

ต้องการหาที่พึ่ง คนเดี๋ยวนี้คิดว่าไปวัดอย่างเดียวช้า กว่าจะปฏิบัติ กว่าจะได้ผลในแง่จิตใจ การดูหมอน่าจะ

ช่วยได้ดีกว่า มีทางลัดมากขึ้น ดูเรื่องการทำาไม่ดีชาตินี้ ชาติที่ผ่านมาเสนอแนะวิธีแก้ไข เหมือนทางลัด ไม่

ต้องนั่งปฏิบัติแล้วแบบนี้ก็โอเค ก็เลยเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเวลานี้

ด้านตัวแทนบริษัทเอเซียเทเลวิช่ันแอนด์มีเดีย จำากัด หน่ึงในผู้ผลิตรายการช่องทีวีดาวเทียมเปิดเผยว่า

หมอดูเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมานานแล้วยิ่งสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจตกต่ำา ขาดความม่ันใจ 

ขาดที่พึ่ง พอทีวีดาวเทียมมีบทบาทในการเชื่อมโยงมากขึ้น หมอดูออกทีวีมีเบอร์ให้โทรศัพท์หาได้ทันที แต่

ส่วนใหญ่รายการประเภทน้ีไม่ได้ทำารายได้ให้สถานีมากนัก เพราะสปอนเซอร์ดูแล้วรู้สึกว่าภาพลักษณ์ยังไม่

ดี แต่ทำาให้คนหันมาดูช่องมากขึ้น แต่ต้นทุนน้อยสุดไม่ต้องจ้างแพง บางที่ไม่ได้จ่ายเลย เพราะหมอดูอยาก

โปรโมตตัวเอง

ขณะท่ีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) ให้ขอ้มูลวา่กำาลังเร่ิมดำาเนินการในส่วนของ

การกำากับดูแลเนื้อหา ทีวีดาวเทียมมีอยู่ทั้งหมดราว ๑๐๐ กว่าช่อง และเคเบิลทีวีมีทั้งหมด ๖๐๐ ช่อง มีคน

พูดถึงเร่ืองความไม่เหมาะสมอย่างรายการดูดวง หรือรายการบางประเภทท่ีมีเน้ือหา มีรสนิยมท่ีสุ่มเส่ียง 

แต่คงใช้เวลาอีกระยะ เนื่องจากคณะทำางานชุดนี้เพิ่งรับโอนงานจากคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง

และวทิยุโทรทัศน์แห่งชาต ิ(กกช.) ซึง่เคยทำาหน้าท่ีกำากับดแูลเน้ือหามาก่อนสมัยอยูภ่ายใตก้รมประชาสัมพันธ์

ยังไม่เรียบร้อย

ส่วนเรื่องของการพิจารณานั้นเนื่องจากแต่ละช่องออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง มีเนื้อหาค่อนข้างมาก 

เบือ้งตน้เราทำาในส่วนของเรือ่งการรอ้งเรียน การสุ่มตรวจ และอาจทำาการตรวจเชค็เทปบันทึกรายการ ส่วน

หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำากับดแูลน้ัน ยงัอยูใ่นชว่งพูดคยุกันใหม่เพราะกฎหมายเปล่ียนไป กฎเกณฑ์บาง

อย่างเปลี่ยนไป ต้องมาวางกรอบการพิจารณากันใหม่

 ๒.๔ กรณีศึกษา “เรื่องรายการที่มีเนื้อหางมงาย ชวนเชื่อ ไร้สาระ”
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กรณีที่ ๒ : โชคชะตา โหราศาสตร์ ทีวีดาวเทียมแหล่งตุ๋น

๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ โครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา เปิดเผยผลการศึกษารายการ

โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ในสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พบว่ามีเนื้อหาเป็นพิษภัยต่อสังคม ทั้งการหลอกลวง 

ผูช้มโดยอวดอ้างขอ้มูลเกินจรงิ นำาความเชือ่มาปัน้เรือ่งเพ่ือหาผลประโยชน์ในการขายเคร่ืองรางของขลังและ

วตัถุมงคล โดยพบว่ารายการประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าไม่มีหน่วยงาน

