
คูมือจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเอง 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(Ethical Guideline and Self-regulation for 
Broadcasting) 



๑. คุณประสงค  เลิศรัตนวิสุทธิ 

 ผูอํานวยการสถาบันอิศรา 
 

๒. อาจารยสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข 

 อดีตประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
 

๓. คุณชวรงค  ลิมปปทมปาณี 

 ที่ปรึกษากองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลนและทีป่รึกษา

สมาคม นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ 



สวนประกอบ 
 1.  ที่มาของและความสําคัญ ของหลักการจริยธรรมและแนวปฏิบัติใน

การกํากับดูแลกันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

 2.  กรอบอางอิงทางกฎหมายในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน 

 3.  หลักการจริยธรรมทั่วไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน 

 4.  หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององคกรเพ่ือความถูกตองและ

เปนมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน 

 5. จริยธรรมข้ันต่ําและแนวปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียง

และโทรทัศน 

 6. แนวทางและรูปแบบการกํากับดูแลกันเองของผูประกอบวิชาชีพ

กระจายเสียงและโทรทัศน 

 7. ภาคผนวก 



1. ที่มาของและความสําคัญ ของหลักการจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแล

กันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (หนา๓)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐ 

(ม๔๖) 

พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ป ๒๕๕๓ 

(ม.๒๗ (๑๘))  

แผนแมบทในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน ป ๕๕-๕๙  

โครงการสงเสริมการดําเนินงานขององคกรวิชาชพีในการ

จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมประกอบวชิาชีพฯ ป 2556                
(กสทช.รวมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ)  



มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด  

การเขียน การพิมพการโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

มาตรา ๔๖  เสรีภาพสื่อ 

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๓ (มาตรา ๒๗)  

พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๑ (มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐)  

แผนแมบทในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ป ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙   ยุทธศาสตรที่ ๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๖ 

2. กรอบอางอิงทางกฎหมาย 



3.1 หลักการจริยธรรมทั่วไปในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน  

( 2 ระดับ) 
1. หลักการจริยธรรมขององคกรกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

( 8 ขอ)  

1. หลักผลประโยชนสาธารณะ  5. หลักความโปรงใส  

2. หลักความเปนอิสระ  6. หลักการยอมรับการตรวจสอบ  

3. หลักสิทธิมนุษยชน  7. หลักธรรมาภิบาล  

4. หลักความสุจริต ซื่อสัตย  8. หลักความคุมคา  



2. หลักการจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียง

และโทรทัศน 

1. จริยธรรม  8. หลักพ้ืนที่สาธารณะ  

2. ความเปนอิสระ  9. หลักความถูกตองเที่ยงตรง  

3. สิทธิมนุษยชน  10. วัตถุวิสัย  

4. ความทั่วถึง  11. หลักความไมฝกใฝฝายใด  

5. ความเทาเทียม  12. ความสมดุล เปนธรรม  

6. ความหลากหลาย  13. ผลประโยชนสาธารณะ  
7. การพัฒนา  14. เกียรติยศ ศักดิ์ศรี  



4. หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององคกรเพื่อความ

ถูกตองและเปนมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียง

และโทรทัศน (6 ขอ) 

ครอบคลุมถึง 

• ผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน ไดแก “ผูรับสัมปทาน”  

• ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับการผลิตและออกอากาศรายการผานกิจการ

วิทยุหรือกิจการโทรทัศน  

• องคกรวิชาชีพดานสื่อสารมวลชนในระดับตางๆ  



5.จริยธรรมขั้นต่ํา

และแนวปฏิบัติ

ของผูประกอบ

วิชาชีพกระจาย

เสียงและโทรทัศน 

ขอมูลขาวสารท่ี ถูกตอง เท่ียงตรง ครบถวน สมดุล และเปนธรรม 

สิทธิมนุษยชน สิทธิสวนบุคคล สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงขอมูล

สวนตัว  

ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม ผลกระทบตอ

ผูบริโภค 

เคารพในลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 

สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ

เพื่อสรางสรรคสังคม ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ปกปองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยงและเด็กท่ีปรากฏในสื่อ 

การใหพ้ืนที่สาธารณะ ขาวสารสาธารณะ ในเหตุการณสาธารณะที่สําคัญ  

  การสื่อสารที่สรางความเกลียดชัง  

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 



๗. 

 

๘. 

 

๙. 

 

๑๐. 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

หลักการ 1  ขอมูลขาวสารที่ ถูกตอง เที่ยงตรง ครบถวน สมดุล  

และเปนธรรม 

• 10 Key words : 50 แนวปฏิบัต ิ

ความเท่ียงตรงในแหลงขาว 

ความเท่ียงตรงในการรายงานขาว/การนําเสนอรายการขาว 

ความเปนธรรมตอแหลงขาว/ผูใหสัมภาษณ/ ผูรวมรายการ 

การปกปองคุมครองความเปนธรรมของแหลงขาว ในการปฏิเสธการรวม

รายการและการใชสิทธิชี้แจงความเปนธรรมในการปฏิเสธการรวมรายการและ

การใชสิทธิชี้แจง 

ความสมดุล เปนธรรม 

การบันทึกเทป และการหา

หลักฐานแบบลับ 

การสัมภาษณทางโทรศัพท 

การรายงานผลการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชน 

การเผยแพรออกอากาศเทปแบบลอบ

บันทึก ท่ีสงมาจากแหลงขาวภายนอก

องคกร 

ความถูกตอง เท่ียงตรง 



หลักการ 2 สิทธิมนุษยชน สิทธิสวนบุคคล สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ

ช่ือเสียง ขอมูลสวนตัว  

5 Key words : 16 แนวปฏิบัต ิ

๑.การเคารพ

ศักด์ิศรีความเปน

มนุษย ความเปน

สวนตัวและการ

คุมครองสิทธิสวน

บุคคล 

๒.การเคารพสิทธิ

สวนบุคคลและ

ครอบครัวในท่ี

สาธารณะ 

๓.การเคารพในสิทธิ

และเสรีภาพของ

บุคคลในความเชื่อ

หรือการนับถือศาสนา

และการประกอบพิธี 

๔. กลุมเช้ือชาติ 

ชาติพันธุ เด็ก 

เยาวชน สตรี กลุม

เพศหลากหลาย 

คนดอยโอกาสทาง

สังคม  

๕. การเสนอขาว

เกี่ยวกับชาติพันธุ

และศาสนา  



หลักการ 3 ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม  

ผลกระทบตอผูบริโภค 

6 Keywords : 38 แนวปฏิบัติ 

 ความเปนอิสระของวิชาชีพ 

ผลประโยชนธุรกิจ 

ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

การไมมีผลประโยชนทับซอน 

การโฆษณาสินคา บริการ 

การโฆษณาแฝง 



หลักการ 4  เคารพในลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา 

2 Keywords : 9  แนวปฏิบัติ 

สิ่งที่ไมถือวาเปนงาน

อันมีลิขสิทธิ์ 

ขอยกเวนการละเมิด

ลิขสิทธิ์ 

๑. 

๒. 



หลักการ 5 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของชาติเพ่ือสรางสรรคสังคมตลอดจนคานิยมอันดีงาม 

และภูมิปญญาทองถิ่น  

2 Keywords : 10 แนวปฏิบัต ิ

การสงเสริม

วัฒนธรรม 

การสงเสริมการ

รับรูของคนพิการ 

๑. 

๒. 



หลักการ 6 ปกปองเด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีมีความเสี่ยง 

และเด็กท่ีปรากฏในสื่อ 

6 Keywords : 

 41 แนวปฏิบัติ  

การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่มีความรนุแรง การกระทํา

ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุขและภาษาหยาบคาย 
 

การปกปองเด็กและเยาวชนจากการนําเสนอเหตุรายแรง 

ที่กระทบกระเทือนจิตใจ 

การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการท่ีแสดงออกถึง

ความรุนแรงการกระทําผิดกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรม 

การถายทําและสัมภาษณเด็กหรือเยาวชนในรายการ

ขาว/รายการท่ัวไป 

การเสนอขาวและภาพขาวเด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ 

การสืบขาวรายงานขาวเด็กและเยาวชนจากการจดั

แถลงขาวของเจาหนาท่ีตํารวจ 

๑ 

๓ 

๔ 

๒ 

๖ 

๕ 



หลักการ 7 การใหพ้ืนที่สาธารณะ ขาวสารสาธารณะ ใน

เหตุการณสาธารณะที่สําคัญ 

 1 การใหพ้ืนที่สาธารณะขาวสารในชุมชน 

2 การนําเสนอเหตุการณและเนื้อหาการเมืองและนโยบายสาธารณะ 

3 การนําเสนอเหตุการณความขัดแยง การชุมนุม การประทวง การจลาจล การ

ปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การกอการรายและภาวะสงคราม  

4 การรายงานเหตุการณหายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน  

5 การปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุการณขมขู คุกคาม การจับตัวประกัน การลักพาตัว 

การจ้ีเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน 

6 การปฏิบัติตอผูเคราะหราย หรือผูมีความเศราโศก  

12 Keywords :47 แนวปฏิบัติ 



หลักการ 7 การใหพ้ืนที่สาธารณะ ขาวสารสาธารณะ ใน

เหตุการณสาธารณะที่สําคัญ 

 7 การนําเสนอเนื้อหาอาชญากรรม หรือพฤติกรรมที่เปนภัยตอสาธารณะและ

เหตุรายแรงที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคม 

8 การนําเสนอเหตุการณโศกนาฏกรรม  

9 การนําเสนอเหตุการณความขัดแยง การชุมนุม การประทวง การจลาจล 

การปะทะ การปราบปราม การกอการราย และภาวะสงคราม 

10 การรายงานขาวการชุมนุม การประทวง การจลาจล  

11 การรายงานขาวปะทะ การปราบปรามที่รุนแรง การกอการราย และภาวะ

สงคราม  

12 การรายงานเหตุหายนะ อุบัติเหตุขนาดใหญ ภัยธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉิน  

12 Keywords :47 แนวปฏิบัติ 



หลักการ 8 การส่ือสารที่สรางความเกลียดชัง  

2 Keywords : 34 แนวปฏิบัติ 

การสื่อสารท่ีไมสราง

ความเกลียดชัง 

การสื่อขาวตามแนว

สันติวิธี 

๑ 

๒ 



6. รูปแบบและแนวทางการกํากับดูแลกันเองของ 

ผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน 

1 รูปแบบการกํากับดูแลกนัเองของผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียง

และโทรทัศน อาจเลือกการรวมกลุมเปน 5 แนวทาง  

2 ธรรมนูญ  

3 จัดตั้งคณะกรรมการองคกรกํากับดูแลกันเอง  

4 กําหนดอํานาจของคณะกรรมการ  

5 กรอบมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ  



6. รูปแบบและแนวทางการกํากับดูแลกันเองของ 

ผูประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน 

6 ขอบังคับจริยธรรม  

7 การพิจารณารับและพิจารณาเรื่องรองเรียน  

8 ความรับผิดทางจริยธรรม  

9 หลักเกณฑของกระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข 

10 คณะกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน 

11 ประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกันเองขององคกรกํากับดูแลกันเองทาง

วิชาชีพ 



๗. ภาคผนวก 

  
• ๗.๑ DO & Don’t รายการขาว / โฆษณา / ละคร   

• ๗.๒ กรณีศึกษา 
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