ใดๆ เข้ามาควบคุม จึงเรียกร้องให้ กสทช. เร่งหารือกับสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย กำาหนด 

ข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพ โดยเพ่ิมระเบียบข้อบังคับท่ีครอบคลุมถึงการนำาเสนอเน้ือหาความเชื่อเร่ือง

โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ด้วย

มีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา รายงานว่า ไม่เพียงแต่รายการทีวีดาวเทียมเท่านั้นที่พบ

ปัญหาการหลอกลวงผู้ชม แต่ยังรวมถึงรายการบันเทิงต่างๆ ทางฟรีทีวีด้วย เช่น มีการนำาบุคคลที่อ้างตัว

ว่าเป็นหมอดูและมีจิตสัมผัสพิเศษที่สามารถสื่อสารภูตผีจิตวิญญาณได้ ซึ่งถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้ชมอย่าง

ชัดเจน แต่ทางสถานีกลับปล่อยให้มีการเผยแพร่ออกอากาศให้ผู้ชมหลงเชื่อได้ รายการน้ีก็ได้ผลประโยชน์

แอบแฝงจากการใชห้มอดเูปน็ผูส้ร้างความนิยมเพ่ือแสวงหารายไดจ้ากคา่โฆษณา โดยท่ีเปน็รายการตม้คนดู

และชักนำาสังคมให้เชื่อเรื่องงมงาย ไม่ก่อให้เกิดสติปัญญาต่อผู้ชม

ปัจจุบันมีรายการโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ทางทีวีดาวเทียมมากขึ้นเร่ือยๆ ขณะน้ีพบว่ามี ๒๑ 

ช่อง รายการสว่นใหญ่มีจุดประสงค์เพือ่การขายสนิค้า บริการทางความเชื่อ ซึ่งมีกลวิธีการโนม้นา้วและชี้นำา

รูปแบบตา่งๆ เพ่ือชกัจงูผูช้มตดัสินใจบรโิภคโดยไม่คำานึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสม อาจส่งผลตอ่คา่นิยมและ

ความเชือ่ เชน่ พ่ึงพาอำานาจเหนือธรรมชาตมิากกวา่พ่ึงพาตนเองโดยไม่สนใจพัฒนาตนเอง ขยนัทำามาหากิน

และการใชช้วีติอยา่งมีสต ิเชือ่วา่โชคชะตาซือ้หาไดด้ว้ยเงนิทองดว้ยการจา่ยเงนิเชา่บชูาวตัถุมงคล กรรมแก้ได้

ด้วยพิธีสะเดาะเคราะห์ หรือถอนคำาสาปได้เพียงส่ง sms ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด มาให้หมอดูเป็นผู้ทำาพิธี 

ทำาให้ผูช้มละเลยเร่ืองการทำาความด ีตลอดจนมองพระพุทธศาสนาในอทิธิฤทธ์ิปาฏิหารยิม์ากกวา่หลักคำาสอน            

ปัญหาที่น่าห่วง คือ รายการมักจะนำาคนดัง เด็ก พระสงฆ์มาเป็นผู้นำาเสนอข้อมูล ไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพที่

หวาดเสียว เช่น การใช้ของแหลมแทงร่างกายเพื่อทดสอบอานุภาพวัตถุมงคล โดยไม่ทำาภาพเบลอแถมยัง

เน้นให้เห็นเด่นชัด พบการทำานายที่บางครั้งนำาไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว และมีการโฆษณาเกือบตลอด

ท้ังวนั ซึง่ในการกำากับดแูลกฎหมายจะควบคมุเน้ือหารายการแบบภาพรวม ไม่มีกฎหมายท่ีเจาะจงเร่ืองความ

เชื่อไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ โดยเฉพาะกรมการศาสนาไม่มีข้อกำาหนดเรื่องการโฆษณาสินค้าเช่นวัตถุมงคล

โครงการมีเดียมอนิเตอร์สรุปว่า การขยายตัวของรายการไสยศาสตร์โหราศาสตร์ในทีวีดาวเทียม

ประกอบกับสภาพปญัหาท่ีมาจากความไม่ชดัเจนของมาตรการควบคมุการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ 

ส่งผลให้ผูช้มเสพความเชือ่ท่ีบิดเบอืนไปจากความเปน็จรงิมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูช้มในพ้ืนท่ีตา่งจงัหวดั

ท่ีมีแนวโน้มดทีูวดีาวเทียมสูงขึน้ ปจัจบุนัสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย ไม่ระบเุร่ืองการนำาเสนอ

เร่ืองราวความเชือ่ไสยศาสตร ์โหราศาสตร ์ในระเบยีบขอ้บงัคบัหมวดจริยธรรม ซึง่เปน็จดุโหวข่องกฎระเบยีบ
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 ๒.๕ กรณีศึกษา “เรื่องรายการที่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก เกลียดชัง”

กรณีที่ ๑ : วิทยุชุมชุนปลุกระดมทางการเมือง

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔ กสทช. เปิดเผยว่า วิทยุชุมชนทั่วประเทศในระยะนี้ มีการนำาเสนอเนื้อหาด้าน

การเมือง โดยสำานักงาน กสทช. ได้รับการร้องขอมาจากหน่วยงานในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

เฉพาะ จ.ขอนแก่นและอดุรธานี ให้จบัตาการนำาเสนอเน้ือหาของวทิยชุมุชนเปน็พิเศษ เน่ืองจากเขา้ขา่ยการ

ปลุกระดมทางการเมือง ซึง่อาจสอดคล้องกับชว่งการอภิปรายไมไ่วว้างใจรัฐบาล และหากมีหน่วยงานใดแจง้วา่

พบการนำาเสนอของวิทยุชุมชนในเชิงปลุกป่ันทางการเมือง เบ้ืองต้น กสทช. จะใช้การตักเตือนให้แก้ไข แต่หากไม่

ปฏิบัติตาม จะใช้อำานาจสั่งปิดวิทยุชุมชนที่กระทำาผิดได้ทันที ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการตรวจจับวิทยุชุมชนที่ออก

อากาศเน้ือหาผดิกฎหมายคอ่นขา้งทำาไดย้าก โดยเฉพาะวทิยชุมุชนท่ีไม่ไดข้ึน้ทะเบยีน เน่ืองจากเม่ือเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบและเตรียมเข้าจับกุม วิทยุจะปิดตัวทันที

สำาหรับจำานวนวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนขอทดลองออกอากาศอย่างถูกต้อง มีประมาณ 

๖,๕๐๐ สถานี และวทิยชุมุชนท่ีไม่ไดข้ึน้ทะเบยีน เพ่ือขอทดลองออกอากาศหรือวทิยชุมุชนเถ่ือนอกีประมาณ 

๑,๐๐๐ สถานีท่ัวประเทศ ซึง่ในการกำากับดแูลกันเองทางวชิาชพีน้ี จะตอ้งผลักดนัตอ่ให้เปน็หน้าท่ีของสหพันธ์

วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.) ซึ่งจะได้มีมาตรฐานกำากับดูแลทางวิชาชีพในเรื่องนี้

ขณะท่ีงานศกึษาของคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยศนูยศ์กึษานโยบายส่ือมวลชน 

เร่ือง “การกำากับดูแลส่ือวิทยุและโทรทัศน์ท่ีเผยแพร่เน้ือหาท่ีสร้างความเกลียดชัง” สำารวจส่ือวิทยุโทรทัศน์ พบว่า

มีการใชว้าจาแห่งความเกลียดชงัในรายการขา่วคอ่นขา้งมาก โดยมักเกิดจากการแสดงความเห็นต่อท้ายข่าว

จากผู้ดำาเนินรายการหรือผู้เล่าข่าว ไม่ใช่จากตัวข่าวเอง นอกจากน้ียังพบในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การปล่อยเสียง

สัมภาษณ์แหล่งข่าวและการให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาในรายการ โดยวัตถุประสงค์ในการใช้วาจาแห่งความ  

เกลียดชังในรายการข่าวมักเป็นการสร้างความเข้าใจผิด และยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อกลุ่มเป้าหมาย   

ส่วนรายการบันเทิงส่วนใหญ่เป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างเดียว และมักเก่ียวกับอคติเพ่ือเพศสภาพ

หรือชนชาติ

โดยเฉพาะวิทยุชุมชนบางแห่ง ที่พบว่ามักมีการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังในหมู่ผู้ฟัง ซึ่งเป็นการ

สร้างความเข้าใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ผิด ไม่รอบด้าน โดยเฉพาะทีวีดาวเทียมทางการเมืองหลายๆ ช่องก็จะ

แบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนในการสร้างความเป็นอื่นๆ และประณามซึ่งกันและกัน
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กรณีที่ ๒ : ผลวิจัยสื่อการเมืองข่มขู่อาฆาตยุเกลียดชัง

๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ โครงการมีเดียมอนิเตอร์ เผยแพร่ผลการศึกษาในหัวข้อ “Hate Speech ใน

เว็บไซต์และทีวีดาวเทียมการเมือง” ศึกษาระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ โดยคัดเลือกรายการที่ได้รับ

ความนิยมจากผูช้มหรือมีการแสดงความเห็นดว้ยถ้อยคำาท่ีทำาให้เกิดความเกลียดชงั (Hate Speech) ไดแ้ก่ 

รายการประชาชนข่าวช่องเอเชียอัพเดต รายการคนเคาะข่าวช่องเอเอสทีวี รายการสายล่อฟ้าช่องบลูสกาย

และรายการ The Daily Dose ชอ่งวอยซที์ว ีโดยจำาแนกรูปแบบการสร้างความเกลียดชงั ๓ รูปแบบ ไดแ้ก่ 

๑. การลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๒. การลดคุณค่า และ ๓. การชี้นำาสู่ความรุนแรง ด้วยการข่มขู่

อาฆาตมาดร้าย

ด้านภาษาที่สื่อสารสร้างความเกลียดชังในทีวีดาวเทียม พบใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑. การลดทอน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ การเปรียบเทียบกับสัตว์ และ ๒. ด้านการลดคุณค่าพบ ๔ ลักษณะย่อย คือ

การโจมตีว่าชั่วร้าย-โหดเหี้ยม ขี้โกหก ขี้โกง และโง่เขลา

เน้ือหาส่วนมากท่ีงานวิจัยค้นพบคือ เน้ือหาส่วนใหญ่ของทีวีดาวเทียมช่องการเมืองจะเข้าข่าย

โฆษณาชวนเชือ่แตพ่บการใชรู้ปแบบการสร้างความเกลียดชงัน้อยและมุ่งไปท่ีพรรคการเมืองมากกวา่ตวับคุคล

  
  ๒.๖ กรณีศึกษา “เรื่องการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กจาก
รายการละคร”

กรณีที่ ๑ : ละครแรงเงารุนแรงเกินไป

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖ ละครโทรทัศน์เรื่อง “แรงเงา” ที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มี

ปัญหาตามมาไม่จบ หลังจากมีเด็กหญิงอายุ ๘ ขวบ เลียนแบบผูกคอตาย จนสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึง

ความรุนแรงของละครเร่ืองน้ี จนท่ีสุดต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ผูแ้ทนกรรมการ กสทช. รว่มประชมุเพ่ือพิจารณาศกึษาแนวทาง การปอ้งกันนำาเสนอขอ้มูลขา่วสาร

ของสื่อมวลชนที่ไม่เหมาะสม และมาตรการตรวจสอบสื่อวิทยุโทรทัศน์ก่อนเผยแพร่ละครเรื่อง “แรงเงา” ที่

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ซึ่งเด็กได้ชมและมีการเลียนแบบผูกคอตายจนเป็นข่าวเศร้า

สลดใจผู้ผลิตไม่ควรคำานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเรียกจุดสนใจจากผู้ชมด้วยความรุนแรง จนทำาให้ผู้ชมท่ีเป็น

เยาวชนนำาไปเลียนแบบได้ 

ขณะท่ีนายสม จาตุศรีพิทักษ ์ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ละครเร่ืองน้ีสร้างรุนแรงไป

ควรให้ผู้ชมแยกแยะเรื่องเมียหลวงเมียน้อย ไม่ควรย้ำาซ้ำาซากมากเกินไป
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กรณีที่ ๑ : ละครแรงเงารุนแรงเกินไป (ต่อ)

ด้านกรรมการ กสทช. ชี้แจงว่า กสทช. กำากับดูแลเรื่องของสื่อ คือ สถานีโทรทัศน์และวิทยุต้องแจ้ง

ให้ผูบ้ริหารสถานีไปดแูลผูผ้ลิต ส่วนเรือ่งเน้ือหาของบทภาพยนตร์และละครกระทรวงวฒันธรรมดแูล ท่ีผา่นมา

เม่ือมีปัญหาและมีผู้ร้องเรียน กสทช. ก็จะเรียกผู้บริหารส่ือมาตรวจสอบ อย่างเช่นรายการ “ไทยแลนด์   

ก็อตทาเลนท์” ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์มาชี้แจงและผู้ผลิตที่รับผิดชอบมาชี้แจงยอมรับผิด กสทช. ก็ปรับสื่อ

ในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำาหนด กรณีของละครเรื่อง “แรงเงา” ก็จะรับไปพิจารณาวินิจฉัยว่า ควรจะ

เรียกผู้ประกอบการสื่อมาชี้แจงหรือขอความร่วมมือให้ดูแลกันเองอย่างไร

ด้านผู้จัดละครเรื่อง “แรงเงา” อธิบายว่าละครเรื่องนี้ผลิตขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว แต่ละครั้งละครก็จะ

นำาเอาเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในสังคม เขา้มาปรบัเพ่ือให้เขา้กับยคุสมัย คร้ังน้ีก็เชน่กัน แตแ่กนหลักของเร่ืองก็ยงั

เป็นปัญหาครอบครัว การใช้ชีวิตคู่ที่ไม่มีหลักการครองเรือนที่ดี ละครเรื่องนี้จะพยายามชี้ให้เห็นว่า ถ้าไม่มี

หลักธรรมนำาชีวิตจะทำาให้ดำาเนินชีวิตผิดพลาด ไม่ได้ตั้งใจนำาเสนอแต่ความรุนแรง บทตบตีจะเป็นเพียงแต่

สิ่งที่จะนำาไปสู่ปัญหาและทางแก้ปัญหา และตัวละครก็จะได้รับผลไม่ดี ถ้าดูให้ดีละครจะมีตัวละครที่คอยสอน 

สอดแทรกการกระทำารุนแรงทุกครั้ง

ส่วนที่ จ.พะเยา กระแสละครเรื่อง “แรงเงา” ก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มสตรี จ.พะเยา เช่นกัน

นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลคือเวียง อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นเครือ

ข่ายแม่ญิงพะเยา อ.ดอกคำาใต้ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ภาพ

สะท้อนละครแรงเงา: เงาบาปแม่ญิงดอกคำาใต้พะเยา” ที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖ พ.ย. เวลา ๐๘.๓๐-

๑๒.๐๐ น. มีการประสานนำาสตรีดอกคำาใต้มาร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน อยากเชิญชวนผู้ผลิต

ละคร หรือผูผ้ลิตส่ือตา่งๆ เขา้พ้ืนท่ีมารว่มศกึษาและพิสูจน์ขอ้มูล ท่ียงัเปน็แนวลึกในใจคนบางคนท่ีมีบทบาท

ต่อการผลิตสื่อ จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ อ.ดอกคำาใต้ ในปัจจุบัน

ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงพะเยา เปดิเผยถงึการจัดเสวนาวา่ ผูจ้ดัและผูป้ระพนัธบ์ทโทรทศัน์

ละครเรื่อง “แรงเงา” ได้สร้างบทละครตอนที่กล่าวพาดพิงถึง “มุตตา”และ “มุนินทร์” เป็นสาวดอกคำาใต้ 

จ.พะเยา ในเชงิเหยยีดหยามในลักษณะท่ีส่อวา่เปน็แหล่งท่ีมีผูห้ญิงขายบริการ นับวา่เปน็บทละครท่ีตัง้อยูบ่น

ฐานความคิดและทัศนะในการมองแบบเหมารวมสาวดอกคำาใต้ ด้วยการตีตราต่อผู้หญิงดอกคำาใต้ให้แช่แข็ง

อยู่ในภาพตายตัว ซ้ำายังตอกย้ำาและผลิตซ้ำาความเป็นอื่นและผู้หญิงไม่ดีอยู่ร่ำาไป แต่ภาพรวมละครยังมีความ

นา่สนใจที่สอนเกีย่วกบัความไมซ่ื่อตรงของคู่สมรส กอ่ใหเ้กดิปัญหาอื่นๆ ตามมา ทีอ่าจจะสะท้อนภาพสงัคม

ในปัจจบัุนไดอ้ยา่งด ีแตก่ารนำาภาพของคนในอำาเภอหรือจงัหวดัท่ีถูกยดัเหยยีดให้ในสมัยก่อน เพ่ือมาเล่นกับ

ความรุนแรงของอารมณ์คน ก็เท่ากับกระทำาความรุนแรงต่อชาวพะเยาและสาวเหนือ ขอร้องให้ผู้เขียนบท

ละครโทรทัศน์เลิกเป็นคนชั้นกลางได้แล้ว
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กรณีที่ ๒ : เด็ก ๖ ขวบ เลียนแบบละคร ”ดอกส้มสีทอง” บอกด่าทอ-จูบมันดี
มติหั่นบางฉาก-ขึ้นคำาเตือน

๕ พ.ค. ๒๕๕๖ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัย     

อสัสัมชญั เปดิเผยผลวจิยัเชงิสำารวจเรือ่งสาธารณชนคดิอยา่งไรตอ่ละครโทรทัศน์ “ดอกส้มสีทอง” กรณศีกึษา

ตวัอยา่งประชาชนอาย ุ๑๘ ปขีึน้ไปใน ๑๗ จงัหวดัของประเทศ ไดแ้ก่ กรงุเทพมหานคร เพชรบรุ ีฉะเชงิเทรา 

นครปฐม สมุทรปราการ แพร่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เลย กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา

ยะลา ตรัง และนครศรีธรรมราช จำานวนทั้งสิ้น ๒,๑๖๐ ตัวอย่าง ดำาเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย.-

๓ พ.ค. ๒๕๕๖

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๗๓.๕ เคยติดตามชม “ดอกส้มสีทอง” บางช่วงบางตอน     

ในขณะท่ีร้อยละ ๒๖.๕ ไม่ไดต้ดิตามเลย  และท่ีน่าเปน็ห่วง คอื เกินกวา่ ๑ ใน ๕ หรือร้อยละ ๒๑.๔ ของผูท่ี้

ติดตามชม มีเด็กอายุต่ำากว่า ๑๓ ปีและอายุต่ำาสุดที่สนใจติดตามร่วมดูด้วย คือ อายุ ๖ ขวบเท่านั้น และจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กอายุ ๖ ขวบเหล่านั้นพบว่า เป็นช่วงปิดเทอมจึงนอนดึกและดูละครพร้อมไปกับผู้

ปกครอง เด็กบางคนยังบอกว่า “กำาลังมันเลย” เมื่อถามว่าตอนไหนที่บอกว่ากำาลังมัน น่าตกใจกับคำาตอบที่

ได้รับ คือ “ก็ตอนด่ากัน” ตอน “กอดจูบกัน” ตอน “นางเอกกำาลังหาคนมานอนด้วย” เป็นต้น

ผลสำารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๖๔.๓ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข้มงวด

ของมาตรการตรวจสอบเนื้อหา ในขณะที่ร้อยละ ๓๕.๗ ระบุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองดูแล

กันเอง โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๗.๒ เห็นว่าให้ตัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบางตอนออกไป และร้อยละ ๖.๒ 

ให้งดการออกอากาศทั้งเรื่อง ในขณะที่ร้อยละ ๓๖.๖ ให้ออกอากาศต่อไปตามปกติ

ด้านเครือข่ายครอบครัวเสนอว่า เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและแนวทางร่วมในการกำาหนดการดำาเนินการ

จดัเรตติง้ ซึง่ทางเครอืขา่ยครอบครัวไม่ไดโ้ทษวา่ทางผูป้ระกอบการผดิหรือเปน็จำาเลย แตอ่ยากหาทางจดุร่วม

ให้เข้าใจตรงกันว่า ถ้ามีรายการโทรทัศน์ที่ยังมีความล่อแหลมทางด้านเนื้อหา ควรมองไปถึงครอบครัวที่

ไมพ่ร้อม ให้พวกเขาคดิไดว้า่จะผลกระทบยงัไง อยากให้ใชล้ะครทุกประเภท สามารถสร้างกระบวนการเรยีนรู้

ให้กับครอบครัวไดอ้ยา่งไร และให้ครอบครวัใชป้ระโยชน์จากการบริโภคละครไดอ้ยา่งไร ท้ังน้ี ตนมองวา่หาเรา

สามารถดำาเนินการเรื่องการกำาหนดช่วงเวลาได้สำาเร็จ ครอบครัวเองก็จะต้องทำาหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชน

  



74



75

เอกสารอ้างอิง

กฎหมาย
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

 • พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

   วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 • พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

  • พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

  • พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

 • พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

 • แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๕–๒๕๕๙

 • ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

   กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนังสือ
 • คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด 

   ชายแดนใต้., สถาบันวิชาการสื่อสาธารณ., หจก.ภาพพิมพ์ จำากัด., ๒๕๕๖.

 • คู่มือสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ., สถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ., หจก.ภาพพิมพ์ จำากัด., 

   ๒๕๕๕.

 • คู่มือการฟ้องคดีผู้บริโภคสำาหรับประชาชน., มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค., ๒๕๕๖.

 • สื่อ: รู้เท่าทันโฆษณาแฝง กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติสำาหรับคนทำางานสื่อ., องค์การ

   กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย., หจก.ภาพพิมพ์ จำากัด., ๒๕๕๕.

 • เด็กในสื่อ: แนวทางการเผยแพร่รายการเด็กและเยาวชนในกรอบจริยธรรมสื่อสาธารณะ., 

   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย., หจก.ภาพพิมพ์ จำากัด., 

   ๒๕๕๕.

 • ข้อเสนอแนะการผลิตรายการโทรทัศน์ไทย : การศึกษาประเด็น SLVR ในละครโทรทัศน์

    ต่างประเทศ., มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา. ศรีเมืองการพิมพ์ จำากัด., ๒๕๕๒.
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แนวปฏิบัติขององค์กร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย จริยธรรมของ 

   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

 • แนวทางปฏิบัติเพื่อธำารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่รายการ 

   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
  • ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔

  • ระเบียบการสมัครสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  • บันทึกเจตนารมณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

  • ข้อบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติว่าด้วยการเป็นสมาชิก

  • Code of Ethics for members of the Press Council of Thailand

  • ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

  • Charter of the Press Council of Thailand

  • ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๘

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 • จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

  • ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๒

  • ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าวฯ ว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๓

  • ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย  วิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

   พ.ศ. ๒๕๕๓

  • ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓

  • ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภาชีพ

   ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
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สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

  • จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

  • ข้อบังคับของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๓

สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)

  • ข้อบังคับสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง. ว่าด้วยมาตรฐานทาง

   จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานการศึกษา
 • รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำากับดูแลที่เหมาะสม

    สำาหรับประเทศไทย. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ๒๕๕๖.

 • รายงานการศึกษาฉบับสมบรูณ์โครงการจัดทำาฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและทบทวนบทเรียน

    การควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

     โทรทัศน์ไทย. ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๖.
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คณะผู้จัดทำา

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่ปรึกษา
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 ๒. รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ ที่ปรึกษาอธิการบดี

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑. คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ   ผู้อำานวยการสถาบันอิศรา

  ๒. อาจารย์สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  อดีตประธานสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย

  ๓. คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี   ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์และ

      ท่ีปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

      ประเทศไทย

คณะทำางาน 
  ๑. อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์     หัวหน้าโครงการ  

  ๒. อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน  กรรมการดำาเนินงาน 

  ๓. อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง     กรรมการดำาเนินงาน

  ๔. อาจารย์ ดร.พนินท์ เครือไทย  กรรมการดำาเนินงาน 

  ๕. อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง  กรรมการดำาเนินงาน

  ๖. อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร  กรรมการดำาเนินงาน

  ๗. อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์     กรรมการดำาเนินงาน

  ๘. อาจารย์จักภพ พานิช   กรรมการดำาเนินงาน

สนับสนุนโดย กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำากับดูแลกันเอง 
  สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์    

  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


